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SZKELY'L ~ LER1
Yazan: Porf. 110MAN BAL~NT
Macar Maarif Naz~rt

Türkçeye çeviren: Dr. HAMIT Z. KO~AY
ÖNSÖZ
Yeni mul~arebenin büyük küçük hadiseleri aras~nda bir tanesi
Erdil'de ya~~yan ve say~s~~bir milyonu bulan Sz()kely halk~n~n yeniden
Macaristana ilhak~~ olmu~tur. Halen macarca konu~an fakat Peçenek
ve Kun'lar gibi Türk asl~ndan olan bu kav~ni anmakla, kuru ajans
haberlerine az~c~k duygu katmak gayesini güdüyoruz. Kendilerini
Maearlardan ayr~~tutan, Hun men~einden olduklar~na inanan, uzun
as~rlar Orhon tipinde <runik» yaz~~ ile kap~lar~n~~ve mabedlerini
süsliyen, O~uzlar gibi 24 kabileye ayr~lan bu halk~n Türk asl~ndan
oldu~unu Thury Jozsef, I•Mmet Gyûla ve Homan Bfflint gibi de~erli
Macar alimlerl kabul etmektedirler.
Szûkly'liler hakk~nda ilk tarihi haber ~udur:
1116 senesinde Macar kral~~ikinci I~tvan Çehlere kar~~~1146 da Layta
nehri boyunda yapt~~~~harpte Macar kral~~ikinci Gfta Alman Hanrik'e
kar~~~pi~dar olarak Peçenek ve Sz~Skely'lileri gönderdi. Maearlarm
Türk harp usulünC~~kabul ettikleri malûm bir keyfiyettir. Türk harp
usulünde ise yeni iltihak eden kabileleri öne sürmek adettir. Sz~5kely'
lilerin cesur taburlar~~ geçen cihan harbinde de nereye gitmi~lerse
büyük kahramanl~klar yaratm~~lard~ r.
Yeni yurt aramak için uzun yola ç~kan ve bir noktada t~kan~p
kalarak kendilerini ihata eden çokluk aras~nda eriyen, yabanc~lara
taze kan ve dirlik veren Türk kavimleri say~s~zd~r.
Macar tarih kurumu (Magyar Törtelmi Tiirsulat) n~n ne~rettigi Erdil
(ErdOy 1940) adl~~ eserden al~ nm~~t~r. sa. 43 — 49
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Türk tarihinin bugüne kadar tamamen ihmal etti~i Szekely'lilerin
men~elerine dair izahat~~Macar alimi ve devlet adam~~Homant
selâlnyetli kaleminden dinleyiniz, ve ~u birkaç sallifeyi ulusal tarihimizin yapraklar~~ aras~na ekleyiniz.
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Szkely'lilerin yurdu

Roma Tuna eyaletini bo~altt~ktan sonra, Karpat havzas~n~~ ~arktan,
~imalden muhtelif cihetlere göç eden German kavimleri ellerine
geçirdiler.
Daçya'y~, Roma lejyonlar~~ve viffiyet sekenesi çekildikten sonra
271 de garp Gotlar~~ i~gal ettiler. Fakat yirmi-otuz sene sonra göç
edince yerlerini Don ve a~a~~~Tuna aras~nda ya~~ yan ~ark Germanlar~ n~n bir kolu olan Gepid'Ier ald~lar. 372 den sonra Gepid'Ier Don
civar~ndan a~a~~~Tunamn sol sahiline - bugünkü Romanya ovas~na göç
ederek akrabalar~~ olan ~arki Gotlarla birlikte Pontus istebi ve Karpat
havzas~~halklar~na boyun e~diren Hun devletine tabi oldular.
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Attilûn~ n Macaristanda otuz sene süren hükümeti esnas~nda
Gepidlerin ve ~ark gotlar~n~n hükümdarlar~~cihangir Hun kral~n~n
silûh arkada~lar~~ ve mü~avirleri idiler.
