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Takdim
Dünya üzerinde sadece Türk-İslam Medeniyet dairesi içinde örneklerine rastlanabilen okmeydanları, askeri 
bir faaliyet olarak sürdürülen okçuluğun, sportif bir hüviyete bürünerek kurumsallaştığı ve sivil hayata entegre 
olduğu alanlardır. Tarihte, savaşlara hazırlanmak maksadıyla icra edilen ve bu sebeple günümüzde “maksatlı 
spor” olarak adlandırılan okçuluk, söz konusu meydanlarda düzenlenen müsabakalar neticesinde tabir-i caiz ise 
maksadını aşarak, askeri faaliyetlerin dışına çıkmıştır. Özellikle savaş alanlarında okçuluğun yerini ateşli silahların 
almasından sonra, söz konusu alanlarda yapılan okçuluk faaliyetleri de önem kazanmıştır. Sözümüze başlarken 
değindiğimiz üzere, Türk-İslam medeniyet dairesi içinde gelişen bu okmeydanlarının belki de en kıymetlisi, İstanbul 
Okmeydanı’dır. 

Fatih Sulan Mehmed tarafından İstanbul’un fethinin hemen akabinde bugün Okmeydanı olarak adlandırılan 
semt, ok atan ve adına kemankeş denen kişiler adına vakfedilmiş, daha sonra II. Bayezid zamanında burada bir 
tekke ve mescid inşa edilerek, İstanbul Atıcılar Tekkesi resmen faaliyetlerine başlamıştır. Osmanlıların kurduğu 
Atıcılar Tekkesi’nde faaliyet gösteren kemankeşlerin sayısının XVII. yüzyılda üç bine yakın olduğu bilinmektedir. 
Yine imparatorluğun her köşesinden kemankeşlerin, Okmeydanı’na gelerek Atıcılar Tekkesi’nin düzenlediği 
müsabakalara katıldıkları da bilinmektedir.

XVI. yüzyıl ve sonrasında, okçuluğun savaş alanlarındaki ağırlığını ateşli silahlara bırakmasıyla, Atıcılar Tekkesi’nin 
okçuluğun kaybolmaması gibi bir misyon üstlendiği görülmektedir. Bu misyon çerçevesinde XVI. yüzyıldan 
başlayarak XIX. yüzyıl sonuna kadar Atıcılar Tekkesi yöneticilerinin ve mensuplarının, çeşitli eserler yazarak 
Osmanlı sarayına ve halkına okçuluğun ehemmiyetini anlatmaya çalıştıkları anlaşılmaktadır. Ancak ne yazık ki 
XIX. yüzyıl sonrasında Atıcılar Tekkesi atıl kalarak faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalmıştır. Cumhuriyetin ilk 
yıllarında burada okçuluğu yeniden ihya etmek için bazı atılımlar yapılsa da gerekli siyasi ve maddi desteklerin 
sağlanamaması sebebiyle ciddidir sonuç elde edilememiştir. 

2013 yılına gelindiğinde ise dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin telkinleriyle Okmeydanı 
Atıcılar Tekkesi yeniden restore edilmiş ve Okçular Vakfı adını alarak faaliyetlerine yeniden başlamıştır. 2013 
yılından bu yana her sene 27-29 Mayıs tarihlerinde İstanbul’un fethinin bir sembolü olarak Fetih Kupası adı altında 
dünyanın en geniş katılımlı okçuluk müsabakası düzenlenerek, İstanbul Atıcılar Tekkesi’nin üstlenmiş olduğu 
misyon Okçular Vakfı tarafından devam ettirilmektedir. Ayrıca, yine İstanbul Atıcılar Tekkesi’nin misyonlardan 
biri olan okçuluğa dair eser yazarak, bu faaliyetin ehemmiyetinin halka anlatılması misyonu da Okçular Vakfı 
tarafından devam ettirilmektedir. Bu misyonun bilincinde olarak, 2017 Aralık ayında, vakfımız bünyesinde Okçuluk 
Araştırmaları Enstitüsü kurulmuştur. Kurulduğu tarihten bu yana akademik anlamda pek çok eser ortaya koyan 
enstitümüz çalışanlarının yaklaşık iki buçuk yıllık çalışmaları neticesinde, dünyada bir ilk ve tek olarak bir okçuluk 
müzesi kurulmuştur. 

Okçular Vakfı Okçular Tekkesi Müzesi’nde 351 tanesi orijinal tarihi eser olmak üzere toplamda 550 adet tarihi 
ve replika eser sergilenmektedir. Bu tarihi eserlerin içerisinde 19 adet orijinal tarihi Osmanlı yayı ve heykellerin 
üzeri ile vitrinlerde sergilenen 12 adet replika yay sergilenmektedir. Ayrıca günümüz yay ustalarından Ercan Özek 
tarafından yapılmış beş adet, Süleyman Cem Dönmez tarafından yapılmış bir adet olmak üzere toplamda beş adet 
organik Osmanlı yayı ile birlikte bir adet Organik İngiliz Yayı (Longbow) ve Kim Hiyung tarafından imal edilerek 
Okçular Vakfı Okçular Tekkesi Müzesi’ne bağışlanan bir adet organik Kore yayı olmak üzere toplamda yedi adet 
organik yay bulunmaktadır. Yayların yanında her biri tarihi öneme sahip birçok çeşitte ok, sadak, tirkeş, ve ok ucu ile 
okçuluğa dair her türlü ayrıntının yer aldığı müzemiz ziyaretçilerini beklemektedir. 

Okçular Vakfı Okçular Tekkesi Müzesi’nin kurulmasında emeği geçen başta Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı olmak üzere; Akhisar Arkeoloji ve 
Etnografya Müzesi’ne, Alanya Atatürk Evi ve Müzesi’ne, Amasya Müzesi’ne, Ankara Etnografya Müzesi’ne, Antalya 
Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’ne, Aydın Karacasu Etnografya Müzesi’ne, Bursa Müzesi’ne,  Çankırı Müzesi’ne, 
Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’ne, Edirne Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ne, Ereğli Arkeoloji ve Etnografya 
Müzesi’ne, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ne, İzmir Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’ne, Kastamonu Müzesi’ne, 
Konya Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’ne, Manisa Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’ne ve Nevşehir Arkeoloji ve 
Etnografya Müzesi’ne teşekkürü bir borç bilirim. 

