MacardiliFin-Ugor,dahadoğrusu lamıştır.XIX.yüzyılınortalarındanönce
UralailesigrubundanolduğuiçinMacar
gelişimin erken aşamasında bulunan
halk inançlarını araştıranlar karşı
- lıkla
halkları inceleme romantizmi araştı
r
rı Avrasya’da aramaya yönelmişlerdir. macıları doğunun en uzak köşelerinde
Bilim adamları arasında putperest
Ma
yaşayan farklı etnoslara yöneltmiştir.
carların eski dininin, “dini” inançlarıGerek
nın
Macaristan gerekse Macaristan
anayönelimininŞamanizmolarakkabul dışında şamanizm araştırmacıları araedilen,Sibiryahalklarınınilkelinancı
n
dan ayrılmadığını kanıtlama geleneği
hükümsürmüştür.
Sibiryaşamanizmininklasikörnek
leriVogul,Ostyak,LoparveSaametnik
grupları arasında bulunmuş, gerçekte
gerikalanFingruplarıeskizamanlarda
ki genel inancın sadece açıklanamayan
izlerinikorumuşlardır.Votyakçada
tuno,
Çeremiscede
kart adını alan kurban su
nucu kurban törenini organize etmiştir.
Eski Fin ve Lopar büyücülerinin noyta
ve noyade olarak adlandırılmış olması
etimolojik açıdan Vogulca’da şaman
- an
lamındakinayt’la uyuşmaktadır. Şama nizmin eski zamanlardaki ortak- kökle
1
riyleilgilibenzernoktalarda
. vardır
Orta çağ Macar kronikleri sıklıkla
eski Macar mitoloji literatüründen ve
halk inançlarından alıntı yapmaktadır,
bu kaynaklarda Macar kurban atlarıyla
ilgili anlatımlar ve bölük pörçük işaret
lerdeyeralmaktadır.Bueserler-Macar
lar arasındaki kurban verenlerin
táltos
olarakadlandırıldığınıbelirtmektedir.
Macaristan’da şamanizm araştı
- r
malarına ilgi çok eski zamanlarda
- baş
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rımşamanlarınayrılmasıylatamamlan
tiflerle karşılaşılmaktadır (bu değişmez
mıştır.DahaönceonlarıçoğunluklaMasüttalebibasitköylülertarafından,halk
carşamanınıntekbireskikategorisinde
efsanelerineuygunolarakalgılanmakta
3
birleştirmişlerdi
.
dır)Çoğunlukla
.
görmemezliktengelinen
Daha sonra Vilmoş Diosegi, şamabu motif günümüz farmokolojisinde bili
nizmin, özellikle kendisinin de öncü bir
nen olgularla karşılaştırıldığında anlam
4
araştırmacı olduğu
, Avrasya şamaniz kazanmaktadır,sütmuhomorunetkisini
8
minin incelenmesine Macar katkı
sı
nötrleştirengüçlübirdetoksindir
.
nı değerlendiren yazısını yayınladı. O
Geçmiş yıllarda toplanan efsane ve
“Sibirya’da şaman izleri üzerinde gide
inançlarınzenginkoleksiyonunun
- anali
rek”5 alan malzemeleri toplamada
- ol
zi sayesinde taltos figürü büyük bir es
gunlaşmıştı. Zengin karşılaştırmalı maneklik kazanmaktadır. Karşılaştırmalı
teryalbazındaDiosegi,MacarveSibiryamitoloji için şu karakteristik çizgile
gelenekleri arasındaki bağlantı
- yı açıönem
k taşımaktadır:
lamaya çalışmıştı. Bugüne kadar onun
-Bebek-táltosdişleriyledoğar;
Macar halk kültüründe şamanizmin izYedi
yaşındakaybolurveyakınbir
leriyle ilgili monografisi kendi türüyerlerde
nde
dolaşır (inançlar dairesinde “7”
6
eniyiolarakkalmıştı
. r
sayışının uyuşumunu hatırlamak yerinDiosegi’nin vakitsiz ölümünden deolacaktır);
sonraonunincelemesinidevamettirmek
- Eğer o ortalıktan kaybolmazsa
amacıylabirdiziçalışmayayınlandıHer
.
bayılmavekrampnöbetlerigösterenbir
şamanıntemelamaçlarındanbirihasta
hastalığayakalanır;
lıkların tedavisi olduğu için Macar halk- O gündüzleri uyur: “görünür dün
hekimliğinde şaman sanatına ait
- veri
yadankaybolur”Daha
.
