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ÖN SÖZ 
 

Doğu Avrupa tarih literatürünün Orta Çağ dönemine denk düşen numuneleri 

diğer çağlara nazaran dağınık, belli oranlarda tutarsız ve izaha muhtaç bilinmezliklerle 

doludur. Özellikle yerleşik toplumların elinden çıkma ve çoğu zaman kronik tarzında 

oluşturulmuş böyle bir kaynakçanın, yurt ve otlak arayışı, siyasi istikrarsızlık gibi 

sebeplerle sürekli hareket halinde olan savaşçı bozkır halklarının erken tarihleri 

hakkında tutarsız ve birbiriyle çelişen malumatlar vermeleri, dönemin kaotik yapısı, 

nüfus sirkülasyonu, boylar arasındaki geçişkenlik gibi sebepler göz önüne alındığında 

makul bir hata payına sahiptir. Bu nedenle kültürel ve etnogenetik bir araştırma yapmak 

adına bu membaların sağladığı verilerin, tarih ilmine katkı sağlayan farklı disiplinler 

tarafından desteklenmesi elzemdir. 

 

“Orta Çağ’da Erdeli’nde Hâkim Unsurlar ve Sekeller”  başlığı altında ele alınan 

bu çalışmada yukarıda dile getirilen mücbir sebeplerden ötürü henüz üzerinde fikir 

birliği sağlanamamış konulara temas edilerek Roma çağından itibaren stratejik bir 

öneme sahip, savaşçı bozkır halklarının Avrupa’ya geçişinde bir kavşak noktası 

konumundaki Erdel (Transilvanya) bölgesinin tarihî coğrafyası, bölgede çeşitli 

dönemlerde hakim olan halkların etnik yapısı ve tüm bu tarihsel oluşum sürecinin 

ardından günümüze kadar varlığını sürdüren Sekellerin köken meselesi irdelenmektedir. 

İlk tarihleri hakkında Macar kroniklerinin araştırmacıları fikir ayrılığına sevk edecek 

tarzda farklı görüşler ortaya koydukları Sekellerin, bir bütün olarak ele alınması ve bu 

etnogenezin oluşum sürecine katkı sağlayan ögelerin birer birer aydınlatılması ihtiyacı 

bizleri böylesine zor bir alanda çalışma yapmaya sevk etmiştir. 

 

Genel itibariyle bakılacak olursa Türkistan’dan Karpat havzasına kadar uzanan, 

aşağı yukarı aynı enlemdeki bozkır kuşağı, savaşçı bozkır topluluklarının doğu-batı 
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yönünde hareketini sağlayan transit bir geçiş güzergâhı durumundaydı. İşte bu 

yolculuğun son durağı olan Erdel bölgesi bu çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır. 

Erdel coğrafyası ormanlık ve dağlık bir araziye sahiptir. Çok fazla nehir ve akarsuyun 

yer aldığı bölge, stratejik açıdan oldukça iyi bir yerde konumlandırılmış ve tarih 

boyunca Doğu Avrupa’nın kilit öneme sahip merkezlerinden biri olmuştur. Çok fazla 

etnik unsura kucak açmış olması da bundan ileri gelmektedir. Bu halklar arasında 

Sekellerin Orta Çağ’dan günümüze kadar devam eden bir süreklilik arz ettikleri 

düşünülecek olursa, Erdel tarihinin odak noktasında yer almaları şaşırtıcı olmaz. 

 

Ancak Sekel etnik yapısının oluşumunu anlamak için öncelikle Erdel bölgesinde 

çeşitli zaman dilimlerinde hâkim olan diğer halkların tarihine de inmek gerekmektedir. 

Özellikle Hunların, Avarların, Macarların, Bulgarların ve dahası kaynaklarda sıkça adı 

geçen Peçeneklerin tarihini bir bütünlük içinde ele almak, Sekellerin kökenine dair süre 

gelen tartışmaların bu halklar etrafında şekillendiği gerçeğinden hareketle, bizleri daha 

sağlam ve tutarlı bulgulara götürecektir.  

 

Bu kapsamda çalışmamız dört bölüm şeklinde planlanmıştır. İlk bölümünde; 

Erdel tarihî coğrafyasının ve etnik yapısının oluşum süreci ele alınmakta, Erdel adının 

etimolojisi ve Erdel coğrafyasının özelliklerinin yanı sıra, bölgenin ilk sakinleri ve 

onların devamında bölgede adı geçen Türk soylu kavimler; Hunlar, Avarlar, Bulgarlar, 

Peçenekler ve sonrasında Macar fetihleri ile Erdel coğrafyasının Macar krallığına bağlı 

bir eyalet haline gelişi irdelenmektedir. 

 

İkinci bölümde; Sekel tarihine giriş yapılmıştır. Bu kapsamda Sekel adının 

nereden geldiği, Sekellerin menşei meselesi ve bununla alakalı olarak ortaya atılan 

görüşler dile getirilmektedir. Üçüncü bölümde; Orta Çağ’da Macar Yurt Tutuşu 
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ardından kronik yazarları tarafından artık Macar tarihinin bir parçası olarak zikredilen 

Sekellerin tarihi ve faaliyetleri ele alınmaktadır. Sekeller her ne kadar Macarlara tabi 

olsalar da onlardan bağımsız müstakil bir tarihleri söz konusudur ve Erdel bu tarihsel 

sürecin odağında yer almaktadır. Dördüncü ve son bölümde ise; Sekel toplum yapısı ve 

Sekelleri karakterize eden oluşumlar üzerine durulmuştur. Bu kapsamda Sekellerin 

sosyal teşekkülü, konuştukları dil ve lehçeleri, onları karakterize eden en önemli 

özellikleri olan Sekel oyma yazısı ve bu yazı ile yazılan Sekel yazıtları incelenmektedir. 

Kendine has kültürel özellikler gösteren bir halkın olmazsa olmazı diyebileceğimiz 

Sekel efsaneleri de bu bölümün önemli başlıklarından biridir. Çalışmanın dördüncü 

bölümü Sekellerin sosyal ve ekonomik durumları hakkında verilen bilgiler eşliğinde son 

bulmaktadır. 

 

Çalışma kaleme alınırken mümkün olduğunca Türkçe kelimeler kullanılmaya 

özen gösterilmiştir. Tercümelerde Macarca kelimelere ve bazı Macar harfleri üzerindeki 

aksan işaretlerine dikkat edilmiştir. Yer isimlerinde öncelik günümüzdeki kullanımları 

olmakla birlikte parantez içinde eski adı da verilmiştir. 

 

Elinizde bulunan bu çalışma oluşturulurken bilgi ve birikimleriyle yoluma ışık 

tutan, yol gösteren ve benden zamanını esirgemeyen kıymetli danışman Hocam Prof. 

Dr. Saadettin Yağmur Gömeç’e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca çalışma alanının 

belirlenmesinde yol gösteren ve beni bu konuda cesaretlendiren Prof. Dr. Abdullah 

Gündoğdu’ya ve Genel Türk Tarihi kürsüsünün değerli hocaları Prof. Dr. Üçler Bulduk 

ve Prof. Dr. Konuralp Ercilasun’a, Hungaroloji bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yasemin 

Altaylı’ya, kaynakların tercümesi sırasında karşılaştığım zorluklarda bana destek olan 

Dr. Öğr. Üyesi Müjdat Karagülmez’e, manevi desteğini üzerimden hiçbir zaman eksik 
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etmeyen arkadaşlarım Sonay Ünal, Hatice Aksoy, Selma Dülgeroğlu, Onur Yıldız ve 

Gevher Gökçe’ye şükranlarımı sunarım. 

 

Son olarak karşılaştığım her zorlukta bana destek olan başta eşim Özgür Türker 

olmak üzere, varlığıyla güç veren annem ve öğrencilik hayatım boyunca maddi-manevî 

desteğini esirgemeyen babama, en nihayetinde de beni sabırla bekleyen, zamanlarından 

ve çocukluklarından çaldığım Bilge ve Kağan’a sonsuz teşekkürler… 
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METODOLOJİ, KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR 
 
 

1. Metodoloji 
 
 
 “Orta Çağ’da Erdeli’nde Hâkim Unsurlar ve Sekeller” adlı çalışmamızın amacı, 

tarihin ilk dönemlerinden itibaren uğrak noktası olmuş, çeşitli topluluklara ev sahipliği 

yapmış olan Erdel bölgesini siyasi ve kültürel açıdan incelemek, Sekellerin menşei 

hakkında ortaya çıkan görüşleri bildirmek, Sekellerin Orta Çağ’da Macar Devleti 

içindeki rollerini açıklamak, askerî, kültürel ve toplumsal yapıları hakkında bilgi 

vermektir.  

 

 Karadeniz’in kuzey bozkırları ve Erdel’in de içinde bulunduğu Doğu Avrupa 

bölgesi, tarihin ilk dönemlerinden itibaren göçebe toplulukların göç güzergâhları 

üzerinde bulunmuştur. Özellikle Orta Asya’dan Avrupa içlerine kadar uzanan göç 

dalgaları dünya tarihinde derin izler bırakmış ve çeşitli milletlerin şekillenip bugünkü 

halini almasında etkili olmuştur.  Türk toplulukları için de bu bölge Anadolu’dan çok 

daha önce Türk yurdu haline gelmiştir. Hunların Doğu Avrupa bölgesine geliş tarihini 

başlangıç olarak kabul edersek yaklaşık olarak 1500 yıl bölge Türklere ev sahipliği 

yapmıştır. Bu yüzden Doğu Avrupa’daki toplulukların ve Erdel bölgesinin tarihi pek 

çok bakımdan Anadolu ve Orta Asya’daki Türk tarihi ile mukayese edilecek kadar 

önem arz etmektedir. 

 

 Orta Çağ’da Karpatların hisarı olarak bilinen Erdel bölgesi, konumu, verimli 

toprakları, iklimi ve bitki örtüsü dolayısıyla birçok kavmin geçiş güzergahında 

bulunmuştur. Ancak Hunların bölgeye gelişiyle birlikte -bir ara Macar Krallığına bağlı 

kalsa da- artık bölgenin değişmez bekçileri Türkler olmuştur. Çalışmamızda Erdel’in 

coğrafi özelliklerinden başlayarak tarihin en eski dönemlerinden itibaren kimler 
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tarafından zapt edilmiştir? Erdel’in de içinde bulunduğu bölge olan Doğu Avrupa’ya 

hangi Türk kavimleri göç etmiştir? Türkler bu bölgeye geldiğinde burada bulunan 

topluluklar hangileridir? ve en önemlisi bugün de burayı kendilerine yurt edinmiş olan 

Sekeller kimdir? gibi bu ve buna benzer sorulara açıklık getirmeye çalıştık. 

 

 Erdel bölgesi ve Orta Çağ’da burada yaşayan toplulukların tarihinin temel 

kaynaklarına baktığımızda, kaynakların dönemin ve bölgenin etkin dilinin Macarca ile 

kaleme alındığını görmekteyiz. Bu yüzden Erdel bölgesinin Orta Çağ tarihini incelerken 

elbette ki Macar kaynaklarını kullanmak önceliğimiz olmuştur. Bunun yanında o 

dönemde kaleme alınmış Latince eserler, Romence çeviri eserler, önemli seyyahlar 

tarafından kaleme alınmış bölgenin gezi notları yine tezimizin ana kaynakları arasında 

yer almıştır. Konumuzla ilgili araştırma eser ve makalelerde ise çoğunlukla Macar 

Türkologların yaptıkları çalışmalar, Avrupalı araştırmacılar tarafından kaleme alınan 

eserler dikkat çektiği için bu çalışmalara ağırlık verilmiştir. Her ne kadar ülkemizde 

yapılan çalışmalar bir elin parmakları kadar az da olsa titizlikle incelenmiştir. Ayrıca 

modern anlamda İnternetten ve veri tabanlarından da faydalanılmıştır. 

 

2. Tarihî Vesikalar (Gestalar ve Kronikler) 
 
 

Macaristan’da kronikler, en eski kayıtlar olarak bilinen ve Orta Çağ tarih 

yazıcılığının başlangıcı olarak kabul gören yıllıkların ardından ortaya çıkmıştır. 

Kroniklerin ve gestaların kaleme alınmasının sebebi; kilisenin, devletin, yönetimde 

bulunan hanedanın varlığını doğrulamak, meşruiyetini sağlamlaştırmak ve 

Hıristiyanlığın yayılmasını sağlamaktır. Kronikler bir ulusun veya bir ülkenin tarihini 
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ele alırken, gestalar daha çok bir olay ve olaya sebep olan kişiler veya hükümdarlar 

üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu yüzden gestaların kroniklere göre kapsamı daha dardır.1    

Antik dönem yazarların çağdaş konargöçerlerin yaşamı konusunda oldukça az 

bilgiye sahip oldukları görülmektedir. Zaman veya mekân kavramlarından daha uzak 

olan ikincil yazılı kaynaklar ise çoğu zaman birincil kaynakları iyi veya kötü bir şekilde 

kullanarak yazarın görüşü doğrultusunda veya dönemin politik yapısına göre konuyu 

yeniden ele almaktadır.2 Her şeyden ziyade Macar kronikleri Macar halkının hayat 

mücadelesinin yazıya dökülmüş halidir. Kronik yazarları, içinde bulundukları toplumsal 

sınıfın özelliklerini yansıtmaktadır. Ancak her ne kadar eleştiriye maruz kalsalar da 

oldukça fazla tarihsel bilgi içerdiğinden tarih araştırmalarında önemleri büyüktür.3 

Kroniklerde dikkat çeken bir diğer husus da içeriğinde yer alan tarihsel olayların 

Almanlara ait destanî eserlere4 ve yabancı tarih yazarlarına dayandığıdır. Kroniklerdeki 

anlatı geleneği yüzyıllar boyu, nesilden nesile, Hun İmparatorluğu’nun yıkılışından 

günümüze kadar devem etmektedir. Ancak bununla birlikte kroniklerin ısrarla üzerinde 

 
1 Ayşe Öz, “Orta Çağ Macar Kroniklerinde Hun-Macar Akrabalığı”, DTCF Dergisi, 57/2, 2017, s. 1475. 

2 Gábor Olivér, “Az Avarok Meghatározása és Mitológiája”, A Janus Pannonıus Múzeum Évkönyve (54), 

Ed. Gáti Csilla, Pécs 2017, s. 311. (ss. 305-347) 

3 Gyula Németh, Yurt Tutan Macarlığın Oluşumu, Çev. Hüseyin Şevket Çağatay Çapraz, Paradigma 

Akademi, İstanbul 2019, s. 150.  

4 Alman edebiyatının en değerli destanlarında yiğitlik etrafında işlenen metinlerin çoğunda devlet 

kuruculuğu ve cihangirlikleriyle Hunlar ve onların lideri Attila görülmektedir. Attila’nın heybetli 

devletinin, zamanında olduğu kadar gelecek nesiller üzerinde de oldukça etkili akisleri olmuştur. Bu 

yüzden başta Hildebrand, Nibelungen ve Valthari destanları olmak üzere edebi metinlerde Germenlerin 

meşhur düşmanı Attila ve Hunlarının tarihi işlenmiştir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Şükrü Akkaya, “Eski 

Alman Destanlarında Attila’nın Akisleri”, A.Ü. D.T.C. F. Dergisi, C. 2, S. 4, 1944; Nejdet Keleş, 

Nibelunglar Destanı Tarih, Kültür ve Edebiyat Analizi, Bozkır Yayınevi, Erzurum 2010; Fatma Aysel 

Dıngıl Ilgın, “Nibelungen Destanı ve Kağan Attila”, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 36 

(2021).  
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durduğu konu olan Hun-Avar-Macar akrabalığı konusunda Macar kaynakları Rönesans 

dönemine kadar hiçbir bilgi vermez.  

Her ne kadar tarihî bilgileri sorgulansa da o döneme ait önemli bilgiler 

içerdiğinden gestalar ve tarihî vesikalar değerli bilgiler içerir. Bizim de çalışmamızda 

yer verdiğimiz eserler aşağıda listelenmiştir. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Anonymus (Gesta Hungarorum)    

Macaristan’daki tarihi süreci incelediğimizde Macar yazılı literatüründen kalan 

ilk önemli eser III. Béla’nın5 kâtibi olduğu tahmin edilen Anonymus tarafından kaleme 

alınan Gesta Hungarorum’dur. 1200 yılı civarında Latince olarak kaleme alınan eser, 

edebi öğeler bakımından zengindir. Eserde Orta Çağ Hıristiyan tarih yazımının 

geleneksel karakteri devam ettirilmiş, Macar halkının menşei konusunda                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

İncil’deki bilgilere kadar gidilmiştir.6 Anonymus’un kroniğini yazmasındaki amaç 

Macaristan krallarının ve soylularının kökenlerini geçmişle bir şekilde 

ilişkilendirilmesiydi. Dolayısıyla Erdel’deki olayların da bu amaca hizmet etmesi 

gerekiyordu.7  

Gesta Hungarorum8, tüm erken Macar kroniklerinin en ünlüsü olarak kabul 

edilebilir. Eserin orijinal bir metinden kopya edildiği düşünülmektedir. Elde mevcut 

bulunan nüsha başlığı ve yazarın adını içermesi gereken ön sayfadan yoksundur. Eser 

 
5Anonymus’un hangi Béla’nın kâtibi alduğu hakkında da birtakım şüpheler mevcuttur. Ancak 

çalışmalarından elde edilen analizler ve bilgiler sonucu III. Béla olduğu tahmin edilmektedir. Tibor 

Klaniczay, A magyar irodalom története 1600-ig- I. Kötet, Budapest, Akadémiai Kiadó,1964, s. 82. 

6 İgnác Romsács, “Macarların Kökeni Kesin Bilgiler, Varsayımlar, Düşünceler”, Çev. Gökhan Dilbaş, 

Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Dergisi, C. 3, S. 6, s. 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

7 Erdély Története Három Kötetben A Kezdetektől 1606-IG, Ed. László Makkai; András Mócsy, C. I, 

Akadémiai Kiadó, Budapest 1987, s. 261. 

8 Anonymus, Gesta Hungarorum, Terc. Pais Dezső, Magyar Helikon, Budapest 1977. 
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17. yüzyılda Viyana’daki Hofbibliothek’te keşfedildi ve 1933’e kadar orada kaldı, 

ancak bu tarihten itibaren Budapeşte Ulusal Müzesi’nin Széchenyi Kütüphanesi’nde 

Cod Lat. med. aevı No. 403 adı altında mahfuz tutuldu. İlk olarak 1746’da Schwandtner 

tarafından, tarihçi Bell’in önsözüyle, tek cilt olarak basılmıştır. Eser daha sonra birçok 

defa farklı basımlarla yayımlandı.9 

 

Simon Kézai (Gesta Hunnorum et Hungarorum) 

Macarların en erken tarihini ele alan kroniklerden biri de IV. László’nun (1262-

1290) sadık rahibi Simon Kézai’ye aittir. Eser, Macar tarihinin azizleri István, Imre, 

Gellert ve László efsaneleriyle başlamaktadır.10 Kronikte Hód Gölü Muharebesi (1282) 

anlatıldığı halde 1285 yılında Macaristan’ın ikinci Moğol istilasından bahsedilmediği 

için 1282-1285 arasına tarihlendirilmektedir. Eser temelde iki bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölüm; Hun tarihiyle ilgili bir kroniği ihtiva etmekte; ikinci bölüm ise, orijinal 

Gesta Hungaronum’dan eserin yazıldığı tarihe kadar olan Macaristan Krallığı tarihini 

içermektedir.11 

 

Thuróczy János (Chronica Hungarorum) 

Chronica Hungarorum isimli Macar kroniği varlıklı bir aileye mensup bulunan 

1435 yılı doğumlu János Thuróczy tarafından kaleme alınmıştır. Tahsili hakkında 

herhangi bir bilgi bulunmayan yazar 1465 yılından itibaren kariyerine önce avukat 

olarak başlamış, daha sonra iyi derecede Latince bilmesinden ötürü notarius (adli kâtip) 

olarak devam etmiş, en nihayetinde de Kral Mátyás (1458-1490) döneminde yargı 

 
9 C. A. Macartney, The Medieval Hungarian Historians: A Critical & Analytical Guide,  Cambridge 

University Press, London-New York 1953, s. 59. 

10 Kézai Simon Magyar Krónikája, Düz. Radó Antal, Terc. Császár Mihály, Budapest 1901, s. III. 

11 Macartney, a.g.e., s. 89-90. 
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hâkimlerinden biri haline gelerek adlî daire başkanı olmuştur. Aslında bir kronik yazarı 

olmamasına rağmen yine Latince bilgisi nedeniyle çevresindekilerin teşvikiyle 

Chronica Hungarorum adlı eserini yazmaya başlamıştır. Oldukça hacimli olan eser üç 

bölümden oluşmaktadır. Ancak eserin yazılış aşamasında kronolojik bir sıra takip 

edilmez. Thuróczy adlî kâtip olduğu dönemde emrinde çalıştığı yargı hâkimi 

Hásságyi’nin talebi üzerine önce II. Károly’un (1385-1386) tarihini yazar. Daha sonra 

Tamás Drági’nin kendisinden Macarların anayurdu hakkında bir eser yazmasını ister ve 

kroniğin ikinci bölümü böylelikle ortaya çıkar. Thuróczy daha önce yazılan kroniklerde 

İskit tarihi ve Attila hakkında yeteri kadar bilgi verilmemesinden kaynaklanan eksikliği 

gidermek adına daha önce yazılan eserlerden de alıntılar yaparak eserini kaleme 

almıştır. Özellikle Aeneas Silvius’un coğrafi tarih ansiklopedisi ve Floransa arşivindeki 

Antonius’un dünya kroniği Thuróczy’nin kroniğinin ikinci bölümünü kaleme alırken 

faydalandığı başlıca kaynaklardır. Eserin üçüncü ve son bölümünü ise II. Károly’un 

ölümünden Kral Mátyás’ın tahta geçtiği döneme kadar olan tarihî olaylara ayrılmıştır. 

Kroniğin basım tarihi 20 Mart 1488 (Brünn) olmasından yola çıkılarak 1487 yılında 

sonlandırıldığı tahmin edilmektedir.12 

 

Képes Krónika (Chronicon Pictum) 

Képes Krónika,13 14. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak Macar Krallığı’nın 

Orta Çağ’ını anlatan ve içinde 147 adet minyatür bulunan resimli bir kroniktir. Macar 

Kralı I. Lajos döneminde (1342-1382) Márk Kálti tarafından büyük oranda IV. László 

döneminde Simon Kézai tarafından yazılan Gesta Hunnorum et Hungarorum adlı 

eserden faydalanılarak oluşturulan bu kroniğin 1370-1373 yılları arasında tekmil 

 
12 Hicran Akın, “XV. Yüzyıl Lâtince Macar Kroniği Chronica Hungarorum’un Türk Tarihî Bakımından 

Değeri”, Belleten, C. 51, S. 200, (1987), s. 667-888. (ss. 667-757) 

13 Képes Krónika, Fordította: Geréb László, Magyar Hírlap és Maecenas Kiadó, Budapest 1993. 
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edildiği anlaşılmaktadır. Kronik genel itibariyle Macarların Pannonya’ya gelişinden 

başlayarak I. Lajos’un ölümü ardından yaşanan gelişmelere kadar geçen tarihî süreci ele 

almaktadır. Kroniğin Macaristan’daki Osmanlı hakimiyeti sırasında bir dönem 

Türklerin eline geçtiği ve hatta Tercüman Mahmud tarafından 16. yüzyılda kaleme 

alınan Târîh-i Ungurus adlı Macar tarih kitabına kaynaklık ettiği bilinmektedir. Képes 

Krónika bugün Budapeşte’de bulunan Széchenyi Kütüphanesi’nde saklanmaktadır. 

 

Tercümân Mahmûd (Târîh-i Ungurus) 

 

Târîh-i Ungurus adını taşıyan Macar tarih kroniğinin yazarı hakkında net bilgiler 

bulunmamakla birlikte, J. Matuz tarafından yapılan tetkikler sonucunda Osmanlı 

sarayında tercüman olarak görev yapan bu şahsın Mohaç Savaşı’nda Türklere esir 

düşen, bunun öncesinde ise Macar kralının yanında içoğlanı olarak bulunan Bavyeralı 

bir asilzade olduğu konusunda ciddi deliller ortaya koyulmuştur. Yazarın ifadelerinden 

Târîh-i Ungurus’un Latince yazılan bir Macar kroniğinden yola çıkılarak oluşturulduğu 

anlaşılmaktadır. Bu kronik muhtemelen Türklerin Belgrad’ı fethi ardından ele geçmiş 

olmalıdır. Yazarın eserini kaleme alış nedeni olarak artık bir Osmanlı eyaleti hâline 

gelen Macar topraklarının eski tarihinin ve Macar halkının menşeinin Kanuni Sultan 

Süleyman’a arzına vesile olacak kapsamlı bir eseri vücuda getirmek olduğu 

söylenebilir. Bu bağlamda metni hem tarihî bir kaynak hem de edebi bir eser olarak ele 

almak doğru olacaktır. Müellifin bir tarihçi olmayışından mütevellit tarihî olayların 

akışında bazı tahrifatlar olduğu görülmektedir. Yazar sınırlı bir kaynakçadan edindiği 

bilgileri kendi zihninde canlandırarak edebî bir dille kâğıda dökmüştür. Yazarın asıl 

gayesi tarihsel gerçekliğe ışık tutmaktan ziyade dönemin edebî seviyesine uygun ve 

diğer müelliflerle boy ölçüşecek derecede kıymeti haiz bir eser ortaya koymaktır. Târîh-

i Ungurus’ta İskender ve Attila’nın Viyana, Roma, Marsilya Venedik ve Paris gibi 
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Avrupa’nın en gözde şehirlerini fethedişi anlatılmakta ve özellikle Viyana’nın 

alınmasının Avrupa’yı sultanın ayağının altına sereceği vurgulanmaktadır. Eserin el 

yazması orijinal metni bugün Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesi, Doğu 

Külliyatında Török F. 57 numara ile mahfuz bulunmaktadır.14 

 

3. Telif ve Tetkik Eserler 
 
 
Erdel Tarihi 
 
Erdély Története Három Kötetben A Kezdetektől 1606-ıg, ed. László Makkai, András 
Mócsy 
 

László Makkai ve András Mócsy’nin ortak yayını Erdély Története, A 

Kezdetektől 1606-IG adlı 1987 yılı basımı eser başlangıcından 1606 yılına kadar olan 

Erdel tarihini irdelemektedir. Bu eser aslında Erdély Története adlı üç ciltlik bir 

külliyatın ilk cildini oluşturmaktadır. Külliyatın ikinci cildi 1606 yılından 1830’a kadar 

olan olayları, üçüncü ve son cildi ise 1830 senesinden eserin kaleme alıdığı 1987 yılına 

kadarki tarihi süreci ele almaktadır. Eserin bu çalışmaya kaynak teşkil eden ilk cildinde 

Erdel bölgesinin tarih öncesi çağlarına, 271-896 yılları arasında Daçya ve Erdel 

bölgesinde yaşanan göç ve iskan hareketlerine, Erdel’de Orta Çağ Macar Krallığı’ndan 

Mohaç Meydan Muharebesi’ne (896-1526) ve 1525 yılından sonra Osmanlı Devleti’ne 

bağlı bir prenslik haline gelen Erdel’in Avusturya-Osmanlı Savaşı ardından imzalanan 

Zitvatorok Antlaşması’na kadar olan süreçteki durumu ele alınmaktadır.15 

 

 

 
14 Tercümân Mahmûd, Târîh-i Ungurus (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım), Haz. György Hazai, Türkiye 

Bilimler Akademisi, Ankara 2017, s. 19-43. 

15 Erdély Története Három Kötetben A Kezdetektől 1606-IG, Ed. László Makkai; András Mócsy, 

Akadémiai Kiadó, C. I, Budapest 1987. 
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Benedek Jancsó, Erdely Története 

Benedek Jancsó’nun 1941 yılında bilim aleminin dikkatine sunduğu Erdely 

Története adlı eseri okuyuculara genel bir Erdel tarihi vadetmektedir. Erdel bölgesinin 

coğrafi sınırları ve erken dönem Erdel tarihi (Roma döneminden başlayarak) ile 

başlayan eser Macar Bağımsızlık Hareketi’nin vuku bulduğu 1848-1849 yılına kadar 

olan tarihi olayları Erdel merkezli bir bakış açısıyla ele almaktadır. Macar fetihlerinden, 

hanedan değişimlerine, Osmanlı hakimiyetinden Habsburg dönemine ve Viyana 

Kongresi’ne kadar bir çok tarihi süreç eserde kendisine yer bulmuştur.16 

 

Ede Kuliffay, Erdély Története 

Ede Kuliffay’ın Erdély Története adlı 1876 tarihli çalışması Erdel tarihi 

hakkında kaleme alınmış erken dönem eserlerden biri durumundadır. Eser Roma, Got, 

Hun ve Avar çağından başlamak kaydıyla Avusturya-Macaristan İmparatoru Franz 

Joseph’e kadar uzanan yaklaşık 2000 yıllık geniş bir süreçte Erdel tarihini ele 

almaktadır. Eserin ilk bölümünde; erken dönemlerden Macar fethine kadar, ikinci 

bölümünde; Macar fethinden Árpád Hanedanı’nın sonuna kadar, üçüncü bölümünde; 

Árpád Hanedanı’nın sonundan Mohaç Muharebesi’ne kadar, dördüncü bölümde; Mohaç 

Muharebesi’nden Kral Leopold’ün Macar kralı oluşuna kadar, beşinci ve son bölümde 

ise; Kral I. Leopold’ün Macar kralı olmasından eserin kaleme alındığı 1876 yılına kadar 

geçen süreçte Erdel bölgesinin tarihi ele alınmaktadır.17 

 

Sándor Szilágyi, Erdélyország Története 

Sándor Szilágyi’nin Erdélyország Története adlı altı ciltlik külliyatının 1866 

yılında Pest’te yayımlanan ilk cildi bu çalışmanın kaynakçasında yer almaktadır. Eser 

 
16 Benedek Jancsó, Erdely Története, Cluj-Kolozsvár 1931. 

17 Ede Kuliffay, Erdély Története, Budapest 1876. 
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genel bir Erdel Tarihi görünümündedir. Külliyatın ilk cildini oluşturan bu eser 16. 

yüzyılın ortalarına kadar olan Erdel tarihini ele amaktadır.18 

 

Sekel tarihi ve Sekel Yazısı 

Gábor Balás, A Székelyek Nyomában 

Erdel hukuk tarihi hakkında çalışmaları ile tanınan Gábor Balás, bu eserinde 

Sekellerin tarihî kökenlerini araştırmıştır. Bunun için hukuk tarihi yanında diğer 

yardımcı ilimlerden de faydalanan yazar, Sekellerin tarihî yolunun Karadeniz’in 

kuzeyini izleyerek Avar İmparatorluğu’ndan Macaristan’a ve Erdel’e kadar uzanan 

serüvenine dair ilginç bir portre sunmaktadır. Gábor Balás, ayrıca okuyucuya Sekellerin 

yaşam tarzları ve alışkanlıkları hakkında önemli detaylar vermektedir.19 

 

Saadettin Yağmur Gömeç, Türk Tarihinde Sek El-Çik-Çigil Meselesi 

Prof. Dr. Saadettin Yağmur Gömeç’in 2011 yılında yayımladığı bilimsel 

çalışması Sekel etnik yapısının kökenlerinin Türklerin tarihî yurdu olan Asya 

bozkırlarında aranması gerektiğine dair bir iddia ve tutarlı veriler sunmaktadır. Asya 

Hun Devleti’nin inkırazı sonrasında eski Hun bakiyelerinden bir kısmının batıya 

yönelerek Orta Avrupa’ya kadar geldiği görüşünden hareketle Asya’daki Çik İl boyu ile 

Sekellerin etnik ve tarihsel ortaklığına dikkat çekilmektedir. Söz konusu çalışma Sekel 

toplum yapısı ve kültürünün Asya ve Türk kökenlerine dair somut bir adres gösterilmesi 

bakımından dikkate değerdir.20  

 

 
18 Sándor Szilágyi, Erdélyország Története, C. I, Pest 1866. 

19 Gábor Balás, A Székelyek Nyomában, Budapest 1984. 

20 Saadettin Yağmur Gömeç, “Türk Tarihinde Sek El-Çik-Çigil Meselesi”, A. Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesi Türkoloji Dergisi, C. 18, S. 2 (2011), ss. 49-60. 
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Lajos Szádeczky-Kardoss, A Szekely Nemzet Története es Alkotmánya 

Lajos Szádeczky-Kardoss’un  A Szekely Nemzet Története es Alkotmánya adlı 

1927 yılı basımı çalışması Sekel halkının tarihine ve kanunlarına hasredilmiştir. Sekel 

tarihi çalışan araştırmacıların başucu eserlerinden biridir tabiri yanlış olmaz. Eser genel 

itibariyle Sekel halkının kökeni, Erdel bölgesine yerleşmesi, Sekel idari teşkilatlanması, 

Sekellerin askerî düzeni, Sekel tarihinin tarihsel dönemleri ile Macar Bağımsızlık 

Savaşı’ndan I. Dünya Savaşı’na kadar uzanan geniş bir süreci ele almaktadır.21 

 

György Györffy, A Székelyek Eredete és Településük Története 

György Györffy’nin 1941 yılında yayımlanan Erdély és Népei adlı kitapta yer 

alan “A Székelyek Eredete és Településük Története” kitap bölümü Sekellerin kökenini 

ve iskan tarihini ele almaktadır. Györffy eski kroniklerde dile getirilen Macar-Sekel 

ortak etnik kökenine dair görüşlerin aksine Sekellerin Macar fetihlerinden önce Erdel’de 

bulunan bir halk olduğunu ve farklı bir etnik unsur olduğunu dile getirmektedir.22 

 

János Karácsonyi, A Székelyek Eredete és Erdélybe Való Települése 

János Karácsonyi’nin 1905 yılı basımı  A Székelyek Eredete és Erdélybe Való 

Települése adlı eserinde Sekel halkının kökenine ve Erdel bölgesindeki yerleşimlerine 

odaklanılmıştır. Eserde öncelikle eski Macar kroniklerindeki Hun-Sekel ilişkisi ele 

alınmaktadır. Eserin ikinci bölümünde Sekellerin kökeni ve Sekel adının etimolojisi 

üzerinde durulmaktadır. Eserin üçüncü ve son bölümünde ise Erdel’deki Sekel 

yerleşimleri irdelenmektedir.23 
 

21 Lajos Szádeczky-Kardoss, A Szekely Nemzet Története es Alkotmánya, Budapest 1927. 

22 György Györffy, “A Székelyek Eredete és Településük Története”, Erdély és Népei, Haz. Mályusz 

Elemér, Franklin-Társulat Magyar İrodalmi İntézet és Könyvnyomda, Budapest 1941, ss. 35-96. 

23 János Karácsonyi, A Székelyek Eredete és Erdélybe Való Települése, A Magyar Tudományos 

Akadémia, Budapest 1905. 
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Elemér Moór, A Honfoglaló Magyarság Megtelepülése és A Székelyek Eredete 

Elemér Moór tarafından 1944 senesinde kaleme alınan A Honfoglaló Magyarság 

Megtelepülése és A Székelyek Eredete adlı eserde Macar yurt tutuşuna (Magyar 

Honfoglalás) ve bu sırada Erdel’de meskun bulunan Sekellerin kökenine 

odaklanılmıştır. Çalışmanın ilk üç bölümü Macar fetihleri ve yurttutuş hadisesine 

ayrılmıştır. Özellikle dördüncü bölümde ise Sekel halkının köken soruna dair görüşler 

ve iddialar ele alınmaktadır.24 

 

István Nemere, A Szekély Nép Története 

István Nemere’nin 2017 yılı basımı A Szekély Nép Története adlı eserinde Sekel 

halkının tarihini ana hatlarıyla irdelenmektedir. Bu konuda kaleme alına bir çok 

akademik yayının hantal kaldığı noktalarda kısa ve öz bilgiler veren Nemere “belirsiz 

geçmişle daha belirsiz gelecek arasında” sıkışmış bir halkın bin yıllık varoluş 

mücadelesini,  sevinçleri ve üzüntüleri ile birlikte ele almaktadır. Eserde Sekel halkının 

kökeni, Macar fetihlerinden sonraki durumu, Macar askerî teşkilatındaki misyonu, 

Sekel toplumunun özellikleri, Macar tarihinde kendilerine ayrılan yeri, ve modern 

zamanlara kadar geçen süreçteki tarihleri hakkında kısa ve öz bilgiler yer almaktadır.25 

 

Balázs Orbán, A Székelyföld Leírása 

Balázs Orbán’nın  A Székelyföld Leírása adlı eseri Sekel yurdunun tarihsel, 

arkeolojik ve folklorik geri planına ışık tutmaktadır. Eser genel itibariyle okuyucuya 

Erdel bölgesinin kapsamlı bir monografisini sunmaktadır. Orbán aslen bir etnografya 

 
24 Elemér Moór, A Honfoglaló Magyarság Megtelepülése és A Székelyek Eredete, Szeged 1944. 

25 István Nemere, A Szekély Nép Története, Csengőkert Kiadó, Budapest 2017. 
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koleksiyoncusudur. Eserini 1868-1873 yılları arasında 6 cilt halinde çoğunlukla 

Budapeşte’de yayımlamıştır.26 

 

József Kolumbán-Antal, Székely Honfoglalás, Avagy Mikor Költözhettek a Székelyek 

a Kárpát-Medencébe? 

József Kolumbán-Antal 2008 yılında yayımladığı Székely Honfoglalás: Avagy 

Mikor Költözhettek a Székelyek a Kárpát-Medencébe? adlı eserinde Sekellerin Karpat 

havzasına fetih yoluyla mı gelerek burayı yurt edindikleri ve bunun ne zaman 

gerçekleştiği sorusuna cevap aramaktadır. Eserin ilk bölümünde Sekel bireyinin kimliği, 

karakter yapısı, Sekel dili, Árpád ordusundaki askerî görevi, Hıristiytanlıkla tanışmaları, 

eski kroniklerde Sekeller hakkındaki bilgiler ele alınmaktadir. Çalışmanın ikinci 

bölümünde ise Sekellerin Karpat havzasındaki yerleşimi ve Macarlara katılımı meselesi 

ele alınmaktadır. Üçüncü ve son bölümde ise Sekel etnik yapısının köken sorununa dair 

tartışmalar ele alınmaktadır.27 

 

Vilmos Hankó, Székelyföld 

Vilmos Hankó’nun 1896 yılında yayımladığı “Székelyföld” adlı eser Sekel 

yurdunun tanımlanmasına dair ilk ciddi girişimdi. Eserde genel itibariyle Sekel halkının 

tarihi, Sekel yurdunun coğrafyası, yeraltı ve yerüstü kaynakları, faunası, Sekel 

şehirlerinin genel görümümü vb. konulara değinilmektedir.28 

 

 

 
26 Balázs Orbán, A Székelyföld Leírása, Budapest 1873. 

27 József Kolumbán-Antal, Székely Honfoglalás, Avagy Mikor Költözhettek a Székelyek a Kárpát-

Medencébe?, Litera-Veres Kiadó, Székelyudvarhely 2008. 

28 Vilmos Hankó, Székelyföld, Az Erdélyrészi Kárpát-Egyesület Kiadása, Budapest 1896. 
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Dezső Garda, Székely Hadszervezet és Faluközösség 

Dezső Garda tarafından 1994 yılında Gyergyószentmiklós’ta yayımlanan bu 

eserde 17. yüzyılın sonuna kadar Sekellerin askerî yapısı ele alınmaktadır. Bu çalışma 

dahilinde özellikle eserin ilk bölümünü oluşturan Sekel askerî yapısının en küçük birimi 

olan Tízes (onluk)  sistemini ve toplum yapısını ortya koyan kısımlar önem arz 

etmektedir.29 

 

Elek Benkő; Klára Sándor; István Vásáry, A Székely Írás Emlékei 

Elek Benkő, Klára Sándor ve István Vásáry tarafından Sekel yazısının eski 

örneklerini konu edinen eser, Beşeri Bilimler Araştırma Merkezi tarafından 2021 

yılında yayımlandı. 928 sayfalık kitapta Sekel alfabesiyle ilgili tarihsel raporlar, bu 

alfabeye ait el yazması ve basılı eserler, Sekel yazısı ile ilgili erken tezler, belirsiz veya 

yanlış yorumlanmış kayıtların yanı sıra sahte eserlerin de tetkiki yer almaktadır. Sekel 

Yazısı, resmî olarak Szkely-Macar Rovásírás adı ile anılmakla birlikte Macar ve erken 

Sekel tarihinin en merak uyandırıcı kısmını teşkil etmektedir. Eserde Sekel yazısının 

tarihsel kökenini aydınlatan özet mahiyetinde bir bölüm, bir bibliyografya, bir resim 

listesi, kişi ve yer adı dizini de bulunmaktadır.30 

 

Klára Sándor, A Székely Írás Nyomában 

Klára Sándor’un 2014 yılı basımı A Székely Írás Nyomában adlı eserinde yine 

Sekel oyma yazısının (Rovásírás) kökeni üzerindeki sis perdesinin aralanmasına gayret 

edilmektedir. Çalışma bu konuda daha önce yapılmış pek de tatmin edici olmayan 

çalışmaları tamamlamaya matuftur. Yaklaşık bin yıllık bir tartışmaya elde bulunan 

yalnızca 30 kadar örnek vesika ile açıklık getirilmeye çalışılması oldukça zor bir 

 
29 Dezső Garda, Székely Hadszervezet és Faluközösség, Gyergyószentmiklós 1994. 

30 Elek Benkő; Klára Sándor; István Vásáry, A Székely Írás Emlékei, Budapest 2021. 
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görevdir. Ancak önceden bu konu hakkında yapılmış çalışmaların belli bir olgunluğa 

eriştirdiği Sekel yazısının köken araştırmaları Sándor’un eserinde en son merhalesini 

bulmuş gibi görünmektedir.31 

 

Gyula Sebestyén, A Magyar Rovásírás Hiteles Emlékei 

Gyula Sebestyén A Magyar Rovásírás Hiteles Emlékei adlı çalışmasında 

Macarlara hasrettiği Sekel oyma yazısının eski numuneleri üzerinde durmaktadır. Ona 

göre bu yazı Macarlara ait bir kültürel ögedir, ancak bu genel geçer iddia oldukça 

tartışma götürmektedir. Bu yazı türünün neden Macarların yaşadığı diğer bölgelerde 

bulunmadığı ve Sekellerin yaşadığı bölgelerde yoğunlaştığı sorusu tam olarak 

açıklanamamaktadır.32 

 

Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları 

Hüseyin Namık Orkun’un Türk Dil Kurumu Yayınlarından çıkan Eski Türk 

Yazıtları adlı eseri runik harfli Türk yazıtları hakkında yazılmış en kapsamlı eser olarak 

bugün hâlâ önemini muhafaza etmektedir. Sekellerin en mühim kültürel miraslarından 

biri olan oyma yazı Rovásírás hakkında hususi bir bölüm ayrılan bu eserde Sekel oyma 

yazısının kökeni hakkındaki tartışmalara ve bu yazının elimize ulaşan en mühim 

örneklerine dair tatmin edici bilgilere yer verilmiştir.33 

 

 

 

 
31 Klára Sándor, A Székely Írás Nyomában, Typotex Kiadó, Budapest 2014. 

32 Gyula Sebestyén, A Magyar Rovásírás Hiteles Emlékei, Kiadja A Magyar Tudományos Akadémia, 

Budapest 1915. 

33 Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara 2019. 
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Hun-Macar Tarihi 

Béla Szász, A Hunok Története Attila Nagykirály 

Béla Szász’ın A Hunok Története Attila Nagykirály adlı 1943 tarihli çalışması 

Hunların ve onların büyük imparatoru Attila’nın tarihine ışık tutmaktadır. Eserin genel 

olarak Hunlar ve Attilla hakkında Avrupa tarih yazınındaki ön yargılı yaklaşımlarını 

daha makul bir bakış açısıyla ele aldığı söylenebilir. On sekiz bölümden oluşan eserde; 

Hunlar, Asya Hun İmparatorluğu, Asya Hun İmparatorluğu’nun yıkılışı, Batı Hunları, 

Hunların Avrupa fetihleri, Kral Rua’nın saltanatı, Bleda ve Attila’nın ortak saltanatı, 

Hunların yüce kralı Attila, Batı Seferi, Roma Seferi, Attila’nın ölümü, Attila’nın tarihi, 

yüzyılların kasırgası Attila, Hun trajedisi, Hunların ardılları, Hun toplulukları gibi ana 

başlıklar dikkat çekmektedir.34 

 

Tibor Baráth, The Early Hungarians 

Tibor Baráth’ın İngilizce olarak yayımlanan bu eseri Macarların kökenini ve 

kurdukları ilk medeni oluşumları, elde mevcut bulunan güncel kaynaklar ışığında ele 

almaktadır. Macarların batıya doğru gerçekleşen ve Tuna havzasında son bulan 

yolculuğunu Neolitik Çağ’a kadar götüren eser, İskit, Hun ve Yarı-Türk Árpád 

Macarlarının, mevcut mirasa kendi etnik ve kültürel katkılarını ekleyerek, nihai 

özelliklerini MS 9. yüzyılın sonlarında kazandığını ifade etmektedir. İki bölümden 

oluşan eserin ilk kısmı Macar etnik kimliğine ayrılmıştır. İkinci bölümde ise Tuna 

Macarlarının kökenine dair bilgiler verilmektedir. Çalışmaya ayrıca harita ve görsellerle 

zenginlik katılmıştır.35 

 

 

 
34 Béla Szász, A Hunok Története Attila Nagykirály, Budapest 1943.   

35 Tibor Baráth, The Early Hungarians, Montreal 1983. 
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Ferenc Eckhart, Macaristan Tarihi 

Macar tarihçi Ferench Eckhart’ın (1885-1957) 1935 yılında Magyarorzag 

Törtenete adıyla Budapeşte’de yayımladığı eser 1949 yılında İbrahim Kafesoğlu 

tarafından Macaristan Tarihi adıyla Türkçeye aktarılmış ve 2010 yılında Türk Tarih 

Kurumu tarafından ikinci baskısı yapılmıştır. Yirmi iki bölümden oluşan eser, Macar 

etnik yapısının oluşum sürecinden 19. yüzyılda gerçekleşen Macar Bağımsızlık 

Hareketi’ne kadar 2000 yıllık geniş bir perspektif sunmaktadır. Bu çalışma dahilinde 

eserin ilk on üç bölümünden geniş ölçüde istifade edilmiştir. Söz konusu bölümlerde 

genel itibariyle Macarlar etnik oluşum süreci, yurt tutuş hadisesi ve ilk Macar fetihleri, 

I. Istvan döneminde Hıristiyanlık ile tanışmaları, iskan siyaseti, veraset mücadeleleri, 

Macar devlet nizamının teşekkülü gibi konular yer almaktadır.36 

 

Pál Engel, Realm of St. Stephen: A History of Medieval Hungary 895-1526 

Pál Engel’in Macarca orijinal adı Szent István Birodalma olan eseri 2001 yılında 

Realm of St. Stephen: A History of Medieval Hungary 895-1526 başlığıyla Tamás 

Pálosfalvi tarafından İngilizceye tercüme edildi ve Andrew Ayton editörlüğünde 

yayımlandı. Eser genel itibariyle Karpat havzasına yerleşen ilk pagan Macarlardan 

başlamak suretiyle 1526 yılında Türklerle Macarlar arasında vuku bulan Mohaç Meydan 

Muharebesi’ne kadar geçen tarihsel süreci ele almaktadır. Yirmi bölümden oluşan 

eserde, Macarların Karpat havzasına gelişi, paganlıktan Hıristiyanlığa geçiş süreci, 

erken dönem Macar toplumu, Árpád Hanedanı’nın sona ermesi, Anjou Hanedanı, 

Sigismund ve Hunyadi’nin Macar tarihindeki yeri gibi konulara değinilmektedir.37

 
36 Ferenc Eckhart, Macaristan Tarihi, TTK Yay., Ankara 2010. 

37 Pál Engel, Realm of St. Stephen: A History of Medieval Hungary 895-1526, I.B. Tauris Publishers, 

London 2001. 



 
 

GİRİŞ 
 
Erdel Adı 

 Kaynaklarda “Erdel/Erdil” veya “Erdelistan”, günümüzde Romanya’nın batı 

tarafını teşkil eden toprakların, 16. ve 17. yüzyılda Osmanlı Türklerinin egemenliği 

altında kalan beyliğin Türkçe adıdır.38 Erdel adı Türkçe kaynaklarda Erdil veya 

Erdelistan olarak geçmektedir. Romencede ise Ardeal ya da Ardealul39 olarak bilinir. 

Bu bölgenin kaynaklardaki telaffuzu Erdel, Ardeal ya da Ardealul şeklinde olsa da 

ismin menşei Macarca olup orman ötesi anlamına gelmektedir. Bugün bu isim 

Transilvanya olarak bilinen bölge adının birebir karşılığıdır. Çünkü Macarcada Erdő 

sözcüğü orman, özellikle de büyük dağları kaplayan orman anlamı taşımaktadır ki, 

Erdel coğrafyası da oldukça yeşil ve ormanlık alanlardan oluşması bunu kanıtlar 

niteliktedir.40 Erdel’in Macarcada Terra Transsilvana, Terra Ultrasilvana 

kullanımlarının yanı sıra Erdely, Erdeelu, Erdelw, Erdeelew gibi farklı yazım şekilleri 

de bulunmaktadır.41 Günümüzde Romanya’nın kuzeybatısında bulunan ve eyalet 

durumunda olan bölge, uzun zaman Macarlar tarafından idare edilmiştir. Bölge Birinci 

Dünya Savaşı ardından 1920 yılında Romanya’ya verilmiştir. Bundan sonra 

Transilvanya adı ile anılmaya başlanmıştır. Latince anlamı ormanlar ötesi ili (Terra 

ultra silvas) anlamı taşımaktadır.42 

 
38 Aurel Decei; M. Tayyip Gökbilgin, “Erdel”, M.E.B. İslam Ansiklopedisi, C. 4, İstanbul 1978, s. 293. 

39 Ardeal veya Ardealul adlandırması, bize Türkçe ard/art el, yani öte yurt, geride kalan yurt manasını 

çağrıştırır. Bu yüzden Anadolu’ya olan uzaklığı düşünüldüğünde Osmanlı Türklerinin bu topraklara Erdel 

adını vermeleri belki de tesadüf değildir.  

40 Kemal Karpat, “Erdel”, D.İ.A., C. 11, İstanbul 1995, s. 280. 

41 Benkő Loránd; István Bóna; Jakó Zsigmond; Tonk Sándor; Vekov Károly, Erdély Keresztény Magyar 

Királyságban, Kolozsvár 2001, s. 33. 

42 Karpat, a.g.m., s. 280. 
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 Orman ötesi tabirinin Latince şekli olan Transilvanya kelimesi ilk defa Macar 

yönetiminin resmî dilinin Latince olduğu 17. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Romalıların 

torunları olduğunu iddia eden ve Rumen olarak adlandırılan Eflaklılar ise 17. yüzyıldan 

önce Transylvania/Transilvanya tabirini kullanmamışlardır. Ayrıca Transilvanya adı 18. 

yüzyıldan önce Romen kaynaklarının hiçbirinde yer almamıştır. Aslında bu dönemde 

Romenlerin de Transilvanya tabirini kullanmaları için bir sebep yoktur. Çünkü 

Romalılar dahi bu bölgeye daha önceki sakinlerinden dolayı Daçya Eyaleti adını 

vermişlerdi. Bu yüzden Romenler 1920’de Trianon Antlaşması sonucu elde ettikleri bu 

toprakları bu tarihten itibaren Transylvania olarak adlandırmıştır.43 

 Aşık Paşa-zâde, Dursun Bey, Neşri gibi Osmanlı tarihçilerinin eserlerinde Erdel 

ismine rastlanmamıştır. Erdel adı ilk defa Rûznâme-i Süleymânî’de Engürüs Vilayeti 

kralı Janos (Yanoş)’un orduy-ı hümayuna kabulü sırasında kendisinden “Sabıkta Erdel 

Beyi” şeklindeki bahsinde geçmektedir. Bu kaynaklarda Erdel adının yanısıra Erdelistan 

tabiri de yer bulmuştur.44  

 

Erdel Coğrafyası 

 Orta Avrupa’nın güneydoğu tarafında kale görünümü arz eden ve Karpat 

Dağlarında küçük bir eyalet durumunda olan Erdel, Büyük Macar Havza sisteminin bir 

bileşeni olduğu kadar özel bir konuma sahip olması bakımından da önemli bir yerdir. 

Erdel’in doğusunda Boğdan, batısında Batı Dağları (Apuseni), güneyinde Muntenia 

(Eflak), güneybatısında Demir Kapı ile ayrıldığı Banat, biraz ötesinde ise günümüz 

Macaristan’ı bulunmaktadır.45 

 
43 Endre Haraszti, The Ethnic History of Transylvania, Florida 1971, s. 1. 

44 Decei; Gökbilgin, a.g.m., s. 293. 

45 Karpat, a.g.m., s. 280. 
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Erdel, ismine de yansıdığı üzere oldukça iyi tanımlanabilecek bir bölgede 

konumlanmış olup, çok fazla karakteristik özelliğe sahiptir. Çevresindeki sıradağlar 

sayesinde komşularından kolayca ayrılabilmektedir ve bu dağlar havzanın sınırlarını 

oluşturmaktadır. Zira bir bölgenin sınırları üzerindeki dağlar ne kadar net 

tanımlanabilirse sakinlerinin kendilerine güveni ve siyasi yapı oluşturma eğilimi de o 

kadar artar. Erdel bölgesi de güneyde ve doğuda kendisini çevrelemiş Güney ve Doğu 

Karpatlar adı verilen oldukça yüksek dağlara sahiptir. Güney Karpatlar, Erdel’i 

Muntenia’dan (Eflak) ayıran bir sınır hattı görünümündeyken, Doğu Karpatlar düzensiz 

sıralanmalarıyla ve biraz daha alçak yapılarından dolayı Güney Karpatlardan farklı bir 

görünüm arz eder. Batı sınırını ise Karpat Havzası’nın merkezine doğru akan nehirler ve 

Bihar Dağları belirler. Bu nedenle Erdel, doğu ve güneyden dağlarla çevrilmiş ve diğer 

taraftan da geçilmesi zor geçitler ve nehirler tarafından kuşatılmış bir havzadır. Bu 

havzadan Büyük Macar Ovası’na (Alföld/Puszta) geçmek bu geçitler46 sayesinde 

mümkündür. Erdel bölgesi, Orta Macaristan Havzası ile yakın temas halindedir. Burada 

tepeler oldukça fazladır ve nehirler iletişim ve ulaşım için doğal köprüler durumundadır. 

Erdel’in sahip olduğu bu jeopolitik konum ve Büyük Macar Ovası ile olan tarihsel 

bağlantısı sayesinde -Eflak veya Moldovya’dan ziyade- Roma, Hun, Avar ve hatta 

Macarlar zamanında daha da güçlenerek, yaklaşık iki bin yıl boyunca tarihi sürekliliği 

devam etmiştir.47  

Erdel’in güneyi oldukça engebeli bir yapıdadır. Ancak oldukça geniş ve verimli 

ovalara da ev sahipliği yapar. Erdel’in ana nehirleri Maros (Maroş/Mureş), Szamos 

 
46 Bu geçitler Borgó, Tölgyesi, Gyimesi, Ojtozi ve Bodzai’dir. Rásonyi bu geçitlerle ilgili incelemelerde 

bulunmuş ve birçoğunun Türkçe kökenli isimler olduğunu belirlemiştir. Bkz. Rásónyi, Doğu Avrupa’da 

Türklük, Selenge Yayınları, İstanbul 2006, s. 73-75. 

47 Haraszti, a.g.e., s. 5-6; Ferenc Fodor, “Erdély Földrajza”, A Történeti Erdély, Ed. Miklós Asztalos, 

Kiadja Az Erdélyi Féerfiak Egyesülete, Budapest 1936, s. 36-37. 
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(Samoş), Küçük ve Büyük Tırnova’dır (Kis ve Nagy Küküllő).48 Bunlardan Maroş, 

Samos ve Olt Erdel sularının birleştiği üç büyük nehir havzasıdır. Maros, Erdel’deki en 

geniş alanı sulayan akarsuları bünyesinde toplar.49 Bu nehirler bölgedeki diğer sularla 

birleşerek önce Tisa’ya oradan da Tuna Nehri’ne katılmaktadırlar.  

 

 

Harita 1: Erdel Coğrafyası 

(Vilmos Mátyás, Utazások Erdélyben, s. 12-13.) 
 

Erdel’in güney ve güneydoğu bölgesi Tara Seculiar (Sekeller İli/Székelyföld) adı 

ile bilinmektedir ki, burası Doğu ve Güney Karpatları arasında kalmıştır. Erdel, tarihi 

boyunca homojen bir nüfusa sahip olamamıştır ve küçük, süreklilik arz etmeyen 

 
48 Karpat, a.g.m., s. 280. 

49 Fodor, a.g.m., s. 46. 
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alanlara bölünmüştür.50 Erdel’in son beş yüzyıllık tarihinde bölgede Daçyalılar, 

Romalılar, Türk soylu kavimler, Macarlar, Almanlar (Saksonlar) ve Rumenler 

görülmektedir. Bu topluluklar bölgedeki kasabaları, nehirleri ve dağları kendi kültürleri 

ve lenguistik özellikleri doğrultusunda isimlendirmişlerdir.51 Bunun yanında Peçenekler 

de Macarların kurucu lideri Árpád tarafından Erdel’in muhtelif yerlerine yerleştirilen 

unsurlardandır. Uzların (Oğuzların) da Peçeneklerle beraber Erdel’e yerleştirildikleri 

düşünülse de bu grupların Árpád ile hareket ettiği şüphelidir. Çünkü Árpád’ın Uzlar 

Karadeniz’in kuzeyine gelmeden öldüğü bilinmektedir. Kuman ve Kıpçaklar ise 

Rumenlerle birlikte onların reisleri idaresinde Karpatların güney ve doğu sınırlarından 

girmişlerdir. Bu yüzden bu bölgede Tatar ya da Kuman isimlerinden oluşan yer 

isimlerine sık rastlanmaktadır.52 

Karpat Havzası’nın bütün önemli nehirleri ve yolları Büyük Macar Ovası’nda 

bulunduğundan bu ova havzanın kalbi gibidir. Buraya hâkim olan aynı zamanda 

kolayca bütün bölgeye hâkim olur. Tarihi boyunca konargöçer halklar için de uygun 

görünüm arz etmesinden dolayı Hunlar, Avarlar ve Macarlar gibi büyük ve etkili 

kavimler burada siyasi birlik oluşturma imkanına sahip olmuşlardır. Bu yüzden 

günümüzde Erdel bölgesinin en eski sakinleri arasında Sekeller ve Macarlar başı 

 
50 István Kniezsa, “Erdély a Honfoglalás Korában és a Magyarság Megtelepedése”, Erdely es a Nepei, 

Haz. Mályusz Elemér, Franklin-Társulat Magyar İrodalmi İntézet és Könyvnyomda, Budapest 1941, s. 

21; Benedek Jancsó, A Székelyek, Történeti és Néprajzi Tanulmány, Budapest 1921, s. 3. 

51 Karpat, a.g.m., s. 280. 

52 Güney-Doğu Karpatlardaki nehirlerin bazı özelliklerini gösteren ve ancak Türkçede anlamı olan 

isimlendirmelerin önemi büyüktür. Köy, çiftlik, dere gibi küçük yer isimlerinin herhangi bir halka ait 

olabilmesi için isimlerin toplu halde oluşması gerekmektedir. Ancak büyük bir nehir ya da şehir gibi 

yerler tek başına delil olabilmektedir. Çünkü bu isimler fonetik yapıya göre az da olsa değişse bile 

çağrışım yapabilir. Örneğin, Maros, Körös ve Türkçeden gelmiş Krasso ve Küküllő nehir isimleri buna 

örnek olarak verilebilir. Bkz. László Rásónyi, Doğu Avrupa’da Türklük, s. 72-73. 
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çekmektedir. Erdel, Büyük Macar Ovası’na oranla Türk yerleşimine ait daha az hatıra 

saklar. Ancak bunlar yerleşim tarihi açıdan çok büyük önem arz eden yerlerdir.53 

Erdel’in en önemli şehirleri arasında Cluj (Kolozsvar), Alba Julia 

(Gyulafehérvár), Turda (Torda/Thorenburg), Tirgul Mureş (Marosvasarhely), 

Sighişoara (Segesvar) bulunur. Bu şehirler engebeli ancak geçiş imkânı bulunan bu 

ovada kurulmuşlardır. Macarlar, Birinci Dünya Savaşı öncesinde özellikle Sekellerin 

yaşadığı Csik, Háromszék, Maros-Torda, Udvarhely gibi şehirlerde yaşamışlardır. 

Romenler ise Alsó-Fehér, Beszterce-Naszód, Fogaras, Hunyad, Kolosz, Szeben, 

Szolnok-Doboka ve Torda-Aronyos’ta çoğunluğu oluştururlar. Almanlar ise Nagy-

Küküllő dışında hiçbir yerde çoğunluğa ulaşamamışlardır. Ayrıca Birinci Dünya 

Savaşı’nın olumsuz koşullarından sonra bile Macarların Sekellerle olan bağlantısı 

kesilmemiştir. Szilágy’da bulunan bir geçit, Macaristan ve Erdel’deki Sekeller arasında 

bağlantının devam etmesini sağlamıştır.54 

Erdel’in Tara Saşilor olarak bilinen bir diğer bölgesi (Almanca Sachsenland, 

Macarca Szaszfold), Karpat Dağlarının batı tarafındaki yamaçlarını ve ovalarını 

oluşturur. En önemli şehirleri Sibiu (Nagyszeben), Hunedoara (Hunyadvár) ve 

Fagaraş’tır. Asıl tarihî Erdel ise doğuda Karpat Dağları ile batıdaki Apuseni Dağları 

olarak bilinen bölgedir. Ancak siyasi gelişmeler sayesinde sınırları Tisa vadisine doğru 

genişlemiştir. Böylece Krişul Nehri ve kolları da zamanla bu bölgeye dahil olmuştur. 

Bu bölgenin önemli şehirleri arasında ise Oradea (Nagyvárad), Satulmare (Satmar), 

Arad (Varad) bulunmaktadır ki bu bölgenin Orta Macar İli şeklinde adlandırıldığı 

olmuştur.55 

 
53 Rásónyi, a.g.e., s. 33, 73. 

54 Fodor, a.g.m., s. 64. 

55 Karpat, a.g.m., s. 280. 
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Nüfus Erdel’de eşit olarak dağılmamıştır. Nüfusun en yoğun olduğu yerler 

havzanın ortasında yoğunluk gösterir. Buralar; Maros, Küküllők (Kis ve Nagy Küküllő) 

ve Szamos vadilerinde ve oldukça bereketli topraklara sahip Barcaság bölgesidir. Daha 

az nüfusa sahip yerler ise Doğu ve Güney Karpatların yüksek yerleridir. İlçeler arasında 

ise Brasov, savaştan önceki en yoğun nüfuslu bölge iken, Csík en az nüfusa sahip olan 

yer olmuştur.56 

Erdel’i diğer bölgelerden ayıran en önemli özellik farklı bir yapı arz etmesidir. 

Erdel’in Doğu ve Güney Karpatlar tarafından çevrelenmesinden ötürü her zaman yönü 

batıya dönük olmuştur.57 

Erdel coğrafyası genel olarak bu şekilde bir görünüm arz eder. Asıl konumuz 

olan Sekellerin yaşadığı alan ise Erdel’in güneydoğusunda bulunmaktadır. Günümüz 

Sekelleri burada yaşamaktadırlar. Tara Seculior (Sekel İli) olarak isimlendirilen bu 

alanda çoğunluk olarak Macarlar ve Sekeller yaşamaktadır. Macarlarca Székelyföld, 

Romencede Tinutul Secuiesc, Latincede Regnum Sicularum, İngilizcede Szeklerland 

olarak adlandırılan bölgenin Türkçe karşılığı ise Sekel İli, Sekelistan veya Sekel 

Yurdu’dur.58 

 

 

 

 

 

 

 

 
56 Fodor, a.g.m., s. 64. 

57 Fodor, a.g.m, s. 36. 

58 Karpat, a.g.m., s. 280. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ERDEL’İN TARİHİ COĞRAFYASI VE ETNİK YAPISININ OLUŞUM SÜRECİ 
 

1. ERDEL’İN TARİHTEKİ İLK SAKİNLERİ  
 
 

Macarlar Karpat Havzası’na gelmeden ve burada kalıcı bir imparatorluk 

kurmadan önce bu havzanın çeşitli kısımlarında, kısa süreli ya da yüzyıllardır 

yaşamakta olan insan toplulukları yerleşmişlerdi. Bunlar kimi zaman kendi içlerinde, 

kimi zaman dışarıdan gelenlere karşı mücadele içindeydiler. Ancak ne olursa olsun bu 

bölgenin gelişmesinde ve kalkınmasında önemli derecede katkı sağladıkları 

bilinmektedir. 

Bölgede ele geçirilen çok sayıda Taş ve Bronz Çağı buluntularından Erdel’in 

Avrupa’nın oldukça eski yerleşim yerlerinden biri olduğu sonucuna varılmaktadır. 

Ancak adı geçen bu çağlarda buralarda yaşayanların kimler olduğu hakkında malumat 

bulunmamaktadır. Erdel’le alakalı en eski tarihî kayıt MÖ 5. yüzyıldan kalmadır. 

Herodot, “Maros Nehri kıyısında Trak geleneğine göre yaşayan ve altını çok seven 

“Akatzir”lerden (Agatirz/Agathirz)” bahsetmektedir. Ancak Akatzirlerin kim olduğu 
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hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz.59 Sadece Herodot’un kaydından Trak 

geleneklerine göre yaşadıkları için onlarla bir şekilde akraba olabilecekleri sonucu 

çıkarılabilir. Bunun yanında altının sevildiği ve işlendiği tabirinden de ticareti ve 

madenciliği bildikleri anlaşılır. Onların Erdel’deki ilk altın madencileri olması oldukça 

muhtemeldir.60 Yine Herodot’un bilgilerinden Akatzirlere komşu, Bug civarında 

yaşayan Neuri’lerden bahsedilmektedir. Hatta bu bilgilerin sadece Erdel ile sınırlı 

kalmadığı Karpat Havzası’nın çoğunluğunu kapsadığı bilinmektedir.61 

MÖ 6. yüzyılda Akatzirler, Pers kralı Darius’un İskitlerle olan savaşında 

İskitlerin yanında yer almıştır. Yani İskitler ve Akatzirler arasında bir bağlantı ya da 

ittifak olduğu anlaşılmaktadır. Büyük Ova’nın doğu ucunda bulunan kalıntılar sayesinde 

MÖ 500 civarında bölgelerini genişlettikleri anlaşılmaktadır. Ancak bundan sonraki 

dönemde Büyük Ova’yı terk ederek Erdel’de yaşamaya devam etmişlerdir. Karpat 

Havzası dahilinde bulunan arkeolojik materyaller sayesinde komşu ve hatta daha uzak 

bölgelere İskit objelerini taşıdıkları bilgisine ulaşılır. Ancak maalesef ki bundan sonra 

Akatzirlerin izleri kaybolmaktadır.62 

Akatzirlerin iz bırakmadan ortadan kayboluşunun Keltlerin göçleri sonucu 

olduğu tahmin edilmektedir. Keltler, Avrupa’nın çok şey borçlu olduğu ve çok kültürlü 

bir insan kitlesidir. Kıtadaki tüm büyük nehirleri ve dağları ilk keşfeden, isimlendiren, 

gelecekteki büyük şehirlerin yerlerini belirleyen ve ilk iletişim ağını planlayanların 

 
59 Akatzirler ile alakalı olarak birtakım görüşler mevcuttur. Bunlar için bkz. Saadettin Yağmur Gömeç, 

“Türk Tarihinde Hazarlar”, Timurlu Tarihine Adanmış Bir Ömür 75. Doğum Yılında Prof. Dr. İsmail 

Aka’ya Armağan, Ed. Musa Şamil Yüksel, Ankara 2017, s. 413; Golden, a.g.e., s. 69-70. 

60 Benedek Jancsó, Erdely Története, Cluj-Kolozsvár 1931, s. 15; János Karácsonyi, A Magyar Nemzet 

Őstörténete 896-ig, Nagyvárad 1924, s. 71-72; Kniezsa, a.g.m., s. 21. 

61 Erdély Története Három Kötetben A Kezdetektől 1606-IG, Ed. László Makkai; András Mócsy, 

Akadémiai Kiadó, Budapest 1987, s. 29. 

62 Erdély Története, s. 30. 
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Keltler olduğu bilinmektedir.63 Nüfus bakımından çok kalabalık olmayan Erdel 

coğrafyası kendilerine yeni bir yurt arayan Keltleri buraya çekmiştir. Kelt yerleşiminin 

arkeolojik kanıtları MÖ 3. yüzyılın başlarını göstermektedir. Erdel’de Keltlere ait 

kalıntılar, Érc Dağları yakınında, Sajó ve Nagy-Szamos bölgesinde bulunmuştur. 

Sonraki Daçya nüfusunun bir kısmını Keltler teşkil etmiştir. Bunların bir kısmının 

Macaristan’daki kuzey dağ silsilesinin batı kısmına yerleşerek, burada demir madenini 

işledikleri bilinir.64 

Akatzirler ve Keltlerin ardından Erdel’de asıl sakinler olan Daçyalıları65 

görürüz. Başlangıçta Yunan kaynakları hem Getalar hem de Daçyalılar hakkında bilgi 

vermektedir. Ancak daha sonra Getalar ortadan kaybolur ve tarihî kaynaklarda Erdel 

sakinleri olarak Daçyalılar yer bulur. Strabon, iki topluluğun da dilinin aynı olmasından 

yola çıkarak, Daçyalıların ve Getaların aynı halk olduğu yönünde malumat verir. Bunlar 

daha çok günümüz Macaristan’ın doğusundaki topraklarda yerleşmişlerdir.66 Bundan 

sonra Daçyalılar ile Getaların MÖ 80 civarında tek hükümdar altında birleştiğine dair 

kanıtlar ortaya çıkmıştır. Bu hükümdar Burabista (Burvista) olarak bilinmektedir.67 

 
63 Tibor Baráth, The Early Hungarians, Montreal 1983, s. 180. 

64 Erdély Története, s. 30. 

65 Yaklaşık olaram MÖ 500’lerde Karpat Havzası ve çevresinde dağınık halde yaşayan kavimler Daii, 

Daoi, Dacs, Dacii, Dagae ya da sadece Dii adı altında kalıcı olarak birleştiler. Anlamı eski Yunancada 

Daçyalıların en çok taptığı hayvan olan kurttur. Daçya genel itibariyle doğuda Dinyester Nehri, 

Karadeniz, güneyde Tuna ve batıda Tisa Nehri arasındaki toprakları içermektedir. Başkentleri 

Sarmisegethusa, bugün tenha bir yer olan Várhely’de, Hátsyeg bölgesinde bulunmaktaydı. Kökenlerinin 

ise Traklardan geldiği bilinmektedir. Günümüzde aşağı-yukarı Romanya, Moldova ve Ukrayna’nın bir 

bölümünü içerir. Bkz. Sándor Szilágyi, Erdélyország Története, Első Ketöt, Pest 1866, s. 3; Ion Grumeza, 

Dacia Land Of Transylvania, Cornerstone Ancient Eastern Europe, Hamilton Books, New York 2009, s. 

2. 

66 Jancsó, a.g.e., s. 9. 

67 Karácsonyi, a.g.e., s. 71. 
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Burabista’nın yönetiminde Daçyalılar daha çok Ruszka, Szörenyi, Kudzsír dağlarıyla 

çevrelenmiş alanda, Maroş vadisinde yerleşmişlerdir. Bu bölgenin dağlık sınırları 

erişimi engellediğinden Maros, Zsil ve Olt vadileri Tuna’ya erişime izin vermiştir. MÖ 

1. yüzyılda bu bölgede çok sayıda güçlendirilmiş Daçya yerleşimi kurulmuştur.68 

Burabista, Daçya kabilelerini birleştirerek birçok kişiyi itaat altına almış ve merkezi bir 

bölge oluşturup sağlamlaştırmaya çalışmıştır. Burabista’nın gücünün zirvesinde olduğu 

dönemde 200.00069 kişiden oluşan bir orduyu yönetmiştir. Bu şekilde bütün Tuna’yı 

baştanbaşa geçmiş, Balkan yarımadasına akınlar düzenlemiş ve Balkanları harap 

etmiştir.70 Burabista yaklaşık kırk yıl kadar hüküm sürmüştür. Strabon’a göre Burabista 

fetihlerini kısa sürede tamamlamıştır. Dionysiopolis’te (Bulgaristan) MÖ 48’e 

tarihlenen bir kitabede “Trakya’yı yöneten ilk ve en büyük hükümdar” kaydedilmiştir. 

Burabista, Tuna Nehri’nin alt kısımlarındaki Getia kabilelerine ve Karpatların doğu 

tarafında bulunan Bastarnaelere de boyun eğdirmiştir. Bastarnaeler, Cermen ya da Kelt 

kökenli bir halk olup Makedonya krallarına ve çevredeki diğer yerlere ücretli asker 

sağladıkları bilinir. Burabista’nın ölümünden sonra Daçyalıların müttefikleri olmuşlar, 

paralı askerler olarak Roma’ya karşı savaşmışlardır.71 

 
68 Erdély Története, s. 33. 

69 Her ne kadar bu sayının abartı ve efsanevi bir sayı olduğu söylense de bu Daçya ordusunun günümüz 

Macaristan, Çekoslavakya ve Avusturya’nın belli bölgelerinde yaşayan Keltleri çıkaracak kadar güçlü 

olduğu bilinmektdir. Grumeza, a.g.e., s. 37. 

70 Karácsonyi, a.g.e., s. 72. Daçyalıların yazıya dökülmüş bir dilleri yoktu. Uygarlıklarının ihtişamının 

temeli biraz Roma ve biraz da Yunan kaynaklıydı. Ancak yerleşim yerlerindeki kalıntılar gelecek 

nesillere onlar hakkında bol miktarda bilgi bırakmıştır. Doğu Avrupa’daki sayısız arkeolojik alan bunu 

kanıtlar niteliktedir. En önemlisi konargöçer bir millet değillerdi. Bu yerleşim yerlerinden çoğu günümüz 

Romanya’sında görülebilir şekildedir. Grumeza, a.g.e., s. 11. 

71 Erdély Története, s. 35. 



12 
 

Daçyalıların Romalılar tarafından hiç bilinmeyen bir topluluk olması, etki 

alanlarının dışında kalması ve zamanla Tuna’nın alt ve orta kesimlerinde ortaya çıkan 

değişim Romalıları oldukça endişelendirdi. Daha önemlisi Daçyalılar, güçlü bir siyasi 

faktör olarak ortaya çıkmıştı. Bu durumda Roma için öncelikli hedef Daçya gücünün 

yok edilmesiydi. Galya’nın ele geçirilmesi ile uğraşan Sezar, temel siyasi hedeflerinden 

biri olan Daçya üzerine gitmek üzere Makedonya’dan bir saldırı planı hazırladı. Ancak 

Sezar’ın öldürülmesi nedeniyle bu plan gerçekleştirilemedi. Burabista da aynı zamanda 

siyasi düşmanlarının kurbanı oldu. Büyük ihtimalle birleştirdiği kabilelerden onun 

tekeline karşı çıkan ve görevinden olan birkaç kabile şefinin suikasti sonucu Daçya’da 

Burabista dönemi sona erdi.72  

MS 1. yüzyılda Romalılar harekete geçip güneyden kuzeye ilerleyerek Tuna 

Havzası’nın tamamını ele geçirdiler. Daha sonra Sava Nehri’nin Pannonya (Pannonia) 

taraflarına geçerek, Segestika (sonradan Siscia) ve Sirmium’u aldılar. Romalılar bu 

sırada kendi toprakları dâhilinde meydana gelen isyanları bastırmanın yanı sıra, Drava 

Nehri’ni geçerek bugünkü Varazdin’i (Varasd) ve Transdanubya’dan (Tuna ötesi) aşağı 

Avusturya’da Carnuntum’a (bugünkü Petronell) kadar olan yerleri ele geçirdiler. 

Böylelikle MS 80’de Segestika-Siscia, Sirmium ve Sabaria (Szombathely) Roma 

şehirleri haline geldi. Daha sonra Roma, Pannonya’yı eyalet durumuna yükseltmiş ve 

MS 92’de İmparator Domitian, Transdanubya’nın doğusunda kalan yerleri ilhak 

etmiştir.73 

MS 1. yüzyılda ayrıca Tuna’nın kuzeyinde büyük bir Germen İmparatorluğu 

kurulmuştur. Romalılar ise gözlerini Macaristan’ın doğusuna dikmişlerdir. Zaten 10. 

yılda Roma komutanı Cornelius Lentulus, buraya girmiş ve aşağı Tisa boyunda 

(günümüzde Târgu Mureş/ Macarca Marosvásárhely) beş Daçya kolonisini yenmiştir. 

 
72 Jancsó, a.g.e., s. 9; Erdély Története, s. 35-36. 

73 Karácsonyi, a.g.e., s. 73. 
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Komutanın sonraki hedefi Trakya’ya yerleşmek olduğundan Tuna boyunda birçok 

mücadeye girişmiştir. MS 75 civarında Decabal isimli Daçya kralı bütün Daçyalıları 

birleştirmiş, büyük ve sağlam bir ordu kurmayı başarmıştır. Ayrıca bu ordu ile sadece 

Roma saldırılarına karşı ülkesini savunmakla kalmayıp Roma eyaletlerine saldırmayı 

bile göze almıştır. Bunun üzerine MS 85 ila 87 yılları arasında Romalılar Moesia’da 

yenilmiş, İmparator Domitian, Decebal ile barış imzalamak zorunda kalmıştır. Sonuç 

olarak MS 1. yüzyılda bugün Macaristan olarak adlandırılan bölgede durum şu 

şekildedir: Batıda Tuna ve Sava arasındaki bölgede Romalılar ve onların müttefikleri, 

Tuna havzasında Garamlar, Suevler ve Kuadlar, kuzey taraflarında dağlarda Keltler 

bulunmaktaydı. Çünkü Keltler daha çok madencilikle meşgullerdi. Tisa Nehri’nin üst 

taraflarında ve Erdel’de ise Daçyalılar hâkimdi. MS 2. yüzyılda (101-107) Romalılar, 

Decabal’ın krallığını ele geçirdiler. Temesköz (Timisoara Nehri’nin de içinden geçtiği 

ve Mureş, Tuna ve Tisa tarafından çevrelenen ovanın ismi) ve Erdel’in bir kısmını da 

içine alan Samos vadisi de buna dâhil oldu. MS 130 civarında Roma, Daçya topraklarını 

Aşağı Daçya (Dacia İnferior) ve Yukarı Daçya (Dacia Superior) olarak ikiye ayrıldı. MS 

167’de bir taraftan Sarmatlar, diğer taraftan Daçyalılar Roma eyaletlerine saldırdı. 

Roma karşılık olarak Daçya’yı geri aldı, Erdel’in kuzey kısmını topraklarına ekledi ve 

Napoca (günümüz Cluj-Napoca/Macarca Kolozsvár) şehrini kurdu. Bundan sonra Dacia 

Porotissensis, Dacia Apulensis ve Dacia Malvensis şeklinde Daçya’da üç eyalet 

oluşturuldu. İlki Erdel’in kuzey bölümünü kapsıyordu. İkincisi Erdel’in güneyini ve 

üçüncüsü Tuna’dan Olt’a kadar olan yerleri kapsıyordu.74 Böylece Romalılar Daçya’yı 

kısa süre içinde iyi bir şekilde organize ederek müreffeh bir eyalet haline getirmiş oldu. 

Daçyalılar Erdel’de günümüzdeki Krasso-Szőrény (Macarca Krassó-Szörény, 

Rumence Caraș-Severin), Hunyad (günümüz Hunedoara), Alsó-Fehér (Comitatul Alba 

de Jos), Kolozs (Comitatul Cluj), Szolnok-Doboka (Comitatul Solnoc-Dăbâca)’nın 

 
74 Karácsonyi, a.g.e., s. 73-74. 
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güney kesimleri, Torda-Aranyos (günümüde Turda) ve Nagyküküllő (Târnava Mare 

River) civarında, yani daha çok güney, batı ve orta bölgelerinde yaşadılar. Bölgenin 

kuzeyi ve doğusu ise Daçyalılara ve yaşamlarına dahil olmayan ıssız alanlar olarak 

kaldı. Ayrıca Daçya, Roma’nın güvenlik çıkarları açısından ne kadar önemli olursa 

olsun veya bu eyaletin refahı için ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın mülkiyeti Roma için 

hep dışarda kalmış bir yer olarak kaldı.75 

Roma’nın etkinliğinin sona ermesinden sonra Erdel’de oldukça yoğun bir göç 

dalgası oldu. Roma ordularının bölgeden çekilmesiyle birlikte özellikle Germen halkları 

burada yerleşmeye başladı. Gotlar güneydoğudan, Gepidler ise kuzeybatıdan girdiler. 

Bölge için tehditkâr bir tavır sergileyen Gotların Avrupa içlerine doğru daha da 

ilerlemesiyle Erdel’in tamamı üzerindeki iktidar, burada üç yüz yıl kadar kalacak olan 

Gepidlerin oldu. Hunların Avrupa’ya ulaşmalarının ardından, Hun İmparatorluğu’nun 

gücü Gepidlere kadar ulaşmıştı. Ancak Gepidlerin diğer Germen halklarıyla birleşmesi 

sonucu Hun gücü bunlar üzerinde çok etkili olmadı. Avrupa’yı titreten Hunların etkisini 

kaybettiği ve Avarların gelişine kadar olan sürede (453-560) Gepidler, Erdel’de altın 

çağlarını yaşamışlar ve hatta Erdel’de bulunan kalelerin tamamını ele geçirmişlerdir. 

Gepidlerin sonunu getiren olay 566 yılında Sirmium’da (Seremség) Avarlara 

yenilmeleri olsa da Gepidler tamamen ortadan kaybolmamış, bir süre Avarların 

yardımcı birlikleri olmuşlardır. Ancak 8. yüzyıldan itibaren kaynaklarda izlerine 

rastlanmaz. Macarların bölgeye gelişine kadar Gepidlerden bir kısmının burada 

kaldığına dair görüşler vardır fakat buna dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. 

Gepidlerin, Romenlerin ve Sekellerin ataları olduğu hakkında iddialar da mevcuttur, 

ancak buna dayanak olacak sağlam bir kanıt bulunmamaktadır. Çünkü Avarların 

 
75 Jancsó, a.g.e., s. 11. 
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gelişiyle beraber Gepidlerin tamamının burada kalıp kalmadığı, ya da ne kadarının 

Avrupa’ya göç ettiği hakkındaki bilgilere ulaşılamamaktadır.76 

Gepidlerin ardından bölgede Slavları görmekteyiz. 6. yüzyıldan itibaren Doğu 

Avrupa’ya gerçekleşen Slav göçü, etnik yapının büyük oranda değişmesine neden 

olmuştur. Elde kesin veriler olmasa da Orta Avrupa Slavlarının 6. yüzyılda Erdel’de 

olduğu tahmin edilmektedir. Slavların anayurdu hakkında bilinenler ise Karpatların 

kuzeyi ve Rusya’nın batısı, Polonya’nın da bir kısmını içine alan bölge olarak bilinir. 

Slavlar burada ormanlık alanlarda ilkel bir hayat tarzında yaşamlarını sürdürmüşlerdir. 

Slavların anavatanlarından ayrılmalarının en büyük sebebi Avarlar tarafından sürülmüş 

olmalarıdır. Avarlar tarafından rahatsız edilen Slavların bazıları kuzeye, bazıları batıya, 

önemli bir kısmı ise Doğu Almanya topraklarına kaçmışlardır. Zamanla Tuna havzasına 

yerleşen Avarlar kendi birliklerine Slavları da dâhil etmişlerdir. Böylece Avarlar, Çek 

Havzası’na, Nuricum’a ve Balkanların tümüne bu şekilde nüfuz etmişlerdir. Hatta 

Slavlar muhtemelen Erdel bölgesine de Avarların doğu karakolu olarak yerleştiler. 

Karpat Havzası’ndaki Slavların karakteristik özellikleri incelendiğinde orman 

bölgesinde, dağ sınırlarında ve büyük suların kenarlarında yaşadıkları tespit edilmiştir. 

Büyük Ova, Küçük Ova ve Tuna’nın batısındaki ormansız, bozkır alanlardan özellikle 

kaçınmışlardır çünkü bu alanlar onların yaşam tarzıyla uyuşmamıştır. Bu yüzden onların 

izlerine Gyulafehérvár bölgesinde, Hunyadi Havzası’nda, Küküllők (Kis/Nagy Küküllő) 

ve Olt boyunca, Kalotaszeg bölgesinde, Szamos vadilerinde rastlanılmaktadır.77 

Anlaşıldığı kadarıyla Slavlar, Avar yönetimi sonlanıncaya kadar onların vergi 

mükellefleri olarak kalmışlardı. Muhtemelen Avar İmparatorluğu yıkıldıktan sonra 

komşuları durumunda olan Bulgarlar Erdel bölgesinde görünmeye başladılar. Slav-Avar 

yakınlığı Erdel’deki arkeolojik bilgi eksikliğinden yeterince aydınlatılamamıştır. 

 
76 Kniezsa, a.g.m., s. 21. 

77 Kniezsa, a.g.m., s. 22. 
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Avarların çöküşüyle Slavlar bir devlet kurma girişiminin ardından yavaş yavaş 

kayboldular. Ortadan kaybolan bu Slav grupları ilerde Moravya, Çek, Sırbistan, 

Hırvatistan, Slovenya’nın ilk çekirdeklerini oluşturacaklardır.78 

Macar fethinin hemen öncesinde ise Anonymus ve Árpád çağındaki yazarların 

kaydettiği üzere Slavlar, Yunanlar, Blaklar (Ulahlar), Bulgarlar ve Almanlar ülkenin 

yerlisi durumunda idiler. Eldeki veriler her ne kadar tarihsel açıdan çok değerli 

görünmese bile, burada verilen yer isimleri yeteri derecede önem taşır. Sonuçta, 10. 

yüzyılın ortalarında Bizans İmparatoru Costantinos Porphyrogennetos (913-959), 

Macarların ve Moravyalıların topraklarını ele geçirdiğini ve oralara yerleştiğini 

belirtmektedir.79 

Görüldüğü üzere ilk zamanlarda Karpat Havzası etrafında ve Erdel’de sırasıyla 

Akatzirler, Keltler, Daçyalılar/Romalılar, Gepidler, sonrasında Türk soylu kavimler; 

Hunlar, Avarlar, Bulgarlar, son olarak da Macarlarla Rumenlerin hakimiyeti devam 

etmiştir. Görüldüğü üzere bölgede Türk soylu kavimlerin tarih boyunca devamlılığı 

dikkat çekmektedir. 

 

2. HUNLAR 
 

2.1. Avrupa Hunlarının Menşei 
 

Hunlar, seksen yıllık ömürleri sonrasında Avrupa’da haklarında en çok 

konuşulan kavimdir. Bir nevi şöhretleri ve haklarında yazılanlar ömürlerinden daha 

fazla olmuştur. Hunlar, Batı Asya’nın Türkleşmesine önemli katkılar sağlarken, 

Kavimler Göçü’ne, Germen kavimlerinin bir daha birleşemeyecek şekilde 

 
78 Kniezsa, a.g.m., s. 23. 

79 Gábor Vékony, “Az Avaroktól Honfoglalásig”, Életünk, 22. Évf., 1. Sz., 1984, s. 65. 
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bölünmelerine, en önemlisi de Doğu ve Batı Roma imparatorluğunun temelinden 

sarsılmasına sebep olarak Avrupa’nın düzenini alt üst etmişlerdir.80 

Tarihte ilk kez adı geçen Türk kavmi olan Hunların ilk yurtları günümüzde 

Moğolistan civarı olup, Çin kaynaklarında81 Hsiung-nu (Şiung-nu) şeklinde anılırlar. 

Hsiung-nu, eski Moğol, Tunguz vb. kavimlerin ve oymakların Hun-Türk önderliğinde 

bir topluluk oluşturduğu anlamına gelir.82 MÖ 209 yılında Mao-Tun idaresinde 

oluşturulan Hsiung-nu boy birliği, yaklaşık olarak iki yüz elli yıl Kuzey Asya’da 

egemenliğini devam ettirmiştir. Daha sonra çeşitli sebeplerden dolayı parçalanmış, 

güney ve kuzey olarak ayrılmıştır. Kuzey Hsiung-nular MS 87’de Çinlilerin, doğudaki 

güç olan Hsien-pilerin ve kuzeyden gelen Ting-linglerin saldırılarına uğrayınca Orhun 

Irmağı civarındaki yurtlarını terk edip, batıda İli Irmağı çevresine göç etmişlerdir. Bu 

toplulukla birlikte gitmeyip yerlerinde kalan Kuzey Hsiung-nular ise Hsien-pilere dahil 

olmuşlardır. Göç etmeyi tercih eden Hsiung-nular İç Asya’da bir süre hakimiyetlerini 

sürdürüp, 3. yüzyılın ortalarında Kırgız bozkırlarını aşıp daha batıya hareket etmişlerdir. 

Bu tarihten itibaren artık Çin kaynakları onlardan bahsetmemektedir. Hsiung-nular göç 

sırasında başka halkları da bünyelerine katarak 4. yüzyılda Avrupa tarihinde rol 

oynamaya başlamışlardır.83 Ancak Avrasya tarihi ile ilgilenen tarihçilerin Hunları 

Hsiung-nu şeklinde adlandırmaları 18. yüzyıldan itibaren tartışılmaya başlanmıştır. Bu 

konuda özellikle Alman âlimi Friedrich Hirt’in çalışmaları takdire şayandır. Friedrich 

 
80 Şerif Baştav, “Avrupa Hunları”, Makaleler 2, Yay. Haz. E. Semih Yalçın, Emine Erdoğan, Ankara 

2005, s. 183. 

81 MÖ 318’de Hunlarla ilgili ilk bilgilere rastladığımız Shih-Chi’de (Tarihçinin Kayıtları) Hunlar, 

Hsiung-nu olarak kaydedilmişlerdir. Shih-Chi, Yirmibeş Hanedan Tarihi’nin ilk yıllığıdır. Tülay Çakmak, 

“Hsiung-nu (Hun) Kişi ad ve Ünvanlarının Eski Çince Yazı Çevrimi”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları 

Enstitüsü Dergisi, S. 21, Ankara 2003, s. 2.  

82 László Rásonyi, Tarihte Türklük, Örgün Yayınevi, İstanbul 2008, s. 100. 

83 Çakmak, a.g.m., s. 2-3. 
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Hirt, Wei adlı Çin Hanedanı’nın (386-535) Wei-Shu adlı salnamesini batı kaynakları ile 

karşılaştırarak Hunlar ile Hsiung-nuların aynı kavim olduğunu ortaya koymuştur.84  

Gömeç’e göre, Hun boylarının Sarı Irmak havzasında ve Moğolistan’da tam 

olarak hangi tarihte ortaya çıktıkları bilinmemekle beraber Hunları M.Ö. 2400’lerden 

itibaren takip edebilmekteyiz.85 Çok eski zamanlara ait bilgiler net bir şekilde elimizde 

mevcut değildir. Onlarla ilgili ilk bilgiler ya Çin kaynaklarından86 ya da arkeolojik 

malzeme yoluyla elde edilmektedir. Moğol uzmanlarının birçoğu Tunç Çağı’nın ilk 

aşamalarından itibaren, Baykal Gölü ve Çin Seddi arasında uzanan topraklarda Hunlarla 

ilgili kanıtlara rastlanıldığı konusunda görüş birliği gösterirler. Tarihî kaynaklardan 

öğrendiğimiz üzere Hun adıyla bilinen Türklerin, Asya’da meydana getirdiği 

imparatorluklar bir şekilde 5. yüzyılın ikinci yarısına kadar varlıklarını korusalar da 3. 

yüzyıldan sonra etkinlikleri azalmaya başladı. Türkler MÖ 55 civarında fikir ayrılığına 

düştüler. Türk ve Tölös gruplarından bir kısmı Kiçik Kutlug Alp Yabgu (Çi-Çi Şanyü) 

ile birleşerek Hun siyasi adıyla Tölös-Ogur gruplarının yaşadığı alana; günümüz 

Türkistan ve Kuzey Kazakistan bölgesine geldiler. Bundan sonra Hunlar sadece 

Asya’da kalmayıp, batıya doğru hareket etmeye başladı. Türklerin buraları daha 

önceden bildiği zaten tarihî kaynaklarda ve efsanelerde doğrulanmaktaydı. Çünkü Börü 

Tonga zamanında İdil-Ural Havzası yurt tutulmuştu. Hatta Türklerin meşhur efsanevi 

hükümdarı Oğuz Kağan’ın seferlerinden birisi Hazar Denizi’nin kuzeyine, İdil-Ural 

 
84 Ali Ahmetbeyoğlu, “Avrupa Hunları”, Doğu Avrupa Türk Tarihi, Ed. Osman Karatay, Serkan Acar, 

Kitabevi Yayınları, İstanbul 2015, s. 109; Saadettin Yağmur Gömeç, Türk-Hun Tarihi, Berikan Yayınevi, 

Ankara 2018, s. 311; W. M. Mcgovern, The Early Empires of Central Asia, The University of North 

Carolina Press, New York 1939, s. 102. 

85 Gömeç, a.g.e., s. 25. 

86 Hunlarla ilgili Çin kaynaklarının detaylı bahsi konusunda bkz. Konuralp Ercilasun, Türk Tarihinde 

Asya Hunları Birinci Hakimiyet Dönemi, Dergâh Yayınları, İstanbul 2019, s. 17-19. 
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sahasına ve Doğu Avrupa bozkırlarına yapılmıştı. Ayrıca Börü Tonga (Tokta/Mo-tun) 

ile Oğuz Kağan’ın aynı kişi olduğu yolunda da birtakım iddialar mevcuttur.87 

Hunların kim olduğu ile ilgili sorular Alanlar ile olan mücadelelerinden sonra 

daha sıklaşmaya başlamıştır. Bu durum Attila’nın88 ortaya çıkmasıyla ve tehlikeli 

akınlarıyla birlikte zirve yapmıştır. Bunun üzerine Bizanslı tarihçiler ve Latin yazarlar 

Hunların kim olduğu ve Avrupa’ya nereden geldikleriyle ilgilenmeye başlamışlardır.89 

Ancak o zamanın şartları düşünüldüğünde Doğu Avrupa coğrafyasından bile haberdar 

olmayan tarih yazarları bu soruların cevabını verecek yetkinlikte değillerdi. Bu yüzden 

özellikle Bizans tarih yazarlarının tek bildiği onları Herodot tarihinde geçen barbar90 

kavimlerle ilişkilendirmek olmuştu. Hunların Avrupa’da hızlı bir şekilde var olması, 

görenleri dehşet içinde bırakmıştı. Ancak ortadan kaybolmaları da çok çabuk 

 
87 Gömeç, a.g.e., s. 309; Lajos Ligeti, “Attila ve Hunlarının Menşei”, Attila ve Hunları, Çev. Şerif Baştav, 

Ankara 1982, s. 9.   

88 Attila batılıların tarih yazımında, Tengri Kut’un batı kaynaklarına yansıyan şekliyle Flagellum Dei yani 

Tanrının Kırbacı olarak adlandırılır. Bu adlandırmanın kökeni ve nereden geldiği ile ilgili bilgiye sahip 

değiliz. Fransız tarihçi Amadée Thierry (1797-1873) Hunlar hakkında dört ciltlik bir eser kaleme almış ve 

bu efsanenin 5. ve 8. yüzyıllar arasına tarihlendirilmesi gerektiğini dile getirmiştir. László Marácz, “Batı 

Şuurunda Hun Tasavvuru: Tasvirler, Temsiller ve Medeniyet”, Çev. Kadir Yılmaz, Turan, S. 11, 2010, s. 

4. 

89 Ligeti, a.g.m., s. 9; Yunan, Roma, Kelt ya da Germen halklarından olanlar Avrupa’da beliren bu yeni 

halk hakkında hiçbir bilgiye sahip değildi. Asya’da nasıl görünmüşlerdi ya da tam olarak nereden 

gelmişlerdi. Bu tür soruların cevabını tam olarak olmasa da Uzak Doğulu tüccarların hikâyelerinden 

dinleyebiliyorlardı. Béla Szász, A Hunok Története Attila Nagykrály, Bartha Miklós Társaság Kiadása, 

Budapest 1943, s. 36. 

90 Herodot aslında sözde barbar kavimler için yaptığı bu tanımlamasıyla, sonraki zamanlarda her göçebe 

kavim için kullanılabilecek bir tür antropolojik tanım meydana getirmiş oluyordu. “Barbar” kelimesinin 

ilk zamanlarda “yabancı” ve “Grek dilini konuşamayan”, “kültürel düşkünlük” gibi anlamları varken, 

sonraları “yok edici”, “savaş düşkünü”, “müstebit (despot)” gibi anlamlar yüklenmiştir. Marácz, a.g.m., s. 

5. 
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gerçekleşti. Bu yüzden onlar arasında destanlar ve hikayeler oluşmuşsa bile yazıya 

dökecek zaman olmadı.91  Bunun devamında yine Bizans tarihçileri ve kronik yazarları 

Hunları, kimi zaman İskit şeklinde tanımlamıştır. 5. yüzyılın ikinci yarısında Zosimos92 

Hunları “Kral İskitler”93 şeklinde ifade etmektedir.  Prokopius94 da Hunları bazen 

Kimmerioi bazen de Massagetai olarak adlandırmıştır.95 Prokopius’a göre Kimmerioi 

olarak adlandırılanlar Hazar Denizi’nin doğusunda yaşayan Hunlar, Massagatai olarak 

adlandırılanlar ise Maeotis’in güneydoğusunda yaşayan Hunlardı.96 Süryani kaynakları 

ise Hunları Ostrogot şeklinde zikretmişlerdir.97  

Priscus, 448 yılında Roma tarafından Attila’ya gönderilen elçilik heyetinde 

bulunmuştur. Bu açıdan Attila’yı gören tek yazardır. Hun ülkesine yaptığı seyahat 

bilgileri, 5. yüzyılda Avrupa, Attila ve Hun dönemi siyasi olayları ile Hun kültür tarihi 

hakkında malumatları, bu alanda çalışanlar için ana kaynak olarak nitelendirilebilir. 

 
91 Edward Arthur Thompson, Hunlar, Çev. Sibel Dinçel, Ankara 2012, s. 17. 

92 Zosimus’un (5. yüzyıl) Historia Nova isimli 6 ciltlik eseri 1887 yılında L. Mendelssohn tarafından 

yayımlanmıştır. İlk zamanlardan 412 yılına kadar olan Roma İmparatorluğu siyasi olaylarını içermektedir. 

Bu çerçevede Hunların Avrupa’daki faaliyetleri ve özellikle Uldız (Yılduz) dönemi olaylarına yer 

verilmiştir. Ali Ahmetbeyoğlu, Avrupa Hunları, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2017, s. 19. 

93 O dönemde “İskit” adlandırması bütün göçebe kavimler için kullanılan genel bir durumdu. Oldukça 

büyük sayılarda göçebe halk Attila yönetimi altında bir araya geldiğinden, onun halkını tanımlamak için 

son derece uygun düşmekteydi. Ayrıca birçok araştırmacı Hun teriminin ayrım olmaksızın kuzeyin bütün 

göçebe kavimlerine işaret ettiğini düşünmekteydiler. Thompson, a.g.e., s. 26. 

94 Justinianus döneminde başkomutan Belizarius’un hukuk müşaviri olarak onunla birçok yerde bulunan 

Prokopius (6. Yüzyıl), coğrafya ile alakalı önemli bilgiler vermiştir. Historiae adındaki 8 ciltlik eserinde 

Attila’nın Tuna civarındaki faaliyetlerini, Doğu Roma ile olan mücadelesini ve Batı seferi hakkında bilgi 

vermiştir. Ahmetbeyoğlu, a.g.e., s. 20. 

95 Ligeti, a.g.m., s. 10. 

96 Gyula Németh, Attila ve Hunları, Terc. Şerif Baştav, Ankara 1982, s. 10. 

97 Ahmetbeyoğlu, a.g.m., s. 107. 



21 
 

Yine Got asıllı bir tarihçi olarak bilinen Jordanes de De Summa Temporum Vel Origine 

Actibusgue Romanorum ve Romana et Getica adlı eserlerinde Hunlar, onların Gotlarla 

olan mücadeleleri, Avrupa’da ilerlemeleri, Attila’nın savaşları, ölümü ve sonrasında 

oğulları hakkında bilgiler bulunmaktadır.98 

Ammianus Marcellinus da Res Gastae isimli eserinde 353-378 olaylarını 

yazmıştır. Bu eser Hunların Avrupa’da ortaya çıkmaları, Alanlar ve Massagetler 

hakkında bilgiler içerir. Ancak eserin sorunu şudur ki, Ammianus’un gözlemleri kendi 

deneyimleri sonucu elde ettiği bilgiler değildir. Hunların çağdaşı olmasına rağmen 

onları hiç görmemiştir. İkincil kaynaklardan topladığı bilgileri (daha çok Strabon ve 

Herodot’tan) eserine yansıtmıştır. Bu yüzden eserinin güvenirliği sorgulanmaktadır.99 

Avrupa’ya kadar ulaşan Hun akınları Doğu Avrupa’nın güney taraflarının etnik 

yapısının tamamen değişmesine sebep olmuştur. Bölgede daha önce ikamet eden İran 

dilli gruplar başka yönlere sürülmüş, yerinde kalanlar ise Türkler tarafından hâkimiyet 

altına alınmıştır. Bunlara Ukrayna’da yaşayan Trak, Slav ve Germen kabileler de dahil 

olmuştur. Bu kavimler Asya’dan gelen yeni muhacir gruplarla birleşerek yeni 

oluşumların ortaya çıkmasına sebep olmuştur.100 

 Batıya doğru hareket eden Hsiung-nular, yani Hazar ötesindeki Hunlarla ilgili ilk 

bilgileri, eserini 160 civarında kaleme alan Dionysius Periegetes vermiştir. Ona göre 

Hunlar, Hazar etrafında yaşayan İskitlerin ötesinde, Aral Gölü’ne yakın bir yerlerde 

yaşamaktaydılar. Hunlardan bahseden bir diğer kişi ise meşhur antik coğrafyacı 

 
98 Ahmetbeyoğlu, a.g.e., s. 17-18; Priscus’un eserinde ayrıca Hunların Maotis’i (Azak Denizi) geçmeleri, 

441 ve 442’de gerçekleşen savaşlardan bazıları, 451 yılındaki Batı Seferi’nin ayrıntıları, 452’deki İtalya 

Seferi, Attila’nın ölümü ve sonrasında gerçekleşen olaylar, Dengizik’in 466’da Bizans’la olan mücadelesi 

gibi detaylar da bulunmaktadır. Hüseyin Namık Orkun, Türk Tarihinin Bizans Kaynakları, Ankara 1938, 

s. 11. 

99 Thompson, a.g.e., s. 21; Ahmetbeyoğlu, a.g.e., s. 18. 

100 M.İ. Artamonov, Hazar Tarihi, Selenge Yayınları, Çev. Ahsen Batur, İstanbul 2019, s. 60. 
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Ptolemaeus’tur. Ptolemaeus, Hunlardan Huna şeklinde bahseder. Ona göre Hunlar, 

Karadeniz civarında Bastarnalar ve Roksolanlar arasında yaşamaktadır. Ptolemaeus 

ayrıca Hunların yerleştiği coğrafya ile ilgili detaylı bilgiler verir. Bu kayıtlardan 

Hunlara ait bazı birliklerin 2. yüzyılda Özi hattı boyunca batıya ilerledikleri bilgisine 

ulaşılır.101 Ancak Hunların asıl kütlesi Ural çevresinde kalmıştır ve buradaki ikamet 

yaklaşık 200 yüzyıl kadar devam etmiştir. Çünkü Hunlar batılı yazarların eserlerinde 4. 

yüzyılda görünmeye başlar ve ilk olarak Alanlarla olan mücadelelerle dikkat çeker.102 

Batılı kaynakların -özellikle Strabon ve Plinius’un yazdıklarından anlaşıldığı kadarıyla- 

Avrupa’da görülen Hunların bir şekilde Asya kökenli bir kavim olduğu hakkında bilgi 

sahibi oldukları açıktır. Hazar Denizi’nin doğusundaki anavatanlarından ilk göç eden 

Hsiung-nu/Hun halkı, Julius Honorius’un anılarında, Herefordi’de ve Hieronymus’un 

ilk haritalarında korunmuştur. Ayrıca bir kısım Batı kaynakları Hazar Denizi’nin 

doğusunda bir Hun ilerlemesinden bahsederken, bir diğer grup ise Karadeniz’in 

kuzeyinde, Güney Rusya topraklarını işaret etmektedir.103 Bütün bunlardan anlaşıldığı 

kadarıyla Hunlar Avrasya coğrafyasının büyük bir bölümünde hareket halinde 

olmuşlardır. 

 Hunlardan bahseden Ermeni kaynakları ise günümüzde yeterince incelenemese 

de onların da Yunan ve Latin coğrafya yazarlarının izini takip ederek, Alanlar, Hunlar 

ve Massagetleri bir arada yaşayan halklar olarak nitelendirdikleri dikkat çekmektedir.104  

 Hunlara yaptığı ziyaret sonucu kişisel gözlemlerini aktaran ilk gezgin, Mısır’ın 

Teb şehrinden Olympiodoros (5. yüzyıl) olmuştur. 412 civarında İstanbul’dan Hunlara 

 
101 Nitekim Gyula Németh de Attila ve Hunları adlı eserinde Hunların Alanlarla olan mücadele öncesinde 

-yani Kavimler Göçü öncesi- Doğu Avrupa’da bazı yerlerde yaşamış oldukları bilgisini vermektedir. 

Németh, a.g.e., s. 9. 

102 Artamonov, a.g.e., s. 61-62. 

103 Szász, a.g.e., s. 14-15. 

104 Szász, a.g.e., s. 15. 
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elçilik görevlisi olarak gitmiştir ve birkaç yıl sonra kendi devrinin tarihini yazmak için 

kolları sıvamıştır. Ancak Olympiodoros’un konargöçer kavimlerle alakalı kaleme aldığı 

bu önemli eseri kaybolmuştur. Günümüze ancak eksik parçaları ulaşmıştır ki bu eksik 

parçalarda dahi coğrafi ve kronolojik bilgilere oldukça dikkat ettiği gözlemlenmektedir. 