 Haydar Ali Yıldız 
 Okçular Vakfı Başkanı 



PREFACE
Okmeydani (Archers Field), examples of which can only be found within the Turk-Islamic Civilization in the world, are 
the areas where archery, which is carried out as a military activity, has been institutionalized by assuming a sportive 
identity and integrated into civil life. Archery, which was practiced to prepare for wars in the history and which is now 
called “purposeful sport” for this reason, went beyond military activities as a result of the competitions held in the 
aforementioned fields. Especially, a¯er the replacement of archery by firearms in battlefields, archery activities in 
these areas also gained its importance. As we mentioned at the beginning of our speech, perhaps the most valuable 
of these okmeydanis that developed within the Turk-Islamic civilization circle, is the Istanbul Okmeydani. Right a¯er 
the conquest of Istanbul by Fatih Sulan Mehmed, the district, which is now called Okmeydani, was dedicated to the 
people who shoot arrows and called Kemankesh (Archers), and later, a Lodge and a Mosque were built here during 
the time of Bayezid II and the Istanbul Archers Lodge o±icially started its activities. It is known that the number of 
archers operating in the Archers Lodge established by the Ottomans was close to three thousand in the 17th century. 
It is also known that archers from all over the empire came to Okmeydani and participated in the competitions 
organized by the Archers Lodge. In the 16th century and later, when archery losing its weight in the battlefield to 
firearms, it is seen that the Archers Lodge anticipated a mission such as keeping archery from disappearing. Within 
the framework of this mission, it is understood that starting from the 16th century until the end of the 19th century, 
the administrators and members of the Archers Lodge tried to explain the importance of archery to the Ottoman 
palace and its people by writing various works. However, unfortunately, a¯er the 19th century, the Archers Lodge 
remained ine±ective and had to cease its activities. In the first years of the Republic, although some attempts were 
made to revive archery here, serious results could not be achieved due to the lack of necessary political and financial 
support. When it came to 2013, with the suggestions of the Prime Minister of the time, Mr. Recep Tayyip Erdogan, 
Okmeydani Archers Lodge was restored and resumed its activities under the name of Archers Foundation. Since 
2013, the mission undertaken by the Istanbul Archers Lodge has been held every year on 27th to 29th May, under 
the name of the Conquest Cup, as a symbol of the conquest of Istanbul, and continues by the Archers Foundation. 
In addition, the mission of explaining the importance of this activity to the public by writing a work on archery, 
which is one of the missions of Istanbul Archers Lodge, is continued by the Archers Foundation. Being aware of this 
mission, Archery Research Institute was established within our foundation in December 2017. Since its establishment, 
an archery museum has been established as the first and only in the world, as a result of the work of our institute 
researchers who have published many academic works for about two and a half years. 

In the Archers Lodge Museum, a total 550 pieces of historical and replica works is exhibited, 351 pieces of which 
are original as well as historical artifacts. Among these historical artifacts, there are 19 pieces of original historical 
Ottoman bows and there are 12 pieces of replica bows including the bows on the sculptures also exhibited in the 
display cases. In addition, five organic Ottoman bows, including five cra¯ed by today’s bow-cra¯ing masters Erjan 
Ozek and one organic English bows (Longbow) were manufactured Suleyman Jem Donmez, including one organic 
Korean bow that cra¯ed by Kim Hiyung and donated to Archers Lodge Museum of the Archers Foundation, there are 
seven organic bows in total. In addition to the bows, our museum, which includes many kinds of arrows, quiver, tirkesh 
(arrow holder), and arrowheads, each of which is of historical importance, awaits its visitors.

Those who contributed to the establishment of the Archers Lodge Museum in the Archers Foundation, at first, we 
are very thankful to Culture and Tourism Ministry and the Istanbul Metropolitan Municipality Cultural Heritage 
Department and also Akhisar Archeology and Ethnography Museum, Alanya Ataturk House and Museum, Amasya 
Museum, Ankara to Ethnographic Museum, Antalya Archeological and Ethnography Museum, Aydin Karajasu 
Ethnography Museum, Bursa Museum, Chankiri Museum, Edirne Archeology and Ethnography Museum, Edirne Turkish 
and Islamic Arts Museum, Ereghli Archeology and Ethnography Museum, Istanbul Turkish and Islamic Arts Museum, 
Izmir Archeology and Ethnography Museum, Kastamonu Museum, Konya Archeology and Ethnography Museum, 
Manisa Archeology and Ethnography Museum and Nevshehir Archeology and Ethnography Museum of the Republic of 
Turkey.

 Haydar Ali Yıldız
 Chairman of The Archers Foundation 



Okçular Tekkesi Müzesi 
Silahlar medeniyetlerin teşekkülünden çok daha önce insan hayatına giren ve onların hayatlarını, bakış açısına göre 
değişmekle beraber, kolaylaştıran aletlerdir. İnsanların gerek beslenme ve gerekse de korunma gibi ihtiyaçlarını 
karşılamak için geliştirdikleri bu aletlerin temel mantığı, daha az kuvvetle daha fazla enerji üretmeye yönelik 
olmasıdır. Bu mantık çerçevesinde gelişen silah teknolojisi cisimleri fırlatmaya yönelik ilerlemiştir. Fırlatma 
teknolojisine dayalı ilk örneklerin kabaca 60.000 – 65.000 yıl öncesine dayandığı düşünülse de son çalışmalar bu 
teknolojinin 71.000 yıl önceye kadar gidebileceğini göstermiştir (Brown, et al., 2012, s. 590-593). Ancak Güney 
Afrika’dan çıkartılan bu arkeolojik buluntuların hangi fırlatma silahına ait olduğu belirlenememiştir. Arkeolojik 
kazılar sonucunda bulunan en eski ok uçları ise 10.000 yıl öncesine dayanmaktadır (Lahr, et al., 2016, s. 394 - 398). 
Bulunan en eski yay örneği ise 9.000 yıl öncesine dayanan ve adını bulunduğu yer olan Danimarka’nın Hoolmegard 
Bataklıkları’ndan alan Hoolmegard yayıdır (O’Driscoll & Thompson, 2018, s. 30-45). 

Bunlara ek olarak yapılan farklı arkeolojik çalışmalar yay teknolojisinin sürekli olarak değiştiği ve geliştiğini 
göstermektedir. Bulunan en eski yay örneği olan Hoolmegard yayı, yekpare olarak karaağaçtan üretilen bir 
yay türüdür. Ancak menşei bugün hala tartışma konusu olan ve yekpare olmayıp aynı zamanda da birden fazla 
farklı malzeme kullanılarak üretilen kompozit/mürekkep/bileşik/katışık yapıda yayların da üretildiği ve Erken 
Demir Çağı’ndan itibaren Orta Asya’da (Chotbayev, 2013, s. 160) ve Mezopotamya’da (Bowden, 2020) kullanıldığı 
bilinmektedir. 

İbn Haldun, göçebelerin şehirde yaşayan insanlarla kıyaslandığında daha cesur olduklarından bahsetmektedir (İbn 
Haldun, 1986).  Bunun sebebi, şehirlerde yaşayan yerleşik toplumların kendilerini daha güvende hissetmeleridir. 
Şehirlerde yaşamayan göçebe toplumlar ise sık sık baskın ve yağma harekâtlarına maruz kaldıkları için her an 
teyakkuzda olmak zorundadırlar. Bu zaruret göçebe toplumların savaşçılık özelliklerini geliştirmektedir. Bu 
toplumlar için düşmanı daha kendisine yaklaşamadan etkisiz hale getirmek hayati önem arz etmektedir. Böylece 
silah teknolojisinde kendilerini geliştirip, komşularına göre daha iyi silahlara sahip olurlar. Dolayısıyla, göçebe bir 
bozkır kavmi olan Türkler için, etraflarında yaşayan diğer toplumlara karşı kendilerine üstünlük sağlayacak ok ve 
yay, vazgeçilmez bir silah durumundadır.