öncebelirtilen
- re
lerin analizini yapma girişimleri kabul
vülün “esrime durumunda olmak” bu si
7
edilmiştir
. En büyük araştırmacıların
nonimiincelenenşamanizminenönemli
arasında bile çok azı Macar halk inanı
- ş elementlerinden birini ifade etmektedi
larında “muhomor” (Amanita Muscaria, farklıbirdünyayaseyahat.
L.- bolondgomba= “akılsızlık mantarı”)
- O geri geldiğinde veya evine dön
kullanımıylabağlantılıkanıtlarınvar
- ol
düğündesütister,eğeronasütverilmez
duğunu bilmektedir; bu, transa geçmek
sebölgeüzerindefırtınaoluşur,buradan
için şamanlar tarafından yaygın olarak
onun doğaüstü güçlere sahip olduğu an
kullanılan, düşlere neden olan bir
- man
laşılmaktadır.
tar türüdür. “Akılsızlık mantarı”nın bü - Bundan başka onun kaybolma ve
yücülükte (özellikle cinsel büyüde) kulyenidenoluşmaözelliğinikarakterize
et
lanıldığıbilinmektedir,fakatelbette
bu
mektedir.
nunla ilgili çok az veri bulunmaktadır, Sonözellikhikayelerdehayvan
- şek
bu pratik táltos veya tudos- Protestan
lindeuçmagibiçokönemlibirdüşünceypapazlarının(“herşeyibilençoban”aşı
) le de bağlantılıdır. Büyük Macar ovarıbirkıskançlıklakoruduklarısırda
- sak
sının çobanları hikayelerde düşmanla
lanmıştı. Macar folklorunda sürekli
- ola
savaşan farklı renklerde (siyah- beyaz,
rak táltosların evin eşiğinde belirdikleri
kırmız- gri) boğalar görünümündedir.
ve süt istedikleri şeklinde alışı-ldıkGeyik
mo yetiştiren halkların efsanelerinde
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şamanlar geyik görünümünde savaşır,
dir. Fakat şamanist kökenli bir dizi iz
epik halk geleneğinde bulunmakta ve
aynı zamanda at yetiştiren halklarda
şamanların bu tür durumlarda at veyaMacarköylülertáltosolarakadlandırılan
güçlü şamanların olduğunu hatırlamak
gökselboğagörünümüalmalarıgibi 9.
13
tadırlar
. Köylüler sadece onlarla ilgili
Macarların putperest dünya görü
birkaç hikayeyi değil, aynı zamanda on
şünün temelini dünyanın şamanist al
ların ayrılmaz bir parçası olan elek- tefi
gılanışının oluşturduğu iddia edilebilir.
Daha önceki araştırmacıların Macar dehatırlamaktadırlar.
halk masallarında iyi bilinen göklere Yakın Geçmişten Bazı Veriler
197 yılı ortalarında Çekoslakadar büyüyen ağaç tipini, şaman inivakya’dan bir dostum bana ilginç bir
siasyonu ve diğer şamanistik faaliyet
şeyler anlatan eski bir çobanla
- karşı
leri ağaçla karşılaştırmaları özenli bir
laştığını haber verdi. Çobanı birlikte
- zi
girişim değildir. Benzeri şekilde Macar
yaret etmemi önerdi. Aralık ayının son
halkmasalındakitranshalindeki
- kahra
man, seremonisinin amacını sembolizehaftasında şimdi traktör şöförü olarak
eden dağa tırmanmalıdır. Macar halk çalışan, enerjik, kırk beş yaşlarındaki
bu adamı görmek için birlikte gittik. O,
masallarında kahraman dağdaki ağaca
Macarcakonuşulanbölgeninkuzeydoğu
ya tırmanmalı ya da uçmalıdır, Sibirya
bölümündeyeralanbirköydekiikiodalı
Şamanları ise sıklıkla öbür dünyaya on evdeonçocuğuylayaşıyordu.Günümüz
ların uçmalarına hizmet eden teflerini
10
de Çekoslovakya’ya giren bu köyde Ma
“şamanatı”olarakadlandırırlar
.