Attili~ mn 453 te vukua gelen ölümünden sonra ç~kan karde~~kavgas~~
s~ras~ nda Got'larla Gepid'Ier de birbiri üstüne dü~ünce evvelkiler
Pannonia ve illyria'ya göç etme~e mecbur oldular. Gepid'Ier bunu
takip eden as~ r zarf~nda, di~er akraba kavimleri garptaki uzak ülkelere
süren f~rt~nal~~ muhacereti akvam devrini Erdil'de geçirdiler. Topraklar~n~~ Tisa nehrine kadar geni~lettiler, hatta en kesif menzilleri Tisa
ve Maro~~ nehirlerinin birle~ti~i yerde vaktile Attilâ'n~ n merkezi
hükümeti civar~ nda idi.
A~a~~~Tuna yöresinde Drava-Sava nehirleri aras~ na buradan ilerlediler, fakat hakimiyetleri orada uzun sürmedi.
VI. Inci as~r ba~lar~ nda Italyan~ n yeni kral~, ~ark! gotlu Teodorik
onlar~~Tisa'n~n öbür taraf~ndaki yurtlar~ na geri att~. Bu as~r ortalar~nda Got'lar~n yerine Pannonia'ya göç eden Longobard'Iarla kar~~la~arak kanl~~harpler neticesinde büsbütün mahvoldular. Longobardlar
içasyadan gelen Avar kavmi ile ittifak akdederek Gepid'Ieri fena halde
yendiler, fakat kendileri de daha kuvvetli müttefiklerine Panncmia'y~~
terke mecbur oldular.
Sekenesiz kalan Karpat havzas~~Avarlar~n eline geçti.
Faciay~~atlatan ve dokuzuncu asr~n ilk yar~s~nda henüz adlar~na
tesadüf olunan seyrek nüfuslu Gebid menzillerinin Macarlar'~ n yurt
i~galleri s~ ras~nda izlerine rast gelinmedi~ine göre, bunlar~ n Karpat
havzas~n~n s~n~rlar~ndan artan bir nispette içeri sokulan ~slavlara
kar~~t~klarma hükmolunabilir.
Iç Asya isteplerinden tevakkufsuz gelerek Avrupa kalbine ula~an
Avarlar kendilerinin kadim hayvan yeti~tirme mai~et tarz~~ olan atl~~
kavimler nomad kültürünü idame ettirdiler. Alföld, Tuna'mn ötesindeki tepelik m~ntaka ve nehir boylar~ ndaki büyük ba~~hayvanlar~n
beslenmesine elveri~li topraklar~~i~gal ettiler. Ormanl~k m~ntaka hududunda, Avarlar~n Alföddeki menzillerinde baz~~ da~~mk zümreler
halinde Volga- Don aras~ ndan birlikte sürükleyip getirdikleri Kut~~rgur
ve On-ogur kavimlerinin döldintüleri de ya~~yorlard~. Macaristan~n
Avar devrinde pek çok yerde gösterilebilen, hiristiyan kültürü ile de
erken temasa gelen bu kavimler Kafkasya civar~ndaki kültürün de
hamili idiler.
Asyal~~Türkler ve Bulgar-Macar kültür çevresinden ayr~lan halk
unsurlar~~ yan~nda hudutlarda ~imali garbiye ~imalden, cenup ve ~arktaki da~l~k m~ntakaya cenuptan sokulan ~slavlar da görülmektedir.
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Eski sekenenin tahliye etti~i Karpat havzas~nda ikiyüz elli sene
yaln~z Türkler ve Islav cinsinden olan halklar oturdular.
Avar devletinin 800 de vukua gelen y~k~lmas~ndan sonra da ~rki
bak~mdan memleketin etno~rafik tasviri pek de~i~mi~ti.