Yaşadıkları coğrafya itibari ile okçuluk sanatında son derece ustalaşan Türkler için ok ve yay hayatlarının her 
alanında aktif bir rol üstlenmiştir. Savaş alanları dışında, sosyolojik sınıflandırmalarından, uluslararası ilişkilerin 
tanzimine kadar pek çok alana sirayet eden Türk okçuluğu, son olarak Osmanlı toplumunda edebiyat, hat ve mimari 
gibi pek çok alanda kendini göstermektedir. Bundan dolayı okçuluk, Türk-İslam Medeniyeti’nin ayrılmaz bir kültürel 
ögesi halini almıştır. Bu kültürel öge, Osmanlı şehirlerinde okçuluk müsabakalarının düzenlendiği Okmeydanı 
denilen alanlarda kurumsal bir hüviyet kazanmış ve bu sayede, okçuluğun yerini savaş alanlarında ateşli silahlar 
alsa da sosyal hayatta varlığını korumaya devam etmiştir. Bu okmeydanlarında analojik olarak günümüzün modern 
okçuluk kulüpleri gibi algılayabileceğimiz okçuluk tekkeleri sayesinde söz konusu müsabakalar düzenlenmektedir. 
Fatih Sultan Mehmed zamanında İstanbul’un fethinin hemen akabinde bugün Okmeydanı olarak bilinen alanda 
kurulan İstanbul Okçular Tekkesi ise Osmanlı Devleti’nde bu sportif müsabakaları organize eden en önemli 
kurumdur. İmparatorluğun hemen her şehrinden başarılı sporcuların İstanbul’a gelerek bu müsabakaları katıldığı 
bilinmektedir. 

Tarihi vesikalardan 1912 yılına kadar faaliyetlerine devam ettiği bilinen İstanbul Okçular Tekkesi, Cumhuriyet 
döneminde âtıl kalsa da 2013 senesinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telkinleriyle orijinaline uygun 
olarak restore edilmiş ve Okçular Vakfı olarak, Türk okçuluğunu yeniden ihya etmek misyonu ile çalışmalarına 
kaldığı yerden devam etmiştir. 2017 senesinde ise, Okçular Vakfı bünyesinde, bu kurumun Türk okçuluğunu yeniden 
ihya misyonuna akademik anlamda destek vermek için Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü kurulmuştur. Okçuluk 
Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülen 2,5 yıllık araştırmalar neticesinde pek çok akademik eserin yanı sıra, 
dünyada bir ilk olarak, elinizde bulunan kataloğa havi Okçular Tekkesi Müzesi kurulmuştur.

Genelde dünya özelde de Türk okçuluğu üzerine yoğunlaşan mezkûr müze, okçuluğun hikayesini ilk çağlardan alıp 
günümüze kadar getirerek anlatmaktadır.  Söz konusu hikâye, savaş alanlarında düşmana karşı kullanılan şiddet 
içerikli bir faaliyetin İslam hat sanatı ile nasıl estetize edildiğine ve bu şiddetin sevgilinin kirpiklerinde nasıl son 
bulduğuna yöneliktir.

Müzemiz okçuluğa dair arkeolojik ve replika eserlerin sergilendiği, heykeller, video gösterim ekranları ve 
sözlükler ile desteklenen altı bölümden müteşekkildir. Dünya Okçuluk Mirası adını taşıyan birinci bölüm en eski 
dönemlerden itibaren Türk-İslam ve dünya okçuluğu hakkında bilgilendirici replika eserler bulunmaktadır. Bu 



The Archers Lodge Museum
Weapons are tools that entered human life long before the formation of civilizations and facilitated their lives by 
changing them according to their perspective. The basic logic of these tools, developed by humans to meet their 
needs such as nutrition and protection, is that they produce more energy with less force. Weaponries knowledge 
developed in the framework of this logic has advanced towards throwing objects. Although the first examples based 
on throwing skills are thought to way back around 60,000 - 65,000 years ago, recent studies have shown that this 
technology can go as far as 71,000 years ago (Brown, et al., 2012, s. 590-593). However, it has not been determined to 
which throwing weapon these archaeological finds from South Africa belong. The oldest arrowheads found as a result 
of archaeological excavations way back to 10,000 years ago (Lahr, et al., 2016, p. 394-398). 

The oldest bow sample discovered, is the Holmegaard bow, which was dated to 9,000 B.C. and is named a¯er 
the Holmegaard Swamps of Denmark (O’Driscoll & Thompson, 2018, p. 30-45). In addition to these, di±erent 
archaeological studies show that bow skill is constantly changing and developing. Holmegaard bow, the oldest bow 
example found, is a type of bow cra¯ed from elm in one piece. However, it is known that the origin of which is still 
controversial and is not in one-piece, but at the same time composite/complex/compound/mixed bows were cra¯ed 
using more than one di±erent material, and were used in Central Asia (Chotbayev, 2013, p. 160) and Mesopotamia 
(Bowden, 2020) since the Early Iron Age. 

Ibn Khaldun mentions that nomads are more courageous compared to people living in the city (Ibn Haldun, 1986). The 
reason for this is that sedentary societies living in cities feel safer. Nomadic societies that do not live in cities, on the 
other hand, have to be on the alert at all times, as they are frequently subjected to raids and looting. This necessity 
develops the combat features of nomadic societies. For these societies, it is vital to neutralize the enemies before 
can get close to them. Consequently, they develop themselves in weaponry skill and have better weapons than their 
neighbors. Therefore, the arrow and the bow are indispensable weapons for the Turkic people, who are a nomadic 
steppe tribe, that provided them with superiority over the other communities living around them. 

For the Turkic people, who have mastered the art of archery due to the geography they live in, the bow and arrow 
have played an active role in all areas of their lives. Turkic archery, which has spread to many areas from sociological 
classifications to the regulation of international relations, besides the battlefields, finally presents itself in many 
areas such as literature, calligraphy and architecture in the Ottoman society. Therefore, archery has become an 
essential cultural element of the Turk-Islamic Civilization. This cultural element gained an institutional identity in 
the areas called Okmeydani (Archers Field), where archery competitions were held in Ottoman cities, and thus, 
although archery was replaced by firearms in battlefields, it continued to exist in social life. These competitions are 
held in these Okmeydani (Archers Field) Archery Lodges, which can be perceived as today’s modern archery clubs. 
The Istanbul Archers Lodge, which was established in the time of Fatih Sultan Mehmed, right a¯er the conquest 
of Istanbul, in the area known as Okmeydani today, is the most important institution that organizes these athletic 
competitions in the Ottoman Empire. It is known that successful athletes from almost every city of the empire come 
to Istanbul and participate in these competitions. 

As known from historical documents, Istanbul Archers Lodge has continued its activities until 1912, although it 
remained inactive during the Republic period, it was restored in accordance with the original features in 2013 with 
the suggestions of the former Prime Minister Rejep Tayyip Erdogan and with the mission of reviving Turkic archery 
as the Archers Foundation, continued. In 2017, Archery Research Institute was established within the Archers 
Foundation, to support this institution’s mission of reviving Turkic archery academically. As a result of 2.5 years of 
research carried out by the Archery Research Institute, the Archers Lodge Museum, which has a catalog, which is the 
first in the world, has been established besides many academic works.