carlar da vardı. Her yandan bataklıklar
Macarşamanizmininproblemlerine
ve kamışlarla çevrelenmiş bu sınır köyü
dahaeleştirelyaklaşımlardabulunmak
birkaç yüz yıl öncesine değin kapalı bir
tadır. Vilmoş Foygt, putperest Macar
yermiş,
ların eski “dininin”, temelde inançları
n buyüzdenbölgesakinlerininha
fızası
şamanistik bir içerikte oluştuğunu
yadnda arkaik gelenekler korunmuş
tur(metinlerputperesthalkefsaneleri
sımaktadı11
r.
le
ilgili
çalı
şmalarda
yayı
nlanmı
ştı
r)
.
Macar köylülerinin epik geleneğin
Yanlarında videokamera, fotoğraf
de temelde putperest halk hikayeleri
makinesı ve teyp olan dört kişilik bir
görünümündeki şamanist motifler ko
ekip ilk görüşme için bana yardım etti.
runmuştur. Bazı yaşlı köylüler veya ço Konuşmamızın en başında biz değerli
banlar kendi tanıdıkları, transa geçmiş,
arkaik bilgilere sahip bir kaynak kişiyle
dahasonragöklerdehayvan,çoğunlukla
çalışmaimkanıbulduk.
da boğa görünümünde savaşmış insan
Ondan babasının en uzak bölgeler
larla ilgili hikayeler anlatabilmektedir
ler12.Fazlakemikler,şamaninisiasyonu deki tedavi bilgilerini çok iyi bilen bir
çoban olduğunu öğrendik. Yaşlı adamı
(yedi, on dört ve yirmi bir yaşında ol
sıksık1950’liyıllardahayvanlarıtedavi
maktadır) gibi diğer geleneksel çizgiler
etmek
de bilinmektedir; bununla birlikte
ruh için çağırırlarmış. Bu hikayelerin
temelfikirleribüyügücünesahipçoban
ların yardımı gibi şamanizm için diğer
larla ilgili efsane verileriyle-benzeşmek
tipik kavramlar Macar epik geleneğinde
tedir. Böyle bir çobanın sürüsü kendi
bulunmamaktadır.
kendineotlar.
X.-XI.yüzyıllardaMacarlarınRoma
“Her şeyi bilen eski çobanın” küçük
Katolik kilisesine girdikleri -bilinmekte
http:/www.millifolklor.com
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oğluolankaynak kişimiz birkaç yıl önce
AnlatımınbutürelementleriMacar
öldü.Geleneğeuygunolarakbilgiler
- kü inanç sisteminde iyi bilinmektedir: yani
çük oğluna geçmeliydi. Kaynak kişimiz
çobanın hikayelerinde şaşırtıcı hiçbir
çocukluğunuvedelikanlılığınıbabasıylaşey yoktu. Daha da önemlisi bu hatıra
birlikte çoban olarak geçirmişti. Onun
lar güçlü bir inançla, onun özel bir gücü
hikayesinden onun inisiasyonunun
çev
olduğuna, doğruluğuna inançla doludur
resine çizilmiş bir daire içinde-bir kav
(olayların çoğunluğunda kendi isteğiyle
şak noktasında gece durduğu ön dört iyileşmevesembollerinkopukluğu
- olma
yaşında başlamıştı. O korkunç rüyalar
sınakarşın).Onunvücudunavepsikolo
görmeliydi. Macarların ve diğer halkla
jisine gelince o kendi inancına güvenen
14
rın inançlarında en yaygın epik motif
sağlıklıbirerkektir.Oönemlisaydığıbu
onunanayollarınkesiştiğiyerdir.Böyle
tür ezoterik bilgi elementlerini kendis
bir yer şaman inisiasyonunun tipik
- moiçin savunmak veya saklamak istermiş
deli olan ucubeleri, acıları kovan,
- adan
gibi onun konuşma sırasında defalarca
matörenialanınadönüşmüştür 15 .
konuşmayı kesmesi ve belirgin detaylar
Kaynak kişimiz kendi insanüstü vermek istememesi de bunun kanı-tı sa
(veya özel) özellikleriyle bir kızı iyileş
yılabilir.