Önemli olan nokta şudur ki Zosimus ve Hristiyan din tarihçisi Sozomen, 

Olympiodoros’un eserinden oldukça istifade etmiştir ve eser kısmen de olsa sonraki 

nesillere aktarılmıştır.105 

 Sonuç olarak, birbirini izleyen zamanlarda yaşamış olan Ammianus Marcellinus 

(330-400), Sidonius Apollinaris (430-490), Jordanes (yaklaşık 500-600 civarı) vb. 

yazarlar Hunlar, Alanlar ve Sarmat halkları hakkında yazmışlar, abartılı ve süslemeli 

betimlemeler de yapsalar genel olarak birbirlerine yakın bilgiler vermişlerdir.106  

Bizans ve Latin kaynaklarında Hunlar, “muazzam dağlardan ansızın inen ve yolları 

üzerinde rastladıkları her şeyi silip süpüren kasırgalara” benzetilmişlerdir. Ancak 

onlar eski bir Türk taktiğini kullanarak akınlarını gerçekleştirmişler ve Türk hakimiyet 

telakkisine bağlı bir şekilde hareket etmişlerdir.107  

 Görüldüğü üzere, Hunların atlı muharebe tarzları onlarla karşılaşan bütün 

kavimleri şaşkına çevirmiştir. Bu Asya soylu kavim Avrupa’yı kasıp kavurmuş, 

Avrupa’nın etnik haritasının değişimine sebep olmuştur. Ancak bu durum kendisinden 

sonra gelecek Türk soylu kavimlere yol açması bakımından önemlidir. Her ne kadar 

Hunların dönemi kısa süreli bile olsa bu Türk soylu kavimler onların mirasını devr 

almış ve Doğu Avrupa Türk tarihinin oluşum sürecinde söz sahibi olmuşlardır. 

 

 
105 Thompson, a.g.e., s. 23; Orkun, a.g.e., s. 7.  

106 Szász, a.g.e., s. 36. 

107 Şerif Baştav, “Attila ve Hunları”, Makaleler 1, Berikan Yayınları, Ankara 2005, s. 409. 
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2.2. Doğu Avrupa’da Hunlar   
 
 
 Kuzeyden ve doğudan Avrasya bozkırlarına gelen kavimler, özellikle üç alanda; 

Karpat Dağlarının batısındaki Büyük Macar Ovası’nda, yine aynı dağ sırasının 

güneydoğusunda bulunan Eflak Ovası’nda ve Karadeniz’in kuzeyindeki bozkır sahada 

yerleşiyorlardı. Özellikle 3. yüzyıldan itibaren bu bölgede oldukça etkili ve güçlü 

kavimler ortaya çıktı ve bu durum uzun süre devam etti.108  

 2. yüzyılda Doğu Avrupa’ya iki önemli göç; ilki 150 civarında İskandinav 

adalarından Vistüla Irmağı sahasına, oradan da Karadeniz taraflarına, Rusya’nın 

güneyine ve Ukrayna’ya Gotlar tarafından,109 ikinci ise merkezî Asya’dan 155-158 

yılları arasında Hunlar tarafından gerçekleştirildi. Gotların göç nedenleri halen 

bilinmemektedir. Hunlar ise Hazar’ın güneyinden geçemeyeceklerini tahmin ederek, 

kuzeyden İdil-Ural ve Kafkasya bölgesine gelmişlerdir ve Kafkasya’nın kuzeyindeki 

Kuban, Terek, İdil, Kama ve Don sahasını kullanarak Balamer liderliğinde çeşitli 

akınlar gerçekleştirmişlerdir. Bu alanlar Hun atlıları için mükemmel bir yaşam fırsatı 

sağlamıştır.110 Öyle anlaşılıyor ki, Hunların başlarında örgütleyici ve birleştirici bir lider 

 
108 Alexander Sarantis, “Eastern Roman Management of Barbarian States in the Lower-Middle Danube 

Frontier Zones AD 332–610”, GrenzÜbergänge Spätrömisch, Frühchristlich, Frühbyzantinisch Als 

Kategorien der Historisch-Archäologischen Forschung an der Mittleren Donau, Ed. Orsolya Heinrich-

Tamáska, Niklot Krohn und Sebastian Ristow, Remshalden 2016, s. 46. 

109 Mert Kozan, “Hadrianapolis Savaşı Öncesi Durum ve Savaşa Giden Süreç”, Uluslararası Sosyal 

Araştırmalar Dergisi, C. 10, S. 53, s, 302. 

110 Tartışmalı da olsa adını bildiğimiz ilk Hun kağanı Balamer’dir. Hunların Balamer önderliğinde 

Avrupa’ya girdikleri tahmin edilir. Uldız (Yılduz) 400-409’da Batı kağanı olarak hüküm sürmüştür. 

Karaton’un 412 civarında kağan olduğu tahmin edilir. Ancak Karaton’un (Kara Tonga) akrabalık bağı 

hakkında bilgi yoktur. Oktar ve Rua (Yula) ise Attila’nın babası Muncuk’un (Bendeguz/Munduguz) 

kardeşleridir. Bu iki kardeşin ölümünden sonra Muncuk’un büyük oğlu Bleda (Buda/Bilge/Bolat) kağan 
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bulunuyordu. Bu suretle hızla hareket eden Hunlar, Kırım yarımadasını geçerek Doğu 

Gotlarının yerleşim yerlerini güneyden tehdit etmeye başladılar.111 Hunlar Avrupa’nın 

doğusunda göründüklerinde Don ve Dinyester ırmakları arasındaki alanda Ostrogotlar, 

onların kuzeyinde ve doğusunda da Alanlar bulunmaktaydı. Daha batıdaki alanlarda 

Germen kavimleri yaşamaktaydı.112 Gotlar ve Hunların çatışma sahası özellikle İtil 

(Volga) civarıydı. Gotların ve Hunların buralarda bulunması sonucu Karadeniz ve 

Hazar etrafındaki steplerde durum kökten değişti.113 Gotlarla ilgili bilgilere az çok 

ulaşılırken, 158-350 yılları arasında Hunların bölgedeki faaliyetleri hakkında herhangi 

bir bilgiye ulaşılamamıştır.114 Hunlar Alanlarla komşu bir şekilde Don Nehri ve Maeotis 

Gölü civarında kalmış ve onları Gotlardan ayıran yer burası olmuştur.115   

Asya’nın kadim halklarından olan Hunların ilk dönemleri yani 4. yüzyılın ilk 

yarısına kadar olan dönem hakkında kaynaklar suskun kalmıştır. 350’lerden itibaren 

daha önceden bu alanları fethedip buraları yurtları haline getiren Ogurlarla birleşip, İtil 

 
olmuştur ancak hükümranlığını kardeşi Attila ile paylaşmıştır. Bleda’nın 435’te ölümünün ardından Attila 

Hun hükümdarı olmuştur. Baştav, a.g.m., s. 416; Gömeç, Türk-Hun Tarihi, s. 310. 

111 Szász, a.g.e., s. 110. 

112 Baştav, a.g.m., s. 409. 

113 Hun atlılarının sebep olduğu karmaşa, Avrupa’ya olan göçü tetiklemiş, dolaylı olarak kavimlerin yer 

değiştirmesi antik dünyanın çöküşüne sebep olmuştur. Szász, a.g.e., s. 110. Kavimler Göçü denildiği 

zaman MS 4. yüzyılda (350-800) İtil Nehri’ni geçerek Karadeniz’in kuzeyinde ve hemen hemen bütün 

Orta Avrupa’da bulunan kavimlerin yer değiştirmesi akla gelir. Kavimler Göçü sonunda yeni zümreler, 

yeni devletler teşekkül etmiştir. Bunun sonucunda Avrupa ve Kuzey Asya’nın genel görünümü 

değişmiştir. Daha detaylı bilgi için bkz. J. B. Bury, The Invasion of the Europe by the Barbarians, Norton 

Library, 1967. 

114 L. N. Gumilev, Hunlar, Çev. Ahsen Batur, Selenge Yayınları, İstanbul 2002, s. 551-552. 

115 Ahmetbeyoğlu, a.g.e., s. 36. 
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Nehri’ni geçmişler ve Karadeniz’in kuzey bozkırlarında ilerlemeye başlamışlardır.116 

Hunların bozkırlarda bilinen ilk faaliyetleri, 350-360 civarında birbirinden bağımsız 

şekilde küçük kabilelere bölünen ve Kafkasya’nın en güçlü kavimlerinden olan 

Alanların117 ülkesini fethetmeye başlamalarıdır.118 

Hunlar, Alan bölgelerini fetihlerinin ardından Karadeniz sahillerindeki ve 

Maeotis civarında yaşayan küçük halkların topraklarını ele geçirmiştir. Bunların içinde 

yine bir zamanlar Alan yönetiminde bulunan Sarmat halkları da bulunmaktadır. Alan 

bölgesinin fethedilmesinden sonra yeni Hun İmparatorluğu Don Nehri’nden Ural 

Nehri’nin ötesindeki eski Batı Hun İmparatorluğu’nun doğu sınırlarına; kuzeyde Don 

dönemeci ve Ural Dağları, güneyde ise Kafkas dağ silsilesine kadar genişlemiştir.119   

Hunların Roma İmparatorluğu’nun sınırlarında bir anda ortaya çıkması, Karpat 

Havzası’ndaki halkların, ulusların ilişkiler sisteminde önemli bir değişiklik meydana 

getirmişti. Çünkü Hunlar, Avrupa’nın stratejik güç dengesinde yeni bir faktördü. Bunun 

sonucu olarak hem orada yaşayanlar hem de Pannonya eyaletleri bundan fazlasıyla 

etkilenmişti. 370’lerin başlarında Hunlar, özel stratejileri ve kendilerine has ordularıyla 

İtil civarında oldukça etkin bir politika takip ettiler. Hunlar, yukarıda da bahsettiğimiz 

 
116 Gömeç, Türk-Hun Tarihi, s. 311-312; P. Heather, “The Huns and the End of the Roman Empire in 

Western Europa”, English Historical Review, S. 110, No:435, 1995, s. 5. 

117 Miladın ilk yıllarında Alanlar, Hazar Denizi’nin batısında yaşamışlardır. Doğu Avrupa’ya geçişleri 

aşamalar halinde gerçekleşmiş; ilki Roma’nın İran karşısında kendisine müttefik arayışı sonucunda 

Alanlardan yardım alması, ikincisi Kafkasya’daki Alanların ganimet amacıyla Doğu Avrupa’ya olan 

akınları, üçüncüsü ve bizi ilgilendiren kısım ise Hunların Avrupa’ya ilerlemesiyle Alanların Hunlardan 

kaçarak Doğu Avrupa’ya girmesi sonucu olmuştur. Bunun yanında Hunlardan kaçmayarak onlara 

katılmak suretiyle gönüllü Alan birlikleri son aşamayı oluşturmuşlardır. Umut Üren, Avrasya’nın Bozkır 

Halkları Alanlar ve Aslar, Akçağ Yayınları, Ankara 2018, s. 103. 

118 Szász, a.g.e., s. 109-110; Gömeç, Türk-Hun Tarihi, s. 310. 

119 Szász, a.g.e., s. 110. 
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gibi, önce Alanları sonra Gotları çeşitli şekillerdeki baskınlarla bozguna uğratarak 

batıya doğru durmadan ilerlemişlerdir.120 

 Hunların bu dönemde uğraştığı halklardan olan Gotlar, Baltık Denizi 

kıyılarındaki anavatanlarından MS 2. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa ortalarına ve 

Karadeniz kıyılarına göç etmişlerdi. Antik çağ yazarlarının eserlerinde Don Irmağı, 

Avrupa ve Asya’nın sınırı olarak kabul edilirdi. Gotların yaşadıkları alanlar Olt 

Irmağı’na kadar; Eflak Ovası, kuzeyde Moldovya ve Erdel’in güneyindeki dağlara 

kadar uzanmaktaydı.121 Bunlardan Doğu Gotları olarak bilinen Ostrogotlar, Özi 

Nehri’nden Don Nehri’ne kadar olan yerlerde yaşıyorlardı. Onlardan daha batıda Batı 

Gotları (Vizigotlar), Tisa civarında Vandallar; Kuzey Erdel’de ise Gepidler 

yaşamaktaydılar. Taifallar ise Batı Gotları yönetiminde bulunmaktaydı. Bunlar arasında 

belki örgütlenmeleri, belki de savaşçı ruhları nedeniyle öncü bir role sahip olan Doğu 

Gotlarıydı.122  

4. yüzyılın son çeyreğinde Gotların düzeni Hunların ortaya çıkmasıyla alt üst 

oldu. Hunlar, Batı steplerinde adeta bir domino etkisi yarattılar. Roma İmparatorluğu 

için de Hun birliklerinin Avrupa’nın sınırlarına gelişinin ilk sonucu, Erdel dağlarının bir 

kısmını kendilerine yurt tutmuş olan Vizigotların 376’da Hunlara yenilerek Dinyester 

civarına dağılmaları123 ve sonrasında Bizans’tan Tuna kıyılarında sığınma talebinde 

bulunmalarıdır. Onlar için artık Karpat Havzası ve çevresi güvenilir bir ortam değildir. 

Roma’yı en çok uğraştıran halklar arasında bulunan Gotlar, Gepidlerle birlikte 

 
120 Péter Prohászka, Kapcsolatrendszerek a Karpát-medencében a Római Biradolam és a Barbár Nepék 

Között a Római Czásár-és Koranépvandorlás-Korban, Doktorı Dısszertácıó, Budapest 2008, s. 64; 

Heather, a.g.m., s. 5; Üren, a.g.e., s. 106. 

121 Németh, a.g.e., s. 56. 

122 Szász, a.g.e., s. 110-111. 

123 İstván Bóna; János Cseh; Margit Nagy; Péter Tomka; Tóth Ágnes, Hunok, Gepidak, Langobardak, 

Balassi Kiadó, Budapest 1993, s. 5. 
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Germenliği kendilerine kalkan olarak kullanıyorlardı ve fırsat buldukça Roma’ya 

saldırıyorlardı. Gotların sığınma talebi üzerine, Tuna eyaletleri İmparator Valens’in 

onayından sonra Gotları kabul etmiştir.124 Ancak yine de halkın büyük bir kısmı 

Karadeniz civarında kalmıştır ve Hunlara tabi olmuşlardır. Gotlar, krallarını kendileri 

seçme yetkisine sahip olsalar da tabiiyet göstergesi olarak onlara danışmaya 

mecburdular. Zira Németh, Got krallarından Hunimund’un adını “Hunların himayesi 

altında yaşayan (huni-mund)” şeklinde açıklamaktadır.125 

Hunlar 376 yılından sonra da Tuna yakınlarında özellikle de güneyde 

faaliyetlerine devam etmişlerdir. Böylece 400 yılına kadar Hunların ana birlikleri 

Gotların boşalttıkları bölgede, Karpatların doğusunda kalmıştır. Gotlar ise kısa bir süre 

sonra Tuna Nehri’ni geçerek Radagais liderliğinde Roma’nın Pannonya eyaletini ele 

geçirmek için ilerlemiştir.126 Got başarılarının ardından Hunlar, Tuna yönünde hızla 

ilerlemekteydiler ve her geçen gün Roma ile temas noktaları artmaktaydı. Hunlar 376-

378127 yılları arasında Büyük Macar Ovası’nda kendilerini yoğun bir şekilde 

hissettirdiler. Buralarda bazı Sarmat boylarının yaşadığı bilinmekle beraber, olaylara 

 
124 Prohászka, a.g.t., s. 63; Heather, a.g.m., s. 5; Szász, a.g.e., s. 117. Özellikle Athaniric’e bağlı 

Tervingiler, Karpatların doğusunda yerleşim yerleri kurmuşlardır. Erdel’de özellikle Mureş’te bulunan 

kanıtlar Gotların faaliyetlerini açıklar niteliktedir. Burada bulunan mezarlıklar 380-400’lere tarihlenmiş 

kültür öğeleri içermektedir. Buradan anlaşılacağı üzere Gotlar, Hunlardan saklanmak üzere Erdel 

topraklarına yerleşmişlerdir. Peter Heather, Gotlar, Çev. Erkan Avcı, Phoenix Yayınları, Ankara 2012, s. 

156. 

125 Németh, Attila ve Hunları, s. 57. 

126 Mcgovern, a.g.e., s. 376. 

127 Don civarından yedi komutan önderliğinde yola çıkan Hunlar 376 dolaylarında Got İmparatorluğu 

sınırında göründüler. Balamer derhal Daçya topraklarını (günümüz Moldova topraklarını kasayan 

bölgeyi) ele geçirdi ve muhtemeldir ki Erdel bölgesi de bu fetihlere dâhildi. Çünkü rivayetlere göre 

Attila’nın büyük akınlarına başlamadan önce Erdel’in Hunlara ait olduğu bilinmekteydi. Bkz. Ede 

Kuliffay, Erdély Története, Budapest 1876, s. 10. 
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çok dahil olmadıklarından ya da Hun birliklerine katılmadıklarından adlarından çok söz 

edilmez. 381 yılına gelindiğinde ise Hunların Tuna kıyılarındaki ve Karpatlardaki 

eyaletleri ele geçirdikleri bilinmektedir. Onların bu başarıları sonrası Don’dan Tuna’ya 

kadar olan yerler Hun kontrolüne girdi. Ayrıca Erdel ve Karpat Havzası’nın 

topraklarının yanı sıra, Tuna vadisinden Vistula bölgesine kadar olan yerler de serbest 

kaldı. Böylece Hun güçleri Balkan coğrafyasında kadar ulaştı ve Hun şefleri Vistüla 

hattını da kontrol altına aldı.128  

 Hunlar kazandıkları yeni zaferlerle, geniş nehirler tarafından sulanan ve Batı 

Gotlarının eski yurdu olan Aşağı Tuna Ovası’nın yeni sakinleri olmuştu. Aşağı Tuna 

bölgesi, Doğu Roma İmparatorluğu ile özellikle doğudan gelen konargöçer kavimler 

arasında demografik, kültürel ve ekonomik hareketlerin gerçekleştiği bir alan 

olduğundan önemli bir siyasi sınır durumundaydı.129 Hem Doğu’da hem de Batı’da 

sözünün geçmesini isteyen milletler, özellikle Tuna ve Tisa etrafındaki ovalardan daha 

iyi bir yer bulamazdı. Hunlar da bunun bilincindeydi ancak zaman alacak bir durum 

olduğundan merkezlerini hemen buraya nakledememişlerdi. Bu yüzden Hun hükümdarı 

Karaton uzun zaman Don Nehri’nin ötesindeki topraklarda kalmıştır. 400 civarında Batı 

Hunlarının reisi olarak bilinen Uldız (küçük kral olarak bilinir) ise Hunları Karpat 

ötesine geçmeleri için cesaretlendirmiştir.130 Ayrıca bu bölgeler Hunların konargöçer 

yaşamlarına, sığır çobanlığı yapmalarına ve askerî operasyonların üssü olarak hizmet 

etmeye ideal bir yerdi. Sonrasında Hun ordusu, 395 yılında Aşağı Tuna’yı geçerek 

Moesia’ya akınlar düzenledi. Buradan İllirya131, Balkanlar ve Trakya’ya doğru 

ilerlediler. Buralarda yapılan kazılarda bakır kazanlar ve mücevherli taç giyen 
 

128 Szász, a.g.e., s. 117-118. 

129 Sarantis, a.g.m., s. 41. 

130 Németh, Attila ve Hunları, s. 67. 

131 İllirya, İlirler adı verilen topluluğun Adriyatik Denizi’nin Dalmaçya kıyıların kurmuş olduğu bölgenin 

adıdır. MÖ 2. yüzyıldan itibaren, Roma’nın bir eyaleti olmuştur.  
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kadınların mezarlarına rastlanmıştır. Taifallar tarafından boşaltılan Eflak (Wallacia) ve 

Oltenya’da (Oltenia) da Hun fetihlerinin gerçekleştiği bilinmektedir. Uldız’ın Hunları, 

fethedilen diğer Tuna bölgelerinde olduğu gibi, Dacia Inferior’da132 askerî 

karargâhlarını kurduklarında, özellikle büyük kavşak noktalarında bulunan eski Roma 

şehirlerini seçtiler ki; böylelikle çevre bölgelere akın yapmaları daha kolay olacaktı.133 

Roma dünyası ise başlangıçta her ne kadar Hunların doğrudan etki alanına girmek 

istemese de onların gelişiyle maalesef imparatorluğun sınırlarındaki savaşların neden 

olduğu karmaşadan kaçması mümkün görünmüyordu.134  

Asya ve Avrupa’da Hun fetihlerinin ardından Hun dış politikasında köklü 

değişikler yaşanmıştır. Ancak bunun nedenleri hakkında kaynaklar yeterince bilgi 

vermemektedir. Hunların Avrupa’da görünmelerine liderlik eden Balamer’den sonra, 

sadece 395’te Büyük Asya seferinde adı geçen Basık ve Kursık isimli iki liderin adı 

bilinmektedir.135  

400’lerin başlarında ise Hunların Uldız136 adında bir liderlerinin olduğu 

bilinmektedir. Roma yıllıklarında ondan “Tuna’nın ötesindeki tüm kavimlerin 

hükümdarı” olarak bahsedilmektedir.137 Tuna boyunca Banat taraflarında 440 yıllarına 

tarihlendirilen kraliyet mezarlarından Hun gücünün ağırlık merkezinin onun liderliğinde 
 

132 Dacia Inferior: 106’dan 271-275 yılları arasına kadar Roma’ya bağlı bulunan bir eyalettir. 

133 Erdély Története, s. 134-135. 

134 Amadé Thierry, Attila Történelme Attila Fiai és Utódai Történelme A Magyarok Európába 

Telepedéséig, Komár Gábor Kiadó, Budapest 2001, s. 46. 

135 Szász, a.g.e., s. 124. 

136 Uldız yani Yılduz Kağan’ın başlangıçta Batı ordularının komutanı olduğu tahmin edilmektedir. Yılduz 

muhtemelen Hunların Avrupa’ya ilk geldiklerinde başlarında olduğu bilinen Balemer’in oğlu ya da 

torunuydu. Yılduz bilindiği üzere Oğuz Kağan’ın çocuklarından (Kün, Ay, Yıldız) birinin adıydı. 

Gömeç’e göre bu durum Türklerdeki cihan hâkimiyeti ülküsünü ve tarihsel devamlılığı gösteren önemli 

bir işarettir. Bkz. Gömeç, a.g.e., s. 323. 

137 Mcgovern, a.g.e., s. 382. 
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batıya doğru hareket ettiği anlaşılır. Yani bu dönemde çok sayıda Hun boyu, Güney 

Rusya’dan Macar ovalarına, Türkistan’dan Güney Rusya’ya doğru hareket etmiştir.   

Bütün bunlardan yola çıktığımızda buralarda en azından iki kuşak boyunca Hunların 

yaşadığı gerçeğine ulaşırız. Bu durum, ayrıca onun eylemlerini gerçekleştirirken 

kimseye ihtiyaç duymayan egemen ve güçlü bir hükümdar olduğunu göstermektedir.138  

MS 400’lerden itibaren Hunların Tuna sınırında ve civarında kalıcı olmaya 

başladıkları bilinir. Uldız’ın kalabalık Hun gruplarıyla Doğu ve Merkezî Avrupa’ya 

doğru ilerlediğini görmekteyiz. Uldız, 408-409 yıllarında İllirikum’da (Illyricum) 

yerleşim yerleri oluşturan Alarik (Alaric) kuvvetlerini kontrol altına almıştır. Yine Hun 

kuvvetleri tarafından ezici bir yenilgiye uğrayan Radagaisus önderliğindeki Vizigot 

kuvvetlerinin de geri çekilmekten başka çaresi kalmamıştır. Eflak ve Oltenya139’nın 

yanı sıra Hunlar, Moesiya (Moesia)140 ve Pannonya’ya kadar önemli yerleri elde 

etmişlerdir. Böylece Hunların Pannonya üzerinde doğrudan hakimiyetleri ilk kez bu 

dönemde gerçekleşmiş, bölgenin Hunların eline geçmesiyle birlikte tüm Got halkları 

yeniden Hun egemenliği altında birleşmiştir.141 

Hunlar, Avrupa’ya ulaşmalarının ardından eski geleneklerinin çoğunu muhafaza 

etmişler, yönetici hanedana bağlılıklarını sürdürmüşler ve Uldız zamanında da 

Avrupa’daki fetihlerine hız kesmeden devam etmişlerdir. Zamanla her iki Roma 

imparatorluğu içişlerinde de belirleyici bir konuma erişmişlerdir. Uldız’ın dış 

 
138 Szász, a.g.e., s. 124; Mcgovern, a.g.e., s. 383. 

139 Oltenya, Tuna, Güney Karpatlar ve Olt Nehri arasında yer alan, Aşağı Eflak olarak da bilinen tarihî 

bölgedir. Günümüzde Romanya’nın güneybatısına karşılık gelmektedir. 

140 Moesia, günümüzdeki Sırbistan, Bulgaristan ve Romanya’nın Tuna Nehri’nin güneyindeki toprakları 

arasında kalan ve eskiden tarihî bir Roma eyaleti olan bölgedir. 

141 Erdély Története, s. 135; Mcgovern, a.g.e., s. 382. 
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politikasının özü batı halklarıyla dostluk üzerine olmuştur. Ancak Tuna’nın kuzeyindeki 

isyancı halklara aynı şekilde politika izlenmemiş, onlar için gereken yapılmıştır.142 

422 yılına geldiğimizde Hunların Trakya’ya saldırdığını görmekteyiz. Zira kısa 

bir süre sonra, 424 civarında Rua, Hun İmparatorluğu’nun karargâhını Tisa’nın 

doğusundaki düzlüğe taşımıştır.143 Böylece Hunlar 5. yüzyılın başlarında Avrupa’nın 

merkezi sayılan Büyük Macar Ovası’nın kalbinde sağlam bir şekilde yerleşmişlerdi. Bu 

verimli topraklar Doğu Slovakya’dan Macaristan’a ve Kuzey Sırbistan’a oradan Batı 

Romanya’ya doğru yay şeklinde uzanır. Büyük Macar Ovası deyim yerindeyse Orta 

Avrupa’da mahsur kalan bozkırların bir parçasıdır. Hunlar için bir yuva olan Büyük 

Macar Ovası, atlı konargöçerleri besleyebilecek ölçüde geniş otlaklara sahiptir. Ayrıca 

Tuna’nın hem kuzeyine hem de güneyine saldırıları başlatmak için oldukça ideal bir üs 

durumundadır. Büyük Ova, Kazak bozkırları ile karşılaştırıldığında oldukça kısıtlı bir 

alan olarak görülse de Hunlar için farklı olanaklar da sağlamıştır. Bu zengin, üretken ve 

yoğun nüfuslu alanlarda etkili ve kalıcı harp teknikleriyle yerel halka karşı askerî 

avantajlarını kullanmışlardır. Burada Avrupa’nın ortasında hayatta kalmak Hunlar için 

oldukça politik ve sosyal bir olaydır. Ancak onlar bunu Orta Asya’dan da getirdikleri 

hakimiyet anlayışıyla kolay bir şekilde başarmışlardı. Bunun tam tersi durum yani uyum 

sağlamaktaki başarısızlık yenilgi anlamına gelirdi ve tehlikeli bir şekilde geri çekilmeyi 

zorunlu kılardı.144 İşte bundan dolayı Hunlar Avrupa içinde hız kesmeden ilerlemeyi 

tercih etmişlerdi. Böylece kısa zaman içinde büyük topraklara sahip olmuşlardı.  

420 civarında Tuna’da faaliyetlerde bulunan Hunların başında Rua (Yula) 

bulunmaktaydı. Hunlar artık onun zamanında imparatorluk haline gelmeye 

 
142 Szász, a.g.e., s. 125. 

143 Bóna ve diğerleri, a.g.e., s. 5. 

144 Kely, a.g.e., s. 59-60. 
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başlamışlardır.145 Rua’nın hükümdarlığının ilk yılları oldukça belirsiz geçmiştir. 422 ve 

426’da Hunların Doğu Roma için birkaç müdahalede bulunduğu, Trakya ve 

Makedonya’da kargaşa çıkardıkları bilinmektedir. Doğu Roma bu olayların her birinde 

Hunları Tuna’nın kuzeyine itmeyi başarmıştır. Hunlar, imparatorluğun istikrarı için 

ciddi bir tehlike olarak algılanmışlar ve bu yüzden II. Theodosius (408-450), sınırları 

tahrip etmemesi koşuluyla Hunlara yıllık üç yüz elli libre altın vermeyi kararlaştırdı. 

Rua da bu durumu kabul etti. Ancak bir süre sonra, yaklaşık olarak 432 yılında Doğu 

Roma’dan yeni isteklerde bulundu.146 Çünkü Rua’nın son zamanlarında Hun boylarının 

içinde birtakım anlaşmazlıklar çıktı. Bunlardan birçoğu liderlerinin baskıcı tutumlarını 

ileri sürerek Doğu Roma’ya sığındılar. Rua kaçakların kendisine iade edilmesini 

istedi.147 Ayrıca Tuna’nın kuzeyinde bulunan tüm kabileler üzerinde hükümranlık 

yetkisi bulunduğunu söyleyerek, Romalıların da bu gruplarla yaptığı anlaşmaları 

geçersiz kılmalarını talep ediyordu. Ancak II. Theodosius, ülkesinin ve onurunun 

korunmasından ziyadesiyle yoksun, dirayetsiz bir kimseydi. Rua’nın taleplerine savaşla 

karşılık vermek yerine, biraz daha yumuşak şartlar istercesine ordu komutanı Plinthas 

ile Dionysius’un bulunduğu bir elçilik heyetini Rua’ya gönderdi. Bu heyet 434’te Hun 

sarayına ulaştığında beklenmedik bir olayla karşılaştı. Rua ölmüş, onun yerine Hun 

kuvvetlerinin komutası yeğenleri Attila ve Bleda’ya kalmıştı.148 Bu durum her iki Roma 

sarayında da memnuniyetle karşılandı. Ancak yeğeni Attila, babasının ölümünden sonra 

amcası Rua’nın yanında kaldı, onun tarafından yetiştirildi ve Rua’dan daha yetenekli bir 

 
145 Ahmetbeyoğlu, a.g.e., s. 81. 

146 Mcgovern, a.g.e., s. 383-384; Bonnie Carman Harvey, Attila The Hun, Chelsea Hause Publishers, 

Philadelphia 2003, s. 14. Rua bu olayların ardından karargahını Körös’ün güneyine, yukarı Tisa bölgesine 

çekmiştir. Bkz. Géza Varga, A Szekelység Eredete, Budapest 2001, s. 105. 

147 Christopher Kelly, The End of Empire: Attila The Hun and the Fall of Rome, London 2009, s. 89. 

148 Mcgovern, a.g.e., s. 384. 
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liderdi. Zaten Roma imparatorları da çok geçmeden onunla tanışma fırsatı 

bulacaklardı.149 

Rua’nın ölümünden sonra Bleda, Güney Tisa’da bulunan merkezin yeni 

hükümdarı oldu. Kardeşi Attila’nın ikametgahı ise günümüzde Moldavya’yı 

Havasalföld’den ayıran Bodza (Buzau) Nehri vadisinde bulunuyordu.150 

 Rua’nın Roma ile barış görüşmesi için hazırlık yaptığı bir zamanda vefat 

etmesiyle Hunların yönetimi Attila ve Bleda’ya kalmıştır. Bilindiği kadarıyla Bleda 

tahta geçmiş ancak üstün yeteneklerinden dolayı hükümdarlığın bütün işlerini Attila 

devralmıştır. Rua zamanında başlayan barış görüşmeleri Attila ile devam etmek zorunda 

kalmıştır.151  

 Attila, başa geçtikten kısa bir süre sonra Bleda’yla birlikte büyük bir orduyla 

Karadeniz’in kuzeyinde, Kafkasya’da yaşayan ve Bizans kaynaklarında Ogur olarak 

geçen Türk kavimlerine sefer düzenledi ve bunları merkeze bağladı. Attila’nın o sırada 

Asya’da olup bitenlerle de yakından ilgilendiği bilinmektedir.152 Burada dikkati çeken 

 
149 Gömeç, a.g.e., s. 331. 

150 Varga, a.g.e., s. 105. 

151 Ahmetbeyoğlu, a.g.e., s. 92-93. İkili hükümdarlık sistemi zaten bozkırlarda yüzyıllardır bilinen bir 

uygulamaydı. Attila ve Bleda da hükümdarlığı birlikte devralmışlardı. Büyük Macar Ovası’nda, 

birbirleriyle temas halinde batı tarafı Attila’nın, doğu tarafı ise Bleda’nın yönetiminde kaldı. Ancak dış 

politika söz konusu olduğunda birlikte hareket ettiler ve savaşları birlikte yönettiler. Bleda daha yumuşak 

başlı ve sakin bir karakterdeyken, Attila dehasını sezgilerinin kuvvetli olmasından alıyordu ve daha aktif 

yapıda bir kişiliğe sahipti. Szász, a.g.e., s. 175. 

152 Amanda Lomazoff ve Aaron Ralby eserinde aynı zaman diliminde Hunların Avrupa’da ve Akhunların 

İran ve Hindistan’da başlattıkları fetih hareketleri arasında ilginç bir senkronizasyon olduğuna dikkat 

çekmektedir. Aslında her iki halkın ortak bir kökenden geldiğine işaret eden kesin kanıtlar bulunmasa da 

Hunların batıya, Akhunların güneye ve doğuya doğru ilerlemeden önce Merkezî Asya’da ortak bir yaşam 

alanını paylaştıkları bilinmekteydi. Hunların Rua komutasında Trakya’ya akınlar yaptığı sırada (422) 
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husus, Attila’nın isminin Bleda’dan önce geçmesidir. Bu daha önce de belirttiğimiz gibi 

devlet işlerinde daha çok Attila’nın sözünün geçtiğini göstermekteydi.153 

 Hunların yeni merkezi 19. yüzyılda Avusturya-Macaristan topraklarına denk 

gelen Orta Tuna bölgesiydi.154 Hunlar, bu topraklarda nüfusun az bir kısmını 

oluştururken, Tuna’nın batısında Pannonya’da Ostrogotlar, Tuna’nın doğu tarafında ise 

Germen halklarından Gepidler vb nüfusun çoğunluğunu oluşturmaktaydı. Hem 

Ostrogotların hem de Gepidlerin kendi kralları tarafından yönetilmelerine izin 

verilmişti. Ayrıca Gepidlerin kralı ve Hun hakimiyetini kabul etmiş olan Ardarik ve 

bütün Ostorogotları bir araya toplayan Valamir’in tavsiyelerine önem verilmiş, gerekli 

görüldüğü takdirde görüşleri alınmıştır. Hatta Ardarik zaman zaman Attila’nın 

görüşmelerine bile katıldığı olmuştu. Ancak gerçek olan şuydu ki, her ne kadar vergiden 

muaf olsalar ve tek yükümlülükleri Hun ordusunda askerlik yapmak olsa da sonuçta 

boyun eğdirilmiş halklardı. Hunlar, Orta Tuna merkezinin dışında günümüzde Almanya 

topraklarını kapsayan bölgede yaşayan kabileler üzerinde de hâkimiyet kurmuştu. 

Ayrıca Allemani, Ripuarian Frankları ve Burgundi gibi Ren Nehri civarında veya 

yakınında ikamet eden Germen halkları da şu veya bu şekilde Hun hakimiyetini kabul 

etmişti. Thüringen ve Sakson birlikleri de Hunlara katılmışlardı. Böylece Hunların etki 

alanı Kuzey ve Baltık denizlerine kadar uzanmış bulunmaktaydı. Priscus’un “Attila 

imparatorluğun sınırlarını okyanustaki adalara kadar genişletti” tabiri de bunu kanıtlar 

nitelikteydi.155  

 

 
Akhunlar da Sasanî İmparatorluğu sınırlarına saldırmaya başlamışlardı. Bkz. Amanda Lomazoff; Aaron 

Ralby, The Atlas of Military History, Thunder Bay Press, California 2002, s. 65. 

153 Gömeç, a.g.e., s. 334; Szász, a.g.e., s. 179. 

154 Peter Heather, Gotlar, Çev. Erkan Avcı, Phoenix Yayınları, Ankara 2012, s. 17. 

155 Mcgovern, a.g.e., s. 385; Németh, Attila ve Hunları, s. 71; Ali Ahmetbeyoğlu, “Attila’nın Oğlu 

Dengizik’in Devleti İhya Mücadelesi, Tarih İncelemeleri Dergisi, C. 23, S. 2, 2012, s. 304. 
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2.3. Erdel’de Hun Dönemi 
 
 
 Tarihî kaynakların yetersizliği nedeniyle Roma’nın yönetimi sona erdikten sonra 

Erdel tarihi hakkında bilgiler sınırlıdır. Gotların yaklaşık olarak bir buçuk yüzyıl (4. 

yüzyıl sonuna kadar) Erdel yönetiminde söz sahibi olduğu bilinmektedir. Gotlar kendi 

dillerinde burayı Caucaland (Hauhaland) olarak adlandırmışlardır. Gotların ardından 

Tuna-Tisa arasındaki düzlüklerden Erdel’e kadar Hun yönetimi hâkim olmuştur. Hun 

topraklarının bir parçası durumunda olan Erdel’in durumu ve yönetimi hakkında çağdaş 

kaynaklarda yeterince bilgi yoktur. Bilinenler Macar tarih geleneğini kayıt altına alan 

tarihî vesikalar ve sözlü geleneğin bir parçası olan efsanelerden ibarettir. Buna göre 

Büyük Hun başbuğu Attila, Erdel’de bugün bildiğimiz Udvarhely şehrinde bulunan 

Budavár adında bir tepede karargahını kurmuş ve bir müddet burada konaklamıştır.156   

Daha önceki sayfalarda bahsedildiği üzere Tuna ve Tisa arasındaki topraklar 

oldukça önem arz etmekteydi. Hunlar da bunun bilincindeydi ve buraların fethini 

tamamlamak için oldukça çaba sarf ettiler. Bu durum Erdel topraklarının da tam 

manasıyla alınmasını gerektirmekteydi.  

Karadeniz’in kuzeyinden Balkanlara yapılan akınların kapısı Tuna ve civarı 

iken, Doğu ve Orta Avrupa’nın kilidi Erdel ve Baserabya bölgesiydi. İskitler ve Hunlar 

bunun bilincine çok erken varmışlardı.157 Hunlar, yeni toprakların fethinde kendi 

soydaşlarını görevlendirdikleri gibi başka kavimleri de bu amaç doğrultusunda 

göndermişlerdi. Pontus civarındaki hakimiyetlerinde Doğu Gotlarının çok yararını 

görmüşlerdi. O zaman başlarında Hunimund bulunmaktaydı. Şimdi sıra Erdel’de 

yaşayan Gepidlere gelmişti ve bu görev Hunimund’un oğlu Thorismund’a kalmıştı. 

 
156 Jancsó, a.g.e., s. 13. 

157 Üçler Bulduk, “Karadeniz’in Kuzeyindeki Etnik ve Dini Oluşumların Tarihi Arka Planı ve Günümüze 

Yansımaları”, Hamdullah Suphi ve Gagauzlar Uluslararası Bilgi Şöleni (Haziran/Komrat), ed. Mehmet 

Şahingöz, Alper Alp, Ankara 2016, s. 300. 
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Ancak Thorismund Gepidlerin Hun hakimiyetine girmesini sağlamakla beraber talihsiz 

bir hadise sonucu atından düşerek hayatını kaybetmiştir.158 

Arkeolojik, nümizmatik ve tarihî kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Tuna’nın 

geçiş noktaları, Valeria Ripensis159 civarı Romalılar tarafından Hunlara askerî 

yardımları karşılığında verilen yerlerdi. Hunlar buraya yeni iktidar merkezlerini 

kurmuşlardı. Burası Doğu ve Batı Roma imparatorluklarından çok uzak da değildi. Hun 

karargâhı her iki imparatorluğun da başkentine giden yolun kesiştiği ve savunmanın 

daha kolay olduğu bir yer olan Tuna’nın orta bölgesinde Körös ve Maros nehirlerinin 

arasında yer almaktaydı. Hunların karargâhlarını burada kurmasından dolayı Roma, bazı 

savunma önlemleri almak zorunda kalmıştı.160 

Bilindiği üzere 422’de Rua’nın ordusu Trakya’ya akınlar düzenlemişti. İşte bu 

sırada Olt vadisinin de ele geçirilmiş olması Hunların Erdel’e ilk giriş anı olarak tahmin 

edilmektedir. Brossó’da bulunan altın bir çizme tokasından Hun asilzadelerinden 

kimselerin burada yazlık olarak ikamet ettikleri anlaşılmaktadır. Yine Brossó’da II. 

Theodosius dönemine ait altın bir paranın 430 civarında buralarda Hun varlığının kanıtı 

olabilecek bir durum olarak düşünülür. 425 civarında Hunlar, ana faaliyet merkezlerini 

Macar Ovası’nın Tisza, Maros ve Körös nehirleri arasında uzanan bölgeye taşıdılar. 

430’da gerçekleşen Burgundya Seferi’nin üs noktası muhtemelen burada 

bulunmaktaydı. 434’te gerçekleşen Margus (Constantia) barış görüşmeleri için Attila 

ve Bleda, Doğu Romalı müzakerecilerle görüşmek üzere Temes bölgesinden hareket 

ettikleri bilinmektedir. Rua’nın ölümünden sonra 434-444/45 yılları arasında Tisa 

civarında yer alan merkez, Bleda’nın ikamet ettiği yer olmakla beraber Attila 

 
158 Németh, a.g.e., s. 70. 

159 Roma hükümdarı Diocletian zamanında 296 yılında Pannonia İnferior’un bir bölümünde kurulmuştur. 

Pannonia Valeria olarak da bilinir. Merkezi günümüz Pécs şehrine karşılık gelir. 

160 Ahmetbeyoğlu, a.g.e., s. 85. 
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döneminde başkent oldu. 434-445 yılları arasında da Attila ve ordusu, günümüz Eflak 

bölgesinde Aşağı Tuna ve Güneydoğu Karpatlar arasındaydı. Attila, Doğu Roma 

temsilcilerini burada kabul etti ve 441’deki askeri seferlerini buradan başlattı. 449’un 

sonbaharında Attila’nın, Maros civarında yazlık olarak kaldığı yerden dönerken Temes 

bölgesinde durduğu ve sonrasında ordusuyla beraber kuzey ve kuzeybatı yönünde 

ilerlediği ve güzergâh üzerinde birçok kez törenle karşılandığı bilinmektedir.161 447 

yılında meydana gelen depremle İstanbul’un surları yıkılmış, bunu fırsat bilen Attila, 

Doğu Roma’ya karşı asker göndermiştir. Ancak İstanbul halkı Hunlar bölgeye 

ulaşmadan İstanbul surlarını restore etmiştir. Burada dikkat çeken nokta Hun ordusu 

dahilinde Gepidler ve Ostrogotların bulunmasıdır. Bunların varlığı Hunların Erdel’de 

yerleştiklerini ve orada iradelerini uygular nitelikte olduklarını gösteriyordu. Ayrıca 

Erdel’de Maros ve Olt nehirleri bölgesinden Karadeniz’in doğusuna kadar uzanan 

bölgede Hunlara teslim olan veya onlarla ittifak kuran İskit halklarından da 

bahsedilmekteydi. Bunun yanında Priscus, 449’daki elçilik görevi sırasında Attila’nın 

ikametgahında adlarını Akatzir-Hun olarak da kaydettiği Kadarları veya Akatzirleri sık 

sık hatırlatmaktadır. Bu isimler Herodot’un bahsettiği ve Daçya’da ikamet eden 

Akatzir-İskit isimleriyle tanımlanmaktadır. Szolnok-Doboka ilçesinde bulunan 

Kozárvár kasabasının adının muhtemelen bahsedilen Akatzirlerin anısına korunduğu 

tahmin edilmektedir.162 Priscus’un malumatlarından anladığımız kadarıyla Erdel’in bir 

kısmı Attila zamanında Hunlar tarafından yönetilmekteydi. Görünüşe bakılırsa bir Hun 

ortamı ve bir Hun koruması Erdel’de hakimdi. Hun İmparatorluğu’nun dağılmasının 

ardından geride kalan Hun bakiyelerini burada barındırabilecek bir sistemin kurulduğu 

belliydi. Hun siyasi sınırları ve etki alanı 450 civarında İdil’den Ren’e, Kafkaslardan 

Alplere kadar uzanmaktaydı. Hunlar yönetici zümre olmak üzere; Gotlar, Gepidler gibi 

 
161 Erdély Története, s. 135. 

162 Varga, a.g.e., s. 105. 
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muhtelif Germen kavimleri, pek çok Slav ve Fin kavimleri imparatorluğun ahalisini 

teşkil etmekteydi. 

Erdel’deki Hunların 425-455 yılları arasındaki dönemlerine ait buluntular 

oldukça azdır ve birçoğu Maros vadisinin alçak kesimlerinde ele geçirilmiştir. Tipik 

Hun tipi mezarlar ise daha çok Marosvásárhely (Târgu Mureș)’de bulunmuştur. 

Hunlarla alakalı diğer bulgular daha çok Karpat Havzası ve çevresinde olduğundan 

buralar arkeolojik veri bakımından daha zengindir. En eski buluntu Sáromberke’de 

bulunan oryantal öğeler içeren bir süslemedir. Oldukça farklı bir süsleme olan bu onur 

rozetinin 400’lerin başında Karadeniz’in kuzey kıyısında hazırlandığı 

düşünülmektedir.163 Hun döneminde Erdel, daha önce görülmemiş en ferah dönemini 

yaşamış hatta dönemin karakteristik metal malzemesi altın olmuştur. Daha sonraları da 

Karpat Havzası’nda büyük miktarlarda işlenmiştir.164 

Körös’ün kuzeyinde, Orta Tisza bölgesinde ise bir veri dışında çok fazla gerçek 

Hun bulgusuna rastlanmamıştır. Bu veri, 1980 yılında Nagyrév sınırında bir bağ ekimi 

sırasında bulunmuştur. Çok geniş bir alanda farklı dönemlere ait buluntular elde 

edilmiştir. Tarih öncesi ve Orta Çağ buluntularına ek olarak, büyük bir mezar ortaya 

çıkarılmıştır. Ancak ne yazık ki mezar yağmalanmış bir halde bulunmuştur. Mezar 

çukuru içinde bir çeşit ahşap yapı göze çarpmıştır. Ayrıca bir demir fibula165 parçası, 

bronz bir çıngırak ve bir kılıcın bronz sapı ile kılıfı çıkarılmıştır. Buradaki en ilginç 

buluntu insan biçimindeki kil kuklalardır. Yaklaşık 2,5 cm büyüklüğündeki figürün 

üzerinde, gözleri işaretleyen iki çentikli nokta ve burun yerine minik bir “demir tel” 

bulunmaktadır. Bunun amacı maalesef belirlenememiştir.166 
 

163 Makkai; Mócsy, a.g.e, s. 135-136. 

164 Varga, a.g.e., s. 106. 

165 Fibula ataç benzeri, elbisenin iki tarafını birleştirmek amacıyla kullanılan bir çeşit kopçadır. 

166 László Madaras, “Hunok, Avarok, Magyarok A Közép-Tisza Vidékén”, Zosunuk - A Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 27. (Szolnok, 2013),  s. 10. 



40 
 

Yapılan arkeolojik araştırmalar ve tarihi kaynaklardaki bilgiler bir araya 

getirildiğinde Hunların etkinlik bölgesi Büyük Ova’da Körös’ün güneyinde ve belki de 

Maros’un kuzeyinde geniş bir alanda tanımlanabilmektedir. Trans-Tisza bölgesinin 

kuzeydeki kısmı ve Tuna-Tisza civarı başlangıçta Sarmatların ve daha sonra müttefik 

Gepidlerin toprakları olmuştur. Attila’nın ölümünden sonra da (453) Karpat 

Havzası’nın doğu yarısını yönetecek olanlar Avarlardır.167 Bunun yanında Pannonya 

bölgesinde de zengin Hun mezarlarına rastlanmıştır. Orta Tisza bölgesinde, gözle 

görülür derecede zengin ve çok sayıda arkeolojik buluntu içeren site, Gepid halkının 

varlığını da kanıtlar niteliktedir.168  

Bunun yanında Erdel’deki Hun faliyetlerinin hatıraları bazı köy ve kasaba 

isimlerinde de kendisini hissettirmektedir. László Kővári’nin çalışmalarını inceleyen 

Kuliffay, Hunların Erdel’deki yerleşim yerleri ve faaliyetleriyle ilgili eserinde: 

“Maros (Maroş) kıyısında bulunan Balamer isimli Erdel Köyü ismini Hun 

komutanı Balamer’den almış olmalıydı; Attila sarayını bir süreliğine Székelyföld (Sekel 

yurdu)’nda bulunan Udvarhelyt (Udvarhey)’de; Udvarhelyt’in yanında bir dağın 

tepesinde bugün bile bilinen Budavára (Budavara) adı Attila’nın kardeşi 

Budáé(Bleda)’dan, Udvarhelyt yakınında bulunan Kadicsfalva (Kadicfalva) adı Hun 

kumandanı (vezér) Kadicsa’dan, Csele-tornya (Çeletornya) ise Homorod-Almás’taki 

mağaranın yanında bulunan Cselé’den (Çele) gelmiş olmalıydı ki; Cselé Kadicsa’nın 

kız kardeşinin adıdır, Cselé’den birkaç saat uzaklıktaki Rika ormanı Attila’nın karısının 

adı olan Réka’dan169 ki Réka ormanın ortasında kalıntılarını bugün bile halkın 

Attila’nın kalesi olarak adlandırdığı yerde ölmüş olduğu ve kalenin altında, dere 

 
167 Madaras, a.g.m., s. 12.  

168 Madaras, a.g.m., s. 15. 

169 Attila’nın eşi Réka’nın, Sekel yurdunda yaşayan ve adı Boudin olan boydan olduğu tahmin 

edilmektedir. Varga, a.g.e., s. 106. 
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kenarında halkın Réka’nın mezar taşı diye gösterdiği dört köşeli taştan oluşan mezara 

gömülmüş olduğu tahmin edilmektedir. Háromszék’te Bodza-Szoros (Bodza geçidi)’a 

doğru bugün dahi apaçık görülen Homárka ise Hunların tabyası olabilirdi. Son olarak 

Udvarhelyt’e birkaç saat uzaklıkta bulunan Firtosvár yakınında bulunan çok sayıdaki 

Theodosius’un altın sikkeleri Bizans İmparatoru’nun Attila’ya ödediği vergiler 

olmalıydı.” şeklinde açıklamıştır.170 Bu bilgiler incelendiğinde Hunların Erdel bölgesini 

etkin bir şekilde kullandığı ve burada ikamet ettikleri dönem zarfında da buraları 

isimlendirdikleri muhtemel görünmektedir. 

Attila’nın hayattayken hedeflerinden bir tanesi de anayurt bölgesinin güvenceye 

alınması ve Doğu-Batı Türklerinin birleştirilmesi amacıyla Sasanîler üzerine gitmekti. 

Çünkü ata yurdu Türkistan, Türkler için oldukça önem arz etmekteydi. Roma 

hükümdarları bundan sonra sıranın kendilerine geleceğinin bilincini taşıyorlardı. Halk 

arasında da yayılan söylentiler bunu doğrulamaktaydı. Zira Attila onlara göre kutsal 

kılıca sahipti. Bu durumda Attila’dan başka yolla kurtulmak gerekiyordu. Bu amaç 

doğrultusunda Germen asıllı İldico (Germen destanlarında Hildegund) adında bir kızı 

Attila’ya zevce olarak gönderdiler. Attila 453 senesinde 60 yaşlarında iken, düğün 

gecesinde ağzından kanlar gelmesi sebebiyle boğularak hayatını kaybetti. Ölümüyle 

alakalı olarak zehirlendiği yönünde şüpheler varken, batılı yazarlar iç kanamadan dolayı 

hayatını kaybettiğini yazmaktadırlar. İldico’nun ise Attila’nın başında ağlarken 

bulunduğu bilinmektedir.171 

Attila’nın ölümünden sonraki bilgileri (453) Priscus ve ondan aldığı bilgileri 

kullanan Jordanes’in eserinden takip etmekteyiz. Söz konusu kaynaklarda anlatılana 

göre Attila’nın mezarının olduğu yerde strava adı verilen cenaze yemeği yenmiştir ve 

ardından defin törenine başlanmıştır. Attila’nın naaşı, savaşta düşmanlarından elde ettiği 

 
170 Kuliffay, a.g.e., s. 10-11. 

171 Gömeç, a.g.e., s. 356. 
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silahlar, altın işlemeye sahip at koşum takımlarıyla birlikte birinci altın, ikincisi gümüş, 

üçüncüsü de demirden olacak şekilde üç tabuta konmuştur. Mezarın talan edilmesini 

önlemek amacıyla defin işlemi geceleyin ve gizlice yapılmıştır. Ayrıca mezarı kazanlar 

da öldürüldüğünden mezarın yeri günümüze değin bulunamamıştır. Sadece Tuna ile 

Tisa arasında bir yerde olduğu tahminler arasındadır.172  

Attila’nın ölümünün ardından (453) devlet, kendi aralarında mücadeleye tutuşan 

oğulları arasında paylaşıldı. Yerel halkların başkaldırılarıyla da uğraşmak zorunda kalan 

Hunlar Pannonya’da, yeri tam olarak bilinmeyen Nedao Irmağı yakınlarında oldukça 

çetin mücadelelere sahne olan savaşta Gepidler, Ostrogotlar, Heruller karşısında 

yenildiler.173 Bu şekilde Avrupa Hunlarının gücü 455’te Nedao’da büyük bir yıkıma 

uğradı. Bunun sonucunda Karadeniz-Hazar bozkırlarındaki güç dengesi oldukça büyük 

bir değişime uğradı. Hunlardan kalanların bir kısmı doğuya doğru hareket ederek ayrı 

boyları oluşturdular. Ama bundan sonra asla merkezî bir imparatorluk kuramadılar. 

Priscus’tan öğrendiğimize göre 462-463 yıllarında Sarogurlar, Onogurlar ve Ogurlar ilk 

olarak Romalılarla temasa geçmiştir. Daha sonra Sabirler tarafından ileriye doğru 

itilmişler, Karadeniz-Hazar bozkır bölgelerini işgal etmişler ve Akatzirleri ortadan 

kaldırıp bu bölgenin yeni sakinleri olmuşlardır. Sabirler ise kendi topraklarını sis ve 

griffin kuşlarından dolayı terketmek zorunda kalan Avarlar tarafından kendi 

topraklarından kovulmuşlardır.174 

 
172 Ahmetbeyoğlu, a.g.e., s. 146-147. 

173 Şevket Koçsoy, “Türk Tarihi Kronolojisi”, C. I., Genel Türk Tarihi Ansiklopedisi, Ed. Hasan Celal 

Güzel, Ali Birinci, Ankara 2002, s. 55. 

174 Mihaly Dobrovits, “The Altaic World Through Byzantine Eyes: Some remarks On The Historical 

Circumstances Of Zemarchus’ Journey To The Turks (AD 569-570)”, Acta Orientalia Academiae 

Scientiarum Hung., Vol. 64 (4), 2011, s. 374; István Vásary, Eski İç Asya’nın Tarihi, Çev. İsmail Doğan, 

Ötüken Yayınları, İstanbul 2003, s. 195. 
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Attila’nın ölümü ardından oğullarından bahsetmek istersek, baş hatunu Arıg-

han’dan doğma üç oğulunun olduğunu görürüz. Bazı kaynaklarda oğullarının sayısı 

yediye kadar çıksa da daha çok İllig (batı kaynaklarında Ellak), Tengizik ve İrkin/İrnek 

(Macar tarihî kaynaklarında Çaba)’in faaliyetlerini takip edebilmekteyiz. En büyük 

oğlunun adı İllig’tir ki anlamı hükümdar, devletli, saltanatlı, il sahibi manasına gelir. 

İllig, Ak Hazarların idaresi görevini almıştır. Tengizik ise ortanca oğludur ve isminin 

anlamı Deniz’dir. Ebediliği ve sonsuzluğu çağrıştırır. En küçük oğlu İrkin/Erkin ise 

Attila’nın sağlığında en çok sevdiği oğlu olarak bilinir. Attila’nın onu gördüğünde 

yüzünde tebessüm oluştuğu hakkında bilgiler vardır. Bu durumun kamlar tarafından 

Attila’nın soyunun dağılacağı ancak İrkin’in soyundan olanların yeniden bu güneşi 

yükselteceğinden bahsetmelerinin etkisinin olduğu açıktır.175 O halde Macar tarihi 

kaynaklarında Çaba olarak bilinen İrkin’in soyundan oldukları yazılan Sekellerin 

günümüze kadar olan varlıkları, kamların belki de bu konuda yanılmadığını göstermesi 

bakımından ilginçtir. 

Priscus, Attila’nın ölümünün ardından, Attila’nın en sevdiği oğlu olarak bilinen 

İrkin’in “Küçük Sikitya” olarak bilinen Dobruca civarında Budzsá’da olduğu bilgisini 

vermektedir. Burası çok öncelerden beri Türk yurdu olarak bilinen bir yerdir. Priscus 

ayrıca 466’da Attila’nın oğullarının Tengizik ve İrkin’in Doğu Roma İmparatoru Leon’a 

büyükelçiler gönderdiğini ve Tuna Nehri’nde Hunların ve Romalıların ticaret 

yapabileceği bir yer talep ettiklerini, ancak imparatorun kabul etmediğini 

yazmaktadır.176  

Karadeniz’in kuzey kıyısında 463 civarında Macarlarla sıkı teması olan 

Onogurlar görünmeye başlar. Bizanslı yazarlar Onogur boylarının yalnızca benzer 

 
175 Saadettin Yağmur Gömeç, “Attila’nın Çocuklarının Adı”, A.Ü. D.T.C.F. Tarih Araştırmaları Dergisi, 

C. XXIII, S. 36, Ankara 2004, s. 122-123. 

176 Attila Sántha, “Székelyek Az 5-11. Században”, Székelyföld, XX. Évf., 3. Sz., 2016, s. 65. 
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pastoral konargöçer geleneği takip etmeleriyle değil, aynı zamanda bir zamanlar 

Avrupa’yı titreten Attila ve Hunlarının kalıntılarıyla da karışmış olmalarından yola 

çıkarak genellikle onlardan “Hunlar” olarak söz ederler. Ayrıca genellikle Doğu Avrupa 

Runik yazısı olarak bilinen Runik yazı vesilesiyle Altay sıradağları ile Karpat Havzası 

arasında ele geçirilen kalıntıların çeşitli örnekleri de Onogurların varlığıyla bağlantılı 

olduğu düşünülmektedir.177  

 

3. AVARLAR 
 

3.1. Avarların Menşei 
 
 

Avrupa’nın kaderini çizmede belirleyici rol oynayan halklardan biri de 

Avarlardır. Doğu-Batı akınlarıyla Karpat Havzası’na ve Aşağı Tuna bölgesine 

ulaşabilen kavimlerden olan Avarlar hakkında tarihî kaynaklarda önemleriyle tezat 

teşkil edecek kadar az bilgi bulunmaktadır. Bunun sebebi kendi dillerinde yazılmış 

herhangi bir tarihî vesika bulunmamasından ileri gelmektedir. Zira onlarla alakalı şahıs 

isimlerine sadece Yunan ve Latin kaynaklarında ve az da olsa Doğu (Süryani, Ermeni, 

Arap) kaynaklarında rastlanılmaktadır. Avarları Avrupa tarihi sürecinde Ogur kavimleri 

olan; Utrigurlar, Kutrigurlar ve Onogurlar takip etmiştir.178 Avarlar neredeyse iki yüz 

elli yıl kadar (558-796) Orta Tuna bölgesinde, Orta ve Doğu Avrupa’yı yönetmişlerdir. 

Bütün bunlara rağmen Avarlar, Avrupa tarihinde fazla bilinmez. Avarlardan daha kısa 

 
177 Dobrovits, a.g.m., s. 378. 

178 László Rásonyi, Tuna Köprüleri, Çev. Hicran Akın, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1984, 

s. 13; Samuel Szádeczky-Kardoss, “Avarlar”, Erken İç Asya Tarihi, Çev. Ruşen Sezer, Der. Denis Sinor, 

İstanbul 2014, s. 283; Saadettin Yağmur Gömeç, “Türk Tarihinde Avarlar ve Avar Meselesi”, Ahmet 

Yesevî Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, IV. Uluslararası Türkoloji Kongresi, 13-14 Mayıs 2011, s. 

481. 
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süre hüküm süren Attila’nın Hunları, gelecek nesillerin bilincinde daha fazla yer 

etmiştir. Bunun sebebinin belki de Bayan Han’ın Frank ve Lombardlar ile olan siyasi 

ilişkilerinden kaynaklandığı düşünülmektedir.179 Avar saldırıları çoğu kez Bizans’ı 

hedef alırken, Hunlar ve Macarlar ise neredeyse Karpat Havzası’ndan, Batı Avrupa’nın 

büyük bir bölümünü içine alacak şekilde ilerlemişlerdir.180  

20. yüzyıl tarih yazımının en önemli ve popüler saptamalarından biri, Macar 

fethinden önceki yüzyıllarda Karpat Havzası’nın efendilerinin Hunlar ve Avarlar olduğu 

şeklindedir. Yani Árpád’ın Macarlarının bu toprakları fethi öncesinde, Karpat 

Havzası’nda adı geçenler önce Hunlar (5. Yüzyıl), ardından Avarlar (6. Yüzyıl)181, 

sonrasında ise kalıcı olarak Macarlar (9. yüzyıl) oldu. Bu yüzden Macarların eski 

tarihleri incelenirken, özellikle bu kavimlerin adı geçmektedir ki Hun-Avar-Macar 

üçlemesi coğrafî özdeşliği de çok iyi açıklamaktadır.182 

Avarların kökeni, nereden geldikleri ve Avrupa’da hâkim oldukları bölgelerle 

ilgili araştırma yapanlar kendini hareretli bir tartışma ortamında bulmuştur. Bu tartışma 

Avarların arkeolojik mirasını Güney Avrupa’da arayan “Archaeológiai Értesítő” 

(Arkeoloji Bülteni) isimli çalışmasını 1953’te yayımlayan Csallány Dezső tarafından 

başlatılmıştır.183 Avarlar, görünüşlerindeki benzerlikler ve yaşam tarzlarındaki ortak 

noktalardan dolayı genelde araştırmacılar tarafından kendilerinden önceki diğer 

 
179 Avarların Hunlardan daha uzun süre hüküm sürmelerinin bir diğer nedeni de tebaalarının farklı 

olmasından kaynaklanmaktadır. Yani bünyelerinde birden fazla halkı barındırmışlardır. Bu durum onlara 

avantaj sağlamış daha uzun süre ayakta kalmışlardır. Daha detaylı bilgi için bkz. Henrik Marzali, 

Magyarország Története, Budapest 1911. 

180 Walter Pohl, The Avars: A Steppe Empire in Central Europe 567-822, Cornell Universıty Press, 

London 2018, s. 2. 

181 Madaras, a.g.m., s. 16. 

182 Vásary, a.g.e., s. 94. 

183 Géza Bako, “Érdély és az Avarok”, Korunk, XXVIII Évf., 10. Sz., 1969 október, s. 1462-1463. 
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kavimlerle birlikte anılmışlardır. Avarların 6. ve 7. yüzyıl itibariyle ilişkilendirildikleri 

halklar ve şu şekildedir:  

-Hun (Chun): Theophylactos, Malalas, Monembasiae, Victor Tonnenensis, 

Isidorus Hispanensis, Gregorius Turonensis, Paulus Diaconus, Theophanes, Anastasius 

Bibliotecarius, Menander, vb., 

-Türk: Georgius Pisida, Theophylactos, 

- Massageta: Euagrius, 

-Uarchun (Várkony): Theophylactos, Menander, 

-Var: Theophylactos, Nicephorus Callistus Xanthopulus, 

-Scythian: Euagrius, Theophylactos, Menander, Euagrius, Constantinus 

Acropolita, Gregorius Diaconus Referendarius, Ioannes Caminiata Symeon, vb., 

-Avar/Obor: Theophylactos, Theophanes, Eclogae historiae ecclesiasticae, 

Corippus, Pseudo-Zacharias Rhetor, Malalas, Menander, Iohannes Ephesinus, Agathias, 

Chron. Monembasiae, Isidorus, vb., 

-Utrigur: Agathias, 

-Kutrigur: Agathias, Menander, Theophylactos, 

-Bulgar: Monembasiae, Theophylactos, Teophanes; Iohannes Stauracius, 

-Ogur: Theophylactos 

-Got: Symeon; Cedrenus, Thomas Archidiaconus, 

-Gepid: Konstantin (Constantine Porphyrogenitus), Theophanes, Theophylactos, 

Cedrenus, 

– Slav: Michael Syrius, Iohannes Ephesinus, Theophylactos, Teophanes, 

Cedrenus, Konstantin (Constantinus Porphyrogenitus).184 

 
184 Gábor Olivér, “Az Avarok Meghatározása és Mitológiája”, A Janus Pannonıus Múzeum Évkönyve 

(54), Ed. Gáti Csilla, Pécs 2017, s. 312-313.  
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Avarların yaşadıkları dönemdeki verilerinin azlığı ya da ulaşılmasının önündeki 

zorluklar onların kökeni konusunda belli belirsiz iddiaların gündeme gelmesine yol 

açarak bu konuda tam anlamıyla bir sonuca varılmasını engellemiştir. Hatta Asya ve 

Avrasya tarihi araştırmalarında önemli yer tutan Çin hanedan yıllıkları, Bizans 

kaynakları, Arapça ve Farsça kaynaklar da bu konuda oldukça ketumdur.  

 Batıda yaygın olan görüş Avarların kökeninin Hunlara dayandığıdır. Aslında 

devlet yapısı, dil ve kültür benzerlikleri, savaşçı özellikleri incelendiğinde bu sonuç 

bilim insanlarını şaşırtmamaktadır. Bunun yanında Avarları tek bir boy veya soya 

indirgemek de son derece güçtür. Zira Türkistan bozkırlarından Karadeniz’in kuzeyine, 

oradan Doğu Avrupa’nın yerleşmeye müsait alanlarına gittikleri göz önünde 

tutulduğunda saf ırk olarak kalmadıkları, içlerine pek çok etnik unsuru da dâhil edip 

baskın grubun özelliğini aldıkları şüphe götürmez bir gerçektir.185  

Bizans tarihçisi Teofilakt Simokatta’nın görüşüne göre Avarlar, Uar ve Hun 

takma adını taşıyorlardı. Yine bu sonuca ulaşanlardan Czeglédy, bozkırdaki etnik 

hareketlenmeyi bütün olarak incelemiş; Hun kalıntılarıyla Afganistan merkezli kurulan 

Eftalitlerin ve Avrupa Avarlarının dayandığı iki temel boyun Uar ve Hun isimlerini 

taşıdığını, bunların aynı kaynaktan gelebileceğini öne sürmüştür.186 Bu konuda aynı 

fikirde olan Artamonov ve Gumilev de Avarların asıl kitlesinin Altay civarından göç 

eden Türkler tarafından sürülen Ogurlar olduğunu ve bunların adının Uar ve Hun 

olduğunu söylemişlerdir.187  

 
185 İsmail Mangaltepe, “Avarlar (558-822)” Doğu Avrupa Türk Tarihi, Ed. Osman Karatay-Serkan Acar, 

Kitabevi, İstanbul 2015, s. 203-204. 

186 Károly Czeglédy, Bozkır Kavimlerinin Doğu’dan Batı’ya Göçleri, Çev. Erdal Çoban, İstanbul 1998, s. 

58-59; Osman Karatay, “Avar Hâkimiyeti ve Balkanların Slavlaşması”, Balkanlar El Kitabı, Ed. Osman 

Karatay-B.A. Gökdağ, C. 1, Çorum-Ankara 2006, s. 86, Saadettin Yağmur Gömeç; Müslüme Meslis 

Çeliktaş, Hindistan’da Türkler, Berikan Yayınevi, Ankara 2019, s. 4-5; Vásary, a.g.e., s. 112. 

187 Rásónyi, Tarihte Türklük, s. 119. 
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Latin ve Bizans kaynakları arasında Avar adından ilk bahseden yazarın 460 

civarındaki Avrasya göç tarihini kaleme alan Priscus olduğu bilinmektedir.188 Bir diğer 

yazar ise Teofilakt Simokatta’dır.189 Onun Avarlar hakkında sahip olduğu malumat, 

Kök Türk yabgusunun 598 yılında Maurikios’a gönderdiği mektuptan elde ettiği 

bilgilerdir ve oldukça ayrıntılıdır. Çünkü bu mektupta devletin hangi şartlar altında 

kurulduğu, etrafında gerçekleşen olaylarla ve savaşlarla ilgili bilgi verilmektedir. 

Simokatta, Avrupa Avarlarının, İtil yakınlarındaki Ugor gruplarından ortaya çıkan sözde 

Avarlar olduklarını söyler ki bunlar iki kısma ayrılır, Uar ve Hun. Ona göre Avar adı 

ise halkları ürkütmek, korkutmak amacıyla alınmış bir isimdir.190  

Avarlardan bahseden bir diğer yazar ise Menander Protektor’dur ve 

Valentinos’un elçiliği hakkında bilgiler verir. Menander, Güney Rusya bozkırlarında 

Avarların tarihini takip etmiş ve önemli derecede bilgiler edinmiştir. Eserinde Bizans 

hükümdarının Avarları himaye etmesinden dolayı kızgınlığını da dile getirmiştir.191 

18. yüzyılda Joseph Deguignes, Herodot’un erken doğu Avarları ile Priscus’un 

kaydettiği ve 6. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan Avarlar arasında bir bağlantı 

bulduğuna inanıyordu. 19 ve 20. yüzyılda Karpat Havzası’nda erken Orta Çağ 

arkeolojisi üzerine çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalardaki geç dönem Avarlarına ait 

buluntular Hunlara atfedildi. 9 ve 11. yüzyıllara ait mezar buluntuları ise malzeme 

 
188 Szádeczky-Kardoss, a.g.m., s. 284. 

189 Teofilakt Simokatta, İmparator Mairikus’un (MS 582-602) tarihini yazmıştır. Tarihî açıdan diğer Grek 

yazarlarının verdiği bilgilerden daha ayrıntılı bilgiler vermiştir. H. Howorth Henry, “The Avares, or 

Eastern Huns”, The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, S. 2 (1873), s. 

115. 

190 Csallány Deső, “Az Avar Törzsszervezet”, A Nyírházi Jósa András Múzeum Évkönyve VIII-IX, Ed. 

Csallány Dezső, Budapest 1967, s. 36. 

191Vásary, a.g.e., s. 111; Katalin Nagy, “Megjegyzések Az Avarok Korai Történetének Kronológiájához”, 

Belvedere, S. XXIII/4, 2011, s. 7. 
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eksikliği nedeniyle Slavlara ait olarak belirlendi. Bu durum daha sonra düzeltilmesine 

rağmen birçok araştırmacı sonucu bu şekilde kabul etti. Bu durum zaten oldukça 

yetersiz olan Avar buluntularının hafife alınması açısından dikkate şayan bir nokta 

olarak kalmıştır.192 Bunlara ek olarak Avarlar hakkında malumat, -az da olsa- 

muhtemelen Suriye’de 593’te yazılmış olan Evagrius Scholasticus’un Kilise Tarihi’nde 

de bulunmaktadır.193 

Bizans yazarlarına göre Hunlar, genel olarak birbirini izleyen dalgalar halinde 

Avrupa’yı işgal eden birçok farklı boydan oluşuyordu. Avar adı da onlar tarafından 

gerçekleştirilen bu dalgalanmaların sonuncusuyla sınırlandırılmıştı. Jouan Jouan adı, 

görünüşe göre Çinliler tarafından Hun adını kullandığımız aynı geniş ve genel anlamda 

kullanılmaktadır. Ayrıca Priscus, batıya doğru ilerleyen ardışık boyları anlatırken, 

Avarların Sarogur, Sabir ve diğer Hun boylarını zorladığından bahsetmektedir.194 

Son yıllarda yapılan bazı araştırmalar, Avar süvarilerinin arkeolojik mirasının 

aydınlatılmasında önemli derecede katkı sağlamıştır. Arkeolojik literatürde erken, orta 

ve geç Avar Çağı195 terminolojisine de rastlanmaktadır. Ayrıca bu konuda çalışan 

uzmanlar Erken Avar (567-679), Geç Avar (679-800) maddi kültürü arasında önemli 

farklılıklar olduğunu dile getirmişlerdir. Daha yeni çalışmalar, Geç Avar dönemi atlı 

 
192 Olivér, a.g.m., s. 314. 

193 Pohl, a.g.e., s. 9. 

194 Priscus, Fragmenta Et Excerpta Attila ve Bizans Tarihi, Çev. Turhan Kaçar, İstanbul 2020, s. 195; 

Howorth, a.g.m., s. 122. 

195 Avrupa Avarlarının tarihinin incelenmesi sonucu Erken Avar, Orta Avar ve Geç Avar dönemi olarak 

dönemlendirme yapılmıştır. Erken Avar Dönemi; 7. yüzyıl ortalarından ve 8. yüzyıl sonuna kadar geçen 

dönemdir. Orta Avar Dönemi; oldukça kısadır ve hakkında yeterince buluntu ele geçmemiştir. Geç Avar 

Dönemi ise; 8. yüzyıl başından 9. yüzyıl sonuna kadar geçen dönemdir ki bu dönemde büyük mezarlar, 

atların ayrı yerde gömülmesi gibi olaylar ve Asya bağlantıları yok olmuştur. István Erdélyi, “Avarlar”, 

Çev. Kürşat Yıldırım, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, XIII/2 (Kış), 2013, s. 340. 
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birliklerinin bir kısmının, Erken Avar dönemindeki gibi, farklı bir doğulu insan 

antropolojisi özelliği gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca bu çalışmalar, Avar 

yönetiminin 670’lere kadar devam etmediğini öne sürerler. Çünkü bilindiği üzere tam 

bu sıralarda Güneydoğu Avrupa, Hazar federasyonundan yeni bir süvari akınına maruz 

kalmıştır. Avarlar bu durum ortaya çıkınca çekilmek zorunda kalmıştır.196 Yine René 

Grousset, Nandor Fettich’in çalışmasından yola çıkarak 6. ve 8. yüzyıl Macaristan 

Apar/Avar kültürü ve hatta lebédien adı verilen ilk Macar kültürünün çarpıcı şekilde 

benzerlikler içerdiğini ifade eder.197 Ayrıca Szarvas’ta 1983 yılında Geç Avar dönemine 

tarihlenen bir mezarda, Avar yazısı meselesi hakkında oldukça dikkat çeken bir durumla 

karşılaşıldı. Üzerinde runik yazılar bulunan ve kemikten yapılmış bir iğne kutusu 

çıkarıldı. Nagyszentmiklos Hazinesi olarak adlandırılan buluntudaki yazılar ile Szarvas 

yazıları aynı alfabeye sahipti. Bu yazılar geç dönem Avar yazıları olabilirdi. Ayrıca Kök 

Türk runik yazısı ile ilişkili olduğu açık olmakla beraber, yazı tam anlamıyla 

çözülememiştir. Yazıların çözülmesi ve yeni buluntular ile Geç dönem Avarlarının kim 

olduğu (On-Ogur Bulgar grubu mu, yoksa erken bir Macar grubu mu?) hakkındaki 

bilinmezlikler de çözülmüş olacaktır.198  

 

3.2. Doğu Avrupa’da Avarlar 
 
 

Avarlar uzun göç yolculuklarının ardından Karpat Havzası’na, oradan da 

Macaristan’a ulaşmışlardı. Bu uzun göç yolculuğunda rastladıkları birçok kavmi de 

birlikte sürükleyerek kendi bünyelerine katmışlardır. Csallány ve Györffy’e göre, 

 
196 Bako, a.g.m., s. 1463; Madaras, a.g.m., s. 16; Gergely Szenthe, “The Late Avar Reform And The Long 

Eighth Century”, Acta Archeologica Academiae Scientiarum, 70 (2019), s. 221. 

197 René Grousset, Bozkır İmparatorluğu, Çev. Reşat Uzmen, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2006, s. 96. 

198 Vásary, a.g.e., s. 211. 
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Avarların arasına Fin-Ugor ve hatta doğrudan Macar unsurlar da katılmışlardı.199 

Avarların bu şekilde çeşitli Ogur kavimlerini egemenliği altına aldıktan sonra, bu 

kavimlerden de onlara katılanlar olmuş ve böylece 6. yüzyılın ikinci yarısında Karpat 

Havzası’nda Ogurlarla birlikte yaşamaya başlamışlardı.200  

Bütün bunların yanı sıra önemli olan nokta Macarların yurt tutuşu sırasında 

orada bulunan Avarların kim olduğudur. Dahası 894-895 yıllarındaki Macar fetihleri 

sırasında Avarların Karpat Havzası’nda yaşayıp yaşamadıklarıdır. Bununla ilgili bilgiler 

sınırlıdır. Bunun için Avarların Karpat Havzası’ndaki tarihlerine kısaca göz atmakta 

yarar vardır. 

550’lerin ikinci yarısında, Doğu Avrupa bozkırlarında ve Kafkasya’da ortaya 

çıkan Avarların elbette ki ilk amacı yeni toprakların fethedilmesiydi. Hunların 

çöküşünün ardından Erdel topraklarında Gepidler hakimdi. Langobardlar, Gepidlerle 

savaş durumundaydı ve Avarların bölgeye gelmesinin ardından onlardan yardım 

talebinde bulundular.201 Diğer taraftan Avarlar, Avrupa’ya ulaşmalarının hemen 

sonrasında Bizans imparatoru Justinianus (527-565) ile ittifak görüşmelerine 

başlamışlar ve Bizans imparatorunun kuzey sınırındaki barbar halklara karşı 558-562 

yılları arasında sefer başlatmışlardır. Şöyle ki; Avarlar Kandık (Kandikh) önderliğinde 

Justinianos’a202 elçiler göndermişlerdir. Bu durum İstanbul’da büyük bir şaşkınlık ve 

 
199 Rásónyi, a.g.e., s. 119; Peter B. Golden, Türk Halkları Tarihine Giriş, Çev. Osman Karatay, Ankara 

2002, s. 89. 

200 Czeglédy, a.g.e., s. 92-93; Henry, a.g.m., s. 115. 

201 Erdélyi, a.g.m., s. 337. 

202 Bu dönemde Bizans’ı yöneten İmparator Justinianus özellikle Akdeniz fetihlerine önem verdiğinden 

ve Roma’yı yeniden kurmak istediğinden dolayı kuzeyde çıkan sorunları geçici çözümlerle idare etmek 

niyetindeydi. Bu yüzden bir Germen kabilesi olan Gepidlerin yaşadığı Sava ve Drava nehirleri arasındaki 

toprakları Avarlara vermişti. Bunun yanında savunma önlemlerini de ihmal etmedi. Franklarla savaş 
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heyecana sebep olmuştur. Çünkü örgülü, uzun saçları ve kimseye benzemeyen 

görünüşleri ile dikkatleri üzerlerine çekmişlerdir. Arkadan örülmek suretiyle bağlanan 

saçları, ilerleyen dönemlerde moda haline gelmiştir. Teophanes, Avarların 

görünümünün Hunlar ile çok benzerlik taşıdığını ifade etmiştir. Ancak Bizans 

diplomasisini çok iyi kullanan İmparator Justinianos çeşitli hediyeler ve hilelerle 

Avarları, yıllık ödenti isteyen diğer göçebelere karşı kışkırtarak, bunların üzerine 

göndermiştir.203 Bunun sonucu olarak Sabirler, Onogurlar, Utrigurlar ve Kutrigurlar da 

üzerine düşeni almış ve Avarlara mağlup olmuşlardır.204 

Avar Kağanlığı gücünün zirvesindeyken en çok uğraştığı iki devletten biri 

Bizans, diğeri ise Frank İmparatorluğu olmuştur. Diğer taraftan kendilerinden oldukça 

uzakta olan Sasanilerle ve Merkezî Asya’daki Türk devletleriyle olan ilişkilerini de 

sürdürmüşlerdir. Ayrıca Baltık Denizi ve Ege Denizi arasındaki Slav genişlemesinde de 

belirleyici rol oynamışlardır.205  

Bizans’ın tekliflerini reddetmesi üzerine Avarlar, kendilerine güvenli bir yurt 

aramak zorunda kalmışlardır. Onlar için en uygun alan Karpat Havzası’ydı. Ancak o 

zamanlar Büyük Macar Ovası ve Erdel’in büyük bir bölümünde hâkim durumda olan 

Gepidler Karpat geçitlerini de koruyordu.206 Bu nedenle Avarlar bu coğrafî engelleri 

atlayarak bölgeye ulaşmaya ve buralarda yerleşmeye çalıştılar. Avarlar yüksek dağları 

 
durumunda olan Bayan Kağan geçici olarak bu durumu görmezden geldi. Osman Karatay, “Avar 

Hakimiyeti ve Balkanların Slavlaşması”, Balkanlar El Kitabı, Akçağ Yay., Ankara 2013, s. 87. 

203 Szádeczky-Kardoss, a.g.m., s. 284; Georgios Kardaras, “The Bulgarians and the Avar Chaganate, 6th-

9th c. AD.”, Bulgaria, Bulgarite i Evropa- Mit, İstoria, Svremie, Nauka Konferentsiya, T. 3, Valiko 

Trnovo 2009, s. 105-106. 

204 Czeglédy, a.g.e., s. 81; Vásary, a.g.e., s. 284; Erdélyi, a.g.m., s. 338; Mangaltepe, a.g.m., s. 211-212. 

205 Walter Pohl, a.g.e., s. 1; Rásonyi, Tuna Köprüleri, s. 9. 

206 Gepidler bu dönemde Büyük Macar Ovası ve Erdel’in büyük bölümünde hâkim durumdaydılar ve 

çevre yerler onlar tarafından iyi bilinmekteydi. Nagy, a.g.m., s. 9. 
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ve bu havzadaki engelleri geçtikten sonra, bir başka bölgesel güç olan Franklarla iki kez 

(562 ve 566-568 yıllarında) çatışmaya girdiler.207 Bu sırada Frank kralı olarak tahtta 

Meroving sülalesinden Siegebert bulunmaktaydı. 562-563 yıllarında gerçekleşen ilk 

çatışmada Avarlar, Franklar tarafından yenilgiye uğratıldı. Ancak ikinci hücumda 

Avarlar, başarılı oldu ve kral Siegebert esir düştü. Burada Avarların amacının Galya’yı 

almak olmadığından Bayan Kağan, Siegebert’le aralarında dostluk kurulmasını 

sağlayacak bir anlaşma yoluna gitmiştir (568). Bu tarihten itibaren Franklar ve Avarlar 

arasında savaşların son bulduğu bilinmektedir.208  

Orta Avrupa bölgesinde durum biraz daha farklı seyretmekteydi. Büyük Ova’da 

(Alföld), Erdel’de ve Güney’de (Sirmium civarı) yaşayan Gepidler ile Aşağı 

Pannonya’ya sahip olan Langobardlar arasında uzun süredir devam eden iç savaşın 

sonucu her iki taraf da oldukça yıpranmıştı.209 Langobard Kralı Alboin’in kuzey 

İtalya’daki toprakları istediği için Bizans ile de arası iyi değildi. Hatta Bizans Alboin’e 

karşı Gepidlerle anlaşmıştı. Avarlar ile Langobardlar arasında yapılacak ittifaktan her 

iki taraf da yararlanabilirdi. İlk ittifak hamlesinin Langobardlar tarafından geldiği 

tahmin edilir.210 Bayan Kağan bu ittifak için isteksizdi, ancak sert koşullar öne sürerek; 

Gepid arazilerinin Avarlara bırakılması şartı ile ittifakı kabul etmiştir. Ancak Bayan 

Kağan için asıl önemli olan ordusunu geçirmek istediği geçitlerin ve yolların onlar 

tarafından iyi bilinmesiydi.211 Avarlar ve Langobardlar arasında kalan Gepidlerin kralı 

Kunimund, Langobardlarla yaptığı savaş sonucu yenildi ve hayatını kaybetti. Ülkesi 

Avarlar ve Langobardlar arasında yapılan anlaşma gereğince Avarlara kaldı (567). 

 
207 Madaras, a.g.m., s. 17. 

208 Akdes Nimet Kurat, “Avarlar”, Haz. Serkan Acar, Tarih İncelemeleri Dergisi, C. 26, S. 1, Temmuz 

2011, s. 85. 

209 Madaras, a.g.m., s. 17. 

210 Kurat, a.g.m., s. 86. 

211 Madaras, a.g.m., s. 17. 
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Avarların Gepidlerle olan mücadelesi tek taraflıydı ve çok kısa sürmüştü. Sonrasında 

Langobardlar, Pannonya halklarının bir kısmı ve Sakson müttefikleriyle Po Vadisi’ne 

göç etmek durumunda kaldılar ve orada Langobard krallığını kurdular (568-774). 

Bunun sonucunda Bayan Kağan, Karpat Havzası’nın batı bölgesini yani Erdel ve Macar 

Büyük Ovası’nı ele geçirdi ve böylece Avarların Orta Tuna bölgesinin fetihleri 

tamamlanmış oldu.212 Bayan Kağan böylelikle halkı için güvenli ve savunulabilir 

sınırları olan bir yurt, diğer yandan halkına en azından geçici olarak daha önce olduğu 

gibi yaşayabileceği bir ortam sağlamış oluyordu. Bunun en büyük avantajı; bu alanın 

hayvancılık için uygun olmasıydı ve bu da konargöçer halklar için vazgeçilmez bir 

durumdu. Zira konargöçer halklar arasındaki zenginlik ölçütü çiftlik hayvanlarının 

çokluğu ile doğru orantılıydı.213  

Bu dönemde Doğu Avrupa bozkırlarının efendileri olan Avarların en önemli 

amaçlarından biri, Bizans İmparatorluğu sınırları dâhilinde güvenli bir konaklama 

sağlamaktır. Avarların Orta Avrupa coğrafyasında ele geçirdikleri topraklar son derece 

önemli yerlerdi. Buralara yerleşip askerî organizasyonlarını tamamlayan Avarlar 

Avrupa’daki bütün devletleri tehdit edecek konuma ulaşmışlardı. Franklar, İtalya’da 

krallıklarını kuran Langobardlar ve Bizans, Avar tehlikesine maruz durumdaydılar. 

Bunun yanında Avarlar hemen hemen bütün Slav halklarını da itaatleri altına almıştı. 

Bu yüzden insan kaynağı açısından da boy ölçülemez duruma gelmişlerdi. Hun 

kalıntıları olarak kabul edilen Kutrigurların da Avarlara katılması ile Bayan Kağan’ın 

kuvvetleri daha da arttı. Böylece Avrupa’da yepyeni bir durum ortaya çıktı ve Avarlar 

Bayan Kağan’la Avrupa tarihinde derin izler bırakıp adından sıkça söz ettiren 

kavimlerden biri durumuna geldi.214  

 
212 Szádeczky-Kardoss, a.g.m., s. 285. 

213 Madaras, a.g.m., s. 17-18. 

214 Kurat, a.g.m., s. 87. 
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Langobardlar İtalya’nın zenginliğini ele geçirmişken Avarlar da Bizans’ın 

topraklarına göz dikmişti. Bayan Kağan Pannonya’yı elde edeceğinden kuşku 

duymuyordu, ancak Bizans’ın anahtarı durumunda olan Sirmium’u da elde etmek 

istiyordu ve bu amaçla Justinious’a sürekli elçiler gönderiyordu. Bayan Kağan, 567 

sonbaharında Sirmium (Seremség) üzerine şiddetli saldırılar başlattı. Tuna’nın sol 

yakasında bulunan tüm Gepid topraklarını ele geçirdi. Erdel’de ise; batıdan geçen 

Avarlar, Maros’tan, Vöröstorany Geçidi’ni aşıp Olt vadisinin kapılarını dağların 

arkasındaki halklarına açtılar. Gepidlerin büyük kısmı öldürüldü ve yağma hareketlerine 

giriştiler. Coğrafyacı Ravenne (7. yüzyıl) bu olaylardan bahsederken Gepid toprakları 

için Datia prima et secunda tabirini kullanır. Böylece eski Magna Datia’da artık Hunlar 

değil Avarlar hüküm sürmektedir.215 

570 civarında Avarlar Don taraflarında tekrar hareketlenmeye başlamışlardır. 

Bunun üzerine Kök Türkler taarruza geçmişlerdir. Don Nehri’nin batısında, Azak 

çevresinde ve Kafkasya’nın kuzeyinden ilerleyerek Kök Türk Kağanlığının sınırlarını 

Kırım’a kadar genişletmişlerdir. Böylece Karadeniz’in kuzey sahasının doğu tarafları 

Kök Türklerin, batı kısımları da Avarların hakimiyeti altına girmiştir.216 Burada 

azımsanmayacak şekilde Avarlardan önce Karpat Havzası’na gelip yerleşen ilk Ogur 

kavimlerinden de bahsetmek gerekmektedir. Çünkü bunların içinde en önemlilerinden 

Onogurlar, Avarların ardından Karpat Havzası’nda sözü geçecek olan Macarlara gerek 

kültür gerekse siyaset açısından tesir etmiş, hatta isimlerini dahi onlara miras 

bırakmışlardır. Bir süre sonra Avarlar, Karpat Havzası’nın batı tarafını da ele 

geçirmişlerdir. Bunun sonucu 568 yılında Orta Tuna bölgesi Avarlar tarafından 

tamamen fethedilmiştir. 571 yılında Bizans ile yapılan anlaşma sonucu Tuna’nın güneyi 

 
215 Mangaltepe, a.g.e., s. 216. 

216 Akdes Nimet Kurat, IV-XVIII. Yüzyıllarda Türk Kavimleri ve Devletleri, Murat Kitabevi Yayınları, 

Ankara 2002 s. 28-29. 
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de Avarlara kaldı. Bizans İmparatoru Justinianus’un da kabul ettiği antlaşma gereğince 

Pannonya da Avarlara teslim edildi ve kağanlığın yerleşim merkezi oldu. Böylece 

günümüz Macaristan’ın büyük bölümü Avar hâkimiyeti altına girdi. 217 

601 civarında gerçekleşen olaylarla alakalı olarak bir Bizans-Avar savaşından 

bahsedilir. Bayan Kağan’ın ordusu günümüz Banat topraklarını istila eden Bizans 

ordusuna karşı gerçekleşen muharebelerde yenilgiye uğramıştır. Bayan Kağan Bizans’ın 

en azından Tisa’yı geçebilmesi için geri çekilmiş ancak burada da yenilgiye 

uğradığından dolayı zar zor kaçabilmiştir. Bayan Kağan’ın bundan sonraki stratejisini 

iyi belirlemesi gerekiyordu. Bu yenilgilerden sonra merkezî konaklama alanına, bir nevi 

stratejik üssüne çekilmiş ve her ne pahasına olursa olsun burayı savunmuştur. Çünkü 

burası rakibinin eline geçtiğinde bu onun mevcudiyeti için son darbe anlamına 

geliyordu. Bu doğrultuda Tisa ve civarı daha önemli olduğundan Maros hattını 

savunmaya dahil etmedi. Maros ve Erdel’i savunmaktan ziyade batıya Pannonya 

yönüne doğru çekilmeyi uygun buldu.218  

Avarlar için dönüm noktası 626 yılıdır. Zira 626’daki Bizans kuşatmasına kadar 

Karpat Havzası’nda Avrupa’nın en önemli güçleri olarak kaldılar. Bu tarihten itibaren 

Avarlar zayıflamaya başlar. Toprak kayıplarıyla birlikte her zaman olduğu üzere 

hâkimiyet alanları da daralmaya başladı. Bayan Kağan, 630 civarında imparatorluğun 

bir başka konargöçer bileşeni olan Bulgarların tahtında hak talep etmesine rağmen bir 

süre daha hâkimiyetini sürdürmüştür.219  

Avar askerî gücünün dağılmasından sonraki (630-670) ilk yüzyılda Avarların 

Karpat Havzası’ndaki etkisi özellikle Büyük Ova’da bir süre daha devam etmiştir. 

 
217 Mangaltepe, a.g.m., s. 217. 

218 Bako, a.g.m., s. 1464. 

219 Madaras, a.g.m., s. 17-18. 
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Buradaki etki Avar döneminin ilk zamanlarından farklı olarak askerî seçkinlerle sınırlı 

kalmıştır.220 

Avarların çöküşünün ardından batı Pannonya’da bir Frank kontluğu kuruldu. 

Kuzeybatıda; Váh Vadisi’nde ve Balaton Gölü’nün batı kıyılarında Slav devlet 

oluşumları görülürken, güneydoğuda Maros ve Temes çevresinde ise Bulgar hâkimiyeti 

yerleşmeye başladı. Avarların dağılması sonrasında onlardan kalanlar ise (Sambothely, 

Sopron vb. civarda) Macarlar gelinceye kadar bölgedeki varlıklarını sürdürdüler. 

Macarlar geldiğinde ise onlara dahil oldukları bilinmektedir.221 

 

3.3. Erdel’de Avar Dönemi 
 
 

Tarihsel kayıtlar 6. yüzyılın sonuna doğru Avarların Karpat Havzası’nı kalıcı 

olarak yurt tutup tutmadıkları hakkında net bilgi vermemektedir. Avarların bölgede 

bulunduğu dönemde Gepidler ve Langobordlar bu bölgede bulunmaktaydı. Zamanın 

rekabetçi ve yayılmacı ortamında bu halklar arasında kalıcı bir barış durumu elbette söz 

konusu değildi. Ancak Langobordların ve Gepidlerin gücünün azaldığı zamanlarda 

Avarlar, Karpat Havzası’ndan Tuna’ya kadar uzanan ve slavlar üzerinde de hüküm 

sürdükleri bir hakimiyet kurdular.  

Avarların Aşağı Tuna ve Balkan dağları arasında önemli yerleri ve 584-586 

dolaylarında Moesia’yı ve Küçük İskitya (Dobruca) denilen bölgeyi ele geçirdikleri 

bilinmektedir. Ele geçirdikleri yerlerde ise zaman kaybetmeden askerî ve ekonomik 

yapılarını uygulamaya koymuşlardır. 593 ve 596 arasında ise Pers cephesinden transfer 

edilen Roma birlikleri karşısında Balkanların kuzeyinde yenilgiye uğramışlardır. Bunun 
 

220 Gergely Szenthe, “The Late Avar Reform and The Long Eighth Century A Tale of The Hesitation 

Between Structural Transformation and The Persistent Nomadic Tradition (7.- 9. Century AD)”, Acta 

Archaeologica Academiae Hungaricae, 70 (2019), s. 220. 

221 Henrik Marczali, Magyarország Története, Budapest 1911, s. 16. 
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karşılığında Avar birlikleri 600-601 yıllarında Temes bölgesinde karşı saldırıya 

geçmişlerdir. Bu dönemde Avarların yerleşim yerleri geçişli bir karaktere sahiptir. Daha 

çok güneye doğru çekilen Avarlar, Karpat Havzası’nın kuzeyinde üçte birlik bölümünde 

nüfuz etmişlerdi. Yerleşim alanları kuzeybatı’da Tuna’ya, kuzeydoğu’da Níyrség’de 

Pest-Heves-Borsod taraflarındaki ormanların yoğun olduğu bölge civarında bulunan 

eski Sarmatya surlarına kadar genişlemişti. Güneydeki yerleşim yerleri kabaca 

Sirmia’daki Tuna kıyılarına kadar uzanmaktaydı. Aul ismini verdikleri meraların 

merkezinde yaşamaktaydılar ki bu aullar ancak 10-20 mezar kapasiteli yerler olarak 

tahmin edilir.222 

Arkeolojik açıdan ele alındığında Avarlar, daha çok 601’den sonra görünür hale 

gelmişlerdir. Çünkü birtakım yenilgilerden sonra ele geçirdikleri topraklarda 

egemenliklerini sistematikleştirmeye başlamışlardır. Birçoğu nesillerdir kullanımda olan 

mezarlıklar ilk önce kışlık yerlerinde (Dunaújváros, Kölked), daha sonra köylerinin 

kenarlarında bulunmuştur. Erdel’de ise 601 öncesi neslin arkeolojik mirasını 

sonrakilerden ayırmak zor olmuştur.  Macaristan’da yaklaşık olarak yirmi bin Avar 

mezarı incelenmiştir. Buralardan elde edilen Avarlara ait buluntular, Avar tarihinin 

aynası durumundadır. Bunlardan bir kısmı Keszthely grubu olarak adlandırılır ki burada 

ağır bir dökme, küçük plastik eserler ve kayış takımları bulunmuştur. Bu eserlerde 

hayvan çarpışmaları, helezon motifler ve griffon şekillere rastlanmıştır. Bunların etkisi 

daha sonra Moravya’da ve Merovinglerin devrinde Fransa’da görülmüştür. Kafatasları 

incelendiğinde özellikle Macaristan’daki mezarlarda Mongoloid karakteri taşıdığı 

dikkat çekmiştir. Araştırmacılar bu grubun İç Asya’dan gelen Avarların reis tabakasına 

ait olduğunu belirtirler. Fehérmegye’deki Avar buluntularının da İç Asya’daki eski 

vatanlarının hatıralarını muhafaza ettiği görülmüştür.223 

 
222 Erdély Története, s. 165. 

223 Rásonyi, Doğu Avrupa’da Türklük, s. 49. 



59 
 

Keszthely grubunun dışında ikinci bir grup Avarlar tarafından Macaristan 

Ovası’na sürüklenen ve daha önce Karadeniz kıyılarında yaşayan Kutrigurların 

hatıralarını saklar. Ayrıca bu grup, Avar hakimiyetinde kalan Gepid ve Langobardların 

daha sonraki yaşamlarını ve Avar sanatının 8. ve 9. yüzyıllarda Slav sanatına yaptığı 

tesiri gözler önüne sermektedir.224 

Avarların yerleşim yerleri hakkında yapılan incelemeler onların; Körös, Tisza-

Maros arasında, Körös-Tizsa-Aranka civarında, Erdel Bölgesi ve Viyana Havzası’nda, 

Kutrigurlar ise Banat’ın büyük bir bölümünde, Hajdúság’da, Nyírég’de (Szolnoky 

ilçesinin Tisza bölgesinde), Tuna-Tisza arasında ve Pannonya’da yer aldıklarını ve 

buralara yerleştiklerini göstermektedir. Avarların en eski konaklama bölgesi ise Tuna ve 

Tisa arası, Maros ve Küküllő vadileri civarı olarak kabul edilmektedir. Bu bölgelerden 

ele geçen buluntularda Avarların Güneydoğu Avrupa ve Tuna-Karpat Havzası’na 

getirdiği Asya kökenli nesnelere rastlanmıştır.225 Avarlar bilindiği gibi bozkır halkı ve 

okçu süvari bir halktı. Szeged’de bir müzede Klarafalva’dan getirilen bir kayış ucu 

 
224 Rásonyi, a.g.e., s. 49. 

225 Bako, a.g.e., s. 1463. Bunun en önemli kanıtı Orta Asya’da 6. ve 7. yüzyıllara tarihlenen, Avarlara ve 

erken dönem Türklerine ait olduğu düşünülen bir cenaze töreninin Avrupa’daki Avarlarınkiyle benzerlik 

göstermesidir. Bu cenaze töreninde atlı savaşçılar ve boy reisleri tamamen giyimli olarak ve silahlı halde 

ailelerinin ve diğer boy üyelerinin mezarlarından biraz uzakta gömülmüşlerdi. Cenaze töreninden kısa bir 

süre sonra cenaze ziyafeti için mezarların hemen yakınında atlar kurban edilmişti. Ziyafet kalıntıları daha 

sonra yakılarak atın koşum takımları ile gömülmüştü. Bu gelenek Karpat Havzası’nı fetheden ilk dönem 

Avarlarda da görülmüştür. Ancak 600’lerden itibaren yok olmuştur. Bir diğer Orta Asya bağlantısı ise 

Karpat Havzası’ndaki erken dönemde keşfedilen üzengiler ile at başlıklarının Orta Asya’daki buluntular 

ile aynîlik göstermesidir. Ayrıca en eski Avar demir üzengilerini, Avarlar memleketlerinden getirmiş 

olmalıydı. Çünkü sadece çok iyi şekilde eşleşen şekillerle değil, Karpat Havzası’nda o zaman bilinmeyen 

bir metal olan nikel ile eşleşmeleri bunu gösteriyordu. Bkz. Erdély Története, s. 164. 
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sergilenmektedir ve bu kayış ucundaki resim, av sahnesini tasvir eder ve onların 

kendilerini nasıl gördüklerine dair ipuçları vermesi bakımından önem taşır.226 

Erdel bölgesi özellikle 7. ve 8. yüzyıl süvari kalıntıları bakımından oldukça 

yoksundur. Bu dönemdeki halkların buluntuları 2 gruba ayrılmıştır: 

1. Esas olarak Orta Erdel’de ortaya çıkan 7. yüzyıl ortalarına ait buluntular,  

2. Çoğu Gyulafehérvár ve Aranyos arasındaki Maros vadisinde yoğunlaşan 7. 

yüzyıl sonu, 8. yüzyıl başlarına ait buluntular.227  

Bu çalışmaların yayınlanmasının ardından bahsedilen 2. gruba ait bazı 

buluntulara rastlanmıştır. Burada önemli olan nokta Erdel’de bu çağa ait süvari izlerinin 

Avarların gücü zayıfladığında ve daha fazla genişleyemediklerinde ortaya çıkmasıdır. 

Başarısız İstanbul kuşatması ve Kutrigur ayaklanmasından sonra Avarların gücü 

kırılmış ve egemenlikleri daralmaya başlamıştır.228 

Frankların, 800 civarındaki askerî operasyonlarından anlaşıldığı üzere geç 

dönem Avar süvarilerinin merkezi, Orta Tisa’nın özellikle sağ kırsalında bulunduğu 

yönündedir. Yönetim merkezinin Orta Tuna’dan Tisa’ya kayması bir iktidar 

değişikliğini veya iktidarın devralındığı sonucunu göstermektedir. Daha önce de 

belirtildiği üzere Erdel’de bulunan Avar süvarileri, hayvancılık için en uygun alan olan 

ve bölgedeki tuz madenlerini kontrol altında tutabildikleri için ağırlıklı olarak 

Gyulafehérvár ve Aranyos arasında bulunan Maros vadisinde kalmıştır. Avarlar 736’da 

başlatılan yirmi yıllık savaşa hazırlık olarak batı sınırında büyük kuvvetler 

toplamışlardır. Bu amaçla Erdel’de bulunan konuşlu grupları da buradan çekmişlerdir. 

Bu grupları buradan çekerek Erdel bölgesindeki hâkimiyetlerinden vazgeçmiş 

oluyorlardı. Buna rağmen Tisa bölgesindeki tuz yataklarının uzun zaman onların 

 
226 Rásonyi, a.g.e., s. 49. 

227 Bako, a.g.m., s. 1465. 

228 Bako, a.g.m., s. 1466. 
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kontrolü altında olduğu tahmin edilir.229 Burada büyük tehlike Franklardır ve onlar 

Avarlara son darbeyi indirmeye kararlı görünmektedirler. Bunun için Avarlar üzerine 

791, 796 ve 803 yıllarında üç askerî sefer düzenlediler. 796’daki seferleri sonucu Erdel 

Avarların elinden çıktı. 803’teki son sefer sonucu Avar Kağanlığı tam anlamıyla 

yıkılmıştır. 795 yılında, Avarların Hıristiyan inancına geçişi çoktan başlamıştı. Tudun 

ve önde gelen kişiler vaftiz edilmişti. Ancak yıkılışı Avar yöneticilerinin vaftiz olması 

bile engelleyememiştir. Savaşların ardından 803 yılında vaftizle Theodorus/Theodorik 

adını alan Kapağan Tudun, Regensburg’da Franklara teslim oldu. Daha sonra kaynaklar 

artık Avar gücünden söz etmemektedir. 230 

Avarların Karpat Havzası’ndaki hâkimiyeti artık nihai olarak ortadan kalkmıştı. 

9. yüzyıl sonunda Macarların bölgeye gelişine kadar bu bölgede iktidar boşluğu oluştu. 

Erdel ve Tisa Nehri’nin doğusu Tuna Bulgarlarının ve Bizans’ın yönetimindeyken, 

Pannonya ve Yukarı Macaristan ise Frankların etki alanına dahil olmuştu. 830 civarında 

bu alanda iki Slav prensliğinin kurulduğu bilinmektedir. Bunlardan biri Moravya Prensi 

Moymir’in işgal ettiği Nitra Prensliği, diğeri ise Pribina’nın Balaton ve Zala çevresinde 

kurduğu prenslikti. Ancak bu prenslikler Franklara bağlı durumdaydılar. Avarlar ve 

buraya yerleşen Bulgar-Türk kavim unsurları Macarlar gelene kadar bu bölgede kalmış 

ve Macar etnisitesinin oluşumunda oldukça önemli roller ifa etmişlerdir.231 

 

 

 

 

 
229 Bako, a.g.m., s. 1466-1467. 

230 Gábor Balás, A Székelyek Nyomában, Budapest 1984, s. 41. 

231 Vásary, a.g.e., s. 210-211. 
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4. MACARLAR 
 

4.1. Macarların Menşei ve Macarlığın Oluşumu 
 
 

Kavimler Göçü sonrasında oluşan kargaşada Roma medeniyetinden kalan son 

izler de harap olmuştu. Zamanında oldukça iyi bir seviyede olan Pannonya’nın yerinde 

de harabeler kalmıştı. Avrupa’yı kasıp kavuran Hunlardan ve sonrasındaki Germen 

kabilelerinden de hiçbirisi Tuna-Tisa arasında uzun ömürlü bir oluşum meydana 

getiremediler. Bu kavimler ansızın ortaya çıkmış ve aynı şekilde ortadan 

kaybolmuşlardı. Buralarda yerleşenlerden Türk menşeli ve Batı-Türk unsurlarını da 

içeren Avarları, Frank İmparatorluğu’nun kurucusu Büyük Karl, yerlerinden etmiş ve 

dağılmalarına sebep olmuştu. Hâkimiyetini de Tuna ötesinin büyük bir kısmında 

yerleştirmişti. Karl’ın ölümünün ardından Frank İmparatorluğu parçalanmış, sonrasında 

Slavlar, Moravya arazisinde, Bohemya’yı da içeren Büyük Moravya İmparatorluğu’nu 

kurmuştu. Yine imparatorluk toprakları dahilindeki Trencsen ve Nyitra civarında 

Slovaklar, Garam (Hron) Nehri civarında German Kvad kabileleri bulunmaktaydı. 