Focusing on the world in general and Turkic archery in particular, the aforementioned museum tells the story of 
archery by taking it from ancient times to the present day. The story is about how a violent activity used against 
the enemy on battlefields is aestheticized with Islamic calligraphy and how this violence ends in the eyelashes of 
the lover. Our museum consists of six sections where archaeological and replica works of archery are exhibited, 
supported by sculptures, video display screens and dictionaries. 

The first section, entitled as World Archery Heritage, has informative replica works about Turk-Islamic and world 
archery since the earliest times. In this section, a replica of the Holmegaard Bow, which is the oldest single-piece 



bölümde karaağaçtan yapılmış ve yekpare halde bulunan en eski yay olan ve orijinali Danimarka Ulusal Müzesi’nde 
sergilenen Hoolmegard Yayı’nın bir replikası dikkat çekmektedir. Ayrıca İslamiyet öncesi Türk okçuluğunu temsilen 
tamamı arkeolojik eserlere dayanarak oluşturulmuş bir adet İskit kadın okçu heykeli ve bir adet Hun okçu heykeli 
bulunmaktadır. Yine bu bölümde Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) okçuluğu teşvik edici hadis-i şeriflerine 
ve orijinali Topkapı Sarayı Müzesi Kutsal Emanetler Bölümü’nde sergilenen yayına yer verilen bir adet ekran 
bulunmaktadır. 

Bilim ve Teknik adı verilen müzenin ikinci bölümü ok ve yay yapım teknikleri ile bu tekniklerin mühendislik 
bilgilerini içeren yazma eserlere yer verilmiştir. Bölümün başında ok ve yay yapım videosu gösterilen bir ekran 
mevcuttur. Bu bölümde bir Osmanlı bileşik/katışık/kompozit/mürekkep yayının içerikleri olan akçaağaç, manda 
boynuzu, aşil tendonu ve balık tutkalı gibi malzemeler ve bu malzemelerle ok ve yay yapmak için kullanılan aletler 
bulunmaktadır. Ayrıca söz konusu bölümde Osmanlı literatüründe Kavsname olarak geçen yazma eser türüne ait 
dört tane örneğin replikasının bulunduğu bir de kitaplık vitrini mevcuttur. 

Av ve Savaş adını taşıyan üçüncü bölüm ise tamamı tarihi savaş yayları ve tarihi savaş oklarından oluşmaktadır. 
Bu bölümde tamamı arşiv belgeleri ve minyatürlere dayanılarak hazırlanmış bir adet Selçuklu atlı oku heykeli, bir 
adet Osmanlı akıncı heykeli, bir adet Osmanlı yeniçeri heykeli ve iki adet Osmanlı solak heykeli olmak üzere toplam 
beş adet heykel mevcuttur. Ayrıca müzenin en değerli parçalarından birkaçı da yine bu bölümde sergilenmektedir. 
17. yüzyıldan kalma Usta Pervane işi bir yay, 18. yüzyıldan kalma Usta İbrahim işi ve Usta Süleyman işi birer yay ve 
Huş Ağacı Kabuğu sarılmış bir adet yay bu bölümde ziyaretçilerini beklemektedir. Adı geçen ustalardan her birinin 
sadece saraya iş yapması sebebiyle söz konusu eserlerin bizzat padişahların kullanımına sunulduğu düşünülmekte 
ve bu da eserlerin kıymetini arttırmaktadır. 

Dördüncü bölüm okçuluğun sadece askeri bir faaliyet olmadığı aynı zamanda bünyesinde çok ciddi tarihi 
ve kültürel öğelerin bulunduğu anlatılan Tarihi ve Kültürel Arka Plan adlı bölümdür. Bu bölümde Okçular 
Tekkesi’nin II. Bayezid tarafından resmi olarak atanmış ilk şeyhi ve aynı zamanda Osmanlı hat sanatının en önde 
gelen temsilcilerinden biri olan Şeyh Hamdullah hattı Musaf-ı Şerifi’in 2015 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından yapılan tıpkıbasım replikası ile yine mezkur şeyhin orijinal hattının bulunduğu bir çerçeve bulunmaktadır. 
Ayrıca Cumhuriyet dönemi hattatlarından olan aynı zamanda da ok ve yay ustalığı yapan Necmeddin Okyay’a ait 
hatların bulunduğu beş adet çerçeve de yine bu bölümde sergilenmiş; ve bu sayede II. Bayezid’den Cumhuriyet 
dönemine gelene kadar okçuluk ve hat sanatı arasındaki ince temasa değinilmiştir. 

Beşinci bölüm Osmanlı devletinde bulunan okmeydanlarını gösteren bir harita ve İstanbul Okmeydanı maketi ile 
başlayan Okmeydanıları bölümüdür. Burada okmeydanlarında yapılan sportif faaliyetlere ilişkin tarihi oklar ve 
yaylar sergilenmektedir. Bu bölümde Türkiye’de tek örneği Okçular Vakfı Okçular Tekkesi Müzesi’nde bulunan tarihi 
bir muşamma sergilenmektedir. Muşamma, menzil yarışmalarında menzil yaylarının kabzasına sarılarak kullanılan 
bir okçuluk ekipmanıdır. 

Son olarak Okmeydanı’nda okçuluk faaliyetlerinin günümüzde nasıl yürütüldüğüne dair altıncı bölüm 
bulunmaktadır. Bu bölümde Okmeydanı’nda doğup büyüyen ve 1950’li yıllarda kendi kendini geliştirerek 1961 
yılında 14 yaşındayken milli olan ve aynı yıl Avrupa Gençler Şampiyonu olarak Türkiye’ye okçuluk alanında ilk defa 
Uluslararası bir madalya getiren, Yücel Cavkaytar’a ayrılmış bir vitrin bulunmaktadır. Ayrıca Okçular Vakfı Spor 
Kulübü’nün uluslararası yarışmalarda gelenekseli olimpik ve paralimpik alanlarda elde ettikleri başarılara dair 
madalyaları da yine burada sergilenmektedir.

Okçular Vakfı Okçular Tekkesi Müzesi’nde 351 tanesi orijinal tarihi eser olmak üzere toplamda 550 adet tarihi 
ve replika eser sergilenmektedir. Bu tarihi eserlerin içerisinde 19 adet orijinal tarihi Osmanlı yayı ve heykellerin 
üzeri ile vitrinlerde sergilenen 12 adet replika yay sergilenmektedir. Ayrıca günümüz yay ustalarından Ercan Özek 
tarafından yapılmış beş adet, Süleyman Cem Dönmez tarafından yapılmış bir adet olmak üzere toplamda beş adet 
organik Osmanlı yayı ile birlikte bir adet Organik İngiliz Yayı (Longbow) ve Kim Hiyung tarafından imal edilerek 
Okçular Vakfı Okçular Tekkesi Müzesi’ne bağışlanan bir adet organik Kore yayı olmak üzere toplamda yedi adet 
organik yay ve birçok çeşitte tarihi öneme sahip ok bulunmaktadır.

