
  

Macaristan’da 
atlı  okçuluk 

Dr. Szőllősy Gábor



  

„Kılıç ile ancak az kişi 
öldürürler, ama binlerce kişi 
öldürürler boynuzlu 
yaylarından atılmış oklarıyla. 
Okadar becerikli ok atıyorlar, 
ki, oklarına karşı korunmak 
hemen-hemen imkânsızdır”
Bu satırları Prüm (Almanya) 
şehrinin baş keşişi, Regino, 
908 (M) yılında Macarlar 
hakkında yazmıştı.
Bu gibi tarihi kaynaklardan 
Macarlar’ın en önemli silahı ok 
ve yay oduğunu öğreniriz.



  

Hıristiyan dinini kabul etmeden evvel 
Macarlar ölülerini at ve silahlarıyla 
beraber toprağa verdiler. 

Buna rağmen arkeologlar mezarlarda 
eksiksiz yaylar değil, ancak yayların 
kemik kalıntılarını buldular.



  

Bu kemik tabakaların yay 
kalıntıları olduğu uzun 
zamandır bilinmedi.
Bunların yay parçaları 
olduğunu Szeged Şehir 
Müzesi’nin etnografı 
Károly CS. SEBESTYÉN 
1930’lu yıllarda tespit 
etmiştir.



  

Macar yayı Türk yayı gibi, başı (kulağı) katı olan, 
birleşik (mürekkeb, kompozit) reflex yaylarındandır.



  

Original maddelerden, otantik teknoloji ile 
Macar yayının replikasını ilk olarak 

Prof Dr. Gyula FÁBIÁN yaptı 1939 yılında.
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Yeni çağ Macaristan’ında eski Macar atlı okçuluğunun ihyası ilk defa 
1981 yılında, Prof. Dr. Fábián’i tanıtan bir TV filimde yapıldı.



  

1984’den itibaren turistik proğramlarda da atlı  
okçuluk gösterileri düzenlenmektedir. 

(Visegrád, Mogyoróhegy, 1984.)



  

Macarista’da ve dünyada 
en çok tanınmış Macar 
atlı okçusu Lajos 
KASSAIdir. 
KASSAI 1988-89 yılında 
compound ve take down 
reflex yayları imal etti, 
bundan sonra ise 
„steppe” yayları 
üretmeye başladı. 
Aynı zamanda atlı 
okçulukla uğraşmaya 
başladı.



  

KASSAI bir binici okçuluk 
yarışma sistemini de 
meydana getirdi. 
Her yarışçı 9 koşu yapar.
Bir koşuda en fazla 3 ok 
atabilir, ama her ok başka bir 
nişan atmalı.
Bir koşu için 18 saniye var. 
Binici sahada fazla vakit 
geçirise koşusu geçersizdir.
Vakit tasarrufu atış 
neticesine sayılır.



  

Atış tekniğinin bazı 
elemanları Japon 
okçuluğundan alınnıştır, 
bazıları da „fantasy”dir.

KASSAI’nin kiyafeti otantik değildir.



  

Onuncu yüzyıldan kalma Macar mezarlarındaki 
tirkeşlerin boyu 78-80 cm arasındadır. Macar 
okuçları 4-5 cm uzunluğundadır. Böylece 
Macar okçuların germe uzunluğu (draw length) 
65-75 cm arasında olduğ varsayılabilir.
İnsanların boyu ve standard FITA germe 
uzunluğu arasındaki ilişkiler hakkında bir 
istatistik hesaplama (regression) yaptım. 
Mezarlardaki iskeletlerin boyuna ve regressiona 
göre eski Macarlar yayın kirişini sağ 
omuzlarına kadar değil, yüzlerine gerdiler.



  

Boy ve germe uzunlugunun korrelasyonu R=0,661

y = 0,3915x + 3,2944
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Kazinin 
yeri

Mezarin 
numarasi

Iskeletin 
boyu 
(cm)

Tirkesin 
boyu

Okun 
boyu 
(Tirkesin 
boyundan 
7 cm eksi)

Greme 
uzunlugu 
(cm) 
(Regress.)

Fark

Karos II/36 157 74 67 64,8 2,2
Karos II/52 167 80 73 68,7 4,3
Karos II/63 164 78 71 68,2 2,8
Karos II/14 160 80 73 65,9 7,1
Karos III/11 176 86 79 72,2 6,8
Hódm.-N 63 167 73 66 68,7 -2,7



  

Resimdeki insan, Attila CSEPPENTŐ 
Macar binici okçuların büyük bir kısmı gibi 

„normal” okçuluğa yakın bir yöntemle ok atıyor.



  

Binici okçu Attila CSEPPENTŐ’nün gurubundan. 
(Ópusztaszer, 2000.)



  

Türk binici okçuluğun 
imkanları:

•Ancak gösteriler 
düzenlemek
•KASSAI yarışma 
sistemine katılmak
•Özel bir Türk 
yarışma sistemini 
oluşturmak.



  

İlgilerinize 
çok 

teşekkür 
ederim
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