Ayrıca İllirce konuşan kavimler de buralarda yaşamaktaydılar. Raba, Balaton ve Drava 

arasında da Slovenler ve Hristiyan medeniyetinin başlangıçları mevcuttu. Macarların 

dönüm noktası sayılabilecek olan tarihi Macar yurt tutuş öncesinde, Györ-Sopron-

Moson civarında Avarlar, Tuna Ötesi’nin kuzey kısımlarında Bavyeralılardan son 

kalanlar bulunmaktaydı. Yukarı Macaristan’ın güneyinde, Raba Nehri’ne kadar ve Fertő 

Gölü de dâhil olmak üzere, Avar dönemi sonrası kurulan ikinci bir prenslik vardı. İdari 

merkezi Györ’dü. Diğer küçük kabileler Balaton Gölü civarındaydı. Slavlaşmış 

Bulgarlar ve Batı-Türk kavimleri ise seyrek bir şekilde Tuna Ötesi’nde ve Erdel’de 

ikamet etmekteydiler.232  

 
232 Ferenc Eckhart, Macaristan Tarihi, TTK Basımevi, Ankara 2010, s. 10. 
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Günümüz Macaristan topraklarında Macarların yurt tutuşu öncesine denk gelen 

zamanlarda burada hangi kavimlerin olduğu, karşılaştırmalı Macar, Slav ve Türk 

dilciliği çalışmaları sonucu ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmalar yapılırken, dağ, nehir, 

köy gibi coğrafi isimlerin katkısı büyüktür. Bir bölgeye sonradan gelen kavimler dahi 

isimleri oranın eski sakinlerinden devralabilmektedir. Böylece yüzyıllar boyunca 

kullanılmış isimler kaybolan eski kavimlere dair önemli bilgiler verir.233 Bu çalışmalar 

Büyük Macar Ovası’nın büyük bir kısmının Bulgar Hanlığı’nın egemenliği altında 

olduğunu ve çeşitli prensler tarafından yönetildiğini gösteriyordu. Tuna-Tisa 

dörtgeninin güney tarafında Alan halklarından oldukları bilinen Yazığlar yaşamaktaydı. 

Ayrı bir idari birlik olarak Yazığlar Hun döneminde buralara dağılmışlardı.234 Orta 

Ova’nın kuzey kısmı ise Anonymus’a göre, Hungvár (Hun kalesi) isimli kale kentini 

yöneten başka bir yerel prens Laborc’un yetkisi altıntaydı. Anonymus’ta olaylar; 

“Laborc, orada yaşayanların dilinde Duka (Dük) olarak adlandırılıyordu. Başbuğ 

Almış (Álmos) ve halkı Hung Kalesi’ne girdiklerinde tanrılara kurbanlar adadılar. Dört 

gün devam eden bir şölen tertiplediler. Dördüncü gün Başbuğ Almış, bir toplantı yaptı, 

bütün halkı yemin etti. Daha kendisi hayatta iken oğlu Árpád’ı başkan ve komutan tayin 

etti. Bundan dolayı Árpád, Hung Kalesi kamutanı, yanındaki bütün kahramanları ise 

Hung isminden Hungvárus’lar olarak isimlendirildi. Ve bu isim dünyada halen bu 

şekilde bilinmektedir.” şeklinde geçmektedir. 235 

5. yüzyıldan Macarların yurt tutuşuna kadar olan sürede Karpat Havzası ve 

Büyük Macar Ovası’nda, Türk kavim devamlılığı oldukça önem arz etmekteydi. Maros, 

Temes, Szamos isimlerinin yanı sıra Küküllő, Krasso gibi isimlerin üzerine yapılan 

çalışmalar bu kelimelerin Batı-Türk dili ses şekillerini çağrıştırdığını göstermekteydi. 

 
233 Eckhart, a.g.e., s. 9-10. 

234 Tibor Baráth, The Early Hungarians, Montreal 1983, s. 217. 

235 Anonymus Gesta Hungarorum, s. 10. 
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Hatta Macar yurt tutuşunun bir asır sonrasında dahi hükümdar ailesince kullanılan bu 

isimler aile üyelerinin Türk dili konuştuğunun bir ispatı olarak kabul edilmektedir.236  

Vámbéry’e göre çözümü şimdiye kadar pek çok denenmiş, ancak yeterince başarı 

elde edilememiş, etnolojik açıdan da oldukça zor tarihî çalışmalar arasında, 5. yüzyıldan 

itibaren Tisa ve Karadeniz’in kuzeyindeki konargöçer kavimlerin milliyetinin 

araştırılması vardır. Bu kavimler, doğası gereği önlerine gelen yerleşik ya da konargöçer 

birçok kavmi kendilerine katarak Tuna coğrafyasına doğru yol almıştır.237 Avrasya 

bozkırlarında adından sık söz ettirip, başarıya ulaşan atlı kavimler yaşamın değişen 

koşullarına çok iyi uyum sağlamışlardı ve Moğolistan’dan Altaylara, İtil ve Don 

kıyılarına, oradan da Karadeniz’e kadar oldukça etkili olmuşlardı.238  

Her halükârda, o dönemin karmaşasında, Fin-Ugor kavimlerinden belirli 

grupların, Türklerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde onlarla bağlantılı olarak yeni etnik 

ilişkiler yarattığına şüphe yoktur. Ancak fetihçi ve savaşçı halkların dünya tarihi 

sahnesinde nasıl performans göstereceğine dair bir şeyler söylemek oldukça olanaksızdı. 

Macarlar, Türk kavimleriyle belki zorla belki de barışçıl yollarla karışmışlardı.239 

Bunun yanıtını kimse bilmemektedir. Ancak şu bir gerçektir ki; Macarların Avrupa’da 

yurt tutmasında ve yer edinip günümüz Macaristan’ını oluşturmasında, Türklerle 

yaşadıkları dönemden kalma tecrübelerin büyük etkisi olmuştu. 

Macarların Karpat Havzası’nın fethini izleyen dönemlerde atalarının yaşadığı 

bölgenin sınırlarını belirleyen en önemli faktör coğrafyanın doğal ortamı ve büyük bir 

nüfusu taşıyabilme kapasitesiydi. Macarlar bu dönemde özellikle bozkırda, hafif 

ormanlık alanlarda, stratejik önem arz eden vadilerde ve tepelerde yaşıyorlardı. Bu 

 
236 Baráth, a.g.e., s. 215-216; Eckhart, a.g.e., s. 10-11. 

237 Ármin Vámbéry, Hunok és Avarok Nemzetisége, Budapest 1881, s. 3. 

238 Vámbéry, a.g.e., s. 4-5. 

239 Vámbéry, a.g.e., s. 5. 
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durum onlara konargöçer yaşam tarzına dayalı önceki yaşamlarını anımsatıyordu. 

Yaşam tarzlarının yavaş yavaş tarıma dayalı bir şekle dönüşmesiyle ve buna bağlı 

olarak nüfus artışıyla Macar etnik sınırları genişlemeye başladı.240 

 

4.2. Macar Yurt Tutuşu (Magyar Honfoglalás) 
 
 
 5. yüzyılda Hunlar, 6. yüzyılda Avarlar gibi konargöçer seleflerinde olduğu 

üzere 9. yüzyıl sonlarında Macarlar, çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Karpat Havzası 

ve Avrupa’daki etnik gruplarla kaynaşarak yeni bir oluşum meydana getirmişlerdi.  

Yurt tutan Macarlar Avrupa’da görünüp sefer çağı olarak isimlendirdikleri Batı, Güney 

ve Güneydoğu Avrupa’ya seferlerine başladıklarında, askerî taktikleri ve başarıları ile 

tüm rakiplerini oldukça korkutmuştu. Onlar artık dikkate alınması gereken bir güç 

olarak Avrupa kapısına dayanmıştı. Onları görenler akıl almaz güçlerinden ve 

yenilmezliklerinden bahsediyordu ve tüm Avrupa’da tekrarlanan bir duanın oluşmasına 

sebep olmuşlardı; “Tanrı bizi Macar oklarından korusun!”241 Zamanla bu durum diğer 

Avrupa yerleşikleri için tehdit edici bir durum haline geldi. Ancak başarılı liderleri Géza 

ve oğlu I. István’ın (Aziz István) Hristiyanlığı kabul etmesiyle Macarlar feodal 

Avrupa’ya uyum sağladılar ve bu durum onların bugünkü yurtlarında kalmasına olanak 

sağladı.242 Aziz István’ın 1000 yılında taç giymesi, Avrupa için Hristiyan dünyasının 

yeni bir üye ile zenginleştiğini ve genişlediğini haber vermekteydi. Zaten Macarların 

 
240 Károly Kocsis, Eszter Kocsis-Hodosi, Ethnic Geography of the Hungarian Minorities in the 

Carpathian Basin, Hungarian Academy of Science, Budapest 1998, s. 15. 

241 1122 Years For The Homeland Unto Death Hungary in The Carpathian Basin, Ed. Lájos Gubcsi, 

Budapest 2018, s. 13. 

242 Erdal Çoban, “Ana Hatlarıyla Erken Dönem Macar Ortaçağına Bir Bakış”, Balkanlar El Kitabı, C. I, 

Ed. Osman Karatay, Bilgehan A. Gökdağ, Çorum/Ankara 2006, s. 171. 
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günümüz topraklarına yerleşmelerinden bu yana Avrupa’daki Macarların kökenine 

artarak devam eden bir ilgi vardı.  

 Bilindiği üzere Asya’dan Avrupa’ya çeşitli zaman dilimlerinde birçok kavim 

hicret etmişti. Bunların bir kısmı kayıt altına alınmakla birlikte, bazılarının nerdeyse hiç 

izi kalmamıştır. Macarlar ise günümüzde kabul edilen şekliyle, Asya kökenli bir kavim 

olup, kendilerine özgü kimlikleri ile günümüz Avrupa’sında yaşayan tek kavimdir ve 

onların tarihî göç güzergâhları hakkında çeşitli görüşler mevcuttur. Dahası Macar 

adlandırmasının dahi onların Tuna boylarına yerleşmelerinden çok sonra ortaya çıktığı 

tahmin edilmektedir.243 Bugün tanıdığımız şekliyle “Macar” olarak isimlendirilen halk, 

yazılı kaynaklarda oldukça geç dönemlerde yer almıştır. Macar adının ilk olarak 

Ceyhanî’nin244 eserinde 920-930 yılları civarında geçtiği bilinmektedir. Ayrıca 

Ceyhanî’nin çağdaşı İbn Rusta245 ve ondan sonra bu geleneği benimseyen yazarlar 

onları “Mecgarî/ Mecgariyye/Macar” olarak kaydetmiştir.246  

 
243 Osman Karatay, Macarlar, Ötüken Yayınları, İstanbul 2020, s. 19. 

244 Ceyhanî, 10. yüzyıl yazarlarındandır. Ailesi Samanî devletinde yüksek bir pozisyonda çalışıyordu. 

Ceyhanî 10. yüzyılın ilk yarısında kaleme aldığı eseri için bizzat kendisi bilgi topladı. Bir vezir olarak 

birçok yabancı hükümdarla yazışıp bilgi edinmiştir. Bağdat halifesinin elçisi olarak İtil Bulgarlarını 

ziyaret etti ve İbn-i Fadlan ile tanıştı. Ancak eseri günümüze kadar ulaşamadı. Kendisinden sonraki 

yazarların (İbn Rusta, Gerdîzî, Mervezî, el-Bekrî vb.) alıntılarından eserinin kalitesi anlaşılır. Gyula 

Kristó, A Honfoglalás Korának Írottforrásai, Szeged 1995, s. 29. 

245 İbn Rusta’nın hayatı hakkında bilinen tek şey memleketinin İsfahan olduğudur. Coğrafi çalışmaları, 

British Museum’da korunan 1254’ten kalma tek bir el yazmasındadır. Ceyhanî’nin çalışmalarından 

faydalanarak Doğu Avrupa halklarının bir kısmının tasvirini yapmıştır. İbn Rusta’nın eseri için kabul 

edilmiş bir tarih yoktur. 903 ile 913 arasında tekmil edilmiş olabilleceği ihtimali yanı sıra literatürde 920 

yıllarına denk gelebileceği yönünde görüşler de mevcuttur. Kristó, a.g.e., s. 31. 

246 Macar isimlendirmesiyle alakalı olarak diğer bir yorumda Ceyhanî fetih öncesini yani 870-880 

olaylarını eserinde konu edinmiştir. Bu yüzden Macar adının bu tarihlerde da var olabileceği öne 
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Macarların tarih (yazılı) öncesi dönemi olarak adlandırılan dönem yani “Magyar 

Östörténet”247, 9. yüzyıl sonunda gerçekleşen Árpád’ın fethinden önceki dönemdir. 

Ancak Árpád’dan önceki dönemlere ait Macarca yazılmış kayıtların olmamasından 

çeşitli görüşlerle karşı karşıya kalmamıza olanak vermektedir.  

Konumuz ve çalışmamızın asıl konusu olan Sekellerin tarihi arka planını ve 

Erdel’de yerleşmelerini anlamak için, 9. yüzyılın sonundaki Macar yurt tutuşunu ve 

Macarların fetih öncesi ve sonrasındaki yaşadıkları alanı iyi belirlemek gerekir.248 

Bununla ilgili olarak akla ilk gelen soru; Macarların Karadeniz’in kuzeyinde ne zaman 

ortaya çıktıklarıdır. Onların Don civarında 750 tarihlerinde ortaya çıktıklarını belirten 

görüşün yanı sıra, 800’den itibaren mevcut oldukları, hatta 830 yılında buralara 

geldikleri yönünde de görüş belirten araştırmacılar bulunmaktadır. Ancak 830 civarında 

yazılan kaynaklarda Don ve Tuna arasındaki bozkır bölgesinin farklı yerlerinde ortaya 

çıktıkları bilgisi de verilir. Hatta birçok araştırmacıya göre 830 civarında Hazarlar 

tarafından inşa edilen Sarkel kalesinin yapılış nedeni olarak Macarlar gösterilmektedir. 

Çünkü Macarlar, 830 ve sonrasında Don ve Tuna arasındaki bölgelerde hem Roma’yı 

hem de Hazarları etkileyen faaliyetlerde bulunmaları bunu gösteren bir ibare olarak 

görünmektedir.249 
 

sürülmüştür. Sándor László Tóth, A Magyar Törzssövetség Politikai Életrajza (A Magyarság a 9-10. 

Században), Akadémiai Doktori Disszertációs, Szeged 2014, s. 17. 

247 Macar tarih öncesi (Magyar Őstörténet), Macar dilinin gelişiminden (MÖ 1000-500) Macarların yurt 

tutuşuna, yani Macarların Karadeniz’in kuzeyindeki bozkırlardan Karpat Havzası’na taşınmasına (895-

896) kadar geçen dönemin geleneksel adıdır. İstván Zimonyi, Középkori Nomadok-Korai Magyarok, 

Balassi Kiadó, Budapest 2012, s. 27. 

248 Tóth, a.g.m., s. 571. 

249 Bunu Bizans İmparatoru Konstantin Porphyrogennetos’un De Administrando İmperio (DAI) adlı 

eserinde de görmek mümkündür. Konstantin, Türklerin yani eserinde geçtiği şekliyle Macarların 

(Macarlardan Türkler olarak bahseder) 830’ların ikinci yarısında Doğu Avrupa’da belirdiklerini 

yazmaktadır. Sonuç olarak Macar boyları 830 civarında Don Nehri’nin batısındaki bölgelerde yaşamaya 
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830 tarihinden önce Macar tarihi ile ilgili yazılı bir kaynak bulunmadığından, 

diğer kaynaklar olan lenguistik veriler ve arkeolojik/antropolojik bulgular Macarların 

nerede ortaya çıktığı konusunda bilgi verme açısından önemli bir yere sahiptir.250 Ancak 

yine de arkeolojik/antropolojik bulguların tek başına bir milletin tarihini aydınlatmasını 

bekleyemeyiz. Böyle bir durumda meseleyi çok yönlü ele almak; kültür ve tarihlerini 

incelemek, yaşadıkları coğrafya ve göç yollarını çok iyi tespit etmek ve etkileşimde 

bulunduğu toplulukları incelemek gerekir. Bütün bunların yanında dil araştırmalarının 

da büyük önemi vardır. Bu kapsamda Macar dilinin yapısı, kelime dağarcığı ve bunun 

akraba dillerle karşılaştırılması gerekmektedir.251 Macaristan’da en fazla gelişim 

gösteren çağdaş ilimler arasında karşılaştırmalı dilcilik yer almaktadır ve bu disiplin son 

otuz yıl içinde özellikle köken araştırmalarında önemli katkılar sağlamıştır.252  

Macar dili hakkında bilimin ve bilim adamlarının uzun uğraşıları ve çalışmaları 

sonucu -en azından şu an- Macarcanın Ural dil ailesinin kollarından Fin-Ugorcanın 

Ugor dalına ait olduğunu kabul edilmektedir.253 Günümüzde dahi devam eden 

çalışmalardan çıkan sonuçla; Fin-Ugor ana kavmi olarak adlandırılan kavim milattan iki 

bin yıl önce batı ve doğu olarak iki kola ayrılmıştır. Batı kolu olarak bilinen Fin kavmi 

bin sene sonra Züryen, Votyak, Çeremis, Mordvin kollarına ayrılmış ve Baltık Denizi 

taraflarına çekilen Fin ve Est kavimlerine bölünmüştür. Ugor olarak isimlendirilen doğu 

kolu Ostyaklar, Vogullar ve Macarlardan ibarettir. Ugor kolu İtil’den Ural taraflarına 

doğru uzanmıştır. İlk Macarların burada had ismi verilen kan soyuna dayanan soylar 

 
başlamışlardır. Tóth Sándor László, “Birodalmak, Allomak, és Népek XI. Szádi Kelet-Európában”, 

Életünk, (34. Évf-, 1-12. Sz.), 1996, s. 580; Zimonyi, a.g.e., s. 36.  

250 István Vásáry, “Tudomány és Hagyományőrzés”, Magyar Őstörténet, Ed. İstván Vásáry, Pál Fodor, 

Budapest 2014, s. 11. 

251 Baráth, a.g.e., s. 17. 

252 Echart, a.g.e., s. 2-3. 

253 Golden, a.g.e., s. 214. 
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halinde, Fin-Ugor kökenli bir dil konuştukları tahmin edilmektedir. Başlarında bir 

reisin/başbuğun bulunduğu bir sistemde, atlı konargöçer ve birbirleriyle mücadele 

içinde olan aile grupları halinde örgütlenmişlerdir. Ancak kültürel açıdan 

incelendiğinde; bozkırdaki Türk halklarına benzedikleri ve Turanî özelliklere sahip bir 

kavim oldukları araştırmacıların dikkatini çeken en önemli nokta olmuştur.254  

Yurt tutuş sürecindeki Macarlığın oluşum süreci, bozkırdaki ilk büyük göç 

dalgasıyla başlamış ve bu devinim Macarların etnik oluşum sürecini başlatmıştır. Bu 

süreçte Onogur, Saragur (463); Sabir (505); Avar (558) gibi Türk kavimleri, Macar 

boylarıyla kültürel etkileşime geçerek oluşum sürecini hızlandırmıştır. Sürecin sonunda 

9. yüzyılın ikinci yarısında Karadeniz’in kuzey kesiminde Fin-Ugor dili konuşan ama 

aynı zamanda Türkçe bildiği de düşünülen bir Macar kavminin olduğu 

düşünülmektedir. Ayrıca Hazarlara olan bağlılık da Macar göçünün ve yerleşiminin 

coğrafî çerçevesi üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olmuştur.255 Böylece ortaya Fin-

Ugor dil ailesinden, Türk kültür özellikleri de taşıyan, yönetimsel anlamda da Batı 

Türklerini (Hazarlar) örnek alan bir oluşum çıkmıştır. 

Avrupa’nın ortasında yer alan bir ülkenin dilinin Macarca olması ve erken 

zamanlardan itibaren farkedilmesi, bu konuda birçok araştırmanın yapılmasına sebep 

olmuştur. Bu yüzden özellikle 16. yüzyıldan itibaren Macaristan’da dil ve tarih 

çalışmaları hız kazanmış, 17. yüzyılda da Macar Dili’ndeki Türkçe kökenli sözcükler 

ortaya çıkarılmıştır. 18. yüzyıldan itibaren ise Macarlar geçmişini ve kimliklerini 

araştırmak maksadıyla sistemli çalışmalar başlatmıştır.256 

 
254 Eckhart, a.g.e., s. 3; Pál Engel, Realm of St. Stephen: A History of Medieval Hungary 895-1526, I. B. 

Tauris Publishers, London 2001, s. 14. 

255 Zimonyi, a.g.e., s. 34. 

256 Naciye Güngörmüş, “Macar Dilinde Bulunan Türkçe Alıntı Sözcüklerin Dil Tarihi Açısından Genel 

Bir Değerlendirmesi”, Batı Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, C. 3, S. 3, 1998, s. 125. 
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Macarların anavatanı olarak İtil-Kama bölgesi kabul edilir. Çünkü oldukça 

kalabalık bir durumda olan Macarlar, Fin-Ugor akrabalarından ayrıldıktan uzun bir 

zaman sonra İtil Nehri’nin Kama ile birleştiği alana yerleşmişlerdir.257 Macarların Ural 

anayurdundan ayrılıp Don ve İtil civarına yerleşmelerinin ardından, burada Ural 

Dağlarının doğu taraflarında bulunan Altaylı bir kavim olan Onogur Türkleri ile temasa 

geçmesi Macar tarihinin en önemli safhalarından biridir.258 Çünkü Macarlar ve 

Onogurlar burada gerek kültür gerekse etnik özellikler bakımından yoğun bir etkileşim 

içinde olmuşlardır.259 Her ne kadar daha sonra Macarlar ve Onogurlar kaynaklarda ayrı 

tutulsalar da Macarlar Onogur birliği içinde Don civarına gelip yerleşmişler ve zamanla 

hâkim zümre haline gelmişlerdir.260 İbn Rüsteh’in o döneme ait “Macarlar Türklerin 

farklı zümrelerindendir” ifadesi261 ve Bizans kaynaklarında Macarların Türk olarak 

 
257 Gyula Németh, Yurt Tutan Macarlığın Oluşumu, Çev. Hüseyin Şevket Çağatay Çapraz, Paradigma 

Akademi, Çanakkale 2019, s. 153. 

258 Onogurların Don civarına 5. yüzyılda Ak-İdil bölgesine (Başkurdistan civarı) Suvar baskısı sonucu 

yerleştiği bilinmektedir. Şöyle ki; Ogur elçileri 463 yılında Bizans’a gidip içinde bulundukları durumu 

anlatmışlardır. Daha sonra Ogurların iki kolu (On veya Kara Ogur) Don civarına yerleşmiştir ve Macar 

birliğinin esas kısmını oluşturmuşlardır. Osman Karatay, “Etelköz Ortanca Macar Yurdu Hakkında Yeni 

Bazı Tespitler”, Belleten, C. LXXVIII, S. 281, Nisan 2014, s. 50. 

259 Erdal Çoban, Orta Çağda Macarlar ve Kumanlar, Nobel Kitap, Ankara 2014, s. 1. Bugün İdil-Kama 

dolaylarında yaşayan Macarlar hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. Ancak nasıl örgütlendikleri ve 

bunların isimleri hakkında Bizans İmparatoru Konstantin’in 950 civarında Tuna-Tisa civarında yaşayan 

Macarlar hakkında tuttuğu kayıtlarla İdil-Kama civarındaki yazılanlar benzerlik göstermektedir. Hatta 

Macar boy isimlerine Macaristan’daki yerleşim yerlerinde hâlen rastlanılmaktadır. Németh, a.g.e., s.153-

154. 

260 Karatay, a.g.m., s. 52. 

261 Frederic Puskás-Kolozsvári, “Türkök a 10. Századi Kárpát-Medencében”, Székelyföld Kulturális 

Folyóirat, XV. Évf., 5. Sz., 2011 Május, s. 61; Gerdizi de eserinde “Bulgar ülkesi ve Eskil ülkesi 

arasında Macarların hududu başlar. Bu Macarlar Türklerden Hristiyan olanlardır” şeklinde bahseder. 

Şeşen, a.g.e., s. 72. 
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adlandırılması, Macarların daha çok Türk coğrafyasında görülmesinden ve kültürel 

açıdan gerçekleşen etkilenmeden kaynaklanmıştır. 

İlk Macar yurdu hakkında yapılan araştırmalar, genellikle Macar anayurdunun 

Ural Dağları çevresinde olduğu bilgisini verir. Zimonyi, 1970’lerde Jenő Szűcs’ün 

çalışmalarına atıfta bulunarak, Macarların 6. yüzyılda Don Nehri’nin doğu kıyılarında 

olduğunu, 6. ve 7. yüzyıllarda Don ve Tuna arasında taşındıkları bilgisini 

vermektedir.262  

İslam coğrafyacıları kaleme aldıkları eserlerde Macar yurdunu tasvir eden 

bilgiler vermiştir. Bunlardan İbn Rüsteh’in 903 senesine tarihlenen eseri Kitâb el-A’lâk 

el-Nefîse’de, Macar (Mecgariyye) kelimesini açık şekilde ilk kullanan yazar olduğu263 

ve Macar yurdunu Peçenekler ve Bulgar boyu Eskiller (Esgil) arasına yerleştirdiği 

bilinmektedir. İbn Rüsteh’e göre; “Macarlar göçebe bir kavimdir ve yurtlarının bir 

tarafı Karadeniz’e yaslanır. Yurtları oldukça büyüktür. Karadeniz’e iki nehir dökülür ve 

Macarların yurdu da bu iki nehir arasındadır. Bu iki nehirden biri Amuderya’dan 

(Ceyhun) büyüktür”.264 Czéklédy, İbn Rüsteh’in yanı sıra El-Bekrî ve Gerdizî gibi Arap 

coğrafyacılarının eserlerini de incelemiş ve önemli bilgiler vermiştir. Macar ülkesi 

hakkında bilgi veren El-Bekrî; “Macar ülkesinin Peçenekler ve Bulgar boyu Eskiller 

(S.k.l. Bulgárok) arasında olduğunu ve sınırlarından bir tarafının Roma’ya kadar 

 
262 István Zimonyi, A Magyarság Korai Történetének Sarokpontjai Elméletek Az Újabb İrodalom 

Tükrében, Szeged 2012, s. 11-12. 

263 İbn Rüsteh, El-A’lâku’n-Nefîse (Dünya Coğrafyası), Terc. Ali Fuat Eker, Anakara Okulu Yayınları, 

Ankara 2017, s. 160-161; Osman Karatay, “Macarlar”, Doğu Avrupa Türk Tarihi, Ed. Osman Karatay, 

Serkan Acar, Kitabevi Yayınları, s. 421. 

264 Ramazan Şeşen, İslam Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, Ankara 2001, s. 38; Karóly 

Czéklédy, Magyar Őstörténeti Tanulmányok, Budapest 1985, s. 36; Karatay, “Macarlar”, Doğu Avrupa…, 

s. 421. 
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uzandığını” yazmaktadır.265 Gerdizî ise; “Bulgarların ülkesi ve Peçenekler arasında bir 

Macar ülkesi vardır. Ülkeleri iki büyük nehir arasındadır. Bu iki büyük nehir 

Karadeniz’e uzanır ve Macarlar burada yaşarlar. Sollarındaki nehrin yakınında 

Slavların yanında Hristiyan Roma’ya ait bir halk yaşamaktadır. Onları 

Venender/V.n.n.d.r. (onogur) olarak isimlendirmişlerdir. Macarlardan fazla ama daha 

zayıftırlar.  İki nehirden birinin adı “Atil” (İdil), diğerinin adı “Düba” dır. Macarlar 

nehrin kıyısından Venender/V.n.n.d.r.’leri görürler.” şeklinde malumat vermektedir.266 

Macar yurdu tartışmalarının hâlen devam ettiği düşünülürse, o dönem için İbn Rüsteh, 

El-Bekri ve Gerdizi gibi Arap coğrafyacılarının verdiği bu bilgiler Macar tarihi 

araştırmalarında önemli rol oynamaktadır.  

İdil-Kama bölgesinin Macarların anavatanı olarak kabul edilmesinin 

sebeplerinden biri tarihsel geleneği takip etmeleriyken bir diğeri araştırmacıların 

bilimsel araştırmalar sonucu elde ettikleri bilgilere dayanmaktadır. Macar öntarihi 

olarak adlandırılan Macarların eski dönem tarihlerinin ana hatlarını inceleyen Gyula 

Németh 1930 yılında çalışmalarını derlemiştir. Bu yaklaşım Ligeti267 tarafından daha da 

geliştirmiş ve Ural Anayurdu terimi 1943 yılında Macarların bağımsız olarak yaşadığı 

 
265 Czéklédy, a.g.e., s. 36; Karatay, “Macarlar”, Doğu Avrupa…, s. 422. 

266 Şeşen, a.g.e, s.85; Czéklédy, a.g.e., s. 36. Gerdizi bunlar hakkında açıklamaya devam etmektedir: 

Slavların yanında bulunan n.n.d.r olarak isimlendirdikleri halka 10 gün uzaklıkta bulunan ve “m.r.dát” 

olarak isimlendirdikleri diğer bir halk bulunmaktadır. Gerdizi’ye göre bunlar Arapları andırmaktadırlar. 

Çünkü türban, ceket ve gömlek kullanmaktadırlar. Romalılardan ayrı bir millet olmakla beraber 

Romalıların sayısından fazladırlar. Araplarla ticaret yapmaktadırlar. Macarların sağındaki nehir Slavlara 

ve oradan da Hazarlara doğru akmaktadır. Daha önce bahsedilen iki nehirden daha büyüktür. Czéklédy, 

a.g.e., s. 37. 

267 Ligeti’nin görüşleri için bkz. Ligeti L., A Magyarság Őstörténete, Budapest 1943, s. 36-71. 
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ilk yerleşim yerleri için kullanılmıştır. Ayrıca ona göre; Macarların ataları ilk olarak 

Uralların batısında, daha sonrasında ise doğusunda yerleşmişlerdir.268  

13. yüzyılda Macarlar hakkında bilgi veren kaynaklar, Orta İtil bölgesindeki 

Macarların topraklarını “Magna Hungaria” (Büyük Macaristan) olarak adlandırmıştır. 

Bu bölgesel tanımlama bugün Başkurdistan topraklarını kapsamaktadır. Ayrıca 10. 

yüzyılda birçok yazar (978 İbn Havkal, 956 Mesudî) Macarları “Başkurt” olarak, 1245 

Plano Carpini Başkurdistan’ı “Büyük Macaristan” olarak tanımlar. İlaveten 1253’te 

Wilhelm Rubruck, 1271’de Marco Polo, Macarların ve Başkurtların dilinin tek ve aynı 

olduğunu belirtir.269 Macarların Magna Hungaria yani günümüz Başkurdistan’daki kısa 

konaklama dönemi hakkında çok fazla bilgi yoktur. İbn Fadlan’a göre 10. yüzyılda o 

zamanki Başkurdistan bugün olduğundan biraz daha batıdadır. Kaynaklar bu bölgenin 

halkları hakkında sessiz kaldığı için Fin-Ugor tarih öncesi araştırmacıları, 

Başkurdistan’ı, yerlerinden olan Ugor halklarının çekirdek bölgesi veya Macarların 

ikinci vatanı olarak adlandırır.270 

Bizans İmparatoru Konstantin Porphyrogennetos De Administrando İmperio 

(DAI)’da Macarların daha önceki iki yurdundan bahsetmektedir. Birincisi; Hazar’ın 

yanında ilk voyvodalarının ismine ithafen Levédia/Lebedia271 denilen yerdir.272 830 

 
268 Peter B. Golden, “Rusya’nın Orman Kuşağı Halkları”, Erken İç Asya Tarihi, Çev. Ruşen Sezer, Der. 

Denis Sinor, İstanbul 2014, s. 328. 

269 István Kiszely, A Magyar Nép Östörtenete, Budapest 2001, s. 36. 

270 Kiszely, a.g.e., s. 36. 

271 Levédia; Don, Donetsk ve Azak Denizi arasındaki alandır. Macarlar burada kalmışsa bile bu kısa 

sürmüştür. Konstantin eserinde Macarların Hazarların yakınında yaşadığını ve Hazarların tüm 

savaşlarında yer aldıklarından bahseder. Ancak Levédia için ciddi tartışmalar da mevcuttur. Çünkü 

Macarların Don ve Kuban bölgesinden Hazarların doğu kısmındaki Etelköz’e göç ettiği görüşü daha ağır 

basmaktadır. (Benkő Lóránd, Harmatta János, Király Péter, Ligeti Lajos vb). Kiszely, a.g.e., s. 36. 

272 Tóth, a.g.m., s. 580. 
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civarında Levédia’ya geldikleri tahmin edilen Macarların273 889’a kadar burada 

kaldıkları ve buradan Etelköz’e, daha sonra 896’da bugünkü yurtlarına yerleştikleri 

düşünülmektedir.274  

Levédia’da bulunan Macarlarla alakalı olarak, Levedi adlı Macar başbuğu 

önderliğinde, Hazarlara bağlı olarak onların hizmetinde savaştıkları bilinir. Hazarlar 

Levedi’ye hizmetleri karşılığında bir eş vermiştir, ancak Levedi’nin bu Hazar 

hatunundan çocuğu olmamıştır.275 Hazar hükümdarı kendini ve halkını bozkır 

geleneklerine, Türk runik yazımına, yüksek tarım düzeyine ve ticaretine daima yakın 

tutmuştur. Ancak onu çevreleyen büyük güçlerden sıyrılabilmek için başka bir dini 

benimsemiştir.276 Hazar-Peçenek mücadelesi sırasında Levedi’nin önderliğindeki 

Macarlar, Peçenek saldırısına uğramışlar ve buradaki yurtlarını terk etmek zorunda 

kalmışlardır. Macarlar bu olay sonrası Hazarlara olan bağlılıklarından 

vazgeçmişlerdir.277  

Macarların atalarının günümüz Macaristan’ından önceki son konaklama bölgesi, 

Prut ve Seret Nehri bölgesindeki Karpatların hemen altında yer alan ve geçitler 

aracılığıyla Erdel’den batıya akın etmelerini sağlayan Etelköz olduğu söylenir.278 

 
273 László Rásonyi, Türk Devletinin Batıdaki Varisleri ve İlk Müslüman Türkler, Türk Kültürünü 

Araştırma Enstitüsü, Ankara 1983, s. 7. 

274 Rásonyi, Türk Devletinin Batıdaki Varisleri…, s. 8. 

275 Karatay, “Macarlar”, Doğu Avrupa…, s. 412; Németh, a.g.e., s. 40; Rásonyi, a.g.e., s. 56; Eckhart, 

a.g.e., s. 56. 

276 Kiszely, a.g.e., s. 37. 

277 Altay Tayfun Özcan, Hazar Kağanlığı ve Etrafındaki Dünya, Kronik Kitap, İstanbul 2019, s. 272; 

Rásonyi, Türk Devletinin Batıdaki Varisleri…, s. 8. 

278 Bóna ve diğerleri, a.g.e., s. 33. 



75 
 

Macarlar Etelköz’deki faaliyetleriyle Karpat Havzası’nın daha yakından tanıma fırsatı 

bulmuşlardır.279 

Etelköz, 10. yüzyıl Arap gezginlerine göre Karpatlar, Karadeniz, Tuna, İtil ve 

Slav dünyası ile sınırlanmıştı. Konstantin’e göre de Macarlar, Hazarların yanından göç 

ettikten sonra Etelköz olarak adlandırılan Özi, Dinyester, Bug ve Seret nehirlerinin 

olduğu yere yerleşmişlerdi. Macarlar burada eski üretim işlerine ve tarım yapmaya 

devam ettiler. İbn Rüsteh, Macarların ülkesinden bahsederken ağaçlarla ve sularla dolu 

olduğundan, topraklarının sulak olmasından ve ekilebilir arazilerinin bol olduğundan 

bahseder.280 Ancak Etelköz’ün anlamı ya da Doğu Avrupa coğrafyasındaki yerinin 

tespiti konusunda tam olarak görüş birliğine varılabilmiş değildir. Konstantin’in “şimdi 

Peçeneklerin yaşadığı topraklar” olarak verdiği yer ona göre Tuna ve Don Nehrileri 

arasındaki toprakları gösterir. Vámbéry bu nehirlerde İdil ve Özi’yi (Oğuzlarla/Uzlarla 

ilişkili olarak), Németh ise Özi’in doğusunu Levédia, batısını ise Tuna’ya kadar Etelköz 

olarak tanımlarken, Róna-Tas Macarların buraları 670’lerde Hazar müttefiki olarak 

aldıklarını belirtir. Macartney ise Don-Özi arasını işaret etmektedir.281 Ancak Etelköz, 

Etel-kuzi yani İdil’in kuzeyi ya da Etel-köz/İdil-köz, İdil’in kaynağı olarak 

düşünülebilir. Çünkü eski Türkçe’de köz/göz bir şeyin kaynağı anlamına gelmektedir. 

 
279 Rásonyi, Türk Devletinin Batıdaki Varisleri…, s. 8. 

280 İbn Rüsteh, a.g.e., s. 161; Kiszely, a.g.e., s. 38. 

281 Osman Karatay, “Etelköz: Ortanca Macar…”, s. 42-43. 
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Harita 2: Kafkasya ve Rusya’nın güneyinde Macarlar 

(István Zimonyi, A Magyarság Korai Történetének Sarokpontjai Elméletek Az Újabb İrodalom 

Tükrében, Szeged 2012, s. 11.) 

 

9. yüzyıl sonuna doğru Doğu Avrupa’ya gerçekleşen göçler sırasında Uzlar İdil 

kıyısındaki Peçenekleri, Peçenekler ise Macarları Levédia’dan ileriye doğru sürmüştür. 

Olayın gerçekleşmesi ise şu şekilde olmuştur: “Amu-Derya (Ceyhun) ve Sir-Derya 

(Seyhun) nehirleri arasında kurulan Samanî hanedanının ikinci hükümdarı Emin İsmail 

ibn Ahmed Türklere bir sefer başlatır. Yenilen Uzlar, Hazarlarla anlaşarak kuzeyden 

Peçeneklere saldırmışlardır. Bu mücadele sonucunda Peçenekler oldukça 

zayıflamışlardır. Bunun üzerine Peçenekler kendilerine yeni yurtlar bulmak amacıyla 

batıya doğru yönelmişlerdir. Macarlara 895 yılında yaptıkları saldırının sebebi bu 

olmuştur. Bir nevi Peçenekler kendilerine yapılan saldırının faturasını Macarlara 

ödetmek istemişlerdir. Zaten ekonomik açıdan oldukça zayıflayan Peçeneklerin 

Macarlara saldırmaktan başka çaresi kalmamıştır çünkü onlara karşı oluşturulan 

Hazar-Uz ittifakına karşı koyacak güçleri yoktur. Sonuç olarak göçler esnasında Uzlar 
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Peçenekleri, Peçenekler ise Levédia’dan Don ve Tuna arasındaki Macarları ileri doğru 

itmişlerdir”.282 Diğer bir görüşe göre; Macarlar 820 ile 889 arasında bir tarihte Peçenek 

saldırısı karşısında Ryazan ve Murom üzerinden Don ve Özi nehirleri arasında bir yere 

gelmişlerdir. Hatta bu görüşe göre Macarlar iki farklı yol takip etmişlerdir. İlk Macar 

ordası 830 civarında Oka taraflarından Don boylarına gelip, Sarkel kalesinin inşasına 

sebep olmuştur. İkinci Macar ordası Hazarlara bağlı olarak bahsedilenlerdir. Bunlar 

890’larda İtil’in yukarısından doğuya doğru yönelmiş ve yurtlarını terk ederek batıya 

doğru göç etmişlerdir.283  

Macarların yerlerini terk etmesinin ana sebeplerinden birinin Peçenekler olduğu 

bilinmektedir. Etelköz’deki ikametleri Peçenekler nedeniyle sonlanan Macarlar, Karpat 

Havzası’na doğru yola çıkmıştır. Bu yüzden Macarların Karpat Havzası’nı fethetmesi 

bugünün tarihçilerine göre basit bir konaklama değişikliği olarak yorumlanmaktadır.284 

Ancak bu durum Peçeneklerin ciddi saldırıları sonucu gerçekleşmiştir ve basit bir 

konaklama olarak düşünülmemesi gerekmektedir. Zira Konstantin, 950 civarında oğlu 

Romanos’a rehber olarak yazdığı eserinde Peçeneklere ve Türklere (Macarlar) karşı 

dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunarak, Peçeneklerle iyi geçinmesi gerektiğini, 

aksi takdirde tehlikeli olabileceklerini ancak kurnaz bir siyaset takip edilerek 

düşmanlara karşı Peçenekleri kullanabileceğini öğütlemiştir.285 Macarların buradaki 

 
282 Németh, a.g.e., s. 24; İsmail Mangaltepe, “Peçenek-Macar Münasebetleri ve A.P. Horvath’ın Eserinde 

Peçenekler”, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, S. 15, 2014, s. 72; Mualla Uydu Yücel, 

Türkistan’dan Tuna’ya Peçenekler, Doğu Kütüphanesi, İstanbul 2020, s. 79. 

283 Özcan, a.g.e., s. 273-274. 

284 Takács Zoltán Bálint, “A Magyar Honfoglalás Előzményeiről”, Savaria, 27 (2002), Szombathely, s. 

199-200. 

285 László Balogh, “A New Source on the Hungarian Raids against Byzantium in the Middle of the Tenth 

Century”, Chronica, Annual Of The Instıtute Of Hıstory Unıversıty Of Szeged Hungary, Ed. Zsolt 

Hunyadi, István Zimonyi, Szeged 2008, s. 24. 
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konaklama alanları genellikle Slav nüfusunun yoğun olduğu yerlerdi. İbn Rüsteh 

bununla alakalı olarak “Macarların gücü kendilerine yakın olan Slavlara kadar 

uzanıyor. Onlara ağır vergiler uyguluyorlar”286 şeklinde malumat vermektedir. Bundan 

sonra Macarların ilgisi batıya Karpat Havzası’na yönelmiştir. 852’de Macar birliklerinin 

Doğu Frank İmparatorluğu sınırında göründükleri, 881 de ise Viyana’ya kadar 

ulaştıkları bilinmektedir.287  

Bu bilgilerden çıkan sonuçla ve günümüzde kabul edilen şekliyle Macar 

yerleşimi, 895-96 yılında gerçekleşmişti. Macarlar ana yurtları olarak kabul edilen Ural 

civarından Levédia’ya, oradan Etelköz’e geçmişlerdi. Daha sonra Árpád liderliğindeki 

Macar boyları Karpat Havzası’na girdi. Ancak bundan sonra Macarların Roma-Germen 

İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu gibi büyük güçler arasında hayatta kalması 

gerekiyordu. Bundan dolayı Avrupa’nın düzenine uyum sağlayabilmek için Macarlar, 

Prens Géza zamanında Hristiyanlığı benimsedi. Géza’nın oğlu I. István, 1000 yılında 

tahta geçti ve onun zamanında (997-1038) Hristiyan Macar Krallığı kurulmuş oldu.  

 

4.3. Erdel’de Macar Dönemi                                                                                                                                                                                                                             
 

Erdel bölgesi ve Pannonya için 9. yüzyıl çok önemli bir dönem olmuştur. Bu 

dönemde seyrek nüfuslu bölgelerdeki küçük halklar üzerinde sayıca daha fazla ve güçlü 

olanlar hüküm sürmeye başlamıştı. Kuzeye doğru ilerledikçe daha büyük devletler 

oluşmaya başlamıştı. Bu durum Moravya İmparatorluğu için de olumsuz bir durum 

yaratıyordu. Bölgenin istikrarsız durumu burayı ele geçirmeyi uygun hâle getiriyordu. 

 
286 İbn Rüsteh, a.g.e., s. 161. 

287 884’te Anonymus’tan öğrendiğimize göre; Almış ve yanındakiler Rus topraklarını işgal ettiler. Kiev 

şehri kuşatmaya alındı. Ancak devamında onlarla barış yapmaya karar verdiler. Bkz. Kiszely, a.g.e., s. 38.  
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Ancak daha önce yapılan hataların tekrar edilmemesi ve yeni kurulan imparatorluğun 

kalıcı hâle gelmesi için düzenli bir şekilde örgütlenme şarttı.288 

Bilindiği üzere Macarlar, Árpád önderliğinde 9. yüzyılın son yıllarında Karpat-

Tuna Havzası’nın büyük bir bölümünü ele geçirmişlerdir. Hatta esas olarak işgal 

ettikleri yerler eski bir Roma vilayeti olan Pannonya, Tuna ve Tisa nehirleri arasındaki 

ovalardır. Özellikle mezar buluntuları ve yer isimlerinden çıkarılan sonuçlarla, bu 

bölgenin günümüzde Slovenya ve Banat’ın bazı bölümlerinin yanı sıra, Slovakya’nın 

yüksek kesimleri ve Erdel bölgesini içerdiğini göstermektedir. Macar yerleşimlerine ek 

olarak, Batı Avrupa ve Balkan yarımadasındaki geniş çaptaki baskınlar da buna 

eklenmişti.289  

Macarların Erdel’deki varlığı, bazı durumlarda 10. yüzyıla kadar takip edilebilen 

yer isimlerinin yanı sıra; yine 10. yüzyıldan kalma arkeolojik buluntular ve 11. yüzyıla 

ait yazılı kaynaklar ile kanıtlanmıştır. Erdel, Macarların Karpat Havzası’nın fethi 

sırasında, Bulgarlar ve çoğunluğu Slav kökenli halkların oluşturduğu bir bölge 

durumundaydı.290 Slavlar bilindiği üzere, birçok yerde olduğu gibi Baltık Denizi’nden 

Karpatlara kadar olan sahada devlet birliğinden yoksun bir şekilde soy reisleri 

idaresinde, savunma amacıyla oluşturdukları toprak kaleler (gradlar) etrafında gruplar 

hâlinde yaşıyorlardı.291 

Erdel’in fethi hakkındaki tarihsel bilgileri daha çok Macar tarihî vesikalarından 

(kroniklerden) elde etmekteyiz. Macar tarihî vesikaları, Hunlar ve Macarların aynîliğine 

vurgu yapmış ve Macarların devamlılığı, Attila’nın İmparatorluğu’nun dağılmasından 

sonra bile Erdel’de sona ermemiştir. Bilindiği üzere Csaba (Çaba)’nın Hunlarından 

 
288 Szilágyi, a.g.e., s. 9-10. 

289 Martyn Rady, Nobility, Land and Service in Mediavel Hungary, London 2000, s. 11. 

290 Haraszti, a.g.e., s. 40. 

291 Eckhart, a.g.e., s. 11. 
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yaklaşık üç bin kadarı -Çik adına rastladığımız- Çiklamezö’de (Csiglamező) kalmıştı. 

Sekeller orada küçük ama güçlü bir topluluk olarak hayatlarını devam ettirmişler ve 

çevrelerindeki düşman halklarla sürekli savaşmışlardır. Böylece sadece hayatta 

kalmayıp o zamana kadar ulusal bağımsızlıklarını ve özerkliklerini korumayı 

başarmışlardır.292 Bu şekilde hayatlarını devam ettirip, Macar Devleti’nin oluşumunda 

katkı sağlamışlardır. 

Maalesef ki Anonymus, Macarların ilk olarak Erdel’i nasıl fethettiklerine, 

liderleri Almış’ın (Álmos) nasıl öldürüldüğüne, oraya nereden geldiklerine ve hangi 

insanlarla karşılaşmış olabileceklerine ve ardından Pannonya’ya nasıl geçtiklerine dair 

ayrıntılı bilgi vermemektedir.293 Jancsó Benedek Erdély Történet adlı eserinde Macar 

tarihî vesikalarını incelemek suretiyle Macarların Erdel’i fethi hakkında farklı bilgilere 

ulaşmıştır. Mesela Macarların fetih hareketlerine başladıklarında Erdel’den geçerek 

Pannonya’ya ilerlediklerinden bahsetmişlerdir. Bu anlatılarda Almış burada 

öldürülmüştü ve Macarların ileri gelenleri burada müzakere edip, buranın sakinlerinden 

duyduklarına binaen “dünyada Tuna’dan daha iyi bir nehir ve toprak olmadığına” 

kanaat getirerek, Pannonya’ya gitmeye karar vermişlerdi. Ancak diğer taraftan Kral 

Béla’nın anonim kâtibi (Anonymus) ve diğer kaynaklara göre, yurt tutan Macarlar 

bugünkü Macaristan’ı Vereczke Boğazı’ndan geçmişler ve devamında Erdel’e 

dönmüşlerdi.294  

Anonymus eserinde yetersiz olmakla birlikte Macarların Erdel fethine dair 

bilgileri 23. ve 27. bölümlerde vermiştir. Árpád’ın yanında bulunan şefler Tas (Taç), 

Szabolcs (Çabalı) ve Tétény’in (Tutun),295 nüfus bakımından seyrek bir bölgeye 
 

292 Jancsó, a.g.e., s. 30. 

293 Erdély Története, s. 235. 

294 Jancsó, a.g.e., s. 29. 

295 Árpád’ın yanında bulunan şeflerin isimleri kaynaklarda farklı şekillerde görülmektedir. Örneğin 

Kuliffay Ede Erdély Története adlı eserinde bu isimleri Szabolcs, Tas ve Tuhutum olarak vermektedir. 
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ulaştıklarında burada birkaç gün kalıp güçlendiklerinden bahseder. Tétény, yerel halktan 

öğrendiğine göre; “Gyalú (Yula/Boyla) adında bir Blak (Ulah) tarafından yönetilen 

ormanların ötesinde verimli topraklara sahip yerler vardır. Tétény ilk önce önden keşif 

için bir adam göndermiştir. Tétény’nin gönderdiği adam, etrafı iyi bir şekilde gözden 

geçirmiş, toprakların zenginliğini ve sakinlerini not almıştır. Sonucunda toprağın 

alüvyon ve altın yatakları bakımından zengin, bazı güzel nehirlere sahip olduğunu, 

çıkarılacak çok tuz olduğunu öğrenmiştir. Ayrıca burada silah olarak sadece ok 

kullanan Slavlara rastladığını ve bu Slavların da Kumanlar ve Peçenekler tarafından 

sık sık rahatsız edildiği bilgisine ulaşmıştır. Yanındakileri geride bırakan Tétény, Blak 

(Ulah) lideri Gyalú ile yüzleşmek için doğuya, ormanların ötesindeki topraklara 

yönelmiştir. Gyalú da onunla buluşmak ve Meszes geçitlerinde ilerlemesini durdurmak 

için yola çıkmıştır. Ancak bir günde ormanı aşan Tétény, Almás (Almas) sularına 

ulaşmıştır. Gyalú’nın savaşçılarının yenildiği ve birçoğunun öldürüldüğü, diğerlerinin 

de esir alındığı şiddetli bir mücadele sonucu, Blakların lideri Gyalú yanındaki birkaç 

kişiyle birlikte Szamos (Samoş) Nehri üzerindeki kalesine doğru kaçmış, ama o Kapus 

(Kapuş) deresi yakınında Tétény’nin savaşçıları tarafından öldürülmüştür. O 

topraklardaki insanlar efendilerinin öldüğünü öğrendiklerinde silahlarını bırakarak 

barış teklif etmişler ve Tétény’i yeni liderleri olarak selamlamışlardır. Esküllő (Esculeu) 

olarak bilinen bir yerde, bağlılık yemini ederek Tétény’e sadakatlerini 

bildirmişlerdir.”296 Ayrıca Erdel’deki fetihlerin ardından Macar topraklarının sınırının 

burada olması gerektiği belirtilmiş ve bunun bir göstergesi olarak Meszes’te Zilah’a taş 

kapı dikilmiştir.297 Macarların Erdel’e girişleri hakkında Anonymus’un verdiği bilgiler 
 

Szabolcs, Tas ve Tuhutum’un Sekellerle birlikte hareket ederek Bihar lideri Marot’u yendiklerinden 

bahseder. Kuliffay, a.g.e., s. 15.  

296 Anonymus Gesta Hungarorum, s. 15; Erdély Története, s. 236; Kuliffay, a.g.e., s. 15; Jancsó, a.g.e., 

s. 31. 

297 Kuliffay, a.g.e., s. 15. 
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bunlarla sınırlıdır. Buradan anlaşıldığı üzere Erdel’in fethi adım adım ve sağlam 

adımlarla gerçekleşmiştir.  

9. yüzyılın sonunda Peçenekler tarafından batıya sürülen Macarların (895-896), 

batıya doğru ilerlemeleri Avrupa tarihinde yeni bir sayfa açılmasına sebep olacaktı. 

Macarların Erdel’e giriş tarihleri hakkında net bir tarih olmamakla birlikte Macarlar 

buraya girdiklerinde iki halkla karşılaşmışlardır. Bunlardan biri Bulgarlar diğeri de 

Moravyalılardır. Macarlar Bulgarları Tuna’nın güneyine sürmüşler, diğer halk olan 

Moravyalıları ise tamamen hâkimiyetleri altına almışlardır.298 Yine Tisa bölgesinde 

bulunan bir kısım Gepid grubu Slavlara benzer şekilde Macarlar arasında kayboldular. 

Bunun dışında tezimizin asıl konusunu oluşturan Sekel halkı ise Árpád ve Macarlarına 

gönüllü olarak katılmışlardı. Ancak diğer halklardan farklı bir şekilde Sekeller, 

özgürlüklerini korumuşlardır ve doğu sınırlarını korumak üzere dokuzuncu boy olarak 

Macarlara katılmışlardı.299  

Macarların Erdel’deki başarılarının ardından Bulgarlar, Slavlar ve Olahların 

etkinliği sona ermiştir. Müttefikleri olan Sekeller Erdel’de kalmaya devam etmiştir. 

Hatta onların bundan sonraki gelecekleri Macaristan ile olan bağlantılarıyla devam 

edecektir. Bu daha sonraki Erdel’in ilk temelinin atılması anlamına gelmekteydi. Ancak 

her koşulda Sekeller bağımsızlıklarını ve kendi yapılarını koruyacaklardı. Anlaşmaya 

göre arazilerinin mülkiyet hakkı onlarda kalacaktı. Feodalizm onlarda geçerli değildi. 

Temel ilkelerdeki değişim dolaylı yollarla bile olsa onları etkilemiyordu. Her Sekel 

sadece askerlik hizmeti karşılığında kişisel asalet hakkına sahipti. Bu herhangi bir kural 

ya da tüzükle koyulmamıştı, buna ihtiyaçları yoktu. Bu onların kendilerine has 

 
298 Karatay, Bulgarlar, s. 47. 

299 Hóman Bálint; Gyula Szekfű, Magyar Történet, Budapest 1928, s. 119-120; 1122 Years For The 

Homeland..., s. 40. 
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özelliğiydi. Bu belki de Sekellerin tarihinde kendilerine has değişmeyen 

sözleşmeleriydi. Onlar sadece Macarların müttefiki ve ana devletin koruyucuları idi.300   

Miklós, Macarların Erdel’e iki yönden girdikleri yönünde bilgi vermektedir. Ona 

göre Macarların Horkák, Botond ve Gyula boyu bunun için Karpatların doğu taraflarını 

kullanmışlardı ve Olt, Küküllők ve Mureş vadileri boyunca ilerledikten sonra Büyük 

Ova’ya ulaşmışlardı. Ona göre Erdel’de Gyulafehérvár’ın batısında, Mureş boyunca 

sadece Gyula boyunun bir kısım birlikleri kalmış, birtakım sebepler nedeniyle Büyük 

Ova’ya ulaşamamıştır.301 

Macarların günümüz yerlerine yerleşmeden önce mi yoksa sonrasında mı 

Erdel’e girdikleri ile ilgili sorulara yanıt arayan Jancsó ise her iki görüşün de doğru 

kabul edilmemesi için bir neden olmadığını söylemektedir. Sebep olarak da fetih 

öncesinde Macaristan’da bulunan Macarların asla tek taraftan saldırıya 

uğramadıklarından ve saldırıların çok yönlü olduğundan bahseder. Örneğin, 1241 

yılındaki Moğol istilası sırasında Tatarlar, Macaristan’ı Vereczke, Radna ve Bodza 

geçitlerini kullanarak istila etmişlerdir. Yine Macar fethinden önce Macarlar ile 

neredeyse aynı bölgelerde yaşayan Peçenekler ve Kumanlar da Radna Boğazı’nı 

kullanarak Erdel’e girmişlerdir.302  

Bütün bunlardan anlaşıldığı kadarıyla, Macarların Erdel’e girişleriyle alakalı 

olarak iki durum ortaya çıkıyordu. Elimizde kesin kanıtlar olmamasından dolayı net bir 

şey söyleyememekteyiz. Ancak Macarların Erdel’i fethiyle alakalı olarak kaynaklarda 

satır aralarında geçen bilgileri birleştirdiğimizde, Vereczke Boğazı’ndan geçtikten sonra 

Erdel’e yöneldikleri daha muhtemel görünmektedir. 

 
300 Kuliffay, a.g.e., s. 16; Szilágyi, a.g.e., s. 11-12. 

301 Miklós Asztalos, “Erdély Története”, A Történeti Erdély, Ed. Miklós Asztalos, Kiadja Az Erdélyi 

Féerfiak Egyesülete, Budapest 1936, s. 181. 

302 Jancsó, a.g.e., s. 29. 
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Erdel’in fethinin tamamlanmasının ardından ne kadar Macar’ın Erdel’e göç 

ettiği bilinmemekle beraber 108 Macar ailesinin Erdel’e gittiği tahminler arasındadır ki 

bunlar Bárót, Berend, Hódos, Kadicsa, Kalán, Kalota, Miké, Tordos, Zágor, Zsombor 

köy isimlerinden tahmin edilmektedir.303 

Macarların yurt tutuş sırasında Erdel’e yerleşmelerinin ilk fetihçi boylardan biri 

tarafından gerçekleştiği, sadece aile efsanelerine ve mülkiyet yapısına değil, aynı 

zamanda 900’lerin ortalarında Macarların bir boy teşkilatına sahip olduklarına dair bilgi 

veren çağdaş kaynaklara da dayanmaktadır.304 

Macarların Karpat bölgesindeki fetih çalışmaları kısa sürede iyi sonuçlar 

vermiştir. Macaristan’ın önemli bir kısmı fazla zaman geçmeden Árpad’a itaat etmiştir. 

Fetih sırasında Erdel’de süvari mezarlarında bulunan buluntuların, yurt tutan Macarların 

daha çok Erdel’in orta kısımlarını, Szamos (Samoş) ve Maros’un (Maroş) orta ve alt 

vadileri ile Küküllő (Küküllö) Nehri’nin alt kısımlarını işgal ettiklerini kanıtlayacak 

nitelikte olduğu bilinmektedir. Ancak bu bölgelerin dışında fetih süvarilerine ait buluntu 

ele geçmemiştir. Bunun en önemli nedeni tam korunma maksadıyla birkaç günlük 

mesafedeki toprakların boş bırakılması ve düşman ile araya mesafe koyulması olarak 

görülmektedir. Doğuda kalan Peçenekler düşünüldüğünde bunun yapılması elbette 

gerekliydi. Bizans imparatoru Konstantin DAI’de, bugün Besarabya ve Moldova’da 

yaşayan Peçeneklerin, Macarlardan dört günlük305 mesafede olduğunu yazmaktaydı. Bu 

 
303 Kuliffay, a.g.e., s. 18. 

304 Erdély Története, s. 236. 

305 950 civarında eserini kaleme alan ve Macar liderleriyle görüşme imkanını bulan Konstantin, DAI’de 

Macarlar ve Peçenekler arasında o zamana göre dört günlük, Bulgarlar ile Peçenekler arasında ise yarım 

günlük bir yürüyüş mesafesinin olduğunu, Trajan Köprüsü’nden (Szőrénytornya) Belgrad’a (Nándor-

Ejervár tói) üç günlük yürüme mesafesinin olduğunu, bunun için günlük 8-9 mil (yaklaşık 60 km) 

saydığını yazmaktadır. Yani onun zamanında bu mesafeler göz önüne alındığında Dézs-Cluj bölgesine 
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konumlandırma, tamamen yurt tutan Macarlar tarafından ele geçirilen Erdel 

topraklarının en dış doğu sınır çizgisi ile Peçeneklerin toprakları arasındaki mesafeye 

tam olarak karşılık gelmekteydi.306 

Macar boyları zamanla Zólyom (günümüz Slovakya) ormanlarını, Gömör’ün 

kuzeyi, Kuzey-Doğu Karpatlar, Doğu Karpatlar, Güney Karpatlar, Aşağı Tuna ve Tuna-

Tisza Ovası’nı ele geçirdi. Modern standartlara ve nüfusa göre çok büyük görünen bu 

toprakların alanı, Macarların Meotis ve Etelköz’deki önceki memleketlerinden çok daha 

küçük bir alandı. Ancak buralar ormanlar, dağlar, kumlu ve bataklık alanlar bakımından 

yoğun bir bölge olduğundan Macarlar burada kendileri için uygun kullanım alanı 

bulamadılar. Hayvancılığa dayalı yaşamları için, binlerce sığır ve atlarını besleyebilmek 

için düz ve geniş otlaklara ihtiyaçları vardı. Tuna ve ötesindeki toprakların fethine 

başlamadan önce burada kısa süre konakladılar.307 

Tarihsel araştırmalar, Erdel’in fetih sırasında oldukça ıssız bir bölge olduğunu 

göstermektedir. Buralar Macarların iskân faaliyetleri sonucu yerleşime açılmıştır. Hatta 

Macarlar ilk olarak Erdel bölgesini neredeyse bir asır boyunca kendi hâline 

bırakmışlardı. Bunun sebebi kendilerine iki kez saldıran Peçeneklere karşı bir savunma 

yeri olarak görmelerindendi. Büyük Ova’ya açılan nehir vadilerinin çıkışında, Macarlar 

koruma için sınır hatlarını düzenlediler. Bu sayede sadece buralar geçiş için güvenli bir 

şekilde aracılık etmiş oluyordu. Bu sınır hatlarının koruyucuları çoğu yerde Peçenekler 

ve Sekellerdi. Sekellerin çoğu 10. yüzyıl başından daimî sakinleri olarak ikamet 

ediyorlardı. Kuşkusuz Sekeller bu yerleri kendilerine aldı. Çünkü Sekel yurdunda 

Sekeller, mülk bağışlama hakkına değil, kan kökenine dayanan mülkiyet hakkında 

 
ulaşılmaktaydı. János Karácsonyi, Szekelyek Eredete és Erdélybe Való Települése, Budapest 1905, s. 65-

66. 

306 Jancsó, a.g.e., s. 30. 

307 1122 Years For The Homeland..., s. 40. 
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sahiplerdi.308 Fodor’a göre Sekeller, Erdel’de Macar halkları içinde ayrı bir ulus olarak 

görülmekteydi. Ona göre Sekeller farklı bir hukuk sistemine sahiplerdi. Kraliyet 

mülküne dahil olan yerlerde kalıyorlardı ancak kendilerine has oluşturdukları teşkilat 

yapılarıyla o dönemki halklardan farklı bir yapıya sahip oldukları görülmekteydi.309 

Kronolojik sırayı takip ettiğimizde, devamında Erdel’de Saksonların 

yerleştirildiği görülmektedir. Saksonlar II. Géza (1141–1162) zamanında Almanya’nın 

çeşitli yerlerinden gelerek Erdel’e yerleştiler. Bunun dışında Olahların Erdel’de 

yerleşimi ile ilgili bir mesele vardır ki bu konu tartışmalıdır. Konumuz dışına çıkmamak 

açısından Olahlar hakkında sadece şunlar söylenebilir ki, onlar 13. yüzyılda Güney 

Balkanlarda bir halk olarak ortaya çıktmış ve Erdel’de Saksonlar ve Sekeller arasındaki 

boş arazilere yerleştirilmişlerdir.310  

Siyasi bir coğrafya kavramı olarak Erdel, büyük bir tarihsel çoğunluğu 

bünyesinde barındırır. Erdel ayrı bir siyasi kavram olarak fetih sonrası Macar krallığına 

dahil edilmiştir. Büyük Ova ve Erdel arasındaki sınır Erdel’in Macarların da 

yerleşmesinden bir süre sonra daha tarafsız bir bölge, bir süre sonra doğulu halklarla 

mücadelelerin gerçekleştiği bir alan olmuştu. Ancak Erdel yine de her türlü 

olumsuzluğa karşı Macarların ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu nedenle Macarlar 

Büyük Ova ve Transdanubya’nın (Tuna’nın batı bölgesi) sınır koruma hizmetlerini 

yerine getirmeyi kabul eden milletlerle birlikte sınır muhafızları olarak Erdel’de 

kalmışlardır. Erdel, zamanla Macarlar güçlendikçe ve nüfusu arttıkça Macar Devleti’nin 

siyasi ve ekonomik birliğinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Böylece Doğu ve Güney 

Karpatlar, savunma hattı durumuna geldiler ve bu hattı daha da ileriye taşıdıkça 

Karpatların dışındaki alanlar da Macarların eline geçti. Böylece Türklerin Avrupa’daki 

 
308 Fodor, a.g.m., s. 63. 

309 Fodor, a.g.m., s. 63-64. 

310 Fodor, a.g.m., s. 63. 
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ilerleyişine kadar Macarların doğu ve güneydoğu sınırları hep Macarların istediği 

şekilde oluştu.311 

 

5. BULGARLAR 
 

5.1. Bulgarların Menşei 
 
 

Bulgarların menşei, tarihi, dili ve etnografik özellikleriyle alakalı bilgiler zayıf 

bir o kadar da problemlidir. Bulgarların hangi menşeden geldikleri ve etnik yapıları 

hakkında birçok iddia ortaya atılmıştır. Birçoğu ilmi ispattan yoksun olan bu iddiaların 

bazılarında Bulgarların Tatar (Moğol), Slav ya da Fin-Ugor oldukları savı ortaya 

çıkmıştır. Ancak Macar asıllı bilim adamları Ármin Vámbéry, Gyula Németh ve Géza 

Fehér gibi dilbilimcilerin çalışmaları ve arkeolojik buluntular sonucunda elde edilen 

veriler, güçlü bir Bulgar-Türk bağlantısını ortaya koymaktadır.312  

Bulgar kelime yapısı incelendiği zaman bile bu sorun karşımıza çıkmaktadır. 

Şöyle ki; Bulgar adının kökü bulga fiilidir. Bulgamak anlam olarak karışmak, 

karıştırmak, bulanmak, ayaklanma çıkarmak şeklinde karşımıza çıkar.313 MS 5. 

yüzyılda Avrupa Hun Hakanı Attila’nın ölümünün ardından oğullarından İrkin (İrnek), 

beraberindeki topluluklarla doğu istikametine çekilmiş, burada diğer Türk 

 
311 Fodor, a.g.m., s. 67. 

312 İbrahim Kafesoğlu, “Türk-Bulgarların Tarih ve Kültürüne Kısa Bir Bakış”, Güneydoğu Avrupa 

Araştırmaları Dergisi, S. 10-11 (1981-1982), İstanbul 1983, s. 91-92; İbrahim Kafesoğlu, Bulgarların 

Kökeni, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1985, s. 1, Bulgarların menşeleriyle 

alakalı akıllarda soru işaretleri getiren durum belki de onların diğer Türk soylu hanedanlardan farklılık arz 

etmeleridir. Çünkü Bulgarlar iki sülale şeklinde hem Balkan coğrafyasında hem de İdil-Ural topraklarında 

yerleşmişlerdi. Daha detaylı bilgi için bkz. Saadettin Yağmur Gömeç, “Türk Tarihinde Bulgarlar”, Prof. 

Dr. Mustafa Keskin Armağanı, Ed. Prof. Dr. Remzi Kılıç, İstanbul 2014, s. 486. 

313 Németh, Yurt Tutan Macarlığın…, s.102-103; Gömeç, a.g.m., s. 486; Vásary, a.g.e., s. 199. 
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topluluklarıyla karışarak Bulgarların etnik oluşum sürecini başlatmıştır.314 İrkin Balkan 

coğrafyasında Gotlarla ve Bizans ile mücadesinin ardından tarihten çekilmiştir. Onun 

halefi olarak anılan Muncuk (Mundo) ve onun 505 civarında Tuna ve Morava 

civarındaki faaliyetlerinden bahsedilir. Devamında başa geçenlerle birlikte yavaş yavaş 

Bulgar birliği oluşur. 530’lu yıllarda Balkanlarda faaliyetleri devam etmiş ve Roma’ya 

karşı da mücadeleler sürmüştür. Ancak tam bir il-devlet yapısı oluşmadığından Bulgar 

adı yaygın değildir ve kaynaklarda genel olarak Ogur adı altında zikredilirler.315 

Onlar hakkındaki bilgiler her ne kadar az olsa da Avrasya tarihindeki oynadıkları 

rol oldukça önemli ve dikkate şayandır. Çünkü Bulgar adının anlamından da 

anlaşılacağı üzere içlerinde çok sayıda kavmi barındırmışlardır.316 

Bulgarlar ilk olarak Kuzey İtalya’da Galya kökenli bir yazar olan Ennodius 

tarafından kayıt altına alınmıştır. Daha sonra yine Latin yazarlar, özellikle Bizans 

kaynakları, sonra Ermeni ve Suriye kaynakları izlemiştir. Bulgar adı, Bizans imparatoru 

Zenon’un317 Doğu Gotlarına karşı kendine askerî destek sağlamak için 482’de 

yardımlarına başvurduğu Karadeniz’in kuzey-batı kıyılarında oturan bir topluluğu 

göstermek üzere ortaya çıkmıştır. Bir diğer görüşe göre ise Bulgarlar hakkındaki en eski 

kayıt MS 3. yüzyıldan kalma ve Mar-Abas-Katinu’nun elinden çıkma belgelerdir. Bu 

belgeye göre Bulgarlar MÖ 149-127 yıllarında Kafkasların kuzeyinde 

görülmüşlerdir.318 Karatay, değerli bilgiler içeren ve 9. yüzyıl nüshasından çoğaltılan 

bir Roma takviminde “Soylar Kitabı” başlıklı 15. bölümde, yaratılıştan 334 yılına kadar 

 
314 Kafesoğlu, “Türk Bulgarların...”, s. 92; Kafesoğlu, Bulgarların Kökeni, s. 2-3. 

315 Gömeç, a.g.m., s. 489. 

316 Géza Fehér, Bulgar Türkleri Tarihi, TTK Yay, Ankara 1999, s. 1. 

317  Asıl adı Tarasikodissa olan Zenon, Bizans İmparatoru I. Leon’u öldürerek Bizans tahtına geçmiş ve 

17 yıl Bizans Devleti’ni idare etmiştir (474-491). Bkz. Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, TTK 

Yay., Ankara 2011, s. 56-57.  

318 Kurat, a.g.e., s. 108. 
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bir insanlık şeceresi bilgisinin verildiğini, burada Viyana nüshasında Sam ve onun 

neslinden türeyenler anlatılırken “ondan olan Bulgarlar” ifadesinin geçtiğini ve 

buradaki bilginin kaynaklarda Bulgarlar kelimesinin ilk geçtiği yer olarak kabul 

edildiği bilgisini verir.319 Bunların ardından Bulgarlar hakkındaki bilgileri genel olarak 

9. ve 10. yüzyıllarda Arap coğrafyacılar ve tacirler sayesinde öğrenmekteyiz. Bunlar 

yöntem açısından Antik Çağ’ın sonundan beri bir gelenek dâhilinde yazılan Grek 

eserlerinden farklıdır.320 Ayrıca Bulgar Türkleri hakkındaki bilgilerin Arap, Yunan, 

Latin ve Slav yazılı kaynaklarında zikredilmesi, bu Türk boyunun değişik dönemlerde 

komşu millet ve kavimler üzerinde önemli etki bıraktığına işaret eder.321 

Kavimler üzerindeki etkilerinin yanı sıra Bulgarlar her ne kadar sonradan 

yerleşik hayata uyum sağlamış olsalar da kadim Türkler gibi konargöçer hayattan 

geldikleri için sürekli olarak hareket hâlinde olmuşlardır. Bu sebeple ortaya çıktıkları ve 

yaşadıkları bölgeler hakkında değişik görüşler ortaya çıkmıştır. Géza Fehér bu konudaki 

araştırmaları ve tetkikleri sonucu, Bulgarların anayurtları hakkında şu sonuçlara 

ulaşmıştır: 

1. Bulgarlar İsa’nın doğumu sıralarında Orta İtil ve Kama çevresinde 

oturmaktaydılar. Bu çağda Sibirler de İrtiş çevresinde bulunmaktaydı. 

2. MS 2. yüzyılda Bulgarlar, İtil ve Ural çevresindeydiler. Bu sırada Sibirler Orta 

İtil ve Kama’dadırlar. 

3. MS 3-4. yüzyıldan itibaren Bulgarlar, Kafkasya’ya gelmişlerdir.322 

 10. yüzyıla gelindiğinde ise Orta İtil bölgesini ziyaret eden Arap seyyahlar 

Bulgar Devleti topraklarını güneyde Çirmişen, batıda Svyaga, kuzeyde Kama ve doğuda 

 
319 Osman Karatay, Bulgarlar, Ötüken Yay., İstanbul 2018, s. 23. 

320 Bálint Kerényi, A Korai Bolgárok Tőrténete, Budapest 2017, s. 8. 

321 Fehér, a.g.e., s. 2. 

322 Fehér, a.g.e., s. 15. 
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Şuşma ırmakları arasındaki coğrafi alan olarak tanımlamışlardır. Ünlü Arap seyyah İbn 

Fadlan da kendi yazdığı seyahatnamesinde Bulgar hanını ziyaret için yaptıkları 

yolculukları boyunca sırasıyla Çirmişen, Uren, Urem, Mayna, Utka, Neyaslovka ve 

Gauşerma ırmaklarından geçtiğini zikretmiştir.323 

 

5.2. Doğu Avrupa’da Bulgarlar 
 
 
 MS 630 yılında Asya’da Kök Türk hâkimiyetinin sona ermesi ardından bu 

federasyona bağlı bulunan batıdaki topluluklar kendi kaderini tayin etmeye başladılar. 

Başta Hazarlar ve Bulgarlar olmak üzere diğer Türk toplulukları kendi siyasi 

teşekküllerini meydana getirmek için çaba sarf etmiştir.324 Bu suretle bağımsız bir 

topluluk hâline gelen Bulgarlar “İtil (Volga) Bulgar Devleti” ve “Tuna Bulgar Devleti” 

olmak üzere iki siyasi teşekkül meydana getirmişlerdir. 

 

5.2.1. İtil (Volga) Bulgarları 
 
 Ağırlık noktasını Ogurların oluşturduğu Bulgarların yerleştiği başlıca bölge: 

Kafkasların kuzeyi ve Azak Denizi havalisinin meydana getirdiği tahmin edilen bu 

devlete, Bulgarlarca işgal edilmiş bozkırlar sahasının tamamını içine aldığı için “Magna 

Bulgarya” (Büyük Bulgarya) deniyordu. Simonyi Dezsö’ye göre Ogur kavimlerinin ilk 

dalgası Avarlardan önce Karpat Havzası’na yerleşmişlerdi (Pannonya ve Macaristan’ın 

Tuna ötesi olarak adlandırılan kesiminde) ve bu kavimler içinde en önemlilerden birisi 

de Onogurlardı.325 463 yılına kadar Onogur hâkimiyeti, Macarların Fin-Ogur ataları 

 
323 Azade-Ayşe Rorlich, Volga Tatarları, Çev. Mehmet Süreyya Er, İletişim Yayınları, İstanbul 2000, s. 

41-42. 

324 Kafesoğlu, “Türk Bulgarların...”, s. 96. 

325 Rásónyi, Tarihte Türklük, s. 189. 
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sayesinde temas kurduğu İç Asya’dan Ural Dağlarına kadar uzanmaktaydı ve Avar-

Sabir baskısı sonucu daha da güneye doğru ilerlemişlerdi. Bu baskı sonucu daha 

güneyde, Kuban civarında bulundukları sırada Macarlar da onların boy federasyonuna 

dahil olmuşlardı. Muhtemelen Macarcadaki Bulgar-Türk kökenli kelimelerin büyük 

çoğunluğu Onogur Türkçesinden Kafkasya bölgesinde geçmişti.326 Onogurlar Don 

Nehri’nin aşağı taraflarında, günümüz Başkurdistan civarında olan Macarlar da o 

zamanlarda hemen onların kuzeybatısında bulunmaktaydı. Bu durum Hudûd el-

Âlem’de: “Macarların doğusunda dağ, güneylerinde Vanandar (Onogur) diye 

adlandırılan bir Hıristiyan kavmi bulunur” şeklinde geçmektedir.327 

7. yüzyılın ilk dönemlerinde, Onogur-Bulgar ittifakının başında Kubrat (Kuvrat) 

adını görmekteyiz. Adı Yunan kaynaklarında Krobatos, Kouvratos, Rus kroniklerinde 

Kourt veya Kur’t, şeklinde geçer. Türkçede “kubrat” kelimesi “toplamak, kavmi 

birleştirmek” anlamı ile açıklanabilir.328 Eski Bulgar hükümdar kayıtları Kubrat’ı, Kurt 

olarak gösterir ve Attila’nın oğlu İrkin’den türediği sonucu çıkarılır. Kortou adı Macar 

boylarından kürt-gyarmat boyu ile bağlantılı olarak Kürt olarak adlandırılırsa, karışık 

unsurlu Bulgar Çarlığı’nın Fin-Ugor dilini konuşan halklarının “Kubrat” adını 

verebileceği varsayılabilir. Yapılan ilmi çalışmalar bu ismin Türkçe kurt adından 

geldiğini göstermektedir. Kurt’un mensup olduğu ve kaynaklarda “Doulo=Dulo/Tu-lu” 

olarak zikredilen hanedanın kimliğinin de Türk kökeninden geldiği tahmin 

edilmektedir.329 

 
326 Rásónyi, Doğu Avrupa’da Türklük, s. 88, Macar tarihçiler bu dönemde Macarların da Türk On Ogur 

birliği içinde bulundukları bilgisini verirler. Gömeç, a.g.m., s. 490. 

327 Karatay, Bulgarlar, s. 64. Ayrıca bkz. Hudûdü’l Âlem Mine’l-Meşrik İle’l-Magrib, Çev. Abdullah 

Duman, Murat Ağarı, İstanbul 2018, s. 56. 

328 Balás, a.g.e., s. 23; Nuri Yüce, “Bulgar”, D.İ.A., C. 6, s. 390. 

329 Kafesoğlu, “Türk Bulgarların...”, s. 97-99. 
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Kürt/Kurt kelimesi sadece yedi Macar boyunda değil, aynı zamanda Sekeller 

arasında bir soy adı olarak da geçmiştir. Teofilakt Simokatta ve Nikiforos’un kayıtları, 

halkını 630 civarında Avar egemenliğinden kurtaran Kurt’un (Kubrat) hikâyesine 

tanıklık etmektedir. Yunan tarihçilere göre Kurt’un ölümünden sonra imparatorluk 

Kurt’un beş oğlu ya da torunu arasında bölünmüştür.330 Beş erkek çocuktan en büyüğü 

Batbayan’dı (Bayan). Batbayan, Yunan tarihçilerine göre yerinde kaldı ve daha sonra 

Árpád ile gelen Macarların atalarının onunla birlikte olduğu tahmin edilmektedir.331 

Kavim ittifakının başka dildeki hâkim halkın adını taşıması ve liderlerinin hâkim halkın 

yönetici ailesinden gelmesi, konargöçer kavimlerde sık rastlanan bir durumdur. 

Macarların Bayan liderliğindeki kısmı da buna örnek olarak verilebilir. Bu konuda 

Rásónyi’nin Moravcsik’ten aktardığı üzere: “Batıya doğru çekilen Bulgarlardan 

ayrılan Macarların ilk hükümdarı olan 7. yüzyıldaki Bayan’da, sonraki Macar 

hükümdar ailesinin ecdadını görmemiz gerekmektedir”332 şeklindeki malumatı Macar 

tarihinde dikkat çeken bir noktadır. İkinci çocuk Yunanlılar tarafından Kotragos olarak 

yazılmıştır, ancak muhtemelen Kurtag/Kutrag’dır. (Türkçe Kurt). Ayrıca muhtemelen 

Türk karakterli bir halkla ve belki de Macarlarla birlikte doğuya doğru hareket etmiştir. 

Üçüncü oğul Esperikh (Asparuh/Işbara) ise Bulgarlarla birlikte güneye doğru gitmiş ve 

Tuna Nehri üzerinde Bulgaristan’ı kurmuştur. Dördüncü ve beşinci oğulların isimleri 

Yunan kaynaklarında geçmez, ancak halklarıyla birlikte batıya, Avarların yaşadığı 

bölgeye doğru gittiklerinden bahsedilir.333 

Dördüncü çocuğun adı, St. Demeter hakkındaki efsaneler koleksiyonunda bir 

Yunan Anonymus (yani anonim) tarafından kaydedilmiştir. Bu çocuğun adı kaynakta 

 
330 Balás, a.g.e., s. 23. 

331 Balás, a.g.e., s. 24. 

332 Rásónyi, Doğu Avrupa’da Türklük, s. 89. 

333 Balás, a.g.e., s. 24. 
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Grek harflariyle Kouber (Kuber/Kubar) şeklinde yazılmıştır, ancak Bizantolog Gyula 

Moravcsik ve Türkolog László Rásonyi bu ismin Küver olarak okunması gerektiğini 

düşünürler. Ayrıca Cengiz Han’ın mavimsi gri bir kurttan türetildiği Moğolların Gizli 

Tarihi’nde gösterildiği gibi, yalnızca atların değil kurtların da rengini belirtmek için 

kullanılan mavimsi gri bir renk anlamına gelir.334 Küver ismi, üç asır sonra Peçeneklerin 

Küerçi-çor boy adında da görülmektedir. Türkçe Kük kelimesi eski kök kelimesinin 

aynısıdır. Küver, Işbara (Esperih/Asparuh) ile aynı anda batıya gelmiştir ve halkıyla 

birlikte, Avar kağanının hakimiyetine girmiştir.335  

Bulgarlar 7. yüzyılda Kurt’un idaresi zamanında Bizans, Ermeni ve Süryani 

kaynaklarına geçecek derecede faaliyetlerde bulunmuşlardır. Ancak Büyük Bulgar 

Devleti çok uzun sürmemiştir. Kurt’un ölümü ardından Hazar Devleti’nin baskısı 

sonucunda gücünü kaybetmiştir.336 7. yüzyılın ikinci yarısında Bulgarların bir 

bölümünün (Kutrigur) Tuna boyuna göçü sırasında diğer bir bölümü de (Utrigur) 

kuzeye doğru çekilerek Orta İtil boyuna gittiler ve bugünkü Tatarların ve Çuvaşların 

yaşadıkları topraklarda yerleşerek İtil Bulgar Devleti’ni kurdular.337 İtil Bulgar 

Devleti’ni kuran kişi ise Kurt’un büyük oğlu Bat-bayan’dır.    

5.2.2. Tuna Bulgarları 
 
 Kurt’un ölümü ardından üçüncü oğlu Işbara (Esperih/Asparuh) kendine bağlı 

Bulgarlarla batıya yönelerek Tuna Bulgar Devleti’ni tesis etti. Işbara (679-702) Tuna 

ağzına ilerlediği zaman onlara Balkanlara doğru ilerlemesine izin vermeyen Bizans’ın 

mukavemeti ile karşılaştı. Fakat Tuna’nın güneyine inmekten vazgeçmedi. Bizans’ın 

direnme teşebbüslerini kırarak Dobruca’ya girdi. Kısa zamanda askerî ve siyasi 

 
334 Balás, a.g.e., s. 24. 

335 Rásónyi, Doğu Avrupa’da Türklük, s. 91. 

336 Kafesoğlu, “Türk Bulgarların...”, s. 97-99. 

337 Yüce, a.g.m., s. 390. 
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bakımlardan geliştiği görülen Tuna Bulgar Devleti, Ogur Türkleri tarafından kurulan en 

uzun ömürlü siyasi teşekkül olmuştur. İktidarın sağlam temellere oturtulduğu, Bizans ve 

Avarlar gibi iki büyük güç arasında varlığını korumasından anlaşılır. Bulgarların en sıkı 

siyasi, ekonomik ilişkileri şüphesiz Bizans’la gerçekleşmiştir. Hazar-Türk hakanının 

kızı ile evlenen İmparator II. Justinianus’un, Bulgar Hanı Tervel’in (Terbel) (702-718) 

yardımı ile ikinci defa tahta çıktığı bilindiği gibi, İmparator Philippikos’un 713’te 

tahttan indirilişi de Bulgar ordusunun o tarihlerde anarşi içinde kıvranan Bizans 

topraklarında İstanbul önlerine kadar ilerlemesine bağlanmaktadır ki bu da Bulgarların 

kısa zamanda kazandığı kudreti ortaya koyar. 716 yılında Bizans ile yapılan ticaret 

anlaşması sonucu olarak, 717-718 senelerinde İstanbul’un Araplar tarafından 

kuşatılmasına karşı başkent ortaklaşa müdafaa edilmişti. İki taraf arasındaki iş birliği 

Bulgarlara ekonomik imkanlar ve huzur sağlamıştır. Ancak Sever (Seber) Han’dan 

(721-736) sonra, bazı iç mücadelelere sahne olduğu sezilen Bulgar Hanlığında iktidara 

gelen Tulu (Dulo) ’dan değil, başka bir aileden Kurmuş (737-754) zamanında, Bizans 

ile bozulan ilişkiler savaşa yol açtı. Bulgarya’ya üst üste seferler düzenleyen, Hazar 

hakanının damadı, İmparator V. Konstantin büyük tahribat yaptı. Bulgar Hanlığını imha 

gayesi ile hareket eden Bizans karşısında tutunamayan Kurmuş Han, yenilgisinin 

cezasını ülke ileri gelenleri tarafından öldürülerek ödedi. Birkaç yıl süren iç 

karışıklıktan sonra tahta çıkan Umar da iktidarının kırkıncı günü öldürüldü. Daha sonra 

ise Tuna Bulgar Hanlığı’nın altın çağı sayılabilecek Kurum Han (803-814) ve oğlu 

Omurtag’ın (814-831) dönemi yaşanmıştır. Omurtag’ın halefleri Melemir (831-852) ve 

Bars Han (852-889) zamanlarında dış politika ve askerî alanda çok önemli bir hadise 

olmazken kültürel anlamda kayda değer bir hadise yaşandı. Bu Bulgar Hanlığı’nın 

resmî olarak din değiştirmesiydi. 864 yılında Bulgar tarihinin en mühim dönüm 

noktalarından biri yaşanmış ve o seneye kadar tek tanrı (Kök Tengri) inancında yaşayan 
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Bulgarlar dinlerinde ve umumi hayat tarzlarında kısmen Slavlaşma yoluna girerek 

Ortodoks-Hıristiyanlığı benimsemişlerdir.338 

 Sonuç olarak Hunların dağılmasından sonra bir iktidar boşluğu ortaya çıkmıştı. 

Bu süreçte bazı Hun boyları, çeşitli Ogur toplulukları ve Suvarlar gibi Türk soylu 

kavimler Orta Asya bozkır kuşağının devamı olan ve Romanya’ya kadar uzanan 

Karadeniz bozkırlarında yaşamaya devam ettiler. Bulgarlar her bakımdan Türk soylu bir 

kavimdi ve hükümdarları kutlu Hun Tulu (Tuglu/Togru/Togu) soyundan gelmekteydi. 

Ayrıca günümüz Macaristan, Tataristan, Bulgaristan ve Hırvatistan’ı kuranlar, Kubrat 

Han ve dolayısıyla Attila vasıtasıyla Hun kavmine bağlı soylu ve asil bir neslin 

temsilcileri olmaları bakımdan Türk tarihinde önem arz ederler.339 

 

5.3. Erdel’de Bulgar Dönemi 
  
 
 670 civarında Kafkasların kuzeyindeki yurtlarını terkederek Tuna civarına gelen 

Bulgar Türkleri zamanla Bizans’ın elinde bulunan Tuna topraklarını da ele geçirdiler. 

Özellikle ilk iki hükümdarları Asparuh ve Tervel zamanında Bizans karşısında dirayetli 

bir tutum sergileyerek bu topraklarda kalıcı olduklarını gösterdiler.340 Nitekim 

Erdel’deki halklar arasında da baskın unsurlardan biri Bulgarlardı. Maros Nehri, Doğu 

ve Güney Karpatların oluşturduğu üçgen, Bulgar Çarlığının vilayetlerinden birisi 

durumundaydı.341 Orta Avrupa’da Avar Kağanlığı’nın Franklar tarafından öküntüye 

uğratıldığı zamanlarda Kurum (803-814) iktidara geldi. Güney Macaristan ile Erdel’i 

hanlık sınırlarına dahil etmiş342 ve ordusuyla birlikte Tisa civarında etkin bir siyaset 
 

338 Kafesoğlu, “Türk Bulgarların...”, s. 99-108; Kafesoğlu, Bulgarların Kökeni, s. 17-32. 

339 Karatay, Bulgarlar, s. 21. 

340 Karatay, Bulgarlar, s. 192. 

341 Haraszti, a.g.e., s. 40. 

342 Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, İstanbul 2007, s. 204. 
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takip etmiştir. Ancak 9. yüzyılın ilk zamanlarında Kurum Han’ın Erdel’deki 

faaliyetlerinin ayrıntıları tam olarak bilinmemektedir. Ancak dönem kaynakları Temes 

bölgesinin ve Sirmium (Seremség)’un Bulgarlardan kaçan ve Frank korumasını arayan 

Slavlar tarafından işgal edildiği bilgisini vermektedir.343 Omurtag (814-831) zamanında 

ise yine Frank ve Bulgarlar arasındaki bir sorundan dolayı 827-31 civarında Orta Tuna 

Bölgesine bir saldırı düzenlemiştir. Orduları Sirmium ve Doğu Slovenya’nın yanı sıra 

Tisa bölgesinde bazı yerleri ele geçirmiştir. I. Boris zamanında 863 ve 883’te yaşanan 

mücadeleler sonucunda da Bulgarların Morovya’ya saldırmak için Büyük Macar 

Ovası’nı ve Garam Nehri’ni geçtiklerini göstermektedir. Bulgarların bunları 

gerçekleştirebilmesi için askeri karakollarının bulunması gerekiyordu. Bu yüzden Tisa 

ve Maros civarında askeri karakollarının bulunduğu tahmin edilmektedir.344  

9. yüzyılın son zamanlarında ise I. Boris’in ikinci oğlu olan Simeon (893-927), 

Maros Nehri’nin güneyinde, Bizans İmparatorluğu’nun siyasi sınırlarına kadar olan 

bölgeleri kontrolü altında tutuyordu. Simeon’un saltanatı zaten Bizans’a karşı mücadele 

içinde ve savaşlarla geçmişti. Bulgarlar bu dönemde özellikle İstanbul üzerinde 

yoğunlaşmışlardı. Diğer taraftan Erdel’deki hâkimiyetleri, Erdel’in güney bölgesini bile 

kontrol altında tutacak kadar iyi durumda olduğu ve Turan karakterini hâlen korudukları 

bilinmekteydi. Ayrıca Bulgar yönetimi, çeşitli unsurların aşağı Tuna bölgesini terk edip, 

Erdel’e girmesine olanak tanımıştı.345 Bunların yanı sıra 892 civarında Bulgar Hanı 

Vladimir’in (889-893) “Morovyalıların tuz satın almasına ve taşımasına izin vermesi 

(Ne coemptio salis inde Maravanis daretur)” bize Erdel’deki Bulgar hakimiyetini 

göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Anlaşılıyor ki Bulgarlar Erdel’de bulunan 

 
343 Erdély Története, s. 189. 

344 Erdély Története, s. 189-190. 

345 Haraszti, a.g.e., s. 40.  
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bazı tuz madenlerini ele geçirmişlerdi ve bu tuzun ticaretini yapmışlardı.346 Ayrıca 8. ve 

9. yüzyıldan kalma bazı arkeolojik veriler Erdel’deki Bulgar egemenliğine ışık 

tutmaktaydı. Bulgar Hanlığı çoğunluğu Bulgar Türklerinden olmak üzere çeşitli Slav 

kabileleri ve Ulahlar olmak üzere oldukça karışık bir nüfusa sahipti. Zaten Bulgar 

Hanlığı’nın temel politikalarından biri çeşitli etnik grupları bir araya toplamaktı.347 

Bu şekilde İdil-Ural sahasından Karpat Havzasına kadar devam eden etnik 

oluşum sürecinde Bulgarlar sonrasında, 10 ve 13. yüzyıllarda Peçenek, Uz ve 

Kuman/Kıpçak gibi Türk soylu kavimler bulundukları coğrafyada; Doğu Avrupa ve 

Balkanlarda dinî, siyasi ve etnik oluşumların yeniden şekillenmesine katkı 

sağlamışlardır.348 

 

6. PEÇENEKLER  
 

6.1. Peçeneklerin Menşei  
 
 
 9. yüzyılın ikinci yarısında Hazar Kağanlığının zayıflayıp yıkılmaya yüz 

tutmasıyla Karadeniz ve Azak Denizi sahillerine kadar uzanan coğrafyada siyasi ve 

iktisadî değişimin baş karakteri Peçenekler olmuştur.349 Peçeneklerin, Issık Göl ve 

Balkaş civarındaki Türgişlerin bir bölümü olmalarının yanı sıra, Kök Türk yazıtlarında 

Kengü ve Kengeres adı altında geçen halk ile ilişkilendirilmiş olması350 onların 

Avrupa’ya ulaşmadan önce, Türk zümrelerinin içinde yer aldığı yönündeki fikirleri öne 

çıkarmıştır. Örneğin Batı Türklerinde çok kullanılan Çor lakabı Türgiş ve Peçeneklerde 
 

346 Erdély Története, s. 190. 

347 Erdély Története, s. 190. 

348 Bulduk, a.g.m., s. 297. 

349 Kurat, a.g.e., s. 27. 

350 Saadettin Yağmur Gömeç, “Türk Tarihinde Peçenekler”, A.Ü. D.T.C.F. Dergisi, 53/1 (2013), s. 252, 

Golden, a.g.e., s. 220. 
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de görülmüştür. Yine Türgişlerdeki Boyla, Peçeneklerde Bula şeklinde karşımıza 

çıkmaktadır.351 Dahası Peçenek beylerinin Korkut, Kaydu, Kaydum, Karabay, Çoban ve 

Turak benzeri isimler taşıması onların Türk boylarından olduğunu göstermektedir. 10. 

yüzyıl coğrafyacılarından İstahrî, Kitab el-Mesalik ve’l Memalik adlı eserinde 

Peçenekleri Türkler arasında göstermiştir. Kaşgarlı Mahmut Divan-ü Lügâti-it-Türk’te 

yine İstahrî’nin izinden gitmekle kalmamış Peçeneklerin, Oğuzların on dokuzuncu boyu 

olduğu yönünde bilgi vermiştir. Reşidüddin ise Camiü’t-tevarih’te Peçeneklerin Kök-

Han’ın soyundan olduğunu dile getirmiştir.352 Ancak Oğuzlarla olan bu birlikteliğin 

muhtemelen 10. yüzyıldan sonra gerçekleştiği yönünde görüşler de mevcuttur.353 

 Peçenekler, saldırıya dayalı hayat tarzı benimsemişler ve bu yüzden 

karşılaştıkları çoğu millet tarafından birbirine benzer ifadelerle anılmışlardır. Bunlardan 

bazıları: Patzinak, Pecenaci, Pacinacae, Pezengi, Besenyő, Besseneyö, Besseneıs, 

Besenev, Badzinag, Bajanak/Bijinak’tır. Fransız araştırmacı Pelliot, Peçenek adına 

kaynaklarda ilk defa 7. yüzyıla ait bir Çin kaynağında, T’ie-lö boy birliğinin arasında 

Pe-ju şeklinde karşılaştığını ileri sürmektedir.354 8. yüzyılın ikinci yarısına Uygur 

diplomasisine ait bir raporun Tibetçe tercümesinde de Peçenek (Be-çe-nag) kelimesi 

geçmektiği bilinmektedir.355 Ayrıca bu raporda; o zamanlar İtil Nehri’nin doğusunda, 

Hazar’ın kuzey taraflarında yaşadıkları, altın ve gümüş varlıklarının yanında 

 
351 Kurat, a.g.e., s. 38. 

352 Kurat, a.g.e., s. 29. 

353 Gömeç, a.g.m., s. 252. 

354 Uydu Yücel, a.g.e., s. 26; Bálint Zoltán Takács, “IX. Yüzyılda Hazarlar, Peçenekler ve Macarlar”, 

Türkler Ansiklopedisi, C. 2, s.66, s. 498.  

355 Gömeç, a.g.m., s. 252; András Horváth-Pálóczi, “Nomád Népek a Kelet-Európai Steppén és a 

Középkori Magyarországon”, Zúduló Sasok, Új Honfoglaló-Besenyők, Kunok, Jászok-A Középkori 

Alföldön és A Mezőföldön, Gyula 1996, s. 9. 
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sığırlarının, koyunlarının çokluğu, sayılarının beş bine ulaştığı ayrıca Uz gruplarıyla ve 

komşularıyla savaş halinde oldukları bilgisi verilir.356  

 Bizans kaynakları arasında ise Peçenek adı ilk kez 892-899 yıllarında Pürüm 

Manastırı baş keşişi olan Rahip Regino’nun eserinde geçmiştir.357 Regino, eserinde 

Peçenekler için Pecenaci ismini kullanmıştır. Bunu Peçeneklerle temas sonucu değil, 

başkaları aracılığıyla öğrenmesine rağmen doğru bir şekilde yazdığı görülmektedir.358  

 Macarlar ise Peçenekleri Besenyő şeklindeki adlandırmışlardır. Bese Macarcada 

yırtıcı kuş/alıcı kuş anlamına gelmekteydi. Tarihi metinlerde de Macarların göç 

sırasında, Pannonya’ya ulaşmadan önce dağları aşarak gelen sayısız kartal gördüklerini 

ve kartalların sinek gibi onlara doğru geldiğini, sığırlarını ve atlarını yok ettiğini, bu 

yüzden bulundukları yerde kalamadıkları yazmaktaydı. Şimdi Peçenekleri gördükleri bu 

kartallara benzettiklerinden onlara Besenyő adını vermişlerdi.359 15. yüzyılda ise 

Yazıcıoğlu Ali, Târîh-i Âl-i Selçûk adlı eserinde, Reşidüddin’in izinden giderek 

Peçenek adını, Biçene şeklinde vererek eyü dürüşçü anlamına geldiğini söylemiştir. 

Damga şekillerini de göstererek Sunkur kuşunun kullanıldığı bilgisini vermiştir.360 

 

6.2. Doğu Avrupa’da Peçenekler 
 
 
 9. yüzyılın ikinci yarısında meydana gelen değişimler Doğu Avrupa tarihini 

yakından ilgilendirmekteydi. Bu dönemde bölgede adı geçen Hazarlar, güçlü 

zamanlarında doğu Slavlarından vergi alıyordu; Don ve Kuban boylarındaki Macarlar 

 
356 Horváth-Pálóczi, a.g.m., s. 9. 

357 Uydu Yücel, a.g.e., s. 25-27; Golden, a.g.e., s. 219; Takács, a.g.m., s. 498.  

358 Kurat, a.g.e., s. 29. 

359 Horváth-Pálóczi, a.g.m., s. 9; Erdal Çoban, “Orta Çağ Macar Toplumunda Peçenekler ve Macar Ulusu 

Oluşumuna Katkıları”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, C. 10, S. 3, 2013, s. 47.  

360 Uydu Yücel, a.g.e., s. 35. 
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da Hazarlara bağlıydılar ve Kama Bulgarları da Hazarları tanımışlardı. Böylece Hazar 

hâkimiyet sahası İdil Nehri boyunca, Özi Nehri’nin başından Azak Denizi sahillerine 

kadar uzanmaktaydı. Fakat aynı yüzyılın ortalarında Peçeneklerin doğudan İdil’e 

gelmeleri ve batı tarafından Vareglerin Doğu Slavlarını hâkimiyet altına alarak yeni bir 

devlet teşekkülü, zaten Arap mücadelesi sonucu zayıflayan Hazarları oldukça yıprattı. 

Özellikle cesur ve savaşçı özellikleriyle Peçenekler, Hazarlar için oldukça tehlike arz 

etmekteydi.361 Peki kimdi bu Peçenekler, Doğu Avrupa tarihini nasıl bu kadar derinden 

etkilemişlerdi? 

 Peçenekler, 870 civarında Uz baskısı sonucu Sır Derya üzerindeki yerlerinden 

ayrıldılar ve Yayık Irmağı taraflarına giderek Macar toprakları yakınına geldiler. İtil 

boyundaki toprakları ele geçirmeleri Hazar-Peçenek mücadelesini başlattı. Bu durum 

Lebedia’nın idaresinde bulunan Macarların da batıya doğru göç etmesine neden oldu.362 

Dolayısıyla 9. yüzyılın son zamanlarında bilinmeyen bir doğu halkının ortaya çıkması, 

Avarların çöküşünden bu yana hareketsiz olan Orta Avrupa nüfusunu oldukça şaşırttı.  

 Peçeneklerin uzun zaman Doğu Avrupa coğrafyasında tek başlarına boy 

göstermeleri, sayılarının oldukça fazla olduğunu göstermekteydi. Çünkü hiçbir Oğuz/Uz 

boyu tek başına bu kadar uzun süre Avrupa coğrafyasında hüküm sürmemiştir ve bağlı 

bulunduğu boyun diğer şubelerinden ayrı hareket etmemiştir.363 

 Peçenekler, İli Havzası’nda bir Türk boyu olarak yerlerini aldılar. Ancak 

zamanla buralar onlara yetmedi. Daha ileri gitmek istediklerinde bu sırada bölgeye 

gelmiş olan Uzların yönetimine girdiler. Bir süre onların bir boyu olarak kaldılar. Ancak 

Peçeneklerin bir kısmı Uz idaresini kabul etmeyerek Aral Denizi çevresine, sonrasında 
 

361 Özcan, a.g.e., s. 217-227; Akdes Nimet Kurat, Peçenekler, Yay. Haz. Ahsen Batur, TTK Yay., Ankara 

2016, s. 27. 

362 Özcan, a.g.e., s. 286; Konstantin Porphyrogenitus, De Adnşnistrando Imperio, Çev. ve Notl., İlhan 

Aslan, Post Yayın, İstanbul 2020, s. 101.  

363 Uydu Yücel, a.g.e., s. 33. 
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Yukarı İtil ve Yayık tarafına, oradan da Karadeniz’in kuzey taraflarında Ukrayna 

civarına geçtiler. Burada olanlar ilk önce konfederasyon şeklinde teşkilatlandılar. 

İlerleyen süreçte ise kendi devletlerini kurdular. 1036’dan itibaren de büyük kısmı bu 

alandan ayrılarak Tuna boylarına geçtiler. 1048’de de siyasi yapılanmalarını 

tamamlamaları sonucu kağanlıklarını oluşturdular. Uzların hâkimiyetini tanıyanlar 

Uzlara tâbi olup asimile olmuşlardır. Sonrasında bunlarla birlikte Anadolu’ya geçtikleri 

bilinir.364 

 Don boylarından önce Dnyeper’e, sonra Karpatlara ve Aşağı Tuna’ya kadar olan 

sahada sekiz Peçenek boyunun yerleştiği bilinir. Bunların isimleri ve 10. yüzyıl 

yerleşimleri ile ilgili bilgileri DAI’den öğrenmekteyiz. Eserde sekiz boyun ismi, Javdi-

Erdim (Erdemli), Küerçi-Çur (Çorlu), Kabuksin-Jula (Yula), Szuru-Külbej (Köl-Begli), 

Kara Bay (Karabaylı), Boru Tolmac/Talmaç (Tilmaçlı), Jazi-Kapan (Kapanlı), Bula-

Çoban (Çapanlı)’dı.365 Konstantin, kendi zamanında Peçeneklerin Özi Nehri’nin her iki 

tarafında dörder prens tarafından yönetilen ve kırk uruğa ayrılan sekiz boy topluluğunun 

ismini yukarıdaki gibi vermektedir.366 Adı geçen boyların ikamet yerlerine baktığımızda 

Jazi-Kapan (Kapanlı) boyu Tuna’nın kuzey tarafında Bulgaristan yakınlarında, 

Kabuksin-Jula (Yula) boyunun arazisi ise Karpatların doğusunda, Purut ve Seret Nehri 

civarında Macaristan sınırında, Kara Bay (Karabaylı) Özi Nehri civarında, Kiev 

Prensliğine yakın yerde bulunuyordu. Konstantin DAI’de, Küerçi-Çur (Çorlu) boyunu 

Kangar adıyla özdeşleştirerek adlarını en yiğit boylardan biri olarak zikretmişti. 

Peçeneklerde kırk alt sınıfa ayrılan boy beylerinin ölümünden sonra yerine kardeş ve 

çocukları geçiyordu. Aynı durum Sekellerde de mevcuttu. Onlar da Türk tarzı teşkilat 

 
364 Uydu Yücel, a.g.e., s. 33-34. 

365 Rásonyi, Tuna Köprüleri, s. 60; İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 180. 

366 Golden, a.g.e., s. 220. 



102 
 

sistemi olarak bilinen ve her biri 4’e ayrılan 6 soy toplamda 24 kol halinde 

örgütlenmişlerdi ve boy sistemi kan rabıtasına bağlı kalmıştı.367 

 Peçenekler hakkındaki bilgiler elbette bununla sınırlı değildir. Ancak konumuz 

açısından Peçeneklerin Macarlarla dolayısıyla Sekeller ile olan bağlantısı önemlidir.  

 Yurt tutuş sonrasında Macarlar, Peçeneklerle uzun süre savaşmaktan kaçındılar. 

Ancak DAI’de geçen “çok defa” ifadesinden Macarların ve Peçeneklerin birçok kere 

karşılaştıkları ya da çok defa birlikte hareket ettikleri ortaya çıkıyor. Zaten DAI’nin 

yazıldığı dönemde Bizans’ın bozkır penceresinden görünen daha çok Peçenek 

tehlikesiydi.368 Peçeneklerin Macar göçüne sebep olmalarının yanı sıra Macar 

yurdundaki ilk temaslarının, yerleştirilmelerinin tarihi olarak 10 ila 12 yüzyılın ilk 

zamanları düşünülür. Her ne kadar nüfusları büyük sayılara ulaşsa da hem onların 

dağınık yerleşimleri hem de dönemin kaynaklarındaki bilgilerin yetersiz olması elde 

edilen bilgileri sorgulamamıza neden olmaktadır. Döneme ışık tutan Macar tarihî 

vesikalarında “bataklıkların ötesinde, ülkenin savunulması için azımsanmayacak sayıda 

Peçeneğin yerleştirildiği” bilgisi verilir. Macarlar 917, 934 ve 970 yıllarında 

Peçeneklerle birlikte Balkanlarda Bizans’a karşı seferler düzenlemişlerdir.369 Bunun 

yanında Arap kaynaklarında, Macar ve Peçenek ordularının 934’te Bulgaristan arazisini 

 
367 Rásonyi, Tuna Köprüleri, s. 61; Horváth, a.g.m., s. 10-11. 

368 Takács, a.g.m., s. 502. 

369 Çoban, a.g.m., s. 48. 914 yılında Bulgar Çar’ı Simeon Edirne’yi ele geçirmiş ve Trakya’da birtakım 

faaliyetlere başlamıştı. Peçeneklerin tam bu sırada Karadeniz’de görünmeye başlamaları Bizans için 

bulunmaz bir fırsattı. Bizans hemen devreye girerek Peçenekleri Bulgarlara karşı kışkırttı. Bunun üzerine 

Peçenekler Bizans tarafından Tuna’nın aşağı kesimlerine çağrılmıştı. Ancak Peçenekler, Bizans 

komutanları arasında anlaşmazlık olduğunu görünce 917’de geri dönmeye karar vermişlerdi. Yine 922 

yılında Costantin Porphyrogennetos (913-959) Peçeneklerle anlaşma sağladı. Çünkü Peçeneklerin 

dostluğunu kazanmak imparator için son derece önemliydi. Peçenekler Bulgarlara karşı yürümeden önce 

arkada akılları kalmaması için de Kiev knezi ile anlaşma sağlamışlardır. Gömeç, a.g.m., s. 256. 
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yağmaladığı ve orduya Peçeneklerin kumanda ettiği yazılmaktaydı.370 Yine 

Anonymus’un eserinde “reis Taksony’nin Peçeneklere yerleşim için Tisa civarında 

toprak verdiği” bilgisi yer almaktaydı.371 Bütün bunlardan anlaşılacağı üzere zamanında 

bir takım olaylar sonucu karşı karşıya gelinse de, Peçenek-Macar çıkarlarının kesiştiği 

zamanlar da olmuştu.  