 Hasan Şahintürk - Barış Can - Ş. Seçkin Anık - Ömer Can
 Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü



bow made of elm and originally exhibited in the National Museum of Denmark, draws attention. In addition, there are 
Scythian female archer statue and Hun archer statue, all of which were created based on archaeological artifacts, 
representing Turkic archery before Islam. In this section, there is also a screen displaying the hadiths of Prophet 
Muhammad (peace be upon him) encouraging archery and his bow, the original of which is exhibited in the Sacred 
Relics Section of the Topkapi Palace Museum.

The second section of the museum, which is entitled as Science and Technology, includes arrow and bow-cra¯ing 
techniques and manuscripts containing cra¯ing knowledge of these techniques. At the beginning of the section, there 
is a screen showing a video of cra¯ing a bow and arrow. In this section, there are materials such as maple, bu±alo horn, 
Achilles tendon and fish glue, which are the contents of an Ottoman composite/complex/compound/mixed bow, and 
tools used to make arrows and bows with these materials. In addition, in the section, there is also a library showcase, in 
which there are replicas of four samples belonging to the type of manuscript known as “Qawsname” (The common name 
of the works that give information about the manners of arrow shooting, ranges and archers) in Ottoman literature.

The third section, entitled as Hunting and Warfare, consists of historical war bows and arrows. In this section, there 
are five sculptures in total, one Seljuq horse-back archer statue, one Ottoman Akindji (were irregular light cavalry, 
scout divisions and advance troops of the Ottoman Empire’s military) statue, one Ottoman Janissary (a member of 
the elite infantry units that formed the Ottoman Sultan’s household troops and bodyguards) statue and two Ottoman 
Solaks (lit. le¯-handed) statues, all of which are based on archive documents and miniatures. In addition, some of 
the most valuable pieces of the museum are also exhibited in this section. In addition, some of the most valuable 
pieces of the museum are also exhibited in this section. There is a bow cra¯ed by master Pervane which belongs to 
the 17th century, another bow cra¯ed by Master Ibrahim which belongs to 18th century, another bow cra¯ed by master 
Suleyman and a bow wrapped in Birch tree’s bark await visitors in this section as well. Since each of the masters 
mentioned were the most skilled bow masters of their time and only worked for the palace, it is thought that the bows 
aforementioned were o±ered to the use of the Sultans personally, and this increases the value of the bows. 

The fourth section is the section entitled as Historical and Cultural Background, in which archery is not only a military 
activity, but also includes very serious historical and cultural elements. In this section, there a facsimile replica of 
Al-Mushaf Al-Sharif (the Holy Qur’an) written by calligrapher Sheikh Hamdullah who the first sheikh of Archers Lodge 
o±icially appointed by Bayezid II and one of the most prominent representatives of Ottoman calligraphy which was 
published by the Ministry of Culture and Tourism in 2015. There is also a frame with the original calligraphy of the 
above-mentioned sheikh. In addition, five frames with calligraphies belonging to Necmeddin Okyay, who was one of the 
Republican period calligrapher and who was also a master of arrow and bow cra¯ing, are also exhibited in this section; 
and in this way, the fine contact between archery and calligraphy was mentioned from Bayezid II to the Republican era.

The fi¯h section is the Okmeydani (Archers Field) and Archers Lodge section, which starts with a map showing the 
Okmeydanis in the Ottoman Empire and the model of Istanbul Okmeydani. Here, historical arrows and bows related 
to sportive activities carried out in okmeydanis are exhibited. In this section, also displayed only sample of historical 
mushamma in Turkey, here at Archers Lodge Museum in the Archers Foundation, Archer Foundation. The mushamma 
is an archery equipment that is used by wrapping the grip of flight shooting bows in flight shooting competitions.

Finally, there is a sixth section about how archery activities are carried out in Okmeydani nowadays. In this section, there 
is a display case dedicated to Yujel Javkaytar who born and raised in Istanbul, perfected himself in the 1950s, at the age 
of 14 became a national archer in 1961, in the same year became European Youth Champion and won an international 
medal in archery for the first time for Turkey. In addition, the Archers Foundation Sports Club’s medals for their 
achievements in traditional, Olympic and Paralympic competitions in international contests are also exhibited here. 

In the Archers Lodge Museum, a total of 550 pieces historical and replica works is exhibited, 351 pieces of which are 
original as well as historical artifacts. Among these historical artifacts, there are 19 pieces original historical Ottoman 
bows and there are 12 pieces replica bows including the bows on the sculptures also exhibited in the display cases. 
In addition, there are five organic Ottoman bows that cra¯ed by today’s bow masters, plus one Organic English Bow 
(Longbow) and one organic Korean bow, a total of seven organic bows also exhibited. Di±erent types of arrows, arrow 
cases, quiver and zihgirs (archer thumb ring) of historical significance await visitors at the museum.

 Hasan Shahinturk - Barish Can - Sechkin Anik - Omar jan
 Archery Research Institute
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Tarih Öncesi Dönem
Pre-Historic Period

REPLİKA TAŞ OK UÇLARI

Tarih Öncesi dönemlerde taşlara 

zımpara edilerek biçim verilen ve 

kullanılan ok uçları.

REPLICA STONE ARROWHEADS

Arrowheads that were sanded, 
shaped and used in prehistoric times.
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DÜNYA OKÇULUĞU

Ok ve yay insan oğlunun gerek avlanma ve gerekse de saldırı ve savunma gibi durumlarda 

kullandığı en eski silahlardan birisidir. Bu sebeple ok ve yayın tarihi neredeyse insanlık tarihi 

kadar eskidir. Yay ilk icat edildiğinde aslında basit bir dal parçasının iki ucuna ip geçirilmesiyle 

oluşturulmuş bir silahtır. Bu sayede daha az enerji harcayarak daha fazla güç elde ettiğinin farkına 

varan insanoğlu, süreç içerisinde basit yapının içeriğini devamlı geliştirerek çok daha karmaşık 

ve ciddi bir mühendislik ürünü olan kompozit/bileşik yaylar imal etmeyi de başardı. Holmegaard 

Yayı da bu gelişim sürecinin ilk evrelerinden birini simgelemektedir. 1940 yılında Danimarka’nın 

Holmegaard bataklığında bulunan ve M.Ö. 9000’li yıllara ait Holmegaard Yayı 1.5 m uzunluğunda, 

karaağaçtan imal edilmiştir ve bronz halkalar eklenerek dayanıklılığı arttırılmaya çalışılmıştır.

WORLD ARCHERY

The bow and arrow is one of the oldest weapons used by human beings in hunting, as well as 
in attacks and defences. For this reason, the history of arrow and bow is almost as old as human 
history. When the bow was first invented, it was actually a weapon created by threading a simple 
twig with a rope at both ends. In this way, human beings, realizing that they gain more power by 
consuming less energy, have also managed to manufacture composite/compound bows, which 
are a much more complex and serious engineering product, by constantly improving the content 
of the simple structure in the process. Holmegaard bow symbolizes one of the first stages of 

this development process. The Holmegaard bow, which was found in the Holmegaard 
marshland of Denmark in 1940 and belonging to the 9000 B.C, was 1.5 m long, 

made of elm tree and bronze rings were added to increase its durability.
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REPLİKA OBSİDYEN OK UÇLARI

Tarih Öncesi dönemlerde kolay 

işlenebilme özelliğinden dolayı 

yaygın olarak kullanılan Obsidyen 

taştan elde edilmiş ok uçları.