~arlman~n zaferle biten seferlerinden sonra Pannonia'n~n Tuna
hattma kadar olan k~sm~, Tuna sol sahilinde ise Zolyan~'daki büyük
ormanl~k m~ntakadan garbe isabet eden yurt parças~~Frank-Roma
imparatorlu~unun idaresine geçti. Yeniden kurulan Ostmark ve
Friaul - Markgrafl~~ma ait Karintia sahas~nda Alman menzilleri ve
askeri garnizonlar meydana geldi. Bunlar~n bir k~sm~~daha sonraki
Macar hudutlar~~içine dü~üyordu. Pannonia'mn cecubu garbi kö~esinde XII. inci as~rda dahi «Romal~lar mer'am—Pascua Romanorum»
ad~~verilen yerde, ~lliria, Dalmacia, Friaul ve istria'dan gelen latince
konu~an barbar bir nevi çoban halk sürülerini otlat~yordu. Bunlar~~
Saint Ladislav zaman~ndan kalan Gesta Ungarorum'da mahfuz Macar
ananesi XI. inci as~r sonunda ~slavca olarak «olasz» (Blasii) yahut olah
(blachii, qui et pastores R,omanorum) adile an~yor. Bu olahlar~n
XIII. üncii as~r ba~lar~nda Erdil'de zuhur eden olahlarla hiçbir alakas~~
yoktur. Drava-Sava nehirleri aras~nda Messiyanus adl~~cenubi Islav Bulgar halk~~ya~~yordu. Saint Ladislav buray~~zapt ettikten sonra
kendisi için «Messie rex» unvan~m kullan~yor. Buradaki seyrek
nüfusun ekserisini te~kil eden ~slavlar Alman idaresinin himayesinde
bar~nd~klar~~da~lardan ovalara ve tepelik m~ntakaya inmeye cesaret
eder olmu~lard~. Bunlar~n tayin edilen Herzoglar~~Frank-Alman devletine tabi üç ~slav prensli~ini tesis ettiler:
1) Morva nehrinin iki sahilinde Svatopluk'un Morva - Slovak
prensli~i; 2) Raba-Balaton-Drava aras~nda Pribina'nm Pannon-Slovan
prensli~i; 3) Drava - Sava aras~nda ise Braslav'm Sloven prensli~i.
Tuna'n~n öte taraf~n~n garp k~sm~~hemen sekenesiz kalm~~t~.
Buras~~büyük Alföld ile «Deserta Avarorum» tesmiye ediliyordu.
~arlman zaferleri s~ras~nda Tisa nehri civariyle Erdil'e do~ru
Tuna Bulgarlar~mn a~a~~~Tuna ve cenubl Karpatlar aras~na hakim
k~sma iktidar~n~~tevsi etti. Da~m~k ~slavlar~~ve Bulgar topra~~ndan
henüz iskan edilen Bulgar-Islavlar~~Bulgar-Türk h~lkümdar sülalesine
mensup «duka» lar idare ediyordu. Seyrek bir surette iskan edilen
yeni ülkenin askeri ve iktisadi idaresini bunlar kurdular. Erdilin tuz
madenlerini bunlar i~lettiler. Bulgarlarla onlara tabi Islavlarm Tisa
civar~nda ve Erdilde bugüne kadar kalan birkaç Bulgar-Türk ve müteaddit Islav co~rafi isim hat~ralar~n~~muhafaza ediyor.
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XI. inci asra irca edilen Gesta Ungarorum Macarlar~n yurt i~galinden önce Tuna'mn öte taraf~ndaki Olal~~çobanlar~ndan (Vlacki, qni
et pas(ores Romanorum) Alman ~övalyelerinden (teutonici, milites
R,omani) o devrin tabiri ile moesicel~lar (messiani) ad~~verilen Drava
nehrinin öte taraf~ ndaki Islavlarla Bulgarlardan ve Szer~Sms6g de oturan Yunanl~lardan ba~ka bütün Macaristanda Islavlar~n ve Bulgarlarm
oturduklar~m bildiriyor. Ayr~ ca kendi arzusu ile Macarlara iltihak
eden di~er bir kavimden haber veriyor ki bunlar da Sz6kely'lilerdir.