 Her ne kadar Peçenek akınları I. István’ın ve ondan sonrakilerin sıkıntı 

yaşamasına sebep olsa da barışçıl ilişkiler de yok değildir.372 Ayrıca Macar tarih 

yazımında, II. István ve II. Géza zamanında Peçeneklerin diğer halklarla birlikte 

yerleştirildikleri bilgisine ulaşılır. Macarların siyasi ve askerî organizasyonun oluşum 

sırasında zaten bu halkların katkısı yadsınamaz bir gerçektir.  

 10. yüzyılda Karadeniz ve İtil civarındaki güç dengesinin Peçeneklerin askerî 

avantajı üzerine oluştuğu görülmektedir. Macarları yurtlarından eden Peçenekler olduğu 

gibi, Bizans’ın yönlendirmesiyle Bulgarlara karşı cephe alan da onlar olmuştur. Ayrıca 

arka planda bir de Peçenek-Uz mücadelesi vardır ki DAI’nin bir bölümü Peçenekler için 

ayrılmıştır ve bundaki amaç sonraki imparatorlara yol göstermektir. Ancak çalışmamız 

açısından asıl önemli konu Peçeneklerin, 12. yüzyılda II. István ve II. Géza döneminde 

gerçekleşen savaşlarda, Sekellerle birlikte Macar ordusunun öncü kıtalarını yani hafif 

süvari birliklerini oluşturmasıydı. Askeri özellikleri nedeniyle pek çok kere Sekeller, 

Macar krallığına bağlı olup Kral Árpád döneminde önemli askeri görevlere sahip olan 

Peçeneklere birlikte hareket etmişlerdir. Uzun zaman boyunca sınırlarda doğulu halklara 

karşı birlikte saf tuttular. Kaynaklarda yer bulan 1116’da Çeklere karşı Olsava Savaşı ve 

1146 yılında da Lajta Savaşı’nda Macarların öncü kuvvetleri olan Peçenekler ve 

 
370 Horváth-Pálóczi, a.g.m., s. 15. 

371 Çoban, a.g.m., s. 48. 

372 Rasonyi, a.g.e., s. 64-65.  
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Sekeller ön plandaydı ve sahte geri çekilme taktiğini uygulamışlardı.373 Ancak Alman 

ağır zırhlıları karşısında başarı sağlanamamıştır. Erdel’deki doğu sınırlarının akraba ve 

Türk tarzı savaş taktiklerini uygulayan bu topluluklar tarafından korunması ve 

güçlendirilmesi askerî açıdan erken bir kurulum olarak kabul edilebilir. 

 

6.3. Erdel’de Peçenek Dönemi 
 
 
 Peçeneklerin Macar topraklarını işgal etmeye başlamaları 10. yüzyılda Árpád 

döneminde başladı. Bu süre aşağı yukarı iki yüz yıl kadar devam etti. Peçenekler 

Macaristan’a kuzeyden, doğudan ve güneyden olmak üzere üç yönü kullanarak girdiler. 

Güney yönünü kullananlar Demirkapı yoluyla, doğu yönünü kullananlar Karpat 

Dağlarının güney geçitlerini takip ederek Maros ve Szamos nehirleri civarına, son 

olarak batı yönünü kullananlar, Meszes Kapısı’ndan Erdel, Sebes-Körös ve Szamos 

ovalarına yerleştiler. Kuzey yolunu kullananlar ise Karpat Dağlarını, Seret ve Prut 

nehirlerini geçerek Tisa’ya geldiler. Böylece 10. yüzyılda Macarların kuzey komşuları 

Peçenekler oldu. Bu durumdan rahatsız olan Macarlar ilk zamanlarda güney ve doğu 

sınırlarında ağaç kazıklar diktirilmek suretiyle önlem almaya çalıştılar. Peçenekler 

zamanla Tuna’ya kadar ilerlemişlerse de Peçenek ana kitlesi daha çok kuzeydoğu 

bölgelerinde kalmıştır.374  

 Peçenek akınlarına yeterince engel olamayan Macar krallığı, çözümü bu halkı 

savunma amaçlı kullanmakta buldu. Bu amaçla Peçenekler 10. yüzyılın ilk yarısında 

Macar başbuğu Zoltan (947-945) zamanında, Fertő Gölü çevresinde Germen 

saldırılarına karşı koymak üzere yerleştirildi.375 Bunun yanısıra yine Peçeneklerden 

 
373 Képes Krónika, s. 53. 

374 Uydu Yücel, a.g.e., s. 93-94. 

375 Uydu Yücel, a.g.e., s. 94-95. 
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büyük bir grup Zoltan’ın halefi Taksony (943-972) zamanında Tisa civarına 

yerleştirildikleri bilinir ki bunlar Erdel’e 1000 tarihinden önce yerleştirildiklerini 

gösteren ibareler olarak kabul edilmiştir.376 

 Peçenekler I. István zamanında da Macar topraklarına gelmeyi sürdürmüşlerdir. 

Macar kaynaklarında István’ın Peçeneklere karşı üç savaş gerçekleştirdiğini ve bu üç 

savaşın da Erdel’de yapıldığını göstermektedir.377 

 Erdel’de Peçenek iskân alanları toponomi yardımıyla ortaya çıkarılmıştır. 

Peçeneklerin Macaristan’a yerleştirilmesi sonucu günümüzde dahi pek çok yer isminde 

bu zamana ait hatıraları taşıdığı görülmektedir. Fogaraş’ta Besenbach (Başinbav), Erdel 

taraflarında Beșineu (Bessenyő) vb bunlardandır.378 Macarların Peçeneklere yerleşim 

izni vermelerinin yanı sıra evlilikler yoluyla da ilişkilerini güçlendirmişlerdir. Géza’nın 

taç giymesinin ardından ülkede azımsanmayacak çoğunlukta Peçenek nüfusunun olduğu 

bilinmektedir. Bunlar Roma-Germen hücumlarına karşı ülkeyi savunma karşılığında 

kral Géza’dan serbestlik talep etmişlerdir.379 

 Peçeneklerin ve Uzların ardından Erdel’e Kumanlar gelmiştir. Kumanların 

Erdel’e özellikle Moğol istilası sonrası yerleştikleri bilinmektedir. IV. László ve yedi 

Kuman boy reisi 1278’de toplanarak Kumanların yerleşmeleri konusunda anlaşma 

sağladılar. Buna göre Kumanlar, konargöçer yaşamlarını terk etmeye ve Hıristiyanlığa 

geçemeye söz verdiler. Anlaşma gereğince Kumanların yerleşmeleri için, Tuna ve Tisa 

 
376 Decei; Gökbilgin, a.g.m., s. 296. 

377 Uydu Yücel, a.g.e., s. 97-98. 

378 Decei; Gökbilgin, a.g.m., s. 296. 

379 Mesude Şenol, Macar Kroniki Chronica Hungarorum: Birinci ve İkinci Bölümlerin Tercüme ve 

Değerlendirmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans, İstanbul 

2018, s. 236. 
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arasındaki arazinin bir kısmı (Kis-Kunság), Tisa ötesinden bir alan (Nagy-Kunság), 

Maros ve Temes Nehri arası verildi.380 

 Yaklaşık olarak 1500 yıllık bir döneme yayılan ve doğudan batıya devam eden 

bozkır Türk göçlerinin odağında yer alan bu kavimler Avrupa’nın, Balkanların ve 

Avrasya tarihinin şekillenmesinde büyük önem taşımaktadır.381 Bu göçlerin son durağı 

olan Karpat etekleri ve Erdel bölgesi de tarihi süreçte Türk soylu kavimlerin son durağı 

olan önemli bir stratejik noktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
380 Rásonyi, Doğu Avrupa’da Türklük, s. 127; Jancsó, a.g.e., s. 39. 

381 Bulduk, a.g.m., s. 302. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

SEKELLERİN MENŞEİ MESELESİ 
 
 

Bir milletin, bir kavmin ya da bir topluluğun tarihsel süreçte ilk ve en önemli 

sorunu köken meselesidir. Sekellerin kökenleri hakkındaki teoriler incelendiğinde, bu 

meselenin oldukça uzun bir zaman dilimine yayıldığı görülmektedir. İlk zamanlarda 

eldeki verilerin yetersizliği, Sekellerin eski tarihi ile ilgili yazılı kaynakların eksikliği, 

Sekellerin yaşadığı bölgedeki arkeolojik araştırmaların yıllarca yapılamaması gibi 

problemler, bu konunun yeterince aydınlatılamamasına neden olmuştur. Dolayısıyla 

konuyla ilgili teorilerin sayısı ve aralarındaki çelişkiler oldukça çeşitlilik 

göstermektedir. Bu da araştırmacıların mesele hakkında genel bir görüş ortaya 

koymalarını güçleştirmektedir.  

Sekellerin tarihi ve kökeniyle ilgili bilgi veren en eski kaynaklar incelendiğinde 

bunlar arasında Macar gestaları, Orta Çağ Macar tarihî kronikleri (vakayinameler) ve 

mektuplaşmalar ön plana çıkmaktadır. Bu durum aslında Sekellerin eski dönem 

tarihleriyle ilgili bazı tarihsel yanlışlara düşülmesine neden olmaktadır. Çünkü tarihî 

kroniklere bakıldığında, bu kaynakların krononojik olarak bilgi vermekten ziyade, 

Sekeller ile ilgili bilgileri oldukça geniş bir zaman diliminde ele aldıkları görülmektedir. 

Ayrıca tarihî kroniklerde sadece genel olarak belirli bir olaydan veya belli kişilerden 
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bahsedilmektedir. Mektuplaşmalarda ise bürokratik işlemlerle ilgili bilgilere yer 

verilmiştir. Árpád Hanedanı döneminin (896-1301) sonununu teşkil eden 1301 yılı 

öncesindeki yazılı kaynaklara bakıldığında; tematik zenginliğin daha çok antik dönemle 

ilgili bilgiler olduğu, buna mukabil  antik dönem Sekelliği, yani eski dönem Sekellerle 

ilgili yazılı kaynakların kıtlığı nedeniyle konunun içinden çıkılması güç bir hâl aldığı 

görülmektedir. 14. yüzyıla gelindiğinde ise Sekeller hakkında bilgi veren kaynakların 

tematik alanının genişlediğine şahit olunmaktadır. Bu kaynaklarda, Sekellerle ilgili yeni 

bilgiler verilirken (toplumsal ve yönetim alanında) yine de Sekellerin kökeni 

meselesinin tam olarak aydınlatılamadığı görülmektedir.382 

Sekellerin kökeni konusunun aydınlatılmasındaki zorluklardan biri Macarca 

konuşmalarından ve daha çok Macar tarihi içinde yer almalarından dolayı Sekel köken 

meselesinin aynı zamanda Macarların tarih öncesinin sorunlarıyla yakından ilgili 

olmasından ileri gelmektedir. Çünkü Macarların anavatanı, yaşadıkları topraklara 

nereden geldikleri, Macar boy birliğinin oluşumu, günümüz coğrafyasında yurt 

tutuşları, Asyalı diğer kavimlerle olan bağlantıları, Hunlarla olan ilişkileri gibi konular 

günümüz Macaristan’ında halihazırda tartışılan konular arasında yer almaktadır. Durum 

böyle olunca Macar tarihi içinde Sekellerin durumu da elbette çözümü zor bir mesele 

haline gelmiştir. Bu yüzden eldeki kaynaklar ışığında, bu meselenin halli konusundaki 

ilmî ve siyasi ihtilaflar nedeniyle Sekel köken meselesinin çözümlenmiş konular 

listesinden çıkarmak en azından şuan için muhtemel gözükmemektedir.383 Öte yandan, 

sorunun karmaşıklığı göz önüne alındığında, Sekellerin kökeni konusu kesin bir 

neticeye ulaşmasa bile, yapılan araştırmaların birçok alanda çözümü zor meselelerin 

açığa çıkarılmasında etkili olabileceği var sayılmaktadır. Ayrıca bu sorunun Macar etnik 

 
382 Elek Benkő, Teréz Oborni, Székelyföld Története, I. Kötét, A Kezdettől 1562-ig, MTA-BTK-EME-

HRM, Székelyudvarhely 2016, s. 94-95. 

383 Zoltán Kordé, “Gondolatok a Székely Eredetkérdésről”, Aetas, 1997/2-3, s. 7. 



109 
 

meselesinin ayrılmaz bir parçası olması da inkâr edilemez bir husustur.384 Çünkü 

Sekeller ve Macarlar tarihî kaynaklarda özellikle 12. yüzyıldan itibaren birlikte 

anılmaktadır. Sekeller, Orta Çağ’da Macarlardan farklı bir halkı ama aynı zamanda 

olumlu ifadelerle karşılık bulan bir topluluğu ifade etmektedir. Yakın zamana kadar 

ortaya atılan bir çok görüş, onların Orta Çağ’da Macarlarla olan bağlantılarını net bir 

şekilde ortaya çıkarmamıştır.385  

Sekellerin menşei konusunda öncelikle Sekel adının kökenine inilmesi elzemdir. 

Zira tarihî kaynaklarda bu topluluğun izlerinin araştırılması, ancak bu şekilde mümkün 

olacaktır.  

 

1. “SEKEL” ADININ ANLAMI ÜZERİNE GÖRÜŞLER 
 
 

Sekel tarihi içinde, Sekellerin kökeni konusunun karmaşıklığının yanı sıra 

“Székely (Sekel)” isminin nereden geldiği ve ne anlam taşıdığı da günümüz tarihçilerini 

ve araştırmacılarını en meşgul eden konulardan biridir.  

Bir kavmin ya da bir ulusun adının kökeni, o kavmin kendi kökeni ile her zaman 

birlik göstermeyebilir. Ancak çoğunlukla kavmin adı, eski tarihine az ya da çok ışık 

tutar.  Özellikle Sekel köken sorunu gündeme geldiği günden itibaren bu konu ile ilgili 

oldukça araştırma yapılmıştır. Onların ataları ile ilgili kim olduğu sorusuna net bir 

cevap verilememesine rağmen Rásonyi’nin de içinde bulunduğu çoğunluk grup onların 

tarihini esas itibariyle Türkler ile alakalı olduğu görüşünü savunur.386 İşte bu nedenle 

özellikle 19. yüzyıldan itibaren bu konuda çalışan araştırmacıların sayısı oldukça artış 

göstermektedir. Bu bağlamda Sekel isminin ne anlama geldiği konusunda çeşitli 
 

384 Kordé, a.g.m., s. 7; Varga, a.g.e., s. 7-8; József Thury, A Székelyek Eredete, Kolozsvar 1898; Bálint 

Homan, A Székelyek Eredeté, Budapest 1921. 

385 István Nemere, A Szekély Nép Története, Csengőkert Kiadó, Budapest 2017, s. 8. 

386 Rásonyi, Doğu Avrupa’da…, s. 369-371. 
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argümanlar söz konusudur. Bir görüşe göre Sekel ismi bir etnik gruba veya etnik 

grupların bütününe verilen isimken, yani bir millet adı olarak kullanılırken, diğer 

taraftan bir uğraş ya da meslekle ilgili bir terim olduğu konusunda görüş belirtenler 

olmuştur. 

Sekel tarihi araştırılırken günümüz şartlarında değerlendirildiğinde Sekellerin 

dilleri ve kimlikleri bakımından Macarlara oldukça benzemekte olduğu görülmektedir. 

Ancak günümüz şartları dışına çıkıp Sekellerin köken meselesinde eskiye dönülecek 

olursa olay tamamen farklı bir şekle bürünmektedir. Sekellerin statülerine bakıldığında 

da tarihsel süreç içerisinde değişkenlik gösterdiği görülmektedir. Sekellerin öncelikle 

Macar Krallığı’na hizmet eden ve önemli derecede dikkat çeken askerî varlıklarından ve 

savaşa her an hazır bulunuşluklarından bahsedilmektedir. Bu konuyla yakından 

ilgilenen Macar araştırmacılar, Sekellerin atalarını Yurt Tutuş öncesindeki Macarlığa 

bağlı olan yardımcı askerler çerçevesinde araştırılması gerektiğini belirtmektedirler. 

Buradan yola çıkılırsa, sağlam temelli etimolojik bilgilerin yokluğunda bağımsız bir 

isim olarak kabul edilen Sekel isminin ortaya çıkarılması, bu yöndeki ilk önemli 

noktadır. Ancak Sekel ismiyle ilgili eski dönemlerdeki ilk yazılı kaynaklarda belli bir 

yargıya varılmadığı görülmektedir.387  

Sekel ismi ve manasıyla alakalı son yıllarda ileri sürülen en ilginç görüş, tarihî 

vesikalarda veya yazılı diğer kaynaklarda “Sekel”, “Çik İl” ve “Çiğil” şeklindeki 

bağlantıdır. Bunların yazılış olarak farklı Türk boyları mı, yoksa hepsi aynı halkı ifade 

eden terimler mi olduğu konusunda değişik fikirler ortaya çıkmıştır.388 Yazılı 

kaynaklarda geçtiği şekilde ve günümüzde de hâlâ geçerliliğini koruyan şekliyle 

“Székely (Sekel)”  ismi, özellikle Orta Çağ’da bir ulus ismine dönüşmüştür. Sekeller, 

 
387 Benkő; Oborni, a.g.e., s. 92; Kordé, a.g.m., s. 8. 

388 Saadettin Yağmur Gömeç, “Türk Tarihinde Sek El-Çik-Çiğil Meselesi”, Türkoloji, S. XVIII, Yıl: 

2011, s. 50. 
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tarihî zaman diliminde Macarlarla, Hunlarla, Peçeneklerle, Saksonlarla, Ulahlarla v.b. 

birlikte anıldığı gibi bu konuda araştırma yapan uzmanların Sekelleri farklı halk 

gruplarına da dâhil ettiği olmuştur.389  

Dönemin yazılı kaynakları incelendiğinde Sekel isminin, Sekel yer ve kişi 

adlarının 12. yüzyılın ilk yarısından itibaren kendini göstermeye başladığı 

görülmektedir. 13. yüzyıldan itibaren, kaynaklara göre Erdel’de önemli sayıda Sekelin 

yaşadığı görülmektedir. Bu dönemde ülkenin farklı bölümlerinde de hiç 

azımsanmayacak kadar Sekelin yaşadığı gerçeği de dikkate alınması gereken diğer bir 

bilgidir.390  

 Bazı araştırmacılar Sekel isminin “sınır muhafızı”, “savaşçı” veya “oduncu” ya 

da “yerli halk” gibi anlamlara geldiğini belirtmiştir. Ancak 12. ve 14. yüzyıl tarihî 

vesikalar incelendiğinde Sekel isminin bir uğraş ismi olarak değil, daha çok bir halkı 

temsil ettiği görülmüştür. Çünkü Peçenekler, Hunlar, Ulahlar ile birlikte bahsedilmeleri, 

onlarla birlikte anılmaları bunu göstermektedir. Yine bu kaynakların çoğu özellikle 

tarihî vesikalar (Orta Çağ Macar kronikleri), Sekelleri Macarlardan farklı bir topluluk 

olarak göstermektedir. Sekel adının anlamı, Sekellerin Türk kökeninden geldikleri 

 
389 Nemere, a.g.e., s. 8. 

390 Benkő; Oborni, a.g.e., s. 94-95. İlk zamanlarda Sekellerin sadece Erdel’de değil, ülkenin çeşitli 

yerlerinde yaşadıkları yer isimlerinden yola çıkarak belirlenmiştir. Böylece Macar topraklarının batı 

tarafında en çok bahsedilen yer Pozsony (Bratislava) ve Moson ilçeleri olmuştur. 1256 ve 1364 tarihli iki 

belgede Fehér-hegység (Fehér dağları) eteklerinde Boleráz köyünde yaşayan Sekellerden bahsedilir. 

Sekeller burada önemli rotaları korumuşlardır. György Györffy, “A Székelyek Eredete és Településük 

Története”, Erdély és Népei, Haz. Mályusz Elemér, Franklin-Társulat Magyar İrodalmi İntézet és 

Könyvnyomda, Budapest 1941, s. 37. 
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yönünde fikir birliğinde olanların ifadesiyle “savaşçı kabile”, “savaşçı ulus” olarak 

kaydedilmiştir.391  

Gyula Sebestyén, Sekel isminin nereden geldiğiyle alakalı olarak, çalışmasında 

Engel Pál ve Timon Samuel’in görüşlerini incelemiştir. Bu doğrultuda Engel Pál, 

“Szökely (firari/kaçak)” kelimesinin Sekel ismine yakın olduğunu çünkü bu etimolojik 

yaklaşımın o dönemde pek de yeni olmadığı gibi bu isimlerin o dönemde yaşayan 

halklara sıklıkla verildiğini belirtmiştir. Diğer taraftan Sekel ismi hakkında en çok kabul 

gören görüşlerden birini de Timon Sámuel392 söylemişti. Timon’un, 1734’te ortaya 

attığı görüşe göre Sekel isminin “szék-hely” ile bir bağlantısı yoktu. Çünkü esasında 

“Székely” ismi her ne kadar bir halkı işaret etse de asıl olarak bir uğraşı ifade 

etmektediydi ve ona göre Sekel ismi asıl olarak “orman korucuyusu” manasına 

gelmekteydi. Bu görüş de bazı Macar araştırmacılar tarafından kabul edilmekle393 

birlikte elbette karşı çıkanlar da vardır. Timon’un görüşüne karşı çıkılarak, orman 

koruyucusu, muhafız gibi anlamların Macar dilinin doğasına aykırı olduğunu ve szék 

kelimesinin daha çok bir şeyin içi manasına geldiğini savunurlar. Ancak kral Béla 

dönemine ait bir belgede Moravya sınırındaki muhafızlar olarak Sekellerden 

bahsedilmesi kafaları karıştıran bir diğer konu olmuştur.394 

Németh, Gyula Kristó’nun Sekellerin kökeni problemi adlı kitabının etimoloji 

bölümünde Sekel adının anlamını; meslek ismi mi, topluluk ismi mi olduğunun cevabını 

aradığını belirtir. Kristó, kapsamlı araştırmaları ve karşılaştırmaları sonucunda, 

kelimenin “işgal”, “orman ya da dağ” anlamlarına da gelebileceği ancak yine de 

 
391 Egyed Ákos, A Székelyek Rövid Története a Megtelepedéstől 1918-ig, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 

Csíkszereda 2006, s. 8. 

392 Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Timon Sámuel, Epitome Chronologica Rerum Hungaricarum, Cassovia 

1734. 

393 Gyula Sebestyén, A Székelyek Neve és Eredete, Néprayzi Társaság Kiadványa, Budapest 1897, s. 7. 

394 István Kiss Rugonfalvi, A Nemes Székely Nemzet Képe, Debrecen, 1939, s. 46. 
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“Székely” adının popüler ve meslekî bir isim olarak da kabul edilebileceği ve bunun 

ayrıntılı çalışmalar neticesinde, halkların veya takma adların bulunduğu bir çemberde 

bulunabileceğini dile getirmiştir. Bütün bunların yanı sıra Kristó’ya göre en mantıklı 

olan sonuç, “Bulgar-Türk-Eskil-Székely” şeklindeki etimolojik türev olmuştur. Tüm bu 

görüşlere katılmayan Németh, Sekel isminin bir halkı ifade ettiğini, bir uğraş anlamına 

gelmediğini söylemiş ve sınır muhafızı veya farklı bir uğraşla ilgili anlamların da doğru 

olmadığını belirtmiştir. Ona göre Sekel tabiri Türkçe bir isimdir ve bunu Macarcadaki 

“szék/sedes/szík” kelimeleriyle açıklamak doğru bir yaklaşım değildir. Ona göre Sekel 

ismi prens anlamına gelir. Halk adı olarak da şehzadenin kavmi, şehzadenin halkı 

anlamını kabul eder.395 

Pais Dezső ise, “szilik-szikül” isminden yola çıkarak Sekellerin Türk kökenli 

olduklarını iddia etmiş ve bu ismin anlamı olarak “qui prosiluit, qui aufugit, vei evadit, 

fugitivus, perfuga”396 manalarına gelen bu isimleri kullanmıştır.397 Bu konuda görüş 

belirtenlerden Antal ise farklı bir yaklaşım sergilemiştir. O’na göre Sekel ya da Siculus 

ismi “scythulus” veya “scytha” kelimelerinin birleşmesiyle bir araya gelmiştir ve 

İtalyanca “sicul ve sikiljei” kelimeleri de Sekel isminin kökeni meselesinden pek de ayrı 

durmamaktadır. Yine Antal’a göre, Sekel ismi “a szék; tatar: sükä” kelimesinden 

gelmektedir.398 

 
395 Gyula Németh, “A Székelyek Eredetének Kérdése”, Századok, LXIX. Évf. 4-6. Sz. 1935. Ápr.-Jún., s. 

132. 

396 Qui prosiluit: atlamak, sıçramak, birden ortaya çıkmak, Qui aufugit: sakınmak, kaçınmak, Vei evadit: 

nüfuz etmek, kaçmak, Fugitivus: kaçak, firari, Perfuga: asker kaçağı, firari. 

397 Kallós Zsıgmond, “Az Ó-Magyar Helynévadás és A Székelyek Eredete”, Sorsunk, IV. Évf. 1. Sz., 

Január 1944, s. 422. 

398 Edelspacher Antal, “A Székelyek Eredete”, Történelmi és Régészeti Értesítő, VII. Évf., (1881), s.16-

17. 
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Sekel halk ismiyle ilgili en iyi açıklamalardan birini Németh’e göre “Csigla” 

isminin örneğindeki gibi József Thúry yapmıştır.399 Sekelleri Avar halkının bir parçası 

olduğu yönünde görüş bildirenler, Sekel isminin de Türkçe “Szekil(Sekil)” ya da 

“Szikil(Sikil)” şeklinde “devlet adamı” veya “bey”, “soylu” anlamı ile bağlantılı 

olduğunu iddia etmiştir.400 Ayrıca Şeyh Süleyman’ın Çağatayca sözlüğünde de Sekel 

kelimesinin anlamına yer verilmiştir. Şeyh Süleyman’ın sözlüğünden anlaşılacağı üzere 

“Sigil” şeklinde yer alan kelimenin anlamı “asil insan, ünlü doğmuş, seçkin bir aileden, 

beyefendi kökenli, soylu, üst sınıf ”tır.401 Ancak Hasan Eren de bu konuda görüş 

belirterek, Çağatayca Lügatında yer alan “Szikil (Sikil)” kelimesinin matbaa hatası 

olduğunu söylemiştir. O’na göre Sikil kelimesinin doğru şekli “Tiğin” veya “Tegin” 

olmalıdır.402  

 Sekel isminin, Macar “szék” ve “szék-hel” kelimesinden türediğini  belirten 

görüşler de mevcuttur. Bu görüş daha sonra Nadányi János, Szamosi István, Haner 

György, Otrokocsi, Felmer Márton, Benkő, Szábo József, Sombori ve diğer bazı 

araştırmacılar tarafından desteklenmiştir ve kabul edilmiştir. Bu araştırmacıların 

çalışmaları daha sonra Sekellerin nereden geldikleri meselesinin daha ciddi şekilde ele 

alınmasını sağlaması açısından önem arz eder. Zamanla bu araştırmalarda asıl ana tema 

Sekellerin yaşadıkları bölgelere nasıl yerleştikleri üzerine yoğunlaşmıştır.403 

Kordé, Sekel isminin kökeni konusunda daha birçok olasılık ortaya çıktığını 

belirtir. Örneğin Janos Harmatta, Sekel isminin Çin kaynaklarındaki “Eskil” boy 

 
399 Németh, a.g.m., s. 133-135. 

400 János Karácsonyi, A Székelyek Eredete és Erdélybe Való Települése, A Magyar Tudományos 

Akadémia, Budapest 1905, s. 5. 

401 Gyula Sebestyén, “Avarok-e a Mai Székelyek?”, Ethnographia, IX. évf., 6. Szám, s. 409. 

402 Hasan Eren, “Székely (Sekel) Adının İzahı Hakkında”, Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları 

Dergisi, Çev. Ayşe Öz, Cilt: 3, Sayı: 1, Haziran 2018, s. 218. 

403 Németh, a.g.m., s. 131-132.  
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isminden gelen “Sikil” versiyonundan geldiğini ileri sürmektedir. Kordé bunun yanında 

Sekel isminin, Çin kaynaklarında yer alan Tie-lö grubuna bağlı Szï-kie (Sikär) halkıyla 

olan akrabalığını ve Sekel isminin bu boy ismiyle bağdaştırılmasını da göz ardı 

etmemek gerektiğini dile getirmektedir.404  

Yine kaynaklarda  belirtlilenlerden Sekel halk isminin, oturan (yerleşik hayata 

geçen), fetheden ve yerleşen anlamıyla kullanıldığı durumlar da olmuştur. Bu 

isimlendirmelerin, Sekeller veya Sekellilerin, isimlerinden de anlaşılacağı üzere, 

Erdel’de ilk yerleşenler, oranın fatihleri oldukları gerçeğinden kaynaklandığı akla gelir. 

Yani Sekellerin Erdel’in asıl sahipleri oldukları kanısına varılabilir. Bu nedenle 

Sekellerin hangi tarihte Erdel’e gelip buraya yerleştikleri ve hâkimiyet kurdukları 

önemlidir. Fakat Sekellerin eski tarihleriyle ilgili bilgiler oldukça sınırlıdır ve bu 

meselenin tam olarak açığa kavuşmasına engel olmaktadır. Sekellerin Orta Çağ Macar 

tarihi vesikalarında Peçeneklerle birlikte anıldıkları göze çarpar. Bu yüzden 

Peçeneklerden farklı bir millet olmadığını düşünenler de olmuştur. Sekellerin sürekli 

olarak Peçeneklerle birlikte anılmaları ise Kumanların bu topraklara yerleşmelerinden 

sonra son bulmuştur.405 

Sekellerin kökeni hakkında ortaya atılan düşüncelerden bazıları Sekellerin 

kökenini yer isimlerine dayandırarak csík, cseke, csöge, szike, cike’den geldiğini iddia 

etmişlerdir. Diğer bir iddia da Sekel isminin gölü kesen anlamında olan “szekat” 

kelimesinden geldiğidir.406   

 

 

 
404 Kordé Zoltán, “Gondolatok a Székely Eredetkérdésről”, Aetas, 1997/2-3., s. 10-11. 

405 Károly Tagányi, “A Honfoglalás és Erdély-Megvilágításul a Székely Kérdéshez”, Ethnographia, I. 

Évf., 5. Sz., 1890, s. 219-221. 

406 Erdélyi László, A Székelyek Eredete, Szent Bonaventura Könyvnyomda, Kolozsvár 1918, s. 5. 
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2. SEKELLERİN KÖKENİNE DAİR GÖRÜŞLER 
 
 

Sekellerin kökeni konusu, kökenlerinin karmaşıklığı sebebiyle büyük bir 

bilimsel literatürle hemhal olmayı ve aynı zamanda da çok titiz bir diyalektik çalışma 

yapmayı gerektirir. İlk olarak Sekellerin kökeni konusunda çalışan araştırmacılar, elde 

ettikleri sonuçları periyodik olarak gözden geçirmek, sonra sosyo-ekonomik ve kültürel 

öğeleri birleştirip, söz konusu meselenin en iyi şekilde ve doğru bir bakış açısıyla, 

yansız bir şekilde çözüme ulaştırılmasına gayret etmek durumundadır.407 Ne olursa 

olsun Sekellerin yaşadığı bölge ve temas halinde oldukları halkların fazlalığı nedeniyle 

Sekellerin aslı meselesi hususunda farklı düşüncelerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. 

Bugünkü Sekellerin kökeni ile ilgili olarak temelde şu sorular gündeme gelebilir: 

 1. Sekel-Macar teması ne zaman başladı? 

2. Sekellerin temel tabakasını ve çekirdeğini hangi etnik ya da baskın 

grup oluşturdu? 

3. Bu temel tabakanın içinde Macar olmayan başka gruplar da dâhil oldu 

mu? 

4. Eski yerleşim yerlerinden Erdel bölgesine ne zaman ve nasıl geldiler? 

Bütün bu sorular dâhilinde her şeyden önce Sekellerin en eski merkezlerini açığa 

kavuşturmak gereklidir. Ancak tarihî kaynaklarda bu topluluğun yaşadığı bölgelere 

nereden ve nasıl intikal ettikleri konusuda meseleyi bütünüyle ortaya koyacak derecede 

açık bilgiler yer almamaktadır. 

Sekellerin kökeni meselesi hakkında çok sayıda teori ortaya atılırken bu teorilere 

göre Sekellerin Hun oldukları408 ya da kesinlikle olmadıkları409, Hun-Hazar-Bulgar 

 
407 Kordé, “Gondalatok A Székely...”, s. 2; İstván Ferenczi, “A Székelyek Eredetének és Erdélybe 

Telepedésenék Kerdéséről”, Korunk, XXVII, Évf., 2 Sz., 1968, s. 205-206. 

408 Anonymus  (13. yüzyıl başı), Simon Kézai (13. yüzyıl sonu), Thuróczi János (15. yüzyıl), Antonio 

Bonfini, (15. yüzyıl sonu), Szabó Károly (1876 sonrası). 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Anonymus
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9zai_Simon
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kökenli oldukları410, Sabir-Hun boylarının Eszegel boyuna mensup oldukları411, 

Peçenek oldukları412, Got oldukları413, Hun-Avar kökenli oldukları414, Doğu Sekellerin 

Hazar, Batı Sekellerin Avar kökenli oldukları415, Macar kökenli oldukları416, Gepid 

kökenli oldukları417 ve Türk kökenli oldukları418 gibi birbirinden oldukça farklı 

mecralarda seyretmiştir. İskit, Kazar, Kafkasyalı Kabar, Jász (Yas), Kuman ve son 

olarak Ulah kökenli oldukları yazılmış ve iddia edilmiştir.419 

Sekellerin Avrupa’ya ulaşmadan önce hangi siyasi oluşum içinde oldukları 

hakkında bilgi veren en önemli yazılı kaynak Türk tarihinin başyapıtları olarak kabul 

edilen Kök Türk kitabeleridir. Yazıtlarda tarih 709’u göstermektedir ve Bilge Kağan 

henüz 26 yaşında iken “Çik” isimli bir kavimden bahsedilir. Taşa kazınmış tarihî 

kaynakta Çik kavminden şu şekilde bahsedilmektedir: “26 yaşımdayken, Çik halkı 

Kırgızlarla birlikte düşman oldu. Kem Irmağını geçip Çiklerin üzerine asker yolladım. 

Ürpen’de savaştım. Çik ordusunu dağıttım (mızrakladım)”. Ayrıca Çik kavminin ismine 

 
409 Timon Sámuel (1734), Benkő József (18. yüzyıl), Pray György, Fejér György , Kállay Ferenc, Horvát 

István  (18-19. yüzyıl), Hunfalvy Pál (Hun değil I. László’nun eski sınır muhafızları 1876). 

410 Pauler Gyula (1878), Szádeczky-Kardoss Lajos (1927) György Györffy  (Hazar katılımı vardır 1941), 

László Gyula (Hun-Avar-Bulgar 1944), György Györffy  (Bulgar katılımı vardır 1950), Kristó Gyula 

(Bulgar katılımı vardır 1980), Szűcs Jenő (Hazar/Bulgar-Türk 1982). 

411 Nagy Géza (1890). 

412 Tagányi Károly (1890), Réthy László (1891). 

413 Borovszky Samu (1894). 

414 Thúry József (1898), Hóman Bálint (1921) Miklós Asztalos (1930), Pais Dezső (1967) 

415 Sebestyén Gyula (1898 sonrası). 

416 Karácsonyi János (1905), Mályusz Elemér (çoğunluğu Macar 1939), Benkő Loránd (1980), 

Mesterházy Károly (1980), Balázs János (1980). 

417 Karácsonyi János (1924). 

418 Németh Gyula (Türk/Hazar 1935; Moór Elemér: Türk/Çiğil-Hazar). 

419 Györffy, a.g.m., s. 37. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Benk%C5%91_J%C3%B3zsef
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fej%C3%A9r_Gy%C3%B6rgy_(teol%C3%B3gus)
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1llay_Ferenc
http://hu.wikipedia.org/wiki/Horv%C3%A1t_Istv%C3%A1n_(t%C3%B6rt%C3%A9n%C3%A9sz)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Horv%C3%A1t_Istv%C3%A1n_(t%C3%B6rt%C3%A9n%C3%A9sz)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hunfalvy_P%C3%A1l
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pauler_Gyula
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1deczky-Kardoss_Lajos
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3_Gyula_(t%C3%B6rt%C3%A9n%C3%A9sz)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B6rffy_Gy%C3%B6rgy
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C5%B1cs_Jen%C5%91_(t%C3%B6rt%C3%A9n%C3%A9sz)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_G%C3%A9za_(r%C3%A9g%C3%A9sz)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tag%C3%A1nyi_K%C3%A1roly
http://hu.wikipedia.org/wiki/Borovszky_Samu
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pais_Dezs%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kar%C3%A1csonyi_J%C3%A1nos
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9meth_Gyula_(nyelv%C3%A9sz)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mo%C3%B3r_Elem%C3%A9r
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Uygur döneminde de bir olay vesilesi ile rastlanılmaktadır. Börü Ken (Moyen Çor) 

Uygur kağanı olduktan sonra (748) Ötüken’in batı tarafında Tez Başı’nda420 bir yaylak 

meydana getirmiş, otağını burada kurdurmuştur. 750-753 yılları arasında burada 

kalmıştır. Şine Usu Yazıtı’nda geçen hadise şu şekilde verilir: “750 Bars yılında, Börü 

Ken (Moyen Çor), Çiklere bir sefer düzenledi. Kem (Enesey/Yenisey) Nehri kıyısında 

yapılan savaşta Çikleri yenip onları kendine bağladı.”421  

 Bütün bu kayıtlardan anlaşılacağı üzere eğer Sekeller Çikler ile doğrudan 

bağlantılı bir topluluk ise Avrupa’ya ulaşmadan önce Türk kavimleri içinde yaşadıkları 

muhtemel gözükmektedir. Sekellerin zaten gerek Orta Çağ’da gerekse de sonraki 

çağlarda Avrupalılardan ya da Macar kavimlerinden farklı sosyolojik ve kültürel 

özellikler gösterdikleri yazılı kaynaklarda dikkat çekilen hususlardan biri olması bunu 

destekleyen bir ibare olarak görülebilir. 

Sekellerin adı ve menşei hususunda, son yapılan çalışmalar neticesinde ve bütün 

bu görüşlerin dışında son yıllarda en göze çarpan çalışmalardan biri de yine Gömeç’in 

verdiği bilgilerdir. Ona göre Kök Türk ve Orkun kitabelerinde sözü geçen Çik kavmi, 

Tokuz Oguz boylarıyla birlikte Çin yıllıklarında şu şekilde geçmektedir; “630 yılında 

Kök Türklerin İllig Kagan’ı ailesiyle birlikte Çin’e götürüldükten sonra, Türkistan 

havalisi Çin hakimiyeti içerisine sokulmaya çalışılmıştı. Ancak Çin’e karşı bu kez de 

batıdaki On Oklar, Türkleri bir çatı altında toplamaya gayret gösterdiler. Onların bu 

hareketi iki üç hadiseden dolayı başarısızlığa uğradı. Çinlilerin işlerine yarayan bu 

olaylardan birincisi, Nu-shih-pilerin 641 senesinde ayaklanmaları, ikincisi Uygurların 

isyanıdır. Uygur il-teberi Pusat Beg’in ölümünün ardından, 646 tarihinde Uygurların 

başına Çinliler tarafından gönderilen Tömür Tutuk (T’u-mi-tu) adlı yeni il-teber, Çin 

himayesi taraftarı olup, adeta bir Çin kuklası haline gelmişti. Tömür Tutuk Sır 

 
420 Tez Nehri, Moğolistan’ın kuzeybatısında, Tuva’nın da güneyinde bulunan bir nehirdir. 

421 Gömeç, “Türk Tarihinde Sek El….”, s. 52-53. 
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Tarduşları, Bugu, Tongra, Çik İl/Sek İl (Sse-ki), Ediz, Hun gibi diğer Tokuz Oguz 

boylarının yardımıyla mağlûp etmeyi başardıktan sonra (646), Hoang-ho’ya (Sarı 

Nehir) kadar akınlar yaptı ve Çin’e elçiler gönderdi. Burada söz konusu olan Tokuz 

Oguz boylarının adları ise Çin yıllıklarında şu şekilde geçmektedir: Uygur, Bogu, Kun, 

Bayırku, Tongra, Apa İsi, Çik İl/Sek İl (Sse-ki) Ediz, Ku-lun-wu-ku.” Burada adı geçen 

ve dokuz boydan biri olan Sse-ki bize Çik İl/Sek El’i çağrıştırmaktadır.422   

Gömeç’e göre Çik İlliler sonrasında Türklerin dokuz Tölös ailesi ile ittifak 

kurup, Tokuz Oguz adı verilen siyasi teşekkülü oluşturmuşlardır. İşte bu dokuz boydan 

birisi de Çik İl’lilerdir. Çik İlliler tarihi yurtları Sayan-Hakas coğrafyasında ikamet 

ederken, büyük Hun Devleti’nin dağılma sürecinde bölünmüşlerdir. Daha sonra Ak 

Hun-Avar gruplarıyla beraber İrtiş’in batı tarafından MS 2. yüzyılda İdil-Ural 

sahasından ilerleyerek buralarda yeni bir siyasi teşekkül oluşturan Hun birliğine 

katılmışlar ve Avrupa’ya ulaşmışlardır. Elbette ki Avrupa Hun Devleti’nin çöküşüyle 

birlikte kendilerine yakın gördükleri Avar ve Bulgar gibi Türk zümrelerine dahil 

olmuşlardır. Daha sonra doğal olarak bozkır kavimlerinden olan Macarları kendilerine 

yakın hissederek onlara katılmışlardır. Zamanla Çik İl Avrupa’da Sek El (Székely) 

olarak değişime uğramıştır.423 Zaten tarihî metinlerde geçen yer isimlerini göz önünde 

tuttuğumuzda Sekellerin ilk olarak Csiglamezö adlı yerde kaldıkları anlaşılmaktadır. Ve 

Çig-la / Çik-İl bağlantısı da burada en dikkat çekici nokta olmaktadır. 

Her ne kadar son yıllarda reddedilse de Rásonyi, Macar boyları arasında adı 

geçen Kürt/Kurt boyunun da Yenisey çevresi yazıtlarında geçtiğini, bu boyun batıya 

göç ederek Türk egemenliği sonrasında Macarlara karıştığını yazmaktaktadır.424 O 

halde Macarlara karışan Türk soylu kavimlerden benliklerini koruyabilenlerden 

 
422 Gömeç, “Türk Tarihinde Sek El….”, s. 54. 

423 Gömeç, “Türk Tarihinde Sek El….”, s. 55-57.  

424 Rásonyi, Türk Devletinin Batıdaki Varisleri…, s. 9. 
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günümüze kadar varlığını sürdürenler olduğu gibi, Macarlar içinde eriyip kaybolanlar 

da oldu.  

Nemere’ye göre, Sekeller Avrupa’ya ulaştıktan sonra, Hazar bölgesinde 

(Kazaria) ve Kafkaslara yakın bir yerde Macarların da ataları olarak kabul edilen 

Onogurlarla425 temasa geçmişlerdir. Yüzyıllar sonra İtil Nehri çevresinde yine 

Macarlarla karşılaşmışlar ve burada onlarla bir süre zaman geçirerek birlikte Avrupa’ya 

doğru ilerlemişlerdir. Bu durumda Nemere, “Sekellerin kökeni hangi topluluğa 

dayanıyor?” sorusunun cevabını ararken; eski tarihleri kapsamında öncelikle Macar 

olmadıklarını dile getirir. Çünkü ona göre tarihî bilgiler Sekellerin ilk dönemlerinde 

Macarlardan bağımsız bir topluluk olarak yaşamakta olduğunu göstermektedir. Bu 

açıdan bakıldığında etimolojik ve eski tarihsel veriler ışığında Sekellerin kökeni İç 

Asya’ya dayanmakla birlikte Türk özellikleri sergileyen bir kavim olarak gösterilir. Bu 

görüşe göre; MS 800’lü yıllarda Macarlarla karşılaşarak 900’lü yıllarda yakın temas 

kurmuşlardır. Burada açık şekilde Sekellerin ve Macarların yollarının tarihi anlamda 

sonradan kesiştiği anlaşılmaktadır. Hatta şunu da unutmamak gerekir ki Macarlar 

arasına sonradan katılan birçok farklı halk bulunmaktadır. Bunlardan bazıları 

 
425 Ogurlar, İç Asya bozkır kuşağının batı uzantısı olarak Doğu Avrupa’da tarih sahnesine çıkmışlardır. 

Türk dili konuştukları kesinlik kazanmış ilk grup olma özellikleri vardır. Dahası 5. yüzyıl ortalarından 10. 

yüzyıla kadar önemli bir siyasi oluşum olarak bilinmektedirler. Özellikle Macarların 9. yüzyıl sonlarına 

doğru Karpatlar Havzası’nı yurt tutmalarından önceki tarihlerinin bilinmesi açısından Ogur kavimleri 

oldukça önem arzetmektedir. Onogurlar, 5. yüzyıl sonlarından 7. yüzyıl sonlarına kadar Maeotis’in doğu 

kıyılarında, Kuban Nehri civarında bağımsız olarak hüküm sürmekteydiler. Bilindiği kadarıyla en yakın 

akrabaları Sabirler ve Alanlardı. En önemli uğraşları balıkçılık ve kürkçülüktü. Birçok boydan 

oluşuyorlardı ve güçlü bir yapıya sahiptiler. 558’de Avarlara karşı oldukça başarılı bir savunma 

gerçekleştirmişlerdi. Onlar hiç bir zaman Bizans’ın dikkatinden kaçmamışlardır. Batı kaynaklarında 

özellikle Bizans yazarlarının dikkatini çekmişlerdir. Yine Bizans’ın etkisinde Hristiyanlığı tanımışlardır. 

Vásary, a.g.e., s. 196, Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Gyula Moravcsik, “Az Onogurok Történetehez”, 

Magyar Nyelv, XXVI, 1930, s. 4-18, İbrahim Kafesoğlu, Bulgarların Kökeni, Ankara 1985. 
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Peçenekler ve Kumanlardır. Bu topluluklar arasında Macarlara yakın derecede benzeyen 

ve Hun bilinci taşıyan tek halk ise Sekellerdir. Sadece Sekeller Macarlara benzer şekilde 

Attila’yı kendi ataları olarak kabul edip, kendilerinin de Hunlardan geldiğine 

inanmışlardır.426 Zaten yurt tutuş öncesinde Macarların ve Sekellerin bozkır hayatı 

yaşamalarına rağmen, Macarlara dâhil oldukları dönemde Sekellerin yardımcı halk 

düzeyindeki yaşam tarzları, Macarlığın içindeki farklı bağımsız ve hukukî yapıları ve 

Macarca konuşmalarına rağmen farklı bir alfabe ve oyma yazısını (rovásírás) 

kullanmaları uzun zamandır bilinmektedir.427  

Sekellerin bu özellikleri bir Türk kavmi olma olasılığını destekler nitelikte bir 

durumdur. Bu nedenle Sekellerin eski tarihlerini Türklerin arasında aramak belki de en 

doğru yöntemdir. 

 19. yüzyılın sonlarına gelinirken Sekellerin kökeni meselesinin Macar bilim 

dünyasında sıkça sorulan sorulardan birisi olduğu açıkca görülmektedir. Köken 

meselesi üzerine Hunfalvy Pál’in düşünceleri önem kazanırken, onun, Sekellerin 

dillerine bakarak Sekellerin Macar oldukları düşüncesini savunduğu görülmektedir.428 

Hatta 1876 yılında neşrettiği “Magyarország Ethnographiája” adlı eserinde Sekellerin 

aslında Hunlardan gelmediği, nispeten Slav ve Türk etkisine maruz kalmış olan ve 

Macar Kralı I. László’nun (1077-1095) eski sınır muhafızlığı görevini üstlenen 

topluluklardan ibaret olduğu görüşündedir.429 Ayrıca Sekellerin tarihlerine ve 

yaşadıkları topraklardaki teşkilat sistemlerine bakıldığında onların Macarlardan farklı 

bir halk olduğunu ifade edilmiş ve bu dönemde çok farklı görüşlerin ortaya çıktığına 

dikkat çekilmiştir. Dahası Sekellerin kökeni meselesini daha iyi kavramak için asıl 
 

426 Nemere, a.g.e., s. 10. 

427 Kordé, “Gondalatok a Székely...”, s. 10. 

428 Pál Hunfalvy, Magyarország Ethnographiája, A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, 

Budapest 1976, s. 300-301; Tagányi, a.g.m., s. 213. 

429 Hunfalvy, a.g.e., s. 299-301.   
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olarak bütün bir şekilde Macar yurt tutuşunun birlikte incelenmesi gerektiği 

söylenmiştir.430 

Macar tarihi içinde Sekellerin kökeni meselesi, 19. yüzyıl araştırmacıları 

tarafından üzerinde oldukça durulan ve dikkat çeken konulardan biri olmuştur. Bu 

dönemde Macarların kökeni üzerine de çok sayıda araştırma yapılırken, Sekeller 

hakkındaki araştırmalar da buna paralel olarak artış göstermiştir. Sekel adı ve Sekellerin 

meselesi üzerine düşünceler ortaya atılırken, Sekellerin Hun kökenli olduklarıyla ilgili 

görüş belirtenler özellikle bu konu hakkında ilk dafa Macar gestaları ve tarihî 

vesikalarında bilgi verildiğinden, öncelikle bu kaynakları dikkate almıştır. Böylece 

Sekellerin kökeni hakkında Hun-Türk ilişkisi, öne çıkan konular arasında yer 

bulmuştur.431 

Şimdi Sekellerin kökeni hakkında ortaya konan ve birbirinden farklık arz eden 

bu görüşlere kısaca değinelim. 

 

2.1. Türk Görüşü   
 

2.1.1. Sekellerin Hun Olduklarına Dair Görüşler 
 
 

Erdel’in güney doğusu boyunca uzanan topraklarda yaklaşık 1.5 milyon nüfusa 

sahip olan Sekellerin Hun kökenli oldukları meselesi tarihçileri ve dil bilimcileri yoğun 

şekilde meşgul etmiştir. Hun kökenli oldukları görüşü, diğerleri arasında güçlü şekilde 

kabul gören ve tartışmasız en büyük tarihî geçmişe sahip olan teori olarak 

görülmektedir. Sekel kelimesi bir halkı ve ulusu işaret ederken özellikle tarihî vesikalar 

 
430 Tagányi, a.g.m., s. 213. 

431 Sebestyén, a.g.e., s. 3-5. 
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Sekellerin, Hun kökenli olduklarından ve soylarının Attila’ya dayandıklarından 

bahsetmiştir.432 

Sekellerin kökeni konusunda önemli etmenlerden biri olan Hun bilincinin 

gelişmesindeki en büyük faktör kuşkusuz Orta Çağ Macar kronikleridir. Kronik 

yazarları genel olarak, Sekellerin Hun kökenli olduklarını ve Attila’nın soyundan 

geldiklerine inandıkları için kendilerini farklı olarak gördüklerini ve yine farklı bir 

şekilde Sekel (Macarca Székely) olarak isimlendirdiklerini yazarlar. Hunların, Avarların 

ve Macarların tarihini tamamen birleştiren Kezai’nin kroniğinde tarihî olaylar şu şekilde 

geçmektedir:  

“Attila’nın ölüm haberinin duyulmasıyla herkes şaşkına dönmüştü. Ancak 

kendisinden sonra oğulları çok olduğundan ağlasınlar mı, sevinseler mi bilememişlerdi. 

Çünkü kendisinden sonra mutlaka oğullarından biri hüküm sürecekti. Zamanında 

Attila’nın üzerinde hüküm sürdüğü Veronalı Detre ve Alman hükümdarları Hunların 

bölünmesine sebep olmuştu. Bir kısmı Kral Attila’nın Yunan İmparatoru Honorius’un 

kızından olan oğlu Çaba’yı, diğer kısım ise Alman prensesi Krimhild’den olan oğlu 

Aladar’ı kral seçmek istemiştir. Daha ılıman ve sağduyulu kesim Çaba’yı desteklerken 

yabancı kesim Aladar’ı desteklemiş ve her ikisi de hüküm sürmeye başlamıştır. Ancak 

Aladar’ı destekleyen Veronalı Detre’nin kurnazlığı yüzünden ikisi arasında savaş patlak 

vermiştir. İlk savaş sonucu Aladar yenilmiştir. Scambria’da devam eden ikinci savaşta 

ise Çaba yenilmiş Hunlar çok büyük kayıplar vermiştir. Bu savaş Krimhild Savaşı 

olarak bilinmiştir. …Çaba yanında on beş bin Hun ile Honorius’un yanına gitmiştir. 

Ancak burda kalamayarak İskitya’ya akrabalarının yanına dönmüştür. Bu savaştan 

kaçarak kurtulan üç bin kadar Hun, Batılı kavimlerden korktukları için Árpád dönemine 

kadar Csigla Ovası’nda kalmışlardır. Ve kendilerini Hun değil, Sekel (Székely) olarak 

 
432 Bözödi, a.g.e., s. 24; Karácsonyi, a.g.e., s. 13, Kordé Zoltan, “A Székely Eredetkérdés az Újabb 

Kutatások Tükrében”, Aetas, 1993, s. 21. 
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isimlendirmişlerdir. Bu Sekeller Hun kalıntısıdır. Onlar Macarların ikinci kez 

Pannonya’ya döndüklerini öğrendiklerinde, Ruthenya sınırına onları karşılamaya 

gitmiştir. Pannonya’nın fethine katılarak kendilerine pay almışlardır. Ancak bu yer 

Pannonya’da değil, Ulahlarla birlikte sınır yerlerden pay almışlardır. Sekeller, 

Ulahlarla karışarak onların harflerini kullanmışlardır. Bu Sekeller Çaba’nın 

Yunanistan’da kaybolduğunu (öldüğünü) söylemiştir. Bu sebeple halk arasında şu 

söylem hasıl olmuştur: Çaba Yunanistan’dan döndüğünde geri gel”433 

Tarihî vesika sonrasında yazarın Çaba’nın kim olduğu ile alakalı görüşlerine yer 

vermesiyle devam etmektedir. Pannonya’nın Hunların çökmesinin ardından bir süre 

yöneticisi olmadan kaldığından ve Slav, Yunan, Alman ve Ulah göçmenlerin 

varlığından söz eder.434  

Bununla birlikte Gesta Hungarorum’da da Sekellerin Hun kökenli olduklarına 

dair bazı bilgiler yer almaktadır: “Kral Árpád ve soylular arasında ortak bir karar 

alınarak Bihar lideri (Bihari Vezér) Mén-Marót  üzerine bir ordu gönderildi. Bu 

ordunun yöneticisi ve liderleri Ösbő ve Velek (Belek/Balak) oldular. Bu ordu adadan 

hareket etti. Tisa’dan çok uzak olmayan Kórógy Nehri kenarına orduyu 

konuşlandırdılar. Orada Attila’nın halkı olan Sekeller Ösbő’nün çağrısına uyarak barış 

amacıyla öne çıktılar ve oğullarını gönüllü bir şekilde farklı hediyerle verdiler. Böylece 

Ösbő’nün ordusunun öncü birlikleri olarak gönüllü bir şekilde Mén-Marót’un ordusuna 

karşı yola çıktılar”.435 Burada dikkat çeken nokta Sekel isminin Attila’nın halkı olarak 

tanımlanması ve tek başına anılmış olmasıdır. O halde isimsiz Gesta’ya ve Kezai’nin 

yazmasına göre Sekeller ne Macar ne Avar ne de başka bir halktan değildi. Onlar 

 
433 Kezai Simon, s. 30-31; Nemere, a.g.e., s. 18. 

434 Kezai Simon, s. 32. 

 

435 Anonymus Gesta Hungarorum, s. 26; Nemere, a.g.e., s. 17; Györffy, a.g.m., s. 38. 
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kendilerini Attila’nın halkı olarak isimlendirmişlerdi ve tarihî metinlere bu şekilde 

geçmişlerdi. 

Sekellerin Hun kökenli olduğu düşüncesini savunan ve yer isimlerine göre (Rika 

erdő, Budvár, Hun árka, Zéta vára vb.) bazı teoriler üreten Orbán Balázs, bu yer 

isimlerinde Hun izlerine rastlanıldığını ileri sürmüştür. Orbán ve bazı önemli Erdel 

tarihçilerine göre Sekeller Macar yurt tutuşundan çok daha öncesinde Erdel bölgesinde 

yaşayan bir halktı. Bu görüş, tarihçilerin Sekellerin Attila’nın halkının devamı şeklinde 

ortaya çıktıkları teorisinin önemli bir dayanak noktası olmuştur.436 Diğer yandan 

Sekellerin oldukça dışa kapalı bir hayat sürmeleri ve 17. yüzyıla kadar kullanılan Kök 

Türk yazısı benzeri oyma yazısının varlığı, Sekel-Hun akrabalık bağlarını kanıtlamakta, 

ayrıca Sekellerin halk kültürü açısından önemli bilgiler vermektedir.437 

Kordé, Sekellerin, Árpádlardan ve Macarlardan bağımsız olarak, kendi gerçek 

veya kurgusal Hun bilincine sahip olup olmadığına karar verilebilinir mi sorusundan 

yola çıkarak bir takım araştırmalar yapmıştır. Bu doğrultuda Anonymus’ta yer alan 

yazılı Hun geleneğinin ayrıntılarını inceleyen László Veszprémy’nin, “Székely” 

isminin, bir Szekel-Hun geleneğinin devamı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca Gyula 

Kristó’nun da Sekel-Hun geleneğiyle detaylı bir şekilde ilgilendiğini, ona göre 

Sekellerin Hun geleneğini sorgulamak için çok az olasılık olduğunu fakat Sekellerin 

Attila ve Hunlarla geleneksel, bilinçli bir ilişkisinin olduğunu gösteren birçok işaret elde 

ettiğini söyler. Bunu ise günümüze kadar yaşayan Hun geleneklerine ve tarihî vesikalara 

dayandırmaktadır.438 

 
436 Kezai Simon, s. 11; Orbán Balázs, A Székelyföld Leírása, Budapest 1873, s. 102; Egyed, A Székelyek 

Rövid Története A Megtelepedéstől, s. 8. 

437 György Bözödi, Székely Bánja, Budapest 1959, s. 26. 

438 Kordé, “A Székely Eredetkérdés az...”, s. 29-30. 
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Sekellerin Attila ile bağlantısıyla ilgili çok sayıda fikir yer alırken bu fikirler 

çeşitli dayanaklarla desteklenmeye çalışılmıştır. Györffy de Sekellerin Attila’nın halkı 

olarak anılmasını yine Anonymus’un eserinden kaynaklandığını belirtir. Ek olarak İtil 

Bulgarlarının bir kolu olan Eskillerin, Karpat Havzası’na geldiklerinde bu bölgede bir 

Hun bilinci yarattığına dair hipotezlerden özellikle bahsedilmelmesinin gerekli 

olduğunu söyler.439 Yine bu düşünceyi savunanlardan Gábor Balás, Onogur-Bulgar 

oluşumu çerçevesinde yaşayanlar arasında, sadece Yedi Macar boyunun atalarını değil, 

aynı zamanda Sekelleri de aramanın gerektiğini belirtir. 5. yüzyılda yaşamış olan İrkin 

(Çaba) ve onun soyundan gelenlerin zamanında, Yedi Macar boyu ve Sekellerin 

birbirinden önemli ölçüde ayrılmış olacağını varsaymak için bir neden görmez, çünkü 

ne dilsel ne de diğer özellikleri böyle bir farklılık göstermemektedir. Ona göre “sadece 

Sekeller değil Macarlar da bir zamanlar Hun vatandaşı idi. Sekellerin Hun köken 

geleneği devam etti. Ancak Macarlar için durum farklıydı. Sekel halkının daha az 

sayıda olması ve içe dönük yapıları nedeniyle geleneklerine olan bağlılık azalmamıştı. 

Hunlarla bağlantıya atıfta bulunan geleneğe sahip çıkan ailede yönetici hakkının 

bulunması da bunda etkili oldu.” Anonymus’un bazı bölümlerinde bu geleneğe atıfta 

bulunulduğunu,440 Anonymus’un Almış’ın başbuğ seçilmesi ile ilgili kısmında441 

Árpád’ın babası Almış’ın Attila’nın soyundan geldiği için Pannonya topraklarının 

alınması gerektiği yazılmıştır. Yine 14. bölümde bu durum Árpád’ın ağzından 

aktarılarak: “Atam Attila’nın ülkesi çok güçlüydü, toprakları Tuna ve Tisa arasında 

uzanıyordu” şeklinde malumat verilir.442 

 
439 Kordé, “A Székely Eredetkérdés az”, s. 24. 

440 Balás, a.g.e., s. 20. 

441 Anonymus Gesta Hungarorum, s. 5. 

442 Balás, a.g.e., s. 20. 
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Sekellerin Türk kökenli olduğuna dair iddiaların bir diğer dayanak noktasının da 

Sekellerin Türk tipinde teşkilatlanmış bir yönetim yapısına sahip olmalarıdır. Hatta elde 

edilen kanıtların birçoğu sonradan Macarlara katılan Sekellerin konargöçer atlı Türk 

boylarından oldukları iddiasını destekler niteliktedir. Sekeller, askerî ve sosyal yapıları 

bakımından Türklere çok benzemektedirler. Hem Hunlarda hem de Oğuz Türklerinde, 

hatta sonraki Türk topluluklarında da görülen boy düzeni Sekellerde de mevcuttur.443 

Ayrıca Sekellerin, Türk kökenli olup da Macarlaşan halklardan birisi olan Peçenekler 

gibi okçulukta iyi oldukları ve savaşçı bir halk oldukları görülmektedir.444 Ayrıca Sekel 

yurdunda yaşayan herkesin savaşta asker olarak görülmesi ve savaşa her an hazır 

bulunuşlukları Türklerdeki Ordu-Millet anlayışıyla yakından bağlantılıdır. 

Darkó Jenő, Orta Çağ’da Erdel ve çevresindeki halkları incelediği çalışmasında 

Sekelleri de dahil etmiş ve bu konuyla alakalı görüşlerine yer vermiştir. Jenő: 

 “Sekellerin eski yaşam merkezlerine bakıldığında tarihî vesikalarda da geçtiği 

üzere, yaşadıkları bölge ismi olan ve Çik adının görüldüğünü “Csiglamező” nün Türkçe 

bir anlam ifade etmekle beraber günümüze kadar gelen oyma yazısını kullanmaları 

temelinde ise Sekellerin Türk kökenli oldukları izlenimi ortaya çıkardığını belirtir. Ona 

göre bu bulgulara göre Sekeller köken itibariyle Türklere dayanmaktadır ki Fin-Ugor 

ve Türk kökenli diğer halklar olan Hunlar, Avarlar, Bulgarlar, Peçenekler ya da 

Macarlarla da yoğun bir akrabalık bağına sahip olmaları muhtemeldir. Burada 

Csiglamező, önemli bir bölge olarak önem kazanmaktadır. Bu bölge incelendiğinde 

Besarabya ve Moldova da önem kazanır. Bu bölgelere Dobruca ve Bulgaristan da 

eklenebilir. Eski Bulgarlar bu saydığımız bölgeleri savunma bölgeleri olarak 

kullanmıştır. Aynı durum Sekeller için de söylenebilir. Sekeller “Csiglamező” yü bir 

savunma hattı olarak da kullanmıştır. Besarabya ve Moldova ise şunun için önemlidir; 

 
443 Bkz. Üçüncü Bölüm: Sekel Boy Teşkilatı, s. 198. 

444 Németh, a.g.m., s. 131-132; Erdély Története, s. 291. 
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Sekeller sadece Karpatların batısında yaşamamışlar, aynı zamanda doğusunda da 

yaşamışlardır. Örneğin, burada yaşayan Çangoların445 bir kısmı kendilerine Sekel 

demektedir. 17. yüzyıldaki bazı gezginler de bu bölgede yaşayan Çangoları Sekel olarak 

kaydetmiştir. Kaynaklarda geçen Çangolar veya Sekel çangoları muhtemelen Sekelleri 

ifade etmektedir ve yurt tutuş öncesinde de Macarlarla yakın ilişkiler içerisinde 

olmuşlardır. Ona göre Sekel halkı Etelköz Macarlığı ile yakın temas halindeydi ve 

Árpád’ın yurt tutuşuna yardımcı olmuştu. Sekeller yurt tutuşun ardından Macarlara 

katılmışlardır ve kendi özel yasalarına göre bir sistem kurmuşlardır”446 ifadelerine yer 

vermektedir. 

 

2.1.2. Sekellerin Avar Olduklarına Dair Görüşler 
 

Sekellerin köken meselesinde ortaya atılan görüşlerden birisi de Avar oldukları 

teorisidir. Bu konuda önde gelen isimlerden olan Sebestyén, József Thúry’e atıfta 

bulunarak, Sekellerin Avar kökenli oldukları teorisini desteklediğini ve bunu ispat 

etmeye çalıştığını belirtmiştir. József Thúry, buna dayanak olarak da Avarların Karpat 

Havzası’nda bıraktığı mirası gösterir. Sebestyén ise Sekelleri sadece Erdel’de aramanın 

doğru bir yaklaşım olmadığını, Sekelleri bütün Macaristan sınırları içerisinde aramanın 

daha doğru bir yaklaşım olacağı kanaatindedir. Çünkü bilindiği gibi Macaristan sınırları 

içerisinde Türk boyları da dâhil olmak üzere farklı dönemlerde farklı milletler varlık 

göstermişti ve ona göre Sekeller bu halklardan veya boylardan kalan bir topluluk 

olabilirdi.447 Hunların bölgedeki faaliyet sürelerinin kısa olması Hunlardan sonra 

 
445 Csángó (Çango)larla ilgili daha detaylı bilgi için bkz. Gökhan Dilbaş, “Csángó’ların Kökeni Üzerine”, 

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, C. 3, S. 2, Haziran 2014. 

446 Darkó Jenő, Népességi Mozgalom Erdélyben és Környékén a Középkorban, Városi Nyomda, Debrecen 

1938, s. 15-16. 

447 Sebestyén, a.g.m., s. 408. 
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bölgede varlık göstermiş olan Gotlar, Gepidler, Langobardlar ve Avarlar arasında 

Sekellerin kökenlerinin aranabileceği ihtimalini de öne çıkarmış olmaktadır. 

Sebestyén’in bu konudaki en önemli dayanak noktası, tarihsel kanıtların Macarların 

ortaya çıktığı tarihlerde, Sekel isimlerinin bulunduğu Macaristan bölgelerinde Avar halk 

izlerinin de bulunmasıdır. Yine Avarlar genellikle Hunlar olarak adlandırıldığından, 

burada bulunan halk büyük bir olasılıkla Hun-Sekel kökeni meselesinin haklılığını 

ortaya çıkarmaktadır. Eski dönem eserlerinde de görüleceği üzere Sekeller Hunların 

ortadan kalkmasından sonra Csigla bölgesine doğru çekilmişlerdi. Sebestyén’e göre 

Csigla yer ismi kesinlikle bir Türk ismiydi ve bu da Sekellerin Avar kökenli olduklarını 

kanıtlamaktaydı.448 Karácsonyi yapılan araştırmaları değerlendirerek, Gyula 

Sebestyén’in Sekelleri farklı bir düşünce ortaya koyarak doğu ve batı Sekelleri ayrımı 

yaptığını, bu ikisi arasında bazı farklılıklar olduğunu, ilaveten Batı Sekellerini Avarlara 

bağlarken, Doğu Sekellerini ise Macarlara katılmış olan Kazar Kabarlarına bağladığını 

söyler. Gyula Pauler’ın ise Sekelleri Bulgar Eskilleriyle bir tuttuğunu belirtir.449 Yine 

bu konuda çalışanlardan Egyed Ákos, Gyula László ve Engel Pál’in çalışmalarını 

incelemiş ve çalışmasında onların görüşlerine yer vermiştir. Bunlardan Sekellerin 

kökeni meselesiyle ilgili olarak Gyula László’nun “ikinci yurt tutuş (kettes 

honfoglalas)”450 teorisini tekrar gündeme getirdiğini, ona göre 10. yüzyıl Macarlığı, 

 
448 Sebestyén, a.g.m.,  s. 409. 

449 Karácsonyi, a.g.e., s. 5. 

450 Thuróczy, 1488 yılında kaleme aldığı tarihi vesikasının ikinci bölümünün ilk başlarında, Macarların 

Pannonya’daki ikametleri ile alakalı birtakım bilgiler vermiştir. Buna göre, “Macarlar ya da Hunlar, 

Attila’nın ölümünü takiben 301 yıl sonra Pannonya topraklarına gelmişlerdi”. Yani Hunların ardılı 

olarak kabul edilen Macarların bugünkü topraklarına gelişi, ata topraklarına yeniden dönüşüydü. Çünkü 

Karpat Havzası civarına gelen Macarlar, burada Macarca konuşan bir topluluk ile karşılaşmıştı. Bu 

yüzden Macarların bu gelişi ikinci yurt tutuş olarak adlandırıldı. İlk olarak László Gyula tarafından dile 
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Karpatlar Havzası’nda çok sayıda Macar dilli halkı barındırdığını ve bunların Geç 

Avarlar olarak adlandırılan Avarların kalıntıları olarak gördüğünü yazmıştır. Yine 

Gyula László’nun teorisine göre Macar yurt tutuşu birbirini takip eden iki göç halinde 

meydana gelmişti. Birincisi, 670 civarında kalabalık bir halk kitlesinden oluşan hareketi 

ifade etmektedir ve arkeolojik olarak bakıldığında Griffes kuşağı (griffes indás)451 olan 

halk ve Onogurlar, Árpád yurt tutuşunda ve Macar Krallığının kurulmasında etkili 

olmuştur. Onogurların belirgin bir şekilde köylerine Macarca isim verdikleri ve 

Macarları meydana getiren ana kütleyi oluşturdukları bugün artık birçok araştırmacı 

tarafından kabul edilmektedir. Ákos, Gyula László’nun, “işte bunların arasında 

Sekellerin kökeninin aranması gerektiğini” savunduğunu dile getirmiştir. Yine diğer bir 

görüşe göre, Macarlar 895-896 yılındaki yurt tutuştan önce, göçlerine 7. yüzyılın son 

çeyreğinde Avarlar ile başlamıştı.452 Devamında bu görüş doğrultusunda daha yeni 

dönemde Sekellerin kökeni meselesi üzerine görüşünü ortaya koyarak tarihî vesikalara 

göre Sekellerin Macar yurt tutuşu döneminden önce bu bölgede yaşadıklarını iddia eden 

Engel Pál’in görüşlerine yer vermiştir. Pál’ın görüşlerinden yola çıkarak Avarlarda 

Macarları değil, Sekelleri aramanın gerekli olduğunu belirtmiştir.453 Çünkü Geç Avar 

 
getirilen bu görüş, öncesinde Anonymus’ta ve diğer tarihi vesikalarda, Rus tarihi vesikası Nestor’da ve 

Tercüman Mahmud’un kaleme aldığı Tarih-i Ungurus’te bulunmaktadır. Şenol, a.g.t., s. 230. 

451 Bazı arkeolog ve tarihçiler Sekellerin, Macar olduğuna veya en azından yakından alakalı Bulgar-

Onogur boylarından olduğu görüşünü savunmuşlardır. Hatta bu boyların Avarlar tarafından Karpatlar 

Havzası’nın içlerine kadar itildiklerini ve burada Macar fetihlerine kadar kimliklerini koruduklarını dile 

getirirler. Bu görüşün son varyantına göre, Macarlar ve Sekeller yedinci yüzyılın sonunda Karpatlar 

Havzasındaki Avarlar etrafında yerleşmişler ve onlarla birlikte “Griff ve tendril” tarzı olarak bilinen 

dekoratif bir gelenek geliştirmişlerdir. Erdély Története, s. 292. 

452 Ákos Egyed, A Székelyek Rövid Képes Története, s. 12. 

453 Ákos Egyed, A Székelyek Rövid Története a Megtelepedéstől 1918-ig, s. 12; Rásonyi, Doğu Avrupa’da 

Türklük, s. 72. 
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dönemi kalıntıları ve Sekel yer isimleri karşılaştırıldığında bu alanların Sekel yerleşimi 

olabileceğini düşündürecek kanıtlar ele geçirilmiştir.454 

Bütün bunların yanı sıra, Avarların son zamanlarında Franklarla birçok kez 

çarpıştığı, çok sayıda zayiatın olduğu ve bunun sonucunda Avarların iç yapısının 

bozulduğu tahmin edilir. O döneme ait bilgileri elde etmek ne kadar zor olursa olsun, 

her durumda Aşağı Avusturya topraklarının savaş sırasında Avarlar tarafından 

boşaltılmış olması gerekir. Böyle bir durumda belki de Sekellerin ataları da kargaşa 

ortamından uzaklaşarak bu bölgeden ayrılmak zorunda kalmışlardı ve muhtemelen 

tarihî vesikalarda adı geçen Csigla (Çığla/Çikle) bölgesine gitmişlerdi.455 Onogurlar bu 

mücadeleden çok etkilenmeden orada kaldılar ve Árpád’ın fethiyle bu bölgeye yerleşen 

Macarlar onları burada buldu. Attila’nın ölümünün ardından Germen efsanelerinden 

aldığı Krimhild Savaşı’nı anlatan Kézai, Sekellerin bu olay sonrası Csigla/Çikle 

bölgesine gittiğini yazmıştır. Ancak Avarların son dönemlerinde meydana gelen 

savaşlardan dolayı o anki Avarların durumu hakkında net bilgilere ulaşılamıştır. Balás 

bu durumu göz önüne alarak, Kézai’nin olayları doğru bir şekilde yorumlayabileceği 

hiçbir haberin ona ulaşamadığını belirtir.456 

Rásonyi, Gy. László’nun arkeoloji ve yerleşim tarihi çalışmalarına dayanarak, 

“Avarların ikinci göç dalgasını gerçekleştirdikleri sırada 6. yüzyılda bozkırdan süratle 

geçerek Karpat Havzası’na ulaştıklarını, Kuban Nehri çevresindeki Onogur ülkesi 

Macarlarından bir kısmını da birlikte sürüklediklerini” belirtir. Ona göre Avar-Macar 

birlikteliğinden olan kalıntılar, Macar nüfus kitlesinin içinde Macar yurt tutuş dönemine 

kadar varlıklarını muhafaza etmiş ve en sonunda da Macarlar içinde erimişlerdir. Bu 

 
454 Balás Gábor, “Középkori Székely Települések A Kárpát-és A Duna-Medencében”, Acta Historica 

Hungarica Turiciensia, IV. Évf., 1. Sz., Budapest 2005, s. 40. 

455 Balás, a.g.e., s. 41. 

456 Balás, a.g.e., s. 41-42. 
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yüzden Macarlığın bir kolu olarak düşündüğü Sekellerin bu kalıntılardan olduğunu 

belirtir.457 

 

2.1.3. Sekellerin Bulgar Olduklarına Dair Görüşler 
 
 

Sekellerin geldikleri yer konusunda ortaya konan bir teoriye göre; onların 

Bulgarların bir kısmını teşkil eden Eszkil (Eskil) boyu ile İç Asya’dan batıya doğru 

ilerledikleri ifade edilmektedir.458 Eszkil (İzig İl/Eskil) Bulgarlarının menşei ve 

Avrupa’ya olan göçleri hakkında iki görüş öne sürülmektedir. Bunlar; 

 1. Töles boylarıyla birlikte, Avrupa’ya Kök Türk Devleti kurulmadan önce 

gittikleri, 

 2. Batı Kök Türk Devleti’nin sağ kolu olarak bilinen ve daha sonra yenilerek 

egemenliklerini kaybeden Nu-Shih-pi boylarından biri olup, daha sonra Avrupa’ya göç 

ettikleri şekindedir.  

Birinci görüş için herhangi bir ipucu veya kaynak yoktur. Ancak Nu-shih 

pi’lerin Karluk ve Türgiş fethinden sonra Avrupa’ya göç etmiş olmaları muhtemel 

gözükmektedir. Güney ve doğu tarafı kapalı olduğundan muhtemel olan tek açık kapı 

Güney Rusya ve Aral stepleridir. 840 yılından sonra ise Uygur tehdidiyle daha batıya 

itilmişlerdir. 943 yılına doğru güneyden Karahanlıların baskıları başlamıştır ve ellerinde 

bulunan Çu vadisini de kaybetmişlerdir. Bundan sonra tek göç yolu Güney Rusya 

kalmıştır. Bütün bunlara baktığımızda Nu-Shih-pi’lerin 8. yüzyıldan itibaren Asya 

steplerinden Avrupa’ya göç ettikleri  düşüncesi ağırlık kazanmaktadır.459 Sekellerin 

 
457 Rásonyi, Türk Devletinin Batıdaki Varisleri, s. 17. 

458 Nemere, a.g.e., s. 10. 

459 Bahaeddin Ögel, “Sekel’lerin Ataları Hakkında (Sikil, Esgil Boyları)”, Belleten, C. IX, S. 33-34-35-

36, Ankara 1945, s. 474-479. 
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Eskil Bulgarlarından olduğunu savunanların dayanak noktası budur. Bunun yanı sıra 

Macar kaynaklarında da buna yakın bilgiler verilmiştir. 

Gyula Kristó eserinde, Anonymus’ta yazılanlardan yola çıkarak Sekelleri Attila 

ile bağlantılı gördüğünü ve Sekellerin başlangıçta Attila’nın halkı olduğunu yazmıştır. 

Öte yandan, diğer bir kısım ise Onogur-Bulgar Eskillerinin (Eszkil) haleflerinin 

Macarlara katılmalarının devamındaki süreçte bile, Sekellerin ve Onogurların Hun 

geleneğini koruduklarını ve hatta bunun Bulgar prensliğinin listesinde de yer aldığını 

söylemişlerdir.460 

Onogurlar meselesi Macarların eski tarihiyle ilgili tartışmalarda temel 

konulardan biri olmuştur. Tarihçi ve aynı zamanda arkeolog olan László Gyula “A 

Kettös Honfoglalas (ikili yurt kurma)”461 adlı çalışmasında Avar döneminin son 

zamanlarında büyük bir Macar halk kitlesinin göç ettiğini öne sürmüştür. Ona göre ilk 

Macar fethini Onogurların boy ittifakı içinde bulunan Kuber’in liderlik ettiği kısım 

gerçekleştirmişti. Bu sonuca Macaristan’da arkeolojik buluntularda yeni bir grubun 

görülüşü zemin hazırlamıştı.462 Kuber ve halkının tam olarak nereye yerleştiği o dönem 

tarihçileri tarafından kaydedilmemişti. Ancak László Gyula ve meslektaşları, kazıların 

verilerini sistematize ederek, griffes-indás463 stilini kullanan insanların 7. yüzyılın son 

çeyreğinde ortaya çıktığı sonucuna ulaştılar ve geç Avar buluntularının yerlerini 

haritalandırdılar. Burada ele geçirilen çok sayıda buluntu, önemli sonuçlara varılmasına 

olanak verdi. Bu durumda, Gyula László’nun çifte fetih teorisine dayanarak, ilk 

 
460 Kordé, “A Székely Eredetkérdés az”, s. 29-30; Eckhart, a.g.e., s. 200. 

461 Bkz. László Gyula, A Kettős Honfoglalás, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1978. 

462 Rásónyi, Doğu Avrupa’da Türklük, s. 91. 

463 7. yüzyılın sonuna doğru Karpat Havzası’nda ortaya çıkan yeni arkeolojik kültüre arkeologlar 

tarafından Griffon ve sarmaşık filizi kakmalı kemer tokası kültürü adı verilmektedir. Bu kültürün ve 

bununla bağlantılı yeni kavmin ortaya çıkışıyla daha çok Gyula László ilgilenmiştir. Vásary, a.g.e., s. 

210. 
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aşamada, yani 680 civarında Karpat Havzası’na gelenler Sekellerdi.464 Rásonyi’e göre 

Avar kağanı Sekelleri sürekli şekilde kuvvetlenen Frank İmparatorluğu’na karşı, batı 

bölgesinin savulması için Vas ve Zala illeri olmak üzere günümüz Avusturya’sının doğu 

taraflarına yerleştirmişti.465 Avarlar bu grubun henüz yerleşimde olmayan yerlere 

yerleşmesine izin vermişti. Bu yüzden Sekeller, alanı kullanılabilir hâle getirmek için 

çok çalışmak zorunda kaldı. 19. yüzyılın sonundan elde edilen veriler, Sekel köylerinde 

ekilebilir alanın genişletilmesinin harika bir iş olduğunu göstermektedir.466 

Gyula László’nun dışında, Géza Nagy, Révai Nagy Lexikona’da Kuvrát 

(Kubrat) başlığı altında, 1915 gibi erken bir tarihte yazılanlara dikkat çekerek şunları 

yazmıştı: “Avarlar arasından 678 civarında Pannonia’ya taşınlar oldu. Bazıları 

Sekellerin batı kolunun bir kısmını bu halkların kalıntıları olarak görüyor.” László 

Gyula da bu açıdan Kurt’un (Kubrat) dördüncü çocuğunun tarihiyle daha çok 

ilgileniyordu. Beşinci çocuk Alzyk (Alaçık/Alçıku467), halkının Almanya’ya gitmesi, 

ancak burayı kaybetmesi ve Adriyatik çevresinde, Ravenna’ya bağlı bir bölgede, 

halkının yalnızca bir kısmının sığınabilmesi gerçeğiyle bağlantılı olarak ortaya çıkmış 

olabilirdi.468 

Karpat Havzası’ndaki lider Kuber’in ilk başlarda Avar kağanı ile arası iyiydi. 

Kağan onu ülkede yaşayan yabancı halkların genel görevlisi yapmıştı. Daha sonra 

Kuber ve kağanın askerleri arasında anlaşmazlık çıktı. İddiaya göre: “Kağan, Kuber ve 

yanındakilerin Yunan topraklarına yani Roma İmparatorluğu’na girmesine izin vermek 

istemedi. Kuber’in askerleri iki kez muharebelerden zaferle çıkınca, kağan kuzeye 

çekildi ve lider Kuber halkıyla birlikte Tuna’yı geçip güneye ilerleyerek Selanik’e 
 

464 Balás, a.g.e., s. 31, Vásary, a.g.e., s. 210. 

465 Rásónyi, Doğu Avrupa’da Türklük, s. 91. 

466 Balás, a.g.e., s. 32. 

467 Gömeç, “Türk Tarihinde Bulgarlar”…, s. 493. 

468 Balás, a.g.e., s. 24. 
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ulaştı.” Kuber hakkında bilinenler bunlarla sınırlıdır. Balás, onun kaderinin Sekel 

efsanesinin bahsettiği Çaba’yı (Csaba) çok andırdığı fikrindedir. Halkıyla birlikte 

Yunanistan’a gitmiş ama oradan geri dönmemiştir.469 

Kordé ise bu görüşe katılmanın yanı sıra kendisi, Sekel isminin kökeninin 

Bulgar Türklerine dayandığını ve bunun da düşünülmesi gereken bir husus olduğunu 

ileri sürmektedir. Çünkü Kordé’ye göre iki toplum arasındaki ilişkiler György Györffy 

tarafından ayrıntılı olarak analiz edilen tarihsel paraleliklerle desteklenmiştir. Bu 

durumun Bulgarlarda da görüldüğünü, evlilikleri durumunda kralın vergi olarak yeni 

evlenen çiftten bir at aldığına ve bu durumun Sekellerdeki Macar Kralına resmi 

törenlerde at ve öküz bağışı ile ilgili bilgilerle karıştırılabileceğine ve aradaki benzerliğe 

vurgu yapmıştır. Kordé’ye göre, iki vergi arasında bazı farklılıklar olsa bile, Sekellerin 

vergi sisteminin Eskil Bulgarlarının vergilendirmesiyle benzerlikler taşıdığı ve belirli 

bir etnik özellik taşıyan vergi olduğu söylenebilirdi.470 Kordé’nin bu düşüncelerine 

dayanak noktası belki de Kabar boy birliği içinde baş rolü Eskil Bulgarlarının aldığını 

düşünmesinden kaynaklanmaktadır. O’na göre bu en azından Sekel isminin yüzyıllarca 

sürdüğünü göstermesi bakımından önemlidir ve Kabarlar bilinen isimleri yerine 

zamanla temel boy ismi olarak Sekel ismini kullanmışlardır. Bunu giderek hayatlarına 

yerleştirerek zamanla bütün topluluğun genel isimlendirmesi olarak kullanmışlardır. Bir 

bakıma Macarlar için de bunun gibi bir durum söz konusudur. Macarların da 

Onogurlardan gelen ve Macar olmayanlar tarafından oldukça sık kullanılan bir isimleri 

vardır: Ungarn. Bu yüzden iki millet arasında benzerlikler söz konusu olmaktadır.471 

 
469 Balás, a.g.e., s. 27. 

470 Kordé Zoltán, “Gondolatok a Székely Eredetkérdésről”, Aetas, 1997/2-3., s. 10-11; Németh, A 

Székelyek Eredetének Kérdése”, s. 133. 

471 Kordé, “A Székely Eredetkérdés az...”, s. 22. Macarları ifade eden birkaç isim bulunmaktadır. V. 

yüzyıldan IX. yüzyıla kadar Macarlara verilen isimler bizi Macarların hangi Türk uluslarının, boy 

ittifaklarının içinde olduklarına dair bilgi vermektedir. Bu isimlerden anlaşılacağı üzere Macarlar Batı-
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2.2. Macar Görüşü 
 
 

Sekellerin kökeni ve bugünkü yoğun olarak yaşadıkları Erdel bölgesine ne 

zaman geldikleri çok sayıda araştırmacının ilgisini çekmiştir. Sekellerle Macarları farklı 

tutan kaynaklara rastlanıldığı gibi, Sekellerle Macarları bir tutan kaynaklara da 

rastlanılmıştır. Ancak araştırmalar dahilinde kaynakların ve özellikle tarihî vesikaların 

büyük bir bölümünün Sekelleri Macarlardan ayrı tuttuğu göze çarpmaktadır.472 Daha 

önce de belirtildiği üzere, 19. yüzyılın sonlarına doğru Sekellerin kökeni meselesinin 

Macar bilim dünyasında artık sıkça sorulan sorulardan birisidir. Köken meselesi üzerine 

Hunfalvy Pál’in düşünceleri önem kazanırken, onun, dillerine bakarak Sekellerin Macar 

oldukları düşüncesini savunduğu görülmüştür.473 Hatta 1876 yılında neşrettiği 

“Magyarország Ethnographıája” adlı eserinde, Sekellerin doğrudan Hunların devamı 

şeklinde değil, nispeten Slav ve Türk etkisine maruz kalmış olan ve Macar Kralı I. 

László’nun (1077-1095) eski sınır muhafızlığı görevini üstlenen bir topluluk olduğunu 

söyler.474 Tagányi makalesinde, Réthy László’ya atıfta bulunarak Sekellerin kökeni 

meselesini daha iyi kavramak için bütün bir şekilde Macar Yurt Tutuş’unun birlikte 

incelenmesi gerektiğini söylemiştir.475 Karácsonyi, Géza Nagy’ın görüşünden yola 

çıkarak: “Sekeller veya Sekellerin bağlı olduğu bir kolun, Pannonya’daki Macarlıkla 

derin bağlantısı vardır ve Sekeller farklı bir halk olsalar dahi Pannonya’da yaşadıkları 

dönemde Macarlar arasında yaşamış, bu dönemde Macarlardan pek çok konuda 

 
Türklerine mensup Onogur, ayrıca Sabir ve Kök Türk Devletlerine dâhil olmuşlardır. Macarlara Batı 

kavimlerince verilen isimleri ( Latin: Ungri, Alman: Ungar, Fransız: Hongrois, Rus: Venger) Türk 

Onogur boy isminden meydana gelmiştir. Eckhart, a.g.e., s. 5. 

472 Nemere, a.g.e., s. 8. 

473 Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Hunfalvy, a.g.e., s. 300-301; Tagányi Károly, a.g.m., s. 213. 

474 Hunfalvy, a.g.e., s. 299-301.   

475 Tagányi, a.g.m., s. 213. 
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etkilenmişler ve bu nedenle de Macarlar arasında asimile olan bir halk oldukları 

varsayılmalıdır” sonucuna ulaşmıştır.476 

Sekellerin Macar kökenli oldukları iddiasını savunanların en güçlü dayanak 

noktası bu meselenin bahsedildiği dönemlerden beridir Sekellerin Macar dilinin bir 

lehçesini konuşmalarından ileri gelmektedir. Bu görüşü savunanlar dilsel materyallerin 

de yardımıyla Sekelliğin Macar menşeli olduğu hususunda dilin belirleyici kanıtlarını 

kullanmaktadır. Egyed, Benkő Loránd’un görüşlerinden faydalanarak, Sekellerin, Türk 

veya Hun menşeli olmadıkları görüşünün güçlü bir iddia olarak durmadığını çünkü 

diyalekt bakımından Sekellerin kullandığı dilin Macarlığın farklı bir katmanından 

meydana geldiğini ve bu nedenle Loránd’ın dil mefhumundan yola çıkarak Sekellerin 

Macar kökenli olduklarının en önemli kanıtı olarak gördüğünü söyler.477 Nitekim bu 

iddialara rağmen günümüzde hâlâ bu bilgilerin yüzde yüz doğru olduğunu söylemek son 

derece güçtür. 

Réthy’e göre, Sekel dilini esas alarak köken meselesinin odağında 

konumlandıran ve Sekelleri dilsel araştırmalardan yola çıkarak Macar ırkına 

dayandıranlardan478 Hunfalvy Pál de bu meseleye dilbilimsel çalışmalar ışığında 

yaklaşmış ve şunları ifade etmiştir; “Sekeller Macardır. Ancak Sekellerin kulladıkları 

dilin tarihsel gelişimleri incelendiğinde İtil Türklerinin ve Slav halklarının dillerinin de 

etkisi olduğu açıktır.” Hunfalvy Pál,  Sekel ismini “tahttan/krallıktan uzak yaşayanlar 

(Székeken túl lakó)” şeklinde açıklamıştır.479 Burada sanki küçük Sekel topluluğunun 

büyük Macar halkından koparak meydana geldiği ifade edilmiştir.  

 
476 Karácsonyi, a.g.e., s. 5. 

477 Egyed, A Székelyek Rövid Története a Megtelepedéstől..., s. 11. 

478 Németh, a.g.m., s. 143. 

479 Hunfalvy, a.g.e., s. 301-303; László Réthy, “A Székelyek és a Magyar Honfoglalás”, Ethnographia, 1. 

Évf., Budapest 1890, s. 26. 
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Sekellerin kullandığı dil Macarcadan hiçbir şekilde farklı değildir. Ancak 

Macaristan’daki günümüz Yaslarının ve Kumanların Macarcayı kullandıklarını 

düşündüğümüzde bu durumun Sekellerin kökenini dil meselesi ile çözüme 

kavuşturulamayacağı açık bir şekilde görülmektedir.480 Sekellerin günümüzde ve 

öncesinde Macarca konuştukları bilinmektedir, ancak bu daha önceleri Türkçe 

bilmedikleri anlamına gelmez. Zira Hazar hakimiyeti döneminde Kabarların da Macarca 

öğrendikleri bilinen bir gerçektir. Burada önemli olan nokta hakim zümrenin, hakim 

boyun kim olduğudur. 

Günümüzdeki genel kanıya ve araştırmalara bakıldığında Sekeller; Macar 

Krallığı tarafından Güney ve Doğu Karpatlara konumlanan bir halk olarak kabul 

görmektedir. Diğer taraftan bazı Macar tarihçiler Hun-Sekel bağlantısına karşı çıkmışlar 

ve bu olasılığın sadece ikinci yurt tutuş teorisindeki Macarlığa daha sonra katılan halk 

(csatlakozó nep) bağlamında ele alınmasının doğru olacağını belirtmişlerdir. Daha 

sonradan; yani “Macarlara katılan halk” olarak görülen Sekellerin, öncü veya geri askerî 

birlikler olarak Macar Krallığı’nın ordusunda yer aldıkları bilgisine yer verilmiş, 

özellikle Sekellerin Macar ordusunda önemli bir görev üstlendiğini ifade etmişlerdir.481 

Sekelleri Macarlarla bir tutan görüşler değerlendirildiğinde; o zaman Sekellerin 

eski tarihlerini de Macar tarihiyle aynı olması gerektiği yargısına varmak 

gerekmektedir. Eğer Sekelleri Macarlara katılan yardımcı askerî birlik olarak görecek 

olursak, Sekel tarihini de 1116’daki ilk yazılı kaynaklardaki bilgilere kadarki süreçte ele 

almak gerekecektir. Bu dönemde ise asıl soru Sekellerin Erdel’e ne zaman geldikleri 

meselesidir. Çünkü bununla ilgili net bir tarih yoktur. Ayrıca Erdel dışındaki Sekel 

 
480 Németh , a.g.m., s. 143-144. 

481 Egyed, A Székelyek Rövid Története a Megtelepedéstől..., s. 9-11. 
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gruplarının da burada önemi artmaktadır ve Erdel dışında yaşayan Sekel toplulukları 

için 13. ve 14. yüzyıl bilgileri çok iyi analiz edilmelidir.482 

Kordé, Arap ve Fars kaynaklarından yola çıkarak Györffy’nin, Sekellerin ve 

Macarların komşu olarak yaşadığını ve yoğun temasta bulunduklarını yazmaktadır.483 

Ancak ünlü Macar Türkologlarından Gyula Németh, Györffy’nin Sekellerin kökeni 

hususundaki çalışmalarını metedolojik açıdan eleştirmiştir. Németh, Györffy’nin ispat 

yöntemini çok faydalı olmadığını dile getirerek, eski Arap harfleriyle yazılmış isimleri 

okumanın zorluğundan bahsetmiştir. Németh’e göre Arap kaynaklarında 10. yüzyılda 

kullanılan Sekel ismini ve formlarını okumak kolay değildir ve bu yüzden Györffy’nin 

hipotezinin kabul edilemeyeceğini dile getirmiştir.484 

Sekellerin yaşadıkları bölgelere ne zaman göç ettikleri ve yaşadıkları merkezlere 

ne zaman yerleştikleri meselesi köken meselesiyle de yakından ilişkili olduğu 

düşünülmektedir. Bunun cevabını 10. ve 11. yüzyıl gelişmelerinde aramak doğru bir 

yaklaşım olarak durmaktadır. Ancak bu dönemle alakalı olarak kiliseler etrafındaki 

mezarlık kalıntılarının tam olarak bilgiler vermemesi veya günümüze kadar gelememesi 

nedeniyle bu kaynakların bilgilerine ulaşmamızı engellemektedir.485 Zoltán Székely, 11. 

ve 12. yüzyıl Sekel ve Macar kültür mirasının aynı olduğunu savunmuştur. Sekel 

yurdunda yaşayan Sekeller, ölülerini 12. yüzyılda kiliseler etrafındaki mezarlara 

 
482 Benkő; Oborni, a.g.e., s. 93. 

483 Ibn Rüşt’e göre Peçeneklerin ülkesi ve Bulgarlara bağlı olan Sekellerin ülkesi ile Macarların ülkesi 

arasındaki sınırların arasında en uç bir sınır yer almaktadır. Gerdizi’nin yazmış olduğu metindeki bilgiler 

de Macarların, Bulgarlarla ve Sekellerde sınırdaş oldukları düşüncesini güçlendirmektedir. Gerdizi: 

“Bulgar ülkesi ve Bulgarlara bağlı olan Sekeller arasında Macar sınırı vardır.” demektedir. Kordé, 

“Gondolatok a Székely...” , s. 16. 

484 Kordé, “Gondolatok a Székely...”, s. 11. 

485 Károly Mesterházy, “Székelyek és Magyarok”, Archaeologiai Értesítő, 101. Évf., 1. Sz., Budapest 

1974, s. 260. 
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gömmüşler ve bu mezarlara günlük hayatta kullandıkları eşyaları da koymuşlardır. Bu 

özellikler aslında 11. yüzyılda da aynıydı ve Macarlarınkine benzemekteydi. Hatta 

sadece Macarlara değil, özellik bakımından Türk toplumlarının ölü gömme adetlerine 

benzer özellikler göstermekteydi. Zira Türkler de ölülerini sevdikleri eşyalar ile birlikte 

defnederlerdi.486 Mesterházy’e göre Sekellerin yaşadıkları bölgelerdeki halklar da ister 

o toprakların eski sakinleri olsun, ister sonradan göç edenler olsun, Macar ortak halk 

kültür öğelerinin izlerini taşımaktaydı. Ona göre 10. ve 11. yüzyıllarda Sekel halkı dilsel 

ve kültürel açıdan Macar halkından farklı değildi ve bu yüzyıllardaki Sekel toplumsal 

yönetimi, Sekellerin Erdel’e yerleştiklerinde yanlarında getirdikleri toplumsal teşkilatı 

ve esasları Macarlarınkine benzemekteydi. Sekeller çok farklı bölgelerden gelerek 

Erdel’e yerleşmişler ve burada teşkilatlanmışlardı. Sonuçta böyle bir halkın bu teşkilatı 

yerleştirmesi için oldukça örgütsel bir halk olması gerekmekteydi.487 Ama asıl önemli 

olan Sekellerin Macarlarla hareket etmeden önce hangi oluşum içinde olduklarıdır. Ya 

da onları Macarlara katılmayı sağlayan durum neydi? Önemli olan bu tür soruların 

cevabını bulmaktır. 

 

2.3. Kabar Görüşü 
 
 

Sekellerin Kabarlar ile bağlantısını ortaya çıkarmak, Sekellerin kökeni 

meselesinin açığa kavuşturulmasında önemli bir etken olarak öne çıkmaktadır. 

Sekellerin Kabarlar ile olan bağlantıları eskiden beri araştırılmış ve Sekellerle ilgili 

diğer konularda olduğu gibi bu konuda da çok sayıda fikir ortaya atılmıştır.  

 
486 Bu konu hakkında daha detaylı bilgi için bkz. Saadettin Yağmur Gömeç, Türk Kültürünün Ana 

Hatları, Berikan Yayınevi, Ankara 2018, s. 222-223. 

487 Mesterházy, a.g.m., s. 261. 
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Yurt tutuş öncesinde uzun zaman boyunca Hazarlara bağlı olarak mevcudiyetini 

devam ettiren Macarlar, Hazarların en güvendikleri askerler durumundaydılar ve 

Macarlar, Hazarlardan askerî anlamda birçok özellik aldılar. Hazar Kağanlığı tarafından 

hakanlık durumuna getirilen Árpád, yedi Macar boyunun yöneticisi oldu. Ancak bu 

sıralarda bilinmeyen bir sebeple Hazarlar içinde isyan çıktı. İşte bu isyancılar Kabar 

adıyla Macarlara katıldı.488 Bu yüzden Kabar’ın kelime anlamı olarak isyan eden boy 

anlamında olduğu tahmin edilmektedir. Kabarlara yazılı belgelerde ilk defa, fetihten 

önce 881 yılında rastlanılmıştır. Tabi bu durum Macarlara daha sonra katıldıklarını 

kanıtlayacak bir durum değildir. Ancak Macarlara son katılan boy olarak bilinen 

Kabarlar, diğer yedi temel boyun yanında yerlerini almışlardır. Hükümdarlarına isyan 

eden Kabarlar daha sonra yenilerek batı kaynaklarında Türkler olarak adlandırılan 

Macarlara katıldılar. Macarlar ve Kabarlar birbirlerinin dillerini öğrendiler. Kabarlar 

katıldıkları uluslarda ileri karakol ve posta muhafızlığı rollerini üstlenmişlerdir. 

Kabarların üç boy, bir prens yönetiminde olduğu bilinmektedir. György Györffy’e göre 

Kabarların; Hazar, Bulgar-Türk, Alan, Harezmî (Khorezmi) kökenli tabakaları vardı. 

Ona göre üç Kabar boyundan Berény Türk kökenli, Oszlár (Varsány) Alan kökenlidir. 

Ancak Örs boyunun kökeni açık değildir. Fodor’a göre ise Sekellerin ataları Macarlara 

Kabarlarla aynı zamanda katılmıştı ve onlar Bulgar-Türk kökenliydi. Sınır koruma 

hizmeti Karpat Havzası fethedilmeden önce kurulmuştu ve en çok orada devamlılık 

sağlamıştı. Karpat Havzası’nda ikamet eden yerleşik boylar da Macar yurt tutuşu 

sonrasında bir güvenlik teşkilatıyla çevrelenmişti. Sınır güvenliği ilk etapta Kabarlar ve 

Sekeller tarafından sağlanıyordu ve daha sonra bunlara Peçenekler de dahil olmuştu.489 

 
488 Constantine Porphyrogenitus, De Administrando İmperio, Yay. Gy. Moravcsik, Eng. Trans. R. J. H. 

Jenkins, Washington 1967, s. 175. 

489 István Herényi, “A Kabarok, Székelyek és Besenyők Szerepe A Nyugati Végek Védelmében és 

Benépesítésében”, Forrás, 8. Sz., 1992 Augusztus, s. 68. 
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György Györffy, 1950’li yılların sonlarına doğru yapmış olduğu çalışmalarda 

açıkça Sekellerin Kabar kökenli bir halk olduklarını yazmıştır. Daha yakın zamanda 

yapılan araştırmalarda ise Sekellerin Kabarlar ile olan bağlantısını daha da 

derinleştirerek; Sekellerin üç Kabar boyundan birisi olduğunu yazmıştır. Bunun yanında 

aynı şekilde Sekeller de Kabarlar gibi Macarlara katılan doğulu bir halk olarak 

görülmüş ve Kara Macar490 tanımlamasının da kesinlikle bununla bağlantılı olduğunu 

dile getirmiştir.491  

Macarlığa sonradan katılan halk konusunda görüş belirtenlerden en önemli 

isimlerden biri Gyula Néméth’dir. Németh’e göre Sekellerin, kan bağına dayanan sosyal 

ve politik sistemi sadece onlara eskiden kalan bir miras olabilirdi. Bu durum 12. ve 13. 

yüzyıl Macar Krallığı’nın ruhuna oldukça ters düşmektedir. Çünkü Sekeller, 

Macarlardan ayrı bir sosyal ve politik sistemle yönetilmiştir. Németh, bu teorinin, Sekel 

 
490 I. István (997-1038) idaresindeki “Ak Macarların” ülkesini Transilvanya’dan ayırmak için onları 

“Kara Macarlar” ülkesi olarak adlandırdı. Tarihçiler genellikle, “Kara Macar" topraklarının doğuya 

doğru, o zamanlar Ajtony tarafından yönetilen bir bölge olan Maros, Tisza ve Tuna arasında uzandığı 

konusunda hemfikirdir; ancak bu terim muhtemelen gyulaların (Yula/Boyla) yönetimi altında yaşayan 

tüm insanları ifade eder. Bazı tarihçiler terimlere etnik bir anlam atfediyorlardı ve o zamanlar hâlâ 

Macarlardan fiziksel olarak ayırt edilebilen Kabarları “kara” rengin belirlediği sonucuna varmışlardır. 

Ancak bu varsayım dayanaktan yoksundur. Kabarlar (özellikle bu unvan Sekellere de uzatılırsa) sadece 

gyulaların alanında değil, aynı zamanda doğrudan prensin yönetimi altındaki bölgelerde, Transdanubia, 

Bihar ve Nyitra Nehri boyunca bulundu. Siyasi-askerî hiyerarşi düzeylerine atıfta bulunarak “ak” ve 

“kara” sıfatlarını kullanmak, esasen yöneticileri yönetilenlerden ayırt etmek için, en olası açıklama 

István’ın Macaristan’ı bağlamında “kara” parçaya atıfta bulunmasıdır. Macar efsaneleri, kronikleri ve 

yabancı kaynaklar aynı fikirdedir: “Kara Macarların” István’ın yönetimine girmesi iki veya daha fazla 

aşamada oldu. Önce Transilvanya’nın işgali ve “Gyula” unvanının kaldırılması geldi; sonraki aşamada 

Ajtony tarafından yönetilen bölge tamamen Macar Krallığı’na dâhil edildi. Bkz. Erdély Története, s. 279-

280. 

491 Kordé, “Gondolatok a Székely...”, s. 13-14. 
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antik döneminin belki de en güzel örneği ve mirası olan Sekel Oyma Yazısı’nı 

kullanmaları ile güçlendirilebilir ve genişletilebilir olabilineceğine dikkat 

çekmekteydi.492 Diğer taraftan tarihî vesikalar Németh’e göre bu mesele için önemli 

kaynaklar olmakla birlikte bazı yanlışlıklar da içermektedir. Mesela II. István 

döneminde Çek sınırındaki savaştan bahseden kroniklerde Peçenek ve Sekellerin kralın 

taburuna kadar yaralanmaksızın koştukları ifadesi Németh’e göre yanlış bir ifadedir. 