Malzeme: Obsidyen

REPLICA OBSIDIAN ARROWHEADS

Arrowheads made of obsidian 
stone, which was widely used in 
prehistoric times due to its easy 
processing feature.

Material: Obsidian
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REPLİKA HOLMEGARD YAYI

MÖ 9000’de Danimarka’da bulunan, 

karaağaçtan yapılmış en eski yekpâre yay.

Malzeme Karaağaç

REPLICA HOLMEGARD BOW

The oldest single bow made of elm, found 
in Denmark in 9000 BC.

Material: Elm Wood
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Türk-İslam Medeniyeti 
Okçuluk Mirası
The Archery Heritage in Turk-Islamic 
Civilizations

Türk destanlarını incelendiği zaman, ok ve yay metaforunun bir 

hakimiyet sembolü olarak kullanıldığı, bunun yanı sıra, Türk boylarının bu 

metaforlar üzerinden askeri ve sosyolojik bir sınıflandırma yaptıkları görülmektedir. 

Örneğin Oğuz Kağan Destanı’nda, Oğuz Kağan bir gün çok büyük bir toy düzenlemeye karar 

verir. Toy öncesi oğullarını çağırır ve “Benim gönlüm avlanmak istiyor. İhtiyar olduğum için artık cesaretim 

yoktur. Büyük oğullarım Gün, Ay, Yıldız, sizler doğu tarafına gidin; küçük oğullarım Gök, Dağ ve Deniz, 

sizler de batı tarafına gidin.” der. Bunun üzerine Oğuz Kağan’ın büyük oğulları Gün, Ay ve Yıldız doğu 

tarafına; küçük oğulları Gök, Dağ ve Deniz de batı tarafına avlanmaya giderler. Burada Oğuz Kağan’ın 

dünyayı oğulları arasında nasıl paylaştırdığını görmekteyiz. Türk devlet geleneğine göre büyük kardeş, 

asıl hükümdar olarak devletin doğu bölgesini yönetirken, küçük kardeş de büyük kardeşe bağlı kalmak 

şartıyla devletin batı bölgesini yönetir. Daha sonra Oğuz Kağan’ın ava çıkan büyük oğulları altın bir yay 

bulurlar. Küçük oğulları ise gümüşten yapılmış üç adet ok bulurlar. Buldukları hediyeleri, avladıkları 

hayvanlarla birlikte Oğuz Kağan’a sunarlar. Oğuz Kağan, “Ey büyük oğullarım! Yay sizin olsun, yay gibi okları 

göğe atın. Ey küçük oğullarım! Oklar da sizlerin olsun. Yay oku attı, sizler de yay gibi olun… Oğullarım! Biz 

hepimiz bir soydanız. Siz de biz hepimiz bir soydanız deyip yerinizi ve rütbenizi bilin. Yay verdiklerimin yeri 

daha yukarıdadır ve orduda sağ kanadı oluştururlar. Ok verdiklerimin yeri daha aşağıdadır ve orduda sol 

kanadı oluştururlar.”

Oğuz Kağan Destanı’nda da görüldüğü üzere, Oğuz Kağan’ın büyük oğulları Gün, Ay ve Yıldız, Oğuz 

Türklerinin Bozok kolunu teşkil ederken; küçük oğulları Gök, Dağ ve Deniz de Üçok kolunu teşkil 

etmektedir. Daha sonra da küçük kardeşler büyük kardeşlerine tâbi olarak devlet içindeki kademeleri 

ve orduda görev yapacakları rütbeleri belirlenmiştir. Böylece, Bozoklar ve Üçoklar’dan yirmi dört Oğuz 

Boyu meydana gelmiştir. Buna göre, Türklerin kendi sosyolojik sınıflandırmalarını da ok ve yay üzerinden 

yaptıkları görülmektedir.
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Babür Çelik Yay Replika
The Mughal Steel Bow -Replica-

When the Turkish epics are examined, it is seen that the arrow and the bow are used as symbols 
of domination, besides, Turkish tribes make military and sociological classification based on these 
metaphors. For example, in the Legend of Oghuz Khan, Oghuz Khan one day decides to organize a 
very big toy where leaders of all tribes are gathered. Before the toy, Oghuz Khan calls his sons and 
said, “My heart wants to hunt. Because ı am old, ı don’t have the courage anymore. My elder sons 
Day, Moon, Star, you go to the east side; my little sons Sky, Mountain and Sea, and you go to the west 
side.” Thereupon, Oghuz Khan’s elder sons Day, Moon, Star, went to the east side; his little sons Sky, 
Mountain and Sea go hunting to the west. Here we see how Oghuz Khan shared the world among 
his sons. According to the Turkish political tradition, the older brother ruled the eastern region of the 
state as the main ruler with the title Khan, while the younger brother ruled the western region of the 
state with the title Yabgu on the condition that he was subordinated to the older brother. Later, the 
elder sons of Oghuz Khan find a golden bow while hunting. His younger sons, on the other hand, finds 
three arrows made of silver. When they return, they present the gifts they find to their fathers. Oghuz 
Khan said, “O my elder sons! Make the bow yours, throw the arrows like a bow into the sky. Oh, my 
little sons! May the arrows be yours too. The bow shot the arrow. You to be like a bow. My sons! We are 
all descendants. Know your ancestry, place and rank. My sons to whom I give bow are higher in rank 
and form the right-wing in the army My sons, to whom I give arrows, are lower in rank and form the 
left-wing in the army.”

In works such as Camiü’t-Tevârih, which tell the history of Oghuz Turks, Oghuz Kagan’s eldest sons 
Day, Moon and Star constitute the Branch of Bozoq (Grey Arrow) of Oghuz Turks; His younger sons, 
Sky, Mountain and Sea also constitute the Branch of Uchoq (Three Arrow), and 24 Oghuz Tribes are 
formed from these two branches. Based on the Legend of Oghuz Khan, it can be said that the ranks 
of the younger brothers, named the Uchoq, under their older brothers, named the Bozoq, were 
determined in the state and the ranks they would serve in the army, and that this was passed down 
through epics and adopted as a tradition. Therefore, it is seen that the Turks made their military and 
sociological classifications on bow and arrow.
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İslâmî döneme gelindiğinde, ok ve yaya dini bir niteliğin eklendiği görülmektedir. Bu durumu en iyi 

şekilde gösteren misâl, daha sonraki yüzyıllarda kaleme alınan okçuluk risalelerinde de anılan ve 

Taberî (ö. 310/923)’ye atfedilen şu rivâyettir: “Ekinlerini yiyen kuşlarını öldürsün diye Allahu Teâlâ, Hz. 