Eski Macar ananesine göre Sz6ke1y'liler kendilerile akraba Macar'
lar~n yurt i~galinden önce gelip yerle~mi~lerdi. Onlar Hun kral~~Atilla
kav~ninden olup bu toprakta «yabanc~~milletlerin» taaruzu üzerine
Eldildeki da~larla muhat ve mahfuz «(;iglamezö» adl~~ yere s~~~nnu~lard~. Macarlar geldi~i zaman karde~~kavme iltihak için buradan
ç~kt~lar. Baz~~alimler ananeye ayk~r~~olarak onlar~n Macar veya Peçenek olduklar~n~, yahut yurt i~galinden önce yedi kabileden müte~ekkil
Macarlara iltihak eden Kazar-Kabar olduklar~n~~sand~lar.
Halbuki Macar ananesi (üçüncü BMa'mn ads~z vak'a nüvisi ile
K<Szai Simon,un on birinci as~r kayna~~na irca olunan ve yekdi~erinden müstakil ifadeleri) Don ve Dnyeper yan~ndan Macarlarla birlikte
gelen ve ads~z kronikada «Kun» K~Szai kronikas~nda «Aba kav~ni» ad~~
verilen Kabarlarla yeni yurtta iltihak eden Szftely'lileri birbirinden
aç~ k surette ay~r~r.
Sz~Skely sözü Türkçe bir kelime olup «hüldimdar o~lu kavini»
manas~ na gelmektedir. Gerek bu ad ve gerek kabile te~kilat~, ya~ay~~~
tarz~, hafif süvari olarak harp edi~, ziraat hayat~na tamamiyle intibaktan sonra eski anane mucibince ink~ yat vergisini bküzle tediye
Türk kültürünü hamil bir kavim oldu~unu
edi~~
göstermektedir.
Ormanl~k sahaya yerle~meleri ve çok süratle dil de~i~tirmeleri
bunlar~n Hunlar Avarlar gibi orta Asyadan kopan bir istep halk~~
de~il belki de Kafkasya civar~nda ya~~yan Bulgar - Macar - Kazarlar~n
kültür çevresine giren bir kavim oldu~una delâlet etse gerektir.
Szftely kav~ninin Hun ananesi .Altilan~n o~lu Graba'dan kendilerini ne~et ettirmeleri ( bu adlar~n~n medlulûne de uygundur) ve
Macarlar~n yurt i~galinden önce gelip yerle~tiklerine dair mus~r anane
onlar~n Avarlarla sürüklenip ~elen Bulgar, Ono~ur kabilesi yahut
Attila= Hun devletine tabi Bulgar yahut Macar unsurlarile kar~~m~~~
Avar zûmresinin ahfad~~oldu~unu gösterse gerektir.
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Bir Islav atalar sözü «Avarlar~n hat~ras~~bile silindi» der. ~ngiliz
kral~~büyük Alfred Macar ovas~m <Avar istepq» tesmiye eder. 800 de
Islav'lar~ n takibinden kurtulmak için bir Avar kabilesi Almanlar~n
himayesine s~~~narak Odenburg ve Sabaria aras~nda (bugünkü
Szombathely ve ~opron) di~er bir kabilede Györ ve Balaton aras~na
yerle~me~e mecbur olmu~tu. Son defa olarak 875 te Györ ile Hainburg
aras~nda hiristiyanl~~~~kabul etmi~~Avarlardan bahsolunmaktad~r.
Macarlar~n yurt i~galinden sonra onlar hakk~nda bir ~ey i~idilmiyor, ancak ayn~~yerlerde Mo~ony civar~ndaki Peçenek hudut bekçileri
ile birlikte 1116 dan itibaren Sz~Skely'liler an~lmama~a ba~lan~yor.
Garp hududunda Vag nehri havzas~nda ve Zala m~ntakas~ nda XIII üncti
as~rda da Sz~Skely hudut muhaf~zlar~n~~buluyoruz. Bu vesikalardan
~u netice ç~kar~labilir:
Avarlar~ n bakiyesini ya galip kumandanlar birlikte sürüklediler,
yahut IX. uzuncu as~ rda eski efendilerine sald~ran Islavlar onlar~~
temsil ettiler. Vaktiyle ha~metli Avar devleti sekenesinden Macarlar~n
yurt i~galine kadar ancak Alman idaresine s~~~nanlar da~larla muhat
ormanl~k m~ntakalarda bar~na bildiler.