Doğrusu ise “Peçenekler ve Sekeller kaçmadılar, cesurca savaştılar” olacaktır. Képes 

Krónika’da da493 (1116’daki Olsava ve 1146’daki Lajta savaşları) Sekellerden 

bahsedildiğini söyleyen Németh, bu iki tarihî veriye göre Sekellerin Macarlara sonradan 

katılan bir halk olduğu yargısına ulaştığını belirtmektedir. Kaynaklarda Peçeneklere 

Sekellerle aynı rol verilirken, Peçeneklerin Macarlara katılması gibi, Sekellerin de yeni 

katılan halk olduğu vurgulanmıştır. Sonuç olarak Anonymus ve diğer tarihî vesikalara 

bakıldığında Németh’e göre, Sekeller kesinlikle yurt tutuş döneminde Macarlara 

katılmış bir halktır494 ve Sekellerin Kabarlardan geldiği yönünde görüş belirtir. Ona 

göre bu Türk boyu yurt tutuş döneminde Macarlara katılmış ve iki dönem halinde bu 

katılım gerçekleşmiştir. İlk katılımla ilgili olarak Konstantin ve Anonymus’da az da 

olsa bilgilerin yer aldığını ve bu bilgilerden yola çıkarak Kabarların da Macarca 

öğrendiklerini söylemiştir. Kabarların Macarlara katılımından sonra askerî ve siyasi 

bakımdan Macarlarla birlik içerisinde hareket ettiklerini söyleyen Németh, ayrıca 

Kabarların Macarların içerisinde ne derece bağımsız hareket ettikleri hususunda 881 

yılıyla ilgili olarak Admonti yıllıklarında495 bilgilerin yer aldığını yazmıştır. Bu 

 
492 Németh, a.g.m., s. 130. 

493 Bkz. Képes Krónika, s. 53. 

494 Németh, a.g.m., s. 131-132. 

495 Yedi Macar boyuna Etelköz’de dahil olan ve Karpat Havzası’ndaki yeni vatanlarında onlarla hateket 

eden Kabarlarla (Kavarlar) alâkalı olarak iki kaynak bilgi vermektedir. Annales Iuvavenses Maximi 881 



144 
 

yıllıklarda Kabarların, Macarların bünyesinde olan diğer boylara göre ne denli bağımsız 

olarak hareket ettikleri hakkında bilgiler verilmektedir. Aynı şekilde Sekeller de uzun 

zaman boyunca Macarlar içinde bağımsız şekilde yer alıyorlardı. Németh, yine 

Anonymus’dan aldığı bilgiye göre, Sekellerin Bihar Hazarlarının yakınında yaşadığını 

söylemektedir. Daha dikkat çeken bir nokta ise, Macaristan’da Macar boyları ile ikinci 

kez temas kuran Mén Marót, Hazar Kabarlarınınki gibi Sekellerin de -Hazar 

Kabarlarının bağımsız bir boyu olarak- yurt tutuş zamanında Macarlara katılmış 

olabileceğini söylemesidir. Böyle bir açıklamadan Sekellerin de Macarlar gibi 

Macaristan’ın en eski yerleşimcilerinden birisi olduğu kanısına varılabilmektedir.496 

Pais Dezső de Sekellerin Kabarlarla olan bağlantılarına değinmiştir. Onun 

eserine göre; Anonymus’da Bihar Hazarları olarak bahsedilen Edemén Kunları 

(Edemén Csaba’nın oğlu), yurt tutuş dönemindeki Kabarların bir parçasıydı. Bu bilgiler 

ışığında Sekeller, Hunların torunlarıydı. Edemén ise Csaba’nın oğlu ve Attila’nın 

torunudur. Sekeller Edemén’den gelmese de Edemén, Sekellerin yanında yer almıştır. 

Pais Dezső’nün açıklamalarında önem arz eden taraf ise Kun isminin Kabarları ifade 

ediyor olmasıdıydı.497  

Kordé, Sekeller ve Kabarlar arasındaki bağın ne boyutta olduğu ve Sekellerin 

Kabarların bir parçası olarak mı Macarlara katıldıkları sorusu ile ilgili araştırmaları 

yapan Gyula Kristó’nun Macarlara farklı zamanlarda katılan Sekel ve Kabarların, 

Macar yurt tutuş döneminde bile yapısal farklılıklarını korudukları görüşünü 

savunduğunu belirtir.498 Onun görüşüne göre, İtil Bulgarlarına bağlı olan Eszkel (Eskil) 

boyu, İtil bölgesinde Magna Hungaria’da 8. yüzyıl civarında Macarlara katılmıştır. 
 

yılında şu bilgiyi vermiştir: “İlk savaş Macarlar ile Viyana’da. İkinci savaş Kabarlar ile Culmite’de.” 

Sándor László Tóth, “Kabarlar ve Kara Macarlar”, Çev. Şeyma Gezer, ÇÜTAD, C. 6, S. 2, 2021, s. 1033. 

496 Németh, a.g.m., s. 137. 

497 Németh, a.g.m., s. 138. 

498 Kordé, “Gondolatok a Székely...”, s. 15. 
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Kristó, Berta Árpád’ın boy isimleriyle ilgili tanımlamasına dayanarak şunu 

savunmuştur:  

“Sekeller, Macarlar arasında etnik bir grup ve “Kurt/Kürt” boyunun ayrılmaz 

bir parçası olarak, Magna Hungaria’dan Lebediya’ya göçte yer aldılar. Kabarların 

Macarlara katılması büyük olasılıkla yüz yıl sonra Etelköz’e gerçekleşen göç sırasında 

meydana geldi. Kabarların katılması “Kangar-Szavárd Savaşı”nın sonrasında, batı 

yönüne doğru hareket eden Macarların yoluyla yakından bağlantılıydı.” Burada ayrıca 

Macarların da konargöçer bir topluluk olduğu gerçeği ortaya çıkmaktaydı. Kristó’ya 

göre; Macar Krallığı’nın oluşum aşamasında, ilk olarak dört Macar boyundan 

bahsedilebilir. İlk dört boy Başkurdistan kökenlidir. Macarlığı oluşturan bu boylar; 

Tarján, Jenő, Kér, Keszi’dir. Macar başbuğu Lebedi, Kurt/Kürt-Gyarmat adlı boyların 

birleşmesiyle bu 7 boydan499 bir ittifak kurmuştur. Bununla birlikte, nihai gelişme 

Kabarların 850 civarındaki katılımıdır. Yani en önemli gelişme şüphesiz ki bu 

katılımıdır ve yabancı bir boy ittifakının Macarların kontrolü altına girmesiyle Macar 

 
499 950 yılı civarında imparatorluk idaresi hakkında bir eser kaleme alan ve Macar hükümdar ailesiyle faal 

ilişki içinde olan Bizans İmparatoru Konstantin DAI’de en eski boy olan Macar boyunun idaresi altında 

vücuda gelmiş yedi Macar boyunun adlarını neşretmiştir. Megyer, Magyar (Macar) boyuna şu boylar 

katılmışlardır; görevi sınırları korumak olan Nyek boyu. İki ayrı boyun birleşiminden meydana gelmiş 

olan Kürt-Gyarmat boyu; bunların ikisinin adı da Türkçedir. Ancak günümüz Kürtleri ile bağlantısına 

dikkat çekenler olmasına rağmen böyle bir durum mümkün değildir. Kök Türk kitabelerinde geçen 

şekliyle Kört/Kürt kelimesi iyi, güzel, fayda sağlayan anlamı taşımaktadır. Gyarmat ise yorulmak bilmez 

anlamına gelmektedir. Daha sonra bu boy ittifakına Tarjan (Tarhan: ikinci kral, demirci kral) boyu girer. 

Bu unvan Türk kavimlerinde çok sık rastlanmaktadır. Jenö boyunun adı da Tarjan gibi Türkçe bir 

ünvandır. Hükümdarın devlet işlerinde görüştüğü kimselere verilen bir isimdir. Daha sonra adı Türk 

dillerinde “pek büyük, dev gibi” anlamına gelen Ker boyu gelmektedir. İttifaka sonuncu olarak dâhil olan 

Kezsi boyunun kelime anlamı ise “kesik parça, bakiye” dir. (Batıya doğru harekete geçmeden önce, bu 

yedi Macar boyu sekizinci, yani Hazarların bir bölümü olan Kabarların ittifakı ile çoğalmışlardır.) 

Eckhart, a.g.e., s. 6. 
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boy birliği yavaş yavaş Macar Krallığı’na dönüşmüştür. O halde, Kabarlar, fiilen Bulgar 

Eskilleriyle hemen hemen aynı dönemde yani 9. yüzyıl ortalarında Macarlara 

katılmışlardı. Ayrıca yeni toprakların fethinde bozkır halkları olarak sonradan onlara 

katılan halklar, askerî  anlamda bölgelerin garanti altına alınmasında belirleyici bir rol 

oynamışlardı. Yani, Macar fetihlerinin, fetih bölgelerindeki kalıcılığını ve devamlılığını 

Macarlara sonradan katılan bu halkların sağladığı bilinen bir gerçektir.500 Bilindiği 

üzere konargöçer yaşam düzeninde kavmin ya da devletin sınırlarını, yeniden veya 

sonradan katılan boylar korur. Herhangi bir muharebe hâsıl olduğunda sonradan katılan 

halklar önde savaşırlar.501 Her ne kadar ilk olarak bunlar erimeğe ve mahvolmaya 

maruz olsalar da düzen bu şekildedir. Sekellerin de yazılı kaynaklarda öncü kuvvet 

olarak yer aldığı dikkat çekmektedir. Sekeller “katılan halk” değil de aslen Macar 

olsalardı, Macar Krallığı’nın Sekelleri daha sonra Macarlara katılan Peçenekler ile 

birlikte aynı gruba koyarak, 1116’daki Olsava ve 1146’daki Latja savaşlarında öncü 

kuvvetler olarak kullanmasının başka ne sebebi olabilirdi? Yani Sekeller, Peçenekler 

gibi Macarlara daha sonra dâhil olan bir halk ile aynı görevi üstlenmezler, öncü kuvvet 

olarak yer almak yerine asıl Macar askerî kuvvetleri dâhilinde bir pozisyonda savaşıyor 

olabilirlerdi. Sekellerin, Peçenekler gibi Macarlara sonradan katılan bir halkla aynı 

pozisyonda ve görevde bulunması, Sekellerin Macarlığa sonradan dâhil olan, “katılan 

halk” olarak anılmasındaki ana noktalardan birisi olarak öne çıkmaktadır.502 Bu 

bilgilerden yola çıktığımızda Sekellerin, Peçeneklere ve Macarların diğer doğulu 

unsurlarına benzer şekilde konargöçer (hareketli) savaş taktiklerini uyguladıkları göze 

çarpar ve bu taktikler Macarlar tarafından henüz o dönemde bilinmemektedir. Diğer 

 
500 Kordé, “Gondolatok a Székely...”, s. 15-19. 

501 Eckhart, a.g.e., s. 4. 

502 Egyed, A székelyek Rövid Története a Megtelepedéstől..., s. 9-11. 
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taraftan Sekeller ve Peçenekler, Macarlarla karşılaştırıldığında belirgin şekilde 

konargöçer hayat tarzını devam ettiren bir halk olarak dikkat çekmektedir.503 

Sekellerin, Kabarlardan bir boy olduğu yönünde görüş bildirenlerin en büyük 

dayanak noktası Konstantin’in DAİ’deki verdiği bilgilerden kaynaklanmaktadır. Çünkü 

Konstantin’e göre, üç boyu Hazar halkına ait olan Kabarlar isyan etmişler ve Macarlarla 

müttefik olmuşlardı. Bilindiği gibi Anonymus, Bihar bölgesi sakinlerinin Hazarlar 

olduğuna inanmıştır ve Árpád’ın en büyük oğlu Zoltán’nın Hazar lideri Menmarot’un 

kızı ile evlendiğini ve daha sonra kayınpederinin yönettiği araziyi miras aldığını 

anlatmaktadır. Bu efsaneyi Kral I. István’ın ilk Erdel Voyvodası olan “Zoltán Erdőelvi” 

ile ilişkilendirerek, Sekellerin Kabarlardan başka bir şey olmadığını iddia etmektedir. 

900’lerde Konstantin Macarların Fin-Ugor dil kökenlerinin yanı sıra Bulgar Türkçesini 

konuştuklarını da kaydetmiştir. Ayrıca Konstantin’e göre Zoltán Erdőelvi tarafından 

Erdel’deki Olt ve Maros arasına yerleştirilmeleri de onların neden dilsel asimilasyona 

maruz kaldıklarını açıklamaktaydı. Yeni yerleşim yerlerindeki Telegd504 ismi de Sekel 

boylarından birine tekamül etmekteydi.505  

Macar Oryantalist Dilbilimci Gábor Bálint Szentkatolnai, Sekel-Kabar bağlantısı 

konusunda batı ve doğu kaynaklarını karşılaştırmalı inceleme sonucunda birtakım 

sonuçlara ulaşmıştır. Ona göre Sekel meselesi, Kabar sorunu dahilinde çözüme 

kavuşturulabilirdi ve Kabar kullanımındansa Kabar-Sakul/Zakul şeklinde kullanım daha 

doğruydu. Bunun yanı sıra Szentkatolnai Bálint, Sekelleri ilk yerleşimciler olarak görür. 

Onlar kral tarafından yerleştirilenler değil, Sekel yurdunu ilk yurt tutanlardır.506   

 
503 Györffy, a.g.m., s. 42. 

504 Bkz. Sekel boyları s. 198-202. 

505 Erdély Története, s. 293. 

506 Gábor Bálint Szentkatolnai, A Honfoglalás Revíziója Vagyis A Hun, Székely, Magyar, Besenye, Kun 

Kérdés Tisztázása, Gombos Ferencz Nyomda, Kolozsvár 1901, s. 119-120. 



148 
 

Sonuç olarak, Sekellerin Kabarların dâhilinde yurt tutuş öncesinde Macarlara 

katıldığı ve uzun dönem yardımcı askerî birlikler olarak Macarların yanında yer 

aldıkları ve dilsel, kültürel asimilasyona uğramalarına karşın bazı temel özelliklerini 

korudukları görülmüştür. Bu açıdan bakıldığında tarihî vesikların da bahsettiği üzere 

Macarlığa sonradan katılan bir halk olduğu gerçeği ile karşılaşırız. Ayrıca Sekeller her 

ne kadar Macar tarihi içinde yer alsa da yönetim ve yaşam tarzları bakımından 

kendilerini onlardan ayrı tutmuşlardı. Aksi takdirde onları Sekel olarak hiç tanıma 

fırsatımız olmayabilirdi. Onlar isimlerini koruyup, Macarlar içinde erimeye mahkum 

olmadılar. Aksine “Sekel” tanımlamasını günümüze kadar muhafaza ettiler. 

 

2.4. Sekellerin Kökeni Hakkındaki Diğer Görüşler 
 
 

Sekellerin kökeninin Macarlardan değil de yabancı bir kökenden geldiğini 

savunan araştırmacılara bakıldığında onların çok daha zor görevlerinin olduğu göze 

çarpar. Macarlarla akraba olan ve Macar dilini konuşan Sekellerle ilgili olarak bilgiler 

daha kolay aktarılabilirken, Sekelleri başka bir millete dayandıran tezlerin sadece 

varsayımlarda bulunabilecekleri söylenmektedir.507 Tarihin her alanına olduğu gibi 

Sekeller üzerinde de görüş bildiren araştırmacılar veya tarihçiler elbette dönemin politik 

düşüncelerinden de etkilenmiştir. Bu açıdan yapılan araştırmaların kimisi antropolojik, 

dilsel, arkeolojik temellere ya da yazılı metinlere dayanırken kimisi bilimsellikten uzak 

basma kalıp yazılan eserler olmuştur. 

Sekeller için Karpatlar Havzası’na ve Erdel bölgesine yerleştiklerinden beri çok 

sayıda görüş ortaya çıkmasının sebebi haklarında bilinenlerin çok az olması ve en 

önemlisi bir zamanlar Avrupa’yı kasıp kavuran Attila ve Hunlarının soyundan 

geldiklerinin ön plana çıkmasındandır. Hun-Türk, Avar, Macar, Kabar ve Bulgar (Eskil) 

 
507 Egyed, a.g.e., s. 12. 
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bağlantısı Sekeller hakkında öne çıkan görüşlerdendir. Ancak bunun dışında birtakım 

görüşler de mevcut olmuştur. Örneğin, 15. ve 16. yüzyıl hümanist yazarlar içinde 

Aeneas Sylvius, Pápa De Europa adlı eserinde Sekellerden bahsetmiş, Sekelleri en eski 

Macarlar olarak nitelendirmiştir. Diğer ayrıntı ise Sekellerin Macaristan’dan Erdel’e 

gittiklerini yazmasıdır.508 Kral Mátyás’ın sarayındaki İtalyan tarih yazarı Pietro 

Ransano (Petrus Ransanus) ise Epithoma Rerum Hungarorum adlı eserinde Sekellerin 

kökeni meselesiyle ilgili çok daha ilginç bir iddia ortaya atmış ve Sekellerin kökenini 

Sicilya’da yaşayan Siculas (Siciluslar) ile ilişkilendirmiştir.509  

Egyed, Sekellerin kökeni meselesi ile alakalı Romen yazarlarının da eserlerini 

incelemiştir ve bu meselenin Romen tarihçilerini geçmişte ve günümüzde halen meşgul 

eden hususlardan birisi olduğu neticesine ulaşmıştır. Romen tarihçi Nicolae Iorga’nın, 

öncelikle Sekellerin Romen kökenli olduklarını iddia etse de sonraları Sekellerin Macar 

kökenli bir halk olduğunu savunduğunu belirtir. Buna karşın Sabin Opreanu ise; 

Fransızca olan eserinde yer isimlerine dayanarak Sekellerin din yoluyla Macarlaşan 

Romenler olduklarını iddia etmiştir. Ancak Sekel yurdundaki yer isimleri 

incelendiğinde, büyük bir çoğunluğunun Macar kökenli, küçük bir bölümünün Slav 

kökenli oldukları görülmektedir. Romen yer isimlerine ise çok nadiren 

 
508 Egyed, A Székelyek Rövid Története A Megtelepedéstől..., s. 12. 

509 Kral Mátyás’ın sarayına gelen İtalyan yazarlar Antonio Bonfini ve Petrus Ransanus, Macar 

kroniklerinin anlatılarının dışına çıkılması gerektiğini düşünerek kralın da istediği üzerine, kendi bilgi ve 

fikirlerinden yola çıkarak çağdaş bir Macar tarihi yazmakla görevlendirilmişlerdir. Sicilya doğumlu 

Ransanus, kökeninden de etkilenerek Sekellerin Attila’ya hizmet eden Sicilya lejyonlarının ataları olduğu 

fikrini savunmuştur. Bonfinin’nin ise eserinde Attila’nın ölümünden sonraki olayları Macar kroniklerinin 

masalsı anlatımından çok daha gerçekçi bir biçimde, Hunları göz ardı etmeden anlatması ancak 

şüphelerini hissettirmesi özgünlük açısından önem arz eder. Sekellerden bahsederken Sekel adını Latince 

Scythulus (İskit) ve Siculus kelimlerine benzetmesi dikkat çekicidir. Zoltán Kordé, A Középkori 

Székelység Krónikák és Oklevelek A Középkori Székelyekről, Csíkszereda 2001, s. 10. 
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rastlanılmaktadır. Egyed, Romenlerin bu politikasının siyasi bir anlam ifade ettiği ve 

Sekel yurdunun Romenleştirilmesi politikası dâhilinde böyle teorilerin ortaya atıldığı 

sonucuna varmıştır.510 Ayrıca Sekel tarihine, kültürüne ve yaşam tarzlarına 

baktığımızda, Romen tarihçilerinin bu düşüncelerinin gerçekleri yansıtmadığı açık 

şekilde görülmektedir.  

Tarihî vesikaları temel alan bilgilere göre Macar tarihçilerinin bir çoğunun 

Sekellerin Hun kökenli olduğunu iddia ederken, dil bilimciler ise genel olarak 

Sekellerin diyalekt bakımından Macar oldukları teorisini ortaya atmışlardır ki onları pek 

çok Macar tarihçi de desteklemiştir. Tarihçilerin bir kısmı ise Sekelleri Macarlara 

sonradan dahil olan, “katılan halk (csatlakozó nep)” olarak görmüşlerdir. İkinci yurt 

tutuş (kettős honfoglálas) Avar-Sekel geleneğini savunanların görüşüne göre, yurt tutan 

Macarlar, Sekelleri Karpat Havzası’na geldiklerinde orada bulmuşlardır. Sekeller, 

Karpat Havzası’na Macar yurt tutuşundan önce göç etmişler, sonradan onlara katılarak 

uzun bir dönem onlarla birlikte yaşamış ve dillerini benimsemişlerdir.511  

Réthy László, Macarların Sekelleri Karpat Havzası’nda buldukları görüşünden 

yola çıkarak, Sekellerin Peçeneklerle birlikte araştırılması gerektiğini söylemektedir. Bu 

görüşüne dayanak olarak da Sekel yurdunda ve Erdel’de bir çok yerde bulunan 

Bessenyö adını gösterir. Ona göre Sekeller ya Peçeneklerin bir dalı ya da Etelköz’de 

kalmak zorunda olan Macarlardan olabilirdi.512 Karácsonyi de Réthy László’nun 

çalışmalarından yola çıkarak Sekelleri, Peçeneklerin bir kolu olarak görmenin 

gerekliliğini ve bundan başka bir şey söylemenin pek mümkün olmayacağı konusunda 

fikir belirtmiştir.513 Réthy ve Karácsonyi’nin görüşlerine katılan Tagányi de Sekellerin 

 
510 Egyed, A Székelyek Rövid Története A Megtelepedéstől..., s. 13. 

511 Egyed, A Székelyek Rövid Története A Megtelepedéstől..., s. 13. 

512 Réthy, a.g.m., s. 27-28. 

513 Karácsonyi, a.g.e., s. 5. 
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Erdel’i yurt tutan tek topluluk olarak göstermenin yanı sıra onları Peçeneklerle 

özdeşleştirir. Sekellerin Macaristan’dan değil, Basarabya ve Eflak tarafından, Olt 

boyunca ilerleyip Erdel geçitleri vasıtasıyla bu bölgeye ulaşıp burada kendilerine yurt 

edindikleri fikrini kabul eder. Böylece Sekeller kendilerini burada güçlü bir şekilde 

savunmayı öğrenmişler böylece hem bağımsızlıklarını hem de kendilerine has 

geleneklerini muhafaza etmişlerdir.514 

Sonuç olarak Sekelleri buraya sürükleyen durumu Gömeç, en iyi şekilde ifade 

etmişti.515 Şöyle ki; muhtemelen Kök Türk kitabelerinde Çik İl şeklinde karşımıza çıkan 

Sekeller, yeniden atalarının yanına katılarak Macar tarihi vesikalarında Attila’nın 

halkı516 tanımlamasını böyle kazandılar. Avrupa Hun Devleti’nin dağılmasının 

ardından, Avarlar ve Bulgarlar gibi oluşumlar içine dahil oldular. Çünkü zaten batı 

kaynaklarında Avarların Hunlarla olan benzerlikleri ön plandadır. Sekeller de 

muhtemelen kendilerini en çok onlara yakın görerek bu oluşumlara dahil oldular.517 

Ayrıca kan bağı veya etnik bakımdan bakıldığında Sekellerin yönetim sistemi, hayat 

şekilleri, askerî varlıkları ve benlikleri, kullandığı silahlar ve askerî taktikleri 

incelendiğinde eski Macarlara ve Macarlarla akraba olan diğer halklara ve en çok da 

Türklere benzediği görülmektedir. Farklılık şuradadır ki Avrupa’da bu saydığımız 

halklar arasında eski geleneklerini sürdüren ve günümüze kadar devam ettiren tek halk 

 
514 Tagányi, a.g.m., s. 221. 

515 Bzk. Sekellerin Kökenine Dair Görüşler, s. 141. 

516 430 ve 454 yılları arasında Hunların merkezi Tisza ovasıydı, ancak kapladığı alan Orta Avrupa ve 

Karadeniz’in kuzey kıyılarına kadar uzanıyordu. Anonymus’un “Kral Attila’nın asıl halkı olan Sekel” 

tabirini kullanması, Sekellerin Macarlardan önce Karpat Havzası’nda yaşadıklarının veya Hun kökenli 

veya Hun tebaası olduklarının bir göstergesi olabilirdi. József Kolumbán-Antal, Székely Honfoglalás, 

Avagy Mikor Költözhettek a Székelyek a Kárpát-Medencébe?, Litera-Veres Kiadó, Székelyudvarhely 

2008, s. 16. 

517 Gömeç, a.g.m., s. 56. 
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Sekellerdir.518 Yani Sekellik, yaşadığı coğrafyada özeldir ve bu halk ortak köken 

fikrinde can bulmuştur. Sekelleri bir meslek grubu olarak gören ve Sekel adını 

gyepű’deki örgütlü sınır muhafızlarından alan yeni teorilerden ya da sekizinci boyun bir 

parçasını ya da daha sonraki bir göç dalgasının kalıntılarını gördükleri algısı, Sekellerin 

bu iki büyük tarih faktörünün Karpat ötesi yaşamlarının başladığı yerden, ortak bir 

köken olgusundan gelmiştir.519 

Onlar savaşçı özellikleri ve özgürlüklerine olan düşkünlükleri sayesinde 

Avrupa’da bir şekilde hayatta kaldılar ve yine Asya tarzı konargöçer geleneklerine sahip 

olan Macarlara katıldılar. Çünkü 9. yüzyılda artık Karpat Havzası’nda ve Avrasya 

bozkırlarında Macarların sözü geçer oldu. Hem Avarlar hem Bulgarlar hem de 

Avrupa’da varlığını kanıtlayan Macarlar uzun süre konargöçer kültür geleneklerine 

bağlı kaldı. Bu şekilde Güneydoğu Avrupa ve Asya ile kültürel bir köprü kurdular. Son 

olarak bu halkların antik köklerine bağlılığı, Avrupa’daki kültür unsurlarıyla daha da 

zenginleşmiş ve yeni gelenler belirli kültürel ortamdan birçok unsuru devralmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
518 Darkó, a.g.e., s. 15-16. 

519 László Ravasz, The Szekler Soul, Transylvania Helikon, 1932/1, s. 25. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ERDEL’DE MACAR HÂKİMİYETİ VE SEKELLER 
 

1. ORTA ÇAĞ’DA MACAR KRALLIĞI VE ERDEL  
 
 
 Macar Krallığı, Árpád hanedanından Gezá’nın oğlu I. István’ın (Aziz István) 

Papa II. Sylvester’in gönderdiği krallık tacını 1 Ocak 1001 yılında Estergom’da giymesi 

ile kuruldu. Macarların ortaya çıkışındaki en önemli faktör olan Árpád hanedanlığı 

döneminde ve özellikle 12. yüzyıl başlarına kadarki dönemde Macarlar doğal sınırlarına 

ulaşmışlardı. I. István’ın Erdel’i tamamen ele geçirmesiyle Macarların da bölgeye göçü 

hızlanmış oldu.520 

 Macarlar ilk zamanlarda Avrupa’da tutunabilmek amacıyla oldukça çetin 

mücadele verdiler. Ancak Macarların yurt tutuş sırasında ve sonrasında gerçekleştirmiş 

olduğu dahili veya harici savaşlar onların gücünü azaltmadı. Bunun yanında I. István’ın 

(997-1038) halefleri, Aziz László (1077-1095), Kalman (1095-1116), II. Géza (1141-

1161) ve III. Béla (1172-1196) önderliğinde savunma ve iskân işlerinde takip edilen 

siyaset dahi Macarları zayıflatmamış, aksine güçlenmesini sağlamıştır. I. István’ın güçlü 

siyaseti ve mirasıyla birlikte krallığın gücü iyice artmıştır. 13. yüzyıl başında ülkenin 

 
520 Sadık Müfit Bilge, Osmanlı’nın Macaristanı, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2010, s. 2. 
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sınırları Karpatların muhteşem zirvelerinin yanında Tuna-Sava hattına kadar 

uzanmaktaydı. Çünkü Árpád Hanedanı (896-1301) döneminde oluşturulan iskân 

siyasetinin temeli, sınır bölgelerinde kurulan savunma sistemi ve kale teşkilatının 

geliştirilmesiyle sağlamlaşmıştı. Oluşturulan bu sınır savunma sistemi ile Alman ve 

Roma imparatorlarının ağır silahlı saldırıları karşısında Macarlar topraklarını en iyi 

şekilde koruyabilmişlerdi. Özellikle yurt tutuş döneminde yerleşim alanlarının etrafını 

muazzam derecede ormanlar kaplamıştı. Gyepü521 adı verilen savunma hattında 

yerleşim alanlarına doğru sokulan yolların sonunda geniş kapılar bulunmaktaydı; 

Sopron’da Kapuvar, Erdel’de Meszeskapu vb. gibi gyepülerin ilerisinde birkaç günde 

ulaşılabilen uzaklıkta, yerleşime açık olmayan araziler (Gyepüelve) bulunmaktaydı. 

Buralar savunma için boş bırakılır ve yerleşmeye kapatılırdı. Kapıların savunmasında en 

savaşçı unsurlardan oluşan daimî muhafızlar bulunurdu. Bunlardan en bilineni ise 

Sekellerdi.522 

 Macar yurt tutuşundan István’ın tahta çıkışına kadar olan sürede Erdel tarihi 

hakkında çok bilgi bulunmadığından Macar Krallığı’nın ilk 150 yılında Erdel’in siyasi 

önemi diğer önceliklerin bir nebze gölgesinde kalmıştır.523 Tarihî vesikalar ve efsaneler 

de de Erdel’deki faaliyetler konusunda sessiz kalmıştır. Macaristan’ın 11. yüzyıldaki 

etnik ve dilsel koşulları hakkında doğrudan verilere sahip olunmasa da 19. yüzyılda bu 

dönemle alakalı bazı araştırmalar yapılmıştır. Bu sayede 11. yüzyıl Macaristan’ın büyük 

 
521 Karpat Havzası’na ulaşan Macarlar, yeni fethedilen bölgelere yerleştikten sonra, gyepűk/gyepűkapuk, 

gyepűelve şeklinde farklı stratejik konseptlere sahip savunma sistemlerini engebe, morfolojik unsurlar ve 

doğal sınırları göz önünde bulundurarak çeşitli formlara dayalı olarak inşa ettiler. Tünde Ambrus, “On 

The Track Of The Szekler Village Tízes The Model-Like Potential Of The Szekler Village Tízes On The 

Eve Of The 21st Century”, Acta Universitalis, S. 6, 2014, s. 32. Ayrıca bu kelime bize eski Türkçe’deki 

yapuk kelimesini hatırlatır ki anlamı örtmek, kapamak, kapı şeklindedir. 

522 Eckhart, a.g.e., s. 41. 

523 Erdély Története, s. 295. 
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ölçekli bir etnografik haritası oluşturulmuştur.524 Bu bağlamda ilk önemli Macar 

merkezinin Gyula (Yula) adında şef tarafından bugünkü Fehérvár (Belgrad) çevresinde 

kurulduğu bilinmektedir ve burası fetih zamanında ve sonrasında önemli bir yer 

olmuştur.525 Németh ise yaptığı çalışmalar sonucu Erdel’in Árpád’ın vassalı 

durumundaki Gyula boyundan gelen, Bulgar Türk hanedanlığından müteşekkil ve 

çoğunluğunu Macarlardan oluşan bir halkın yönettiği Erdel’den bahsetmiştir. Yani bu 

dönemin Macaristan’ında Árpád ve Gyula olmak üzere iki yönetim merkezi 

bulunmaktadır.526 Ayrıca Bizans kaynaklarında 943 yılında İstanbul’u kuşatan 

Macarların Bizans imparatoru ile beş yıllık bir ateşkes imzaladıkları ve Gyula’nın 

garantörlerden biri olduğu bilinir. Daha sonra saray yaşamının etkisi altında kalan 

Gyula ve arkadaşları Hristiyanlığı benimsemişler ve bir süre sonra Erdel’e dönerken 

yanlarında görevi Macarlar arasında Hristiyanlığı yaymak olan, Hierotheos adında bir 

Yunan keşişi ile dönmüşlerdir. Sonrasında Gyula’nın oğlu olmayınca kardeşi 

Zombor’un oğlu Erdel’in lideri olmuştur. Bu genç Gyula kendisi pagandır ve I. 

István’ın çağdaşıdır. István, Hristiyanlığa muhalefet olmaması ve Hristiyanlığı 

benimsemesi için ona çağrıda bulunmuş, Gyula, bunu kabul etmeyerek 1002 yılında 

István’a savaş açmış, István’ın müttefiki Sekeller ve Macarlar olmuş, ancak kaybeden 

Gyula olmuştur. Sonuç olarak bu olaydan sonra Erdel, Macaristan’a daha da 

yakınlaşmıştır.527 

 Hristiyanlığın kabulü sonrasında Papa’nın önde gelen temsilcilerinden olan 

István, ülke topraklarının çoğunda olduğu gibi, Erdel’de Hristiyanlığı sağlamlaştırmak 

ve hâkimiyetini genişletmek amacıyla Árpád döneminde oluşturulan iskân siyasetini 
 

524 István Knıezsa, “Magyarország Népei A XI-ık Században”, Szent István Kırály Emlékkönyv, 

Szerkesztette Serédi Jusztinián, Budapest 1938, s. 367. 

525 Jancsó, a.g.e., s. 32. 

526 Németh, Yurt Tutan Macarlığın…, s. 212. 

527 Jancsó, a.g.e., s. 32-33; Szilagyi, a.g.e., s. 16. 
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devam ettirdi. Böylece Erdel’de değişik bir etnik ve dinî oluşum meydana gelmekle 

birlikte hâkim zümre Macarlar, Sekeller, Ren ve Mosella nehirleri civarından gelen 

Saksonlar oldu.528 

 István’ın uzun süren zaferleri sonrasında bile Erdel’in yönetimi ve ülkeden 

ayrılmaması için verilen mücadeleler son bulmamıştır. István, Zolt adında bir 

voyvodayı buraya atamış ve Hristiyanlığı pekiştirmek için bir Roma piskoposluğu 

kurmuştur.529 István, sadece burada değil ülkenin değişik ve özellikle nüfusunun yoğun 

olduğu yerlerinde de piskoposluklar oluşturmuştur. Bu piskoposluklar, kendi kilise 

sahalarında üretimin 1/10’una karşılık gelen, bir nevi öşür türünden (dézsma) bir vergi 

toplama yetkisine sahip olmuşlardır.530  

 Macarların eski düşmanları olan Peçenekler 10. yüzyılın ortalarında, doğuda 

yeni bir tehlike olarak yeniden görülmüşlerdir. Erdel’i kuzeyden ve doğudan çevreleyen 

Peçenekler, yeni kurulan devletin en tehlikeli düşmanları arasında yer almıştır. Her ne 

kadar István’ın önlemleri zaman zaman Peçenekleri geri çekilmeye zorlasa da onlar 

daha sık ve sert bir şekilde karşı askerî seferlerlerle Macarların karşılarına 

çıkmışlardır.531 Buna rağmen 1004 yılında gerçekleşen ilk Peçenek saldırısı István 

tarafından Erdel’de başarılı bir şekilde bertaraf edilmiştir. Sonraki saldırı ve 1021’de 

gerçekleşen ikinci saldırıda da başarılı olamamışlardır. Bundan sonra Peçenekler ile 

Macarların arası düzelmeye başlamıştır. Çünkü Peçenekler zamanla tüm mallarıyla 

birlikte sınır bölgelerine yerleşmeye başlamıştır.532 

 Peçenek tehlikesinden de anlaşıldığı üzere Erdel’de, özellikle sınırların en açık 

bulunduğu ve toprakların en fazla saldırıya uğradığı taraflarda kuvvetli muhafızlara 
 

528 Erdély Története, s. 296. 

529 Szilagyi, a.g.e., s. 17. 

530 Çoban, “Ana Hatlarıyla Erken…, s. 172. 

531 Kuliffay, a.g.e., s. 23. 

532 Jancsó, a.g.e., s. 33. 
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ihtiyaç vardı. Macar krallığı buradaki sınırların korunması için 11. yüzyılda Peçenekleri 

yerleştirdi. Bir zamanlar Macarları yerlerinden eden korkunç düşmanları olan 

Peçenekler, Erdel’deki savunma hatları parçalandıktan sonra kendilerini takip eden 

Kumanlar tarafından batıya sürüldüklerinde Macaristan’a girmek için Macarlardan 

müsaade istediler.533 Macar kralları askerî konuda oldukça yetenekli bu konargöçer 

toplulukları memnuniyetle karşıladı. Hatta bu topluluklar özel mülk edinseler de 

askerlikten muaf tutulmadılar.534 Ayrıca Peçenekler, sadece Raba hattında değil, Tolna 

ve Valko ilinin savunmasında da yer aldılar. Hatta bir kısmı da Maros taraflarındaki 

savunma hattına katılarak neredeyse bütün memleketin müdafaasında katkı sağladılar. 

Böylece iskan edildikleri yerlere verilen Besenyö, Bessenyö, Pecsenyed isimleri 

günümüzde dahi fark edilir hâle geldi.535 Peçenek hakimiyeti zamanla Erdel’in 

güneydoğu taraflarına, Boğdan’ın bir kısmınına ve Karpat Dağlarında bulunan Seret 

Nehri’ne kadar uzanmıştır. Kumanlar ise Katolikliği kabul etmelerinden sonra Erdel’in 

ve hatta Macar tarihinin ayrılmaz bir unsuru haline gelmiştir.536  

 István’ın ölümünden sonra Erdel tarihiyle ilgili bilgiler yeniden bulanıklaşmıştır. 

Buna sebep belki de István’ın ölümünden sonra bir takım karışıklıkların çıkması ve 

bunun neticesinde meydana gelen savaşlardır. Çünkü 11. yüzyılda Roma-Germen 

imparatorları, 12. yüzyılda ise Bizans, iyi teşkilat sahibi bir şekilde zenginleşmeye 

başlayan bu topraklarda kendi hâkimiyetleri için fırsat kolluyorlardı. Buna rağmen 

Macarların menfaatleri her fırsatta ön planda tutulmuş, Árpád hanedanı ileri gelenleri 

ülkenin istikbali için çalışmıştır.537 Bu dönemde Peçeneklerin hareketleri de belli 

değildir. István’ın ölümünden yaklaşık on bir yıl sonra 1049’da I. Endre kardeşi I. 
 

533 Eckhart, a.g.e., s. 42. 

534 Erdély Története, s. 295. 

535 Eckhart, a.g.e., s. 42. 

536 Karpat, a.g.m., s. 281. 

537 Eckhart, a.g.e., s. 33-34. 
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Béla’ya ülkenin üçte birini; Erdel bölgesiyle birlikte Tisa’nın doğusunun devrettiğinde 

Erdel’in adı geçer. Kral Salamon (1063-1074) da selefini takip ederek, Erdel’le birlikte 

ülkenin doğu kısmını Géza ve László’ya taksim etmiştir. Erdel tarihi bu andan itibaren 

biraz daha netleşmeye başlar. Zamanla Peçeneklerin yerini alan Kumanlar, giderek daha 

tehlikeli hale gelir ve onların akınları yalnızca Erdel’i değil, aynı zamanda anavatanın 

güvenliğini de tehdit eden bir durum haline gelir.538 

1068 civarında Peçeneklerin Erdel bölgesinden yaptıkları saldırılar sonucunda 

Aziz László (1077-1095), dikkatini Szamos ve Olt arasındaki bölgeye yoğunlaştırdı ve  

kral olduğunda düşmanın ülke içine kolayca girmesini önlemek amacıyla ilk olarak 

Maros vadisini ele geçirdi. Sonrasında Hunyad, Feher, Torda, ve Kis-Küküllő 

ilçelerinin örgütlenmesini sağladı. Hatta oraya taşınanların daha güçlü konumda 

kalmaları için Erdel piskoposunun koltuğunu Fehérvár’a taşıdı ve oraya yeni bir 

katedral inşa ettirdi. Git gide artan Peçenek tehdidi, çeşitli toplulukların saldırıları ve 

Kuman hücumlarına karşı yeni önlemler gerekiyordu. Gyepülerle korunan alanlar 

burada oldukça önem arz ediyordu. Yajda-Hunyad kalesinden Szász-Sebes’e doğru 

devam eden gyepüler, buradan Balázsfalva (günümüz Blaj)’ya taşındı. Aziz László ve 

beraberindekiler, gerçekleştirilen askerî operasyonlarla Balázsfalva ve Mikeszásza 

(Micăsasa) arasından, Monora (Mănărade)’dan Nagy-Küküllő’ye geçtiler ve ardından 

Nagy ve Kis Küküllő arasında yükselen sıradağlar boyunca Harghita Dağlarına kadar 

ilerlediler. Aziz László, bu seferlerinin çoğunda kestirme yerleri, ormanlık alanları ve 

bu bölgeyi iyi tanıyan Sekellerin yardımına ihtiyaç duydu. Sekellerin yardımı ile 

Szamos ve Sajó vadilerinden Peçeneklerin geri çekilmesini sağladılar. Bu yüzden Aziz 

László Sekellerin yardımını karşılıksız bırakmadı. Maros ve Kis-Küküllő civarındaki 

geniş alanları onlara tahsis etti. Sekeller gibi cesur, çalışkan ve savaşmaya her an hazır 

 
538 Jancsó, a.g.e., s. 34. 
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olan bir topluluğa bunu yaparken de hiç düşünmedi.539 Çünkü bu bölgelerin tekrarlayan 

akınlara karşı kendi kendini başarılı bir şekilde savunacak kadar güçlü bir düzenleme 

gerekiyordu. Bu düzenlemeyi en iyi Sekeller ile sağlayabilirdi ve Aziz László bunun 

farkındaydı. 

 Sekeller ilk olarak yerlerini (geniş tarlalar, üzüm bağları v.s.) bölgede bulunan 

Saksonlara bırakıp yüksek ve ılıman yamaçlara çıktılar. Bu durum başlangıçta çok 

akıllıca durmuyordu. Ancak Sekellerin asıl yaşam tarzı ve Macar Devleti içindeki 

konumları bunu gerektirdiği için bu durum onların yararına olmuştu. Onların Maros, 

Ujvár, Csombord ya da Megyes’te bulunan bağlara ihtiyaçları yoktu. Onların 

koyunlarını, keçilerini ve özellikle sığırlarını otlatabileceği geniş alanlara ve talim 

yapabilecekleri ormanlara ihtiyaçları vardı. Bu nedenle ilk etapta Bánfy-Hunyad 

bölgesini alan Sekeller, Székeljó ırmağı boyunca, Maros vadisinde Szász-Sebes ve 

Szászvaros ile Erdel’in doğu kesiminde Görgény’den Kis-Küküllő’ye kadar olan yerlere 

yerleştiler. Günümüzde dahi sadece yer adlarından bile (Erdő-Szentgörgy, Erdő-Csanád, 

Erdő-Szengyel) bu bölgelerin açık bir şekilde sık ormanlarla kaplı olduğunu 

göstermektedir.540 

 Aziz László’nun ulusal savunma önlemlerinin bir sonucu olarak, 11. yüzyılın 

sonunda Erdel’de yaşayan Macarların iki ayrı siyasi nüfuz bölgesi oluştu. Biri Samoş 

(Szamos) havzasındaki ve Maros (Maroş) vadisinin Gyulafehérvár çevresindeki orta ve 

batı kesimindeki Macarlar, diğeri ise iki Küküllő ve Olt’un üst kısmının vadilerindeki 

Sekellerdi. Küküllő’nün alt tarafında Olt ve Maros’un arasında Szászváros’a kadar 

günümüz Besterce-Naszód ilçesi çevresinde çorak bir araziydi ve sadece belli bir 

noktasında dağınık halde Macarlar ve Sekeller yaşamaktaydı.541 

 
539 Karácsonyi, a.g.e., s. 67. 

540 Karácsonyi, a.g.e., s. 67-68. 

541 Jancsó, a.g.e., s. 36. 
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 Bizans, 1166 yılında Tuna taraflarından ilerleyip Erdel’e girdiğinde, Bizans’ın 

ağır ve zırhlı piyade birlikleri Sekel ve Peçenek hafif süvarilerini oldukça yıpratıp 

sayıca azalmalarına sebep oldu. II. Géza’nın ömrü bunu görmeğe yetmeti. Ancak 

öncesinde Bizans tehdidinin farkına vararak, bir takım savunma önlemleri almıştı. 

Bunun sonucunda da Erdel’de dört Alman, iki Rus, iki Bulgar ve bir Çek göçmen 

yerleşim yeri olduğunu tespit etti. Ancak bunların Macaristan’ın savunması için yetersiz 

olduğunu düşünerek, Erdel sınırındaki en savunmasız noktalara iyi silahlanmış 

savaşçıların bulunduğu büyük yerleşim yerleri oluşturarak bu bölgeleri güçlendirmek 

istedi. Bu yüzden II. Géza, Ren-Mosella bölgesinden şövalye ve bir grup köylüyü Olt 

Nehri boyunca Erdel’e yerleşmeye davet etti. II. Géza tarafından davet edilen Almanlar, 

bugünkü Nagyszeben civarına ve daha doğuda, bölgelerinin daha sonra Szeben, 

Újegyháza ve Nagysink’in “Sakson yerleşimleri” olacağı Olt vadisine yerleşti. Önceki 

sakinlerin bazıları, yeni gelenlere yer açmak için kral tarafından yeniden yerleştirildi. 

Bunlar Alman isimlerini yeni yerleşimlere vermeye başladılar, ancak diğerleri komşu 

köylerde kaldı. Hâlâ Macarların yaşadığı bir Sekel sınır köyü olan Szakadát, Macar 

adını bu şekilde uyarlayan Saksonlar tarafından her zaman Zektat olarak 

adlandırılmıştır. Benzer şekilde, Cibin ve Cód adlı iki derenin Slav isimlerini Zibin ve 

Zodt’a çevirmişlerdir. Ayrıca güneybatıda Salgó ve güneydoğuda Halmágy’deki Sekel 

kaleleri, Orta Çağ’ın sonuna kadar Fehér ilçesi ile idari bağlantılarını korumuştur.542  

Erdel’in 11. ve 12. yüzyıldaki tarihine kısaca göz attığımızda Macar 

hâkimiyetinin oldukça baskın durumda olduğunu görürüz. Kral István (1000-1038) 

Erdel’i krallığın bir parçası haline getirmiş, I. Béla’dan (1060-1063) itibaren de Erdel 

farklı bir sistem ile yönetilmiştir.543 Ayrıca 1111’de ilk Erdel voyvodasının varlığı da 

kaynaklarda yer almaktadır. Şöyle ki Kálmán (1095-1116) dış siyasette son derece 

 
542 Erdély Története, s. 296. 

543 Karpat, a.g.m., s. 281.  
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başarılı olmuştur. Ülkenin sınırlarını güneybatıya doğru genişlemiş ve Hırvatistan’ın 

fethini tamamlamıştır. Bu dönemde merkezden uzaktaki ülke topraklarının başına prens, 

voyvoda ya da ban rütbesiyle yönetici atanmıştır. Hırvatistan ve Dalmaçya’ya Ban veya 

prens, Erdel’in yönetimine de bir voyvoda atanmıştır.544  

Erdel’de yerleşimin olmadığı bölgeler ise II. Géza (1141-1161) döneminden 

itibaren yerleşime açılmıştır. İlaveten Flandria ve Rajna ırmaklarından Szászváros ve 

Barcaság’a kadar olan bölgeye bazı gruplar yerleştirilmiştir. Daha sonra başka bir grup 

Beszterce bölgesine getirilmiştir ki bunların içinde Saksonlar önemlidir. Çünkü 

Saksonlar da Sekeller gibi Macar kralından özerkliklerini almışlar ve kendi yasalarına 

göre yönetilmişlerdir. Fakat bunun karşılığında krala vergi vermişlerdir. Bu 

vergilendirme sisteminin ise Sekellerden farklı olduğu bilinmektektedir.545 

Macarlar, Sırbistan Despotu Stefan Duşan’ın (1331-1355) 1355’te ölümünün 

ardından Sırbistan Çarlığı’nın dağılması üzerine bundan istifade ederek, Balkanlar’a 

doğru yayılma politikasına girişti. Anjoulardan I. Lájos’un (1342-1382) başa 

geçmesiyle Macarlar, Kuzey Balkanlar’a doğru yayılmaya başladılar. Eflâk, Boğdan ve 

Bosna hükümdarları da Macar hâkimiyetini tanıdı. Osmanlıların 26 Eylül 1371’de 

Çirmen’de Sırpları yenmesi üzerine Osmanlılar ve Macarlar ilk kez karşı karşıya 

geldi.546  

Sigismund (Zsigmond 1387-1437) daha çok Balkanlardaki siyasi meselelerle 

uğraştı. Sigismund’un ölümü sonrasında 1438’de Sultan II. Murad (1421-1451) Erdel 

topraklarına saldırdı. Evrenosoğlu Ali Bey komutasında bulunan akıncılar, 1440’ta 

Macaristan’dan 70.000 esir aldılar ancak Belgrad kuşatması başarı sağlamadı. Daha 

sonra Erdel tarihinde Erdel Voyvodası János Hunyadi’yi (1441-1446) görmekteyiz. 

 
544 Çoban, “Ana Hatlarıyla Erken…, s. 175-176. 

545 Darkó, a.g.e., s. 20. 

546 Bilge, a.g.e., s. 3-4. 
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János Hunyadi komutasındaki Macar ordusu, 1442’de Vidin Sancakbeyi Mezid Bey’in 

akıncılarını ve aynı yıl Rumeli Beylerbeyi Hadım Şehabettin Paşa’yı da Vasak’ta 

bozguna uğratması Osmanlıları oldukça yıprattı. Bunun sonrasında Papa IV. Eugene’in 

girişimiyle Osmanlılara bir haçlı seferi düzenlendi. Bu seferin sevk ve idaresi ise 

Jagiellon hanedanından Macaristan ve Polonya kralı I. Ulászlo’ya verildi. Erdel 

voyvadası János Hunyadi’nin 1445’te Haçlı donanması ile Tuna’daki Osmanlılara 

saldırması başarısız oldu. Sonraki yıl yine kral naibi ve Erdel voyvodası olan János 

Hunyadi 40-45 000 kişilik Macar ordusu ile II. Murad karşısında 1448 yılında 

gerçekleşen Kosova Savaşı’nda bozguna uğradı ve kaçmak zorunda kaldı. Osmanlıları 

Balkanlardan atmak için son Macar teşebbüsü olan II. Kosova Savaşı, Macarların 

Balkanlardaki etkisinin son bulmasına neden oldu. Bundan sonra Osmanlı-Macar 

ilişkileri Fatih Sultan Mehmed’in Belgrad kuşatmasına kadar sakin kaldı.547 Başarısız 

Belgrad kuşatmasının sonrasında Semendire Sancakbeyi Hoca Ali Bey komutasındaki 

Osmanlı akıncıları 1474 yılında Erdel’e akın gerçekleştirdi. 8 Şubat 1474’te Várad 

(Oredea) ateşe verildi. Ancak Hoca Ali Bey komutasındaki akıncı birliği, 13 Ekim 

1479’da Maroş Nehri yakınında Zsibód’da Pál Kinizsi ve István Báthory komutasındaki 

30.000 kişilik Erdel ordusuna yenildi. Sultan Bayezid (1481-1512) ve Yavuz Sultan 

Selim (1512-1520) dönemlerinde 1493’teki Erdel akını dışında dikkat çekici bir 

mücadele yaşanmamış, Osmanlı-Macar arasında bir nevi barış çağı olmuştur.548 

Kısaca Erdel ve bağlı bulunduğu Macar Devleti’nin Orta Çağ dönemine denk 

düşen tarihî seyri bu şekildedir. Bunun devamında asıl konumuz Sekeller ve onların 

Erdel’e yerleşmesi, Sekel İli neyi ifade ediyor, Orta Çağ döneminde Macarlarla 

bağlantısı, konumları ve yaşadıkları yer hakkında bilgi verilecektir. 

 

 
547 Bilge, a.g.e., s. 6-9. 

548 Bilge, a.g.e., s. 10. 
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2. SEKELLERİN ERDEL’E YERLEŞMESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER 
 
 

Macar Krallığı, büyük Macaristan’ı oluştururken adım adım, yavaş yavaş 

hâkimiyetini kurmuştur. Sekellerin kökeni meselesinde de Macarların Erdel’i ne zaman 

ve nasıl ele geçirdikleri, Sekellerin buraya ne zaman yerleştikleri ya da Macarlardan 

önce burada mı bulunmaktaydılar gibi bir takım sorular konunun aydınlatılması için 

önem taşımaktadır.  

Tarihî vesikalar, Macarlar tarafından Erdel’in Árpád (890-907) döneminde ele 

geçirildiğini yazmaktaysa da Erdel’in asıl olarak Aziz László (1077-1095) döneminde 

fethedildiği hakkında bilgi verenler de vardır.549  

Ancak bu bilgiler arasında tarih açısından büyük bir fark olduğu açıkça 

görülmektedir. Bu nedenle Erdel’in tam olarak Macar topraklarına ne zaman katıldığı 

bölgede yaşayagelen Sekellerin kökeni ve kimliği açısından önemlidir. Çünkü 

Sekellerin de Erdel’e yerleşme konusu net değildir. Kimi araştırmacılar onları eski 

fatihler (Macar fethinden önce veya sonra) olarak, kimileri de 11. ve 12. yüzyıllarda 

krallar tarafından yerleştirilen halk olarak görür. Bu iddialarla ilgili görüşler kaynaklar 

eşliğinde aşağıda anlatılacaktır.  

Ortaçağ Macar tarihî vesikalarından elde edilen bilgilerden ve daha önce 

bahsedildiği üzere Sekellerin, Attila’nın ordusunda savaştığı, daha sonra Pannonya’da 

yurt tutan Macarlara katıldığı ve ardından Macar bir liderin önderliğinde Erdel’e 

geldikleri biliniyordu. 13. yüzyıl yazarlarından Simon Kézai da bu görüşe katılmaktaydı 

ve ona göre Hunların kalıntıları olan Sekeller Karpat Havzası’nda Csigla adlı yerde 

yaşıyorlardı. Macarların Pannonya’ya doğru yöneldiklerini haber aldıktan sonra onlara 

katıldılar ve buradan kendilerine bir parça yerleşim yeri aldılar. Sekellerin Pannonya 

yerleşimleri hakkında bilgi veren Képes Krónika ise Macarların Pannonya’ya geri 

 
549 Tagányi, a.g.m., s. 214. 
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döndüklerinde Rutenya önlerine doğru gittiklerini ve Sekellerle birlikte burayı işgal 

ettiklerini yazmaktadır. Ayrıca aynı kaynakta yine Sekellerin ve Macarların bu bölgeyi 

işgal etmelerinden sonra burada belirli topluluklar halinde yaşadıkları bilgisi 

verilmektedir.550  

Bir diğer Macar tarihi vesikasında ise Anonymus’a göre, “Transdanubia, Nyitra 

bölgesi, Tuna ve Tisza arasındaki bölge ve Erdel’in siyasi özerkliğe sahip olmayan 

yerlerinde sırasıyla Romalılar, Çekler, Bulgarlar, Blaklar (Ulahlar)551 ve Slavlar 

(Sclavus) yaşıyordu.”552 Ona göre Macarlar, Karpat Havzası’na vardıklarında da 

Attila’nın soyundan olan Sekelleri burada bulmuşlardı ve Macar yöneticileri yukarıda 

saydığımız halkları buradan çıkarıp yerli Slavları da hâkimiyet altına aldılar. Bunların 

tümü, Anonymus’un Macar fetih anlayışı ile alakalıydı. Karpat Havzası’nı Attila’nın 

toprakları farz edip, yine onun soyundan saydığı Almış’ı yasal varisi olarak görmüştü. 

Attila’dan sonra Batı Hunlarının dağılmasıyla bölgeyi yöneten siyasi güçler, devamında 

Macarlar tarafından oradan çıkarıldı ve Slav tebaaları Macar egemenliğine girdi. 

Dolayısıyla Anonymus’a göre, Karpat Havzası’nda etnik sürekliliğe sahip tek halk 

Slavlardı; Romalılar, Çekler, Bulgarlar ve Rumenler bunu başaramamışlardı. Ayrıca 

Anonymous’un, fetih zamanında Macarlara bakışını desteklemek için tarihsel verilere 

ihtiyacı yoktu; o sadece hangi ülkelerin o dönemin Macarlarına bitişik olduğunu not 

etmiş ve bir nevi kendine göre çıkarımlarda bulunmuştu. Anonymus, yer isimlerini fetih 

dönemi hükümdarlarının adlarına dönüştürmüştü; Salán, Laborc, Ménmarót, Galád, 

Zobor ve Gyalú gibi isimlere mevcut kaynaklarda rastlanmamıştır. Yine Anonymus 

 
550 Nagy, a.g.m., s. 178; Egyed, A Székelyek Rövid Története A Megtelepedéstől, s. 8. 

551 Ulahların Erdel’de 13. yüzyıl öncesinde varlıkları Romen alimleri tarafından bazı yer ve şahız isimleri 

ele alınarak kanıtlanmaya çalışılmıştır. Ancak bir millet ismi olarak ilk defa 1210 tarihli belgede 

geçtikleri bilinmektedir. Bu tarihten sonra Erdel’in bir ahalisi gibi kabul edilmişler, kenezlerin veya 

voyvodaların idaresinde yaşamışlardır. Decei; Gökbilgin, a.g.m., s. 296. 

552 Anonymus Gesta Hungarorum, s. 8-10. 
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fetih sırasında Karpat Havzası’nda bir Moravya Krallığı’nın olduğunu fark etmemişti ya 

da görmezden gelmişti.553 

Anonymus kroniğinin dışında A Csiki Székely Kronika olarak bilinen Sekel tarihî 

vesikasında “Macar ordularının Karpatları geçtiğinde Sekellerin onlara elçiler 

gönderdikleri ve Sekellerin devlet yapısını oluşturan temel yasalarını sundukları” 

yazılmıştır.554 Kuliffay, Erdély Története adlı eserinde bu olaydan şu şekilde 

bahsetmektedir: “Bir gün aniden Macar süvari birliği taburlarına birileri yaklaşır. Çok 

sayıda ulusun bulunduğu yerde Macarları selamlar. Bunlar Sekellerdi. Zira Macarların 

gelişinin haberi Sekel yurduna ulaştığında Sekel fő-rabonbán’ı555 Zendirham onları 

karşılamaya gönderilmişti. Sekeller burada Attila’nın İmparatorluğu’nu geri alması 

için Macarlara güçlerini (bileklerini ve kılıçlarını) sunarlar”.556  

Sekellerin teklifleri en sıcak şekilde karşılık bulur, iki ulus anlaşmaya varır ve 

aşağıdaki anlaşmayı yaparlar: 

-Macaristan’da hakim güç (esas güç) sadece Almış’ın erkek kolundan gelecek, 

-Eğer bir toprağı birisi kendi gücüyle alırsa, orası onun olacak; ortak olarak 

alınır ise hakkaniyetli bir şekilde anlaşma tarafları arasında bölüşülecek, 

-Meseleler (konular) halkın ortak kararıyla çözüme kavuşturulacak,  

-Hükümdarın koyduğu kuralları çiğneyen olursa başı ve mülkünü fő-rabonbán’a 

adar. Fő-rabonbán’a karşı gelen kişi ateş ve sudan menedilir, yani sürgün edilir. 

 
553 Erdély Története, s. 237-238. 

554 Szilágyi, a.g.e., s. 10-11. 

555 Fő-rabonbán: hakandan sonra gelen en yüksek rütbeli kişi. Rabonbán büyük rabonbán, küçük 

rabonbán ve fő-rabonbán şeklinde ayrılır. 

556 Kuliffay, a.g.e., s. 13. 
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-Eğer birisi büyük ya da küçük harkás’lar557 arasında ulusa karşı gelirse sonsuza 

kadar fő-rabonbán hükmü altına alınır? 

-Eğer fő-rabonbán’ın emrine karşı gelir ve savaşa katılmaz ise ikiye bölünür. 

Sekel özgürlüğünün mihenk taşları olan bu önemli noktalar, altı taş tablete 

kazınmış olarak Sekellere gönderildi. Bunlar Sekellere okunduktan sonra üzerine yemin 

ettiler. Bu taş tabletleri Udvarhely’deki fő-rabonbán’ın otağına (karargâh?) koydular ve 

sonrasında kılıç kuşanarak Macar kardeşlerinin yanına gittiler.558 Árpád’ın, Sekel 

elçilerini görmekten memnun olduğu bilinmektedir.559 Buradan anlaşıldığı kadarıyla 

Sekeller fethedilen bir halk değildi. Kendilerini gelenekler çerçevesinde bir sözleşme ile 

Macar kraliyetine bağlayan müttefik ve özgür bir halktı.560 

Buradaki dikkat çeken en önemli nokta Macarlar, Karpat Havzası’na geldiğinde 

Sekellerin orada oldukları ve hali hazırda kendilerine özgü bir yönetimleri olduğu 

bilgisinin verilmesidir.  

Bu bilgiler Sekellerin eski tarihi hakkında önemli bilgiler olarak öne 

çıkmaktadır. Sekellerin Erdel’de yerleşim konusunda bir diğer görüş ise, Krimhilda 

Savaşı’ndan sonra Orta Tuna çevresinden Scambria’dan ya da eski Buda çevresinden 

devam ederek Erdel’e doğru yol aldıklarıdır. O yüzden bu bölge Pannonya 

düzlüklerinde değil, yüksek dağ yamaçlarını da içine alan bir bölge olarak düşünülür. 

Bu durum yine Sekellerin yerleştikleri bu bölgenin Erdel’in “Csigle/csigla” çayırlığında 

veya “Csik” adlı yerde olabileceğini göstermesi bakımından önem taşır.561 Csigle/Csigla 

 
557 Harkás: altında altı küçük rabon bulunan rütbeli kişidir. Her boyda altı harkas, her harkás’ın altında altı       

küçük rabonbán vardır. Bir boyda otuz altı, toplamda 180 küçük rabonbán vardır. Her küçük rabonbán; 

bir süvari ve bir piyade yüzbaşısına emreder. 

558 Kuliffay, a.g.e., s. 14. 

559 Szilágyi, a.g.e., s. 10-11. 

560 Orbán, a.g.e., s. 10. 

561 Egyed, A Székelyek Rövid Története A Megtelepedéstől..., s. 8. 
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bölgesinin Sekellerin eski tarihleriyle ilgili bir diğer bağlantısı olarak bu durum 

gösterilebilir.562 

Macarların yurt tutuş563 ardından Erdel’i tamamen kendi himayesine aldıklarını 

söyleyebiliriz. Bunun yanında Sekellerin ise yurt tutuş öncesinde bu bölgelerde yani 

Doğu ve Güney Karpatlarda yaşadıkları güçlü teoriler arasındadır. Çünkü Sekeller, 

kendi tabirleriyle Macarlara daha sonra katılmışlardır. Árpád dönemi hakkında bilgi 

veren tarihî vesikalar ve belgelerde, Sekellerin Aranyszkék gibi başka bölgelere de 

yerleştikleri yazılmıştır. Sekellerin bu bölgelere yerleşmeleri ve diğer bazı bölgeleri ele 

geçirmeleri eski dönemde buraları önceden yurt yapmaları ve muhtemelen de -tarihî 

vesikalarda geçtiği üzere- Macarlara katılarak Bihar lideri Ménmarót’a karşı yapılan 

savaş aracılığıyla meydana gelmişti. “Székely Oklevelek”564 adlı arşiv belgelerini 

inceleyen uzmanlar, Sekellerin bu bölgeye yerleşirken özerk bir yapıya sahip 

olduklarını ve kendi yasalarına göre yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Bilindiği üzere 

Sekeller, bu bölgelerde daha çok sınırlarda yaşamışlar ve sınır koruyuculuğu görevlerini 

üstlenmişlerdir. Çünkü Macarların Karpat Havzası’na yerleşmelerinden sonra kesin bir 

Karpat Havzası hâkimiyeti gerçekleşmiş ve Sekeller de Macarlara doğudan gelebilecek 

her türlü tehlikeye karşı korumuşlardır. Bu durumun en önemli sebebi ise Macar 
 

562 Nagy, a.g.m., s. 178. 

563 Macarlar Macaristan’ı fethettikten sonra 9. ve 10. yüzyılda Erdel’de hayvan yetiştiriciliği açısından 

uygun olan Maros, Szamos, Körös ve Külüllő bölgelerine yerleştiler. Ayrıca bu alanda kısa sürede 

Macarların küçük bir parçası olan Slav nüfusa da rastlanmaktaydı. 12. yüzyıldan itibaren Macar kralları 

Erdel’de Almanları da yerleştirdi. 13. yüzyıldan itibaren Güney Karpatlarda Romen (Ulah, Olah, 

Vlah)’lerin de varlığına dair kanıtlar vardır. Burası artık “Romen sınır mıhafız bölgesi” adını almıştır. 

Daha büyük bir Romen göçü Tatar İstilasından sonra (1241) artmıştır. Romenler burada zamanla kendi 

geleneksel haklarını korumuşlardır ve kendi yasalarını uygulamışlardır. İlkel bir tarım uygulamakla 

beraber askeri anlamda önemli rol oynamışlardır. R. Károly Nyárádi, Erdély Népesedéstörténete, 

Központi Statisztikai Hitaval Levéltára, Budapest 2003, s. 36-37.  

564 Oklevél, bir imtiyazın, mülk bağışının ve diğer yasal olguların kaydedildiği belgelerdir.  
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hâkimiyeti sonrasında Erdel’in Peçenek işgaline açık olmasından kaynaklanmıştır.565 

Sekellerin burada Erdel bölgesini doğudan gelebilecek saldırılara karşı sınırı koruyan 

bir bariyer görevi üstlendikleri açıkça görülmektedir.566  

Sekellerin Erdel’deki arkeolojik araştırmaları sonucu, Sekel yurdunda yapılan 

bir kazıda bir mezarda üzengi bulunmuş, bu bulgu yurt tutuş dönemi Macar atlı 

birliklerine benzer tipik özellikler göstermiştir ve 10. yüzyıla ait olarak belirlenmiştir. 

Bu keşif şunu göstermektedir ki Sekeller o dönemde zaten bu bölgede yaşamaktaydılar 

ve belli bir kültür seviyesine ulaşmışlardı. Sekel yurdunda yapılan pek çok kazı veya 

bulguda da aslında eski dönemlerle Sekel ilişkisini ortaya çıkarmak mümkündür ve yine 

Sekel yurdunda pek çok örnek yer almaktadır.567  

Diğer bir görüşe göre Sekeller, Macar fetihleri sırasında henüz Erdel’e 

yerleşmemişlerse, muhtemelen 11. yüzyıl başlarında bu gerçekleşmişti. Çünkü 11. 

yüzyılda Sekeller, orada olmasalardı ve Erdel’in doğu ucuna yerleşmemiş olsalardı 

muhtemel olarak diğer yedi Macar boyu gibi yurt tutan Macarların arasında dağılmış 

vaziyette olacaklardı.568 Bálint Hóman da Sekellerin Erdel’e yerleşimlerini en geç 

Macar fethi sırasında 10. yüzyıl sonuna tarihlendirmiştir ki arkeolojik verilerin bir 

kısmının bunu destekler nitelikte olduğunu söylemiştik.569 

Sebestyén, Engel Pál’a atıfla ve bu konudaki araştırmaları sonucu Peçeneklerin 

Sekellerin atalarını Etelköz’den çıkardıklarını ve bundan sonra Sekellerin ilk olarak 

Erdel’e göç ettiklerini söylemiştir. Yani Peçenek saldırılarının Sekellerin atalarının 

Erdel’e göç etmesinde etkin bir neden olduğundan bahsetmiştir.570 O zaman bu 

 
565 Darkó, a.g.e., s. 17-19. 

566 Erdély Története, s. 293. 

567 Darkó, a.g.e., s. 20. 

568 Erdély Története, s. 292. 

569 Bálint, a.g.e., s. 56. 

570 Sebestyén, a.g.e., s. 7. 
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durumda onlar da Macarlarla hemen hemen aynı zamanda Karpat Havzası’na 

varmışlardı. 

Kállay, István Székely’nin çalışmasına atıfla, Sekellerin yaşadığı yerle alakalı 

olarak, “A Világkrónikájában (Cracoviae 1558)”, adlı çalışmasındaki ifadesini şu 

şekilde verir: “Erdel’de Moldovyalıların üzerinde bir bölgede yaşıyorlar, bulundukları 

yerde günümüze kadar yaşaya gelen bu halk Macar olarak değil Sekel olarak 

kendilerini isimlendirmişler.”571 

Egyed, István Bóna’ya atıfla Sekellerin 11. yüzyılın başlarında Erdel bölgesine 

yerleştiğini söyler. Ona göre Sekel yerleşim bölgesi Szamos’un üst ve Maros’un orta 

kısımlarında, 12. yüzyıl başlarında ise Hargita’ya kadar uzanmıştır ve Sekeller 12. 

yüzyılın sonuna doğru günümüzdeki yerleşim bölgelerini ele geçirmişlerdir.572  

Németh, Hunfalvy’nin Sekel yerleşimi konusundaki açıklamalarını incelemiş ve 

buradan yola çıkarak I. István’ın doğuya yaptığı seferler ve savaşlarda Sekellerle ilgili 

bilgiler yer almadığını bu yüzden I. István (1000-1038) döneminde Sekellerin Erdel’de 

bulunmadığını belirtmiştir.573 Zaten Hunfalvy ve Marczali, Erdel’de Sekel yurduna 

yerleşmiş olanları bir “Macar kolonisi” olarak görmüştür. Hatta Karácsonyi ve hatta 

onlardan önce Engel tarafından bile bu görüş savunulmuştu.574 

Bazı tarihî kaynaklar Erdel’de Sekellerin 13. yüzyılda var olduklarını yazmıştır. 

Bu bilgilere göre yine Sekeller, 12. yüzyılda Erdel’e göç etmiş, burada yerleşmiş ve 

kralın izni dâhilinde yavaş yavaş yönetim sistemlerini kurmuş olabilirlerdi. Etnik olarak 

da Sekellerin farklı milletlerden oluştuğu ve çoğunun Macarlardan ibaret olduğu ve 

 
571 Ferentz Kállay, “A Nemes Székely Nemzet Eredetéről Hadi és Polgári Intézeteiről A Régi İdőkben”, 

Históriaiantik, Budapest 2010, s. 17. 

572 Egyed, A Székelyek Rövid Története A Megtelepedéstől..., s. 13. 

573 Németh, a.g.m., s. 143. 

574 Györffy, a.g.m., s. 37. 
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Slavlarla da bağlantılı olduğu bilgisi verilmişti.575 Réthy, Sekellerin Macar krallığı 

tarafından Erdel’in doğusuna yerleştirilmediğini, Sekellerin daha önceden orada 

olduklarını ve Sekellerin Macar dilli olmalarına rağmen farklı bir halktan geldiklerini 

ifade etmiştir. Devamında Sekellerin köken meselesinin çözümü için Macar yurt 

tutuşunun aydınlatılması gerektiğini söyler. Ona göre Macarlar akraba kavimlerin 

saldırıları sonucu doğuya doğru ilerlemek istemişlerdi. Bu ilerleme Géza döneminde 

başlayıp I. István döneminde devam etmiştir. Yani Macarlar ilk önce Karpat 

Havzası’nın batısına sonra doğusuna yerleşmişlerdi. Doğuya ilerleyen Macarlar 

Karpatların vadilerinde kendi dillerine benzer dil konuşan ancak toplumsal boy yapısını 

halen muhafaza eden bir kavimle karşılaşmışlardı. Réthy’e göre bu kavim Sekellerden 

başkası olamazdı.576  

Diğer taraftan Sekel yerleşim modelleri incelendiğinde, Macar tarihçiler, 

Sekellerin büyük kısmının Bihar bölgesi tarafında yerleşmiş olduğu sonucuna 

varmaktadır. Bu görüş çerçevesinde sınır muhafızları olarak hizmet eden Sekeller, 11. 

yüzyılın başlarında Erdel’e transfer edilmişlerdi. Ancak taponimler ve yazılı kaynaklar, 

13. yüzyıldan önce Erdel bir kenara bırakılsa bile Karpat Havzası’nın çok sayıda Sekel 

yerleşimine sahip olduğunu göstermektedir. Hatta Sekel yerleşimlerinin büyük 

çoğunluğu Erdel civarındayken, bunun yanında Bihar ilçesi ve Nagyvárad civarında da 

yerleşimlerin olduğu göze çarpar.577 Bihar ilçesinde, 1217 tarihli Váradi Regestrum 

(Oredea sicili) verilerine göre Sekeller, “Székelyszáz” adlı birlikleri oluşturmuşlardı. 

Tam olarak nerede yaşadıkları bilinmemekle beraber, Szermely’deki Székelyhíd 

Köprüsü ve Várad’ın güneyindeki bölgelerde Sekel yer adlarından buralarda yaşadıkları 

 
575 Németh, a.g.m., s. 143. 

576 Réthy, a.g.m., s. 24-26; Nagy, a.g.m., s. 178-179. 

577 Erdély Története, s. 292. 
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muhtemel görünmektedir. Ayrıca Cluj’daki Székely deresinin ve köyünün adı 

muhtemelen Bihar bölgesinde yaşayan Sekellerden gelmekteydi.578 

Sekeller hakkındaki bu teoriler devamında yeni bilgilerle birleştirildiğinde belki 

de ortaya daha önemli bulgular çıkacaktır. Kaynaklar ve Erdel’de Sekellerin varlığı ile 

alakalı olarak elde edinilen bilgilerden, Sekel halkının büyük çoğunluğunun 11. 

yüzyılda Erdel’de bulunduğu  ve yerleşimleri Maros’un güneyinde ve ayrıca güney ve 

doğu dağ sınırları boyunca uzandığı anlaşılmaktadır. Ancak günümüz Sekel bölgesinin 

orijinal yerleşim alanı ile eşleşmemesi gibi bir sorunla karşılaşıldığında akla -bunun bir 

sebebi olabilecek- güney bölgesine sonradan yerleştirilen Saksonlar579 gelmelidir. 13. 

yüzyılda ise Sekel yerleşimleri daha çok Háromsék bölgesine taşınmıştır. Bunun kanıtı, 

Sepsi (Sebesi), Kézdi ve Orbai Székek580 adlarında yer isimlerinin bulunmuş olmasıdır. 

Bunlar daha sonra Háromszék adı altında birleşmişlerdir. Yine önemli yerleşim 

alanlarından biri olan Szászsebes (Sebes) yerleşimiyle ilgili olarak da Sekellerin 

1224’den önce orada yaşadıklarına dair kanıtlar Medgyes bölgesinin ise 13. yüzyılın 

 
578 Györffy, a.g.m., s. 45-46. 

579 Saksonların Erdel’e yerleştirilmesi, Erdel tarihinin önem arz eden konularından biridir. II. Géza (1141-

1161), Ren ve Mosella civarında yaşayan Saksonları Erdel’de Maros Nehri’nin güneyindeki araziye 

yerleştirdi. Saksonlar sonrasında Andreanum (1224) ile kendilerine özgü muhtariyetlerini kurdular. 

Sekeller gibi kendilerine has yönetim kurumlarıyla siyasi birlik haline geldiler. Onların hudutları 

muhafaza etmek, hazineye belli bir vergi ödemek mecburiyetleri vardı. Başlıca şehirleri Sibin idi. Kral II. 

Endre’nin Alman şövalyelerine tahsis ettiği Broşov (Brasso) bölgesi, Sekellerde bulunan Megeş, Besterce 

civarı zamanla birleşerek XV. yüzyılın ikinci yarısında “Sakson kontu” nun idaresi altında toplandı. Bu 

şehirler Eflâk ve Boğdan beylikleri ile ticari ilişkileri geliştirdiler ve giderek zenginleştiler. Ayrıca 

Almanlar ile kültürel bağlarını da hiç koparmadıklarından reformasyon döneminde Erdel’e olumlu 

katkılar sağladılar. Erdel’de ilk matbaa Braşov’lu Johannes Honterus tarafından burada tesis edildi. 

Decei; Gökbilgin, a.g.m., s. 295; Jancsó, a.g.e., s. 38. 

580 Szék: sandalye/yerleşke anlamına gelmekle birlikte, Orta Çağ Macaristan’ında sınır koruma 

bölgelerinde askeri-idari bölgeleri belirlemek için kullanılır. Erdély Története, s. 293. 
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ikinci yarısından önce önemli derecede Sekel nüfusuna sahip olduğu tahmin 

edilmektedir. Bu durum, uzun zaman boyunca bölgenin Sekel yetki alanına girdiği ve 

kralın buranın yönetimi için Sekellerden birini atadığı gerçeğinden anlaşılmaktadır. 

Ayrıca “Medyges” Sekel boyunun altı alt kolundan birinin adını taşıdığından önem arz 

etmekte ve orijinal yerleşim yerlerinden biri sayılmaktadır.581 

Sekellerin Erdel’e geliş tarihlerinin tartışma konusu olmasının bir sebebi de 

aslında Sekel yerleşimlerinin büyük kısmının Erdel’de bulunmasına rağmen, yukarıda 

da bahsettiğimiz üzere Batı ve Kuzey Macaristan’da Bihar bölgesinde ve Nagyvárad’da 

da yerleşimlerin bulunmuş olmasından kaynaklanmaktadır.582 Ancak Orta Çağ 

düşünüldüğünde Sekellerin belli bir bölgede değil de Macaristan’ın birçok yerinde -

özellikle doğu sınırlarının olduğu yerlerde- bulunması normal bir durum olsa gerektir. 

Hatta Sekellerin sadece şu anki ikamet ettikleri yer olan Erdel’de yaşamadıkları yaygın 

bir görüştür. Çok sayıda belge ve yer adı, ülkenin her yerinde yerleşimleri olduğunu 

doğrulamaktadır. Bu durumda en çok günümüz Pozsony (Bratislava) ve Moson 

(Mošon) ilçelerinde yani daha batıda yaşadıklarından bahsedilir. Ayrıca Boleráz köyü 

sınırında Fehér dağlarında önemli yolları korudukları bilinmektedir. Dağların diğer 

tarafında, Sekel yerleşimlerinin daha da önemli bir bölümü ortaya çıkar. Miava’nın 

kıyısında, 1323 tarihli bir belgeye göre Sekellerin yaşadığı Sasvár köyü bulunmaktadır. 

Sasvár’ın yanında Székelyfalu (Tótul Szekula) ve Strázsa (Timisoara) adında bir yer 

bulunur. Györffy’e göre kuşkusuz bu, bir zamanlar ayrı bir ilçe oluşturan büyük bir 

Sekel sınır muhafız yerleşimidir.583 Bunların yanında Simontornya yakınlarındaki Tolna 

ilçesindeki Székely köyü (Nagy- ve Kisszékely), Szakcs bölgesindeki Sekel köyleri 

(Aşağı ve Yukarı), Selmecbánya (Banská Štiavnica, günümüzde Slovakya’da) 

 
581 Erdély Története, s. 293. 

582 Erdély Története, s. 292. 

583 Györffy, a.g.m., s. 45. 
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yakınlarında Bars ilçesinde bulunan Székelyfalu köyü, günümüz Székesút’ta bulunan 

Székelyszeg gibi yerleşimler Sekellerin yaşadıkları yerleri göstermesi bakımından önem 

arz eder.584 Böylece sadece belli yerlerde değil, neredeyse bütün Orta Çağ Macar 

Krallığı’nın farklı bölgelerinde Sekellerin yaşadıklarına dair bilgi verir. Eski 

kaynaklarda (mektuplar/tarihî vesikalar-kronikler)  belirtilen Sekel yerleşim yerlerine ek 

olarak, bugün hâlâ mevcut olan yer isimleri, bu etnik grubun Batı Macaristan’daki 

varlığına tanıklık etmektedir. IV. Béla’nın (1235-1270) 1247’de Nagyszombat 

rahibelerine yapmış olduğu bağışlarla bağlantılı olarak Pozsony bölgesindeki (bugünkü 

Bratislava) Boleráz köyü sınırında yaşayan Sekellerden bahsetmektedir. Yine 1314 

yılına ait bir belgede Batı Sekelleri şeklinde bir tabir ve bunlar hakkında bilgiler yer 

almaktadır. Bu bilgiye göre bir zamanlar Sekeller, Macaristan ve Avusturya sınırında 

yer alan Barandanbe bölgesinde yaşamışlardır. IV. Béla döneminde, Erdel’in doğu 

kesiminde Sekeller artık çoktan yerleşmiş ve bu bölgede yaşayan Sekeller de Doğu 

Sekelleri olarak anılmışlardır. Yani Sekeller, -aynı dönemde Macar Krallığı 

topraklarında- hem batıda hem doğuda yaşamışlardır. Batı Sekelleri sayısal bakımından 

Doğu Sekellerinden daha azdır ve yapısal olarak da birbirlerinden farklılaştıkları 

noktalar olmuştur. Bihar’daki Nagyváty veya Székelyszáz yerleşim sakinleri gibi Batı 

Sekelleri arasında kale serfleri olarak yaşayanlar da bulunmaktaydı ve kale serfi olarak 

yaşayan Sekellere daha sonra zamanla, daha fazla kişisel özgürlük verildi ve bu da 

onları kraliyetin bir parçası haline getirdi.585 

Özetle 13. yüzyıldan önce Sekellerin yaşadığı bölge, Sekellerin ilk 

yerleşimcilerinin taponomik izlerine sahip başka bir bölge olan günümüz Szászváros’u 

da içine alan geniş bir alandan doğuya doğru Olt tarafına ve kuzeye doğru Maros’a 

kadar uzanmaktadır. Batıda ve Kuzeyde Sekeller, Maros civarında Macarlara yakın 

 
584 Györffy, a.g.m., s. 46. 

585 Kolumbán-Antal, a.g.e., s. 20-21. 
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yerde, güneyde ve doğuda Olt’un sağ kıyısında ve Maros (Maroş) ile Küküllő (Küküllö) 

nehirlerinin üst kısımlarında yerleşmişlerdir. Barcaság’da güney ve doğu sınırlarını 

korumak için Peçenek sınır muhafızlarıyla güçlerini birleştirmişlerdir. Ayrıca kral, 

Karpat dağ geçitlerini savunmak için Salgó Pétervár, Talmács, Halmágy, Miklósvár, 

Balványos, Görgény ve Vécs’i elinde tutmak için büyük uğraş vermiştir. Burada 

toprağın işlenmesinden köyler de dahil olmak üzere Sekeller ve Saksonların 

yerleştirilmesinden sonra bile kraliyet statüsü koruduğu görülmektedir. Bu ilçeler tam 

teşekküllü Sekel ve Sakson yerleşim bölgeleri ile çevrelenmiş olmasına rağmen daha 

sonra idari önlem amaçlı Fehér ve Torda’ya bağlanmıştır.586  

Diğer bir görüşe göre; Sekeller Hıristiyanlığı güçlendirmek ve ülkenin ayrılmak 

üzere gibi duran kısmında merkezî gücü güvence altına almak için Erdel’e 

yerleştirilmişlerdi. Askerî kaygılara ek olarak ekonomik kaygılar da Sekellerin Erdel’e 

yerleştirilmesinde rol oynadığını düşündürmektedir. Ayrıca Sekellerin halk bilincinde 

kök salmış bir sınır muhafızlığı rolü, Macaristan Krallığı’nın eski doğu - Moldova - 

sınır bölgesinin Doğu Karpatlara geri itildiği Tatar istilasının bir sonucu da yerleşmiş 

olabilirdi.587 Ancak eldeki veriler ve genel itibariyle Sekel yerleşimleri sınır 

bölgelerinde, gyepű hattında bulunmuştur. Bu durum Sekellerin erken dönemde Macar 

İmparatorluğu’nda sınır koruyucu bir role sahip olduklarını gösteren en önemli ibare 

olarak durmaktadır.588 

Sekellerin ne zaman Erdel’e yerleştikleri veya tam olarak kim oldukları 

konusunda net yargılara ulaşamasak da şu kesin ki yurt tutuş ve sonrası dönemde 

Sekeller, ister etnik açıdan olsun, ister askerî savunma amaçlı yardımcı birlikler olsun 

yaşadıkları ve görevlerini icra ettikleri bölgede kendi yönetim yapılarını koruyarak 

 
586 Erdély Története, s. 294. 

587 Kolumbán-Antal, a.g.e., s. 67-68. 

588 Györffy, a.g.m., s. 46. 
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Macarlara bağlı kalmışlardır.589 Onların fetih sırasında bu topraklarda yaşadıkları olası 

bir durumdu. Hun geleneğini kendilerinin de bir parçası sayan Macarlarla birleşseler de 

onlar kendilerini hep Hunların torunları olarak görmüşlerdi ve Macarlarla ortak ataları 

Hunlardı. Bu yüzden Sekellerin Erdel bölgesinde yaşayan halklar arasında en eskilerden 

biri olarak düşünülmesi gerekmektedir. 

 

3. SEKEL İLİ (SEKEL YURDU) 
 
 
 Geç Orta Çağ’da Macar Krallığı, Avrupa’nın en güçlü devletlerinden biri 

olmuştur. Osmanlı’nın fethi öncesindeki sınırları, günümüz Macaristan, Slovakya, 

Hırvatistan, Sırbistan’ın kuzeyinde bulunan Voyvodina, Banat, günümüzde Romanya 

sınırları dahilinde bulunan Erdel ve günümüzde Ukrayna’da kalan Ruthenya’yı 

içeriyordu. Toplamda 330.000 kilometrekareye ulaşan Macar toprakları, Macaristan 

(239.000), Erdel (59.000), Slovenya (23.000) ve Hırvatistan (12.000)’dan oluşmaktaydı. 

Krallığın toprakları Megyé (kontluk) adı verilen alt birimlere; Macaristan 57, Erdel 7, 

Slovenya 4 ayrılmıştı. Buralar ilk önce ispán daha sonra főispán adı verilen görevlilerin 

yönetiminde bulunuyordu.590 

Sekeller ulusal yerleşim bölgelerini sınırlarla belirlemişler ve bu bölgeleri idarî 

birimler şeklinde yönetmişlerdir. Bu yerleri “Székelyek Földje (Terra siculorum)” yani 

“Sekel ili (yurdu)” olarak adlandırmışlardır. Sekel yurdunun diğer bir önemli özelliği de 

başlangıçtan itibaren Macar krallığının bu bölgeyi ayrı bir idarî yönetim olarak ele 

almasıdır.591 Seklerland (Sekel Yurdu) Sekellerin yurdu, ayrı ve özel bir coğrafî 

kavramdır. Udvarhely, Háromszék, Maros-Torda, Torda-Aranyos, Kis (Küçük) / Nagy 

 
589 Réthy, a.g.m., s. 29. 

590 Bilge, a.g.e., s. 3. 

591 Egyed, A Székelyek Rövid Története a Megtelepedéstől..., s. 13. 
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(Büyük) Kuküllő ve Csikvár gibi Sekel topraklarında yaşayan ve Sekellere ait küçük bir 

dünya anlamına gelir.592 

Erdel bölgesinin doğu kesiminde geniş dağlık alanlarıyla yoğun bir şekilde 

kendini hissettiren dağlık bir alan yükselir. Bu devasa dağ kütlesinden iki sıradağ göze 

çarpar. Her ikisinden de güneye doğru, yüksek kayalıklardan oluşmuş ve birçok orman 

tarafından zapt edilmiş geniş dağ sıraları vardır. Ülkenin doğu sınırını oluşturan dağlar 

Karpat dağ zincir kuşağının bir bölümüdür. Batısında 136 kilometre uzunluğundaki 

Harghita ve Persány Dağları vardır. Doğu sınır zincirinin kuzey kesimi Gyergyói, ortası 

Csiki ve güneyi Bereczi olarak adlandırılır. Bereczki Dağları’nın en göze çarpan yeri 

1649 metre yüksekliğindeki Nemere Dağı’dır. Oldukça dikkat çeken bir yerdir ve 

meşhur Nemere rüzgârı buradan doğar. (Bölge halkı arasında, Nemere rüzgârının 

sıklıkla estiği yıllarda, o yılın oldukça verimli olacağına dair bir inanç gelişmiştir. O 

yüzden böyle zamanlarda daha sıkı çalışılmıştır.) Harghita’nın kuzey tarafı Görgény dağ 

silsilesinden oluşur. Ortada ise Hermányi ve Háromszék dağlarının güneyden katıldığı 

Harghita dağları bulunur. Oluşumu nedeniyle Besztercze-Naszód ve Mureş-Torda 

ilçelerinin sınırında yükselen Kelemen dağı da bu zincirin bir üyesi olarak kabul 

edilmektedir. Doğu sınır zinciri ile Harghita arasındaki vadiler yer yer genişleyerek 

geniş havzalara dönüşür. Her havza doğal sınırlarla ayrı, kapalı birimler halinde 

şekillenir. Bu havzalar Ggyergyói Lapály, Fel-Csik, Al-Csik, Háromszék gibi 

havzalardır ve kuzey-güney yönünde yan yana sıralanmışlardır. Harghita ile doğu sınır 

zinciri arasında ve Harghita’nın batı yakasında uzanan yamaçlar, vadiler ve havzalarla 

birlikte Sekellerin yurdunu oluşturmaktadır.593 

Sekel yurdunun, güneybatı sınırlarında çoğunlukla Romenler yaşamaktadır ve 

Saksonya ile temas halindedirler. Değişen idarî yapıyla birlikte bölgenin sınırları da 

 
592 Egyed, A Székelyek Rövid Képes Története, s. 13. 

593 Vilmos Hankó, Székelyföld, Az Erdélyrészi Kárpát-Egyesület Kiadása, Budapest 1896, s. 8-9. 
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birkaç kez değişime uğramıştır. Bundan dolayı Sekel yurdunu tanımlamak istediğimizde 

birkaç zorluk ile karşılaşmamız muhtemeldir. Tarihsel olarak Sekel hukukunun hâkim 

olduğu alan, idarî birimlerinin bütünüdür. Sekellerin yaşadıkları bölgelerde ulusal 

yönetim mekanizması olarak oluşturdukları bölgesel küçük yönetimler/yerleşkeler 

arasında Udvarhelyszék, Keresztúr ve Bardóc, Háromszék (Kézdi-, Sepsi-, Orbaiszék), 

Miklósvár, Csík-Gyergyószék, Aranyosszék gibi Sekel yerleşkeleri mevcuttur.   

Günümüzde Sekel Yurdu, mevcut veriler ışığında kabaca Covasna, Harghita ve 

Mureş eyaletlerinin oluşturduğu alanı kapsamaktadır ve Sekeller çoğunluğu sekiz 

şehirde sağlamışlardır. Orta Çağ dönemi Sekel yurdu etnik çalışmaları sonucu 13. 

yüzyıldan günümüze kadar ki süreçte Sekel yurdunun nüfusunun büyük çoğunluğunu 

Sekellerin ve Macarların oluşturduğu görülmektedir. Nüfus yapısının pek çok özelliği 

bunu desteklemektedir. Bunların içerisinde yine en uzun dönem bölgeyi etki altına alan 

Sekeller, Seklerland (Székelyföld) yani Sekel yurdu olarak tanımlanan bu bölgenin en 

etkili gücü olarak dikkat çekmektedir. Macarlar ve Sekellerin yanı sıra Saksonlar da 

bölgede önde gelen üç milletten biridir. Ayrıca bu dönemde Erdel’de Romenlerin de 

olduğu bilinmektedir ancak bu birliğe katılmadıkları için resmî olarak geçmezler. 

Romenlerin çoğu serfti ve onların örgütlenmesi Macarlarınkine benziyordu. Özgür 

Romenlerin bir kısmı ise Macar asilleri ile birleşmişlerdi. Sekellerin örgütlenmesi 

Erdel’deki diğer halklara benzemediğinden Sekeller ayrı bir toplum olarak 

görülmekteydi. Macaristan’daki Sekellerden (Erdel dışında) bahseden kaynaklar da 

Erdel’deki Sekellerin sosyal sistemine benzer bir organizasyon olarak ayrı bir halktan 

söz etmektedirler.594 II. András (1205-1235) Erdel’de bulunan Saksonlar için 1124 

yılında yayımladığı Andreanum’unda595 Sakson sınırları belirlenmiş ve burada 

Sekellerden de bahsedilmiştir. Bu bölge Szászváros’tan Barót’a uzanmakta, Sebes’te 

 
594 Kolumbán-Antal, a.g.e., s. 13. 

595 Saksonları, Romen, Peçenek ve Sekellerden korumak adına yayımladığı imtiyaznamenin adıdır. 
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yaşayan Sekelleri ve Daróc’u içermekteydi. Burada adı geçen Sebes adlı yer Sebes 

Nehri ve Szászsebes civarını içermekteydi.596 

 

4. ORTA ÇAĞ’DA SEKELLER 
 
 
 Bilindiği gibi Árpád, Karpat Havzası topraklarını fethedip, güvence altına 

alırken, fetih zamanı burada bulunan Sekeller Attila’nın mirasına sahip çıkmışlar ve 

Macarlara müttefik olarak katılmışlardı. Anonymus’un tarihî vesikasına ek olarak, 

diplomatik veriler ve yer isimleri Erdel’deki Bihar597 ve Sebes-Körös vadilerindeki 

Sekellere atıfta bulunmakla onları bu toprakların önceki sakinleri olarak gösterir. Árpád 

döneminin ilk zamanları, kenar bölgelerde ve ülkenin iç kısımlarına giden önemli 

kavşak noktalarında yaşayan Sekeller stratejik vadileri, yolları ve geçitleri 

korumuşlardı.598 Bu yüzden Sekellerin savaşçı özellikleri henüz Árpád döneminde fark 

edilmiş ve Macar ordusunda pek çok Sekel o dönemde önemli görevler üstlenmiş ve 

ihtiyaç olduğu durumlarda özellikle daha fazla mücadelenin yaşandığı yerlerde Macar 

krallığının askerî gücü olarak yerlerini almışlardır. Kuruluş sırasında da özellikle daha 

büyük tehlikelerin olduğu yerler olan sınır bölgeleri kendilerine tahsis edilmiştir.599 

Sonrasında da günümüz Macaristan’ının korunmasında ve şekillenmesinde önemli 

derecede katkı sağlamışlardır. Böylece fethedilen bir ulus olmaktan öte, kendilerini 

 
596 Györrfy, a.g.m., s. 49. 

597 Varadi Regestrum (Oredea Sicili) isimli kayıtlarda “villa Scecul-Zekul” şeklinde Bihar ve Tolna 

eyaletlerinde olduğu bilinen Sekel yer isimleri hakkında bilgi verilmektedir. Bu kayıtlar 1213 ve 1220 

yıllarına tarihlenmiştir. Zoltán Kordé, “A Székelység A Tatárjárás Előtti Oklevelekben”, Régi és Új 

Peregrináció Magyarok Külföldön, Külföldiek Magyarországon I, Nemzetközi Magyar Filológiai 

Társaság-Scriptum Kft, Budapest-Szeged 1993, s. 135. 

598 Orbán, a.g.e., s. 10. 

599 Kolumbán-Antal, a.g.e., s. 24-25. 
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Macar tacına bağlayan demokratik, kendi ulusal kurumlarına sahip ve özgür ruhlu, 

müttefik insanlar olmuşlardı.600 

 Peçeneklerin yanı sıra Erdel’de yaşayan Macarların ve özellikle Sekellerin 

görevi sınır güvenliğinin sağlanmasıydı. Bu sayede Macarlar, güneye ve doğuya doğru 

rahat genişleme imkânı bulacaklardı. Maros kırsalı ve Güney Karpatların dar boğazları 

çoğunlukla Macarlar tarafından korunurken, Doğu Karpatların güvenliğini Sekeller 

sağlıyordu.601 Bu şekilde Sekellerin doğudan gelebilecek saldırılara karşı sınırları 

korumaları en birincil görevleri arasında bulunuyordu. Sekeller hemen hemen bütün 

gyepü kuşağı boyunca Yukarı Tisa’da, Vag vadisinin çok kere Çek saldırılarına maruz 

kalan yerlerinde, Drava’da, Serem’de, Aşağı Tuna boyunda bulunuyorlardı. Daha büyük 

kitleler en tehlikeli saldırıların olduğu Kumanlara karşı yine doğu taraflarını 

koruyorlardı. Bihar’daki Sekellerin soy düzenlerini korumak suretiyle, ilk ikamet yerleri 

olan Csigla-Mezö, Székelytelek, Szekelyhid, Telegd gibi yer isimleri günümüzde dahi 

bilinmektedir. Aziz László zamanında ise Kumanlara karşı Sebes gyepülerini 

savunmuşlardır. Olt taraflarına 12. yüzyılda gelmişler, 13. yüzyıldan itibaren de 

yerleşmiş unsurlar olarak Háromszék ve Csík ormanlarını açmak suretiyle oraya göç 

eden Macarlara katılarak, Karpat hattına ulaşmışlardır. Sekellerin ilk zamanlarda 

Hadnagy (komutan) lar idaresindeki askerî teşkilatları, sonrasında Macar merkezi 

hükümetince Macar kralı tarafından gönderilen Sekel ispanına (başkomutan) 

bağlanmıştır. Bu askerî yetkililer dahilinde Sekeller, Macar krallığı tarafından yapılan 

seferlerde önde gitmek ve çekilme sırasında ordunun arkasını kollamak zorundaydılar. 

 
600 Orbán, a.g.e., s. 10. 

601 Fekete Antal Nagy, “A Románság Megtelepülése a Középkorban”, Erdély és Népei, Haz. Mályusz 

Elemér, Franklin-Társulat Magyar İrodalmi İntézet és Könyvnyomda, Budapest 1941, s. 105. 



180 
 

Sekellerin bu durumu Konstantin’in eserinde bahsettiği Kabarlara benzetildiği de 

olmuştur.602 

Diğer taraftan Sekeller, I. László döneminin de en sevilen halkı olmuştur. Çünkü 

savaş sırasında gösterdikleri cesaretten ve her an savaşa hazır bulunmalarından dolayı I. 

László, Sekelleri diğer topluluklara göre daha ön planda tutmuştur. Orta Çağ’da Sekel 

yurdunda I. László dönemine atıf yapan efsanelerde bu durum göze çarpmaktadır. 

Efsanelerin yanı sıra dönemin kaynaklarında Sekellerin bu özelliklerine vurgu 

yapılmıştır. Tomori Pál, Sekellerden bahsederken “onların savaşlarda canlarını feda 

ederek ölmeye hazır bir halk olduğundan, asıl görevlerinin diğer dünyada olduğundan 

ve Sekellerin öldürdükleri kişinin öbür dünyada hizmetkarları olacağına 

inandıklarından” bahsetmiştir.603 Biz bu durumu Eski Türklerde de görmekteyiz. 

Türkler de savaşta öldürdükleri kişilerin kendilerine hizmet edeceğine inanmakla 

birlikte kişinin savaşta öldürdüğü asker kadar mezarlarının başına balbal adı verilen taş 

heykeller diktirmişlerdi. 

Antonio Possevino ise Sekeller için şu yorumda bulunmuştur: “Sekelleri şunun 

için kullanıyorlar ki, hükümdarın/prensin yaşadığı bölgeyi veya şehri 

savunmak/korumak.” Ayrıca Sekelleri diğer milletlere göre çok daha cesur ve güvenilir 

bulmuşlardır. István Szamosközy de benzer şekilde ifadelere yer vermiş “Bu korkusuz 

insanlar çok sayıda mızrakla çıplak göğsüyle yüzleşmeyi tercih ediyor” şeklinde 

yazmıştır.604 

 Karpatlar ve Szeret (Seret) arasında ikamet eden Sekellerin nüfusu, zamanla 

Peçeneklerin ve Kumanların istilaları nedeniyle fazlasıyla azaldı. Bu yüzden 13. yüzyıl 

başında çoğunlukla savunma açısından oldukça elverişli bir bölge olan Erdel’in 

 
602 Eckhart, a.g.e., s. 42-43. 

603 Kolumbán-Antal, a.g.e., s. 16. 

604 Kolumbán-Antal, a.g.e., s. 16-17. 
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kuzeydoğusunda bulunan Beszterce (günümüz Bistrita)’nin üst vadilerinde yaşamak 

zorunda kaldılar. Çünkü Karpatlar ve Karpatlardan ayrılan dağ silsilesi güneydeki bu 

vadiyi muazzam bir şekilde çevrelemişti. Böylece burası az bir kuvvetle dahi 

savunulabilir hale geldi. Bunun ortasındaki geniş, bereketli ve mevsimlerin 

değişkenliğine karşı da oldukça korunaklı olan vadiden birkaç yer Karpatların batısına 

uzanmaktaydı ve bunlardan birinin adı Attila porta olarak bilinmekteydi. (Besterce 

çevresinde Kuzma kıyısındaki bu yer Attila kapısı olarak bilinir.) Bu yalnızca Hunların 

çağına atıfta bulunduğu için değil, daha güneye uzanan bölgelerin şartlarından dolayı 

Sekellerin burada Karpatların her iki yamacını işgal etmiş olmaları sonucunu 

çıkarabildiğimiz için büyük öneme sahiptir. Besterce bölgesi yurt tutuştan sonra da uzun 

süreliğine Sekel toprağı olmuştur ve Almanların buraya yerleştirilmelerinin ardından 

bile Sekel ispanının yetkisinde kalmıştır. Daha sonra Seret hattından çekilen Sekeller ve 

yurt tutuştan sonra yanlarına yerleşen Macarlar daha güneyde, Karpatların doğu 

yamaçlarını savunabilecek duruma gelmişlerdir. Her ne kadar Peçenek, Kuman, Tatar 

ve Türk akınları bunların safları arasında büyük bir kargaşaya yol açıp aralarından 

çoğunun batıda yaşayan kardeşlerinin yanlarına kaçmalarına sebep olsa da Sekellerin 

oradaki sürekliliği bir an bile olsun kesilmemiştir. Bu yüzden Karpatların doğusunda 

yaşayan Sekellerin antik yerleşimlerini pek dikkate almayan ve yalnızca belgelere 

dayanarak, Sekel yurdunun batısından doğu yönüne doğru vuku bulmuş yerleşimlerden 

yola çıkan bazı yazarlar Sekel ulusunun hayatının ne şekilde tezahür etmiş olabileceği 

hususunda asla tatmin edici bir yanıt verememişlerdir.605 

Genel hatlarıyla Karpat eteklerinde kendilerine bir yaşam alanı oluşturan 

Sekellerin, Orta Çağ’daki faaliyetleri (siyasî/askerî) büyük ölçüde Macar tarihi ile 

örtüşmektedir. Çünkü Sekeller Avrupa’da tarih sahnesinde görülmelerinden bu yana 

Macar tarihi içinde yer almışlardır. Ancak bağımsız bir Sekel tarihinden bahsetmek 

 
605 Rugonfalvi, a.g.e., s. 53. 
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istersek onların kaynaklarda ya da belgelerde ayrı bir şekilde bahsedildikleri yerleri 

incelemek gerekmektedir. Szádeczky, Sekellerin ayrı bir şekilde ilk kayıtlarının 13. 

yüzyıl başlarında 1210 ve 1213 tarihli belgelerde geçtiğini belirtir. Yine ona göre Sekel 

ispanına da 1235 tarihinde bir belgede rastlanılmıştır.606  

 

4.1. Sekel İspanı ve Sekellerin Macar Ordusundaki Askerî Rolleri 
 
 
 Sekel toplumunun önde gelen yöneticisi Sekel ispanı (Sekel kontu), yalnızca en 

önemli idarî ve yargı meselelerinin sorumluluğunu üstlenen kişidir. Onun görevi 

Sekellerin çıkarını gözetmek ve en önemlisi Sekellerin özgürlüklerini tehlikeye sokacak 

herhangi bir olaya engel olmak ya da karşı çıkmaktı.607 Sekel ispanı, nádor (kral naibi) 

gibi kral tarafından atanırdı ve Sekeller arasında kralı temsil edebilirdi. Sekel ulusal 

meclislerinin toplamasının yanısıra, ordusunu yönetme yetkisi vardı ve askerî 

yönetimde önemli derecede rol oynuyordu. Mahkemelerde en yüksek yargı gücü olarak 

kralı temsil ediyordu. Gidemediği durumlarda da yerine vekil gönderebiliyordu. Buna 

homo regius608 adı verilirdi. Ayrıca ispan, yetkilerini ancak Sekel ulusunun özgürlükleri 

dahilinde, egemenliğin Sekel ulusuna ait olan kısmının sınırları içinde kullanabilirdi. 15. 

yüzyılın ortalarından itibaren Erdel voyvodası609 ve Sekel ispanı, ispanın bağımsız 

 
606 Kardoss Lajos Szádeczky, A Székely Nemzet Története és Alkotmánya, Hargitaváralja Kiadas, 

Budapest 1927, s. 41.  

607 Erdély Története, s. 294. 

608 Homo regius terimine ilk olarak 1407 tarihli bir tüzükte, Torjavásárhely’de Kézdi ve Sepsi 

başkanlarının toplantısında karşılaşılmıştır. György Bodor, “Az 1562 Előtti Székely Nemzetiségi 

Szerveztről”, Közlemények Történelmi Szemle, 1983/2, s. 286. 

609 Voyvoda terimi Slav menşeli olmakla birlikte askerî yöneticiye verilen isimdir. Orta Çağ’da 

voyvodanın yerel gücü temsil ettiği görülmektedir. İlk Eflak voyvodası Büyük Voyvoda Basarab adıyla 

bilinmektedir ki anlamı büyük voyvoda, ülkenin tek hâkimi’dir. Bundan da anlaşıldığı kadarıyla Orta Çağ 
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doğasını değiştirmeden birleştirilmiş ve aynı kişide toplanmıştır.610 Böylece 1467 tarihi 

bize Sekel ispanının bağımsız tarihinin son bulduğunu gösterir. Çünkü bu tarih itibariyle 

(16. yüzyılda kısa bir dönem dışında) Erdel voyvodalarının Sekel ispanlık makamını 

devr aldıklarını gösterir.611 

 Tarih-i Ungurus’te  Hun kapudanlarına span adının verildiği yazmaktaysa da612 

bu konu hakkında net bilgi vermek için daha fazla bilgiye ve kaynağa ihtiyaç vardır. 

Ancak bu durum bize Sekel İspan’ının ve Sekel tarihinin derinlikleri hakkında bilgi 

vermesi açısından önem arz etmektedir. Kezai de tarihi vesikasında ispanın Hunlar 

tarafından kullanıldığını ve kelime anlamının kaptan, lider olduğunu yazmıştır.613 İspan 

günlük işeri yapan, okuyan ve yazan kişi olarak düşünülür. Varga eserinde, bu 

kelimenin Çince’de yayıncı anlamına geldiğini ve “tsuispaan” şeklinde kullanıldığını 

ifade eder.614  

Sekel ispanı ordu önünde savaşa katılırdı. Savaşı profesyonel bir şekilde 

yürütebilmek, hafif süvari tekniğine aşina olmak, bunu uygulamak ve Sekellere liderlik 

edebilmek için askerî yöntemleri çok iyi bilmesi gerekiyordu. Sekel ispanının en önemli 

görevi buydu. Geçmiş zamanlarda özellikle 1000-1200 arası yargı üzerindeki konumu 

 
monarşisinde tek gücü temsil ederdi. Yusuf Heper, Osmanlı Devleti ve Eflak-Boğdan İlişkileri (1574-

1634), Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Uşak 2020, s. 18. 

610 Bodor, a.g.m., s. 286. 

611 Zoltán Kordé, “Megjegyzések A Székely Ispánok 1467 Előtti Katonai Szerepéhez”, Hadtörténelmi 

Közlemények, 118. Évf., 1-2 Sz., 2005, s. 721. 