Âdem’e Cebrâil aleyhi’s-selâm eliyle cennetten ok ve yay indirmiş ve ona teslim etmiştir. Daha sonra 

bunların ne olduklarını soran Hz. Âdem’e Cebrail aleyhi’s-selâm yayı gösterip ‘bu Allah’ın kuvvetidir’, 

oku gösterip ‘bu Allah’ın şiddetidir’ deyip ona nasıl atacağını öğretmiştir”. Bu rivayetten hareketle ok 

ve yayın cennetten çıktığı ve dolayısıyla kutsal nesneler olarak addedildiği söylenebilir. Nitekim daha 

sonraki gelenek ve eserler de bunu destekler niteliktedir.

İslâm toplumlarında önemli bir yeri olan okçuluk ve atıcılık, çeşitli ayet ve hadislerden örneklerle 

teşvik edilmiştir. Söz gelimi Enfâl Sûresi’nin 17. âyet-i kerîmesi’nde “ ”, “Attığın 

zaman sen atmadın, fakat Allah attı” buyurulmuş, bu âyet-i celîle kemankeşler arasında asırlar 

boyunca imtisal edilen bir düstûr olarak kabul edilmiştir. Buna ilaveten, muhtelif sahih İslâm 

kaynaklarında Hz. Peygamber’in gazve ve seriyyelerinde ok ve yay kullandığı zikredilmiştir. Bu 

bağlamda ok atmak, sünnet olarak kabul edilmiş, hatta “farz-ı kifâye” sayılmıştır. Nitekim Hz. 

Peygamber’in bütün bu gazve ve seriyyelerine katılan Sa‘d b. Ebi Vakkas (ö. 55/675) (r.a.), Hicrî 3 

Mîlâdi 625 yılında Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılan ikinci büyük savaş olan Uhud 

Gazvesi’nde attığı her okun isabet etmesi hasebiyle, Hz. Peygamber’in “ ”, “At! Ey Sa‘d, 

anam babam sana feda olsun” iltifatına mazhar olmuş ve bu vesileyle İslâm geleneğinde okçuların 

pîri olarak anılmıştır.

İslamiyet’in kabulü ile birlikte Türklerin savaş ve savaşçılık tasavvurlarında da değişiklikler olmuştur. 

Bu mefhumların yeni bir şekle bürünmesindeki en önemli etkenler, İslâm nizâmını yeryüzünde hâkim 

kılma maksadı ile din uğrunda ve Hak yolunda yapılan savaş olarak tanımlayabileceğimiz “cihâd” 

ile Allah yolunda, millî ve mânevî değerler uğrunda ölme, canını fedâ edip şehit olma anlamındaki 

“şehâdet” mertebesi olmuştur. Öte taraftan okçulukta mâhir olan Türklerin Müslümânlar üzerindeki 

etkileri de Arap müelliflerin eserlerinde açıkça görülmektedir. Bu hususta Câhiz (ö. 255/869)’in 

Türklerin faziletlerini konu edindiği Fezâilü’l-Etrâk adlı eserindeki şu kayıt, tesiri ve izlenimi 

göstermesi açısından oldukça mühimdir: “(Türkler) Hayvanını hızla sürdüğü halde, öne, arkaya, sağa, 

sola, yukarıya ve aşağıya ok atar. Hâricî yayına bir ok koymadan, Türk on tane ok atar”
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When it comes to Islamic period, it is seen that a religious quality is added to the arrow and bow. The 
example that best illustrates this situation is the following narration, which is also mentioned in the 
archery epistles written in the following centuries and attributed to Tabari (d. 310/923): In order to 
kill the birds that eat their crops, Allah the Almighty has sent down bow and arrow to Adam (peace 
be upon him) from Gabriel (peace be upon him) and delivered it to him. Later, Adam (peace be upon 
him) asked what they were, Gabriel has showed the bow and said to him that, it is ‘the power of Allah’ 
and he has showed the arrow and that this is ‘the severity of Allah’ then taught him how to shoot it. 
From this narration, it can be said that the bow and arrow are coming out of heaven and therefore 
considered as sacred items. As a matter of fact, later traditions and writings support this saying.

Archery and shooting, which has an important place in Islamic societies, are encouraged with 
examples from various verses and hadiths. For example, in the 17th verse of Surat al-Anfal indicated 
“ ” (and you threw not, when you threw, but it was Allah who threw that). This 
verse was accepted as a principle of compliance among archers for centuries. In addition, in various 
authentic Islamic sources, it is mentioned that the Prophet used arrows and bows in his gazve (the 
military campaigns which prophet Muhammad himself commanded the Muslim army) and seriyye 
(the military campaigns which prophet Muhammad not attended). In this context, shooting arrows 
was accepted as Sunnah and even considered as “farz-kifaye” (communal obligation). As a matter of 
fact, Sa‘d ibn Abi Waqqas (d. 55/675) who participated in all these gazve and seriyye, in 625, during the 
Battle of Uhud, the second largest war between Muslims and Meccan polytheists, due to each arrow 
being hit “ ” “Throw (arrows); let my father and mother be sacrificed for you.”, He was 
granted the compliment of the Prophet Muhammad (peace be upon him) and on this occasion he 
was known as the master of archers in the Islamic tradition.

The most important factors in transforming these concepts into a new form, in order to make the 
Islamic order dominant in the world with the “jihad” (striving or struggling), which can be defined as 
the struggle for the sack of religion and justice, to sacrifice for the sake of national and spiritual values 
in the way of Allah and “shahadat” (martyrdom) in the sense of being martyr. On the other hand, the 
influence of the Turkic people, who were adept in archery, on Muslims was clearly seen in the works 
of Arab writers. In this respect, the following record in Al-Jahiz’s (d. 869) book “Manaqib al-Atrak” (the 
Virtue of the Turks), which deals with the virtues of the Turkic people, is very important in terms of 
showing the effect and impression: “(Turkic people) while they ride on their horses in speed, shoot 
arrows forward, backward, right, left, up and down arrows. Without putting an arrow on external bow, 
the Turkish shoots ten arrows”.
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“Kuvvetten maksat atıcılıktır.”
Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadis-i 

şerifinde Enfâl suresinin 60. ayetini tefsir 

ederek şöyle buyurmuştur: “Onlar için 

gücünüzün yetebildiği kadar kuvvet 

hazırlayın! Dikkat buradaki kuvvetten 

maksat atıcılıktır! Dikkat buradaki 

kuvvetten maksat atıcılıktır! Dikkat 

buradaki kuvvetten maksat atıcılıktır!”

Müslim, “İmâre”, 167
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“Strength is in Archery”
The Prophet Muhammad (peace be upon 
him) interpreted 60th verses of the surah 
al-Anfal in a hadith and said: “Prepare 
to meet them (the enemy) with as much 
strength as you can afford. Verily! Strength 
is in archery, strength is in archery, 
strength is in archery.”

Sahih Muslim, “The Book on Government 
(Kitab Al-Imara)”, 167.