Yaz~l~~kaynaklarda ilk defa XII. inci as~r iptidalar~nda garp Sz~Skely
hudut muhaf~zlar~~görünmektedir. Erdile dair ancak 1200 den itibaren
fas~las~ z vesikalar bulunmakta ve burada onlar, muahher ikamet4hlar~na yurt i~galini müteakip ta~~nm~~~Erdilin autochton sekenesi olarak
kabul edilmektedir. Anonymus'~ n Sz~Skelylilerin Bihar'daki muharebelerinden bahsedi~i ve Bihar m~ntakas~ ndaki eski Szkely kabile adlar~n~~ta~~yan Telegd, ~ebe~, Medgye~~ve Sz&ely Telek yer adlar~n~n
bulunmas~~eski vatanlar~ n~n Bihar ve Erdil hudut da~~silsilesi ile
mahfuz ~ebe~-Körö~~vadisinde ve Kirdlyhciga'n~n ötesinde Alma~~ve
Sonlo~~nehirlerinin kaynaklar~~havalisinde ikamet ettikierine delâlet
eder. Bu havaliye ananenin saklad~~~~ Çiglam,ezö (csigla= ihatal~~ yer,
mahfuz yer, bend) ad~~ve (Sz~Skely'liler Erdile çekildiler) tabiri tamamile uymaktad~r.
Macarlar di~er ~arkl~~ halklar gibi kabile ittifak~na al~nan metbu
halklar~~ve sonradan yurda hicret eden kalabal~ k zümreleri hudutlar
muhaf~z~~ve pi~tar olarak kulland~lar. Peçenek, Sz&ely, Uz, Kun hudut
bekçileri garp, Vallon ve Almanlar ~imal, Saslar ~ark ve cenup hudutlar~na ve Alman ~övalyeleri muvakkaten cenup hudutlar~na bu suretle
geldiler. Peçenek devletinin sukutundan sonra Kunlar~n önünden çekilerek Macar topra~ma iltica eden ve burada Barcasdg da yukar~~ 011
ve Feketeily vadisinde ve daha uzakta garpte yerle~en Peçenek bakiye-
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leri ve hudut sahas~n~ n Islav sekenesi cenubi ~arkide ayn~~rolü ifa
ve daha sonra Sz#Skelylilere iltihak ve temessül ettiler. ~u halde gayet
tabii olarak Maro~~ve Samo~~vadilerinin i~galinden sonra en geç krall~k
ilk asr~nda, SztSkey'lilerde Erdil kaleleri olan Kolozsvar, Torda,
GyulafeHrvdr toprak~mn ~ark~ ndaki hudut sahas~na yerle~tiler.
~kinci Sz(Skely i~gal m~ntrkas~~daha muahhar klaro~-SWc,e/y ve
Telekdi-Sdk topraklrr~ ndan ba~ka Saslar~n Kiralyföld'ini ihtiva ediyordu. Buradaki hat~ralar~n~~bugün dahi (Szdsz-) k&d, Szdsz-Sebes,
Medgyes ~ehirlerinin ismi ve birçok Sz~Skely kabile adlar~~buna tan~kl~k etmektedir.