612 Tarih-i Ungurus, s. 289. 

613 Kézai Simon Magyar Krónikája, s. 24. 

614 Bkz.  Géza Varga, The Origins of Hunnish Runic Writing, Research Institute on the History of Writing, 

Budapest 1999, s. 89. 
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daha belirgin iken, sonraki zamanlarda özellikle Türk tehditlerinin artttığı dönemde 

askeri işlevi ön plana çıkmaya başladı.615 

Savaş zamanında hal böyleyken, barış zamanında da sınırları korumakla 

görevliydi. Ayrıca ara sıra teftişe çıktığı da olurdu. Sekel ispanının ilk başlarda 

Udvarhely’de kaldığı tahmin edilmekle birlikte Orta Çağ Erdel’inde karargahın mevcut 

şekilde sabitlenmesi yaygın bir bir uygulama olmadığından ispanı farklı yerlerde 

görmek de mümkündü. Ayrıca onunla ilişkili olan herkes onunla gidebilirdi. Hatta 

sonrasında Sekel ispanını uzun süre Székelyudvarhely’de görülmediği söylenir.616 

Sekellerin Peçenek, Uz, Kuman ve Bizans saldırılarını püskürtmek zorunda 

kalmalarının yanı sıra 1210 civarında Sibiu (Nagyszeben)’lu Kont Joachim (Iwachin) 

önderliğinde Bulgaristan seferine katıldığını görmekteyiz.617 Tarihî seyirde ele alırsak, 

Bulgar Çarı (1207-1218) Boril, Filibe bozgunu ardından Vidin’de bir ayaklanma ile 

karşılaşır. Boril, yardım isteyecek kimseyi bulamaz ve Macar kralı II. András (1205-

1235)’tan askerî yardım ister. Bize bu bilgileri aktaran ise IV. Béla’nın 23 Haziran 1250 

tarihli Győr (Geurini)’de verdiği berattır.618 Olaylar adı geçen beratta açık bir şekilde 

anlatılır fakat bizi ilgilendiren nokta Vidin’de bir ayaklanma çıkmış olması ve Joachim 

önderliğinde Sekel, Peçenek ve Sakson savaşçılarının gönderilmesidir. Sibiu 

(Sibin)’dan yola çıkan askerler Nikopolis (Niğbolu)’a kadar Olt tarafından güneye 

doğru, sonrasında Vidin’e kadar Tuna boyunca ilerlemişlerdi. Ogozt Nehri’ni geçer 

 
615 Kordé, “Megjegyzések A Székely Ispánok…”, s. 721. 

616 Balás, a.g.e., s. 108. 

617 Balás, a.g.e., s. 109; Zoltán Kordé, “A Székelység A Tatárjárás…, s. 135. 

618 Bu belgede IV. Béla, Varasd (Varaždin) eyaletinde Szolvana’daki (Slanje) babadan miras toprakların 

Türje soyundan Kont Joachim’in oğullarına ait olduğunu onaylamaktadır. Buralar IV. Béla’nın babası II. 

András tarafından savaşlarda gösterdiği başarı ve fedakarlıklar sonucu Kont Joachim’e bağışlanmıştı. 

İstván Vásáry, Kumanlar ve Tatarlar Osmanlı Öncesi Balkanlar’da Doğulu Askerler (1185-1365), Çev. 

Ali Cevat Akkoyunlu, İstanbul 2018, s. 69. 
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geçmez Kumanların üç liderinin saldırısı ile karşılaşmışlardır. Bunlardan ikisi 

öldürülmüş, diğeri ise esir alınıp krala gönderilmiştir. Joachim’in askerleri başarılı bir 

şekilde ilerleyip, Vidin’i kuşatmış ve kalenin iki kapısını ateşe vermişlerdir. Joachim 

ağır yaralanmış ancak iyileşmiştir. Sonuçta Vidin Bulgar çarına teslim edilmiştir.619 

Sekellerin bu olay sonrasında bir ispan tarafından yönetilmeye başladığı tahmin 

edilir. Söz konusu olan ispanın ordusu, görüldüğü üzere çeşitli topluluklardan 

oluşabiliyordu. Orta Çağ Erdel’ini göz önüne aldığımızda Rumenler ve Saksonlar aşina 

oldukları yerel rota hakkındaki bilgileriyle, Sekeller, Peçenekler ise savaş öncesi, savaş 

sonrası Türk tarzı askerî taktikleri ve süvari faaliyetleriyle Macar ordusu için oldukça 

faydalı olmuşlardır.620   

Sekel ispanının genel olarak ilk geçtiği tarih olarak IV. Béla’nın Bulgaristan 

seferi işaret edilir. Béla’nın 1228’deki Bulgaristan seferinde Sekellerle beraber Sekel 

ispanı Bagomér’i görmekteyiz. Béla’nın 1235 tarihli beratında askeri sefer sırasında; 

gizli saldırılar ve çatışmalar yoluyla, bölgeyi yağmalamak için dağılmışken, adamların 

sık sık saldırıya uğradığını hatta bunların içinde Szoboszlo’nun oğlu Bagomér’in de 

olduğu bildirilmekteydi. Burada bir ispan önderliğinde Sekellerin ordunun önünde keşif 

seferleri ile düşmanı rahatsız ettikleri ve düşman topraklarının da tahrip edildiği 

bilgilerinin verilmesi dikkat çeker.621  

Sekellerin ve Sekel ispanının bundan sonraki en büyük sınavlarından bir tanesi 

1200’lerin ortasına doğru Doğu Avrupa’da vuku bulan Tatar akınıdır. Bu durum 

Sekelleri oldukça etkilemiştir. 

 
619 Vásáry, a.g.e., s. 69-71. 

620 Balás, a.g.e., s. 109. 

621 Kordé, “Megjegyzések A Székely Ispánok…”, s. 721; Balás, a.g.e., s. 109. 
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Tatar harekâtlarının 1236 yılında başlaması, Doğu Avrupa’yı kökten değişime 

uğratmıştır.622 Eşsiz askerî teşkilatları, usulünce uygulanan ve merhamet barındırmayan 

harp teknikleriyle Cengiz Han’ın halefi Ögeday, 13. yüzyılın ikinci döneminde 

Hindistan hariç bütün Asya ve Doğu Avrupa’yı ele geçirmişti. Vakti zamanında bir 

Kuman başbuğunu ve idaresinde bulunan halkı Moğollarla işbirliği yapmak suçundan 

itham eden Macarlar, tam bu sırada Tatarlarla karşı karşıya geldiklerinden bu akraba 

kavim olan Kumanların desteğinden mahrum kaldılar. Moğollar 1241’de dört ordu 

halinde Macaristan’a girdi. Esas ordu Batu Han’ın önderliğinde Vereczke boğazından 

Tisa vadisine, diğer üçü ise Erdel istikametinden Radna geçidinden Szamos vadisine 

doğru taarruza geçti. Gyepülerdeki teşkilatlanma onları durdurmaya yetmedi ve Tatar 

orduları hızlı bir şekilde Tisa ve civarında etkili oldu.623 

Moğol istilası Képes Krónika’da şu şekilde yer bulmuştur: “1241 yılında, 

Bela'nın saltanatı sırasında Moğollar veya Tatarlar, beş yüz bin silahlı adamla 

Macaristan'ı işgal etti. Kral Béla, Sajó nehrinde onlara karşı savaştı, ancak yenildi. Bu 

savaşta, Macaristan'ın neredeyse tüm silahlı halkı orada kayboldu. Kral Béla kaçmak 

zorunda kaldı. Tatarlar üç yıl boyunca Macaristan’da kaldılar. Savunma açısından 

sağlam yerde kalan Macarların birçoğu da açlıktan ve susuzluktan öldü.”624 

Moğollar eski tarz konargöçer savaş taktikleriyle, Batı tarzına uyum sağlamış 

olan Macar askerî birliklerini kısa sürede bozguna uğrattı. Kralın küçük kardeşi 

Kálmán, harp sırasında hayatını kaybederken IV. Béla güçlükle kurtuldu. Macar 

toprakları Tuna’ya kadar sistemli bir şekilde harap edildi. Macarlar, Tuna hattını da 

ancak bir iki ay kadar savunabildi. Ayrıca Tuna’nın buz tutması sonucu karşıya geçme 

imkânı bulan Tatar orduları Macar topraklarının en müreffeh tarafını da tarip ettiler. 

 
622 Vásáry, a.g.e., s. 75. 

623 Jancsó, a.g.e., s. 41; Eckhart, a.g.e., s. 65.  

624 Képes Krónika, s. 60. 
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Sadece iyi bir şekilde güçlendirilmiş yerler birkaç ay direnebildi. 1242 yılında Batu 

Han’ın geri dönme kararı almasıyla Macarlar rahat bir nefes almaya başladı. Böylece 

tamamen bir tesadüf olarak Árpád medeniyeti kurtulmuş oldu.625 Tatarların üç 

ordusunun Erdel tarafından girmesi Sekellerin Tatarlarla yüz yüze kalmasına neden 

oldu. Freisach yıllıklarında dahi Erdel’de büyük bir yıkımın meydana geldiği not 

edilmişti. Bálványosvár dışında diğer kaleler de yeterince korunamadı. Sekeller ise bu 

zaman zarfında Erdel’in olabildiğince yüksek yerlerine çıkmak suretiyle bir nebze olsun 

korunabilmişlerdi.626  

Sekel ordusu Macar ordusu ile karşılaştırıldığında, Macar ordusu ağır zırhlı 

süvarilerden Sekellerin ise hafif süvarilerden oluştuğu göze çarpar. 12. yüzyılda bile 

eski gestalarda, tarihçilerin bile anlamadığı, şaşırtıcı, yıldırım hızındaki saldırıları ve -

kaçıyormuş gibi hareket eden ve aniden geri dönen- saldırı taktiği yani turan taktiği 

Sekellerde korunmuştu. Ayrıca savaş sistemine ek olarak, çiftçiliğin yaygınlaşmasıyla 

konargöçer yaşam tarzı gerilemeye başladığında bile hafif süvari tekniği Sekellerce 

sürdürüldü. Çünkü zırhlı silahların elde edilmesi aşırı bir mali yüktü Sekellerin bunu 

karşılama gücü yeterli değildi.627 

Tatar istilası, Erdel’in etnografik haritasında büyük bir değişikliğe neden 

olmuştur. Felaketin ardından IV. Béla ülkenin toparlanması ve yeniden teşkilatlanması 

için çalışmalar başlatmıştır. Bunun için ilk önem arz eden konu, ülkenin savunulması 

olmuştur. Sonrasında felaketten çok etkilenen ve nüfusu azalan bölgelere savaşçılar ve 

çiftçiler başta olmak üzere takviye yapılmıştır.628 Bu zaman zarfında Sekeller de 

Tatarların geri çekilmesinin ardından Erdel boğazlarını bir daha geçit vermemek üzere 

 
625 Eckhart, a.g.e., s. 66. 

626 Balás, a.g.e., s. 110. 

627 Erdély Története, s. 294-295. 

628 Jancsó, a.g.e., s. 42; Eckhart, a.g.e., s. 67; Çoban, “Ana Hatlarıyla Erken…”, s. 179. 
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tahkim etmişlerdir. Devamında yine Sekellerin savaşçı özelliklerini korudukları 

bilinmektedir. Çünkü IV. Béla’nın Avusturya prensi Otto’ya karşı olan savaşında 

yerlerini almışlardır.629 

Sekeller, 1282’de çok sevdiği Kumanlara karşı Hód Gölü yakınlarında savaşmak 

zorunda kalan IV. László’nun yanında olmuşlardır. Bunun yanında 2 yıl sonra Aranyos 

Sekelleri, Torockó’da Tatarlara karşı mücadele vermişlerdir. Yaklaşık olarak aynı 

dönemde bir başka akınla bir Tatar grubu Bálványos Kalesi’nde Sekeller tarafından 

bozguna uğratılmıştır. Sekellerin gösterdiği başarılar sonucunda 1289 yılında IV. László 

onlara Aranyos arazisini bağışlamıştır. Sekellerin son idari bölgesi olan Aranyosszék bu 

şekilde oluşmuştur.630 IV. László’nun Kumanlar tarafından öldürülmesinin ardından 

Árpád Hanedanı’nın son hükümdarı III. Endre (1290-1301) hükümdar olmuştur. Onun 

zamanında Sekeller Avusturya prensi Albert’e karşı olan askerî seferde de yerlerini 

almışlardır. 1301 yılından sonraki zamanlarda da iç mücadelerle baş etmek zorunda 

kalmışlardır. Bu mücadele döneminde Erdel’de yaşayan Sakson grupları Otto’yu 

desteklerken, Sekeller Anjou hanedanınından Károly (1308-1342)’nin yanında yer 

almışlardır. Bu durum zaman zaman iki tarafın (Sekel-Sakson) birbirleriyle 

mücadelesine de söz konusu olmuştur.631  

14. yüzyılda Erdel’de Árpádların mirasına Anjou hanedanlığından Károly, 

sonrasında oğlu Nagy Lajos (Büyük Lajos 1342-1382) sahip oldu. Károly, ülkeyi içinde 

bulunduğu durumdan çıkarmanın ancak çetin mücadeleler vermekle gerçekleşeceğini 

düşünüyordu. Tahta çıktığı dönemde devletin kaynakları tamamen ülkenin muhtelif 

yerlerinde oluşan küçük kralların eline geçmişti. Bunlardan Mate Csak, Erdel voyvodası 

László Kun ve Aba soyundan Amade’ler en bilinenleri arasındadır. Károly’nin uzun 

 
629 Balás, a.g.e., s. 110. 

630 Jancsó, a.g.e., s. 44; Szádeczky, a.g.e., s. 41; Szilágyi, a.g.e., s. 56; Jancsó, a.g.e., s. 44. 

631 Balás, a.g.e., s. 110-111. 
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süren mücadeleleri sonucu krallığın gücü artmaya başladı. Savunma savaşlarında 

főispanların idaresi altında asillerle birlikte Kuman, Sakson ve Sekellerin çıkardığı 

kuvvetler de kralın ordusuna katılmıştır. Károly’nin devam ettirdiği iktisadî siyaset 

sonucu Macar dış ticareti kuzey ve kuzey-batı, Büyük Lajos (1342-1382) tarafından da 

güney ve güney-doğuya doğru Erdel şehirlerini de kapsamak suretiyle genişlemesi 

sağlanmıştır.632 Büyük Lajos’un egemenliğinin başlangıç yıllarında eski Kumanya, 

Moldovya ve Karadeniz civarına yerleşen Nogay Tatarları, özellikle Sekel Yurdu başta 

olmak üzere Erdel sınırlarını sık sık rahatsız etmişler ve onlara büyük zarar vermiştir. 

Bunlara misilleme olarak kral Lajos, 1345’te Erdel voyvodası András Lackfi (Endre  

Lackfi) liderliğinde  bir sefer633 emri vermiştir. Erdel voyvodası András Lackfi  ve 

Sekeller Tatarların ülkesine girip, üç günlük çetin bir mücadelenin ardından Tatarları 

yenilgiye uğratmıştır.634 Hanın eniştesi ve komutanlardan Tatar prensi Atlamış 

(Athlamos) esir alınmıştır. Komutan kendisi için fidye teklif etse de kabul edilmemiş ve 

zindanda kafası kesilmiştir. Tatarlardan geri kalanlar kıyı bölgesindeki soydaşlarının 

yanına kaçmıştır. Zafer nişanı olarak, altın-gümüş, boncuklu takılar, pahalı kıyafetlerle 

birçok bayrak ve özellikle çok sayıda ganimet getirilmiştir.635 Devamındaki yıllarda 

askerî bozgunlar ve uzun süre devam eden veba salgını Karpatlarla Dinyeper arasındaki 

Tatar nüfusunu oldukça azalttı. 1345’te zaferin ardından Macarların etki alanı yeniden 

doğuya, Dinyester Nehri’ne kadar yayılmıştı. Ancak Tatar tehlikesi tam olarak geçmiş 

değildi. Çünkü Macar kralı 1350’li yıllarda da birkaç kez mücadele etmek zorunda 

 
632 Eckhart, a.g.e., s. 81-83. 

633 Bu seferin ayrıntıları hakkında iki Macar kaynağı bilgi verir. Bunlardan biri Küküllö’lü Janos 

vekayinamesi (6. Bölüm), diğeri de Minorita Anonymus’tur. Tarih olarak da 2 Şubat 1345 tarihi 

verilmiştir. Vásáry, a.g.e., s. 165. 

634 Szádeczky, a.g.e., s. 41. 

635 Vásáry, a.g.e., s. 165-166; Szádeczky, a.g.e., s. 41. 
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kalmıştır.636 Sonrasında Erdel’de, krala ait eyaletler ortadan kaldırıldı. Bunun yerine 

feodal eyaletler oluştu. Büyük Lajos, 1365’te çıkardığı bir fermanla serfleri, arazi 

sahiplerine bağladı. Ancak bu sıkıntılı bir döneme girilmesine sebebiyet verdi.637 

Sekeller, Tatarlara karşı 1345’te gerçekleştirilen zaferle638 ve kazandıkları 

ganimetler sonrasında hevese gelip, 1346’da daha yüksek bir kararname olmaksızın, 

yalnızca kendi özgür iradeleriyle Tatar topraklarına akınlarda bulunmuşlardır. 

Sonucunda pahalı silahlar, değerli taşlar ve birçok ganimet elde etmişlerdir. Bu akınları 

tekrarlayan Sekeller, Tatarların Sekel Yurdu civarından Karadeniz ve Kırım tarafına 

geri çekilmesini sağlamışlardır. Tatarların çekilmesiyle Boğdan Macar Devleti’nin bir 

parçası olmuştur ve Macarlar doğu sınırlarını Sekellere emanet etmiştir. Macarlar, yeni 

kurulan Boğdan Voyvodalığı üzerindeki üstünlüklerini de Sekeller sayesinde 

sağlamışlardır. Oláh voyvodalarının sorunları, Polonya Krallığı’nın Boğdan üzerinde 

rekabeti ve Osmanlı akıncılarının Tuna taraflarındaki fetih hareketleri gibi gelişmeler 

sonucunda Sekeller yine Kral Sigismund (1387-1437) döneminde Macarların yanında 

yerlerini almışlardır. Daha önceki yüzyıllarda olduğu gibi (Peçenekler, Uz, 

Kuman/Kıpçak ve ardından Tatarların) şimdi de Osmanlı Türklerinin Erdel sınırlarında 

belirmesi ve fetih hareketleri Sekelleri savunma hattının ön saflarına giderek daha fazla 

yerleşmesine neden olmuştur.639 Bunlardan bir tanesi de Niğbolu savaşıdır. Avrupa’da 

gittikçe artan Osmanlı baskısı karşısında Macarların da isteği ile düzenlenen Niğbolu 

Seferi diğer Avrupalı devletlerin de ilgisini çekmiştir. Çok sayıda şövalyenin katılımıyla 

 
636 Vásáry, a.g.e., s. 166. 

637 Decei; Gökbilgin, a.g.m., s. 297. 

638 1345 yılındaki Atlamış karşısındaki Macar-Székely zaferinin ardından Karpatların doğusunda Tatar 

gücü yıpranmaya başlamıştır. Bu süreci Berdibeg Han’ın ölümü hızlandırmıştır. Sonucunda Kutlu-Beg 

(Kutlu-buğa), Hacı-beg ve Dmitriy’in birleşik Tatar ordusu 1363’te Dinyeper tarafında Sinie Vody’de 

Litvanya Prensi Olgert karşısında büyük bir yenilgiye uğramıştır. Vásáry, a.g.e., s. 173. 

639 Szádeczky, a.g.e., s. 41-42. 
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oluşturulan Haçlı ordusunun maksadı Osmanlı Türklerini Avrupa’dan çıkarmaktır. 

Ancak 25 Eylül 1396’da Niğbolu’da gerçekleşen savaşta oldukça kalabalık şövalye 

ordusu Osmanlılar tarafından yenilgiye uğratılmıştır. Bu zafer Balkanlarda ve Doğu 

Avrupa’da yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.640  

Sekellerin de bulunduğu Macar ordusu641 ve Sigismund bu savaşta çetin 

mücadeleler vermiş kolay bir şekilde boyun eğmemiştir. Ancak Sigismund, 

kaybedeceğini anladığında Cilly Kontu ve Zollern Kontu sayesinde, Niğbolu 

açıklarında Tuna Nehri üzerindeki küçük gemilerden birine binerek hayatını 

kurtarabilmiştir. Erdel Voyvodası Vlad ise esir alınmıştır.642 

Osmanlı Devleti ve Erdel arasındaki ilk temas, 14. yüzyılın ikinci yarısına denk 

gelmektedir. Güney Macaristan’a yani Erdel bölgesine karşı planlı ilk Osmanlı taarruzu 

1391 yılında olmuştur. Sonrasında I. Mehmed zamanında, Banat ve Demir-Kapı’dan 

geçilerek 1420’de Vidin muhafızları tarafından büyük bir akın gerçekleştirilmiştir. Erdel 

voyvodası Miklós Csáky, her ne kadar akına engel olmaya çalışmışsa da Hátszeg 

(günümüzde Romanya’da Huneodora ilçesinde bir kasaba) civarında yenilmiştir. Bir 

sene sonraki akın, Eflak voyvodasının teşvikiyle Tuna Serhad beyi tarafından 

gerçekleştirilmiş, Sekel ve Saksonlar mağlup edilmiş, Brassó (Braşov) şehri 

yakılmıştır.643 Macar kralı Sigismund (1387-1437), bir ara görüşme talep etse de 1426 

ve 1432’de Osmanlı akınlarına karşı koyamamıştır. Sigismund, Erdel’i güneyden 

 
640 Şerif Baştav, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu Esnasında Bizans ve Avrupa”, Makaleler 2, Yay. 

Haz. E. Semih Yalçın, Emine Erdoğan, Ankara 2005, s. 158. 

641 Szádeczky, a.g.e., s. 42; Balás, a.g.e., s. 117. 

642 Nicolae Jorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (1300-1451), C. 1, Çev. Nilüfer Epçeli, İstanbul 2005, s. 

269. 

643 Szilágyi, a.g.e., s. 116; Erdély Története, s. 352. 
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müdafaa etmek amacıyla Alman şövalyelerini buralara yerleştirmek istemiş ancak bu iç 

karışıklıklar sebebiyle sonuçsuz kalmıştır.644  

Sigismund, 1300’lü yılların sonuna tarihlenen tüzüğünde, Boğdan voyvadalığına 

karşı askerî girişiminde, István Kanizsai (1390-1395)’nin yani Sekel ispanının sefere 

katıldığından bahseder. Bu sefer sırasında Sekel ispanı, adamları ve ekibiyle birlikte 

kral ordusu için yolu güvenli hale getirmiştir ve Sigismund’un ordusu Boğdan 

voyvodası Ştefan’ın ordusunu yenilgiye uğratmıştır. Bunu yaparken de fırsat buldukça 

düşmana zarar vermekten çekinmemiştir.645  

Erdel’de 1437 yılında bir ayaklanma baş göstermiş ve bu ayaklanmanın 

bastırılmasında Sekeller yer almıştır. Piskopos György Lépes’in üç yıldan bu yana 

ödenmeyen vergileri gümüş para üzerinden talep etmesi ve Sigismund’un 1436 tarihli 

tüzüğüne dayanarak onları afarozla tehdit etmesi ayaklanmanın sebebinin görünen 

yüzüdür. Ayaklanmanın bir diğer sebebi de Romen halkının üzerinde artan baskı 

gösterilmiştir. 1437-1438 Erdel Köylü Ayaklanmasını Katolik Macar köylüleri 

başlatmıştır. Ayaklanma Ortodoks inancına sahip Ulahların da katılımıyla daha da 

büyümüştür. Köylüler, fikirlerine saygı duydukları ve stratejisi ile öne çıkan Erdelli 

küçük asilzade Diós’lu Budai Antal Nagy’i kendilerine lider seçmiştir. İsyanın tam 

olarak sonucu bilinmemekle beraber bu muharebeden köylüler üstün taraf olarak 

ayrılmıştır.646 Bunun sonucunda Sekeller, Macarlar, Saksonlar 16 Eylül 1437’de 

Kápolna’da, Erdel’in ortaklaşa savunulması için üçlü birlik oluşturmuşlardır. Bu birlik, 

yeni ulusal anlaşmalarla daha da geliştirilen Erdel anayasasının temelini oluşturmuştur. 

İç ve dış tehlikeler, ortak savunma çıkarları, ayaklanmaya katılan ulusların üyelerini 
 

644 Decei; Gökbilgin, a.g.m., s. 297; Ludovic Demeny, “Secui Şi Campania De Eliberare a Țării 

Românești Din 1595”, Revista de Istorıe, Nr 4, Tomul 28, 1975, s. 497-498. 

645 Kordé, “Megjegyzések A Székely Ispánok…”, s. 722; Szádeczky, a.g.e., s. 42. 

646 Gökhan Dilbaş, “Feodal Macaristan’da Toplumsal Yapı ve Macar Tarihindeki İlk Ayaklanma: Erdel 

Köylü Ayaklanması”, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tarih Dergisi, C. 3, S. 1, Mayıs 2020, s. 19-24. 
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birleştiren unsurlar olmuştur. Bir yandan halkın memnun olmayan kesimlerinin 

isteklerini düzeltmek için çabalar gösterilmiş diğer yandan Osmanlı tehdidi doğu 

cephesinde yaşayanları sürekli korku içinde tutmuştur.647 

1467’ye kadarki süreçte ise son ispan János Daróci’nin Mátyás’ın Boğdan 

seferine katıldığına dair bilgiler vardır. Ancak bu sefer Mátyás’ın kahramanca savaşı 

sonrasında yenilgisi ve ölümüyle sonuçlanmıştır.648  

Sekellerin savaş öncesi gözcülük ve keşif seferleri, savaş sonrası ordunun 

arkasını kollama vazifeleri uzun süre devam etmiştir. Zaten herşeyden ziyade onlar 

asker bir topluluktu. Barış zamanında sınır korumayı, savaş sırasında da ordunun önünü 

ve arkasını korumayı kendilerine vazife edinmişlerdi. Hayatta kalmalarının, 

mevcudiyetlerinin yegâne amacı buydu. Bütün bunlardan dolayı Sekellerin ne ülke 

içinde ne de ülke dışında mücadeleleri hiç bitmemiştir. 

Genel olarak Sekel ispanı ve birlikleri hükümdara ya da ulusun ileri 

gelenlerinden birine bağlı olmuştur. Ancak Sekel ispanının kralın veya ileri gelenlerin 

birisinin yetkisi altında olmadan, kendi başlarına askerî faaliyetlerini yürüttükleri de 

olmuştur. Bu askerî faaliyetlerden en başarılısı 1345’te gerçekleştirilen ve Sekellerin 

başında András Lackfi (1342-1351)’nin olduğu seferdir. Bu sefer Boğdan Tatarlarına 

karşı yürütülmüştür. András Lackfi’nin seferini o sırada bir Erdel voyvadası olarak 

değil, bir Sekel ispanı olarak yürüttüğü, Lajos’un vakayinamesinde geçmiştir. Ülkenin 

güney kesimi dışında, Osmanlı taarruzlarının başlaması yine en çok Erdel’i etkilemiştir. 

Zaten sürekli savaş halinde hazır olan Sekellerin ve ispanların askerî sorumlulukları 

daha da artmıştır. 1390’lardan sonra Osmanlı karşıtı savaşlarda kaynaklarda kendilerine 

daha saygın bir yer verilmiştir. Örneğin Sigismund’un 29 Ağustos 1399 tarihli bağış 

 
647 Szádeczky, a.g.e., s. 42. 

648 Kordé, “Megjegyzések A Székely Ispánok…”, s. 722; Szádeczky, a.g.e., s. 42. 
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maktubu Péter Perény (1397-1398)’nin Türklere karşı tekrarlanan cesaretinden 

bahsetmektedir.649 

Zamanla Sekel ispanının yetkileri genişlemeye başlamıştır. Bu kapsamda 

toplantılar düzenlemiş, yeminli kişilerle birlikte kral yerine yargılama hakkını 

kullanabilmiştir. Sekel kurallarını bilen ve uygulayanların onlar olması yeminli kişilerin 

bulunmasında önem arz eder. (Onlar olmasaydı Sekel ispanı, ilk başta yazılı olmayan 

hukuk sistemini bilmediğinden, bu sisteme uyum sağlaması daha zor olacaktı.) 

Sekellerin bu toplantıları bir nevi hukuk günleri gibiydi. Günümüzdeki deyimiyle 

yargılama amacı taşımaktaydı. Hatta sadece bireysel değil, yasama niteliğinde kararlar 

da alınmaktaydı. Yani Sekellerin bu şekilde yasama hakkının da oluştuğunu 

görmekteyiz.650 

Sekellerin Macar ordusundaki bu rollerinden dolayı Sekel toplumu hakkında 

geçmişten günümüze çeşitli isimlendirmeler ve atıflar yapılagelmektedir. Brodarics 

István, 1526 Mohaç Savaşı’nın ölümsüzleştirilmesi hakkında yazmış olduğu Historia 

Verissima adlı eserinde Sekellerden savaşçı bir halk olarak bahsetmiş, ayrıca Sekeller 

için“onların içinde kimse soylu değildir ancak köylü de değildir” gibi ifadelere yer 

vermiştir. Daha Hümanist bir yaklaşımla Oláh Miklós ise Sekeller hakkında, “Sekeller 

İskitlerin atalarıdır ve özgürlüklerini bugün de hala unutmamışlardır” ifadesini 

kullanmıştır. Böylece Sekeller savaşçı toplum özellikleriyle pek çok defa öne 

çıkmışlarlardır. Zaten bu özelliklerini her fırsatta göstermesini de bilmişlerdir.651  

Sekeller ok kullanmasını çok iyi bildikleri ve Sekellerin okçuluktaki 

yetenenekleri tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Ayrıca bir dönem Sekel okçusu terimi büyük 

bir ün salmıştır. Daha da önemlisi Kral Mátyás’ın savaşa giderken on altı bin Sekel 

 
649 Kordé, “Megjegyzések A Székely Ispánok…”, s. 722-723. 

650 Balás, a.g.e., s. 108. 

651 Benkő; Oborni, a.g.e., s. 192. 
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okçusunu yanında bulundurduğu bilinmektedir.652 Doğu Avrupa ve Macaristan 15. 

yüzyılda zorlu bir askerî güç olan Osmanlı ordusu ile tehdit altına girdiğinde Sekellerin 

cesareti ve hızları Türk askeri ve techizatı karşısında oldukça direniş göstermiştir. 

1420’den itibaren, Türklere karşı verilen mücadelelerde bireysel ve kolektif mevcudiyet 

istikrarlı bir şekilde devam etmiştir. Örneğin 8 Temmuz 1421 tarihli bir bağış 

mektubunda Erdel voyvodası olan László Csáki, Lökös’ün torunu Sándor’un oğlu 

Bálas’ın sadık hizmetlerinden övgüyle ve Hátszeg kalesindeki yiğitliklerdinden 

bahsetmektedir. Sekelleri Hunyadi János’un Türklere karşı verdiği savaşta da 

görmekteyiz. Kral Mátyás’ın askerî birliğinin de bir kısmı Sekellerden oluşmaktaydı. 

János Hunyadi ve Mátyás Hunyadi’nin Sekel toplulukları üzerindeki ilgisi, 

Csíksomlyó’nun imtiyaz mektupları, kiliselerin restorasyonu, Sekellerin ayrıcalıklarının 

güçlendirilmesi, Sekellerin Erdel ve Macar kraliyet orduları çerçevesinde önemini 

kanıtlar.653 Daha sonraki dönemlerde Macar özgürlük savaşçıları arasında oldukça üne 

sahip olan Komutan Bem’in en gözde askerleri Sekellerdi. Bocskay, Bethlen Gábor ve 

I. Rákóczy György, özgürlük, din ve anayurt için Sekellerle birlikte büyük savaşlar 

vermişlerdir.654  

Estergom başpiskoposu Antal Verancsics (1504-1574), 15. ve 16. yüzyıllarda 

Sekellerin askerî erdemlerine ilişkin kamuoyu algısını en doğru şekilde dile getirerek, 

Hunlardan neşet eden Sekellerin silahlarıyla öne çıkmadıklarını, asıl güçlerinin 

sayılarında ve cesaretlerinde yattığını dile getirir. Bu şekilde Orta Çağ kaynakları 

Sekellerin o çağdaki savaşlarının askerî becerilerini ve savaştaki değerlerini 

vurgulamaktadır. 12-15. yüzyıllarda Macar ordusu, hafif süvari kullanan ve hız 

konusunda üstün olan Türk süvarilerine karşı koymakta zorlandı. Küçük değişiklikler 

 
652 Nemere, a.g.e., s. 89-90. 

653 Garda, a.g.e., s. 5. 

654 Hankó, a.g.e., s. 7. 
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olmakla birlikte eski Macar savaş tarzı, Sekeller tarafından başlangıçta Macar 

ordusunun öncesi ve sonrası savunucusu olarak ve daha sonra zamanın askerî 

gereksinimlerine uyum sağlayabilen bir grup asker olarak korunmuştur.655  

Sekeller bütün bunlardan dolayı askerî eğitime çok önem vermişlerdir. 

Oğullarını küçük yaşlardan itibaren askeri silahlarla tanıştırmışlar ve ağır talimler 

yaptırmışlardır. Sekel yurdunda yaşayan bütün ailelerin çocukları da bu eğitimden 

geçmiştir.656 Sekel ailelerinin erkek üyeleri, daha 15 yaşında silah eğitimine uygun hale 

geliyorlardı ve savaşamayacak duruma gelene kadar savaşta görev alıyorlardı. Askerî 

uygunluğa Székely kapitány karar verirdi. Genel bir ayaklanma veya savaş sırasında, 

aileden sadece bir üyenin orduya veya savaşa gitmesi gerekiyordu. Sekellerin askerî 

örgütlenmeleri ve özel askerî sistemleri 15. yüzyıl belgelerine çok iyi yansımıştır. 

1429’da Kral Sigismund’un bir kararnamesi Sekel ispanının Türklerle savaş durumunda 

iki banderle657 birlikte durması gerektiğini şart koşmuştu. Ayrıca Erdel üzerine yapılan 

bir saldırı sonucunda Sekeller, Macar ordusuna 4000 savaşçı bildirmek zorunda kalmıştı 

ki bu sayı o zamana düşünüldüğünde oldukça yüksek bir sayıydı. Kral Matthias’ın 1463 

tarihli tüzüğünden, Sekellerin askerî personelinin 2/3’ünü ulusal kampa gönderdiğini, 

geri kalanının ise sınırları ve kaleleri korumak için evde kaldığı bilinmektedir.658 

Sekellerde bu durum bir zorunluluktu. Çünkü Sekel yönetim sisteminde savaş 

durumunda hazır olmak ve savaşa katılmak da zorunlu bir vaziyet olarak yer 

alıyordu.659 

Sekellerde öncelik askerî eğitim olduğu için çocuklar ilk olarak bu eğitime tabi 

tutulurlardı. Çünkü Sekel çocuklarının öncelikle askerliği öğrenmeleri gerekirdi. 10’lu 
 

655 Garda, a.g.e., s. 5-6. 

656 Nemere, a.g.e., s. 89. 

657 Kendi birliği altında savan bir takım, askeri birlik veya tabur gibi anlamları vardır.  

658 Garda, a.g.e., s. 6. 

659 Bözödi, a.g.e., s. 26. 
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yaşlarda artık silah kullanmayı öğrenen Sekel erkeği, erişkin olarak anılırdı. Sıradan bir 

Sekel gencinin önünde iki yol vardı; ya asker olmak ya da çiftçi olmak. Erdel coğrafî 

konumundan ötürü çok sık ormanlara sahipti. Bu ormanlar da elbette tehlikelerle 

doluydu. Bu sebepten askerî eğitimler Sekel yaşamının her alanında öncelik arz 

ediyordu.660   

Sekeller arasında diğerlerine göre daha iyi asker olanlar Macaristan’a giderek 

burada memnuniyetle kabul görmüşlerdir. Sekel toplumundaki en önemli ölçüt orduya 

ne kadar hizmet ettikleri ve ne derece faydalı olabildikleriyle alakalıydı. İyi ve savaşçı 

özelliklere sahip bir askerin toplumdaki statüsü diğerlerinden farklıydı.661 Sekellerde bu 

saydığımız askerî özellikler Türk toplumuyla çok benzerlik arz etmektedir. Çünkü Türk 

toplumlarında da vatan tehlikeye düştüğünde eli silah tutan herkes asker sayılır. Ordu 

millet anlayışı çerçevesinde Türklerin en büyük özelliklerinden birisi savaşa her an 

hazır olmalarıdır.  

Sekel toplum araştırmaları incelendiğinde, onları ne dillerinin ne de inanışlarının 

ifade edemeyeceği kanısına varılmıştır. Çünkü Sekellerin en önemli özellikleri 

özgürlükleridir ve onlar özgürlükleri ile öne çıkan bir toplum olmuştur. Sekeller, bu 

özelliklerini askerî yetenekleri sayesinde devam ettirme şansını uzun zaman 

kaybetmemişlerdir ve onların bu talebi Orta Çağ tarihlerine yön veren en önemli 

özellikleridir. Bu durum ayrıca Sekellerin en önemli gücü olmuştur. Macarların Orta 

Çağ boyunca Sekelleri yaşadıkları bölgelerde özgür bırakmaları da dikkat çeken bir 

noktadır. Fakat bu özgürlük Sekellerin kendilerini hiçbir devlete veya yönetime bağlı 

olmadan kendilerini yönetiyormuş gibi bir yapıda olmamıştır.662 Şöyle ki; Erdel’de 

 
660 Nemere, a.g.e., s. 89-90. 

661 Nemere, a.g.e., s. 85. 

662 Nemere, a.g.e., s. 76 
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Erdel Voyvadalığı ve Sekel ispanlığı olarak iki ayrı birim oluşturulmuş ve her ikisi de 

kral tarafından atanmıştır. Uzun zaman sonra bu iki birim birleştirilmiştir.663 

Görüldüğü üzere Orta Çağ’da Sekel toplumunda öne çıkan unsur, Sekellerin 

savaşçı doğasıdır. Macar krallarına karşı en önemli sorumlulukları gerekli durumlarda 

sınırları korumak ve savaşa asker göndermek olduğundan Sekeller, Macar Krallığı için 

önemli bir askerî güç olarak öne çıkmışlardır.  

 

4.2. Sekel Boy Teşkilatı 
 
 
 Bir toplumu, bir milleti anlamanın en iyi yolu, o milletin toplum yapısını 

incelemekten geçer. Eski Türklerin ictimaî yapısı hakkında şimdiye kadar yapılan 

tanımlamalarda bilim insanları birlik sağlayamamışlardır. Türklerin sosyal durumlarını 

belirlemek için en güvenli yol Kök Türk metinleridir. Çünkü Kök Türk metinlerinde 

geçen anlatımlarda devlet teşkilatı, içtimaî yapı ve toplumsal özellikler hakkında önemli 

bilgiler mevcuttur. Kök Türk yazıtlarında sosyal hayatı ifade etmek için geçen terimler 

şunlardı:  

1. Oguş (aile), 

2. Urug (aileler birliği),  

3. Bod (boy, kabile),  

4. Bodun (boylar birliği),  

5. İl (devlet).664 

Aileler ve urugların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan siyasi yapıya boy adı 

verilirdi. Boyların başında bulunan kimseler ise boy düzenini sağlar, göç mevsimi 

 
663 Kuliffay, a.g.e., s. 22. 

664 Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 227; Gömeç, Türk Kültürünün Ana Hatları, s. 38. 
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geldiğinde boyun liderliğini yapar, dış tehditlere karşı boyunun hak ve hukukunu 

gözetir, gerektiğinde suçluları yargılar ve boy beyleri olarak isimlendirilirdi.665  

Türkistan’dan Avrupa’ya hemen hemen bütün Türk kavimlerinde görülen Türk 

tarzı boy teşkilatı, Sekellerde de uzun süre devam etmiştir. Hatta bu konuda daha da 

geriye gitmek mümkündür. Bilindiği üzere Türk tarihinin en eski bilgileri Hun tarihi ile 

alakalıdır ve bize Hun tarihi bilgilerini Çin resmî hanedanlık kayıtları olan Shih Chi ve 

Han Shu vermektedir. Han Shu (Han Hanedanlığı Tarihi)’da bulunan Hsiung-Nu (Hun) 

Monografisinde bu teşkilata benzer bilgiler verilmiştir: 

... (Devlet teşkilatında) Sol ve Sağ Bilge Beyliği, Sol ve Sağ Lu-li (Beyliği) Sol ve 

Sağ (Kanat) Büyük Generalliği, Sol ve Sağ (Kanat) Büyük Merkez Komutanlığı, Sol ve 

Sağ Büyük Tang-hu’luğu ile Sol ve Sağ Ku-Tu Hou’luğu (gibi makamlar) kurulmuştu. 

Hsiung-nu’lar “hsien(bilge) anlamında “t’u-ch’i” (kelimesini) kullanırlar ve genellikle 

veliaht “Sol T’u-ch’i Beyi” yapılırdı. Sol ve Sağ Bilge Beylerinden Tang-hu 

(makamına) kadar büyük (mevkidekiler) on bin, küçükleri (ise) birkaç bin atlıya sahipti. 

Toplam yirmi dört lider vardı ve “on bin atlılar” olarak bilinirlerdi. Yüksek mevkideki 

görevler babadan oğula geçerdi. Hu-yen, Lan ve bunlardan sonra Hsü-pu aileleri 

vardı, bu üçü (Hsiung-nu’ların) soylu aileleri idi. Sol taraftaki bey ve komutanlar 

doğuda otururlardı. (Toprakları) Shang-ku’nun doğusundan, Hui-mo ve Ch’ao-hsien’e 

kadar uzanırdı. Sağ tarafın bey ve komutanları batıda otururlar, (toprakları) Shang-

chün’ün batısından, Ti ve Ch’iang’lara kadar uzanırdı. Ch’an-yü’nün mülkü ise Tai(-

chün) ve Yün-chung sınırına kadar gelirdi. Her birinin kendine ait toprağı vardı. Su ve 

otları takip edip yer değiştirerek göç ederlerdi. Toprakları en büyük olanlar Sol-Sağ 

Bilge Beyleri ve Sol-Sağ Lu-li’lerdi. Sol-Sağ Ku-tu Hou’lar devlet yönetimine yardımcı 

olurlardı. Bu yirmi dört liderin her biri de Binbaşılık, Yüzbaşılık, Onbaşılık, Küçük 

 
665 Gömeç, a.g.e., s. 53-54; Faruk Sümer, Oğuzlar, A.Ü. D.T.C.F. Yay., Ankara 1972, s. 201. 
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Beylik, Danışmanlık, Merkez Komutanlığı, Tang-hu’luk ve Chü-ch’ü’lük gibi makamlar 

kurulmuştu.”666 

Macarlar da aynı şekilde boy teşkilatı görülen milletlerdendir. Daha önce de 

bahsedildiği üzere, Kabar, Nyek, Megyer, Kürt/Kurt-Gyermat, Tarjan, Jenő, Kér ve 

Kezsi adlı boylar Macar boylarını oluşturur. Bugüne kadar yapılan tarihî araştırmalar 

sonucunda da Sekel boyu altı kol, altı kol 4 dal, toplamda 24 şube olarak 

tanımlanmıştır:667 

1. Adorjan; Telegd, Poson, Váczmán, Vaj(a),668 

2. Medgyes; Dudar, Kurt, Medgyes, Gyaros,  

 
666 Han Hanedanlığı Tarihi Hsiung-nu (Hun) Monografisi, Haz. Ayşe Onat, Sema Orsoy, Konuralp 

Ercilasun, TTK Basımevi, Ankara 2004, s. 8-9; Ayrıca Bkz. Ahmet Bican Ercilasun, Nehir Destan 

Oğuzname (Oguz Bitig), Dergâh Yay., İstanbul 2019, s. 97. 

667 Hun dönemiyle alâkalı olarak Çince belgelerde orduyu idare eden yirmidört komutanın varlığından söz 

edilir. Bunların emri altında çeşitli rütbelere sahip askerler hakkında da bilgi verilir. Hun çağında 

başlayan ve Türk devlet teşkilatlarında önemli bir yere sahip 24’lü teşkilat tesadüf olarak değil, Türklerin 

devlet ve toplum yapılarını kusursuz şekilde işleyen insan vücudu ile ilişkilendirmeleri sonucu ortaya 

çıkmıştır. Bir iskeletin ne kadar sağlam olursa vücudunun direncinin de o derece sağlam olacağından yola 

çıkılarak, boy ve devlet düzenlerini ona göre düzenlemişlerdir. Çünkü insan omurgasında 24 kemik vardır 

ve on ikisi sağda, on ikisi solda bulunur. Tükler insan vücudundaki bu ayrıntıyı daha o zamanlarda 

çözmüşler ve dünya egemenliği felsefelerinin temeline koymuşlardır. Bkz. Saadettin Yağmur Gömeç, 

“Kök Türkler ve Uygurlar Çağında Türk Ordu Teşkilatına Umumî Bir Bakış”, Hunlardan Günümüze 

Türk Askerî Kültürü, Ed. A. Sefa Özkaya, İstanbul 2019, s. 163. 

668 Anonymus, Gesta’nda Kumanların yedi reisinden bahsederken bu Sekel kolu Vaja’ya çok benzer 

olarak, Vajta’dan bahsetmesi dikkat çeker: “Reis Almış ve yanındaki adamları ile bir toplantı yaparak 

Rus reislerinin istediklerini yerine getirmeye karar verirler. Ayrıca oğullarını reis Almış’a rehin olarak 

vermiş ve yanında birtakım hediyeler göndermiş olan Kiev ve Suzdal’ın Rus reislerine dokunmadılar ve 

tahtından indirmediler. Burada adı geçen Kuman resileri; Ed, Edömén, Örsúr’un babası Ócsád, Et, 

Bors’un babası Böngér, Baracska boyunun bağlı bulunduğu Vajta ve Ketel’dir.” Anonymus Gesta 

Hungarorum, s. 8. 
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3. Jenő; Szomorú, Új-ág, Boroszló, Balázsi,  

4. Halom; György, Péter, Halond és Náznán, 

5. Ábrán; Nagy, Gyerő, Uj, Karácson, 

6. Örlec; Bud, Szovát, Seprőd, Ecken. 

Burada adı geçen boylardan Türkçe kökenli oldukları açık olan Bod, Uy, 

Karaçon, Balasi, Poson, Boroslo (Börülü) gibi adlandırmaların yanında Kurt adıyla 

anılan bir boyun da yer alması dikkat çeker. Vámbéry, Kurt-Germatu adlandırması ile 

ilgili olarak Türkçe anlamıyla kurt germeti “kurt tarafından akına uğramamış” anlamını 

vererek Macarca ve Türkçe benzerlikleri incelediği çalışmasında bu konu hakkındaki 

görüşünü bildirmiştir.669 Rásonyi ise kökeni Türkçe olan oymak isimlerini 

Germatu/Yormatı, Kürt/Kurt, Ker, Kesi ve Tarhandır.670 

Orbán, Macarların Erdel’e girişlerinin ardından başbuğ Árpád’ın bir kurultay 

topladığını, burada Hunların özgürlüğünü, asaletini bu kadar uzun süre koruyan ve 

başka ulusların hizmetine girmeyen Sekellerin de olduğunu belirtir. Milli hayatlarının 

kendine özgü koşullarında geliştirdiği ayrıcalıklara ve ulusal özgür kurumlara saygı 

duyan ve bunların temelinde en erken dönemlerde Sekellerde gelişen demokratik bir 

örgütlenme, o zamanın Avrupa toplumlarının hiçbirinde görülmemişti. Ancak 

vatanlarını tehdit eden bir durum olduğunda herkes savaşmak zorundaydı.671 Bunun 

dışında herkes eşit ve yine eşit derecede asil durumdaydı. Vatan toprakları herkese aitti 

ve büyük malikaneler onları ayıramıyordu.672 Araştırmacılar 10. yüzyıla gelindiğinde 

Erdel dışındaki yerlerde boy sisteminin tamamen iflas ettiğini ifade eder. Ancak bazı 

boylar arasındaki eski bağlar devam etmiştir. Bu durum etkisini toprak mülkiyetinde ve 

 
669 Ármin Vámbéry, A Magyarok Eredete, Budapest 1882, s. 152. 

670 Rásonyi, Türk Devletinin Batıdaki Varisleri…, s. 9. 

671 Orbán, a.g.e., s. 11. 

672 Bözödi, a.g.e., s. 10. 
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yargılama sisteminde hissettirmiştir. Macar kralı Géza, yurt tutma amaçlı akınlar 

sonrasında dağınıklık ve düzensizlikten dolayı merkezî bir yapı oluşturmak istemişti ve 

belki bu yüzden boy düzenini istememişti. Böylece Géza ile birlikte boylar ve kolları 

tarafından ortak istifade edilen toprak düzeni yerine, şövalyelere mülkiyet hakkı tanındı. 

Miras olarak bırakılabilen dirlikler karşılığında askerî hizmet şartı getirildi.673 Bu 

düzenleme boy sisteminin ortadan kalkmasına sebep olmuştu. Ancak bu durum Sekeller 

arasında uzun süre kabul edilmemiştir.  

Macarların aksine Sekeller, sadece boylarının adını değil, aynı zamanda her bir 

boyu birleştiren, idarî ve yargı kurumlarını da oldukça uzun süre muhafaza etmişlerdir. 

Bu tüm Orta Çağ boyunca ve resmî olarak 1848 yılına kadar yürürlükte kalmıştır.674 

Hatta Sekellerin bu kadim boy teşkilatı yerleşim zamanında -daha sonra da 

bahsedeceğimiz- tízesler sayesinde bir nevi köylerin basit bölümleri olarak 

korunmuştur. Daha sonra bunlar birleşerek Sekel idarî birimleri olan székleri 

oluşturmuştur. 

 

4.3. Sekel Köy Düzeni 
 
 

Sekeller ele geçirdikleri yerlerde 6 soy 24 kol halindeki Türk tarzı boy 

teşkilatlarını uzun süre devam ettirmişlerdir. Bu kapsamda her kolun, onluk şekilde 

ayrılmak suretiyle, özellikle 13-16 yüzyıllar arasında kademeli olarak gelişerek köy 

yerleşimlerini (en küçük birim) oluşturduğunu görmekteyiz. Araştırmaların çoğu 

Sekellerin bu düzenini komşularında aramıştır. Ancak Sekel boy yapısı onların 

Türkistan coğrafyasından getirdikleri en önemli özellik olarak düşünülmektedir. Bu 

türden teşkilatlanma, Macar topraklarında bazı değişikliklerle 16. yüzyılın ortalarına 

 
673 Gyula Németh, Yurt Tutan…, s. 157. 

674 Erdély Története, s. 292. 
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kadar devam eden tek örgütlenmedir ve bu coğrafyada eşine rastlanılmamıştır.675 Sekel 

lehçesinde tízes bir köyün parçası anlamına gelmektedir.676 Sekel köy düzeni onların en 

önemli örgütlenme şekilleri olmuştur ve Sekellerin en karakteristik özelliklerinden 

biridir.677 Sekel onluk düzeni tízes, ortak mülkiyete sahip toprakların düzenli bir şekilde 

paylaşılmasını sağlamıştır. Ayrıca Sekel savaşçılarının hazırlanması ve seferber 

edilmesinden de tízesler sorumludur.678  

Yerleşim tarihi araştırmacıları, Sekellerin onluk düzenini bir nevi Sekel 

yerleşiminin temel hücresi olarak kabul etmişlerdir. Bu durum muhtemelen düşmana 

karşı savunmayı bir teşkilat sistemine oturtma çabasından meydana gelmişti. Çünkü 

küçük toplulukları bir araya toplamak, organize etmek ve yönetmek daha kolay 

olduğundan ilk etapta bu türden bir yapılaşmaya gidildiği göze çarpmaktadır. 

Onluk düzendeki Sekel köy yerleşiminde on aile birbirine yakın bir şekilde, bir 

bahçe içinde, evlerini dış duvarlarla çevirerek inşa ederler. Bu aileler birbirleriyle 

akraba olmayabilir. Ancak bu düzene girdikten sonra yakın akraba düzeyinde ilişkiler 

geliştirirler ve Türkler toplumları gibi birbirlerinden kız alıp vermezler. Bu onluk 

sistemdeki yerleşim yerlerine yakın ikinci, üçüncü gibi onluk yerleşimler ile on 

onluktan bir köy oluşur.679 

Sekel yurdunda, Csíki Havzası, Gyergyói Dağları, Harghita veya Sóvidék 

civarının yerleşim yerlerini incelediğimizde, genellikle bu onluk terimiyle karşılaşırız. 

Onluk (tízes), bir yerleşim yeri olarak Sekel sosyal organizasyonunun en küçük 

birimidir. Onluk birim bu coğrafyada yeterince dikkat edilmeyen ama özel bir kültürel-

tarihî değeri temsil etmektedir. Sekel yurdu düzeni, kültürel coğrafyanın ortak sınırına 
 

675 Dezső Garda, Székely Hadszervezet és Faluközösség, Gyergyószentmiklós 1994, s. 19. 

676 Tünde, a.g.m., s. 30. 

677 Judit Balogh, A Székely Nemesség Kialakulásánag Folyamata, Kolozsvár 2005, s. 12. 

678 Egyed, A Székelyek Rövid Története a Megtelepedéstől, s. 40. 

679 İsmanil Doğan, Attila’nın Torunları Sekeller, Yeni Avrasya Yayınları, Ankara 2005, s. 35. 
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düşen bir konu olarak, doğal sınırların etkileşimine paralel bir şekilde tarihî gerçeklerin 

de düzenleyiciliğini üstlendiği, eşsiz bir oluşumdur. Sekeller, fetih hareketinin ve tabii 

şartların koruma çerçevesinde ilk olarak onluk düzen oluşturmuştur. Oluşturdukları bu 

sistem yerleşim yeri sakinlerinin yaşam biçimini ve yaşam kalitesini belirlemiştir. Doğal 

çevre ve kaynaklar göz önüne alınarak oluşturulan onluk sistem, sakinlerini topluluk 

düzeyinde bütünleştirici bir güç olarak hareket etmelerini sağlamıştır. Onluk sistem aynı 

zamanda yerleşim yerlerinin gelişimi için bir çerçeve sağlayan tarihsel ve sistematik bir 

model olmuştur.680 

Tízes oluşumu Sekel yurdunda doğmuş olsa da Karpat Havzası’nda yerel halkın 

ondalık sisteme dayalı olarak kendi mekânsal ve bölgesel bölünmelerini, iç 

yönetimlerini ve sosyal organizasyonlarını oluşturdukları başka yerleşimler de vardır. 

(Örneğin, Cluj-Napoca, Eger, Debrecen, Szombathely, Sopron, vb) Bunlara da tized adı 

verilmişti. Ancak tarihin akışı içinde, tized bölünme ortadan kalkmıştır ve yerini szék 

şeklinde adlandırılan yönetim birimlerine bırakmıştır. Karpat Havzası’nda gyepűlerin 

oluştuğu bölgelerde ve birçok yerde çağın askerî tekniğine uygun bu özel yerleşim 

yapısının izlerine rastlanabilmektedir. Györffy, eserlerinde tized oluşumunun askerî 

düzende korunmuş eski bir doğu arazi sistemi sayıldığını vurgulamıştır. I. István, 

muhtemelen tízes örgütlenme biçimini kabul ettiği için onu yenilemiş ve genişletmiştir. 

Böylece, Macar devletinin kuruluş çağında, Roma İmparatorluğu’nun külleri üzerine 

kurulan Avrupa devletlerinin tízes ve százas (on ve yüz) şeklindeki oluşumları, 

örgütlenme gelenekleriyle uyumluluk sağlamıştır.681  

Tízes oluşumlarının önemi bir savaş durumunda daha belirgin hale gelmekteydi. 

Bir savaş halinde her onluktan bir atlı ve on tane onluktan da bir köy oluştuğunu 

 
680 Tünde Ambrus, A Székely Falutízesek, Egy Sajátos Településrendszer Mint A Társadalmigazdasági 

Tevékenység Kerete, PhD értekezés, Pécs 2010, s. 4. 

681 Tünde, a.g.m., s. 31. 
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varsaydığımızda bir yerleşim yerinden on savaşçı çıkar. Sekellerin onluklardan oluşan 

köylerinin otlak gibi ortak alanları kendi içlerinde oluşturdukları sıra682 ile kullanılır. 

Sekellerin oluşturdukları onluk yerleşim düzeni günümüzde Merkuriçuk, Oderhay gibi 

bölgeler başta olmak üzere birçok yerde korunduğu bilinmektedir.683 

Onluk düzendeki Sekel yerleşim yerleri, 1848’den sonra, kısmen atalara ait 

mülkleri yöneten tizes zümresi olarak, kısmen ortaklaşa kullanılan alanlar, kısmen de 

kiliselerin hamisi olarak veya köylerin basit parçaları olarak uzun zaman devam 

etmiştir.684 

Bu şekilde onluk düzen oluşturan Sekeller, aile düzenini de bu sisteme göre 

oluşturmuşlardı. Onluk düzende Sekel gençlerini köyün yaşlı ve bilge kişisi eğitirdi ve 

Sekel toplumu içinde saygın bir yere sahipti. Bu bilge kişi (Aksakal), Türk 

coğrafyasında da görülen bir tabir olmakla birlikte köydeki gençlere töreyi, ahlakı 

öğreterek hayatlarına yön vermelerini sağlardı. Bir nevi onları hayata hazırlamakla 

görevliydi. Sekel toplumunda da rastlanan bu tabir dikkat çekmektedir. 685 

Sekel onluk köy düzeninin (tízes) oluşumuna baktığımızda aslında Sekellerin 

bunu daha çok askerî amaçlı oluşturdukları görülmektedir. Çünkü her onluktan bir atlı 

savaşçı, on onluktaktan da on savaşçı çıkarılmıştır. Bunun sebebi hem bağlı 
 

682 Sekeller tarafından ele geçirilen topraklar ilk etapta ortak mülkiyet esasına ve soy düzenine göre ortak 

sayıldı. 13. yüzyılda tam olarak yerleşmenin gerçekleşmesi sonucu, tarım da gelişmeye başladı. Bu 

yerleşimlerin etrafındaki ekilebilir toprak, orman ve arazilerin çoğu köyler arasında bölündü. Böylece 

Sekel boy düzenindeki (6 kol, 4 dal) dalların yerini köy topluluğu almaya başladı. Ekilebilir araziler ise 

kendi aralarında kura şeklinde hatta ok çekme usulüne göre paylaşıldı. Bu nedenle paylaşılan araziye 

nyílföld (ok toprağı) adı verilmiştir. Bu tür alanlarda genellikle hane ihtiyacını karşılamak için tahıl 

üretilmiştir. Györffy, a.g.m., s. 71. 

683 Doğan, a.g.e., s. 35. 

684 Csiby Andor, A Székely Közbirtokossági Vagyonok Eredete, Történelmi és Jogi Fejlődése Az 

Ősfoglalástól Napjainkig, Gheorgheni 1939, s. 10. 

685 Doğan, a.g.e., 46. 
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bulundukları Macarlara karşı olan sorumlulukları hem de uç bölgelerde yaşadıklarından 

dolayı kendilerini herhangi bir tehlikeye karşı savunmak istemelerinden kaynaklandığı 

görülmektedir. 

 

4.4. Sekel İdari Birimleri ve Erdel’de Sekel Yerleşimi 
 
 
 Peçenek ve Kumanların dışında eski Erdel sakini Sekeller, Erken Orta Çağ’da 

Erdel’de yaşadıkları bölgelerde, Macarlara tâbi önemli askeri birlikler şeklinde, güçlü 

bir halk olarak varlıklarını sürdürdüler. Görüldüğü üzere onlar savaş zamanı en önde 

bulunan birlikler olarak görev alırken, barış zamanında sınırları düşman işgaline karşı 

korumakla görevliydiler. Bu nedenle Orta Çağ Erdel’inde yaşayan Sekellerin tarihî 

Macarların tarihinden bağımsız olarak düşünülmez. Ancak Sekeller Macarlardan farklı 

bir yönetim mekanizması oluşturmuşlardı. Bu yüzden öncelikle yurt tutan Macarların 

yerleşim düzeni hakkında bilgi vermek yerinde olacaktır.   

Yurt tutma/yurt kurma (895-896) olarak adlandırılan, günümüz topraklarındaki 

Macar yerleşimi, başlangıçta dağınık ve seyrek olarak gerçekleşmişti. Diğer milletlerde 

de olduğu gibi, bazı saldırıların önünü almak ve korunma amacıyla sınırlara yakın 

yerler, özellikle Tuna ötesinde bazı alanlar, Erdel tarafları, hatta daha çok ormanlık ve 

bataklık araziler boş bırakılmıştı. Av bakımından zengin alanlar, balığı bol sular, taşkın 

sonrası nehir altında kalan yerler çok sonraları bile önemli alanları oluşturuyordu.686 

Ligeti’ye göre ülkenin düz ve az tepelik orta alanlarının yerleşim için düzenlenmesi, 

nehir alanlarına dikkat edilmesi, yol ağının işletilmesi ve sınır bölgesinin koruma 

sistemine dahil olması onların daha ilk başlardan coğrafî birliğin tam olarak bilincinde 

olduklarını göstermekteydi. Ayrıca memleketin önce hayvancılık, sonra çiftçilik için 

merkezi alanlara sahip olması, Macarların en başından beri bu tarım ülkesinde önemli 

 
686 Eckhart, a.g.e., s. 13. 
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ekonomik kaynaklara ulaşabildiğini göstermekteydi. Zaten yurt tutan Macarlar o 

dönemdeki yaşam biçimleri için ekonomik açıdan değerli olduğunu düşündükleri 

Karpat Havzası’nın hemen hemen tüm alanlarını ele geçirmişlerdi. Zamanla bu 

havzanın doğu, orta ve batı kesimlerinde Macar fethi kalıcı hale geldi. Macar krallarının 

da insiyatifi ve onayıyla, Orta Çağ’ın sonuna kadar konargöçer topluluklar sınır 

bölgelerine yerleştiler ve ekonomik çıkarları onları her zaman bir arada yaşamaya 

sevketti. Anayurdu işgal eden konargöçer kavimler, ülkenin iç kesimlerinde geniş 

alanları boş bırakırken daha çok dağlarda nehir vadilerini doldurdular. Bu durum Macar 

nüfusunun fazlasının doğal sınırlara doğru genişlemesini sağladı. Ekonomik, siyasi ve 

etnik birliğin önkoşulları böylece yerleşim şekli tarafından sağlanmış oldu.687 

Düzenlenen sayısız seferler sonrası elde edilen esirlerle birlikte Macarlar, ahalisi 

bulunan yerlere yerleşiyorlardı ki esir sayısına bağlı olarak ziraatte kullanılan insan 

sayısı artıyordu. Bu yüzden özellikle Tuna ötesinde yerleşim yerleri oluşturmuşlardı. 

Yeni katılan boyların yerleşmelerinde hükümdar ailesinin çevresinde bulunan askeri 

noktalar ve önemli kavşak noktalar, harp yolunun muhafazaya alınmasında öncelikle 

önem arz ediyordu.688 Böylece Macarların sınırları yurt tutuştan Moğol istilasına kadar 

ki süreçte sürekli genişleme eğiliminde oldu ve buna bağlı olarak da sınırları sürekli 

değişime uğradı. Sınır muhafızları hakkında (Sekeller) seferler ve savaş çağında kesin 

bilgilerle konuşmak mümkün değildir. István’ın devlet teşkilatını meydana getirdiği 

dönemin öncesi karmaşık bir süreçtir ve geçiş döneminde bütün bir devlet sistemi 

meydana gelmemiş ve ardından savunma ve saldırıya yönelik askerî unsurlar açıkça 

birbirinden ayrılmamıştır. Tabii ki, ikamet yerlerinden dolayı sınırlara yakın yaşayan 

nüfus, sınır muhafız görevlerini aksatmadan yerine getirmiştir. Sekellerin de her ne 

 
687 Lajos Ligeti, A Magyarság Őstörténete, Budapest 1943, s. 124-125. 

688 Eckhart, a.g.e., s. 13. 
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kadar tartışmalı da olsa sınır muhafızları olarak adlandırılmasının nedeni bu olsa 

gerektir.689  

Sekel yerleşim yerlerinin incelenmesi sonucu daha çok batıdan doğuya doğru bir 

dağılım izlendiği görülmektedir. Çünkü doğuda ilk olarak Peçenek, sonrasında Moğol 

ve Kuman akınları başgösterdiğinden onların daha çok doğu sınırlarında kalması 

gerekiyordu. Ayrıca yaşam alanları da buralardı. Karpat Havzası’nın batı kesiminde, 9. 

yüzyılın başlarından itibaren Sekel yerleşim yerleri ve bu yerler arasında daha sonra 

yeniden yerleşen Sekellerin konaklama alanları yer almaktadır ve yer aldıkları savunma 

hatları ana hatlarıyla belirtilmiştir.690 Sekellerden Erdel dışında da yerleşenlerin  olduğu 

bilinmekte ancak sosyal ve mülkiyet durumları hakkında çok küçük gruplar halinde 

olduklarından hiç bir sonuç elde edilememiştir.691  

Erdel topraklarının yurt tutuş zamanındaki Macar fatihler tarafından 

paylaşılmasıyla alakalı olarak kaynaklar az da olsa bilgi vermektedir. Macarlar 

tarafından ele geçirilen Erdel topraklarında István döneminde idari önlemleri sebebiyle 

ilk etapta Szolnok ve Fehér idari birimleri oluşmuştur. Daha sonra bunların sayısı 

Szolnok, Fehér, Doboka, Kolozs, Torda, Küküllő ve Hunyad olarak yediye çıkmıştır. 

Genel olarak Macar topraklarında ve Erdel’de durum böyleyken Sekel yurdunda 

yaklaşık olarak 1325 yılından itibaren daha büyük Sekel toprakları “Szék” olarak 

adlandırıldı. Bu bölgesel yapı zamanla kademeli olarak yayılmış ve 1366’dan itibaren 

kalıcı hale gelmiştir.692 Buna göre Sekellerin idarî/yönetim birimlerine yaklaşık beş yüz 

yıl (1400-1872) szék adı verildi.693 

 
689 Kolumbán-Antal, a.g.e, s. 24-25. 

690 Zoltán Zsupos, “Honnan Ered A Székely Írás? A Székelység A Kárpát-Medencében”, Valóság, 60 

Évf, 8. Sz., Augusztus 2017, s. 75. 

691 Györffy, a.g.m., s. 47. 

692 Jancsó, a.g.e., s. 35, 37; Balás, a.g.e., s. 113. 

693 Szádecykz, a.g.e., s. 17. 
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Szék Macarca koltuk, sandalye anlamına gelmektedir ve Orta Çağ Macar 

yurdunda askerî ve idarî taksimatların oluşturduğu yerlere verilen bir adlandırmadır. Bu 

idari birimler genellikle Macarlar dışında Orta Çağ Macaristan’ında yaşayan halkların 

kullandıkları bir sistem olarak görülmektedir. Bunların yasal statüsü ilçeden farklıdır. 

Yani székler bir nevi etnik topluluklar için idarî ve askerî özelliğe sahip daha büyük 

toprak birimleri olmuştur.694 Szék tabirini idarî birim/yönetim birimi/yönetim merkezi 

şeklinde adlandırmak daha yerinde bir tanım olacağından çalışmamızda bu şekilde 

adlandıracağız.  

Sekel idarî sistemi için terra, districtus ve dioecesis gibi terimlerin kullanılması 

Sakson idarî sistemi örnek alınarak kurulduğu yönünde tahmin geliştirse de695 bu 

sistemin, Sekellerin Türk tarzı boy sistemi olan; 6 soy 4 kol yani toplamda 24 olarak 

teşkilatlandıkları soykütüksel teşkilat mümkün olduğunca muhafaza edilerek 

oluşturulduğu düşünülür.696 Yani Hun/Türk tarzı boy teşkilatı, Sekellerin bu bölgesel 

bölünmelerinin çekirdeğini oluşturmuştu.697 

Sekellerin sosyal teşkilatlarında yani boy düzenlerinde, her biri dört dala ayrılan 

altı soy (nemes)698 arasındaki sisteme göre, her yıl yeni bir yargıç (bíró/iudex) ve 

 
694 Balás, a.g.e., s. 113; Györffy, Sekellerin 13. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar ele geçirilen belgelerden ve 

kraliyet tüzüklerinden, buradaki Sekellerin o dönemde belirli bir sosyal kriz içinde yaşadıklarını belirtir. 

Bu durumda bazıları soyluların saflarına katılmış, bazıları ise sosyal olarak özgür olmayanlar arasında 

kalarak önemli değişiklikler geçirmişlerdir. Bütün bunlar 14. yüzyılın sonunda halk ayrıcalıklarını 

kaybetmeye başladıklarını göstermektedir. Györffy, a.g.m., s. 47. 

695 Kolumbán-Antal, a.g.m., s. 31. 

696 Balás, a.g.e., s. 113. 

697 Sekellerdeki soy isimleri ilk etapta Marosszék’te görülmüş sonra diğer idari birimlerde de devam 

etmiştir. Başlangıçta tüm széklerin yani idari birimlerin teşkilatlanması 6 soy her biri 4 dal toplam 24 şube 

şeklinde görülmüştür. Györffy, a.g.m., s. 51. 

698 Bkz. Sekel Boyları, s. 198-202. 
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başkomutan (hadnagy/capitaneus) atanmıştı.699 Bütün bu görevliler daha sonra kraliyet 

yetkilisi olan Sekel İspanın (Sekel Kontu) yetkisi altında birleşmiştir.700 Sekel idarî 

birimlerinde Sekel ispanın dışında Sekellerdeki baş görevlilerden ilki Hadnagy veya 

Kapitány (baş sorumlu), bir diğeri de kraliyet yargıcı idi. Bunların altında Alkapitány, 

Alkirálybírák, A Dulló, Székülök, Jegyző gibi görevliler bulunmaktaydı. Bunlardan en 

bilinenleri şunlardı: 

- Hadnagy veya Székely Kapitány. Yüzbaşı ya da teğmen. Genellikle bir 

bölükten veya bir bölükten daha az askeri yönetirdi.701 Sekel ispanından sonra en 

yüksek rütbeli görevli diyebiliriz. Genellikle askerî işlerle uğraşırlardı ve yönetimde de 

yer alırdı. Zaman zaman anlaşmazlıkları da dinledikleri olmuştur.  

- Székbírák/Királybírák. Kraliyet yargıcı. Sekel idarî birimlerinin başında 

bulunurdu ve aynı zamanda yasama görevlileriydi. Székely Kapitányları ile birlikte 12 

jüri ile birlikte anlaşmazlıkları dinlerlerdi. 

- Királybírák. Kraliyet yargıçları. Askerî işlerle de uğraşırdı ve aynı zamanda 

mahkeme başkanlarından biri olarak görev yaptığı da olmuştu. Görevi Erdel baş lorduna 

karşılık gelmekteydi. Başkan yargıçlarla aynı zamanda ortaya çıkmışlardı ancak 

onlardan daha az öneme sahiptiler.  

- Alkirálybírák. Baş yargıçların yanında bir nevi yargıç yardımcısı olarak 

adlandırılabilir.  

- Székülök veya Széktartók. Davalarda yargıç başkanlığında karar veren 

mahkemelerin üyelerindendi. 

- Jegyző. Bir nevi noter görevi görürdü. (Eski Türklerde kâtip/bitigçi) 

Tutanakları tutar, yazıları düzenler, davaların defterini tutar ve davaların bir kopyasını 

 
699 Erdély Története, s. 294; Balogh, a.g.e., s. 16. 

700 Bözödi, a.g.e., s. 26. 

701 Bir bölük 80 ila 225 kişiden oluşmakla beraber başlarında üstteğmen ya da yüzbaşı bulunur. 
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dava sahiplerine verirdi. 702 Yalnızca “Sekel mirası” olarak bilinen toprak mülküne 

sahip olan Sekeller teğmen veya yargıçları seçilebiliyordu.703 

Her ne kadar tarih net olmasa da Erdel bölgesine ulaşan ilk Sekel topluluklarının 

Erdel’de ilk etapta Maros civarına, sonrasında Udvarhely ve Kézdi-Orbai-Sepsi civarına 

yerleştiği bilinir.704 Sekel yurdunda szék (lat. sedes) adının yalnızca 14. yüzyılın 

ortalarında resmî belgelerde görünmeye başladığını da belirtmek gerekir. 13. yüzyılın 

ikinci yarısından Sekellerin ayrılıklarının ortadan kalktığı 1848 yılına kadar sınırlar 

içindeki ayrıcalıklı durumları kademeli bir şekilde üç aşamada gelişmiştir. İlk olarak en 

eski bölgesel organizasyon, kuzey yönetim merkezleri olan Udvarhelyszék705, 

Marosszék ve Csíkszék ortaya çıkmıştır. Güney yönetim merkezleri ise Sepsi, Kézdi, 

Orbai’dir ki bunlar daha sonra Haromszék adı altında birleşmiştir.706 1266’da Kézdi 

merkezinden koparak daha içeriye göç eden Sekellerin oluşturduğu merkez ise 

Aranyosszék olmuştur. Marosszék ve Aranyosszék idarî birimlerinin adını Mureş ve 

Aranyos nehirlerinden aldığı tahmin edilir.707 Anlaşıldığı kadarıyla bu idarî birimler, bir 

nevi günümüz belediyeleri gibiydi. Toplumu şekillendirme ve şehirleri bir düzen 

dahilinde geliştirme amacı taşıyordu. 

 
702 Sekel yöneticileri hakkında daha detaylı bilgi için bkz. Szádeczky, a.g.e., s. 20-27. 

703 Elek Benkő; Attila Székely, Középkori Udvarház és Nemesség A Székelyföldön, Nap Kiadó, Budapest 

2008, s. 17. 

704 Erdély Története, s. 294. 

705 V. István dönemiyle ilgili kayıtlardan Udvarhelyszék bölgesinin günümüz Szász-Kezdig’in tamamını 

kapsadığı anlaşılmaktadır. 1270-1272 yılları arasında yazılanlardan Szederjes ve Szász-Keresztúr’un 

doğrudan Telegd Sekellerinin topraklarına bitişik olduğu da açıkça belirtilmektedir. Karácsonyi, a.g.e., s. 

69. 

706 Györffy, a.g.m., s. 48; Bodor, a.g.m., s. 282; Balogh, a.g.e., s. 14. 

707 Kolumbán-Antal, a.g.e., s. 31. 
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Harita 3: Sekel idari birimleri 
(Balás, A Székelyek Nyomában, s. 375.) 

 
 

Sekel yerleşim bölgeleri arasında bulunan Marosszék, Erdel’de Sekellerin ilk 

yerleşim yerlerinden biri olarak bilinir. Sekeller farklı bölgelerden gelerek daha çok 

buralarda toplanmışlardır. Marosszék, kısmen Mezöség’in doğu köşesinde yer alır. 

1800’e kadar iki kent; Marosvásárhely (Targu Mureş) ve Nyárádsyereda ve yanında 126 

köyün varlığı tespit edilmiştir. Marosszék, Nyárád Nehri ve Kis-Küküllő Nehri’nin üst 

kısımları boyunca oluşan hilal şeklinde bir alandır. Güneydoğusunda Udvarhely ve 

biraz alt tarafında Nagy-Kis Küküllő Nehri bulunmaktaydı. 1800’lerin başında köy 

sayısı 128 olmuştur ve Székelykeresztúr ve Székleyudvarhely şeklinde 2 kent daha 

eklenmiştir.708 

Marosszék ve civarının tarihi oldukça eskilere dayanmaktadır. II. Géza (1141-

1161) zamanında Karpatlar üzerinden Rusya’ya bir kaç sefer düzenlenmiştir ve Sekeller 

 
708 Balás, a.g.e., s. 113. 
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krala hizmet etme fırsatı bulmuşlardır. Böylece II. Géza zamanı, Nagy-Küküllő ve 

civarının işgalinin yanı sıra Küküllő ve Olt arasındaki toprakların alındığı bir dönem 

olmuştur. Ayrıca Kézd nehrinden Hargitá’ya kadar olan yerleri de ele geçirmişler ve 14. 

yüzyılda buralar (Nagy-Küküllő’den Homoród’un yukarı vadileri) Erdőhatnak olarak 

adlandırılmıştır.709 Buraya yerleşen Sekellerin lehçe özelliklerinden Macaristan’ın 

güney kesiminden geldikleri tahmin edilir. Sayıları çoğaldıkça Nagy-Küküllő’nün 

kuzey kesiminde ve günümüz Udvarhalyszék’te de yerleşimler oluşmuş hatta daha fazla 

yerleşim yerleri aramaya başlamışlardır. 1210-12 civarında Macar kralı, Olt’un yukarı 

vadilerini ele geçirmiştir. Günümüz Barcság ve Háromszék, Sekellere verilmiş ve 

böylece Macar kralının buralardan gelir elde etme fırsatı olmuştur.710 

Udvarhelyszék, Marosszék’in güneydoğusunda, esas olarak Nyikó, Nagy- ve 

Kis-Homoród ile Vargyas ve Nagy-Küküllő nehirlerinin üst kısımları boyunca yer 

alıyordu.711 1800'lerin başında, iki kent (Székelyudvarhely ve Székelykeresztúr) ve 128 

köyün varlığı bilinmektedir. Udvarhelyszék adını, mahkemelerin burada toplanmasından 

almıştır. İdari birimlerin ulusal meclisleri ve yüksek mahkeme burada kuruluyordu.712 

Csík-Gyergó-Kászon idari birimi kısaca Csíkszék, Görgényi Dağları ve 

Harghita’nın doğusuna doğru uzanır. Gyergó (Gheorgheni) daha çok Máros’un üst 

kesimlerine uzanıyordu. 1800’lere gelindiğinde bu bölgede Csíkszereda (Miercurea 

Ciuc) ve Gyergyószentmiklós (Gheorgheni) isimli iki kent ve 59 köyün olduğu 

bilinmektedir.713 

Güneydoğuda Sepsi, Orbai, Kezdi idarî birimi kısaca Háromszék; ilk etapta 3 

bölge şeklinde kuruldu. Sonra Háromszék adı altında birleşti. Burada Szepsiszentgyörgy 
 

709 Karácsonyi, a.g.e., s. 68-69. 

710 Karácsonyi, a.g.e., s. 69. 

711 Balás, a.g.e., s. 113. 

712 Györffy, a.g.m., s. 78. 

713 Balás, a.g.e., s. 114. 
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(Sfântu Gheorghe) ve İlyefalva (Ilieni) şehir statüsünü elde eden yerler oldu. Kezdiszék, 

Bodoki Dağlarından Doğu Karpatların Berecki Dağlarına kadar uzanmaktaydı ve biraz 

daha güneyde kalmaktaydı. Burada Kézdivásárhely ve Bereck (Brețcu) önemli 

şehirlerdendi. Sepsi ve Kézdiszék, Orbaiszék sınırından Bodzai (Buzău) Dağlarına 

kadar uzanıyordu. 1800’lere gelindiğinde bu bölgede toplam 105 köyün varlığı 

bilinmekteydi. Adı geçen Sekel idarî birimleri Marosszék, Csíkszék, Udvarhelyszék, 

Haromszék esasında bitişik haldeydi. Sadece Haromszék, Fejer ilçesinin küçük alanları 

tarafından kesintiye uğradı. Coğrafî olarak biraz daha uzakta Aranyosszék 

bulunmaktaydı. Burada 21 köyün yanında sadece bir şehir; Felvinc (Unirea) ayrıcalıklı 

durumdaydı.714 

Belgelerde ve kaynaklarda Sekel yurdu (Székelyföld/Regnum Siculorum) olarak 

bilinen yer burasıydı. Sekel yurdu, nehirler boyunca oldukça düz alanlara sahipti. Ancak 

Karpatlar ve ona paralel uzanan dağlarla Csíkés ve Udvarhely arasında yükselen 

Harghita, buradan güneybatıya uzanan Homoród ve Bároti Dağları Sekel yurduna halen 

daha engebeli bir karakter sağlamaktadır.715 

Sekeller yerleştikleri bölgelerde hızlı bir şekilde teşkilatlandılar. Sekellerin yurt 

edindiği yerlerde az sayıda Bulgar-Slav unsurları da bulunmaktaydı. Ayrıca yerleşim 

yerlerini inşa ederken daha önce yaşadıkları bölgeden edindikleri deneyimlerin çok 

yardımı olmuştur. Bu sayede yerleşim alanlarını hızlı bir şekilde meydana getirmişler ve 

bir sistem oluşturmuşlardır. 1330-1335 yıllarında bölgedeki kilise kayıtlarına göre 

içinde kilisenin de bulunduğu 174 Sekel yerleşkesinin olduğu yazılmaktadır. Bu 

yerleşkeler Sekel yurduna yayılmış, 14. ve 15. yüzyıllarda toplam sayısı 391’e 

 
714 Balás, a.g.e., s. 114. 

715 Balás, a.g.e., s. 115. 
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ulaşmıştı. Sekel yurdundan biraz uzakta yer alan Aranyskék’te ise 22 Sekel yerleşiminin 

bulunduğu bilinmektedir. Böylece bu yerleşimlerin sayısı toplamda 413’e çıkmıştır.716  

14. yüzyılda Sekellerin yerleşim yerleri “Három Nemzetségi Székelyeknek” 

(Trium Generum Siculi) olarak isimlendirilmiştir. Anlamı “Üç Uluslu Sekeller” dir. 

Bütün bunlardan anlaşıldığı kadarıyla Sekeller farklı zamanlarda Sekel yurduna 

yerleşmişti. Ayrıca sadece Sekeller değil, onların yanında hâkim unsur olarak Bulgarlar, 

Slavlar ve Rumenler de buna dahildir. Diğer taraftan Erdel’de yapılan araştırmalar, 

Sekellerin ve Macarların Erdel’de yerleşimleri hakkında 1091’den sonra, 12. ve 13. 

yüzyıllarda gerçekleştiği görüşündedir. Çünkü 1241’de Moğollar Erdel’i iki taraftan 

(Radnai ve Tőrcsvári) işgal ettiklerinde Radnai (Radna) boğazından geçenler, Kolozsvár 

(Cluj-Napoca), Nagyvárad (Oredea)’yı; Tőrcsvári boğazından geçenler Brossó 

(Brasov)’dan batıya Kercz’e ve Nagy-Szeben’e (Sibiu) ilerlemişlerdi. Moğolların 

ilerlemesi sırasında Sekellerin saklanmak için zamanları vardı. Özellikle Görgenyi 

Havasok ve Hargita’daki sakinlerin saklanıp Moğol fırtınasından kaçtıkları 

bilinmektedir. Moğolların çekilişinden sonra büyük bir nüfusun kalması bunu destekler 

niteliktedir. Sonrasında Sekeller Erdel’i yeniden inşa için Macar ordusundan destek 

almıştır. Ayrıca V. István’ın babasına karşı mücadelesinde krala yardımları dokunmuş 

ve bunun neticesinde bazı birliklere boş araziler verilmiştir.717 

Sekellerin yaşadığı şehirler, coğrafi ve ekonomik şartlar sonucu, zamanla 

gelişmesinden oluşmuştur. Örneğin, eski ismi Odorheiu Secuiesc olan Tárgu Mureş, 

1332 gibi erken bir tarihte Forum Siculorum olarak adlandırılmış, Sekel yurdunun 

Macaristan yönündeki trafiğinin Maros vadisi ve Cluj-Napoca yönünde önemli bir 

güzergahında oluşmuştur.718 Bunun yanında Sekel yurdunda, 14. ve 15. yüzyıllarda 

 
716 Egyed, A Székelyek Rövid Képes Története, s. 9. 

717 Karácsonyi, a.g.e., s. 72. 

718 Györffy, a.g.m., s. 78. 
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başka kentlerin varlığından da söz edilmektedir. Yazılı kaynaklarda bu isimler şu 

şekilde yer almaktadır; Székelyvásárhely/Marosvásárhely (1409), Kézdivásárhely 

(1427), Székelykeresztúr (1459), Sepsiszentgyörgy (1461), Székelyudvarhely (1485), 

Nyárádszereda (1493), Felvinc (1538). Bu yerleşim bölgeleri sonraları önemli şehirleri 

oluşturmuş ve yine sonraları yönetimsel veya diğer önemli misyonlardan bazılarını 

üstlenen şehirler olmuşlardır.719  

Sonuç olarak Sekeller teşkilatlı yapıları sayesinde sınırlardaki askerî yapılarının 

yanı sıra mülkiyet hakkını, idari ve adli kurumlarda şekillenen bireysel konumlarını, 

Orta Çağ boyunca siyasi birlik içinde tutan Sekel kamu hukukunu uzun süre korumayı 

başarmışlardır. Bu özellikleri sayesinde de Sekel yurdu olarak adlandırılan vatanlarında 

kalıcı olmayı başarmışlardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
719 Egyed, A Székelyek Rövid Története A Megtelepedéstől..., s. 13. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SEKEL TOPLUM YAPISI 
 

1. SEKEL TOPLUMUNUN SOSYAL TEŞEKKÜLÜ 
 
 

Macar toplum yaşamında büyük değişimler yaşandığı zamanlarda bu durum 

Sekelleri neredeyse hiç etkilememişti. Fethi gerçekleştiren yani yurt kuran Macarlar, 

günümüz Macaristan’ında kendi sosyal yapılarını yerleştirip devam ettirmişlerdir. Bunu 

yaparken fethedilen yerlerdeki sakinlerden ve yanlarında götürdükleri savaş esirlerinden 

yararlanmışlardı. Bu insanlar imar işlerinde çalışırken aynı zamanda efendilerine de 

hizmet etmişlerdir. Macar asilzadeleri ile serfler arasındaki büyük fark burada meydana 

gelmiştir. Bunun yanında, kraliyet gücü sürekli genişlemekteydi. Daha önce girilmemiş 

bölgelere giriliyor, üzerlerine kaleler ve kasabalar inşa ediliyor, tarıma ve ilk üretime 

başlanılıyordu. Buradaki en önemli nokta Macarların, batıdan gelen yabancı halklarla 

doğudan gelen akraba milletleri bir araya toplayarak bunları bir millet haline 

getirmeleriydi. Zamanla kraliyet gücünün artmasıyla birlikte bir nevi toprak sistemi 

kuruldu. Buna göre, bütün toprak krala aitti ve kral kazanılan toprakları, askerî ve siyasî 

hizmetlere karşılık olarak verirdi. Şehirlerde ise yönetimi yeni ve seçkin insanlar, 

eğitimli ve zengin burjuva şubesi devraldı. Bu dönemde bütün bunlar Sekel yurdunda 
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henüz bilinmeyen bir süreçti.720 Çünkü Orta Çağ’ın son zamanlarına kadar Sekel 

toprakları, Sekel yurdunda yaşayan halkın ortak ihtiyaçlarına göre şekillenen bir yapıya 

göre paylaşılmış, yani elde edilen toprak Sekel topluluğunun ortak malı sayılmıştır. 

Mülk edinme ve mülkiyet hakkı ise Sekellerin Macar kralına bağlı, kendi içinde 

bağımsız bir yapıda olmalarına olanak sağlamıştır. Vatanları tehlikeye düştüğünde 

herkesi savaşmaya mecbur eden ama aynı zamanda eşitliği ve özgürlüğü garanti eden bu 

tür bir örgütlenme, o zamanın Avrupasında Sekeller dışında hiç bir yerde 

görülmemiştir.721 Böylece ülkenin birçok yerinde özel mülkiyet hakkı gelişirken, Sekel 

yurdunda uzun zaman ortak mülkiyet hakkı geçerli kalmıştır.722 Bu şekilde Sekeller 

özellikle 14. yüzyılın sonuna kadar birliklerini korumayı başardılar. Ancak 1400’lerden 

sonra ekonomik ve sosyal dengesizlikler başgösterdiğinden, zamanla yeni ele geçirilen 

topraklar özel mülkiyet olmaya başladı. Ancak özel mülkiyete sahip bir Sekel, arkasında 

bir mirasçı bırakmazsa toprakları aile arasında bölüşülürdü. Ölen kişilerin toprakları 

hazineye değil akrabalarına kalırdı. Ayrıca tarıma yönelik topraklar her yıl yeniden 

dağıtılırken, daha sonraki çağlarda bu toprakların kullanım hakkı kalıcı hale geldi. 

Zamanla bireysel mülkiyet hakkı oluştu. Ancak yine de toplumun toprağı işlemek ve 

savaşmak için güçlerini korumak zorunluluğu devam etmekteydi.723 Özel mülkiyet 

hakkının gelişmesi ve ailelerin refah düzeyindeki değişimler beraberinde sosyal sınıf 

ayrılığını getirdi.724 Zaten hayvancılığa ve tarıma dayalı toplumsal tabakalaşmanın en 

belirgin özelliği çok kolay bir şekilde değişebilecek olmasıdır. Sekeller de yaşadıkları 

coğrafyanın en iyi elverdiği işi yapıyorlardı; tarım ve hayvancılığa dayalı bir ekonomi 

tarzı benimsemişlerdi. Tarımın gelişmesi ve orman açma yoluyla elde edilen özel mülk, 
 

720 Ravasz, a.g.e., s. 25-26. 

721 Benkő; Oborni, a.g.e., s.181; Orbán, a.g.e., s. 10-11; Szádeczky, a.g.e., s. 27. 

722 Györffy, a.g.m., s. 47. 

723 Kolumbán-Antal, a.g.e., s. 16. 

724 Györffy, a.g.m., s. 47. 
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yüksek rütbeli lider tabakanın konumunu kalıcı hale getirdi.725 Başlangıçta eşit rütbe ve 

düzene sahip olan Sekeller arasında ilk etapta zenginlik farkı ve askeri zorunluluktan 

dolayı soylular ve halk (sıradan insanlar) şeklinde iki düzen ortaya çıktı.726 

Sekellerin sosyal gelişimi, ekonomik hayatlarının değişimi ile paralel ilerledi.  

Öncelikli pozisyonlar zamanla birkaç tanınmış seçkin aile arasında mirasla 

devredilebilir duruma geldi. Ancak önemli derecede bir mali gelirle ve ortak zenginlik 

ile ilişkilendirildiğinden Sekel toplumu içinde bir servet tabakalaşması ortaya çıktı.727 

Bu durum Sekel toplum yapısına uygun değildi. Çünkü Sekel toplumu kendine göre 

özelliği olan bir toplumdu; doğuştan özgür insanlar olarak dünyaya geliyorlardı -tek 

yükümlülükleri savaş sırasında askerlikti- ve bu durum onların feodal ilişkilerden uzun 

süre uzak kalmalarını sağlamıştı. Ayrıca Sekellerin, savaşta asker olma ve alınan 

topraklardan makul oranda pay alma ayrıcalıkları vardı. Bu açıdan Macarlar arasında en 

uzun zaman kendi sistemlerini koruyan ve devam ettiren sadece Sekellerdi. İlk zamanlar 

bozkırların Bulgar-Türklerine benzeyen bir uygulama usuluyle, vergilerini atla ödediler. 

Ayrıca Sekeller, 13. yüzyılda bile sadece çiftlik hayvanları için vergi ödüyorlardı. Bu 

onların tek vergileriydi ve bir hediye ile eşdeğerdi. Çünkü bunu sadece kralın taç giyme 

töreninde veya düğün gibi kraliyet organizasyonlarında veya kralın ilk oğlunun 

doğumunda gerçekleştiriyorlardı.728 Ayrıca her Sekel doğuştan asildi ve asaletin tek 

sahibiydi. Sekel asaleti doğuştan geliyordu ve sadece yasal soyla elde edilebilirdi. Orta 

Çağ kaynakları tarafından sunulan Sekellerin sosyal statüsünü, Szádeczky tarafından şu 

şekilde özetlenmiştir:  

 
725 Györffy, a.g.m., s. 72. 

726 Szádeczky, a.g.e., s. 27. 

727 Sekellerdeki toplumsal sınıf farklılığı ilk olarak Háromszék toplantısında, 1407 yılında farkedildi. 

Burada halkın ileri gelenlerinden ve sıradan kişilerden bahsedilmişti. Bu farklılık daha sonra aynı yüzyılın 

ortalarına doğru daha da belirginleşmeye başladı. Györffy, a.g.m., s. 72; Szádeczky, a.g.e., s. 27. 

728 Erdély Története, s. 294. 
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“Sekellik (siculitas) özel bir tüzel kişilikti ve Sekel kanını taşıyan herkes bu 

haklara sahipti. Benzerlikle beraber, Macar asaletinden farklıydı. Bu, Sekellerin sadece 

anavatanında değil, kaybetmediği, başka bir yere taşındığında da yanına aldığı, 

doğuştan gelen ulusal bir haktı. Bir Sekel statüsünü kanıtlarsa, Macar kraliyet 

topraklarında ve başka yerlerde Sekel haklarını kullanabilirdi.” Bu şekilde ünlü Sekel 

tarihçisi de bu tüzel kişiliğin özünü açıklamıştır. Ayrıca aralarında serfliğin olmadığını, 

hizmetkâr düzeninin oluşmadığını ve suçlu bulunanların mahkeme kararı olmadan 

tutuklanamadığını bilgisini eklemektedir.729 Böylece Orta Çağ’a damgasını vuran, 

insanları köleliğe mahkûm eden, neredeyse Avrupa’nın bütün eyaletlerinde gelişmiş 

olan ayrıcalıklı soyluluk; feodalizm, Sekel yurdunda uzun zaman geçerli olmadı.  

Bütün bunlardan anlaşılacağı üzere Orta Çağ’da Macar krallığı yönetiminde 

Sekellerin özel bir yönetim sistemi vardı. Bu sistemde Sekellerin 16. yüzyılın sonlarına 

kadar Macar krallığının kanunlarından bağımsız olarak kendi kanunlarını uyguladıkları 

görülmektedir. Ancak Sekel yurdunda Macar krallığına ait olan kaleler de 

bulunmaktaydı ve bu kaleler Macar krallık kanunlarına göre yönetilmekteydi. Bu 

kalelerdeki yönetim Sekel tahtına bağlı değil, Macar Krallığı tahtına bağlı 

durumdaydı.730 Sekellerin en önemli özelliklerinden birisi olan özgürlükleri Macarlar 

tarafından uzunca bir süre saygıyla karşılanmış, bu şekildeki yaşam tarzlarını Macar 

kanunları nezdinde rahatça devam ettirmişlerdir. Sekellerin Macarlar içinde ayrıcalıklı 

durumu 1848 kanunlarından sonra ortadan kaldırılmıştır.731  

Sekellerde mülkiyet hakkına baktığımızda, Macar Krallığı’na bağlı olarak mülk 

sahibi olabilmeleri, aslında Sekellerin Macar Krallığı içerisinde özel bir konumunun 

 
729 Szádeczky, a.g.e., s. 27, Garda, a.g.e., s. 24, Székelyföld Története, III. Kötet, Ed. Bárdi Nándor, Pál 

Judit, Székelyudvarhely 2016, s. 230; Szilágyi, a.g.e., s. 11-12. 

730 Darkó, a.g.e., s. 12. 

731 Hankó, a.g.e., s. 5-7. 
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olduğunu gösteren diğer ibarelerden biridir. Sekellerin Gyulafehérvar’da kralların taç 

giyme merasimi sırasında veya tahtın varisi olacak bir veliahdın doğumu sonrasında 

hediye göndermesi her ne kadar tarihî kaynaklarda vergi adı altında geçse de732, 

merkeze vergi vermezlerdi. Savaş durumunda 100 atlı bulundurmalarının yanı sıra 

öncül ve ardıl birlikler olarak savaşa katılma, barış durumunda da sınırların doğudan 

gelecek tehlikelere karşı korunması görevi verilirdi. Ayrıca Macar ordusundaki askerî 

pozisyonları sebebiyle Sekeller, kendilerini Macar kralından veya tüm Macaristan’da 

yaşayanlardan daha eski oldukları ve bu topraklara Macarlardan önce geldikleri 

yönünde bir tavır sergilemişlerdir. Bu yüzden Macar Krallığı’nın muhafazasına 

ihtiyaçları olmadığını ancak kendi eski yönetim sistemlerinin devam etmesinin gerekli 

bir durum olduğunu belirtmişlerdir. Burada Sekellerin eski seleflerinin Macarlardan 

önce bu topraklarda bir yönetim mekanizmasını meydana getirdikleri düşüncesi, 

Sekellerin kökeni hakkında bir takım ipuçları vermektedir. Bu görüşler diğer taraftan 

halen günümüze kadar gelen bazı tartışma kapısının açık kalmasına ve devam etmesine 

neden olmuştur.733 

Yeni bir Macar kralı tahta çıktığında Erdel bölgesindeki halkı da Macarlardan 

farzederdi. Nitekim Sekellere bir elçi (yönetici sıfatında) gönderir ve bu elçi en saygın 
 

732 Tarihçilerin “vergi” adı altında zikrettikleri, ancak zamanın Sekellerinin her zaman bir hediye olarak 

gördükleri “ökörsütés” (Macar kralının bir erkek çocuğu dünyaya geldiğinde orduda öncül ve ardıl 

birlikleri oluşturan Sekellerin yetiştirdikleri her altı öküzden sonra bir öküzü bağışlamaları) aslında, eski 

bir arkaik antlaşmanın düzenli olarak yenilenmesinin sembolik bir jestidir (kralın taç giyme töreni, düğün, 

ilk oğlunun doğumu) ve başka herhangi bir yasal ilişkiden kaynaklanmadığı bilinir. Kolumbán-Antal, 

a.g.e., s. 68. 

733 Darkó, a.g.e., s. 13; Sekellerin merkez orduya 100 atlı gönderme zorunluluğunun benzeri Türk 

topluluklarında da görülmekteydi. Örneğin kuruluşunda Türklerin de bulunduğu Tabgaçlarda, yüz koyuna 

sahip herkes devlete bir savaş atı vermek zorundaydı. Ayrıca Hazarlarda boy sorumlularının gerektiğinde 

belirli sayıda süvari gönderme zorunlulukları vardı. Gömeç, “Kök Türkler ve Uygurlar Çağında...”, s. 

161. 
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ve yüksek mertebede birisi arasından seçilirdi. Sekel heyeti önünde de kral adına yemin 

ederek eski Sekel kanunlarının ve geneleklerinin devam etmesi üzerine bir konuşma 

gerçekleştirirdi. Bunun sonucunda Sekeller kralın gönderdiği soylu yöneticiye hizmet 

eder, soylu yönetici ise Macar kralına hizmet ederdi. Sekellerin Macar Krallığı’ndan ve 

her dönemki Macar kralından bekledikleri ise kendi kanunlarını ve geleneklerini 

tanıması, Sekeller için güvenlik sağlaması ve Sekel yurdunu korumasıydı. Her daim asıl 

amaçları imtiyazlarını genişletmek veya güçlendirmek, mevcut bulunan kraldan daha 

fazla güvence almaktı. Bu yüzden Sekeller için kralın asilzadeleri terimi kullanıldığı 

olmuştur.734 Ayrıca Sekeller Macar krallığı toprakları içerisinde her nereden nereye 

taşınırsa bu özel haklarını kullanmaya devam etmişlerdir.735 

Sekellerin ilk ayrılıkları 15. yüzyıl başlarında ortaya çıkmıştır. Sekel 

toplumundaki bu durum Orta Çağ’ın feodalizmi gibi sert bir sosyal sınıf bölünmesi 

olmayıp daha çok askeri amaçlıydı. Orta Çağ Sekel toplumu, primores (főnépekre/ana 

halk), primipili (lófők/atlı asker) ve pixidárius (gyalog/piyade) şeklinde ayrılmıştı. 15. 

yüzyılın sonu ve 16. yüzyılın başında serf (Jobbágy/sıradan halk) ve köylü 

(Zsellér/rençber) kategorilerinin ortaya çıkması, özel Sekel yapısının kapsamını daha da 

genişletti. 1848-49 devrimine kadar bu gruplar, Sekel toplumunun temel kategorilerini 

oluşturdular.736 

Primor (primorok)’lar (ana halk/yönetim kesimi/soylu), Sekel toplumunun önde 

gelen katmanını yani yönetim katmanını oluşturdu. Bu gruptakiler Sekel askerî 

yöneticilerinden ve bölgede ikamet eden Sekel yerli idarecilerinden seçildiler. 15. ve 16. 

yüzyılın başlarında bu grup, Sekeller içindeki gücünü sağlamlaştırmak için merkezî 

gücün zayıflıklarından yararlandılar. 16. yüzyılın ikinci yarısında da Erdel prenslerinin 

 
734 Nemere, a.g.e., s. 78. 

735 Réthy, a.g.m., s. 28. 

736 Garda, a.g.e., s. 24. 
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yardımıyla politikalarını sürdürdüler. Böylece 16. yüzyılın gerçek güçlerini ve 

otoritelerini kazandılar. Bu zamanla soyluluk sistemine doğru değişmeye başladı.737 

Lófő (primipilus)’ler ise Sekel toplumunun temel belirleyici unsurudur. 

Günümüz piyade ya da atlı asker terimlerine yakın adlandırmalardır. Kalabalık olmakla 

beraber Sekel toplumunun en belirleyici ve zengin unsurlarıdır. Soylu sınıfından kabul 

edilirler.738 Lófő kelimesi at başı anlamına geldiği gibi aynı zamanda teşkilatlanma, 

örgütlenme gibi anlamlara da gelir, bu kelime Sekellerde ara sıra denetimler sırasında 

atların başında sayılan askerler için kullanılmıştır.739 Lófő lerin savaş zamanında 

atlarıyla birlikte savaşa katılma zorunluluğu vardı. Osmanlı Devleti’ndeki tımarlı sipahi 

sınıfı ile yaptıkları görevden ötürü benzerlik göstermektedir.740 

Pixidárius (gyalog)’lar da diğer adıyla Darabontlar, soylu sınıfından değildi. Bir 

miktar toprakları bulunurdu. Savaş zamanında kendi silahlarıyla piyade olarak savaşa 

katılırlardı.741 

Sekel toplumunda bir diğer grup armalist (ármálist) da denilen kilise 

soylularıydı. Çoğunluğu Sekel ailelerinden geliyordu ve mükemmel askerî yetenekleri 

vardı. Yaşam tarzı açısından köy toplumunun en prestijli grubunu oluşturuyorlardı. 

Ayrıca üretim çalışmalarına da katıldıkları bilinir.742 Mátyás Hunyadi, 1473’te Modra 

Kalesi kuşatması sırasında Sekel nüfusunun bildirilmesini istemişti ve kraliyet düzenine 

göre, piyadeler (gyalog), atlılar (lófő) ve asil insanlar (főnép) gibi ayrı bir sicile 

kaydedilmek zorundaydılar.743 

 
737 Garda, a.g.e., s. 24-25. 

738 Garda, a.g.e., s. 26. 

739 Balás, a.g.e., s. 55. 

740 Doğan, a.g.e., s. 40. 

741 Garda, a.g.e., s. 26. 

742 Garda, a.g.e., s. 25-26. 

743 Garda, a.g.e., s. 6. 
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József Benkő, Károly Benkő, Károly Szabó, János Connert, Lajos Kádoss 

Szádeczky, Miklós Endes, Lajos Demény, Ákos Egyed, István Imreh, Sigismund Jakó 

ve András, Magyari gibi Sekel tarihiyle ilgilenen uzmanlar, Sekellerin sosyal yapısının 

Erdel’in diğer bölgelerinde yaşayan topluluklarla aynı olmadığı sonucuna varmışlardır. 

Özellikle 11. ve 13. yüzyıl arasındaki dönemde oluşturulan askerî yapı, yaşam tarzı ve 

toplumsal düzen Sekelleri karakterize eden en önemli detaydır ve Sekellerin bir arada 

kalmalarının en önemli faktörüdür. Etnik yapılarının geç zamanlara kadar hayatta 

kalması, Sekel düzeni ve Sekellerin askerlik hizmeti yükümlülükleri, Sekellerin günlük 

yaşamını, toplum üyeleri arasındaki ilişki sistemini belirleyen faktörlerdi.744 

Görüldüğü üzere Macarlar kendi toprakları içinde yer alan Sekellere büyük bir 

yakınlık duymuşlardır ve Sekeller Macar Krallığı’nın topraklarında bulunan diğer 

halklara göre imtiyazlı bir topluluk ve önem verilen bir halk olarak ön plana 

çıkmışlardır. Çünkü Macarların özellikle ilk dönemlerinde yapılan savaşlarda bilindiği 

üzere Sekel askerleri ön plandaydı, ön safta savaşmışlardı ve Macar ordusu için büyük 

yararlar göstermişlerdi.745 Bütün bunların yanı sıra Sekel toplumu kapalı bir yapıya 

sahipti. Çağdaş yazarlar tarafından fark edilen diğer bir önemli özellikleri geleneklerine 

olan bağlılıklarıydı. Bunun sebebi böyle bir toplumun normal bir sistemde devam 

edemeyeceği için ayrı bir örgütlenme yapısına gidilmesinden anlaşılmaktaydı. Diğer bir 

sebebi ise arazilerinin ortak mülkiyet sisteminde işletilmesiydi.746 Ayrıca yeni 

yerleşimcilere mülkiyet hakkı Sekeller tarafından veriliyordu ve bu durum sadece köy 

halkının iradesi ile yapılmaktaydı. Köy halkı yeni yerleşimciye ihtiyacı olabileceğini 

 
744 Garda, a.g.e., s. 23. 

745 Nemere, a.g.e., s. 76. 

746 Kolumbán-Antal, a.g.e., s. 15-16. 
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düşünüyorsa kabul ederdi veya aksi durumda reddederdi. Kralın dahi köy halkını kendi 

isteği dışında herhangi birini topluluğa almaya zorlama hakkı yoktu.747  

Orta Çağ kaynakları Sekellerin toplum yapısı hakkında da bilgiler verirken 

Sekelleri Macarlardan ayıran bazı özellikleri üzerinde durmuşlardır. Thuróczy János, 

eserinde Sekellerin yabancı bir milletle karışmadığını yazarken hem ahlaklarında hem 

de toprakların bölünmesinde yabancı bir soyla karışmadıklarını söylemiş ve bu 

özellikleriyle Macarlardan farklılaştıklarını ifade etmiştir. Thuróczy, onlardan “Bunlar 

(Sekeller) bugüne kadar yabancılarla evlilik temasları ve farklı milletlerle kan bağı 

kurmadılar. Sıkı geleneklerinin ortasında yaşıyorlar ve diğer Macarlardan birçok yerde 

farklılık gösteriyorlar.”748 şeklinde bahsederken, “eski geleneklerine sıkı şekilde bağlı 

olan Sekeller, kendi aralarında evlilik bağları kurmuşlar ve yabancılarla çok nadiren 

evlenmişlerdir” bilgisi verilmektedir.749 Antonio Bonfini ise (1427/1434-1502) 

onlardan şöyle bahseder: “Kendi kanlarını kirletmemek için hala yabancılarla 

evlenmiyorlar. Sıkı adetlerin ortasında yaşıyorlar ve birçok yönden diğer Macarlardan 

farklılar”.750 Ayrıca buna rağmen Sekellerin Macarlaşmasına (asimile olmaları) 

bakıldığında bunun gönüllü olarak gerçekleştiği gerçeği de göz ardı edilmemesi gereken 

bir noktadır.751 Bunun sebep olarak, yaşadıkları coğrafyada Macarları kendilerine yakın 

görmelerini ve Macarların da onların özgürlüklerine ve yaşam stillerine karışmamalarını 

gösterebiliriz. 

Diğer taraftan Sekeller, yaşadıkları toprakları kendi malları olarak kabul 

ederlerdi. Bu sebeple de vergi sistemi de bu düşünceye göre şekillenmişti. Macar kralına 

vergi vermemelerinin bir sebebi de bu olması muhtemeldir. Daha sonraları da özel 
 

747 Kolumbán-Antal, a.g.e., s. 15-16. 

748 Şenol, a.g.t., s. 68. 

