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Macarlar ve ataları tarafından tarihsel zamanlarda oluşturulmuş Sekel Macar oyma yazısı sadece 
insanlığın  genel  kültürel  mirasının  parçası  değil,  çok  eski  bir  medeniyetin  düşünce  ürünüdür. 
Kökeni, biçimlenmesi ve başka yazılarla akrabalığı bugüne kadar bilimsel araştırmaların konusu 
olup araştırmacılar ve oyma yazısını kullananlar tarafından bu sorular hakkında pek çok teori ileri 
sürülmüştür. IX. yüzyılda Macarlarların kendi dillerinde oyma yazısını yaygın olarak kullanmaları 
da oyma yazısını yüzyıllardır kullanmalarından ileri geldiğini hiç şüpheye yer bırakmayacak şekilde 
maddî hatıralarla kanıtlanmıştır. 

Avrupa memleketlerinin çoğu gibi Macar Krallığı’nda da XI. yüzyıldan başlayarak resmî ve kilise 
işleri için Latince ve Latin alfabesi kullanılmaya başlanmıştır. Buna rağmen oyma yazı basit çoban 
halk ile Sekel tahta oymacılarından soylular ve papazlar sınıfına değin Macarcanın konuşulduğu 
bazı yerlerde bugün de kullanılmaktadır;  oysa zamanında gizli  yazışmalarda bile kullanılıyordu. 
Oyma yazı sadece Orta ve Yeni Çağ fırtınalarından kurtulmamış, durmadan gelişmiş ve son yıllarda 
benzeri  görünmemiş  bir  popüleriteye  ulaşarak  günümüzün  isteklerine  cevap  verecek  duruma 
erişmiştir.  Günümüzde  Sekel-Macar  oyma  yazısıyla  kitaplar,  gazeteler  internet  sayfaları 
yayınlanmakta, güzel sanat eserlerinde, dizayn çözümlemelerinde, belde tabelalarında kullanılmakta 
ve istekli öğretmenler sayesinde onbinlerce çocuk ulusal yazıımızı öğrenmektedir. 

Sekel-Macar  oyma yazısını  anlayanların,  sevenlerin  sayısını  çoğalarak bugüne değin  yüzbinlere 
ulaşması ulusal yazıyı modernleştirmeyi gerekli kıldı. Hem biçimsel birleştirme ile imlâ kurallarını 
modernleştirme hem de teknik standartlaştırma bu sürecin parçasıdır. Bunu oyma yazıcılar – yazının 
korunması ve geliştirmesi sırasında atalarının yaptığı gibi - toplu olarak meydana getiriyorlar. Bu 
kitap bu gelenekleri koruyan yaratıcı çalışmanın bir durağını tanıtıyor: Sekel-Macar Oyma Yazıcılar 
Topluluğu,  4  Ekim  2008’de  Macarca  konuşanların  ulusal  yazısını  hesap  tekniğinin  dünyasına 
yerleştirmek için Gödöllő şehrinde „Yaşayan Oyma Yazı (Élő Rovás)” adındaki toplantıda bir araya 
geldi. 

Genel hesap tekniksel uygulamanın tek şartı olan UNICODE standardına Avrupa’da yaşayan ve 
gerçekten  kullanılan  yazılarından  sadece  Sekel-Macar  oyma  yazısı  uymuyor.  Bundan  dolayı 
internette  ve gerçek yaşamda örgütlenen Macar  Oyma Yazıcıların  Topluluğu Dr.  Gábor Hosszú 
yönetiminde kitaptaki  N 3527 numaralı  standart  tasarısını  resmî olarak sundu. Topluluğumuzun 
görüşbirliğiyle varılan amacı ulusal yazının standardını bir  an önce yerleştirmektir.  Be vesileyle 
Sayın Okuyucularımızın desteğini de rica ediyoruz.

Kitabın  yazarları Sekel-Macar  oyma  yazısının  atalarının  harika  hazinesi  olduğu,  çağımızın 
isteklerine uygulanarak gerekli saygıyla ardıllar  için iletilecek bir  mirası olduğu, fikrindedir.  Bu 
özellikle son günlerde çok güncel, çünkü ulusal yazının düşünsel ile görünüş dünyası, Macar diliyle 
ve Macar kültürün hemen hemen her alanıyla olan organik ilişkisi sebebiyle çok özlenen Macar 
düşünsel yenileşmesinin bir anahtarı olabilir. 
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