XII. inci as~r zarf~nda Kunlara ve büyüyen Bizans devletine kar~~~
hudut muhafazas~ mn kâfi gelmiyece~i görülünce bu hudutlara Alman
göçmenlerini de yerle~tirdiler. Bunlar bir taraftan Küküllö-Olt, arasmdaki kirdlyföld'i di~er taraftan Beszterce'yi ve az miktarda Mar
maro~'~~i~gal ettiler. Sz<skely'liler Kiralyföld'den ~arka ve cenubi ~arkiye
çekilerek daha sonra Udvdrhelysdk cenup k~sm~n~~ Hdromsdk'i ve
Barca~ag'~~ i~gal ettiler. XIII üncü as~r iptidas~nda, ~kinci Andra§
Alman ~övalyelerini davet, ve akabinde tart ettikten sonra Saslar~~
Barca~ag topra~~ na yerle~tirdi ve bu yüzden Sz~kely'lilerin bir
k~sm~~ ~imali ~arkiye do~ru çekilerek yukar~~ 0/t havzas~ ndaki yayla
=takas' olan Kaszon Csik, Gyergyv sahas~n~~i~gal ettiler. Bu suretle
geni~liyen yeni i~gal sahas~nda zaman~m~ za kadar varl~~~n~~muhafaza
eden SMkely yurdu te~kilat~~kuruldu. Eski kabile adlar~~art~ k burada
bir ad olarak geçmiyor. Ancak baz~~m~ntakalar~~ifade için s~fat olarak
kullan~l~yor: Telegdi-Sdk, K<1,zdi-Sdk gibi, daha sonra Telegdi ve
Bardoc S.Wc'lerin birle~mesi ile husule gelen Udvdrhelysdk ve K&di,
Sepesi, Orbai, Szac'lerden husule gelen HaromszWin te~ekkülünden
sonra ancak baz~~yer adlar~ nda (mesela: K.zdi vdsdrhely, KezdiSzentldek, Sepesi-Bacon, Telegdi-Bacon) izi kald~. Bu yeni büyük
Szs5k= sekiler bir co~rafi mefhuma tekabül eden adlard~r : Marossdk,
Udvardhelysdk, Hdromsdk, Csiksdk ve Kezdiszaeden 1270 de ayr~ lan
Aranyossdk gibi. Bunlar ayn~~zamanda nihai bir birle~me ve zirai
hayata intibaka da delâlet ederler! Szftely'liler XIV. üncü as~rda Tatar
tehlikesine kar~~~korunmak için cenubi Karpatlarm ötesine henüz
te,~ekkül üzere olan Olah prenslikleri (eski Kun ülkesi) sahas~na yeni
göçmen kollar~~ ay~rd~. ~arktaki serhadlar~n ~ktisaden i~lenmesi ve
askeri müdafaaya tahsis olunan SzcSkely-lvIagyar ve Alman göçmenlerinin ~arka yay~ lan dalgalar~~XIII. üncü as~rda Karpat hatt~n~~a~t~lar.
XV inci B~Sla Kunlar~~hiristiyan yaparak kendine tabi k~ld~~ve Tatar
kudretine kar~~~koyabilmek için derbent ve bo~azlar~n d~~~kap~lar~nda
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müdafaa tetbirleri ald~. Kunlar~n terk etti~i ülkenin Tatarlar~ n eline
geçmesi yüzünden bu tasavvuru tahakkuk edemedi.
Ancak yar~m as~ r sonra Kun devletinin cenup k~sm~n~~tabi k~ lmak
ve iskânlar~~idame için f~ rsat zuhur etti. A~a~~~Tuna ve Olt aras~ndaki <Szkely, ban'l~~~~ (oltenia) tahkim edildi. Onun ~ark~ndaki 0/t a~a~~~Tuna-~lonea aras~nda Kun asl~ndan Tokomer o~lu Basaraba'
n~ n Macarlara tabi feodal vaydal~~~~ (MunMnia) te~ekkül etti. Bunun
~imal ~arkisinde ise Bodza- Tuna- Ilonea aras~nda yeni S zWc.ely-szk
meydana geldi ve buna Olahlar, ahalisi olahla~d~ktan sonra da XIII.
üncü as~rda bile Szkely topra~~~ (Sâcuieni) ad~n~~verdiler. Daha
yukar~da ~imalde Oytoz ve Gyimes bo~azlar~ ndan gelen Szkely'liler
Tartos nehri ve kollar~~boyunca S zeret' e kadar sokuldular. Bu sahalarda pekçok Macar kasabas~~ te~ekkül etti: Kövâr (Chiora) , Bodza
(Buzau) ve Vâsârhely (V~ rrgovi~te), Kâszon, Egyedhalma (Adiud) ,
Tartos (Trotu~) v. s. gibi.