749 Benkő; Oborni, a.g.e., s.193. 

750 Akt. Kolumbán-Antal, a.g.e., s. 16. 

751 Benkő, Oborni, a.g.e., s. 181. 
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mülkiyet Sekellerde gelişmeye başladığı zamanda Sekel yurdu kralın toprağı 

sayılmamış ve yine Sekellerin yani halkın ortak malı olarak kalmıştır. Sekellerdeki bu 

sistem Erdel’de yaşayan halkara göre farklılıklar içermiştir. Sekeller sıkı bir şekilde eski 

geleneklerini sürdürmüşlerdir. Hatta kralın mektupları ve emirleri olmasına rağmen bu 

özgür ve özel yönetim statülerinde bir değişiklik olmamıştır. Bu yüzden Sekellerin eski 

dönemlerden itibaren güçlü bir yönetim mekanizması geliştirdikleri açık şekilde 

görülmektedir.752 

Sekel toplumunun genel anlamda çok renkli olduğu görülmektedir. Ancak 15. 

yüzyıla gelindiğinde toplum yapısının farklılaştığı da gözlemlenmiştir. Sekeller tarih 

içerisinde önemli rolleri olan bir toplum yapısına sahip olmuş ve askerî anlamda bunu 

pek çok kere göstermişlerdir. Erdel dışında da Sekellerin bölgede önemli etkileri 

olurken sınır savunma görevleri de Sekellerin etkilerinin bölgede farklı halkları 

etkilemesine olanak sağlamıştır.753  

 

2. SEKEL LEHÇESİ 
 
 

Sekellerin dili meselesi de çok tartışmalı konular arasındadır. Araştırmacılar ve 

bilim adamları için bu soruyu cevaplamak ve açığa kavuşturmak oldukça zor bir iştir. 

Araştırmalara göre eğer Sekeller bağımsız bir halk ise, ki araştırmaların çoğu bu konuda 

aynı fikirdeler, Sekellerin bağımsız bir dili olması gereklidir. Yazılı kaynakların 

varlığından beri bilinenlere göre Sekeller, Macar dilini kullanmaktadır. Hatta Sekeller 

Macarcanın farklı bir lehçesini, oldukça eski bir versiyonunu kullanmaya devam 

etmektedirler. Burada şu sorular ön plana çıkmaktadır: Macarca konuşan Sekellerin 

ataları kimlerdi? Macarlara nasıl katılmışlar ve Macarcayı nasıl benimsemişlerdi? Bu 

 
752 Bözödi, a.g.e., s. 25. 

753 Benkő; Oborni, a.g.e., s. 193. 
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konu Macar tarihi araştırmacıları arasında büyük tartışmalar yaratmış olmasına rağmen 

kesin bir görüş ortaya konulamamıştır.754 Diğer taraftan Sekellerin uzun zamandır ve 

günümüzde Macarca konuşmaları daha önceleri Türkçe konuşmadıkları anlamına 

gelmemektedir. Çünkü günümüzde Macaristan’da yaşayan Kumanların Macarca 

konuşması Türk soylu bir kavim olduğu gerçeğini değiştirmemektedir.  

Sekellerin ve Macarların ortak kökenden gelmeleri veya belirli bir dönemde 

dilsel olarak gerçekleşen büyük etkileşimde birbirlerini etkileyebilme ihtimalleri şunu 

gösteriyor ki Sekeller bir dönem Macarca konuşan boyların veya kabilelerin çevresinde 

yaşamak zorunda kalmışlardı.755 O halde şu anki en önemli soru, Sekel dilindeki 

karakteristik özellikler göz önünde bulundurularak, Sekel halkının aslen Macarların 

hangi koluna daha yakın olduklarıdır. Ayrıca Sekeller hangi şartlar altında bu Macarcayı 

benimsemişlerdi ve Sekeller Macarların hangi boyuyla aynı alanda yaşamışlardı? vs 

soruların yanıtlanması gerekmektedir. Nagy, “Macarlarda ve Sekellerde karşılıklı 

sürekli bir etkileşimin olduğunu ve bu durumun onları diğer Macar lehçelerinden 

ayıran ortak dilsel özellikler geliştirmelerine neden olduğunu” söylenebileciğini 

belirtir.756 

Diğer taraftan Sekellerin binlerce yıl önce hangi dili kullanmış olabilecekleri 

sorusu gündeme geldiğinde hiç şüphesiz karşımıza Türk dili de çıkmaktadır. Buna 

zemin oluşturan ise Sekellerin bir takım özelliklerinden dolayı  İç Asya kökenli olması 

tezinin öne çıkması, Eskil-Ezgil/İzgil gibi Türk isimlerine rastlanılması ve runik alfabe 

kullanmalarıdır. Ayrıca Sekel lehçesi, Macar fethinden önceki standart Macarcadan 

daha fazla Bulgar-Türk kelimesi içermediğinden, bahsedilen dilsel asimilasyon, 

Sekellerin Erdel’e yerleşmesinden önce gerçekleşmiş olmalıydı. Çünkü Sekeller 

 
754 Benkő; Oborni, a.g.e., s. 92. 

755 Györffy, a.g.m., s. 48. 

756 Nagy, a.g.m., s. 168. 
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Erdel’in güney ve doğu sınır bölgelerinde yaşamışlardı ve sadece kuzey ve doğuda 

yaşayan Macar topluluklarıyla temas etmişlerdi.757  

Sekellerin 950 yılı civarında iki dilli yapıda oldukları da bilinmektedir. İki 

dillerinden biri Macarca, diğeri ise Türkçe’dir.758 Egyed, Kristó Gyula’dan aldığı 

bilgilerle, İtil Bulgarlardan ayrılan Sekellerin Magna Hungaria’da veya bu bölgeye 

yakın bir yerde ve 8. yüzyıl civarında Macarların komşuları olarak yaşadığını ve 

Sekellerin Macar dilli bir yapıya sahip olmasının ilk etkilerinin burada başladığını 

belirtmektedir.759 Macarlarla aynı, Türk dili etkilerini de içeren Fin-Ogur dilini konuşan 

Sekel boylarının ve sosyal birimlerinin isimleri, yerleşim bölgelerinde uyguladıkları 

taponimlerin birçoğu Macar kökenliydi. Ancak geç Orta Çağ’da Sekeller, bir zamanlar 

Türk metinlerinin kaydedildiği Türkistan kökenli runik bir alfabe kullanıyorlardı. 37 

karakterden oluşan bu alfabenin 21’i Türk, 3’ü eski Yunan, 3’ü Slav (Glagolitic) 

kökenliydi. Son ses ve işaretleri “f”, “h”, “ly”, “c” harfleriydi ki bunlar, Türkçede 

olmayan, Fin-Ogur Macar dilinde bulunan harflerdi. Bu sebeple Sekeller, bir zamanlar 

Türkçe konuşsalar bile erken bir tarihte Macarcayı benimseyip bu dili 

sürdürmüşlerdir.760 István döneminde Sekellerin büyük bir kısmının Macarca konuştuğu 

ve Türk dilinin artık bu dönemde unutulmaya başlandığı tahmin edilir. Nitekim 

Sekellerin Macarca konuşmaları, Sekellerin tüm zamanlarda Macarca konuştuğu 

anlamına gelmediği, araştırmacılar tarafından gündeme getirilen düşünceler arasında yer 

alır. Ayrıca Sekeller sadece Erdel’de değil, tüm Karpat Havzası’nda yayılmış ve 

yaşamışlardır. Bunun da dillerine yansıması muhtemel gözükmektedir.761 

 
757 Erdély Története, s. 291. 

758 Nemere, a.g.e., s. 14. 

759 Egyed, A Székelyek Rövid Története A Megtelepedéstől..., s. 12. 

760 Erdély Története, s. 291. 

761 Nemere, a.g.e., s. 15. 
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Macaristan toprakları fonetik bakımdan kapalı, daha açık ve diphthongizing 

grubu olarak üç ana gruba ayrılmaktadır. Sekellerin konuştuğu lehçenin fonetik yapısı 

ise daha belirgin telaffuzu olan daha kapalı temel lehçe grubuna aittir ki bu ülkenin 

batısında Tisza’dan bütün Lajta’ya kadar büyük bir alana ve Büyük Macar Ovası’na ve 

Tuna çevresine kadar yayılmıştır. Sekelleri fonetik bakımından farklılaştıran en önemli 

özelliklerden birisi –a yerine –o kullanmalarıdır. Bu da Erdel Sekelleri ile Batı 

Macarlığı arasındaki en önemli farklılıklardan birisi olarak dikkat çekmektedir. 

Örneğin, poroncs, porázs, szova, sorka, jova, horokáj (harkály), rotyog, fagyos, házikót, 

sorró (sarló), topló, forcsok, hob, iszop, boszont, borzos, nogy, koptál vb. gibi. 

Transdanubya (Dunántúl/Tuna’nın batı tarafı)762 ve Ova Macarlarında ise; kokas, 

magos, bánot, járot magábo, szántonyi gibi. Sekellerde –o yerine –u kullanılmasına 

örnek olarak; tulu (toll), buszú, urusság (orvosság), háburu, ujan, búgja, napus 

verilebilirken, Batı Macarlarında ise hun (hol), ujan, bukor, ustor, bujtár, rúlam, abbú(l), 

attú(l) gibidir. Sekellerde –ö yerine –ü ‘nün kullanımına örnek olarak; ülü (ölyv), 

füveny, dühüs, csüpü (csöpü.csépü) verilebilirken, Transdanubya ve Ova Macarlarında 

ise; ű, űk, gyün, kü, tűlem, érü (erről), belülié, tüvestű (tövestől) şeklindedir.763 

Diğer tüm varsayımlar dışında, bu dilsel gerçekler Batı Macarları ve Sekel 

dilinin aynı etnolojide, aynı etnografik faktörlerle ve Pannonya temel lehçesinin (büyük 

ova arazisi dâhil) kendisine has özellikler içerdiği zamanda, karakteristik fonolojik 

özellikleri ile birlikte geliştiğini kanıtlamaktadır. Sekel ülkesi, Pannonya’da yaşamış 

 
762 Transdanubia: Macaristan’ın geleneksel bölgesi olarak bilinmektedir. Batı, Orta ve Güney 

Transdanubya olarak üç bölgeye ayrılmştır. Bu bölge daha çok tarım için uygundur ve burada bağcılık, 

bescilik yapılmaktadır. 

763 Nagy, a.g.m., s. 168-169. 
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olan Macarların uzağında ya da başka bir yerde değildi. Bu yüzden Sekel dilinde Batı 

Macarlığında da olan iki önemli faktörü görülmesi olası bir durumdu.764  

Sekellerin Macarlardan ayrı bir ulus olmadığını belirtenlerden Karácsonyi Janos, 

kendi iddiasına dayanak olarak aldığı Hunfalvy ve ona katılanlarla birlikte “Sekellerin 

Macar menşeli olmasını herşeyden önce dilleri kanıtlıyordu” şeklinde açıklamada 

bulunmuştur. Sekellerin dili Kiralyhág’da yaşayan Macarların diliyle tamamen aynıydı. 

Ayrıca burada belirleyici olan unsurun Kiralyhág’da konuşulan dilin Slav etkisine 

maruz kalmasıydı.765 Yalnız gerçek olan şudur ki; Sekel lehçesi tek bir Macar lehçesine 

tam anlamıyla uymamaktadır. Bazı ünlüler, kelimeler ve cümle kısımları açısından, 

Sekel lehçesi Batı (örn. Göcsyi, Vasmegyei) ve Matravidek (Palócz) lehçelerine benzer. 

Ancak diğer ünlüler ve kelime yapısı açısından onlardan çok keskin bir şekilde farklılık 

gösterir. Sekel lehçesi, üç alt dala bölünmüştür; 1. Maroszék (e-ző), 2. Batı (udvarhelyi, 

 
764 Nagy, a.g.m., s. 176, Karácsonyi, Kumanların tarihine ilişkin verileri incelemiş ve Kumanların eski 

dilinin yok olduğunu görmüştür. Ancak Kuman dilinin yok olmasına karşı Kuman izinin kişisel adlarda 

ve yer adlarında yüzyıllardır devam ettiği göze çarpar. Yani Kumanlar günümüzde Macar halkıyla iç içe 

yaşıyor olmasına ve Macarca konuşmalarına rağmen eski dilleri kişi adı ve yer adlarında kendini gösterir. 

Bu durum Sekel kişi ve yer adlarında arandığında aynı durum söz konusu değildir. Zaten 1400 lere kadar 

Sekellerin altıda beşinin o sıralarda Hristiyan isimleri aldığı görülür. Ayrıca Sekel yer adları Géza Nagy 

ve József Thury tarafından da incelenmiştir. Hatta Thury, Batı Macaristan’daki yer isimleri ile Sekel yer 

isimlerini karşılaştırmıştır. Ancak bu doğru sonuç vermekten uzak kalmıştır. Çünkü Aranyosszék sadece 

1265-72 yılları arasında Sekellerde kalmıştır. Yine Háromszék ve Csikszék yer adları karşılaştırma için 

temel olarak kullanılamamıştır. Bu yer adlarının ayrıntılı incelenmesi sonucu birbirini tekrar ettiği 

görülmüştür. Dálnok, Kálnok, Zalány, Lisznyó, Borosnyó, Szacsva, Doboly, Papolez, Zágon, Kavászna, 

Vajna, Zabola, Csernátony vs gibi isimler Slav kökenliydi. Yani Sekeller günümüz Háromszék ve Csik 

ilçelerine yerleştiklerinde dağınık olsa da belirli noktalara isim veren Slav kökenli çiftiçiler buldular. 

Buralara isim veren ve oluşmasında katkı sağlayan onlardı ve bu isimler karşılaştırma için yeterli değildi. 

Karácsonyi, a.g.e., s. 32, 34. 

765 Karácsonyi, a.g.e., s. 30-31. 
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öző), 3. Doğu (Háromszéki és Csiki). Bu gruplar arasında hissedilen büyük farklılıklar 

olmamakla beraber ufak tefek ses farklılıklarına rastlanmaktadır.766  

Antonio Possevino ve István Szamosközy Sekellerin Macarca kullandıklarını 

açık bir şekilde ifade ederler. Antonio Possevino, “Aralarında karışan Oláhlar dışında 

hepsi Macarca konuşuyor.” şeklinde yazarken, István Szamosközy ise “Bunlar 

(Sekeller) Macarlarla ilgilidir ve hatta telaffuzları da aynıdır.” şeklinde bilgi 

vermektedir.767  

Sekellerin günümüzde Macarca konuştuğu bir gerçektir ancak ilk etapta hangi 

dili konuştukları bilinmediği gibi hangi tarihlerden itibaren Macarcayı benimsedikleri 

de net değildir.  

Sekellerin dillerinin Macarca olmasına karşın, kullandıkları oyma yazının Kök 

Türk alfabesine çok yakın olması bizi Sekel oyma yazısını incelemeye yöneltmektedir. 

Onların kendilerine ait bir alfabenin olduğuna dair bilgiler 13. yüzyıla dayanır. Yüksek 

olasılıkla bu alfabe Hunlarla birlikte Avrupa’ya gelmiş, Avarlar, Bulgarlar, Kuman-

Kıpçak ve Peçenekler tarafından da kullanılmıştır.768 

 

3. SEKEL YAZISI  
 
 
 Kök Türk yazısının farklı bir versiyonu olarak ortaya çıkan Sekel yazısı, Macar 

literatüründe “Székely rovásíras”769 (Sekel oyma yazısı) olarak bilinmektedir. Tarihçiler 

ve filologlar için son derece ilgi çekici, bir o kadar da içinden çıkılması güç bir çalışma 

 
766 Karácsonyi, a.g.e., s. 31. 

767 Kolumbán-Antal, a.g.e., s. 17. 

768 Gömeç, “Türk Tarihinde Sek El…”, s. 51. 

769Rovás kelimesi, Macarca róni, ródálni (oymak), róvat, róvakka (hesap, neden) gibi kelimelerin kökü 

olan ró’dan gelmektedir. Bkz. İsmail Doğan, “Runik Yazının Gelişim Coğrafyası ve Yayılma Sahası”, 

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, C. 48, Ankara 2000, s. 169. 
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sahası oluşturan Sekel yazısının kökenine dair araştırmalar oldukça farklı iddiaların 

ortaya atılmasına vesile olmuştur. Zira söz konusu yazı bir çok alimin de hemfikir 

olduğu üzere doğrudan doğruya Sekellere özgüdür, ne Macarların ne de diğer Avrupa 

toplumlarının yazı karakterlerine benzememektedir.770 Yazının Sekel toplumu 

tarafından oldukça geniş bir  kullanım alanının olduğu, gündelik hayatın her aşamasında 

karşımıza çıkan yazıtlarda kendisini hissettir. Genel itibariyle oyma bir yazı tekniği 

kullanılan yazıtların daha çok tahtalara oyularak oluşturulmuş olması dikkat çekicidir.  

 Macarlar arasında Hristiyanlığın ilk temsilcisi ve koruyucusu olan  I. István’ın 

(Aziz) bidat olarak addettiği eski inanışları ve eski yazı geleneklerini yasaklamasıyla 

kültürel bir baskı altına alınan Sekel toplumunun oldukça zor zamanlar yaşadığı 

bilinmektedir. Ancak onlar bu geleneksel yazıyı atalarından miras kalan kutsal bir yazı 

olarak görmüşler, başta kiliselerin duvarları ve tuğlaları olmak üzere, gizli yerlere 

yazarak Sekel oyma yazısının unutulup gitmesine engel olmuşlardır. Kendi kültürel 

özelliklerinin ve varoluşlarının bir sembolü olarak gördükleri Sekel yazısını yaşatmak, 

onlar için adeta kutsal bir vazife halini almıştır.771  

 Aradan akıp giden zaman içinde edebî bir yazı türü olmaktan çıkıp, kiliselerin 

gizli bölmelerinde saklı bir şekilde varlığını sürdüren Sekel yazısının, tamamen 

unutulmaya yüz tuttuğu düşünülse de 1598’de János Telegdi tarafından kayıt altına 

alınarak korunduğu tespit edildi. Telegdi’nin bu girişimi iki yüz yıl boyunca unutulmuş 

olan Sekel oyma yazısına adeta yeniden hayat verdi. Böylelikle hem Protestan hem de 

Katolik inanç çevrelerinde Sekel yazısının varlığı dikkat çekti. Özellikle 17. ve 18. 

yüzyıllarda Macar entellektüel dünyasında bu yazıya olan merak ve ilgi had safhadaydı. 

 
770 Özgür Türker, Nefesten Taşa Taştan Kâğıda Türklerde ve Moğollarda Tarih Yazıcılığı, Saarbrücken 

2014, s. 269. 

771 Türker, a.g.e., s. 271. 
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İlerleyen süreçte Bél Mátyás,772 Sekel yazısını incelediği kitabını yayımladıktan sonra 

Macar toplumu yazıya erişebilir hâle geldi ve birçok kişi Sekel yazısını öğrenmeye 

heves etti. Bu tarihten itibaren yazı yalnız Sekeller arasında değil, Macarlar arasında da 

kullanılan ve edebi olarak işlevsel hâle gelen, kültürel bir gelenek oluşturulmuş oldu.773 

Sekel yazısı hakkında yapılan araştırmaların odaklandığı en temel sorun, bilim 

adamlarının bu yazının özgünlüğü konusundaki şüpheleriydi. Sekel toplumu arasında bu 

yazının varlığı su götürmez bir gerçek olmakla birlikte, yazının kökeni veya bir 

adaptasyon olup olmadığı meselesi oldukça ciddi tartışmalar yaşanmasına neden oldu. 

Aslında Sekel yazısının kökenine dair tartışmalar genel itibariyle Sekel toplumunun 

kökeni konusundaki tartışmalarla ciddi bir paralellik arz etmektedir. Dolayısıyla bu 

yazının kökenine inilmesi, aynı zamanda Sekel etnik oluşumunun şifrelerini de 

vereceğinden, Sekel oyma yazısı her iki meselenin de odak noktasını oluşturdu. Bu 

bağlamda yazının kökenine dair ortaya atılan iddiaların birçoğu etnik oluşum kuramına 

bağlı kalınarak, Hun-İskit kökeninden, Gotlara, Gotlardan Macarlara kadar geniş bir 

yelpazede ele alındı.774 Ancak kafaları karıştıran durum, Sekellerin tarih sahnesine 

çıktıkları ilk andan itibaren Macar dilini benimsemeleri ve Sekel yazısı ile oluşturulan 

örneklerin tamamının Macarca olmasından ileri gelmekteydi. Bir de Sekel yazısına 

sonradan sahip çıkan Macarların, bu yazıya Macar yazısı adını vermesi işleri daha da 

içinden çıkılmaz bir hâle getirdi. Neyse ki kaynaklar açık bir şekilde bu yazının ilk kez 

Sekeller tarafından kullanıldığına ve Macarların tarihî anayurdunda bu yazı ile yazılmış 

 
772 Bél Mátyás’ın Sekel yazısı hakkındaki bilgisi günlük kullanımdan veya etnografik koleksiyondan 

değil, sadece edebi bir kaynaktan, Gyulafehérvár’da bir öğretmen olan Sámuel Kaposi’den alınmıştı ve 

Valentin Ernst Löscher’in çalışmalarıyla desteklenmişti. Löscher harfleri İbranice, Mısır, Yunan, Latin, 

Markoman ve Runik harflerle karşılaştırarak benzerlik açısından analiz etmişti. Tiziano Tubay, A Székely 

Írás Kutatásának Története, Budapest 2015, s. 17. 

773 Benkő; Sándor; Vásáry, a.g.e., s. 14. 

774 Benkő; Sándor; Vásáry, a.g.e., s. 14-15. 
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herhangi bir eser bulunmadığına şahitlik etmekteydi. Zaten Sekel yazısı ile oluşturulan 

yazıtların tamamı bugün Sekellerin yaşadığı Erdel topraklarındadır.775 Hatta ilk Sekel 

yazıtlarının özellikle Telegdiszék’te bulunduğu söylenmektedir. Bunun yanında, 

Macarlar Karpat Havzası’na girdiğinde bu coğrafyada Hunlardan ve Avarlardan kalan 

bir çok runik yazılı eser bulunduğu ifade edilmektedir. Görünen o ki Avrupa coğrafyası 

Sekellerin de kullandığı runik yazıyla Macarların gelişinden çok daha önce tanışmıştı. 

Zira Hunlara elçi olarak giden Priscus da eserinde, Attila’nın kaçak Hun askerlerini 

Bizans’tan isteyeceği zaman, katibini çağırıp isimlerini vermesini istediğini ve katibin 

onların isimlerini bir yazıdan kendisine okuduğunu bildirmektedir. Bu bilgi bile 

Hunların kayıt tutacak kadar yazı yazmaya muktedir olduklarını göstermektedir.776   

Yine arkeolojik veriler yardımıyla Avarların da runik yazıyı kullandıklarına dair 

bilgilere ulaşmaktayız. Gyula László, 1941 yılında Avar iğneliğinde bulunan oyma 

yazıya dikkat çekmişti. Bu iğnelik 1934’te kazısı gerçekleştirilen Jánoshíd’deki Avar 

devrine ait bir mezarlıkta ortaya çıkmıştı. Yazıtın aşınması, harflerinin küçüklüğü, 

iğnelik üzerine işlenmiş olması dolayısıyla zarif bir yapısının olması yazıtın 

okunmasında zorluk oluşturmuştu. István Erdelyi, kısmen Nagyszentmiklós hazinesi777 

 
775 Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları, T.D.K. Yay., Ankara 2019, s. 249-250. 

776 Doğan, a.g.m., s. 169. 

777 Nagyszentmiklós hazinesi ya da definesi olarak adlandırılan bu kültür hazinesi tesadüfî olarak 

bulunmuştur. Romanya’nın Torontal vilayetinde Maros Nehri kollarından olan Aranyka deresi yakınında 

bulunan Nagyszentmiklós’ta, Vuin adında bir köylünün evinin bahçesinde çalışırken yirmi üç parçadan 

oluşan ve altından yapılmış olan bu hazineye rastlamıştır. İlk olarak Attila’nın hazinesi olarak 

adlandırılmıştır. Peşte’ye ulaştırılması sonucu Kral Fransua, hazinenin satın alınmasını emretmiştir. Bu 

yüzden günümüzde Viyana Kunsthistorisches Müzesi’ndedir. Hazine yedi sürahi, bir düz tabak, daire 

şeklinde dört tabak, bir tane boynuz içki kabı, iki tas, iki kadeh, iki yuvarlak tabak içermektedir. Hampel 

Jozsef, hazine ile ilgilenen ilk kişidir. Hazine içeriğindeki kalıntılarda yer alan yazılarla ve motiflerle 

ilgili oldukça fazla çalışma yapıldı. Runik harfler kullanılmak suretiyle, Türkçe ve Grek harfleriyle 

Türkçe; Grek harfleri ile Grekçe yazıldığı taspit edildi. Hampel hazineyi 8. yüzyıla tarihlendirirken, 
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oyma yazısı harflerini, kısmen Orhun ve Yenisey, kısmen de Sekel oyma yazısı 

harflerini karşılaştırmak suretiyle Avar iğneliğini inceledi. István Vásáry ise bu 

kitabeyi, Avar dönemi oyma yazısı kullanılarak oluşturulan eşyalar listesine ekledi.778 

Daha sonra Harmatta, Avar iğneliği üzerinde çalışmaları sürdürmüştür. Ona göre, 

kitabedeki her harfin karşılığı Orhun-Yenisey’de bulunmaktaydı ve bu kitabe Türk 

oyma yazısı kullanmak suretiyle oluşmuştu. Kitabede ortaya çıkan yazı şuydu: “Dikiş 

kızın şanıdır” Bu ifade, genç bir kardeşin ablasına evliliği için verdiği bir hediye olarak 

yorumlanmıştır.779 

Hun hakanı Attila’nın katibinden elçilerin ismini okumasını istemesi, Hunlar 

sonrasında Avar dönemine ait oyma yazılı buluntular, Karpat Havzası’nda Türk Oyma 

Yazısı devamı niteliğinde kanıtlar olarak karşımızda durmaktadır. Sonrasında da 

Sekeller atalarına ait bu yazıyı unutmamış, sürekliliğin sağlanmasında katkıda 

bulunmuştur. 

 

 
Thompsen 9. yüzyıla tarihlendirdi. İlk olarak hazinenin Bulgarlara ait olduğu söylense de sonraki 

araştırmalar hazineyi Avarlara veya Peçeneklere atfetti. Özellikle 1923’deki araştırmaları sonucu Németh, 

Kök Türk alfabesine benzeyen ancak özel harflerle yazılan yazıyı inceleyerek ortaya koyduğu delillerle 

bu hazinenin Peçenek Türklerine ait olduğunu ispata çalıştı. Definede zikredilen Botual Çoban ismi 

DAI’de Peçenek boy başbuğu olarak verilmesi ve bu hazinenin ortaya çıktığı alanın Árpád döneminde 

Peçeneklerin ikamet yeri olması dikkate şayan bilgilerdi. Her ne kadar Gyula László, -hazinedeki vazolar 

üzerindeki “The sun of the Sun” ibaresinin Hazar ve Macarlar tarafından kullanıldığı için- Macarlara ait 

olduğunu söylese de hazinenin üzerindeki isimler, bu isimlerin ait olduğu dönem ve bölge bizi 

Peçeneklere götürmektedir. Bkz. Mualla Uydu Yücel, a.g.e., s. 435-451; Orkun, a.g.e., s. 379-399; 

Türker, a.g.e., s. 259-262. 

778 Janos Harmatta, “Avarların Dili Sorununa Dair”, Erdem, Çev. Hicran Akın, C. 3, S. 7, Ankara 1987, s. 

13, 18. 

779 Harmatta, a.g.m., s. 18-20. 
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3.1. Sekel Yazısına Dair Bilgi Veren İlk Tarihî Kaynaklar 
 
 

Sekel runik yazısı, Macar tarihî vesikalarında geleneksel olarak Sekel İskit 

(Hun) yazısı olarak ifade edilmekteydi. János Telegdi (1598) ve Mátyás Bél (1718) gibi 

araştırmacılar asırlar önce bu harflerin Sekellere ait bir yazı stili olduğunu dile getiren 

çalışmalar ortaya koymuşlardı. Aslında bu yazı türünün varlığı antik kaynaklarca da 

sabitken, bir süre bu gerçek bastırılmaya çalışıldı. Hatta Sekel runik yazısı kroniklerde 

tartışılmaz ifadelerle kendisine yer bulduğu halde bunların hayal gücü ürünü semboller 

olduğu görüşünde birleşenler dahi oldu.780  

Genel itibariyle, Sekel yazısı hakkında ilk bilgileri veren kaynak olarak Simon 

Kezai’nin tarihî vesikası gösterilir. Hatta bu eserde yazıdan Hun, İskit ya da Macar 

ifadeleri olmaksızın, sadece Sekellerin yazısı olarak bahsedilir. Adı geçen eserde 

Sekeller hakkında daha önce de bahsedildiği üzere: “...Macarların ikinci defa 

Pannonya’ya geldiklerini öğrendikten sonra onlarla Ruthenya sınırlarında 

karşılaştıkları, Pannonya’yı birlikte ele geçirdikleri, bundan dolayı pay aldıkları, 

aldıkları yerin Pannonya düzlüklerinde değil de Ulahlarla birlikte, sınırdaki dağlar 

arasında bulunduğu ve Ulahlarla birleşerek onların harflerini aldıkları” 

yazmaktadır.781 Bu bilgiler 1358 senesine ait olan Viyana Resimli Tarihi Vesikasında da 

aynen geçer. Ancak yazının Ulahlardan alındığını ifade eden bilgi şüphelidir. Burada 

önemli olan nokta Sekellerin kendilerine has bir yazısının olduğundan açıkça 

bahsedilmesidir.782 

János Thuróczy tarihî vesikalarda bu şekilde geçen bilgileri 1488 yılında 

tekrardan irdelemiştir. Thuróczy, eserinin önsözünde; Macarlardan bahsederken, eski 

 
780 Varga, a.g.e., s. 10. 

781 Kézai Simon Magyar Krónikája, s. 11. 

782 Orkun, a.g.e., s. 660; Gyula Sebestyén, A Magyar Rovásírás Hiteles Emlékei, Kiadja A Magyar 

Tudományos Akadémia, Budapest 1915, s. 31-32. 
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tarihlerini aktarmaktadır. O, vesikalarda Attila’nın tarihinin eksik olduğunu, oysaki 

yaptığı işlerle fazlasıyla övgüyü hak eden bu şahsiyetin eski Macarlar tarafından 

yeterince kıymet görmediğinden yakınmaktadır. Buna gerekçe olarak da ilginç bir iddia 

ortaya atar. Thuróczy, o dönemde yaşamış olan Macarların, yazı yazmaktan daha çok 

silahlarla meşgul olduklarını ifade eder. Dolayısıyla Macar topraklarında görülen bu 

yazıt azlığının sebebini yazı yazmaya karşı olan ilgisizlikle açıklar.  Ancak onun 

eserinde işaret ettiği gibi Macarlarla aynı milletten olan ve Erdel’de yaşayan bir bölük 

insanın, birtakım harfleri ağaca oymak suretiyle, bu oyma yazıyı kullanıyor oluşu 

dikkate şayan bir durumdur.783 Bu ifadelerde Macarlarla aynı millet olarak bahsedilen 

topluluk Sekellerdir. Onun ifadesine göre Sekeller, İskit harflerini unutmayıp, bunları 

mürekkep ve kâğıt yardımıyla değil, değneklere boyayarak çentik tarzında 

kullanmışlardır.784 Eserde yine Sekellerin farklı bir alfabe kullandıkları ve bunu da 

İskitlerden aldıkları yönünde bilgiler verilir. Kezaî ve diğer Macar tarihî vesikalarında 

Sekellerin, Ulahların harflerini kullandıkları yazılmışken, Thuróczy, bunun aksine 

yazının İskitlerden kalma olduğunu ifade etmektedir. 

 

3.2. Sekel Yazısının Menşei Hakkındaki Görüşler 
 
 
 Thuróczy’nin eserinin ardından Sekel yazısının kökeni hakkındaki tartışmalar 

devam etmiştir. 15. yüzyılın ikinci yarısında, Macar Kralı Mátyás’ın resmî müverrihi 

olan, Bonfini785 de Sekel yazısından bahsetme ihtiyacı hissetmiştir. Bonfini, “Sekellerin 

 
783 Şenol, a.g.t., s. 4.  

784 Orkun, a.g.e., s. 251, Benkő; Sándor; Vásáry, a.g.e., s. 27. 

785 Bonfini, İtalyan asıllı hümanist ve tarihçidir. Mathias Hunyadi’nin ölümünün ardından, II. Ulászló’nun 

müverrihliğini yapmıştır. Rerum Ungaricarum Decades (1492-1497) adlı eseriyle hacimli bir Macar tarihi 

kaleme almıştır. Benkő; Sándor; Vásáry, a.g.e., s. 28. 
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İskit harflerine sahip olduğunu, bunları kağıtlara yazmadıklarını, kısa değneklere 

çenttiklerini ve az işaret ile çok mana anlattıklarını” ifade etmektedir.786  

16. yüzyıla gelindiğinde Macarlar arasına Sekel yazısına karşı olan ilginin 

artışına paralel olarak yapılan araştırmalar da artmaya başlamıştır. Aslen Erdelli ve 

yüksek rütbeli bir rahip olan Oláh Miklós, 1536 yılına tarihlenen Athila (1551) adlı 

eserinde, “Sekellerin ahlaklarından adet ve kanunlarına kadar diğer Macarlardan 

oldukça farklı olduklarını, ifade etmek istediklerini kâğıt, mürekkep ve diğer dillerin 

harflerini kullanmadan, tahta çubuklara bazı işaretler çenterek/oyarak aralarında 

anlaştıklarını” ifade eder. Miklós, Sekellerin bu çentikleri birbirlerine haber vermek 

için ve mektuplaşmak amacıyla kullandıklarını söyler. 1559 yılında kendisi de bir Sekel 

olan Benczédi Székely István, Macarca bir tarih kitabı kaleme alarak, Sekellerin o 

zamanda dahi kanunları ve yazılarıyla Macarlardan ayrıldıklarını ve Hun tarzındaki 

Sekel harflerini kullandıklarını ifade etmiştir.787 Hatta Sekeller için; “Hun ülkesinin 

gerçek halkı olan Sekeller bugüne kadar Sekel harflerini kullanıyor” şeklinde ifadesi 

oldukça dikkat çekicidir.788 

16. yüzyılın önde gelen hümanistlerinden Hırvat asıllı Antal Verancsics Pecs, 

Eğri ve Estergon piskoposluğu yaptığı dönemde seyahat günlükleri ve bazı yazışmaları 

da içeren hacimli bir tarih kitabı kaleme almıştır. Verancsics’in eserinde ele aldığı 

konulardan biri de Sekellerdir. Onun ifadelerine dikkat çeken husus Sekelleri İskitlere 

benzetmesidir. Sekelleri dinleri dışında her türlü özellikleri ile Macarlardan farklı bir 

yere koyar. Hatta dillerinin bile onlardan oldukça farklı olduğunu dile getirir. Harf gibi 

bazı işaretleri bastonlara çenttiklerini, satırlarını tıpkı Yahudiler, Mısırlılar ve Türkler 

 
786 Orkun, a.g.e., s. 661. 

787 Orkun, a.g.e., s. 661; Sebestyén, a.g.e., s. 33. 

788 Varga, a.g.e., s. 60. 
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gibi sağdan sola kullandıklarını, işaretlerin birden çok anlam taşıdığını ve yerliler 

arasında Hunların da bu işaretleri kullandığına dair söylentilerin olduğunu ifade eder.789  

István Szamasközy, 1593’te yayımladığı eserinde, “Sekellerin harflerini 

İskitlerden aldıkları hususunda diğerleriyle hemfikirdir. Ancak farklı olarak Sekel 

yazısının doğu stiline uymadığını, harflerin yukarıdan aşağıya doğru mükemmel bir 

surette yazıldığını ve az yazı ile çok anlam ifade ettiğini” söylemektedir. Ayrıca uzun 

tahta parçalarına, dört köşeli değneklere bıçak ucuyla sık sık birbirine yapışan harfleri 

sıkı bir uğraşla kazdıklarını belirtir. Bununla birlikte Avrupa tarzında yazının soldan 

sağa, Asya’da soğdan sola okunuşun yaygın olduğu görüşündedir.790  

Sekel yazısını ve bu yazının kökenini ele alan daha modern çalışmaların seyrine 

bakıldığına, 1730’dan kalma bir iddia olan Sekellerin Hun kökenli olduğu 

düşüncesinden hareketle alfabenin de Hunların mirası olduğu fikrinin uzun yıllar 

geçerliliğini koruduğu görülmektedir. Buna ek olarak Péter Bod, bazı Sibirya yazı 

karakterlerinin Doğu Türk ve Sekel işaretleriyle benzerliğine atıfta bulunan çalışmalar 

ortayta koydu. Ayrıca Szabó Károly, Sekel ve Doğu Türk yazılarının benzerliği 

konusuna dikkat çekmekle birlikte, yazının Hun kökenli fikrinden de vazgeçmedi. O, 

ayrıca Macarların Sekellerce korunan yazının erken versiyonuna sahip olduklarını 

düşünüyordu.791  

Géza Nagy, 1890 yılında Sekel harflerini Türk runik alfabesiyle792 

karşılaştırarak bazı benzer özellikler olduğunu ortaya koydu. Ancak bu dönemde henüz 

 
789 Sebetsyén, a.g.e., s. 34, Orkun, a.g.e., s. 662. 

790 Orkun, a.g.e., s. 662-663. 

791 Klára Sándor, “A Kárpát-medencében Kell-e Keresnünk a Székely Írás Előzményeit?”, Az Alföld A 9. 

Szazadban II., Monográfiák A Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről 4., Szeged 2017, s. 181-

182. 

792 Türk runik yazısının kökeni hakkında çok sayıda görüş ortaya atılmıştır. A. Livşits bu iddiaları genel 

itibariyle şu şekilde sınıflandırmaktadır: “Boy tamgalarından, piktografik veya ideografik düşüncelerden, 
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Türk runik yazıtları deşifre edilmediği için ortak bir köken iddiasında 

bulunulamamıştı.793 19. yüzyılın sonlarında Doğu Türkçesi yazısını doğru bir şekilde 

tanımlayarak ve kısmen deşifre ederek ün kazanan Danimarkalı Türkolog Wilhelm 

Thomsen (1842-1927),794 bu alfabenin Sekel yazısı ile olan ilişkisini, 1893 yılında 

ortaya koydu. Bu nedenle, -Thomsen’in keşfinden sonra- Géza Nagy önceki önerisine 

benzer şekilde, Sekel alfabesinin büyük ölçüde hem Türk hem de Yunan etkisi altında 

(Don ve İtil dolaylarında ek semboller ödünç alarak) oluşturulduğunu iddia etti.795 Géza 

Nagy, konu ile daha detaylı çalışmaya başladıktan sonra, b, i, k, q, n, p, r, s, ü 

harflerinin Kök Türk alfabesinden alındığını keşfetti. Sebetsyén Gyula da 

karşılaştırmaya devam ederek d, g, ş harflerinin de Kök Türk alfabesinden alındığını 

ispatladı. Sonrasında Lajos Ligeti de çalışmalara katılarak, Yenisey harflerindeki e ile 

Sekel alfabesindeki e sesini karşılaştırarak ortak bir köken iddiası üzerine 
 

köken olarak Anglo-sakson veyahut İskandinav runiğinden, Finike alfabesinden, Aramî yazısının bir 

varyantından; Parfiyan, Pehlevi (Orta Farsça), Sogd, Sogd-Harezm, Sogd-Pehlevi-Baktriya yazısından, 

Hint menşeili Haroşti’den, sonunda, bütün bunların birleştiği Arami-tamga veya Ararmi-ideografik 

yazıdan doğmuştur”. Livşits, Türk runik yazısının temel kaynağı olarak en çok Soğd alfabesinin dikkat 

çektiği görüşündedir. Bu etkinin fonetik ve grafik bakımdan açıkça hissedildiğini ifade eden Livşits, 

Türklerin Soğdlarla yüzyıllar boyu süren ilişkileri sonucu ortaya çıkan etkileşimin göz önünde 

bulundurulması gerektiğini söylemektedir. Başta V. Thomsen, R. Gauthiot ve G. Clauson gibi 

araştırmacıların da Türk runik yazısındaki Soğd etkisine çalışmalarında yer verdiğini dile getiren Livşits, 

yine de bazı özgün karakterlerin de varlığını inkâr etmeyerek şu yorumu yapmaktadır: “Runik yazı Sogd 

alfabesinin uzun süre kendiliğinden değişimiyle değil, bilinçli olarak bir kerede işlenme sonucu meydana 

çıkmıştır”. Bkz. V. A. Livşits, “Eski Türk Runik Yazısının Ortaya Çıkışı Üzerine”, Çev. S. Gömeç, T. 

Ölekçi, A.Ü. D.T.C.F. Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 10, S. 31, ss. 37-50, Türk runik 

alfabesinin kökeni, hakkındaki görüşler ve yorumlar için bkz. L. Yu. Tuguşeva, “Türk Runik Alfabesinin 

Kökenleri”, Çev. Nataliia Tsaryk, Belleten, Ankara 2012. 

793 Varga, a.g.e., s. 10; Zsupos, a.g.m., s. 80. 

794 Tubay, a.g.e., s. 13. 

795 Sándor, “A Kárpát-medencében Kell-e Keresnünk a Székely Írás Előzményeit...”, s. 182. 
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odaklanmıştır.796 Bunun yanında Ligeti, daha önceki birkaç araştırmayı referans alarak 

Sekel yazısının öncülünü Kabarlarlarda görmüştür. Ona göre Kabarlar Doğu Türkçesini 

kullanmışlardı ve Sekeller de bunu sürdürmüştü.797 

19. yüzyılın ortalarında Sekel yazısını inceleyen Szabó Károly, bu yazıyı Asya 

konargöçer hakların bir mirası olarak kabul etti. Zaten Macar tarih yazımından yola 

çıkarak, Sekelleri Attila’nın torunu olarak görüyor ve Sekel yazısınını Kök Türk 

harfleriyle olan benzerliğine dikkat çekiyordu. Hatta Sekel yazısını öğrendikten sonra 

bu yazının Kuzeybatı Asya’dan getirildiğini savundu.798 

Géza Fehér ise eski Macar yazısı olarak nitelendirdiği runik oyma yazıyı yine 

Macar halkının bir parçası olarak gördüğü (en doğudaki kolu) Sekellerle 

ilişkilendirmektedir. Ona göre, bu yazı türü Orkun Yazıtlarıyla da biçim ve anlam 

bakımından benzerlik arz etmekteydi. Diğer taraftan Fehér, Sekellerin Avarlarla 

ilişkilendirildiğinde; Avarların sadece Bulgarlar ile karışmadığını, Runik yazı stilini ve 

uygarlığını Orta Asya’dan alarak Erdel bölgesine taşıdıklarını ifade etmektedir.799  

Gyula Sebestyén, 1915 yılı başlarında, runik yazma sisteminin kökenini 

incelerken dikkate alınması gereken bazı temel prensipleri formüle etti. Öncelikle, 

Macar runik yazı sistemi analiz edildi. Bunun yanında Fenike yazı sistemi, Germen runa 

yazısı ve Türk runik yazısını inceledi. Daha sonra Macar runik yazı sisteminin 

dünyadaki yeri ve tarihsel kökeninin bulunmasına gayret edildi. Çalışma sonucunda 

Macar ve Türk runik alfabesindeki sesli harflerin Yunan alfabesindeki sesli harflerle 

olan benzerliğine dikkat çekiliyordu. Ona göre runik yazı çok daha kadimdi ve 

 
796 Orkun, a.g.e., s. 728. 

797 Zsupos, a.g.m., s. 81. 

798 Zsupos, a.g.m., s. 80. 

799 Géza Fehér, A Bolgar-Török Müveltség Emlékei és Magyar Östörténeti Vonatkozasaik/ Les 

Monuments de la Culture Protobulgare et Leurs Relations Hongroises,  Budapest 1931, s. 153-154. 
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Yunancadaki sesli harflere etki etmiş olabilirdi. Böylelikle onun teorisine göre Macar 

runik yazısı çok daha eski köklere (Hun-Avar) sahipti.800 

Gyula Németh, 1934’te on altı runik karakterin benzerliğine dayanarak, Sekel 

yazısını Türk yazı ailesinin bir üyesi olarak sınıflandırdı. Ancak alfabede yer alan 

karakterlerin Türk, Yunan ve Slav (Glagolitik) karakterlerle olan benzerliği 

araştırmacıları oldukça zor bir durumla başa çıkmak durumunda bırakıyordu. Bu 

toplulukların doğu Macaristan’da toplanıp Sekel yazısını oluşturmaları olasılık 

dahilinde değildi.801 Bu yüzden Gyula Németh, uygulamayı büyük metodolojik ilke ile 

takip etti -sadece işaretlerin şeklinin birbirine yakın olması değil, aynı zamanda ses 

değerinin de aynı olması gerektiği- ve yazma tekniğinden kaynaklanan tipolojik 

eşleşmelerin karıştırılmaması gerektiğine dikkat çekti. Sekel yazısını bir sistem olarak 

diğer sistemlerle karşılaştırmanın önemli olduğunu düşündü ve ilk önce grafiklere ek 

olarak yazma kurallarını da dikkate aldı. Németh, Sekel yazısının Macarlar tarafından 

da bilindiğini düşünmekteydi ve  betű kelimesinin eski Türkçedeki yazı (bitik) ile aynı 

olduğuna inanıyordu.802 

Csallány Dezső de Németh’i referans göstererek 1963 yılında tamamladığı 

çalışmasında Sekel runik yazısının birçok bilim adamı tarafından zaten kanıtlandığı 

üzere Türk yazı ailesine ait olduğu görüşündeydi. István Vásáry, 1974’te yayımlanan 

çalışmasında araştırma tarihi hakkında mükemmel bir özet yaparak Sekel yazısının 

kökeni hakkında şunları yazdı: 

“Bizler Gyula Németh’in temel bulgularını takip etmeli ve Sekel runik yazısının 

doğrudan kaynağı olabilecek Türk yazılarına kıyasla periferik olan Türk runik 

numunelerini iyi analiz etmeliyiz. Böylece, her karakterin adım adım eleştirel ve 

 
800 Varga, a.g.e., s. 12-13; Zsupos, a.g.m., s. 81. 

801 Varga, a.g.e., s. 12-13. 

802 Sándor, “A Kárpát-medencében Kell-e Keresnünk a Székely Írás Előzményeit...”, s. 182. 
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karşılaştırmalı analizi ile Sekel runik harflerinin kökenine yaklaşabiliriz. Çoğu 

durumda, alfabeler bir veya daha fazla bilim adamı tarafından derlenir ve dilsel 

etkilerden farklı olarak organik gelişimin sonuçları değildir. Slavların elçisi Kiril’in 

etkinliğini hatırlayalım. Benzer şekilde, Sekel runik betiğinin biçimi de benzer bir bilim 

insanının faaliyetinden kaynaklanmaktadır. 

Böylece, Sekel runik betiğinin Türkçeyle ilişkili olduğunu ve Türkçeyle bağlantılı 

olduğunu söylediğimizde, doğrudan bir genetik ilişki kurmuş olmuyoruz, ancak bu 

betiğin yaratıcısının Türk runik betiğinin yerel çeşitlerinden birini temel aldığını, 

değiştirdiğini ve yeni karakterlerle tamamladığını ifade ediyoruz. Orijinal harf 

şekillerini tespit etmek çok önemlidir; ancak ne yazık ki, her zaman başarı 

sağlanamamaktadır”.803 

20. yüzyılın ikinci yarısında, Németh’in yanı sıra, Türk paralellikleri arayışı, 

Doğu Avrupa’da bulunan kayıtlar için giderek daha fazla çalışma alanı yarattı. István 

Vásáry, Lajos Ligeti, Vékony Gábor ve András Róna-Tas’ın da onlarla daha yakın 

ilişkiler tespit ettikleri açıktır, ancak bu yazarların görüşleri ayrıntılarda bazı farklılıklar 

göstermektedir. Şöyle ki, István Vásáry, Németh'in önerdiği Doğu Türk paralelliklerinin 

çoğunu kabul etti, ancak Türk geçmişinin Güneydoğu Avrupa’da bulunan yazılardan 

açıklığa kavuşturulmasını bekliyordu ve yazının grafik standardizasyonu Karpat 

Havzası’nda804 bulunuyordu. András Róna-Tas805 ayrıca Sekel yazısının öncülü olan 

 
803 Varga, a.g.e., s. 14-15. 

804 Karpat Havzası oyma yazısı, soyu tükenmiş bir yazı sistemiydi ve 2009 yılında yeniden canlandırıldı. 

Arkeolojik bulgulara dayanarak Karpat Havzası oyma yazısının, 7-11. yüzyıllarda kullanıldığı 

kanıtlanmıştır. Kalıntılarla ilgili tarihi metinlerin açık çoğunluğu Macarcadır; ancak As-Alan, Slav ve 

Avarlarda da bazı yazıtlar vardır. Karpat Havzası’nın oyma yazıda bireysel gelişimi, Karpat Havzası’nın 

567’de Avarlar ve ardından 670’te Onogurlar tarafından işgal edilmesiyle başlamıştır. Bkz. J. Demeczky, 

G. Hosszú, T. Rumi, L. Sípos, E. Zelliger: “Revised proposal for encoding the Rovas in the UCS”, 
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harflerin muhtemelen Onogur-Hazar ortamında Macaristan’a geldiğine inanıyordu. Yurt 

tutuşun ardından da Kiril ve Glagolit harfleri eklenmiş olabilirdi. Róna-Tas’a göre 

Macarların yurt tutuş öncesinde ve Latin alfabesini almadan önce de kendilerine ait bir 

yazı sistemleri bulunmaktaydı ve kaynaklarda bu yazının korunmasında Sekel 

toplumunun önemli bir işlevi olduğu dile getirilmekteydi. Gábor Vékony ise çeşitli 

etkileşimlerde Sekel yazısının kökenine değindi, ancak farklı yerlerde ifade edilen 

görüşler birbiriyle çelişmekteydi. Vékony’nin başlangıç noktası ikili fetih teorisiydi ve 

elde ettiği verileri bu teoriye mümkün olduğunca uygun olacak şekilde düzenledi. 

Karpat Havzası’nda runik yazıtlarla ilgili incelemeler yapmış, 1987’de yayımlanan 

çalışmasında ilk kez, Avrupa ve Asya’daki runik yazılar hakkında kısa bir bilgi 

vermiştir. Ayrıca Germen runik yazımının gelişimini ve varyantlarını özetlemiştir.806 

Vékony’ye göre Sekel halkı, Macaristan’ın fethinden çok önce diğer Macar halklarıyla 

birlikte Karpat Havzası’nda yaşıyordu. Sonrasında etnik olarak diğerlerinden ayrılmaya 

başladılar. Çünkü Avar Hakanlığı’nın inkırazından sonra Sekeller Karolenj sınırına 

ulaşmışlardı. Sloven, Bulgar ve Alman rahipler tarafından Hıristiyanlığa adapte 

edildiler. Böylece Macar Hıristiyan terminolojisinin batı ve doğu ayinleri ile ilgili Slav 

ve Türk kökenli ödünç bir Hıristiyan terminolojisi oluşmuştu. Bu yüzden Vékony, Sekel 

 
Individual Contribution for consideration by UTC and ISO/IEC JTC1/SC2/WG2, October 14, 2012. 

ISO/IEC JTC1/SC2/WG2 N4367. UTC: L2/12-331, s. 5. 

805 Róna-Tas Doğu Türk Runik Yazısının kökeni hakkında da belirsizlikler olduğunu ve Clauson (1970), 

Livšic (1978) gibi araştırmacıların yazının kökeninin Bizans, Eftalit, Yunan ve Soğd kaynaklı olduğu 

yönündeki görüşlerinin eksiklikler taşıdığı görüşündeydi. Ona göre yazının bazı karakterleri eşsizdi ve 

Türkler tarafından icat edilmiş olmalıydı. Dolayısıyla Türkler Aramî ve ona yakın kültürlerden bazı 

harfler almıştı, ancak sahip oldukları alfabe doğrudan doğruya Soğdlarınkiyle aynı değildi. Bkz. A. Róna-

Tas, “On the Development and Origin of the East Turkic ‘Runic’ Script”, Acta Orientalia Academiae 

Scientiarum Hung, C. XLI (1)/(1987). 

806 Zsupos, a.g.m., s. 81. 
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alfabesinin yaratıcısının, Hıristiyan kelime dağarcığını bir araya getiren aynı 

kaynaklardan geldiği yönünde görüş belirtti. Yazı temelde Avarların yazısına yani Kök 

Türk yazısına dayanmaktaydı, ancak Kiril ve Glagolit işaretlerinin eklenmesiyle ve 

hatta az da olsa Alman etkisiyle oluşmuştu. Ona göre Sekel yazısının yaratıcısı Avar, 

Glagolit, Kiril ve Rune alfabesini bilen bir Karolenj bilim adamı olmalıydı ve 864-885 

yılları arasında Pannonya’daki büyük Avar sirkülasyonunun bir neticesi olarak Sekel 

alfabesini yaratmıştı. Bu bakımdan Sekel yazısı erken Macar Hıristiyanlığının bir 

hatırasıydı. Buna bağlı olarak da en eski kayıtlar kiliselerde kalmıştı, örneğin 

Bologna’da tutulan yazının 12. yüzyıla kadar uzandığı ve kapağında  Luigi Ferdinando 

Marsigli tarafından kopyalanan, ilk Hıristiyan takvimini içerdiği bilinmekteydi.807 

 

3.3. Sekel Yazısı Adlandırmaları 
 
 
 Sekel yazısı olarak adlandırılan ve bu konuda çalışanlar tarafından da ekseriyetle 

bu şekilde anılan yazı sistemi hakkında bazı farklı adlandırmalar da mevcuttur. 

Bunlardan ilki daha çok Macarca kullanılarak yazıldığı için Macar yazısı 

adlandırmasıdır. Bir diğer göze çarpan adlandırma ise Hun, Hun-İskit yazısı şeklindedir. 

Bu adlandırmalar genel itibariyle şu şekildedir: 

Hun, Hun-Szkíta (Hun-İskit), Szkíta (İskit), 

Magyar (Macarca), Régi Magyar (Eski Macarca), 

Hun-Magyar (Hun-Macar),808  

Szkíta Betűk (İskit harfleri), Szkíta Ábéce (İskit Alfebesi),  

Székely Betű (Sekel alfabesi / Sekel abece’si), Székely Betűk, Régi Hunniai 

Betűk (Sekel Harfleri, Eski Hun Harfleri), Székely vagy Régi Magyar Írás (Sekel veya 

 
807 Sándor, “A Kárpát-medencében Kell-e Keresnünk a Székely Írás Előzményeit...”, s. 183-184. 

808 Klára Sándor, A Székely Írás Nyomában, Typotex Kiadó, Budapest 2014, s. 18. 



246 
 

eski Macar yazısı), Magyar Betűk (Macar harfleri), A Régi Hunok avagy Székelyek Ősi 

Betűi (Eski Hunların veya Sekellerin Kadim Harfleri),  

Hun-Magyar Írásbeliség (Hun-Macar yazısı), Hun-Magyar Írás (Hun-Macar 

yazısı), Régi Hun-Székely Írás (Eski Hun-Sekel Yazısı), Magyar Ősírás (Macar Eski/ön 

Yazısı),  

Magyar Rovásírás (Macar runik yazısı), Székely Rovásírás (Sekel runik yazısı) 

ve son olarak Székely Írás (Sekel yazısı)’dır.809 

 Sándor’a göre Sekel yazısı için Hun ve Hun-İskit adlandırmasının ortaya çıkış 

sebebi yazarların Macarları Hunların torunları olarak görmelerinden ileri gelmektedir. 

19. yüzyıla kadar ilim çevrelerinde bu görüş hâkim olduğundan Hun-Sekel yazısı olarak 

adlandırılmasında hiçbir beis görülmedi. Ancak bu durum 19. yüzyıldan sonra 

değişerek, yerini günümüzde daha yaygın olarak kullanılan Macar runik yazısı terimine 

bıraktı. Bununla birlikte, Sekel yazısı için sorgusuz bir şekilde Macar ismini kullanmak 

yanılgıya sebep olmaktadır. Zira bu tanımlamanın yerli yerine oturması için söz konusu 

alfabenin bir zamanlar Macarlar tarafından yaygın bir biçimde bilinip kullanıldığına dair 

sağlam veriler olması gerekirdi. Ancak gelinen noktada henüz bu kanıtlara sahip 

değiliz.810 Bilakis eldeki kayıtlar, bu yazının Sekellere ait olduğunu açık surette ifade 

etmektedir.  

 Bilindiği üzere Avarlar 6. yüzyılda Kök Türklere boyun eğmek durumunda 

kalınca, kendi coğrafyalarından ayrılarak batıya doğru hareket ettiler ve muhtemelen 

Kök Türk yazısını da beraberlerinde Avrupa’ya taşıdılar. Avarların 800 yılı civarında 

dağılmasından sonra Sekeller de Erdel taraflarına çekildiler. Sekellerin bu süreçte 

kendilerinden önceki Türk kavimlerinden (Hunlar-Avarlar) Kök Türk yazısını öğrenmiş 

olmaları ciddi bir olasılıktır. Ancak Macarların gelişiyle kendilerini daha yakın 

 
809 Benkő; Sándor; Vásáry, a.g.e., s. 14. 

810 Sándor, a.g.e., s. 18. 
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gördükleri bu topluma entegre olarak yavaş yavaş onların dillerini benimsemeleri, Sekel 

yazısının da Macar dili ile hayat bulmasına sebep olmuş olabilir. Orkun’a göre Sekeller, 

Macarcayı kullanmaya başladıktan sonra, alfabelerini de bu dile göre düzenlediler. 

Türklerde f ve h harfleri olmadığından Sekeller bunları Yunancadan aldı. E ve o 

seslerinin ise Glagolit alfabeden alındığı ileri sürüldü. Ancak Glagolit alfabe henüz o 

dönemde kullanılmadığından Németh, bu harflerin de Yenisey alfabesindeki e, o ve u 

harfleriyle ilişkili olabileceği iddiasını öne sürdü. Ayrıca Batı Türkistan’da tahta çubuk 

yazıtlarında keşfedilen harflerin Sekel yazısına son derece benziyor oluşu da Türk 

orijini tezini güçlendiren hususlardan birisiydi.811  

 
811 Orkun, a.g.e., 728-729. 
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Resim 1: Sekel yazısı harfleri 

(Elek Benkő, Klára Sándor, István Vásáry, A Székely Írás Emlékei, s. 19.) 

Sekel yazısı hakkında önde gelen bilim adamlarının, araştırmacılarının görüşleri 

ve kendi araştırmaları sonucundaki isimlendirmeleri bu şekildedir. Bu görüşlere temel 

olan ve somut hale gelmesindeki faktör ise Sekel yazıtlarıdır. 

 

4. SEKEL YAZITLARI 
 
 
 Sekellerin öncesinde Avarların Orhun-Yenisey tipinde runik yazıya sahip 

olduklarının öğrenilmesi, Türk oyma yazı tarihinde esaslı değişiklere neden olmuştu. 
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Avrupa’da aynı zamanda tartışmalı bir konu olarak, ilk önce Attila’nın hazinesi olarak 

düşünülen ancak araştırmalar sonucu Peçeneklere ait olduğu kesinleşen 

Nagyszentmiklós hazinesinin yazıtlarında, oyma yazıya benzer bir yazı kullanıldığı 

keşfedildi.812 Bütün bunlardan sonra Türk runik kökenli, Sekel oyma yazısına ait 

eserlerin bulunması elbette şaşırtıcı olmamaktadır. 

 Sekel yazısı ile alakalı olarak birçok çalışma yapılmıştı ve çeşitli görüşler ortaya 

çıkmıştı. Bunlardan öne çıkanlar yukarıda dile getirildi. Ancak anlaşılıyor ki 

araştırmalar hep yazılı eserlere bağlı kalınarak yapılmıştı. Bahsedilen yazıyla, taş veya 

tahta üzerine yazılmış yazıtları arayan kimse olmamıştı. Bu konuda ilk kapsamlı 

araştırmayı yapan, Peşte Üniversitesinden Profesör Cornides Daniel olmuştur. Fakat 

araştırmalarını yayımlamasına ömrü yetmemiştir. Kendisinden geriye sadece kopyası 

elde edilen ve 1780’de Sekel yazısı hakkında Hajos István’a yazdığı bir mektup 

kalmıştır.813 Bunun dışında 19. yüzyıl sonrası yapılan araştırmalar sonucunda oldukça 

fazla Sekel yazıtı keşfedilmiştir. Bugün bilinen Sekel Yazıtları şu şekildedir:       

12. ve 13. Yüzyıl 
 

• Vargyasi (13. Yüzyıl) 
• Homoródkarácsonyfalvi (13. Yüzyıl) 
• Korond (12-13. yüzyıl) 
• Bágyi Yazıtı (13-16. yüzyıl) 

 
14. ve 15. Yüzyıl 
 

• Székelydályai (14. yüzyıl) 
• Berekeresztúri (14-15. yüzyıl) 
• A Luigi Ferdinando Marsigli  
• Székelyderzsi (1478 ya da 1490) 
• Székelyudvarhelyi 
• Nikolsburgi alfabesi 

 
812 János Harmatta, Doğu Avrupa’da Türk Oyma Yazılı Kitabeler, Çev. Hicran Akın, Atatürk Kültür 

Merkezi Yayınları, Ankara 1988, s. 57. 

813 Orkun, a.g.e., s. 666; Sebestyén, a.g.e., s. 57. 
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• Gelencei (1497) 
 

16. ve 17. Yüzyıl 
 

• Csíkszentmártoni Yazıtı (1501) 
• İstanbul Yazıtı (1515) 
• Dálnoki Yazıtı (1526) 
• Bögözi Yazıtı (1536) 
• Rugonfalvi Yazıtı (16-17. yüzyıl) 
• Énlaka (17. Yüzyıl) 
• Fogarasi (18. Yüzyıl) 
• Unitary Kilisesi Yazıtı (1668) 

 
18. Yüzyıl 
 

• Erdőszentgyörgyi Yazıtı (1730) 
• Hensel térképe (1730) 
• Patakfalvi İncil Sayfaları- Karlı Kurum (Sekel Komşuluk Yasası) (1775-1785) 

 
 

4.1. İstanbul Yazıtı  
 
 
 Yukarıda verilen oyma yazılı yazıtlardan İstanbul Yazıtı (Konstantinápolyi 

Felirat)’nın kopyasına, 1553-1555 yıllarında İstanbul ve Anadolu’ya seyahat eden János 

Dernschwam’ın (1494-1568) eserinde rastlanmıştır. Bu yazıt sadece dilsel açısından 

değil, aynı zamanda tarihsel açıdan da önemli bir yazıttır.814 Yazıtın kopyası şu şekilde 

ele geçirilmiştir: Babinger, Dernschwam’ın eserini incelediği sırada önemli bir yazıt 

kopyasına rastladığını fark etmiştir. Bunu Thompsen’a göndererek detaylı bilgi istemiş, 

Thompsen ise bu konuda mesai harcayan Sebestyen’e gönderilmesini istemiştir. 

Sebestyen de bu metnin tercümesini yaparak durum hakkında Macar Bilimler 

Akademisi’ne bilgi vermiştir. Yazıtın tarihsel önemi daha sonra anlaşılmıştır. Şöyle ki, 

Antal Verancics ve Ferenc Zay’ın da bulunduğu heyet İstanbul’a Kanuni Sultan 

 
814 Orkun, a.g.e., s. 694; Naciye Güngörmüş, “İstanbul Yazıtı 1515”, Ankara Üniversitesi D.T.C.F. 

Dergisi, C. 33, S. 1-2 (1990), s. 193. 
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Süleyman’a gidecektir.815 Bunu haber alan Dernschwam heyete katılma kararı alır. 

Auiger Busbecq başkanlığındaki heyet, 1 Mayıs 1554’te saraya kabul edilir. Heyet, 

Divanyolu’nda Çemberlitaş’ın karşısında bulunan Ali Paşa Hanı adıyla bilinen elçi 

hanına yerleştirilir. Hanın dış duvarında bulunan beyaz mermer taşlardan birindeki yazı 

Dernschwam’ın dikkatini çeker ve Dernschwam bunu günlüğüne kaydeder.816 

Dernschwam, günlükte bu yazı ile ilgili olarak, bu harfleri kimsenin bilmediğini ancak 

daha önce Oláh Miklós tarafından tanıtıldığını da ekler.817 Yazıtın tercümesi şu 

şekildedir:  

 

 “Bin beş yüz on beş yılında bunu yazdılar;  

 Kral Laszlo’nun beş elçisini burada beklettiler;  

 Barlabas Bilaji iki yıl burada idi; 

 İmparator hiçbir şey yapmadı; 

 Tamas Székel Keteji bunu yazan; 

 İmparator Selim Bey yüz atlı ile buradayken.” 

 

 

 

 

Resim 2: İstanbul yazıtı 

(Elek Benkő, Klára Sándor, István Vásáry, A Székely Írás Emlékei, s. 276.) 

 
815 Sebestyén, a.g.e., s. 71. 

816 Güngörmüş, a.g.m., s. 194. 

817 Orkun, a.g.e., s. 695. 
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 Bu tercümeden anladığımız kadarıyla, 1515 yılında Kral Lazslo’nun elçileri 

Yavuz Sultan Selim tarafından alıkonulmuştur. Barlabas Bilaji, iki yıl handa kalmıştır. 

Yazıyı ise Tamas Székel Keteji yazmıştır. Sultan bu kişilere zarar vermemiştir. Tamas 

Székel Keteji adından da anlaşıldığı kadarıyla bu kişi bir Sekeldir ve oyma yazı 

hakkında da bilgisi vardır. Türkler tarafından anlaşılmasını istemediğinden dolayı oyma 

yazıyı kullanmıştır.818 Dernschwam’ın ise bu yazıyı bilmediği tahmin edilir. Çünkü eğer 

bilseydi günlüğüne tercümesini kaydederdi. Barlabas Bilaji ise 1513’te seksen süvari 

eşliğinde İstanbul’a gelen II. Ulászló’nun elçisiydi ve yedi yıl sonra geri dönebildi. 

Çünkü padişah taht değişikliği nedeniyle ülkede olup bitenleri Avrupa’ya bildirmemesi 

için onu uzun süre yanında tuttu. Daha sonra ordusuyla birlikte Mısır seferine götürdü 

ve ülkesinin ihtişamı hakkında yeterince bilgi verdikten sonra, olup biteni ülkesine ve 

hükümdarlarına haber vermek şartıyla geri bıraktı.819  

 

4.2. Luigi Ferdinando Marsigli’nin Kaydı  
 

 İtalyan Marsigli, 17. yüzyılda tahta üzerine çentilmek suretiyle oluşturulan bir 

Sekel yazıtı bulmuştur. İtalyan kontu, Lugi Ferdinando Marsigli askerî mühendis olarak 

orduda görev almıştı. Kendisi, Buda ve Nándor-fehérvár’ın (Belgrad) Türklerden geri 

alınması için vazife üstlenenlerdendir ve Erdel’de de bulunmuştur. Ayrıca Türkler 

tarafında yer alan Thököly’i Erdel’den çıkarmak için uğraşmıştır. Marsigli anı defterine 

Erdel’deki harekâtın dışında, İskit aslından diye tabir ettiği Sekellerin dillerini 

araştırdığını kaydetmiştir. Burada ikamet eden ilk Hristiyanların, bayram günlerini 

gösteren bir takvimin, tahta üzerine yazılmış parçasına rastladığını yazmaktadır. Aynı 

 
818 Güngörmüş, a.g.m., s. 196. 

819 Benkő; Sándor; Vásáry, a.g.e., s. 278. 
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zamanda bunları kopya ederek anı defterine not etmiştir. Takvimde Sent Bernard’ın adı 

geçtiğinden, takvim 1450 yılına tarihlendirilmiştir.820 Marsigli’nin metninde şu şekilde 

geçmektedir: “Eskiden Sekel ülkesinde oturan İskitler tarafından kullanılan yazılarını 

tahtaya çentmişlerdir ki bu bayramlarının takvimi olup bunu Katolik dinine ilk dahil 

oldukları zaman kullanmışlardır.” Marsigli bunu Erdel vadisinde gezintide olduğu bir 

vakit bu tahtadan kaydederek İtalya’daki koleksiyonuna göndermiştir. Ayrıca eserde 

Sekel yazısı ve buna uygun Latin harfleri de belirtilmiştir.821  

 

4.3. Székelyderzs Yazıtı 
 

 
 Rahip Andras Balázs tarafından 1929 yılında Erdel’de Székelyderzs mevkiinde 

kilisede bir tuğla üzerinde keşfedilmiştir. Bu tuğla üzerindeki yazının Sekellere ait 

olduğu 1930 yılında Szilady Zoltan tarafından ispat edilmiştir. Yazıtın henüz tuğla 

ıslakken yazıldığı ve sonra pişirildiği anlaşılmaktadır. Yazıtın üzerinde “Derj rahibi 

Miklós” yazmaktadır. Derj (Derzsi) sözünün beş harfi de tek bir işaret ile gösterilmiş 

olup Sekel yazıtlarında bu yaygın görülen bir durumdur. Kilisenin tarihinden anlaşıldığı 

üzere bu tuğla 16. yüzyılın ilk zamanlarında bu duvar için kullanılmıştı.822 Macar bilim 

adamlarından Pais Dezső, bu yazıt üzerine çalışmaları sonucu Miklós ve Dezs isimlerini 

şahıs ismi olduğunu keşfetmiştir. 1274 senesinde arşidük rütbesine sahip olan Dezs ile 

magister rütbesindeki Nikalous kardeşlerin bu kiliseyi inşa ettirdiği sonucuna vararak 

yazıtın tarihini Árpád hanedanına kadar götürmüştür.823 

 
820 Sebestyén, a.g.e., s. 37; Orkun, a.g.e., s. 677-678. 

821 Orkun, a.g.e., s. 678. 

822 Orkun, a.g.e., s. 676. 

823 Türker, a.g.e., s. 271. 
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Resim 3: Székelyderzs Yazıtı 

(Elek Benkő, Klára Sándor, István Vásáry, A Székely Írás Emlékei, s. 183.) 

 

4.4. Enlaka Yazıtı 
 
 
 Erdel’de bulunan Sekel yazıtlarından bir tanesi de Enlaka Yazıtı’dır. Yazıt 

Enlaka kilisesinin duvarında bulunmuştur ve yanında birkaç tane daha Latince yazıt 

keşfedilmiştir. Balázs Orbán 1864 yılının mart ayında, A Székelyföld leírása történelmi, 

régészeti, természetrajzi es népismei szempontból adlı çalışması için malzeme toplarken, 

çalışma gezilerinden birinde Enlaka’daki yazıta rast gelmiştir.824 Köyün kilisesinin 

kubbesinin yıkılması üzerine halk, 1668 yılında küçük kısımlarla bölünmüş ve tahtadan 

olmak üzere bir tavan yaptırmıştır. Bu tavan kısmında Latince iki yazıtın yanında 

üçüncü yazıtta Sekel yazılı bir metin olduğu anlaşılmıştır. Balázs Orbán, bu yazıyı 

Szabó Károly’e göndermiş, Szabó Károly ise “Enlaka Kilisesinin Eski Sekel Harfleriyle 

Yazılı Yazıtı” şeklinde bir malumatta bulunmuştur. Yazıtta geçenler ise şu şekilde 

okunmuştur: Aeorgyius Musnai. Csak egy 

             Az Isten. Deut(eronomium) VI. 

   Tercümesi: Georgyius Muşnai. Tanrı yalnız birdir. 

Denteronomium. 

 Ancak bu yazıtı Tar Maihaly başka şekilde okumuş ve diğer alimler tarafından 

da kabul edilmiştir. Ona göre şu şekildedir: Egy az Isten. Dent. VI. 

 
824 Sebestyén, a.g.e., s. 118. 
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           Georgyius Musnai de Yako 

 Böylece ikinci satır tamamen kişi ismi olup birinci satırda tanrı yalnız birdir 

ifadesi yer alır.825 

 

 

Resim 4: Enlaka Yazıtı, 

(Elek Benkő, Klára Sándor, István Vásáry, A Székely Írás Emlékei, s. 208,209.) 

 

4.5. Bögöz Yazıtı 
 
 
 Erdel’de bulunan Bögöz, Udvarhely vilayetine (günümüz Harghita) bağlı küçük 

bir köydür. 14. Yüzyıla tarihlenmiş gotik bir kilisesi bulunmaktadır. 16. yüzyılda bu 

kiliseyi Protestanlar sahiplenmiştir. Protestanlar, kilisenin resimlerini sıvayınca, yazıt da 

sıvanın altında kalmıştır. Son zamanlara doğru sıvalar silinmeye başlayınca yazıt da 

görünür hale gelmiştir. 1920’lerde Béla Szigethy, onları tamamen açınca yazıt ile 

karşılaşmıştır. Yazıt tuğla renginde bir tebeşir ile yazılmıştı. Szigethy yaptığı 

açıklamada, yazıtın tercümesini Están Atyai şeklinde verdi ve onu Udvarhelyszék’teki 

Atyha köyünden István’ın imzası olarak değerlendirdi. Duvarda 1480-1530 yılları 

arasında yapılan onarım izlerini değerlendirdikten sonra, István Atyhai’nin Bögöz’deki 

 
825 Orkun, a.g.e., s. 702. 
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alt duvar fresk döngüsünün yenileyicisi olabileceğini söylemiştir.826 

 

Resim 5: Bögöz Yazıtı 

(Elek Benkő, Klára Sándor, István Vásáry, A Székely Írás Emlékei, s. 193.) 

  

 Bu yazıtların dışında, son yıllarda İstanbul Ayasofya Camisi’nde ikinci katta 

mermer korkuluk üzerinde bulunan yazıt araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Ayasofya 

günümüzde dünya çapında ün kazanmış bir mimari eserdir. Ayasofya’nın yapımına 

Bizans İmparatoru Justinianus (527-565) zamanında başlanılmış, 537 yılında 

tamamlanmış ve ibadete açılmıştır. Aşağı yukarı bu zamanlarda Avarlar İstanbul 

sınırlarına ulaşmıştır. Sonrasında Bizans’ın Laziya valisi olan Justin aracılığıyla 

İmparator Justinianus ile irtibat kurmuşlardır. Bizans bu sırada Sasanilerle mücadele 

içindeydi ve Kafkasya’da Ogur hareketleri görülmekteydi. Yani Bizans’ın müttefik 

arayışında olduğu bir zamandı. Hunlara olan benzerliği ile dikkatleri üzerine çeken 

Avarlar, Kandık elçiliğinde 558’de İstanbul’a ulaştı. Avar heyeti büyük bir ilgiyle 

karşılandı.827 Bu tarihlerde olmasa da İstanbul ve çevresini bilen Avarların sonraki 

zamanlarda bu yazıyı buraya yazdıkları tahmin edilmektedir. Yazıtla ilgili olarak 

Vikinglere ait olduğu hakkında görüşler mevcut ise de bu yazının Türk tipi bir oyma 

yazı olduğu ve Avarlara ait olduğu yönündeki görüşler daha ağır basmaktadır. Çünkü 

Vikinglerden ziyade Avarların bölgede görüldüğü ve oyma yazıyı kullandıkları bilinen 

 
826 Benkő; Sándor; Vásáry, a.g.e., s. 192, Orkun, a.g.e., s. 699. 

827 Gömeç, “Türk Tarihinde Avarlar ve Avar Meselesi”, s. 481. 
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bir gerçektir. Yazıtta geçen ifadeyi, Kazım Mirşan soldan sağa “Tengri’nin eri olan bu 

ünlü kişi, tengriye ulaşan kutlu erendir.” şeklinde okumuştur.828  

 

 

Resim 6: Ayasofya’daki Runik Yazıt 

(Aytaç Bozkuyu, Ayasofya’daki Runik Yazıya Dair Bir İnceleme) 

 

 Ayasofya’da bulunan runik yazının bizim için önemli olan noktası, Orhun-

Yenisey türündeki yazı versiyonlarının Türklerin geçtiği ya da hâkim olduğu sahalarda 

ortaya çıkması ve süreklilik arz ettiğini göstermesidir.  

  Günümüzde Sekelleri Türk soylu bir kavim olarak kabul eden görüşün en 

önemli dayanak noktası çoğunlukla efsaneler ve Orta Çağ Macar tarihî vesikalarında 

verilen Sekellerle alakalı bilgilerdir. Zira efsaneler ve tarihî vesikalar, Sekelleri Hunlara 

bağlamıştır. Bu kaynaklar, Sekellerin kökeni konusunda Hunlara atıf yapar ve onları 

Attila’nın halkı olarak nitelendirir. Yine Sekel oyma yazısının, Kök Türklerden miras 

kalan bir yazı çeşidi olduğu düşüncesi ağırlık kazanır, zira Kök Türk yazısı gibi sağdan 

sola yazılmakla birlikte kelimeleri birbirinden ayırmak için nokta kullanılıyor oluşu 

ortak kökene işaret eden ciddi bulgulardır. Haklarında yazılıp çizilen onca iddiaya 

rağmen Sekeller, Türk soylu toplulukların zaman içindeki yolculuğu ve yaratığı nüfus 

sirkülasyonu neticesinde oluşum sürecine girmiştir. Sekeller, Macarlara tabi olup 

 
828 Ayasofya’da bulunan bu yazıt için bkz. Gizemli tarih: Ayasofya 

https://www.youtube.com/watch?v=eltgqziRWWg (erişim tarihi: 30.11.2021) ayrıca Ayasofya yazıtı ile 

ilgili inceleme yazısı için bkz. Aytaç Bozkuyu 

https://www.academia.edu/42009272/Ayasofyadaki_Runik_Yaz%C4%B1ya_Dair_Bir_%C4%B0ncelem

e (erişim tarihi 30.11.2021) 

https://www.youtube.com/watch?v=eltgqziRWWg
https://www.academia.edu/42009272/Ayasofyadaki_Runik_Yaz%C4%B1ya_Dair_Bir_%C4%B0nceleme
https://www.academia.edu/42009272/Ayasofyadaki_Runik_Yaz%C4%B1ya_Dair_Bir_%C4%B0nceleme
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onların dilini ve geleneklerini benimsese de kadim kültürel özelliklerinin önemli bir 

kısmını muhafaza etmeyi başarmıştır. Sekel oyma yazısının (Székely Rovásírás)  varlığı 

bunun en kuvvetli delili durumundadır. 

  

5. EFSANELERDE HUNLAR, MACARLAR VE SEKELLER 
 
 

Azınlık durumunda bulunan toplulukların geçmişle olan bağlantısı efsaneler 

yoluyla gerçekleşir ve onları birlik halinde tutar. Bu toplulukların hayatta kalmaları ve 

yok olmamaları için şerefle anacakları bir mazilerinin ve yolundan gidebilecekleri bir 

istikballerinin olması gereklidir. Sekellerin de diğer azınlık halklarda olduğu üzere 

gururla anabilecekleri bir tarihleri, çocuklarına anlatabilecekleri kahramanları ve bir 

hedefleri olmalıydı. Bu yüzden kendilerinden sonrakilere kalacak ve çocuklarına 

anlatacakları kahraman ecdatlarını Attila, Çaba (Csaba) ve Árpád gibi liderlerinin 

şahıslarında birleştirdiler; onların kahramanlıklarını, hüzünlerini, sevdalarını ebedî 

gökyüzünde aradılar. Sekeller el açıp gökyüzüne yöneldiklerinde Çaba’yı gördüklerini 

söylerler. Bu yüzden Sekellerin tarihinden Attila, Çaba ve Árpád çıkarıldığında geriye 

gözle görülür bir şey kalmaz. Tarihlerine olan bağlılıkları ve kültür özellikleriyle 

Sekellerin gelecekten yegâne beklentileri Çaba’nın manevi liderliğinde yükselecek olan 

bağımsız Sekel ülkesidir. Tarihe olan bağlılıklarını da legenda şeklinde adlandırdıkları 

efsaneler yoluyla sağlarlar. Bu açıdan efsaneler onlar için çok önemlidir. Bu efsaneler 

yazılı kaynaklarda dahi kendini gösterir. Efsanelerde öne çıkanlar, Hunlar, Attila, 

Attila’nın evlilikleri, kahramanlıkları, Attila’nın kılıcı, Árpád ve onun kahramanlıkları, 

Çaba ve onun Sekeller için geri dönüşü gibi konulardır.829 

 Sekeller tarafından günümüze kadar muhafaza edilen destanlar, kendi 

benliklerini hasrettikleri yegâne hazineleri durumundadır. Bugün azınlık durumunda 
 

829 Doğan, a.g.e., s. 45. 



259 
 

yaşamını idame ettiren Sekel halkı, varoluş reçetesi olarak geçmişine ve özgün 

kültürüne sarılmıştır. Öncelikle ortak Hun mirasının ve uzun yıllar birlikte yaşamaları 

sebebiyle Macar epik edebiyatının etkisinde kalan Sekel toplumu, kendilerine has bir 

takım inanç ve adetlerini kısmen de olsa korumayı bilmiştir. Biz burada daha önceki 

sayfalarda dikkat çektiğimiz üzere Hun-Macar-Sekel tarihi ve kültürel birlikteliğinden 

bağımsız bir Sekel menşe fikri ortaya koymayacağız. Bu sebeple tarihî süreç içinde eski 

Türk mitolojisinden de esintilerin görüldüğü ve ortak mirasa işaret eden menşe 

hikâyelerinin birlikte verilmesin kategorik olarak daha uygun olacağı kanaatindeyiz. 

Dolayısıyla ilk olarak tarihî vesikalarda Hunların ve Macarların yer alışını vermek 

yerinde olacaktır. Çünkü Sekel menşe efsaneleri 12. ve 13. yüzyıl Macar tarihî 

vesikalarında yer bulmuştur ve Macar-Hun efsanelerinin öğeleri ile örülmüştür. 

 

5.1. Macar Tarihî Vesikalarında Hunlar ve Macarlar 
 
 

Orta Çağ’da kral kâtiplerinden, tarih yazarlarına kadar birçok kişi eserlerinde 

Hunlara yer vermiştir. Dönemin eserleri incelendiğinde bunun Macar gesta ve kronik 

yazarlarının Hunları ve Macarları aynı soydan gelen halklar olarak görmesinden 

kaynaklandığı anlaşılır. Hatta onların anlayışına göre Başbuğ Árpád, doğrudan Büyük 

Hun kağanı Attila’nın soyundan gelmektedir.830 Árpád, meşru mirası olarak Attila’nın 

topraklarını ele geçirmiştir. Hatta başkent Roma harebeleri üzerine inşa ettirilmiştir ki 

Macarlar Buda, Almanlar Ecilburg adını vermişlerdir. Ve nihayet Sekeller, Attila’nın 

bakiyesi olarak yurt kuran Macarlara ve Árpád’ın savaşlarına katılmıştır.831 Bu köken 

bilinci ayrıca Macarlara karışan Bulgar Türklerinin de bir mirası olarak görülmüştür.832 

 
830 Bálint Hómán, A Magyar Hun-Hagyomány és Hun-Monda, Gödöllő 2010, s. 7. 

831 Sándor Eckhardt, “Efsanede Attila”, Attila ve Hunları, Terc. Şerif Baştav, Ankara 1982, s. 160. 

832 Bálint Hómán, A Magyar Hun-Hagyomány és Hun-Monda, Gödöllő 2010, s. 7. 
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IV. László’nun (1272-1290) saray kâtibi olan Simon Kezai’nin de kronik 

tarzındaki eserini yabancı tarih yazarlarının düşmanca tavırlarına karşın yine Hun-

Macar akrabalığı düşüncesini geliştirerek yazdığı görülmektedir. Bunun yanında söz 

konusu kronikte Hun-Macar-Sekel ortak geçmişi de dikkat çekilmek istenen diğer bir 

konudur. 

Simon Kezai’nin tarihî vesikasında, Batı kaynaklarının Hunların devlerle 

cadıların birleşmesinden doğmuş bir kavim olduğu nitelemesine karşın, Hunların ve 

Macarların kökeni İncil’deki Nuh tufanı sonrasında, Babil kulesinin mimarı Yafes’den 

Nemrut’a (İncil’de Nimrod) ve onun eşi Eneh’e kadar götürülür.833 Ona göre Macarlar 

isimlerini Avrupa halklarının atası kabul edilen Yafet’in oğlu Magog’tan almaktaydı.834 

Kezai, kroniğinde bu olayları şu şekilde ele almıştır: “Nuh ve üç oğlu dışındaki her şey 

sel de yok olmuştu. Selden sonra Sem, Ham ve Yafes’ten sonra yetmiş iki nesil kalmıştı; 

Sem (22), Ham (33), Yafet (17). Kurtulan nesiller iki yüz yıl sonra İbranice 

konuştuklarında Yafet’ten olan Thana’nın oğlu Menroth (Menrot), tüm kardeşleriyle 

birlikte yeni bir tehlikeye karşı bir kule inşa etti. Ancak insan aklının karşı 

koyamayacağı ilahi bir gizli güç dilleri değiştirdi ve karıştırdı. Bunun sonucunda 

akrabalarını dahi anlamayacak duruma gelen insanlar farklı yönlere dağıldılar. İnşa 

ettikleri bu kulede en saf altından tapınaklar, değerli taşlarla ve altın sütunlarla 

döşenmiş saraylar ve renkli taşlarla döşenmiş sokaklar yaptılar. Ve bu kule bir 

köşesinden diğerine on beş bin adım uzunluğundaydı. Yüksekliği henüz 

 
833 Tercümân Mahmûd, Târîh-i Ungurus, Haz. György Hazai, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara 2017, 

s. 287; Eckhardt, a.g.m., s. 164-165. 

834 Hristiyan tarih yazımının otoritelerinden biri olan 7. yüzyıl tarih yazarı Sevilla’lı Izidor da Magog’u 

Gotların atası olarak kabul etmişti. Anonymus ise tarihî vesikasında iktidar sahibi olan Attila’nın Mogog 

soyundan olduğunu yazmıştır. Yine Anonymus’a göre kral Attila’nın soyundan olan Başbuğ Almış ve 

babası Ügyek de Magog’dan gelmekteydi. Ignác Romcics, “The Origin of The Hungarians”, Çev. Gökhan 

Dilbaş, Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Dergisi, C. 3, S. 6, 2019, s. 74. 
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tamamlanmamıştı ama tasarladıkları şekliyle Ay’a kadar yükselmiş olmalıydı ki yeni bir 

felaket ya da selden etkilenmesin. Tabanın duvarları üç yüz adımdı. Yükseldikçe 

yavaşça daralıyordu. Böylece kulenin kalınlığına ve yüküne dayanabilirdi. Dillerin 

karmaşışından sonra Menroth o zamanlar Pers olarak adlandırılan “Evilath 

(Acemistan)” ülkesine gitti. Ve orada Eneh’ten Hunların ve Macarların (Hunlar ve 

Hungaruslar olarak geçer) ataları olan Hunor ve Mogor adında iki oğlu oldu. Fakat 

Menroth’un Eneh’ten başka eşleri de olduğu için Hunor ve Mogor’dan başka oğlu ve 

kızları da oldu. Bunlardan gelenler Hunlara benzerler ve Pers ülkesinde yaşarlar. 

Hunor ve Mogor bir süre sonra babalarından ayrıldılar. Bir gün Hunor ve Mogor bir 

geyiği takip etmeye başladılar. Geyik onları Maeotis (Azak Denizi) bataklığına kadar 

götürdü. Sonra bir anda gözden kayboldu. Ancak söz konusu bataklığı geçmişlerdi ve 

buranın yaşamak için oldukça elverişli bir yer olduğunu anlamışlardı. Babalarına geri 

dönerek; tüm zenginliklerine veda ederek, Maeotis’te yaşamaya karar verdiler. 

Maeotis, Pers ülkesi ile komşudur ve sadece dar bir nehir geçidine sahiptir. Dört bir 

yandan denizle çevrilidir. Nehir hiç suya sahip değildir ancak burada ot, ağaç, kuş, 

balık çoktur ve vahşi yaşam hüküm sürer. Bu yüzden girmek ve çıkmak zordur. Burada 

beş yıl boyunca hareketsiz bir şekilde kalmışlardır. Altıncı yılda bozkırda dolaşmak için 

çıktıklarında yanlarında eşleri olmayan kadınlara ve çocuklara rastlarlar. Bunları alıp 

Maeotis bataklığına götürürler. Bu çocukların arasında Alan hükümdarı Dula’nın 

kızları da bulunmaktadır. Bu kızlardan birini Hunor, diğerini Mogor eş olarak alır. İşte 

tüm Hunlar ve Macarlar köklerini bunlardan almaktadır”.835  

 
835 Kézai Simon Magyar Krónikája, s. 10-12; Tercüman Mahmud Tarih-i Ungurus adlı eserinde ufak 

farklılıklar içermekle beraber Hun-Macar menşe konusunda Kezai’nin eserindekilere benzer ifadelere yer 

vermiştir: “Eski zamanda Macar kavminin nesli Nemrod’un evladından vücuda gelip hasıl olmuştur. Zira 

Nemrod’un Ankisa adlı bir hatunu vardı. Ol hatundan iki oğlu vücuda gelüp birine Magor ve birine 

Hunor derlerdi”. Bkz. Tarih-i Ungurus, s. 49. Thuróczy de Cronica Hungarorum adlı tarihi vesikasında 
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Görüldüğü üzere Orta Çağ Macar tarihî vesikalarında Hunların ve Macarların 

menşei efsanesi aşağı yukarı aynı ifadelerle devam etmiştir. Dikkat çeken nokta menşe 

iddialarını meşru bir zemine oturtma çabasıdır. Bunda da kısmen başarılı oldukları 

söylenebilir. Anonynmus’a göre Árpád Hanedanı silsilesi Kral Nemrud, Hunor, Attila, 

Ügyek (Emese’nin eşi), Almış, Árpád şeklinde tecelli etmiştir.836 

Tarihî vesikalarda Hunlar bahsine geri dönecek olursak, Simon Kezai, bu 

konuya şu şekilde devam etmektedir: “Böylece dünyanın altıncı çağında Hunlar 

İskitya’da837 yaşıyorlardı. Yedinci çağda liderleriyle bir araya gelerek yönetici seçtiler. 

 
Hun ve Macar milletinin kökeni bahsinde yine Hunlar ve Macarların atasının Nimrud olduğunu varsayar 

ve Kezai ile benzer ifadelere yer verir. Bkz. Şenol, a.g.t., s. 13. 

836 Anonymus Gesta Hungarorum, s. 5. 

837 Romsics, a.g.m., s. 74. İskitya, Herodot’tan itibaren, Antik ve Orta Çağ yazarlarının eserlerinde barbar 

olarak adlandırılan doğulu konargöçer ulusların yerleştiği ve zaman zaman sınırlarının değiştiği bir yer 

olmuştur. Hatta batılı yazarlar eserlerinde bu coğrafyaya ait düşündükleri kavimler için genel bir 

adlandırma ile “İskit” adını vermişlerdir. Hatta Hunlar bile İskitlerin bir kolu olarak kabul edilmiştir. 

Kavimler göçü sonrası İskit adı yavaş yavaş kaybolmaya başlamıştır. Ayrıca Attila zamanında Priscus’un 

bile dönüşümlü olarak Hun ve İskit adından bahsettiği görülmektedir. Zajti Ferenc, Magyar Évezredek 

(Skytha-Hun-Magyar Faji Azonosság), Zajti Ferenc Kiadasa, Budapest 1939, s. 15.  

Anonymus ise Gesta Hungororum (Macarların Gestası) adlı tarihî vesikasında oldukça detaylı bir 

İskitya tasviri yapmış, İskitya’yı “Dentü-Mogyer” (Araştırmacıların birçoğu ilk isimde Don, ikincisinde 

ise Macar adının olabileceğini düşünürler) ismiyle özdeşleştirmişti. Anonymus İskitya’nın tasvirini şu 

şekilde vermiştir: “İskitya çok büyük bir yerdir ve Dentü-Mogyer olarak adlandırılır. Doğudaki sınırı 

kuzey tarafından Karadeniz’e kadar uzanır. Arkasında çok sayıda sansarın olduğu, büyük bataklıklara 

sahip Don adında bir ırmak vardır. Bundan dolayı sadece soylular ve halktan olan insanlar sansar 

kürküyle giyinmezler. Bunun yanında domuz, sığır ve koyun çobanları da süslü elbiseler giymektedir. 

Burada bol miktarda altın ve gümüş vardır ve bu toprağın nehirlerinden değerli taşlar ve inciler 

çıkmaktadır. İskitya’nın bitişiğinde, doğu tarafında İskender tarafından dünyadan koparılan Yecüc ve 

Mecüc ulusu vardır. İskit toprağı (ülkesi) pek büyüktür. Onun üzerinde yaşayan insanlar bugüne değin 

Dentü-Mogyer(ler) olarak anılmışlar ve ne şekilde olursa olsun, hiçbir zaman bir yöneticinin 
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Bunlar Zemein ulusundan Wela (Vela), Keve (Küve), Kadocsa (Kadoça) ve 

Bendeguz’un oğlu Ethele (Attila)’dir. Ethele’nin kardeşleri, Erd ulusundan Reuva 

(Rova) ve Buda’da yöneticiler arasında yer alır. Ayrıca davacıların işlerine bakmak, 

kötüleri ve hırsızları cezalandırmak için bir nevi kadılık görevi Torda ulusundan 

Kádárt’a (Kadocsa) verildi.”838  

Orta Çağ Macar tarihî kaynaklarında istisnasız bir şekilde Macarların Hunların 

akrabası olduğu ifade edilir. Dahası 895’te gerçekleşen Macar yurt tutuşunu Macarların 

ikinci gelişi839 olarak görürler. Karpat Havzası’nın ve Pannonya’nın Attila’dan miras 

alındığını ve fethin bu doğrultuda gerçekleştirildiğini yazarlar. Bu şekilde yurt tutan 

Macarlarda bu gelenek hep devam etmiştir. Bu durum Képes Kronika’da “Macarlar, 

yani Hunlar Pannonya’yı ikinci kez ele geçirdi”840 Kezai’de ise “Macarların ikinci kez 

Pannonya’ya taşındığında (geldiğinde)”841 şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Yine Kezai 

 
boyunduruğu altında kalmamışlardır. İskityalılar oldukça eski iyi halklardandır ve doğuda oldukça güce 

sahiptir. …Onlar hakkında Romalı tarih yazarları şunları yazmıştır: İskitler bir zamanlar çok bilge ve 

naziktiler, toprağı işlemiyorlardı ve neredeyse hiç suç işlemezlerdi. Ustaca işlenmiş evlere sahip 

değillerdi ve keçeden çadırlarda yaşarlardı. Et, balık, süt, bal ve bol baharatlı şarapları vardı. Sansar 

kürkü ve diğer hayvanların kürkünü giyerlerdi. Kendi topraklarının nehirlerinde bol miktarda altın, 

gümüş ve inci bulunduğundan bunlar onlar için çakıl taşı gibiydi (yani oldukça fazlaydı). Oldukça zengin 

olduklarından; yeterince yiyecek ve pek çok hayvanları olduğundan diğerlerini istemiyorlardı. Zina 

yapmazlardı ve herkesin bir karısı vardı. Lakin zamanla çok savaşmaktan yorgun düştüler ve acımasız 

hale geldiler; insan eti bile yemeğe, insan kanı içmeğe başladılar. Ancak hiçbir hükümdar boyunduruğu 

altına girmediler”. Anonymus Gesta Hungarorum, s. 3-4.  

838 Kézai Simon Magyar Krónikája, s. 15-16. 

839 Macarların “Çift Fetif Teorisi” için bkz. Nándor Dreisziger, “Reflections on the ‘Dual Conquest’ 

Theory of Hungarian Origins”, Proceedings of the 2010, 2012 and 2014 Conferences of the Finno-Ugric 

Studies Association of Canada, Ohio 2016. 

840 Képes Krónika, s. 12. 

841 Kézai Simon Magyar Krónikája, s. 31. 
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ve Thuróczy’nin kroniklerinde de Macar tarihi, Hun tarihi ile başlar. Hatta 19. yüzyıl 

yazarları Macarları Hunlar adı altında zikrettikleri olmuştur. Çünkü Hun hükümdarı 

Attila, askerî başarıları ve cesareti ile Macar halkının ebedî övgüsünü kazanmıştır. 

Attila’nın hatırası Macarlar arasında öylesine önemlidir ki Macar sarayında dahi 

bunu görmek mümkündür. Örneğin kraliyet mensupları Attila’nın kılıcı nı muhafaza 

etmişler ve onunla dünya imparatorluğunu kurduğuna inanmışlardır. Bu kılıç Allah’ın 

Kamçısı (Flagallum Dei) olarak adlandırılmıştır.842 

Kézai’nin yazması, dar bir çerçevede yazıldığı yönünde eleştiriler alsa da tesiri 

oldukça takdire şayandır. Buna en iyi örnek İtalyan yazarlar arasında yayılıp iz 

bırakması gösterilebilir. İlk ve sistemli bir şekilde Hun tarihiyle başlattığı eseri, Eski 

Çağ tarihine karşı ilgi duyan Venedik tarihçilerinin dikkatini çekmiştir. Kézai’nin kısa 

Hun tarihine, Venedik-İtalyan geleneği ve Batı çıkışlı birkaç olayı ilave ederek Venedik 

tarihi oluşturulduğu dahi gözlenmiştir. De Origine Hunnorum Venetus adlı kronik 

Hunların menşeine ait Kézai’deki Batı efsanesi yazım yöntemiyle başlar ve Sekellerin 

Csiglamezö’deki yerleşim olayına kadar devam ettiği bilinir. Sonrasında avar tarihine 

ait birkaç hadiseyle eser sonlandırılır.843 

 

5.2. Alageyik Efsanesi (Csodaszarvas-monda) 
 
 

Tarihî vesikalarda dikkat çeken önemli unsurlardan birisi geyiklerdir. Geyik 

dağların, vadilerin, sarp kayaların görünüp kaybolan sihirli ve güzel bir hayvanıdır. 

Bunun yanında onu gören büyülenir ve hayale kapılır. Ama sonuç olarak ulaşılamaz bir 

hayvandır. Türk destanlarında kurt göğün, geyik ise adeta yerlerin sembolü ve ruhu 

 
842 Eckhardt, a.g.m., s. 161. 

843 Eckhardt, a.g.m., s. 174. 
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gibidir.844 Macar ve Sekel uluslarının ortak atası olarak kabul edilen Avrupa Hunlarının 

en önemli tarihî kaynağı Bizans tarihçisi Jordanes de eserinde Hunların menşe 

efsanesine değinirken dişi geyikten bahsetmiştir. Efsaneye göre:  

“Hun avcıları kendi adetleri gereğince bir gün sürgün avı yapıyorlarmış, avlana 

avlana Maeotis bataklıklarının iç kısımlarına doğru gitmişler. Bu sırada nereden 

geldiklerini bilmedikleri bir dişi geyik çıkmış karşılarına. Başlamış dişi geyik onlara, 

bataklığa doğru yol göstermeğe. Onlar da ellerinde olmadan dişi geyiğin peşinden 

gitmişler. Geyik bazen gidiyor ve bazen de durarak onlara bakıyormuş. Avcılar geyiği 

ha vurduk, ha vuracağız derken, iyice bataklığın içine girmişler. Az sonra bataklığın 

öbür kenarı görünmüş. Hâlbuki Hunlar, bu bataklığı geçilmez bir okyanus kadar büyük 

görürlermiş. Bataklığın karşı yakasında ise İskitlerin memleketi varmış. Hun avcıları 

İskit memleketine ayak basar basmaz, geyik de birden kaybolmuş”. Avrupa Hun 

Devleti’nin Güney Rusya’daki devamı olan Kutrigur ile Utrigurların ve Macarların 

menşe efsanesi de aşağı yukarı Hunlarınkine benzemektedir. Efsanede yine dişi bir 

geyik bu kavmin avcılarını bir denize sürüklemiştir.845 Kezai’nin tarihî vesikasında ele 

aldığı geyik motifi de bunları doğrular niteliktedir. Hunor ve Mogor düşünmeden 

geyiğin peşine gitmişler ve Maeotis bataklıklarına varmışlardır. Sonra geyik bir anda 

ortadan kaybolmuştur. 

Bu efsane, Hunların henüz Güney Rusya civarında oturdukları bir dönemin 

hatıralarını barındırmaktadır. Zira anlatılan bataklık Güney Rusya’dadır. Jordanes ayrıca 

 
844 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, C. II, TTK Yay., Ankara 2010, s. 103. 

845 Ögel, a.g.e., C. I, s. 579. 
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Hunların İskitlerden nefret ettiklerini söylemektedir. Anlaşılan o ki bu efsane bir türeyiş 

efsanesinden çok İskit yurdunun Hunlar tarafından alınışını anlatan tarihî olaydır.846  

 Avrupa Hunlarının Güney Rusya’daki kalıntılarından olan Kutrigur ve 

Utrigurların menşe efsaneleri de aşağı yukarı Hunlarınki ile aynıdır. Efsanede yine dişi 

bir geyik bunların avcılarını bir denize çekmiştir: 

 “Vaktiyle Kimmer Kralının Kutrigur ve Utrigur adlı iki oğlu varmış. 

Günlerden birgün, bu iki çocuk avlanmak için çıkarlar. Av için dolaşıp dururken dişi 

bir geyiğe rastlarlar ve iki kardeş geyiği hemen kovalamaya başlar. Geyik kaçar, 

çocuklar kovalar ve nihayet bir denizin kenarına gelirler. Çocuklar geyiği denizin 

kenarında sıkıştırıp vurmak isterler. Fakat geyik denize atlayıp yüzmeye başlar. 

Çocuklar da yüzerek geyiğin peşinden giderler. Geyik önde, çocuklar arkada yüzerek 

karşı kıyıya geçerler. Çocuklar karaya ayak basar basmaz, geyik de birdenbire 

gözden kaybolur”.847  

 Hun efsanelerindeki bataklık burada deniz olmuştur. İlginçtir ki Moğol 

efsanelerinde de dişi geyik ve deniz geçme hadisesi aynen yer almaktadır.848 Geyik 

motifi içeren Macar menşe efsanelerinden biri de şöyledir: 

 “Bazı kimseler avlanmak için Maeotis bataklığına gitmişlerdi. Tıpkı bir çölü 

andıran bir bölgeye geldikleri zaman, karşılarına birdenbire bir geyik çıktı. Avcılar 

hemen geyiğin peşine düştüler. Geyik kaçtı, avcılar kovaladı ve nihayet öyle bir yere 

 
846 Bahaeddin Ögel bu efsanedeki geyik ve bataklık motifinin Oğuz Kağan Destanı’ndaki kurt ve bataklık 

motifi ile alakalı olabileceği görüşündedir. Bkz. Ögel, Türk Mitolojisi, C. I, TTK Yay., Ankara 2010, s. 

578-579. 

847 Ögel, a.g.e., s. 579. 

848 “Çingiz Hahan’ın ceddi, yüksek Tanrı’nın takdiri ile yaratılmış bir bozkurt idi, eşi beyaz bir dişi geyik 

idi. Onlar denizi geçerek geldiler”.  Bkz. Moğolların Gizli Tarihi, Çev. Ahmet Temir, TTK Yay., Ankara 

1986, s. 3. 
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geldiler ki geyik birdenbire yok oldu. Avcılar hemen geyiği aramaya koyuldular 

ancak bulamadılar. Sanki Tanrı onu gökten çekmiş gibiydi. Avcılar geri dönmek 

istediklerinde bu defa yollarını kaybettiler. Bataklık ortasında mahsur kalan avcılar 

burada yaşamaya başladılar ve tam beş yıl bu bölgede kaldılar. Altıncı sene 

bataklığın ortasında kral Béla’nın eşlerine ve çocuklarına rastladılar. Nedense bu 

ailenin erkekleri tamamen ölmüş ve erkeksiz kalmışlardı. Avcılar kadınları ve 

çocukları alarak kendi bataklıklarına götürdüler. Bu aileler arasında Alan Prensi 

Dula’nın iki kızı da bulunuyordu. Hunor ve Magor adlı iki avcı bu prensesleri 

görünce onlarla evlendiler ve bu suretle de Macar milleti meydana geldi”.849 

 

5.3. Tuğrul Kuşu (A Turul-monda) 
 
 
 Oğuz boylarının ongunları olarak bilinen kutsal sembolleri genellikle bir doğan 

türünden oluşuyordu. Attila’nın kullandığı kalkanının üzerinde de bir doğan resmi 

olduğu bilinmektedir. Macarlarda bu kuş Turul olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkçe 

karşılığı Toğrul’dur. Attila’nın bu armasını Macarlar Turullarının başında taç takmak 

suretiyle devam ettirmiştir. Kral Géza zamanında da Macarlar, bu armayı yanlarından 

hiç ayırmamıştır.850 İşte bu yüzden Macar menşe efsanelerinin bir diğer motifi de 

Macaristan Krallığı’nı tesis eden Árpád Hanedanı’nın türeyişini anlatan “Tuğrul 

Efsanesi”dir. Bu efsanede hanedanın kurucusu olan Árpád’ın babası olan Almış’ın 

(820-895) dünyaya geliş hadisesi anlatılmaktadır. Efsane şöyledir: 

 “Macar Kralı Almış’ın (Álmos) babası Ügek kutsal kitaplarının yazıldığı 

efsanevi hükümdar Magog’un (Me’cüc) soyundan geliyordu. Bu hükümdar, İskit 

ülkelerinde uzun zaman hakanlık yapmış ve soylu krallar arasında sayılmaya 

 
849 Ögel, a.g.e., s. 581. 

850 Ögel, a.g.e., s. 592. 
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başlamıştı. Dentü-Mogyer adlı bir yerde oturuyordu. Reis Őnedbelia’nın kızı ile 

evlenmişti. Bu kızın adı da Emese idi. Kral Ügyek’in bu kızdan Almış adında bir oğlu 

oldu. Bu çocuğa Almış adının verilmesinin nedeni kutsal ve insanüstü bir doğumla 

dünyaya gelmiş olmasındandı. Almış’ın annesi henüz ona hamile kalmadan 

rüyasında bir Tuğrul kuşu gördü. Tuğrul kadının etrafında uçarak dolaşmış ve sonra 

da rahmine girmişti. Bir süre sonra da kadın gebe kaldığını anlamış, ayı ve günü 

dolduktan sonra da çocuğunu doğurmuştu. Fakat bu çocuğun doğumu sırasında da 

fevkalede olaylar meydana gelmişti. Kadının karnından seller boşalarak çoşkun 

çağlayanlar halinde akmıştı. Bunu duyanlar ise büyük ve muzaffer bir hanedanın 

doğduğunu müjdelediler. Gerçekten de çocuk büyüyüp hükümdar olunca, herkesin 

ümit ettiği gibi bir kral oldu.” 851 Anynmos’a göre Árpád Hanedanı silsilesi kral 

Nemrud, Hunor, Attila, Ügyek (Emese’nin eşi), Álmos (Almış), Árpád şeklinde 

tecelli etmiştir.  

 

5.4. Samanyolu Efsanesi (Hadak Útja) 
 

 Sekellerin menşe efsaneleri yukarıda anlatılan Hun ve Macar geleneğinden 

bağımsız değildir. Ancak bir Sekel’i bir Macar’dan ayıran yegâne husus Prens Çaba’ya 

atfedilen büyük değerden ileri gelmektedir. Prens Çaba, Sekel milli kültüründe bir ata 

olmaktan öte adeta bir aziz olarak tasavvur edilmiş ve hatırası gönüllerde yer etmiştir. 