tirdiğini söylemiştir. “Onlar evime gece İnceleme pratiği neyi talep ediyor
yarısı geldiler… ağzı ıslaktı (tahminen sa ben bizim kaynak kişimizin babası
kızın epilepsisi vardı- M. H.), bu kalp
hakkında anlattıklarını ve çobanların
hastasıydı,kızçırpınıyordu…Hiçbirşey
eski majik pratiğini düzenli bir şekilde
söylemeden onun sutyenini çıkardım vekontrol ettim. Bir yıl sonra, daha sonra
dokuz gün boyunca onu pek çok insanın
iki yıl arayla yeniden ona aynı hikayeyi
geçtiği (örneğin kavşak) bir yere koy
tekrar ettirdim, şimdi ben aynı metnin
dum. Hiç kimseye tek kelime söyleme
iki veya üç varyantına sahibim (toplamı
dim.Sutyenibirsüpürgeotunaastımve yaklaşık 30 sayfa). Diğer bir kontrol
oradabıraktım”.
aracı, kısa süreli olmasına karşın baba
Bu tedavi şekline çok ender- ve sa
ları çobanlık yaparken ona yardım eden
dece Macaristan’ın kuzey doğu bölgele
iki ağabeyini ziyaretimdi. Onun bütün
rinde rastlanmaktadır (örnekler
yaza
bilgiyi vermek istemediğini söyleyerek
rın yayınlanmamış koleksiyonunda yer bana başlangıçta açıklama yapmayı
almaktadır). Başka bir sefer o inek sütü reddeden kaynak kişimin birkaç küçük
üzerine okunan dualar yardımıyla yapı
detayını açıkladım. Onun yaklaşımında
lan tedaviyi anlattı, süt nasıl alınacak,
biraz güvensizlik hissetmiştim, ona güç
saklanacak ve korunacaktı. “Eğer sütve tedavi ustalığı veren bilgiyi -paylaş
yoksadeğişik
12
türot.Yağyoksatü
12 r
mak istemem sonucu bunun oluştuğu
ot daha eklenecek… inek ahırına gidile
anlaşılıyordu. Soru ve cevap sürecinde o
cekti.İlkbahardadoğmuşgençtavuktan
babasının eleği veya ona tefe eşlik eden
ilk yumurtayı alınacak. Tavuk da bem
ve aynı fonksiyonlara sahip “deri elek”
beyaz veya simsiyah olmalı. Yumurtayı olarak adlandırılan ve onun yerine
ge
defalarca kullanılmış bir çömleğe koyu
çen nesneyi kullandığını anlattı. Macar
yorveonueşikaltında veya yemliklerin
şamanizminin izlerini inceleyen bilim
altında saklıyorum. Böyle olunca süt deadamları büyücülük, kısmen de tedavi
alınmayabilir”.
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ritüellerinde davulun rolünü sıkça
- ele
tülük doyuncaya kadar o eleğin derisine
ğin veya onun yerine geçen başka bir vurdu”17 .
nesneninrolaldığınıbulmuşlardı.
Macaristan’ın diğer bölgelerinde
“İçeri giren yaşlı Hodas diğerlerin
eleğin majik kullanımıyla ilgili bazı ek
18
den uzaklaştı… ve bir söz söylemeden verilerdegösterilebilir
.
yereoturdu.Kafasınıgeriyeattıveuzun
Şamanın en önemli aleti olan tef,
süre bakışını göğe yöneltti. O gözü açık
Macar folklorunda bir çocuk tekerleme
uyuyor gibiydi. Diğerleri onun yaptıkla
sindekorunmuştur:
rını izliyorlardı. Arada ellerini sallayıp, Golya,golya,gilice
kafasını titreterek eğildi. Kadın yatağın Mitölveresalabad,
altından eleği aldı ve onu ağaç kaşıkla
Törökgyerekmegvagta,
birlikte ateşin yakınındaki sıraya
- koy Magyargyerekgyogyitja,
du.ÇokgeçmedenHodas“Sessizlik!
:
Bir
Sippal,dobbal,nadihegedüvel.
şeyyapmayın,sadecesessizliğikoruyun.