Cenuptaki yerle~me sahalar~~ daha sonra Havaselv prensli~ine,
Tartos vadisindeki Szkely yurtlar~~ (Beszteree veMoldva vadisinde
~arka uzanan Macar ve Sas köylerile birlikte) XIV. üncü as~r zarf~nda
te~ekkül eden Moldva prensli~ine ilhak edildi.
Szkely'liler di~er yabanc~~kabile veya büsbütün yabanc~~ as~ ldan
ne~et eden hudut muhaf~zlar~~gibi Macar krall~~~n~ n devlet te~kilât~na ba~land~ lar. Ancak XIII. üncü asra kadar eski oymak te~kilât~ n~~
muhafaza ederek o s~ ralardaki yerle~me nizam~~mucibince ya~ad~lar.
Hürriyet haklar~~her türlü ~üpheden ani oldu~u için kraldan imtiyaz
bah~edilmesine hiçbir zaman te~ebbüs etmediler.
T~pk~~XI—XIII üncü as~ rlardaki oymak te~kilât~~üzerine m~lesses
Macar as~ lzadeleri gibi, örfe müstenit haklar~n~~daha kuvvetli sand~klar~~için kral~n imtiyaz fermanlar~~ ile zay~fat~lmas~ na asla müsaade
etmediler. Szkely topra~~ = hukuku ve Szkely mülk telâkk~si
muhtelif Szkely müesseseleri di~er krall~k iskân sahalar~n~ n halk
hukukundan ve müesseselerinden tamamile ayr~l~r. Ancak XIII. üncü
as~r zarf~nda kitle halinde iki tarafl~~ anla~m~ya müstenit olarak
Tuna-Tisa aras~na yerle~tirilen Kun'lar~ n hukuk ve müesseseleri bunlara benzer.
Sz~~ kely'lik (Siculitas) tamamile hür ve Macar asilzadelerile ayn~~
derecede oldu~u gibi içtimal tekâmülü, daha dar çerçeve ve daha fakir
Iktisadi miinasebetlerden sarf~ nazar, Macar halk~n~n tekâmülüne uygundur. Szkely cemiyeti için Macar as~lzade cemiyetinin küçük ölçüde
ve üzerinde köylülük damgas~n~~ta~~yan bir örne~i diye biliriz.
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Macar örfüne göre aileyi yahut oyma~~~kuran ecdad~n ismini
ta~~yan oymaklar~~ba~~nda oymak ~efleri bulunurdu. Bunun yerini
ülke te~kilat~~tutunca Szackapitan'lan (hadnagy) Captanei, sive
maiores exercituantium, sive primipili) zuhur etti. Bunlar~n ve
Sza—sekilerin müstakil idarelerinde hakimlik salâhiyeti, varl~kl~~
ailelerden gelen ve nesilden nesle intikal eden ihtiyarlarm (Seniores)
s~mf~na verilmesi çabucak bir zadegân s~mf~mn te~ekkülüne yol açt~.
Senior ve Primipilus unvanlar~~Macarlardaki baron ve jobbagy=
raaya tabirlerine mü~abih olarak nesilden nesile ve akrabalara intikal
ederek a~a~~~s~n~f olan (siculi communes)—avam~~ te~kil eden Sz&ely'
potiores,
lilere mukabil zenginlerin kibarlar~n ve mafevklarm
maiores, principales) içtimal s~n~f~~ te~ekkül etti. Daha sonraki tekâmül
dolay~sile a~a~~~tabaka halk~n zenginle~en unsurlar~~ve kibarlar~n
fakirle~en ahfad~~ t~pk~~Macar hür mücahitler ve orta derecede servetli
asilzadeler gibi birbirine kar~~arak Sz6kely askeri te~kilât~nda suvari
hizmetile mükellef küçük mülk sahibi orta s~n~fa mukabil oldular.