Sekeller arasında Hadak Útja olarak bilinen efsaneye göre Sekel halkı varlığını tehdit 

edici bir tehlike ile karşılaştığı vakit Saman Yolu galaksisi içendeki yıldızlarda bulunan 

Prens Çaba ve ordusu gökyüzünden inerek onları bu beladan kurtaracaktır852. Bu inanç 

 
851 Anonymus Gesta Hungarorum, s. 5. 

852 Gyula Sebestyén, A Magyar Honfoglalas Mondai, Budapest 1904, s. 544; Szádeczky, a.g.e., s. 7. 
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en zor zamanlarda Sekel toplumunu bir arada tutan ve geleceğe umutla bakmalarını 

sağlayan itici bir güç olmuştur. 

 Görüldüğü üzere Sekel yurdunun her köşesinde her kaynağında Attila, onun 

şanlı tarihi ve efsaneleri yer bulmuştur. Bu yüzden samanyolunu dahi Çaba’nın savaş 

yolu olarak görürler.853 

 Prens Çaba’nın Sekeller arasındaki hatırası o derece kuvvetlidir ki Sekel milli 

marşında bile kendisine yer bulmuştur: 

SEKEL MARŞI 
 
Kim bilir nereye götürür kader, 
Engebeli yoldan, karanlık gecede. 
Zafere götür halkını bu kez  
Prens Csaba, yıldızlardan gelip de. 
 

Bir avuç Sekel toz oldu, kaya gibi,  
Halkların savaşının dalgalı denizinde. 
Başımızı taşkın kapladı yüzlerce. 
Tanrımız! Erdel’i kaybettirme bize! 

 
Biz, Macarca konuşan halklar yaşadıkça, 
Asla çökertilemez ruhlarımız! 
Nerede doğarsak doğalım yeryüzünde,  
Varsın iyi ya da kötü olsun kaderimiz. 
 

Hüzünlü geçmişimiz bin yıllık kem talih,  
Tatar-Türk akınları ve Alman boyunduruğu 
Dönelim yurdumuza, Sekel-Macar toprağında 
Mutlu yaşayalım, özgür vatanda. 

 
Sevgili Bakire Annemiz! Yakarmamız sana! 
Koru halkını, kanayan milletini. 

 
853 Eckhardt, a.g.m., s. 186. 
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Dönelim evimize, Sekel-Macar toprağında 
Mutlu yaşayalım, özgür vatanda. 
 

Kim bilir buradan nereye götürür kader,  
Vatandan uzağa, ötesine okyanusun da. 
Gel artık Kralımız, halkın seni bekler, 
Sekel milleti Karpat doruklarında. 

 
Segesvár kahraman özgürlüğü yitirdi.  
Mádéfalva’yı (katliamını) acıyla hatırlayın. 
Bereketli yurduna halklar akın etti. 
Evladın çoğu kez bulamazken ekmeği. 
 

Beş yüz yıldan beridir Csaba’nın milleti 
Çok fırtınalar yaşadı, kötüydü kaderi. 
Dış düşmanlar sık sık onu parçaladı, 
Hiçbir zaman birlik içinde olamadı. 
 

Bir avuç Sekel toz oldu, kaya gibi,  
Halkların savaşının dalgalı denizinde. 
Başımızı taşkın kapladı yüzlerce. 
Tanrımız! Erdel’i kaybettirme bize!854      

                                 
Bununla birlikte Macar milli şairi Arany János, Prens Çaba’nın destansı 

mücadelesini ölümsüzleştiren bir üçlemeye imza atmış ve gelecek kuşaklara miras 

bırakmıştır.855 

 Attila ve Macarların en küçük oğlu olarak nitelendirdikleri Çaba ufak tefek 

efsanelerde de yer bulmuştur. Bunlardan en bilineni Çaba Pelsengi olarak bilinen nebat 

efsanesidir. Fransız nebatat Carolus Clusius, 1584’de yayımlanan Stripium Nomenclator 

 
854 Tibor Beder, Türkiye’ye Yaya Seyahat, Ankara 2014, s. 144-145. 

855 Çaba Üçlemesi için bkz. János Arany, Összes Költeményei, C. I-II, Szepirodalmi Könvykiadao, 

Budapest 1978. 
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Pannonicus adlı eserinde Pimpinella Germanica Saxifraga otundan bahseder ve bu ot ile 

Çaba’nın yaralı askerlerini tedavi ettiğini yazar.856 

 Bunların dışında Attila’nın ölümüyle alakalı olarak üç versiyona sahip efsane 

bulunmaktadır. Efsaneye göre Attila, İldiko adlı bir Macar (Sekellere göre Sekel) kızına 

aşık olur ki henüz 45-48 yaşlarındadır. İlk eşinin de rızasını alarak İldiko ile evlenmek 

ister. Ancak Attila düğün gecesi hayatını kaybeder. Bununla alakalı olarak çok yiyip 

içtiğinden ağız ve burnundan kanlar gelerek boğulduğunu; Attila ile evlenmek 

istemeyen İldiko’nun, yalnız kaldıklarında Attila’yı zehirli bir iğne ile zehirlediğini ya 

da Attila’ya zehirli bir yiyecek vererek ölümüne sebep olduğu yönünde söylentiler 

mevcuttur. Attila ile alakalı efsanelerin diğer bir kısmı da Attila’nın Roma ile yaptığı 

savaşlar ve bu savaşlardaki kahramanlıklarıdır. Attila’nın kılıcı da Sekeller için çok 

önem arz eder. Efsaneye göre; genç bir çoban sürüsünü otlatırken yüzeyde eğri bir 

demir dikkatini çeker. Demiri zorla topraktan çıkarır. Bu demirin bir kılıç olduğunun 

farkına varır ve tam bu sırada kılıçtan gökyüzüne bir ışık saçılır ve etrafı aydınlatır. 

Çoban kör olur. Bu kılıç Sekellere göre Tanrının kılıcı Attila’nın kılıcından başka bir 

kılıç değildir.857  

 

5.5. Sekel Halk Hikâyeleri ve İnanışları 
 
 
 Geçmişle olan bağlantı, efsaneler aracılığıyla olduğu kadar halk hikayeleri ve 

inanışlarıyla da sağlanır. Halk kültürünün önemli bir parçası olarak görülen halk 

inanışları, bir beklentiyi, bir sevinci ya da bir hüznü anlatır. Özellikle azınlık 

topluluklarında kendilerinin yaşadıkları topraklara ait olma hissinden ortaya çıkar. Halk 

hikayeleri insanların, ana kültürlerinin yanında karşılaştıkları farklı bir inanç ve 

 
856 Eckhardt, a.g.m., s. 181. 

857 Doğan, a.g.e., s. 45. 
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kültürden etkilenip oluşturdukları yeni bir inanıştır. Bunun sonucunda genellikle 

yaşanılan olaydan ders çıkarma, öğüt verme gibi durumlar işlenirken açgözlülük, kibir 

gibi duyguların gereksiz ve yersiz olduğu öğütlenir. Günümüzde Romanya sınırları 

dahilinde Transilvanya olarak adlandırılan Erdel bölgesinde yaşayan Sekellerde de halk 

arasında günlük hayatı yönlendiren, ders verme niteliğine sahip benzeri inanışlar 

mevcuttur.  

 Sekeller arasındaki belli başlı halk hikâyelerinden ilki Andora Şövalyesi isimli 

halk hikayesidir ve halk arasında şu şekilde anlatılagelmiştir: 

I. István’ın taç giyme şöleni için dünyanın her yerinden en kahraman yiğitler 

güçlerini ve becerilerini ölçmek için toplanmışlardır. Şölene katılanlar, memleketin 

içinde en yiğit, en güçlü olanını görmek isterler. Pek çok kahraman arasında bir tanesi 

özellikle göze çarpmaktadır, zira bütün kahramanları peş peşe yere sermektedir. Ancak 

bu şövalyenin kim olduğunu ve hangi soydan geldiğini kimse bilmemektedir. Ama kral 

onun Macar olmadığını görmüş ve Macar şövalyelerinin yabancı bir şövalyeden yenilgi 

almasına çok üzülmüştür. 

Ne bir yabancı ne de bir Macar olan bu şövalyenin yanında duracak şövalye 

kalmamış, ardından sarayın avlusuna güzel bir panayır kurulmuştur. 

Sonra kralın yanına biri yanaşarak; 

- “Majesteleri, bana bir kılıç verin, Macar şövalyeleriyle alay eden bu 

şövalyeyle savaşmama izin verin” der. 

Kral bunu kabul eder. Ancak nerden geldiğini bile sormak gelmez içinden. Ama 

görünüşünden çok da yetenekli olmadığı geçer aklından. 

Sonrasında iki kahraman sert bir şekilde çarpışmaya başlar. Sabahtan öğlene 

kadar, öğlen kesintisiz ve öğleden akşama kadar çarpışmaya devam ederler. Sonra 

yabancı şövalye bir anda yere düşer. Bu sırada Macarların neşesi açılmıştır. Hatta 

kralın bile. Kral gerçekten mutlu olmuştur. 
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Kral sorar. Adın ne oğlum?  

-Benim adım Andorra, Majesteleri,” diye yanıtlar şövalye. 

Andorra ise, adınız Güçlü Andorra olacaktır ve Sekel olduğunuzu gördüğüm 

için, o zaman Sekellerin lideri olacaksınız, der kral. 

Şövalye, sonraki zamanlarda da düşmanı birçok savaşta yener ve kraldan birçok 

kale ve birçok toprak alır. Andorra ailesinin soyu tükenmeden, günümüzde kadar gelir.  

Ancak şimdi adları Andorra değil, Andrássy! olur. 858 

 
 Halk arasında anlatılan bir diğer hikâye Csicser’in hikâyesidir. Şu şekilde 

anlatılır: 

Székelyudvarhely (Odorheiu Secuiesc) sınırında, ünlü Budvár’ın karşısında 

yüksek bir dağ vardır ve buraya Csicser adı verilmiştir. Uzun zaman önce, Rabonbán’ın 

Budvar’da oturduğu sırada bu dağın tepesinde bir de kale varmış. 

Csicsér kalesinden bakıldığında oldukça uzak alanlar; Kadics kalesi, Zeta 

kalesi, Bágyi ve Galambfalvi köyü kaleleri görülebilirmiş. Buralardan bir düşman 

Sekelistan’a yaklaştığında hemen farkedilip diğer kalelere ateş ile haber verilirmiş. 

Budavár’da Rabonbán olduğu sıralarda, Csicser adlı genç bir şövalye, Csicser 

kalesinde yaşarmış ve Rabonbán’ın güzel kızına âşık olmuş. Bu şövalye fırsat buldukça 

Budvár’a gidermiş. Kız da Csicser’i karşılıksız bırakmaz ancak gururlu Rabonbán bunu 

fark ettiğinde, Csicser'in ziyaret etmesini yasaklamış ve Csicser’i küçümsemiştir. Çünkü 

kızının asil kandan bir adamla evlenip hayatını sürdürmesini istemektedir. Zavallı 

Csicser, kızın yanına daha fazla gidemez. Güzel kız bu duruma çok üzülür ama baba 

yasağına rağmen, bir şekilde buluşup konuşurlar. Birbirlerine hüzünlü mektuplarını 

okla gönderirler. Zaman böyle geçip gider; yıldan yıla, düşman halklar tekrar tekrar 

Sekel topraklarını işgal ederler. Csicser düşmanın yaklaştığını fark eder. Hemen ateşler 

 
858 Elek Benedek, Erdélyi Népmondák, Cluj-Kolozsvár 1926, s. 10. 
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sayesinde yaklaşan tehlike haber verilir. Kale halkı hemen başka yere taşınır. Csicser 

de oradadır ve kendi küçük ordusunu yönetir. Sekel ordusu oldukça çetin şartlarda 

savaşır. Bir düşman Rabonbán’a çok yaklaştığında Csicser orada olmasa Rabonbán 

hayatını kaybedecek duruma gelir. Csicser sadece Rabonbán’ın hayatını kurtarmakla 

kalmaz aynı zamanda düşmanın da dağılmasını sağlar. Ordu büyük bir zafer ile 

Budvár’a çekilir. Rabonbán Csicser’e: “hayatımı kurtardın, benden bir şey dile ben de 

dileğini yerine getireyim der.” Csicser: “sadece kızını istiyorum başka bir şey 

istemiyorum” der. Bunun üzerine Csicser ve güzel kızın düğünleri yedi gün yedi gece 

boyunca devam eder.859 

Sekellerin eski tarihlerine atıfta bulunan ve halk hikâyesine dönüşmüş bir diğer 

anlatı Zeta Kalesi ile alakalı olandır. Kalenin bulunduğu yer olan Udvarhely ise 

Sekellerin yerleştiği en eski yerlerden bir tanesi olması bakımından önem arz eder. 

Hikâye şu şekildedir: 

Udvarhely ilçesinde, Zetelaka sınırında, yüksek bir uçurumun üzerinde, Zeta 

Kalesi durur. Bu kale, bazı Macarların pagan inancından Hıristiyan inancına 

geçmesiyle Zeta adlı büyük bir bey tarafından yaptırılmıştır. Köyün içinde Zeta Bey’in 

sarayı vardır. Zeta’nın üç çocuğu; iki kızı ve bir oğlu vardır. Kızlar onunla şatoda 

yaşarlar. Oğlu ise yıllardır eve gelmemiştir ve ülkenin dört bir yanında maceraya 

atıldığı haberleri gelir. Günler geçmiştir ama çocuk eve dönmemiştir. Bir gün, savaşta 

öldüğü haberi gelir. 

Zeta daha sonra çok hüzünlü bir şekilde oğlunun yasını tutar. Aradan bir süre 

geçmiştir ki yeni bir inanca geçtiği haberi gelir. Sonra Zeta çok üzülür, oğlunun 

arkasından kötü sözler sarfeder. Adının bile önünde telaffuz edilmesini yasaklar. Ama 

çocuk hiç beklemedikleri bir anda eve beyaz bir paripanla (at, küheylan) gelir ve kalede 

 
859 Benedek, a.g.e., s. 17. 
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bir rüzgâr esintisi gibi atını dört nala sürer. Ancak babası görür görmez şatonun 

penceresinden bağırır: 

-Geri dön! Sen atalarının inancını reddettin, sen benim oğlum değilsin! der. 

Çocuk nazikçe: 

-Tatlı babacığım “bana böyle söyleme, sen de yeni inanca yönelsen iyi olur” 

der. Sonra balkonda oturan ve orada altın yüksükler diken kız kardeşleriyle 

konuşur.  

-Gelin, tatlı kız kardeşlerim. Siz kabul edin! 

Ancak kızlar sert bir şekilde yanıtlar: “biz babamızın inancına bağlıyız. Bunun 

üzerine babaları:  

-Duydun mu? diyerek bağırır! 

- Kız kardeşlerinin de senin inancına ihtiyacı yok. Gözümün önünden kaybol! 

der. 

O anda gök sallanır, yer sarsılır, dağ çöker. Oğlan dışında hem Zeta hem de 

kızları kayaya gömülür. Bir tek Zeta’nın oğlu kalır, çünkü tam zamanında kale 

bahçesinden atlar.  

Zeta yere gömülürken, denizler kadar olan hazinesi de onunla birliktedir. O 

zamandan bu yana yüzlerce yıl geçer ama arkasında Zeta’nın hazinesi olan demir 

kapıların her gece Aziz George Günü’nde birkaç dakikalığına açıldığı söylenir. 

Sonrasında yüzlerce insan burada şansını dener ama hiçbiri geri dönemez, çünkü hepsi 

doyumsuzdur, hepsi hazineyi çıkarmak ister ve her seferinde demir kapı üzerlerine 

kapanır: orada korkunç bir şekilde ölürler. 

Ondan yaklaşık yüz ya da iki yüz yıl kadar önce, Zetalaka’da Botházi adında bir 

adam içeri girmeye karar verir. Aziz George Günü gecesi, demir kapıdan alev çıkar, 

kapı korkunç bir şekilde açılır ve Botházi hemen içeri girer. Gözlerinin gördüğü ile 

şaşkınlıkla kalakalır. Mahzen altın, gümüş ve elmaslarla doludur ve iki Zeta kızı bir 
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yığın hazinenin yanında oturmuşlardır. Şimdi bile, kale yıkılmadan yüzlerce yıl önce 

olduğu gibi ayaktadır. 

-Bothazi sorar. Kimsiniz? 

Kızlar cevap verir: “Biz Zeta’nın kızlarıyız. Yedi yüz yıldır burada oturuyoruz ve 

onu (yüksük) dikiyoruz.” Yedi yüz yıl mı? Bothazi inanamayarak devam eder. “Burada 

daha ne kadar kalacaksınız? 

-“İnekler ılık süt verdiği ve kadınlar kendir ördüğü sürece” derler. 

“O zaman dünyanın sonuna kadar burada kalacaksınız”, der Botházi, “çünkü 

inekler hâlâ sıcak süt veriyor ve dünyada bir Sekel kadını olduğu sürece, kendir eğirme 

işi bitmeyecek.” Bir anda Botházi’nin aklı başına gelir. Artık yeteri kadar sohbet 

etmiştir, altın yığınına koşar ve göz açıp kapayıncaya kadar heybesine altın doldurur. 

Botházi kendi ceplerini altınla doldurmaktan bir türlü alıkoyamaz. Sonra aklını 

yitirerek hızla uzaklaşır, ancak kapıdan yarım ayağıyla çıkabilir ve diğer ayağı kapıya 

çarpıp kopar. Botházi zengin bir adam olur, fakat bu zenginliğe rağmen kesinlikle 

neşesi kalmamıştır. Ayrıca serveti yavaş yavaş dağılır, çirkin adından başka bir şey 

kalmaz. Sánta Botházi, köy halkı tarafından alay konusu olur. Bundan sonra Bothazi 

yarı yolda kaldığından beri kimse şansını denemeye yanaşmaz ve Zeta kızları huzur 

içinde altın yüksükler dikmeye devam ederler.860  

Görüldüğü üzere bu anlatı açgözlülüğün insanları nasıl etkilediği yönünde ders 

verme niteliğinde bir hikayedir. Sekel kadınlarının kendir eğirme işi ise Sekellerin hiç 

bir zaman boş kalmadığı ve bir şekilde üretime devam edip, hayatlarını idame ettirdiği 

şeklinde bilgi vermesi açısından dikkat çeker. 

Efsane ve halk hikayelerinin dışında Sekellerdeki değişik şekillerde inanışlar da 

mevcuttur. Sekeller geleceği görmek için suya kurşun dökerek fala bakarlar. Bunun 

onlara şans getireceğini düşünürler. Ölüler Günü (Halottak Napja) olarak kabul ettikleri 

 
860 Benedek, a.g.e., s. 21-22. 
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2 Kasım günü mezarlıkları ziyaret ederler. Burada ölülerin ruhu için mum yakarlar. 

Genellikle köylerde ölüm günü ölen kişinin evinde ya da yakın bir akrabasının evinde 

yemek verilir. Şehirlerde bu durum halka şarap ve ekmek dağıtılarak yerine getirilir. 

Yine Hıristiyanların kutsal günü olarak kabul edilen Paskalya gününde, Sekeller 

eğlenceler tertip ederler, büyüklerini ve akrabalarını ziyaret ederler. Haşlanmış yumurta, 

soğan kabuğu ve birtakım kök boya ile boyamak suretiyle süslenip hediye olarak verilir. 

Boyanmış yumurtalar hediye edilirken, alan kişinin soyunun devam etmesi ve 

çocuklarının olması gibi dileklerde bulunulur. Bu gelenek Sekellerde Hıristiyanlık 

öncesinde de yazın geldiğini haber vermek için yapılan şölenlerde uygulanmıştır. Bu 

yönüyle Türklerdeki baharı müjdelemek için tertiplenen Hıdırellez şenliklerini 

hatırlatmaktadır. En önemli inanışlarından biri de Lusia’nın sandalyesi adını verdikleri 

törendir. Bu tören 6 Aralık Aziz Nikola Günü (Szent Miklós Napja) adıyla da 

bilinmektedir. 6 Aralık gününün gecesi dört ayaklı bir sandalye üzerine oturan kızlar 

sabaha kadar burada beklerler. Bu esnada dilek tutar, dualar ederler. Aziz Lusia (Szent 

Lúcia) olarak bildikleri azizden dualarının kabulu için aracılık yapmasını beklerler. Bu 

sebeple bu inançlarının adı Lusia’nın Sandalyesi olarak adlandırılmaktadır.861 

 

6. SEKELLERDE SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT  
 
 

Sekel toplumunu ayakta tutan önemli özellikler arasında tarihsel ve ekonomik 

zenginlikleri yatmaktadır. Herşeyden önce onlar savaşçı bir toplumdu. Doğu ile Batı 

arasındaki mücadelenin en fazla yaşandığı yerlerden bir tanesinde yaşamak zorunda 

kalmışlardı. Askerlik hizmetine ek olarak, esas meslekleri, sadece erkeklerin değil 

kadınların da üretim faaliyetlerine ve günlük işlerine katıldığı çiftçilikti. Çünkü 

çoğunlukla erkekler savaşmak zorunda kaldıklarında kadınların hayatlarını idame 

 
861 Doğan, a.g.e., s. 47. 
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ettirmesi gerekiyordu. Sekel yurdunun toprakları sarp yamaçlardan oluşmakla beraber 

oldukça verimliydi. Arazi ekimi, seri üretim için yapılmıyordu. Kendilerini besleyecek 

kadar olması yeterliydi. Tahıl üretimi kadar meyve yetiştiriciliğiyle de önemliydi ve iyi 

işlenmiş topraklara sahip oldukları için ekonomileri de çok çeşitliydi. Evlerindeki 

bolluk kendi çabaları sayesinde gerçekleşiyordu. Büyük çiftlik sahiplerinin şarap, 

meyve, bal, kendi ormanından odun, nehirden balık, tuz, maden suyu kaynağı vardı; 

dağlarda küçük baş hayvan besleyenlerin yanı sıra geniş ortak alanlarda büyük çiftlik 

hayvanları besleniyordu.862  

16. yüzyılda Sekellerin ana mahsulü buğdaydı. Yulaf ve daha az oranda arpa, 

kenevir ve keten ekimi de çok yaygındı. Gelişmiş ekonomik sistemleri, toprakların iyi 

bir şekilde gübrelendiği, orman koruma önlemlerinin alındığı ve balık havuzlarının inşa 

edildiği erken modern sistemle desteklenmiştir. 16. yüzyıla kadar çoğu yerde ormanlar 

herkese açıktı. Sonrasında ele geçirilen topraklar özel mülk olmaya başladı. Böylece 

Orta Çağ sonunda Sekel köylerinin sınırları genellikle üç kısma ayrılmıştı: 1. ortak 

alanlar ve ormanlar, 2. nyílföld adı verilen kura toprakları, 3. özel mülkler. Böylece 

Sekel yurdunda ekonomik hayatın gelişmesi ile paralel olarak sosyal hayat da gelişmeye 

başlamıştır.863 

Türk topluluklarında olduğu gibi Sekellerde de at yetiştiriciliği oldukça önem 

arz ediyordu. Yetiştirdikleri atlar küçük boylu midilli tarzı atlardır. Bir söylentiye göre 

Sekellere bu atlar Tatarlar tarafından getirilmişti. Sekeller atı daha çok binek hayvanı 

olarak kullanıyorlardı. İlk dönemlerde her onluk yerleşim biriminde bulunan ailelerin 

savaşta kullanmak üzere yetiştirdikleri ayrı atları vardı. Savaş için eğittikleri atları 

günlük hayatta kullanmazlardı ve onlara ayrı özen gösterirlerdi. Diğer atlarını ise taşıma 

ve binek hayvanı olarak kullanırlardı. Büyük baş hayvancılıkla da uğraşan Sekeller, at 

 
862 Ravasz, a.g.e., s. 26-27. 

863 Györffy, a.g.m., s. 71-72. 
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çobanlarını ayrı yetiştirirler. Daha önce bahsettiğimiz onluk birimlerin oluşturduğu 

köylerin hayvanlarını köy çobanları besler. Sadece hayvancılık yapan Sekel aileleri de 

vardır ve onların yaylak ve kışlak hayat tarzı devam eder.864 

Macarlar 10. ve 11. yüzyıllarda büyük bir yerleşim ağı geliştirmişti. Ayrıca tarım 

ülkenin her yerinde ana bir uğraş dalı haline gelmişti. Bu dönemde Macar yönetimi 

altında yaşayan halk, krala vergi ödemekle mükellefken bilindiği üzere Sekeller ise 

sınırları korumakla görevliydi ve vergi konusunda özel bir statüleri vardı. Kraliyet 

sarayında ve kale topraklarında yaşayan halkların örgütlenmesi, ilk başlarda her yerde 

aynı şekilde seyretmişti. Mesterházy, Németh’in düşüncesinden yola çıkarak Sekellerin 

farklı bir türden teşkilatlanma oluşturduklarını ve bu tarzın Türklerinkine çok benzer bir 

yapıda olduğu bilgisini vermiştir.865 Belki de Németh’in dikkatini çeken nokta daha 

önceki bölümde bahsettiğimiz Oğuz boy yapısına benzeyen boy yapılarıydı. 

Erdel hakkında yazan Boner, Sekellerin gösterişsiz ve sade evlerde oturduğunu 

ve evlerinin oldukça göze çarpan bir düzenin ve temizliğin hâkim olduğunu belirtir. 

Boner, Sekellerin kendilerine olan özgüvenin de oldukça baskın olduğunu ve bunu her 

fırsatta göstermekten geri durmadıklarını ama aynı zamanda ülkede gösterişin yok 

denecek kadar az olduğundan bahseder.866 Macaristan topraklarını bütünüyle gezme 

şansı elde eden Macarların ağzında Sekeller için dökülen sözler şunlardır: Korkusuzluk 

cesaret, özgürlük sevgisi ve kendine güven.867 

Sekeller ahşaptan yapılara büyük önem verirler; inşaat için kullanılan ahşabı son 

derece özenle ve zevkle işleyerek bunu belirli bir sanat derecesine kadar 

geliştirmişlerdir. Bu yüzden marangozluk, Sekel topraklarında belli uğraşlar arasındadır. 

 
864 Doğan, a.g.e., s. 48. 

865 Mesterházy, a.g.m., s. 261. 

866 Charles Boner, Transylvania: İt’s Products and İt’s People, Londra 1865, s. 306. 

867 Hankó, a.g.e., s. 48. 
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Sekel bahçelerinin en dikkat çeken özelliği kapılarıdır. Kapılar ve pencereler Sekel 

evlerine hayat veren unsurlardır. Özellikle bahçe kapılarına ayrı bir önem verilir. 

Kapılar adeta bir sanat eseri görünümündedir. Romanya ve Macaristan’da bir Sekel’in 

yaşadığı ev, dış kapısı ile rahatlıkla ayırt edilebilmektedir. Bozulmamış bir geleneğin 

eseri olan “Sekel kapu”ları868 özgünlüğünü her fırsatta gösterir. Kapıların iki açıklığı 

vardır: birisi büyük bir açıklık, ikincisi sokağa açılan küçük bir açıklıktır. Ana giriş 

kapısı yani Anadolu’da da cümle kapısı olarak adlandırılan kapılar süslü bir şekilde 

oyuntulara sahiptir. İşleme motifler Sekel evlerinin özel mimarisi haline gelmiştir. 

Özellikle ay ve güneş motiflerinin yanında Sekel yazıları ve Sekel milli motifleri 

işlenen oymalar;869 çoğunlukla kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere parlak renklerde 

boyanmıştır. Bunu Attila’nın ahşap sarayının ünüyle özdeşleştirip, Hun mirası ile 

bağlantılı olduğu yönünde görüş bildirenler vardır.870 Ağaç bir eşya üzerine yapılan 

işlemeden Romen bir vatandaş mı yoksa Sekel mi olduğu çok net bir şekilde 

anlaşılmaktadır.871 

 
868 Sekel kapuları hakkında bkz. József Sebestyén, “Fedett Nagykapuk A Székelyföldön”, Népi Építészet 

Erdélyben, Düz. Balassa M., Iván-Cseri Miklós, Szentendre 1999; Lajos Lévai, Székelyföldi Képek, Cluj-

Kolozsvár 1940, s. 36-42. 

869 Doğan, a.g.e., s. 49, 71. 

870 Hankó, a.g.e., s. 58-59. 

871 Doğan, a.g.e., s. 49. 
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Resim 7: Sekel Evi ve Kapısı 

(József Sebestyén, “Fedett Nagykapuk A Székelyföldön”, s. 344) 

 

Resim 8: Sekel Kapıları 

(Mihaela Preda; Ana Irina Lequeux-Dincă; Iuliana Vijulie; Alina Mareci; Ana-Maria Taloş; Anca 
Tudoricu, “Exploring The Symbolism Of Traditional Szekely Gates In Heritage Tourism”, s. 87.) 

 

Sekel evleri batı ile temasın etkisini gösterse de bir bütün olarak eski 

özelliklerini korumaktadır. Herkesin bir çitinin olması ve süslü kapıdan sadece eve 

girilebilmesi özellikle karakteristiktir; kapı sadece sokak tarafındadır ve oraya açılır. 

Doğuya ait bir özellik, evi ikiye bölen açık bir saçak, odaların açıldığı bir tür atriyum872 

olarak kalmıştır. Sekel evlerinde dışa kapanan panjur hem dışarıdan gelebilecek 

tehlikelere hem de soğuğa karşı koruma amaçlıdır. Bu şekilde inşa edilen panjurlar, 

 
872 Evlerin girişindeki hol veya evin bir bölümünü oluşturan etrafı sütunlarla çevrilmiş avlu olarak 

geçmektedir. 
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yüksek duvara sahip bahçe kapılarını mimari açıdan tamamlamaktadır. Sekel evinin batı 

evlerinden farkı, çadır şeklini andıran çatısıdır. Sekeller, yamaca bina yapmayan, 

vadinin aşağısındaki çayırda evi neme karşı korumak isteyen ve dağlara hapsolmuş ova 

insanlarıdır ve yaşantılarını buna göre düzenlemişlerdir. Evlerin içi genellikle ahşap 

lambirle kaplı ve dış tarafı sıvalı ve beyaz badanalıdır. Evlerin bacaları yoktur. Çatıda 

sadece sözde bir duman deliği açılır. Bazı kırsal kesimlerde taş evlere de 

rastlanmaktadır. Evlerin yapımında taş ve tuğla, ahşap kadar olmasa da onun kadar 

değerlidir.873 Sekel evlerini bahçelerinde bulunan kuyular tamamlamaktadır. Bu kuyular 

da evin bir parçası olarak kabul edilir. Bu yüzden kuyunun üstü ve çevresi ahşapla 

süslenerek örtülmüştür. Tarihlerine ve köklerine son derece önem veren Sekeller, kültür 

değerlerinin korunması ve yaşatılması için de aynı özeni gösterirler. Bu yüzden Sekel 

yurdundaki tarihi kapıların yok olmaması için yıkılan evlerin ahşap kapıları toplanarak 

Merkuriçuk şehri tarih ve etnografya müzesinin bahçesinde korumaya alınmıştır.874 

Huszka, çalışmaları sonucu, Sekel inşaatının kökeninin doğuda aranması 

gerektiğini; yüksek çatısı, saçakları, sundurması ve zengin bir şekilde dekore edilmiş 

palmiye kapısı ile Sekel evinin Türkistan coğrafyasında daha çok rastlanıldığı şeklinde 

bilgi vermektedir. Ovaya yerleşen Macarlarda antik yapı kaybolmuş, dağlar arasında 

sıkışan Sekellerin muhafazakar doğası, eski geleneği bu güne kadar korumuştur. 875 

Sekel toplumu genel olarak incelendiğinde, herhangi bir olay üzerine çabuk 

sinirlenen ama gazabının yaz fırtınası gibi çabuk sönen bir tabiata sahip olduğu görülür. 

Ne kadar çabuk sinirlenirlerse o kadar çabuk sakinleşirler. Öfke -hayati bir şeyden 

kaynaklanmadıkça- onun dürüst ve iyi kalbinde hiçbir iz bırakmaz. Sekeller adeta 

dağdan aşağı akan bir dere kadar neşeli, misafirperver ve eğlenmeyi çok seven bir 

 
873 Hankó, a.g.e., s. 59. 

874 Doğan, a.g.e., s. 65, 73. 

875 Bkz. J. Huszka, A Székelyház, Budapest 1894. 
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halktır.876 Sekeller, uzağa gitmekten korkmazlar zira fetih ruhuyla yaşarlar. Daima hazır 

halde bulunma, süreklilik arz eden risk durumu ve azim, Sekel ruhunu karakterize eder. 

Sekeller, her zaman zeki, cesur, dayanıklı ve dövüş becerilerini çok iyi muhafaza eden 

bir toplum olmuştur.877  

Sekellerin dinî inanışları incelendiğinde ilk dinleri hakkında bilgi 

bulunmamaktadır. Macarlarla başlayan tarihî birliktelikleri dinlerine de yansımış, 

Macarlar hangi dine mensup oldularsa Sekeller de o dini kabullenmişlerdir. 

Hıristiyanlığı benimseyen Sekellerin çevrelerindeki dinî akımların etkisiyle değişik 

mezheplere dahil oldukları da olmuştur. Sekellerin Katolik, Üniteryen, Reformatist 

(Reformátusok) ve Sabbathians (Szombatasok) yani Sabataistlik olarak gruplandığını 

söyleyebiliriz. Roma Katolikleri daha çok Csiki ve Gyergö Havzası’nda ve Küküllő 

Irmağı’nın kollarının olduğu bölgede; Reformatistler, Olt vadisinde ve Hargita’nın batı 

tarafının bir bölümünde; Üniteryenler ise Homoród ve Nyikó Irmağı’nın vadisinin 

yaşanabilir yerlerinde bulunmuşlardır. Romanya’da yaşayan Sekellerin ise Katolik ve 

Protestan olduğu bilinir. Ayrıca Protestanlar arasında sayıları az da olsa Evangelist 

Sekeller de bulunmaktadır. Bunlar daha çok Saslarla (Almanlarla) hareket etmişlerdir.  

Sekellerin din konusunda oldukça inançlı oldukları söylenebilir. Sekellerde mezhepler 

de bölgeseldi ve bu mezheplere katılarak oldukça bölünmelerine rağmen aralarındaki 

temas, ulusal birliğin tutarlı gücüne karşı dinî farklılığın ayırma gücünün yetersiz 

kalmasına neden olmuştur.878 

 

 

 
876 Hankó, a.g.e., s. 49. 

877 Hankó, a.g.e., s. 49. 

878 Hankó, a.g.e., s. 50-51. 

 



284 
 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu çalışmada Orta Çağ Erdeli’nin tarihî coğrafyasında hâkim unsurlar; Hunlar, 

Avarlar, Macarlar, Bulgarlar, Peçenekler ve son olarak bu bölgenin daimî sakinleri olan 

Sekeller ele alındı. Net bir tarih aralığı bulunmamakla birlikte genel itibariyle 5. yüzyıl 

ortalarından 13. yüzyıl sonuna kadar olan süreç çalışmaya dahil edildi. 

Macar tarihi araştırmalarında Erdel bölgesinin de içinde bulunduğu Karpat 

Havzası, Türkistan coğrafyasından batıya doğru hareket eden kavimlerin son durağı 

olarak kabul edildiğinden son derece mühim, aynı zamanda da araştırılması zor bir 

sahadır. Bu havza, uzun süre özellikle Akdeniz’in doğusundan ve büyük Avrasya 

bozkırlarından gelen insan gruplarının yurt tuttuğu bir bölge olmuştur. Bu nedenle 

haklarında çok fazla bilgiye sahip olmadığımız konargöçer grupların yerleşim tarihi 

açısından önem arz etmektedir.  

Türkçe kaynaklarda Erdil veya Erdelistan olarak geçen bölge Macarcada orman 

ötesi anlamına gelmektedir. Coğrafi konumundan ötürü oldukça yeşil bir alan olması 

adının verilmesindeki en birincil sebep olarak görünmektedir. Karpat Dağlarıyla çevrili 

bir durumda olan Erdel’den daha doğal, tarihî ve etnografik açıdan zengin bir yer 

bulmak oldukça zordur. Bölgenin uçsuz bucaksız ormanlarla çevrili, en kapalı ve en az 

bilinen kısmı ise Sekel İli’dir.  

Yapmış olduğumuz araştırmalar sonucu Erdel’in en eski sakinleri olarak 

Akatzirler ve Keltlerin ardından sonradan bir Roma eyaleti haline gelecek olan 

Daçyalıların adını zikretmek mümkündür. Roma’nın askerî gücünün zayıflamasının 

ardından Erdel’deki hâkimiyeti de sona erince Erdel’e yoğun bir göç gerçekleşmiş ve 

bölgeye özellikle Germen halkları, Gotlar ve Gepidler yerleşmiştir. Bu kavimlerin 

etkinliği bölgeye Hunların gelişine kadar devam etmiştir. Gepidlerin Avarlara yenilmesi 

sonucu Erdel’de Avar dönemi başlamıştır ve bölgede asıl sözü geçenler onlar olmuştur. 

Ancak Gepidler, tamamen ortadan kaybolmamış, Avar birliklerine dâhil olmuşlardır. 
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Avarlar sadece burada değil, bütün Karpat Havzası’nda ve Balkan coğrafyasında etkin 

bir siyaset izlemiştir. Ayrıca Avarlar zamanında Erdel’e Slav yerleşimleri de 

gerçekleşmiştir. Slavlar Avarların doğu karakolu olmuştur. Avarların inkırazının 

ardından Erdel’e Bulgarlar yerleşmeye başlamış ve burada tuz ticaretinde önemli pay 

sahibi olmuştur.  

Avrupa’da 4. yüzyıl sonlarına doğru hızlı savaş taktikleri ve fırtına gibi esen 

süvari ağırlıklı ordularıyla Hunlar, Asya’dan batıya doğru hareket eden Türk soylu 

kavimlerden ilkidir. Daha sonra onları Türk soylu kavimler Avarlar, Bulgarlar ve 

Macarlar takip etmiştir. Hunlar, siyasi tarihleri dâhilinde (375-453) birçok önemli olaya 

sebep olmuştur. Hunların Erdel’de bulundukları dönemle alâkalı olarak yeterince bilgi 

bulunmamaktadır. Attila zamanında Udvarhely yakınlarında Budavára adlı bir yerden 

bahsedilir ki Hunlar burada karargâhını kurup bir süre konaklamıştır. Hunlar, Tuna ve 

Tisa nehirleri arasındaki toprakların önemini en başından anlamışlar ve askerî 

hazırlıklarını buna göre planlamıştır. Ayrıca nümizmatik ve arkeolojik bilgiler ışığında 

Hunların Tuna’nın orta bölgesine denk gelen, Maros ve Körös bölgesinde de bir 

karargâh kurduğu ve Roma’ya karşı etkili bir siyaset takip ettiği görülmektedir. 422 

tarihinde Rua döneminde Olt vadisinin alınışı Hunların Erdel’e ilk giriş yaptığı tarih 

olarak kabul edilir.  

Attila’nın ölümü sonrasında Karpat Havzası’nda ve Erdel’de kısa bir dönem 

yönetimi Gepidler, ardından Avarlar devralmıştır. Avarların döneminde, 6. ve 7. 

yüzyıllarda bölgeye Slavlar da gelmiştir. 7. yüzyılın son çeyreğinde Avarların yönetimi 

zayıflamaya başladığında arkeolojik kaynaklardan anlaşıldığı üzere Karpat bölgesinde 

yeni bir göç dalgasının yaşandığı görülmüştür. Buradan elde edilen bilgilerden 

Bulgarların Pannonya bölgesinde yerleştiği kesin olarak tespit edilmiştir.  

Bütün bunlardan anlaşıldığı kadarıyla Daçya’daki Roma yönetiminin sonra 

ermesinden Macar fethine kadar uzanan zamanda bu bölge yoğun bir göç dalgası altında 
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kalmıştır. Hatta bu dönem sadece göç dalgasının yaşandığı bir dönem olmakla 

kalmamış, aynı zamanda mutlak bir kargaşanın yaşandığı bir kaos dönemi olmuştur. Bu 

kargaşa ortamında Avrupa’nın konargöçer unsurları birbirlerine karşı çetin mücadeleler 

vermiştir. Bu savaşlarda güçlü olan hâkim duruma geçmiş, kaybedenler diğerleri 

arasında eriyip kaybolmuştur. 

Macarlar bölgeye ulaşmadan evvel bu coğrafyada üç kadim güçle 

karşılaşmaktayız. Bunlardan ilki 7. yüzyılda ortaya çıkan Hazar İmparatorluğu’dur. 

Hazarlar, Kafkasya ve Volga bölgesinde üç yüzyılı aşkın bir süre varlığını devam 

ettirmiştir. Konargöçer halkların siyasi anlamdaki geçici üstünlüğü göz önüne 

alındığında bunun önemli ve uzun bir süreç olması kayda değerdir. Bu yüzden Hazarlar 

ve onların tabiiyetinde bulunan halkların tarihi Doğu Avrupa açısından önem arz eder. 

Hatta konumuz dâhilinde yer alan Macarlar bir dönem Hazar İmparatorluğu bünyesinde 

kalmışlardır. Macarlar bu dönemde Hazarlardan askerî teşkilat ve savaş taktikleri 

anlamında çok değerli kazanımlar elde etmiştir. Karpat Havzasını domine eden hâkim 

güçlerden ikincisi Tuna Bulgarları ve sonuncusu ise Avarlara son veren Frank 

İmparatorluğu’dur. Ancak bu dominant siyasi yapıların hiçbiri varlığını 9. yüzyıla 

ulaştıramamıştır. 9. yüzyılda Karpat Havzası ve civarında ortaya çıkan yeni güçler 

Macarlar, Slavlar ve Morovyalılar olmuş ve bu zaman dilimi yeni bir rekabet ortamının 

oluşmasına tanıklık etmiştir. 

Macarların bölgeye ulaşmasının ardından Erdel tarihinde de köklü değişiklikler 

gerçekleşmiştir. Macar tarih yazımında, Macar yurt tutuşunun hemen öncesinde 

Erdel’de yaşayan halklar olarak Slavlar, Yunanlar, Blaklar (Ulahlar), Bulgarlar ve 

Germenlerden Saksonlar gösterilir. Yurt tutan Macarlar diğer yerlerle aşağı yukarı aynı 

zamanda Erdel’in fethini tamamlamışlardır. Bu fethin hangi yönden, nasıl ve ne ölçüde 

gerçekleştiği yönünde çeşitli iddialar mevcutsa da hâkim görüş Macarların günümüz 
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Ukrayna taraflarında kalan ve İç Doğu Karpatlarda bulunan Vereczke Boğazı’nı 

geçtikten sonra Erdel’e yöneldikleri şeklindedir. 

Macarlar büyük badireler ve uzun bir göç yolculuğu ardından Orta Avrupa 

bölgesine yerleşmişti. İlk zamanlarda özellikle doğu sınırından akınlar devam 

etmekteydi ve yurt edindikleri topraklarda kalıcı hâle gelmeleri kolay değildi. Bu 

yüzden ilk etapta sınırlarını koruma altına almaları gerektiğini düşündüler. Daha 

Macaristan’ın fethi bile sağlanmadan önce onlar sınır koruma teşkilatını çok iyi bir 

şekilde tesis etmişti. Macarların yanında Kabarların da bu görevi üstlendikleri 

kaynaklara yansımaktadır. Hatta sınır muhafızlarının çok yakın yerleştirildikleri, bu 

yüzden kolay bir şekilde saldırıya uğramadıkları biliniyordu. Sonrasında da Büyük 

Macar Ovası’na açılan Erdel ve vadileri çıkışında, Macarlar koruma için sınır hattı tesis 

ettiler. Bu şekilde söz konusu sınır karakolları ana yurda geçiş için kontrol noktaları 

olacaktı. Sınır hatlarında ise sonradan Macarlara katılan Peçenekler ve Sekeller 

konuşlandırıldı. Bu sistem 10. yüzyılda daha güçlendirilerek devam ettirildi.  

Yoğun ve kitlesel nüfus hareketlerinin yaşandığı dönemde kavimler önüne 

geleni silip süpürerek ilerlediler ve sonrasında Avrasya bozkırlarının demografik ve 

siyasi yapısı derinden etkilendi. Bu sirkülasyonu kaldırabilen ve diğer milletlerle 

karışmasına rağmen kendi benliklerini koruyan topluluklar yaşama şansı buldu. 

Hunların çöküşünün ardından Karpat Havzasında sayıları az olsa da cesaretleri fazla 

olan bir grup insan vardı. Sekeller, Orta Çağ Avrupa’sının ilk yerleşik ve klasik 

insanları olarak öne çıktılar, çünkü kendine özgü askerî teşkilatları ve demokratik 

kurumlarıyla, kendilerinden daha güçlü durumda olan diğer halkların arasında şaşırtıcı 

bir şekilde mevcudiyetlerini korudular.  

Ota Çağ Macar tarih yazımında öne çıkan belli başlı eserler, Anonymus (Gesta 

Hungarorum) ve Simon Kézai’de (Gesta Hunnorum et Hungarorum) Sekellerden 

Attila’nın halkı olarak bahsedilmişti. Anlatılardan yola çıktığımızda Hunların 
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dağılmasının ardından Attila’nın oğullarından en küçük olan Çaba (İrkin) ve Aladar 

arasında Krimhilda Savaşı vuku bulmuştu. Bu savaşta Çaba’yı destekleyen ve sayıları 

15.000 olan Hun grubu mağlup edildi. Çaba, geriye kalan 3.000 kadar savaşçıyla Csigla 

(Çik-la/Çığla) adı verilen yere çekildi. Kendilerini Çaba’ya bağlayan bu Hun grubu, 

Árpád dönemine kadar burada kalıp, Macarların Pannonya’ya gelmesinden sonra 

Karpatların (Ruthenia) fethine katıldılar. Bütün bunlar sonucu günümüzde artık 

Sekellerin Attila’nın halkı olduğu konusunda yaygın bir inanç hasıl oldu.  

Peki bu halk nasıl olmuştu da Avrupa’ya ulaşmıştı ve Avrupa’ya ulaşmadan 

evvel hangi siyasî oluşumlara dahil olmuştu? Onların Avrupa’ya ulaşmadan önce hangi 

siyasi oluşum içinde oldukları hakkında bilgi veren en önemli yazılı kaynak Türk 

tarihinin başyapıtları olarak kabul edilen Kök Türk kitabeleridir. Elbette elimizde yazılı 

kaynaklar varsa diğer kaynaklar arasında en itibar göreni odur. Burada Bilge Kağan 

zamanında Sekellerle bağlantılı olduğunu düşündüğümüz Çik isimli bir kavimden 

bahsedilir. Bunun yanında Tokuz Oguz boylarında Sse-ki adında bir boy vardır ki Çik 

İl-Sek El adı ile yakından bağlantılı görülmektedir. Sekellerin ilk yerleştiği Çiklamezö 

(Çig-la/Çik İl) adlı yer düşünüldüğünde bu durum gayet mümkündür.  

O halde Çik İl/Sek El yani bugünkü adıyla Sekellerin Avrupa’ya ulaşmaları şu 

şekilde gerçekleşmiş olmalıdır. Çik İl/ Sekeller tarihî yurtları Sayan-Hakas 

coğrafyasında ikamet ettikleri sırada, büyük Hun Devleti’nin dağılma sürecinde 

bölünmeye uğradılar. Daha sonra Ak Hun-Avar gruplarını kendilerine rehber edinmek 

suretiyle, İrtiş’in batı tarafından MS 2. yüzyıl civarında İdil-Ural sahasından ilerleyerek 

buralarda yeni bir siyasi teşekkül oluşturan Hun birliğine katıldılar. Daha sonra buradan 

Avrupa’ya ulaştılar. Avrupa Hun Devleti’nin çöküşüyle birlikte Avar ve Bulgar gibi 

Türk zümrelerine dahil oldular. Sonrasında doğal olarak bozkır kavimlerinden olan 

Macarları kendilerine yakın hissederek onlara katıldılar. Çik İl/Sek El adı zamanla 

Avrupa’da Sekel (Székely) olarak değişime uğradı. 
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Sekellerin Avrupa’ya ulaşmaları bu şekilde gerçekleşmiş olması muhtemeldir. 

Ancak en önemli sorulardan biri de Sekellerin, Hunların dağılmasından sonra 

Macarların gelişine kadarki süreçte, yani kavimlerin en hareketli olduğu dönemde 

bağımsızlıklarını nasıl koruduklarıdır. Bu soru araştırmacıların ve tarihçilerin zihnini 

meşgul eden en önemli sorulardan biri olarak karşımızda durmaktadır.  

Sekellerin yaşadıkları coğrafyanın doğal yapısından en üst düzeyde 

faydalandıkları kaynaklara yansımıştır. Bunun yanı sıra özgürlüklerine olan 

düşkünlükleri ve hızlı organize olan askerî teşkilatları sayesinde kendilerini korumayı 

başardıkları da tarihsel bir vakıadır. Tüm bu koşulların yanı sıra, Hunların dağılması 

sonrasında, Macaristan üzerinden göç eden halkların hiçbirinin Sekellerin yaşadıkları 

bölgede kalıcı olarak yerleşememesi de belki onların kalıcı olmalarını sağlayan diğer bir 

etkendi. Bunlara ek olarak, Hunların dağılmasının sonrasında Franklar karşısında 

yenilgiye uğrayan Avarların bir kısmı da muhtemelen onlara katılmıştı. Burada sadece 

Morovyalıların ufak tefek saldırıları vardı. Bölgedeki topluluklar ya da kavimler -içinde 

Sekellerin de olması muhtemel- belki de Bulgar saldırıları sonucu daha korunaklı 

yerlere çekilmişlerdi. Macarların bölgeye gelişiyle beraber Árpád’ın Karpatlarla çevrili 

havzayı işgal etmesi ve burada Attila’nın mirasını koruyan Sekelleri bulması, Sekel-

Macar tarihinin bundan sonra birlikte anılacak olmasının ilk işaretidir. Çünkü Sekeller, 

Macarların krallıklarını oluşturma sürecine dahil olmuş ve özgürlükleri garanti edildiği 

sürece sınır koruma görevini sürdürmüşlerdir. Árpád ve sonrasında başa geçen krallar, 

Sekellerin bağımsızlığını, kendi yönetimlerini devam ettirmelerini ve vergi 

muafiyetlerini garanti etmişlerdir. Bunun karşılığında Sekeller, krallığın doğu sınırını 

korumayı, krallık ordusu için süvari yetiştirmeyi, kralın taç giyme ve ilk oğlunun 

doğumunda altı öküz sonrasında bir öküz vermeyi kabul ettiler. Sekeller için bu 

yükümlülükleri yerine getirmek zor değildi. Zaten Türk tarzı teşkilatlanmaları, ordu-

millet anlayışına sahip olmaları, onların asker bir millet olmalarını gerektiriyordu. 
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Yaşadıkları yer dolayısıyla da tarım ve hayvancılıkla uğraşmaları, büyükbaş hayvan 

hediyeleri için gerekli olanakları onlara sağlamaktaydı. 

Árpád ve halkının Karpat Havzası’na ulaşması sonrasında onlara müttefik olarak 

katılan Sekel halkının hangi zaman diliminde Erdel’e ulaştığı da merak edilen 

sorulardan bir tanesidir. Bununla ilgili net bir cevap yoktur, ancak biz Sekelleri 

Hunların torunları olarak kabul ettiğimiz için yaşadıkları bu coğrafyanın en eski 

sakinleri arasında görebiliriz. Zaten Sekeller yaşadığı toprakları kendi toprakları olarak 

görmekteydiler ve bu doğrultuda kendilerine has yönetim ve savunma teşkilatı 

oluşturmuşlardı. Böylece Sekel İli, Macarların bir kalesi ve savunma hattı durumuna 

gelmişti. 

Sekellerin askerî anlamda Macar krallığı ile ilişkisi yurt tutuş sırasında olduğu 

kadar, yurt tutuş sonrasında da artarak devam etmiştir. Macar ordusu içinde Sekel ispanı 

komutasında Bizans’la savaşmışlar, çeşitli voyvodalıklarla, Moldova (Boğdan) 

topraklarında, Bulgaristan’da ve özellikle Balkanlarda mücadele içinde olmuşlardır. 

1116 yılındaki Macar-Çek savaşında Sekeller ve Peçenekler için işe yaramaz, gereksiz 

gibi ifadeler yer almış ve Sekellerin fedakarlığı ve kahramanlığı bu dönemde yeterince 

takdir görmemiştir. Ancak sonraki zamanlarda bu durum tamamen değişmiştir. Kuman, 

Moğol ve Türk karşıtı savaşlar söz konusu olduğunda Sekellerin savaşlardaki katkısı 

hakkındaki intiba tamamen değişmiştir. 1200’lü yıllarda Balkan topraklarında vuku 

bulan savaşlarda Sekeller önemli görevler üstlenmiştir. 1241’deki Moğol saldırısı 

Macar topraklarında olduğu kadar Sekel topraklarına da oldukça büyük bir yıkım 

getirmiş, Sekeller Moğol saldırıları karşısında tutunamamıştır. Kaynaklar, 1283 yılında 

Kumanlar ile yapılan savaşlarda, 1284 yılında Boğdan Kumanları ve Nogay Tatarlarına 

karşı yapılan savaşlarda ve 1285 yılında Tarkő Savaşı’nda Sekellerin konumunu 

vurgulamaktadır. 14. yüzyılın Tatar karşıtı mücadelelerinde, Sekel ordusu Macar 
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kraliyet ordusunun belirleyici bir unsuru olmuştur. Yine 1360 ve 1365’te Sekellerin 

savaş tarzı Tatar taktiklerine karşı en etkili mukavemet noktasını oluşmuştur. 

Sekellerin bunca zaman boyunca gizemini koruyan ve araştırmacıların dikkatini 

celb eden bir diğer özellikleri de Kök Türk yazısına benzeyen bir oyma yazı 

kullanmalarıydı. Tıpkı menşe sorunlarında olduğu gibi tarihî süreçte Sekel oyma 

yazısıyla alâkalı da çeşitli iddialar ortaya atıldı. Sekel yazısı bir adaptasyon unsuru 

muydu yoksa Macarlardan mı alınmıştı? Ancak görünen o ki Sekel alfabesi, menşeini 

Avarlardan ve onun da öncesinde Türkistan coğrafyasından almaktaydı. Yeni 

eklemelerle birlikte bu alfabe Sekellere özgü bir hale getirilmişti. Oyma yazının Sekel 

toplumu tarafından yazıtlarda kullanılması ve gündelik yaşamda kendi aralarında bu 

alfabe ile yazışmaları oldukça yaygındı. Ayrıca Sekel oyma yazısının daha çok tahta 

çubuklara oyularak oluşturulması özgünlüğünü kanıtlıyordu. Sekeller bu yazıyı 

atalarından miras kalan bir yazı olarak kabul etmişlerdi. Bu yüzden başta kilise 

duvarları ve tuğlalar olmak üzere korunacağını bildikleri yerlere bu harfleri 

kazımışlardır. Böylece atalarından yadigar kültürel özelliklerinin ve varoluşlarının bir 

sembolü olarak gördükleri Sekel yazısını yaşatmayı kendileri için vazife edinmişlerdir. 

Sonuç olarak Sekel oyma yazısı, Sekel toplumunu köklerine bağlayan eski bir geleneğin 

devamı sonucunda ortaya çıkmıştır.   

Sekellerin Türk karakteri sergileyen en önemli özelliklerinden bir diğeri de 

Hunlardan Oğuzlara, hatta sonrasında Kırgız, Özbek gibi Türk soylu kavimlerde de 

görülen karakteristik bir boy teşkilatına sahip olmalarıdır. Sekeller her biri dört kola 

ayrılan altı soy halinde örgütlenmişlerdi. Boy teşkilatları 16. yüzyılın ortalarına kadar 

Sekel topluluğunun örgütlü bir hâl almasını sağladı. Yönetim ve yargı birimlerinin 

temeli olan tizes (onluk köy düzeni) ve szék (idarî birimleri) adı verilen 

örgütlenmelerinin temelinde boy teşkilatları yatmaktadır. Böylece bölgesel (yedi idarî 
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birim) ve yapısal (altı soy, 4 kol) teşkilatları sayesinde hem askerî rollerini hem de yasal 

ayrıcalıklarını uzun süre korumayı başardılar.  

Her ne kadar günümüze kadar gelen Sekellerin köken ve aidiyet tartışmaları 

konusunda, yapılan bunca araştırmaya rağmen net bir görüş ortaya koymak zor olsa da 

onların Türk soylu bir kavim oldukları hususunda son derece ciddi bulgulara sahibiz. 

Her şeyden önce Sekeller, Orta Çağ Macar tarihi vesikalarında farklı bir halk olarak, 

özellikle Attila’nın halkı olarak geçmektedirler. Bu bize göre tartışılmayacak kadar sarih 

bir bilgidir. Bununla birlikte Sekeller Orta Çağ’da, Erdel’in güney ve doğu sınır 

bölgelerinde yerleşmişlerdi. 11. yüzyıl tarihî kaynakları (gestalar) Macarların Karpat 

Havzası’na vardıklarında Attila Hunlarından olan Sekelleri orada buldukları konusunda 

hemfikirdiler. Bunun dışında tarihî vesikalara da atıfla Sekellerden ayrı bir kavim olarak 

bahsedilirken, Macarlarla yakından bağlantılı olduklarına da dikkat çekilir. Kitabelerde 

ve yıllıklarda bu kadar açık bir şekilde kendine yer bulan bu kavmi biz daha sonra hep 

Türk soylu topluluklarla birlikte görmekteyiz. İlk olarak yerleştikleri Çiklamezö’deki 

Çik ifadesi, sonrasında boy yapıları ve askerî teşkilatları ve en önemlisi Kök Türk 

alfabesine benzer bir oyma yazı kullanmaları Sekellerin Türk soylu halklardan biriyle 

özdeşleştirilmesi için son derece sağlam dayanaklar ortaya koymaktadır. Özellikle Çin 

kaynaklarında Tokuz Oğuz boyları arasında geçen Çik kavminin Sekellerin Asya 

bozkırlarında yaşamakta olan kardeşleri olma ihtimali kuvetle muhtemeldir.  

Sekeller Macaristan dışındaki izole konumlarından dolayı kendilerine has olan 

özelliklerini, geleneklerini ve göreneklerini korumayı çok iyi başarmıştır. Örf ve 

âdetleri, kıyafetleri ve ahlakları da kendilerine özgüdür. Onların tarihten gelen bir 

asaletleri vardır. Bu asaletlerini özgürlüklerine sahip çıkarak başarılı bir şekilde 

muhafaza etmişlerdir. En önemlisi Sekeller, kendilerini Hunların torunları olarak 

niteleyip bu asilliklerini Hunlara bağlamışlardır. Sekeller günümüzde Romanya’nın 

merkezi konumundaki Hargita, Mureş ve Covasna’da (Karpat Havzası) yaşarlar. 
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Bayrakları tipik Türk rengi olan Gök mavi üzerine toprak rengi ve Türk mitolojisinde de 

öne çıkan ters hilal ve güneştir. 
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ÖZET 
 
 
 “Orta Çağ Erdeli’nde Hâkim Unsurlar ve Sekeller” başlıklı bu çalışmada, 

günümüzde Transilvanya olarak bilinen Erdel bölgesinin tarihi-etnik coğrafyasının 

oluşum sürecinin yanı sıra bölgenin güney ve güneydoğusunda yaşayan Sekellerin 

köken meselesi ve Orta Çağ’daki faaliyetleri ele alınmaktadır. Erdel, Türkistan 

coğrafyasından batıya göç eden kavimlerin son durağı olarak bilinir. Erdel’de tarihî 

süreçte Akatzirler, Keltler, Daçyalılar/Romalılar, Avrupa Hunları, Gepidler, Avarlar, 

Bulgarlar, son olarak Slavlarla beraber Macarlar ve Sekeller yaşamıştır. Türk soylu 

kavimlerden olan Sekeller, kendilerine has teşkilatlarıyla, Birinci Dünya Savaşı sonucu 

Romanya’ya dahil edilen Erdel’in güney ve güneydoğusunu yurt tutmuşlardır. Bu 

bölgede yaşayan Sekeller tarih boyunca savaşçı ve özgürlükçü yapılarıyla dikkat 

çekmektedir. Orta Çağ boyunca kendi benliklerini kaybetmeksizin Macarların askerî 

teşkilatında görev alan Sekeller onların sınır bölgelerindeki savunma hattını 

oluşturmuştur. 

 

 Anahtar Kelimeler: Erdel, Sekel, Sekel İli, Hun, Avar, Macar, Bulgar, Peçenek, 

Sekel İspanı, Sekel Oyma Yazısı, Sekel Yazıtları. 
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ABSTRACT 
 
 
 In this study, entitled “Dominant Elements and Szeklers in Medieval 

Transylvania”, the formation process of the historical-ethnic geography of Transylvania, 

the origin matter of Szeklers living in the southern and southeastern parts of this region 

and their activities during the the Middle Age are analyzed. Transylvania is known as 

the last stop of the tribes migrated from Turkestan region to the west. In historical 

process Akatzirs, Celts, Dacians/Romans, European Huns, Gepids, Avars, Bulgarians, 

and finally together with Slavs Hungarians and Szeklers lived in Transylvania. Szeklers 

as one of the Turkish origin tribes with their own typical organizations, settled in the 

southern and southeastern parts of Transylvania that was incorporated into Romania at 

the end of the First World War. The Szeklers living in this region stood out with their 

warrior and independent characteristics historically.  Szeklers who served in the military 

organization of the Hungarians, formed their line of defence in the frontier zones during 

the Middle Age without losing Szekler identity. 

 

 Keywords: Transylvania, Szekler, Szekler Land, Huns, Avars, Hungarians, 

Bulgarians, Pechenegs, The Count of the Székelys, Székely Script, Székely İnscription. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



296 
 

KAYNAKÇA 
 
 

1122 Years For The Homeland Unto Death Hungary in The Carpathian Basin, 

Edited by Lájos Gubcsi, Budapest 2018. 

AHMETBEYOĞLU, Ali, “Attila’nın Oğlu Dengizik’in Devleti İhya 

Mücadelesi, Tarih İncelemeleri Dergisi, C. 23, S. 2, 2012, s. 304, ss. 301-314. 

_________________, “Avrupa Hunları”, Doğu Avrupa Türk Tarihi, Ed. Osman 

Karatay, Serkan Acar, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2015, ss. 107-188. 

_________________, Avrupa Hunları, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2017. 

AKIN, Hicran, “XV. Yüzyıl Lâtince Macar Kroniği Chronica Hungarorum’un 

Türk Tarihî Bakımından Değeri”, Belleten, C. 51, S. 200, (1987), ss. 667-757. 

AKKAYA, Şükrü, “Eski Alman Destanlarında Attila’nın Akisleri”, A.Ü. 

D.T.C.F. Dergisi, C. 2, S. 4, 1944, ss. 555-568. 

AMBRUS, Tünde, “On The Track Of The Szekler Village Tízes The Model-

Like Potential Of The Szekler Village Tízes On The Eve Of The 21st Century”, Acta 

Universitalis, S. 6, 2014, ss. 25-60. 

_________, Tünde, A Székely Falutízesek, Egy Sajátos Településrendszer Mint A 

Társadalmigazdasági Tevékenység Kerete, PhD értekezés, Pécs 2010. 

ANDOR, Csiby, A Székely Közbirtokossági Vagyonok Eredete, Történelmi és 

Jogi Fejlődése Az Ősfoglalástól Napjainkig, Gheorgheni 1939. 

ANONYMUS, Gesta Hungarorum, Terc. Pais Dezső, Magyar Helikon, 

Budapest 1977. 

ANTAL, Fekete Nagy, “A Románság Megtelepülése a Középkorban”, Erdély és 

Népei, Haz. Mályusz Elemér, Franklin-Társulat Magyar İrodalmi İntézet és 

Könyvnyomda, Budapest 1941, ss. 105-115. 

ARANY, János, Összes Költeményei, C. I-II, Szepirodalmi Könvykiadao, 

Budapest 1978. 



297 
 

ARTAMONOV, M.İ., Hazar Tarihi, Selenge Yayınları, Çev. Ahsen Batur, 

İstanbul 2019. 

ASZTALOS, Miklós, “Erdély Története”, A Történeti Erdély, Ed. Miklós 

Asztalos, Kiadja Az Erdélyi Féerfiak Egyesülete, Budapest 1936, ss. 175-360. 

BAKO, Géza, “Érdély és az Avarok”, Korunk, XXVIII, Évf., 10. Sz., 1969 

október. ss. 1462-1467. 

BALÁS, Gábor, “Középkori Székely Települések A Kárpát-és A Duna-

Medencében”, Acta Historica Hungarica Turiciensia, IV. Évf., 1. Sz., Budapest 2005, 

ss. 40-52. 

_____________, A Székelyek Nyomában, Budapest 1984. 

BÁLINT, Hóman; SZEKFŰ Gyula, Magyar Történet, Budapest 1928. 

BÁLINT SZENTKATOLNAİ, Gábor, A Honfoglalás Revíziója Vagyis A Hun, 

Székely, Magyar, Besenye, Kun Kérdés Tisztázása, Gombos Ferencz Nyomda, 

Kolozsvár 1901. 

BÁLINT, Takács Zoltán, “A Magyar Honfoglalás Előzményeiről”, Savaria, 27, 

Szombathely 2002. 

____________________, “IX. Yüzyılda Hazarlar, Peçenekler ve Macarlar”, 

Türkler Ansiklopedisi, C. 2, s.66, s. 498. ss. 497-505. 

BALOGH, Judit, A Székely Nemesség Kialakulásánag Folyamata, Kolozsvár 

2005. 

BALOGH, László, “A New Source on the Hungarian Raids against Byzantium 

in the Middle of the Tenth Century”, Chronica, Annual Of The Instıtute Of Hıstory 

Unıversıty Of Szeged Hungary, Ed. Zsolt Hunyadi, István Zimonyi, Szeged 2008, ss. 

16-24. 

BARÁTH, Tibor, The Early Hungarians, Montreal 1983. 



298 
 

BAŞTAV, Şerif, “Avrupa Hunları”, Makaleler 2, Yay. Haz. E. Semih Yalçın, 

Emine Erdoğan, Ankara 2005, ss. 407-432. 

 ____________, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu Esnasında Bizans ve 

Avrupa”, Makaleler 2, Yay. Haz. E. Semih Yalçın, Emine Erdoğan, Ankara 2005, ss. 

109-161. 

BEDER, Tibor, Türkiye’ye Yaya Seyahat, Ankara 2014. 

BENEDEK, Elek, Erdélyi Népmondák, Cluj-Kolozsvár 1926. 

 BENKŐ, Elek; SÁNDOR, Klára; VÁSÁRY, István, A Székely Írás Emlékei, 

Budapest 2021. 

BENKŐ, Elek; OBORNI, Teréz, Székelyföld Története, A Kezdettől 1562-ig, C. 

I, MTA-BTK-EME-HRM, Székelyudvarhely 2016. 

BENKŐ Elek; SZÉKELY Attila, Középkori Udvarház és Nemesség A 

Székelyföldön, Nap Kiadó, Budapest 2008. 

BODOR, György, “Az 1562 Előtti Székely Nemzetiségi Szerveztről”, 

Közlemények Történelmi Szemle, 1983/2, ss. 281-305. 

BÓNA, István; CSEH, János; NAGY, Margit; TOMKA, Péter; TÓTH, Ágnes, 

Hunok, Gepidak, Langobardak, Balassi Kiadó, Budapest 1993. 

BONER, Charles, Transylvania: İts Products and İts People, Londra 1865. 

Borbala Obrusanszky, Huns and Their Successors; 

https://www.academia.edu/2649704/Huns_and_their_successors (22.01.2021) 

BÖZÖDI, György, Skékely Századok, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 

Csíkszereda 2002. 

________________, Székely Bánja, Budapest 1959. 

BULDUK, Üçler, “Karadeniz’in Kuzeyindeki Etnik ve Dini Oluşumların Tarihi 

Arka Planı ve Günümüze Yansımaları”, Hamdullah Suphi ve Gagauzlar Uluslararası 

https://www.academia.edu/2649704/Huns_and_their_successors


299 
 

Bilgi Şöleni (Haziran/Komrat), Ed. Mehmet Şahingöz, Alper Alp, Ankara 2016, ss. 

293-304. 

BURY, J. B., The Invasion of the Europe by the Barbarians, Norton Library, 

1967. 

ÇAKMAK, Tülay, “Hsiung-nu (Hun) Kişi ad ve Ünvanlarının Eski Çince Yazı 

Çevrimi”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 21, 2003, ss. 97-111. 

ÇOBAN, Erdal, “Ana Hatlarıyla Erken Dönem Macar Ortaçağına Bir Bakış”, 

Balkanlar El Kitabı, C. I, Ed. Osman Karatay, Bilgehan A. Gökdağ, Çorum/Ankara 

2006, ss. 165-184. 

____________, Orta Çağda Macarlar ve Kumanlar, Nobel Kitap, Ankara 2014. 

____________, “Orta Çağ Macar Toplumunda Peçenekler ve Macar Ulusu 

Oluşumuna Katkıları”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, C. 10, S. 3, 2013, ss. 45-

59. 

CONSTANTİNE PORPHYROGENİTUS, De Administrando İmperio, Yay. Gy. 

Moravcsik, Eng. Trans. R. J. H. Jenkins, Washington 1967. 

CZEGLÉDY, Károly, Bozkır Kavimlerinin Doğu’dan Batı’ya Göçleri, Çev. 

Erdal Çoban, İstanbul 1998. 

___________, Magyar Őstörténeti Tanulmányok, Budapest 1985. 

DARKÓ, Jenő, Népességi Mozgalom Erdélyben és Környékén a Középkorban, 

Városi Nyomda, Debrecen 1938. 

DECEI, Aurel; GÖKBİLGİN, M. Tayyip, “Erdel”, M.E.B. İslam Ansiklopedisi, 

C. 4, İstanbul 1978, ss. 293-306. 

 DEMECZKY, J.; HOSSZÚ, G.; RUMİ, T.; SÍPOS, L.; ZELLİGER, E., 

“Revised proposal for encoding the Rovas in the UCS”, Individual Contribution for 

consideration by UTC and ISO/IEC JTC1/SC2/WG2, October 14, 2012. ISO/IEC 

JTC1/SC2/WG2 N4367. UTC: L2/12-331. 



300 
 

 DEMENY, Ludovic, “Secui Şi Campania De Eliberare A Țării Românești Din 

1595”, Revista de Istorıe, Nr 4, Tomul 28, 1975, ss. 495-514. 

DESŐ, Csallány, “Az Avar Törzsszervezet”, A Nyírházi Jósa András Múzeum 

Évkönyve VIII-IX, Ed. Csallány Dezső, Budapest 1967, ss. 35-55. 

DINGIL ILGIN, Fatma Aysel, “Nibelungen Destanı ve Kağan Attila”, Güney-

Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 36 (2021), ss. 1-15. 

DİLBAŞ, Gökhan, “Csángó’ların Kökeni Üzerine”, Balkan Araştırma Enstitüsü 

Dergisi, C. 3, S. 2, Haziran 2014, ss. 17-44. 

________________, “Feodal Macaristan’da Toplumsal Yapı ve Macar 

Tarihindeki İlk Ayaklanma: Erdel Köylü Ayaklanması”, Eskişehir Osman Gazi 

Üniversitesi Tarih Dergisi, C. 3, S. 1, Mayıs 2020, ss. 6-44. 

DOBROVİTS, Mihaly, “The Altaic World Through Byzantine Eyes: Some 

remarks On The Historical Circumstances Of Zemarchus’ Journey To The Turks (AD 

569-570)”, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hung., Volume 64 (4), 2011, ss. 

373-409. 

 DOĞAN İsmail, “Runik Yazının Gelişim Coğrafyası ve Yayılma Sahası”, Türk 

Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, C. 48, 2000, ss. 151-173.  

_____________, Attila’nın Torunları Sekeller, Yeni Avrasya Yayınları, Ankara 

2005. 

DREİSZİGER, Nándor, “Reflections on the ‘Dual Conquest’ Theory of 

Hungarian Origins”, Proceedings of the 2010, 2012 and 2014 Conferences of the Finno-

Ugric Studies Association of Canada, Ohio 2016, ss. 

ECKHART, Ferenc, Macaristan Tarihi, TTK Basımevi, Ankara 2010. 

ECKHARDT, Sándor, “Efsanede Attila”, Attila ve Hunları, Terc. Şerif Baştav, 

Ankara 1982, ss. 123-186. 



301 
 

EDELSPACHER, Antal, “A Székelyek Eredete”, Történelmi és Régészeti 

Értesítő, VII. Évfolyam, 1881. 

EGYED, Ákos, A Székelyek Rövid Képes Története, Tortoma Kiadó, Budapest 

2015. 

____________, A Székelyek Rövid Története a Megtelepedéstől 1918-ig, Pallas-

Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda 2006. 

ENGEL, Pál, Realm of St. Stephen: A History of Medieval Hungary 895-1526, 

I.B. Tauris Publishers, London 2001. 

ERCİLASUN, Ahmet Bican, Nehir Destan Oğuzname (Oguz Bitig), Dergâh 

Yayınları, İstanbul 2019. 

ERCİLASUN, Konuralp, Türk Tarihinde Asya Hunları Birinci Hâkimiyet 

Dönemi, İstanbul 2019. 

Erdély Története Három Kötetben Kezdetektől 1606-IG, Ed. Makkai, László; 

Mócsy, András, C. I , Akadémiai Kiadó, Budapest 1987. 

ERDÉLYI, István, “Avarlar”, Çev. Kürşat Yıldırım, Türk Dünyası İncelemeleri 

Dergisi, XIII/2 (Kış), 2013, ss. 337-346. 

ERDÉLYI, László, A Székelyek Eredete, Szent Bonaventura Könyvnyomda, 

Kolozsvár 1918. 

EREN, Hasan, “Székely (Sekel) Adının İzahı Hakkında”, Çev. Ayşe Öz, 

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, Haziran 2018, 

ss. 215-220. 

 FEHÉR, Géza, A Bolgar-Török Müveltség Emlékei és Magyar Östörténeti 

Vonatkozasaik/ Les Monuments de la Culture Protobulgare et Leurs Relations 

Hongroises,  Budapest 1931. 

 _____________, Bulgar Türkleri Tarihi, TTK Yay., Ankara 1999. 



302 
 

FERENC, Zajti, Magyar Évezredek (Skytha-Hun-Magyar Faji Azonosság), Zajti 

Ferenc Kiadasa, Budapest 1939. 

FERENCZI, İstván, “A Székelyek Eredetének és Erdélybe Telepedésenék 

Kerdéséről”, Korunk, XXVII Évf., 2 Sz., 1968, ss. 205-213. 

FODOR, Ferenc, “Erdély Földrajza”, A Történeti Erdély, Ed. Miklós Asztalos, 

Kiadja Az Erdélyi Féerfiak Egyesülete, Budapest 1936, ss. 35-70. 

GARDA, Dezső, Székely Hadszervezet és Faluközösség, Gyergyószentmiklós 

1994. 

GERGELY, Szenthe, “The Late Avar Reform and The Long Eighth Century A 

Tale of The Hesitation Between Structural Transformation And The Persistent Nomadic 

Tradition (7.- 9. Century AD)”, Acta Archaeologica Academiae Hungaricae, 70 (2019), 

ss. 215-250. 

GOLDEN, Peter B., “Rusya’nın Orman Kuşağı Halkları”, Erken İç Asya Tarihi, 

Çev. Ruşen Sezer, Der. Denis Sinor, İstanbul 2014, ss. 311-344. 

________________, Türk Halkları Tarihine Giriş, Çev. Osman Karatay, Ankara 

2002. 

GÖMEÇ, Saadettin Yağmur, “Attila’nın Çocuklarının Adı”, A.Ü. D.T.C.F. Tarih 

Araştırmaları Dergisi, C. XXIII, S. 36, Ankara 2004, ss. 117-124. 

_________________________, “Kök Türkler ve Uygurlar Çağında Türk Ordu 

Teşkilatına Umumî Bir Bakış”, Hunlardan Günümüze Türk Askerî Kültürü, Ed. A. Sefa 

Özkaya, İstanbul 2019, ss. 159-182. 

 _________________________, “Türk Tarihinde Avarlar ve Avar Meselesi”, 

Ahmet Yesevî Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, IV. Uluslararası Türkoloji 

Kongresi, 13-14 Mayıs 2011, ss. 479-489. 

_______________________, “Türk Tarihinde Sek El-Çik-Çigil Meselesi”, A.Ü. 

D.T.C.F. Türkoloji Dergisi, C. 18, S. 2 (2011), ss. 49-60. 



303 
 

________________________, Türk Kültürünün Ana Hatları, Berikan Yayınevi, 

Ankara 2018. 

________________________, Türk-Hun Tarihi, Ankara 2018. 

________________________, “Türk Tarihinde Bulgarlar”, Prof. Dr. Mustafa 

Keskin Armağanı, Ed. Remzi Kılıç, İstanbul 2014, ss. 485-511. 

________________________, “Türk Tarihinde Hazarlar”, Timurlu Tarihine 

Adanmış Bir Ömür 75. Doğum Yılında Prof. Dr. İsmail Aka’ya Armağan, Ed. Musa 

Şamil Yüksel, Ankara 2017, ss. 413-430. 

________________________, “Türk Tarihinde Peçenekler”, A.Ü. D.T.C.F. 

Dergisi, 53/1 (2013), ss. 251-266. 

GÖMEÇ Saadettin Yağmur; ÇELİKTAŞ Müslüme Meslis, Hindistan’da 

Türkler, Berikan Yayınevi, Ankara 2019. 

GROUSSET, René, Bozkır İmparatorluğu, Çev. Reşat Uzmen, Ötüken Neşriyat, 

İstanbul 2006. 

GRUMEZA, Ion, Dacia Land Of Transylvania, Cornerstone Ancient Eastern 

Europe, Hamilton Books, New York 2009. 

GUMİLEV, L. N., Hunlar, Çev. Ahsen Batur, Selenge Yayınları, İstanbul 2002. 

 GÜNGÖRMÜŞ, Naciye, “İstanbul Yazıtı 1515”, Ankara Üniversitesi D.T.C.F. 

Dergisi, C. 33, S. 1-2 (1990), ss. 193-198. 

 ___________, “Macar Dilinde Bulunan Türkçe Alıntı Sözcüklerin Dil Tarihi 

Açısından Genel Bir Değerlendirmesi”, Batı Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, C. 

3, S. 3, 1998, ss. 123-141. 

GYÖRFFY, György, “A Székelyek Eredete és Településük Története”, Erdély 

és Népei, Haz. Mályusz Elemér, Franklin-Társulat Magyar İrodalmi İntézet és 

Könyvnyomda, Budapest 1941, ss. 35-96. 

GYULA, László, A Kettős Honfoglalás, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1978. 



304 
 

Han Hanedanlığı Tarihi Hsiung-nu (Hun) Monografisi, Haz. Ayşe Onat, Sema 

Orsoy, Konuralp Ercilasun, TTK Basımevi, Ankara 2004. 

HANKÓ, Vilmos, Székelyföld, Az Erdélyrészi Kárpát-Egyesület Kiadása, 

Budapest 1896. 

HARASZTİ, Endre, The Ethnic History of Transylvania, Florida 1971. 

 HARMATTA, János, “Avarların Dili Sorununa Dair”, Erdem, Çev. Hicran 

Akın, C. 3, S. 7, 1987, ss. 11-32. 

 HARMATTA, János, Doğu Avrupa’da Türk Oyma Yazılı Kitabeler, Çev. Hicran 

Akın, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1988, ss. 57-98. 

HEATHER, P., “The Huns and the End of the Roman Empire in Western 

Europa”, English Historical Review, S.110, No:435, 1995, ss. 4-41. 

____________, Gotlar, Çev. Erkan Avcı, Phoenix Yayınları, Ankara 2012. 

HENRY, H. Howorth, “The Avares, or Eastern Huns”, The Journal of the 

Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, S. 2 (1873), ss. 114-127. 

HEPER, Yusuf, Osmanlı Devleti ve Eflak-Boğdan İlişkileri (1574-1634), Uşak 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Uşak 2020. 

HERÉNYİ, İstván, “A Kabarok, Székelyek és Besenyők Szerepe A Nyugati 

Végek Védelmében és Benépesítésében”, Forrás, 8. Sz., Augusztus 1992. 

HÓMÁN, Bálint, A Magyar Hun-Hagyomány és Hun-Monda, Gödöllő 2010. 

______________, A Székelyek Eredeté, Budapest 1921. 

 HORVÁTH-PÁLÓCZI, András,  “Nomád Népek a Kelet-Európai Steppén és a 

Középkori Magyarországon”, Zúduló Sasok, Új Honfoglalók - Besenyők, Kunok, Jászok 

- A Középkori Alföldön és A Mezőföldön, Gyula 1996. 

Hudûdü’l Âlem Mine’l-Meşrik İle’l-Magrib, Çev. Abdullah Duman, Murat 

Ağarı, İstanbul 2018. 



305 
 

HUNFALVY, Pál, Magyarország Ethnographıája, A Magyar Tudományos 

Akadémia Könyvkiadó-Vállalata, Budapest 1976. 

HUSZKA, J., A. Székelyház, Budapest 1894. 

İbn-i Fazlan Seyahatnamesi, Haz. Ramazan Şeşen, İstanbul 1975. 

JANCSÓ, Benedek, A Székelyek, Történeti és Néprajzi Tanulmány, Budapest 

1921. 

_______________, Erdely Története, Cluj-Kolozsvár 1931. 

JORGA, Nicolae, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (1300-1451), C. 1, Çev. 

Nilüfer Epçeli, İstanbul 2005. 

KAFESOĞLU, İbrahim, “Türk-Bulgarların Tarih ve Kültürüne Kısa Bir Bakış”, 

Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, S. 10-11 (1981-1982), İstanbul 1983, ss. 91-

123. 

___________________, Bulgarların Kökeni, Türk Kültürünü Araştırma 

Enstitüsü Yayınları, Ankara 1985. 

___________________, Türk Milli Kültürü, İstanbul 2007. 

KÁLLAY, Ferentz, “A Nemes Székely Nemzet Eredetéről Hadi  és  Polgári 

Intézeteiről A Régi İdőkben”, Hıstóriaiantik, Budapest 2010. 

KALLÓS, Zsıgmond, “Az Ó-Magyar Helynévadás és A Székelyek Eredete”, 

Sorsunk, IV. Évf., 1. Sz., január 1944. 

KARÁCSONYİ, János, A Magyar Nemzet Őstörténete 896-ig, Nagyvárad 1924. 

___________________, A Székelyek Eredete és Erdélybe Való Települése, A 

Magyar Tudományos Akadémia, Budapest 1905. 

KARATAY, Osman, “Avar Hâkimiyeti ve Balkanların Slavlaşması”, Balkanlar 

El Kitabı, Ed. Osman Karatay-B.A. Gökdağ, Karam Yay., Ankara 2006, ss. 86-94. 

________________, “Etelköz Ortanca Macar Yurdu Hakkında Yeni Bazı 

Tespitler”, Belleten, C. LXXVIII, S. 281, Nisan 2014, ss. 41-91. 



306 
 

______________, “Macarlar”, Doğu Avrupa Türk Tarihi, Ed. Osman Karatay, 

Serkan Acar, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2015, ss. 409-448. 

______________, Bulgarlar, Ötüken Yay., İstanbul 2018. 

______________, Macarlar, Ötüken Yayınları, İstanbul 2020. 

KARDARAS, Georgios, “The Bulgarians and the Avar Chaganate, 6th-9th c. 

AD.”, Bulgaria, Bulgarite i Evropa- Mit, İstoria, Svremie, Nauka Konferentsiya, T. 3, 

Valiko Trnovo 2009, ss. 105-118. 

KARPAT, Kemal, “Erdel”, DİA, C. 11, ss. 280-283. 

KELEŞ Nejdet, Nibelunglar Destanı Tarih, Kültür ve Edebiyat Analizi, Bozkır 

Yayınevi, Erzurum 2010. 

KELLY, Christopher, The End of Empire: Attila The Hun and the Fall of Rome, 

London 2009. 

Képes Krónika, Fordította: Geréb László, Magyar Hírlap és Maecenas Kıadó, 

Budapest 1993. 

KERÉNYİ, Bálint, A Korai Bolgárok Tőrténete, Budapest 2017. 

Kézai Simon Magyar Krónikája, Düz. Radó Antal, Terc. Császár Mihály, 

Budapest 1901. 

KISZELY, István, A Magyar Nép Őstörténete, Budapest 2001. 

KNİEZSA, István, “Erdély a Honfoglalás Korában és a Magyarság 

Megtelepedése”, Erdely es a Nepei, Haz. Mályusz Elemér, Franklin-Társulat Magyar 

İrodalmi İntézet és Könyvnyomda, Budapest 1941, ss. 21-35. 

_______________, “Magyarország Népei A XI-ık Században”, Szent István 

Kırály Emlékkönyv, Szerkesztette Serédi Jusztinián, Budapest 1938, ss. 367-467. 

KOCSİS, Károly; KOCSİS-HODOSİ, Eszter, Ethnic Geography of the 

Hungarian Minorities in the Carpathian Basin, Hungarian Academy of Science, 

Budapest 1998. 



307 
 

KOÇSOY, Şevket, “Türk Tarihi Kronolojisi”, C. I., Genel Türk Tarihi 

Ansiklopedisi, Ed. Hasan Celal Güzel, Ali Birinci, Ankara 2002. 

KOLUMBÁN-ANTAL, József, Székely Honfoglalás, Avagy Mikor Költözhettek 

a Székelyek a Kárpát-Medencébe?, Litera-Veres Kiadó, Székelyudvarhely 2008. 

KORDÉ Zoltán, A Középkori Székelység Krónikák és Oklevelek A Középkori 

Székelyekről, Csíkszereda 2001. 

______________, “A Székely Eredetkérdés az Újabb Kutatások Tükrében”, 

Aetas, 1993, ss. 21-39. 

______________, “A Székelység A Tatárjárás Előtti Oklevelekben”, Régi és Új 

Peregrináció Magyarok Külföldön, Külföldiek Magyarországon I, Nemzetközi Magyar 

Filológiai Társaság-Scriptum Kft, Budapest-Szeged 1993, ss. 134-140. 

______________, “Gondolatok a Székely Eredetkérdésről”, Aetas, 1997/2-3, ss. 

7-31. 

______________, “Megjegyzések A Székely Ispánok 1467 Előtti Katonai 

Szerepéhez”, Hadtörténelmi Közlemények, 118. Évf., 1-2 Szám, 2005, ss. 721-731. 

Konstantin Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, Çev. ve Notl., İlhan 

Aslan, Post Yayın, İstanbul 2020. 

KOZAN Mert, “Hadrianapolis Savaşı Öncesi Durum ve Savaşa Giden Süreç”, 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 10, S. 53, ss. 302-307. 

KRİSTÓ Gyula, A Honfoglalás Korának Írottforrásai, Szeged 1995. 

KULIFFAY, Ede, Erdély Története, Budapest 1876. 

KURAT, Akdes Nimet, “Avarlar”, Haz. Serkan Acar, Tarih İncelemeleri 

Dergisi, C. 26, S. 1, Temmuz 2011, ss. 81-111. 

 ____________________, Peçenekler, Yay. Haz. Ahsen Batur, TTK Yay., 

Ankara 2016. 



308 
 

____________________, IV-XVIII. Yüzyıllarda Türk Kavimleri ve Devletleri, 

Murat Kitabevi Yayınları, Ankara 2002. 

LÉVAI, Lajos, Székelyföldi Képek, Cluj-Kolozsvár 1940. 

LİGETİ, Lajos, A Magyarság Őstörténete, Budapest 1943. 

 LİVŞİTS, V. A., “Eski Türk Runik Yazısının Ortaya Çıkışı Üzerine”, Çev. S. 

Gömeç, T. Ölekçi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü 

Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 10, S. 31, ss. 37-50. 

LOMAZOFF, Amanda; RALBY Aaron, The Atlas of Military History, Thunder 

Bay Press, California 2002. 

LORÁND, Benkő; BÓNA, István; JAKÓ, Zsigmond; TONK, Sándor; VEKOV, 

Károly, Erdély Keresztény Magyar Királyságban, Kolozsvár 2001. 

MACARTNEY, C. A., The Medieval Hungarian Historians: A Critical & 

Analytical Guide,  Cambridge University Press, London-New York 1953. 

MADARAS, László, “Hunok, Avarok, Magyarok A Közép-Tisza Vidékén”, 

Zosunuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 27, Szolnok 2013,  ss. 

9-42. 

MANGALTEPE, İsmail, “Avarlar (558-822)” Doğu Avrupa Türk Tarihi, Ed. 

Osman Karatay-Serkan Acar, Kitabevi, İstanbul 2015, ss. 203-240. 

____________________, “Peçenek-Macar Münasebetleri ve A.P. Horvath’ın 

Eserinde Peçenekler”, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, S. 15, 2014, ss. 69-90. 

MARÁCZ, László, “Batı Şuurunda Hun Tasavvuru: Tasvirler, Temsiller ve 

Medeniyet”, Çev. Kadir Yılmaz, Turan, S. 11, 2010, ss. 1-30. 

MARZALI, Henrik, Magyarország Története, Budapest 1911. 

MÁTYÁS, Vilmos, Utazások Erdélyben, Kner Nyomda, Gyomaendrőd 1990. 

MCGOVERN, W. M., The Early Empires of Central Asia, The University of 

North Carolina Press, New York 1939. 



309 
 

MESTERHÁZY, Károly, “Székelyek és Magyarok”, Archaeologiai Értesítő, 

101. Évf., 1. Sz., Budapest 1974. 

Moğolların Gizli Tarihi, Çev. Ahmet Temir, TTK Yay., Ankara 1986. 

MOÓR, Elemér, A Honfoglaló Magyarság Megtelepülése és A Székelyek 

Eredete, Szeged 1944. 

MORAVCSIK, Gyula, “Az Onogurok Történetehez”, Magyar Nyelv, XXVI, 

1930, ss. 89-97. 

NAGY, Géza, “A Székelyek és a Pannóniai Magyarok”, Ethnographia, I. Évf., 

4. Sz., (1890), ss. 165-179. 

NAGY, Katalin, “Megjegyzések Az Avarok Korai Történetének 

Kronológiájához”, Belvedere, S. XXIII/4, 2011, ss. 6-14. 

NEMERE, István, A Szekély Nép Története, Csengőkert Kiadó, Budapest 2017. 

NÉMETH, Gyula, “A Székelyek Eredetének Kérdése”, Századok, LXIX. Évf. 4-

6. Sz., 1935, ss. 98-126. 

______________, Attila ve Hunları, Terc. Şerif Baştav, Ankara 1982. 

______________, Yurt Tutan Macarlığın Oluşumu, Çev. Hüseyin Şevket 

Çağatay Çapraz, Paradigma Akademi, Çanakkale 2019. 

______________, “Attila ve Hunlarının Menşei”, Attila ve Hunları, Çev. Şerif 

Baştav, Ankara 1982, ss. 8-24. 

NYÁRÁDİ, R. Károly, Erdély Népesedéstörténete, Központi Statisztikai Hitaval 

Levéltára, Budapest 2003. 

OBRUSÁNSZKY, Borbála, “Székelyföld Hun Hagyatéka”, Mikes International, 

XII. Évf., 3. Sz., 2012, ss. 96-106. 

OLİVÉR, Gábor, “Az Avarok Meghatározása és Mitológiája”, A Janus 

Pannonıus Múzeum Évkönyve (54), Ed. Gáti Csilla, Pécs 2017, ss. 305-347. 

ORBÁN, Balázs, A Székelyföld Leírása, Budapest 1873. 



310 
 

 ORKUN Hüseyin Namık, Eski Türk Yazıtları, Türk Dil Kurumu Yayınları, 

Ankara 2019. 

_____________________, Türk Tarihinin Bizans Kaynakları, Ankara 1938. 

 OSTROGORSKY, Georg, Bizans Devleti Tarihi, TTK Yay., Ankara 2011. 

ÖGEL, Bahaeddin, “Sekel’lerin Ataları Hakkında (Sikil, Esgil Boyları)”, 

Belleten, Cilt: IX, Sayı:33-34-35-36, Ankara 1945, ss. 469-484. 

________________, Türk Mitolojisi, C. I-II, TTK Yay., Ankara 2010. 

ÖZ, Ayşe, “Orta Çağ Macar Kroniklerinde Hun-Macar Akrabalığı”, D.T.C.F. 

Dergisi, 57/2, 2017, ss. 1474-1490. 

ÖZCAN, Altay Tayfun, Hazar Kağanlığı ve Etrafındaki Dünya, Kronik Kitap, 

İstanbul 2019. 

POHL, Walter, The Avars: A Steppe Empire in Central Europe 567-822, Cornell 

Universıty Press, London 2018. 

PREDA Mihaela; LEQUEUX-DINCĂ Ana Irina; VIJULIE Iuliana; MARECI 

Alina; TALOŞ Ana-Maria; TUDORICU Anca, “Exploring The Symbolism Of 

Traditional Szekely Gates In Heritage Tourism”, Human Geographies – Journal of 

Studies and Research in Human Geography, S. 12, No:1, Mayıs 2018, ss. 81-96. 

Priscus, Fragmenta Et Excerpta Attila ve Bizans Tarihi, Çev. Turhan Kaçar, 

İstanbul 2020. 

PROHÁSZKA, Péter, Kapcsolatrendszerek a Karpát-medencében a Római 

Biradolam és a Barbár Nepék Között a Római Czásár-és Koranépvandorlás-Korban, 

Doktorı Dısszertácıó, Budapest 2008. 

PUSKÁS-KOLOZSVÁRİ, Frederic, “Türkök a 10. Századi Kárpát-

medencében”, Székelyföld Kulturális Folyóirat, XV. Évf., 5. Sz., Május 2011, ss. 61-75. 

RADY, Martyn, Nobility, Land and Service in Mediavel Hungary, London 2000. 

RÁSÓNYI, László, Doğu Avrupa’da Türklük, Selenge Yayınları, İstanbul 2006. 



311 
 

_______________, Tarihte Türklük, Örgün Yayınevi, İstanbul 2008. 

_______________, Tuna Köprüleri, Çev. Hicran Akın, Türk Kültürü Araştırma 

Enstitüsü, Ankara 1984. 

________________, Türk Devletinin Batıdaki Varisleri ve İlk Müslüman 

Türkler, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1983. 

RAVASZ, László, The Szekler Soul, Transylvania Helikon, 1932/1, ss.25-30. 

RÉTHY, László, “A Székelyek és A Magyar Honfoglalás”, Ethnographia, 1. 

Évf., Budapest 1890. 

ROMCİCS, Ignác, “The Origin of The Hungarians”, Çev. Gökhan Dilbaş, 

Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Dergisi, C. 3, S. 6, 2019, ss.73-116.  

 RÓNA-TAS, A., “On the Development and Origin of the East Turkic ‘Runic’ 

Script”, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hung, C. XLI (1), 1987, ss. 7-14. 

RORLİCH, Azade-Ayşe, Volga Tatarları, Çev. Mehmet Süreyya Er, İletişim 

Yayınları, İstanbul 2000. 

RUGONFALVI, István. Kiss, A Nemes Székely Nemzet Képe, Debrecen, 1939. 

 SÁNDOR, Klára, “A Kárpát-medencében Kell-e Keresnünk a Székely Írás 

Előzményeit?”, Az Alföld A 9. Szazadban II., Monográfiák A Szegedi Tudományegyetem 

Régészeti Tanszékéről 4., Szeged 2017, ss. 181-208. 

 _____________, A Székely Írás Nyomában, Typotex Kiadó, Budapest 2014. 

SÁNTHA, Attila, “Székelyek Az 5-11. Században”, Székelyföld, XX. Évf., 3. 

Sz., 2016, ss. 64-93. 

SARANTİS, Alexander, “Eastern Roman Management of Barbarian States in 

the Lower-Middle Danube Frontier Zones AD 332–610”, GrenzÜbergänge 

Spätrömisch, Frühchristlich, Frühbyzantinisch Als Kategorien der Historisch-

Archäologischen Forschung an der Mittleren Donau, Ed. Orsolya Heinrich-Tamáska, 

Niklot Krohn und Sebastian Ristow, Remshalden 2016, ss. 41-66. 



312 
 

SEBESTYÉN, Gyula, “Avarok-e a Mai Székelyek?”, Ethnographia, IX. Évf., 6. 

Sz., 1898, ss. 405-425. 

________________, A Magyar Honfoglalas Mondai, Budapest 1904. 

 ________________, A Magyar Rovásírás Hiteles Emlékei, Kiadja A Magyar 

Tudományos Akadémia, Budapest 1915. 

________________, A székelyek neve és Eredete, Néprayzi Társaság Kiadványa, 

Budapest 1897. 

SEBESTYÉN, József, “Fedett Nagykapuk A Székelyföldön”, Népi Építészet 

Erdélyben, Düz. Balassa M., Iván-Cseri Miklós, Szentendre 1999. 

SÜMER, Faruk, Oğuzlar, A.Ü. D.T.C.F. Yay., Ankara 1972. 

ŞENOL, Mesude, Macar Kroniki Chronica Hungarorum: Birinci ve İkinci 

Bölümlerin Tercüme ve Değerlendirmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans, İstanbul 2018. 

ŞEŞEN, Ramazan, İslam Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, 

Ankara 2001. 

 SZÁDECZKY-KARDOSS, Lajos, A Szekely Nemzet Története es Alkotmánya, 

Budapest 1927. 

SZÁDECZKY-KARDOSS, Samuel, “Avarlar”, Erken İç Asya Tarihi, Çev. 

Ruşen Sezer, Der. Denis Sinor, İstanbul 2014, ss. 283-310. 

SZÁSZ, Béla, A Hunok Története Attila Nagykrály, Budapest 1943. 

Székelyföld Története, III. Kötet, Ed. Bárdi Nándor, Pál Judit, Székelyudvarhely 

2016. 

SZENTHE, Gergely, “The Late Avar Reform and The Long Eighth Century A 

Tale of The Hesitation Between Structural Transformation And The Persistent Nomadic 

Tradition (7. To 9. Century AD)”, Acta Archaeologica Academiae Hungaricae, 70, 

2019, ss. 215-250. 



313 
 

SZENTKATOLNAİ, Gábor Bálint, A Honfoglalás Revíziója Vagyis A Hún, 

Székely, Magyar, Besenye, Kún Kérdés Tisztázása, Gombos Ferencz Nyomda, 

Kolozsvár 1901. 

SZİLÁGYİ, Sándor, Erdélyország Története, C. I, Pest 1866. 

TAGÁNYI, Károly, “A Honfoglalás és Erdély-Megvilágításul a Székely 

Kérdéshez, Ethnographia, I. Évf., 5. Sz., Május 1890, ss. 213-223. 

Tercümân Mahmûd, Târîh-i Ungurus, Haz. György Hazai, Türkiye Bilimler 

Akademisi, Ankara 2017. 

THİERRY, Amadé, Attila Történelme Attila Fiai és Utódai Történelme A 

Magyarok Európába Telepedéséig, Komár Gábor Kiadó, Budapest 2001. 

THOMPSON, Edward Arthur, Hunlar, Çev. Sibel Dinçel, Ankara 2012. 

THURY, József, A Székelyek Eredeté, Kolozsvar 1898. 

TIMON, Sámuel, Epitome Chronologica Rerum Hungaricarum, Cassovia 1734. 

TÓTH, Sándor László, “Birodalmak, Allomak, és Népek XI. Szádi Kelet-

Európában”, Életünk, 34. Évf., 1-12. Sz., 1996. 

___________________, A Magyar Törzssövetség Politikai Életrajza (A 

Magyarság a 9-10. Században), Akadémiai Doktori Disszertációs, Szeged 2014. 

___________________, “Kabarlar ve Kara Macarlar”, Çev. Şeyma Gezer, 

ÇÜTAD, C. 6, S. 2, 2021, ss. 1032-1041. 

 TUBAY, Tiziano, A Székely Írás Kutatásának Története, Budapest 2015. 

 TUGUŞEVA, L. Yu., “Türk Runik Alfabesinin Kökenleri”, Çev. Nataliia 

Tsaryk, Belleten, 2012/1, ss. 77-83. 

 TÜRKER, Özgür, Nefesten Taşa Taştan Kâğıda Türklerde ve Moğollarda Tarih 

Yazıcılığı, Saarbrücken 2014.  

UYDU YÜCEL, Mualla, Türkistan’dan Tuna’ya Peçenekler, Doğu 

Kütüphanesi, İstanbul 2020. 



314 
 

 ÜREN, Umut, Avrasya’nın Bozkır Halkları Alanlar ve Aslar, Akçağ Yayınları, 

Ankara 2018. 

VÁMBÉRY, Ármin, A Magyarok Eredete, Budapest 1882. 

________________, Hunok és Avarok Nemzetisége, Budapest 1881. 

VARGA, Géza, A Székelység Erdete, Budapest 2001. 

____________, The Origins of Hunnish Runic Writing, Research Institute on the 

History of Writing, Budapest 1999. 

VÁSÁRY, István, “Tudomány és Hagyományőrzés”, Magyar Őstörténet, Ed. 

İstván Vásáry, Pál Fodor, Budapest 2014, ss. 11-19. 

______________, Eski İç Asya’nın Tarihi, Çev. İsmail Doğan, Ötüken 

Yayınları, İstanbul 2007. 

______________, Kumanlar ve Tatarlar Osmanlı Öncesi Balkanlar’da Doğulu 

Askerler (1185-1365), Çev. Ali Cevat Akkoyunlu, İstanbul 2018. 

VÉKONY, Gábor, “Az Avaroktól Honfoglalásig”, Életünk, 22. Évf., 1. Sz., 

1984, ss. 65-74. 

YÜCE, Nuri, “Bulgar”, D.İ.A., C. 6, 1992, ss. 390-391. 

ZIMONYI, István, A Magyarság Korai Történetének Sarokpontjai Elméletek Az 

Újabb İrodalom Tükrében, Szeged 2012. 

_______________, Középkori Nomadok-Korai Magyarok, Balassi Kiadó, 

Budapest 2012. 

ZSUPOS, Zoltán, “Honnan Ered A Székely Írás? A Székelység A Kárpát-

Medencében”, Valóság, 60. Évf., 8. Sz., Augusztus 2017, s. 75-94. 

İnternet bağlantıları:  

Gizemli Tarih: Ayasofya  

https://www.youtube.com/watch?v=eltgqziRWWg (erişim tarihi: 30.11.2021) 



315 
 

BOZKUYU Aytaç, Akademia .edu: Ayasofya'daki Runik Yazıya Dair Bir 

İnceleme 

https://www.academia.edu/42009272/Ayasofyadaki_Runik_Yaz%C4%B1ya_Da

ir_Bir_%C4%B0nceleme (erişim tarihi 30.11.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	KISALTMALAR
	HARİTALAR VE RESİMLER
	ÖN SÖZ
	METODOLOJİ, KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR
	1. Metodoloji
	2. Tarihî Vesikalar (Gestalar ve Kronikler)
	3. Telif ve Tetkik Eserler

	GİRİŞ
	BİRİNCİ BÖLÜM
	ERDEL’İN TARİHİ COĞRAFYASI VE ETNİK YAPISININ OLUŞUM SÜRECİ
	1. ERDEL’İN TARİHTEKİ İLK SAKİNLERİ
	2. HUNLAR
	2.1. Avrupa Hunlarının Menşei
	2.2. Doğu Avrupa’da Hunlar
	2.3. Erdel’de Hun Dönemi

	3. AVARLAR
	3.1. Avarların Menşei
	3.2. Doğu Avrupa’da Avarlar
	3.3. Erdel’de Avar Dönemi

	4. MACARLAR
	4.1. Macarların Menşei ve Macarlığın Oluşumu
	4.2. Macar Yurt Tutuşu (Magyar Honfoglalás)
	4.3. Erdel’de Macar Dönemi

	5. BULGARLAR
	5.1. Bulgarların Menşei
	5.2. Doğu Avrupa’da Bulgarlar
	5.2.1. İtil (Volga) Bulgarları
	5.2.2. Tuna Bulgarları

	5.3. Erdel’de Bulgar Dönemi

	6. PEÇENEKLER
	6.1. Peçeneklerin Menşei
	6.2. Doğu Avrupa’da Peçenekler
	6.3. Erdel’de Peçenek Dönemi


	İKİNCİ BÖLÜM
	SEKELLERİN MENŞEİ MESELESİ
	1. “SEKEL” ADININ ANLAMI ÜZERİNE GÖRÜŞLER
	2. SEKELLERİN KÖKENİNE DAİR GÖRÜŞLER
	2.1. Türk Görüşü
	2.1.1. Sekellerin Hun Olduklarına Dair Görüşler
	2.1.2. Sekellerin Avar Olduklarına Dair Görüşler
	2.1.3. Sekellerin Bulgar Olduklarına Dair Görüşler

	2.2. Macar Görüşü
	2.3. Kabar Görüşü
	2.4. Sekellerin Kökeni Hakkındaki Diğer Görüşler


	ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
	ERDEL’DE MACAR HÂKİMİYETİ VE SEKELLER
	1. ORTA ÇAĞ’DA MACAR KRALLIĞI VE ERDEL
	2. SEKELLERİN ERDEL’E YERLEŞMESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER
	3. SEKEL İLİ (SEKEL YURDU)
	4. ORTA ÇAĞ’DA SEKELLER
	4.1. Sekel İspanı ve Sekellerin Macar Ordusundaki Askerî Rolleri
	4.2. Sekel Boy Teşkilatı
	4.3. Sekel Köy Düzeni
	4.4. Sekel İdari Birimleri ve Erdel’de Sekel Yerleşimi


	DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
	SEKEL TOPLUM YAPISI
	1. SEKEL TOPLUMUNUN SOSYAL TEŞEKKÜLÜ
	2. SEKEL LEHÇESİ
	3. SEKEL YAZISI
	3.1. Sekel Yazısına Dair Bilgi Veren İlk Tarihî Kaynaklar
	3.2. Sekel Yazısının Menşei Hakkındaki Görüşler
	3.3. Sekel Yazısı Adlandırmaları

	4. SEKEL YAZITLARI
	4.1. İstanbul Yazıtı
	4.2. Luigi Ferdinando Marsigli’nin Kaydı
	4.3. Székelyderzs Yazıtı
	4.4. Enlaka Yazıtı
	4.5. Bögöz Yazıtı

	5. EFSANELERDE HUNLAR, MACARLAR VE SEKELLER
	5.1. Macar Tarihî Vesikalarında Hunlar ve Macarlar
	5.2. Alageyik Efsanesi (Csodaszarvas-monda)
	5.3. Tuğrul Kuşu (A Turul-monda)
	5.4. Samanyolu Efsanesi (Hadak Útja)
	5.5. Sekel Halk Hikâyeleri ve İnanışları

	6. SEKELLERDE SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT

	SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
	ÖZET
	ABSTRACT
	KAYNAKÇA