“Leylek,leylek,kumru,
Geleni tedirgin etmeyin!”- dedi. O, eleği
Nedenayağınkanda?
göğsüneyasladı,gözlerinikapadıveona
SeniTürkçocukkesti,
vurmayabaşladıBu
. vuruşlarbaşlangı
- ç
Macarçocukiyileştirdi,
tayavaş,sonrahızlıvedahahızlıydıBir
.
Keman,boruvetefyardımıyla..
şeyler mırıldandı. “Büyük ağaç büyüdü,
(Geneldebutekerlemeleyleklerana
onunyanındaüçyolgöründü…”diyebaş
yuvalarınadönerkenbahardasöylenir)
ladıŞarkı
.
nınsonunadoğrueleğedarbe
Adjistenemcsendesesöt
16
lerdahadagüçlenmeyebaşladı…” .
Mossaösszemindakettöt
Büyük Macar ovasında tespit edil
Szita,szitapentek
miş bu örnekten sonra biz ülkenin batı
Szerelemcsütörtök,
sınırı yakınında kaydedilmiş diğer bir
Dobszerda.
hikayeden alıntı yapmak istiyoruz, bu
Tanrımhafifyağmurver,
hikaye kader tayini dışında eleğin-teda Buikisiniyapıştır,
vi amaçları için de kullanıldığını göster
Elek,elek-Cuma,
mektedir:
Aşk-Perşembe,
“Kunjiget’ten çoban Yanoş Virag
Tef-Çarşamba.
elek yardımıyla kaderi söylüyordu. ÖrElekvetefsadeceformbenzerliğin
nekolarakohayvançalanhırsızıgöster
den değil, aynı zamanda bazı yerlerde
mişti. Bir gün babanemin de domuzları
eleğin büyü aracı olarak kullanılması
- n
nı çalmışlardı. Tefine vurarak o hırsızın dan dolayı birleşmiştir. Elek, hastalığı
kimolduğunuaçıkladıGerçekten
.
de
- do çağıranın kim olduğunu öğrenmek için
muzları bu adamın yanında bulmuşlar“çevrilmelidir”;gerçekteelekle- şarlatan
dı. O eleğe beyaz ve siyah olmak üzere
lık türü olaylarla da ilgili veriler
- bulun
yaklaşık 41 adet buğday koydu. Sonra
maktadır. Kadın iyileştiriciler elekteki
bıçakla bir tarafına vurmaya başladı. bıçak veya ağaç kaşıkla hastanın üzeri
19
Buğdaylarelektesıçradısonunda
,
-obuğnevururlar
.
dayların konumuna göre kaderi söyledi.
Biz kaynağımıza eleği neden yaptıBiz de onun elek yardımıyla tedavi-edeğını sorduğumuzda o deriden yaptığını
bildiğinibiliyorduk.Obüyüekmişti.Kö söyledi. Macarcada bu kelime “borosta”
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olarak adlandırılır, fakat birinci seslide
onun “boorosto” demesi şüphe uyandı
-r
mıştır, buradaki boo= bo “büyük” anla mınagelmektedir.Derikaplıelekörnek
leriyüzyılımızınilkyarısınadekülkenin
hemen hemen bütün bölgelerinde kulla
nılmıştır. Kısa zaman önce (1980 yılın
da)arkadaşımTransilvanya’dakison
- ör
neklerifotoğrafladı,bubölgede(KorondKorundeHargite,Romanya)yı196 lında
ben de deri kaplı eleklerin fotoğraflarını
çekmiştim. Bu elekler günlük hayatta
20
kullanılmasına karşı
n
özel (haç şekilli) delikler bununla çelişmektedir. Bazı
ek veriler onların kehanet için- kullanıl
dığını, yani büyü faaliyetleri, işaret et
mektedir. Ben tedavi ritüelleriyle ilgili
etnografik belgesel filmin çekimleri
sı
rasında 1970’li yılların ikinci yarısında
Macaristan’ın güney bölgesinde onları
fotoğrafladım.
Materyallertáltos(şaman)veyaher
şeyi bilen çobanın enstrümanı olarak
eleğiişaretetmektedir:
“Vajka’dan Yozef Rostaş bir köyden
diğerine geçerek elek yapıp satan bir
adamdı. O eleği havaya kaldırır ve de
likten bakar, böyle tedavi ederdi. !S!m!f!f!f-M
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