Art~k bu s~n~f~n en ileri gelenlerinden kalan (Primipilus) Macarca
loföszkely ve büyüklerinden kalan primores—Macarca föemberek unvanlar~~kullamlm~ya ba~l~yor. Primor ve primipilus s~n~flar~~büyük
asilzade ve orta asilzadeye tamamile tekabül etmekle beraber büyük
milletlerin daha zengin içtimal s~n~flarma nazaran bunlar aras~nda
gerek içtimai gerek servet bak~m~ndan büyük fark yoktur. Primor
olmak için köy topra~~nda en az üç mülkü olmas~~laz~md~r. Primipilus,
ise kendi at~~ile harbe i~tirak eden herkes olabilir. Avam halk~n~~
te~kil eden Sz6kely'liler de piyadeyi (pedites) daha sonra silahendazlar~~
(pexidarii) te~kil eder.
Bunlar t~pk~~Macarlarda oldu~u gibi ileri gelen varl~kl~~
lere hür insanlar s~fatile hizmet ederler, yahut mevcut kendi küçük
topraklar~nda çal~~~rlard~. Umumi idareye ise her üç s~n~f (tria genera
Sicularum) hür insanlar aras~nda fark gözetmiyen eski ananeye
tevfikan müsavi hakla i~tirak 'ederlerdi. Asil olduklar~na vergi vermeyi~leri de tan~kl~k eder. Asilli~in icab~~olan sedakat ve silahla askeri
hizmetten ba~ka Sz~Skely'lilerin yegane vazifesi krala eski tabiiyetin
bir ni~anesi olmak üzere taç giyme merasiminde, evlenme s~ras~nda
ve ilk çocu~unun dog~~munda her mülkten bir öküz hediye etmek
(ökör süt~5s) den ibarettir.
Szaely halk~~Macar beyine daha sonra k~rala tâbi ve her bak~m~ndan hür bir halk, Macar kabile birli~ine dahil oldu~u cihetle daha
muahhar zamanlarda da vilâyetlerdeki i~panlar~n hüküm ve idaresi-
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ne tabi olmazlar. Emlâki kaleler aras~na s~k~~m~~~olsa dahi münhas~ran
Sz~Skely'lilerin kendilerine has i~pan'~n~~tan~rlard~. Erdilde bu Sz~3kely
I~pan'~~ Vayda'dan sonra kral~n en ileri gelen bir memuru Sz~Skely
ordusunun kumandan~~idi. Kral nam~na temiz i~lerinde en son karar~~
o verirdi.
Adli ve idari kudret bundan sonra da Sz~Skely toplulu~-unun elinde
kald~~~~için hüküm ve idare selahiyeti dard~. Erdilde Macarca konu~an
Szek~Sly'liler çok eskiden gelip yerle~en, Macar milletinin kitle halinde
yurt i~gal eden bir kabilesi, ayr~l~~r~m ve hukuki müesseselerini
Macar kabile ittihad~~ortadan kalkt~ktan sonra da muhafaza eden bir
halk idi.
Sz~Skely'lilere Macar devletinin hayat~nda, Macar krall~~~n~~Türk
~rk~ndan olan akraba halklara ve Balkanl~~Grek, Slav, Olah ortodokslara kar~~~müdafaa vazifesi verildi. Bu tarihi vazife ve müstakil milli
te~kilat onlar~~ayn~~veçhile kapal~~bir kitle halinde ve husust milli
te~kilatlar~~ile ya~~yan Sas ve Erdil macarlar~~ile birlikte Erdil tarihinin
taliini tayine sevk etti. Mazide müstakil Erdil prensli~ini te~kil eden
üç unsurdan biri s~fatile Erdil Macarl~~~m müdafaa ve idame ettirdiler.
Zaman~m~zda da Szftely'liler Erdilde Macar kültürünün ve Macar halk
~uurunun asla pazarl~k kabul etmiyen hamili ve müdafiidirler.