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yayı ve gümüş mahfazası
Bow and silver cover (kemân-ı Peygamberî) of the Prophet (s.a.w.)
(Kemân-ı Peygamberî) T.S.M. Env. No. 21/69
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İskit okçu figürü
A Figure of Sythian Archer
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İskit Dönemi Kılıç, Sadak, Vazo (Replika)
Replicas of the Sword, Quiver and Vase in Scythian Period

Yay teknolojisindeki en büyük atılım 

hiç şüphesiz Türkler tarafından 

gerçekleştirilmiştir. İskitler ve Hunlar hem 

yay hem de ok teknolojisinde çığır açacak 

yenilikler getirmişlerdir. Orta Asya’da Tanrı 

Dağları ve Fergana Vadisi’nden Kırım ve 

Balkanlara kadar yayılan İskitlerin, Atina’ya 

kadar gelip Yunanlılarla ilişkiler kurdukları 

da bilinmektedir. Kompozit/bileşik yayları 

ile at üstünde ok atmaları ile ünlenen İskit 

erkekleri kadar İskit kadınlarının da bu 

konuda başarılı oldukları bilinmektedir. 

Hatta Yunan mitolojisindeki ünlü savaşçı 

amazon kadınlarının İskit kadınlarından 

esinlenerek üretildiği tahmin edilmektedir.

The biggest 
breakthrough in bow 
technology was undoubtedly made by the 
Turkic people. The Scythians and Huns brought 
groundbreaking innovations in both bow and arrow 
technology. It is known that the Scythians, who 
spread from Tangri Tagh (Heavenly Mountain) and 
Fergana Valley to Crimea and Balkans in Central 
Asia, came to Athens and established relations with 
Greeks. It is known that Scythian women, as well as 
Scythian men, who were famous for shooting arrows 
on horse with their composite/compound bows, 
were successful in this regard. In fact, it is estimated 
that the famous warrior amazon women in Greek 
mythology were inspired by Scythian women.



Asur Kral Kabartması Bazalt Rölyef -Replika-

Bazalt taş üzerine profilden işlenmiş, 

sakallı ve saçlı, erkek savaşçı kabartmasıdır. 

Omuzunda sadağı ve belinde kemeri 

bulunmaktadır. Saç ve sakalı lüle şeklinde işlenip 

saçı ensede topuz halindedir. Kısa bir etek giymiş olup 

bacaklar çıplak olarak tasvir edilmiştir. Eserde av öncesi 

sahne işlenmiştir. Her iki kolunda bileklik bulunmaktadır.

Assyrian King Gylph- Basalt Relief -Replica-

It is a bearded and haired male warrior relief on basalt stone 
from profile. It has quiver on the shoulder and a belt at the waist. 

His hair and beard are processed in the form of a ring and his hair 
is in a bun on the neck. He is wearing a short skirt and his legs are 
depicted bare. The pre-hunt scene is depicted in the work. There 
are bracelets on his both arms.
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Asur ve Hititlerde Okçuluk
Archery Among the Assur and Hittites



Kargamış Savaş Arabası

Bazalt taş üzerinde 

savaş arabası 

kabartmasıdır. Tarihin 

ilk yazılı anlaşması olan 

Kadeş Antlaşması’na 

sebep olan Kadeş 

Savaşı’nda Hititlerin 

savaş arabalarıyla 

katıldıkları bilinmektedir. 

Kabartmada okla 

yaralanmış bir kişi yerde 

resmedilmiştir. Savaş 

arabasında bir kullanıcı 

ve bir sürücü kabartması 

yapılmıştır.

Carchemish Chariot

Chariot gylph on basalt stone. It 
is known that the Hittites participated with chariots in the Battle of Kadesh, 
which caused the Kadesh Treaty, which was the first written agreement in 
history. In the relief, a person injured by an arrow is depicted on the ground. A 
user and a driver are embossed on the chariot.
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Uzak Doğu Okçuluğu
Far Eastern Archery

Uzak doğu okçuluğu, özellikle Kyudo Sanatı adı 

verilen Japon okçuluğu tıpkı Türk okçuluğu gibi 

mistik temeller üzerine inşa edilmiştir. Asimetrik 

yapısı ve 2 metreyi aşkın boyu ile kendine has bir 

tasarımı olan Japon Yumi Yayı, Japonya'da feodal 

dönemde samuray sınıfının en önemli silahlarından 

birisi olarak kullanılmıştır. Kore yayları ise Türk yayları 

gibi Kompozit/Bileşik yapıda yaylardır. Dışardan 

bakıldığında Türk yaylarına benzese de kabza genişliği 

gibi bazı teknik detaylar göz önüne alındığında Türk 

yaylarından ayrılan Kore yayları günümüzde hala 

sportif müsabakalarda kullanılmaktadır.

Far eastern archery, especially the Japanese Art of 
Archery named Kyudo, is built on mystical foundations 
just like Turkic archery. Yumi the Japanese Bow, which 
has a unique design with its asymmetrical structure 
and a length of more than two meters, was used as 
one of the most important weapons of the samurai 
class in the feudal period in Japan. Korean bows 
are composite/compound bows like Turkic bows. 
Although they are similar to Turkic bows when viewed 
from the outside, Korean bows, which differ from 
Turkic bows, are still used in sporting competitions 
when some technical details such as grip width are 
considered.
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Organik Kore Yayı
Korean Organic Bow

Japon Köpek Avı 
Minyatürü 
Japanese Dog 
Hunting Miniature
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Avrupa Okçuluğu
European Archery

İngilizlerin efsanevi yayı Longbow yani Uzun yay Ortaçağ tarihindeki en etkili 

silahlardan birisi olmuştur. Yekpare olarak adlandırdığımız tek parça malzemeden 

yapılan yaydır. Yapımında Porsuk ağacı kullanılmaktadır. Ağacın işlenerek bükülmesiyle 

oluşturulan yay D formu olarak adlandırdığımız yay gruplarındandır. Özellikle yüzyıl savaşlarında 

Fransa ile İngiltere arasındaki savaşlarda sonucu belirleyici unsuru oluşturmuşlardır. İngiliz okçular 

Crécy, Agincourt savaşları başta olmak üzere, özellikle Fransızlara karşı yapılan Poiters savaşında 

destanlaşmıştır. Kaynaklara göre ortalama 30 ila 50 bin arasındaki Fransız kuvvetleri 3000 İngiliz 

okçusunun harekatıyla dağılmış ve kaçmıştır. Bu savaştan önce III. Edward’ın oğlu Prens Edward’ın 

Okçulara nutku zamanla destanlaşmış ve İngiliz literatürüne girmiştir. İngiltere’de okçuluk eğitimi 

1363 yılında bizzat Kral tarafından kanunlaştırılmıştır.

Arbalet kurmalı tatar yayı ilk olarak Çin’de ortaya çıkan mekanizma sistemine 

dayalı kurmalı olarak tasarlanan yaylardır. Kökeni M.Ö. 3. İla 5. yüzyıl arasına 

dayanmaktadır. Batı medeniyetine de aktarılan Tatar yayı daha sonra 

bütün dünyanın kullandığı ortak bir yay türü haline gelmiştir. Batı 

da Alman İmparatorluğu başta olmak üzere özellikle Frenkler 

ve İngilizler tarafından sık sık kullanıldığı görülmektedir. 

Tatar Yayı Avrupa’daki adıyla Arbaletlerin 

yoğun bir şekilde başarı gösterdiği 

saha Haçlı Seferleri olmuştur. Kısa ok 

yerleştirdikleri ve aparat sayesinde 

kurdukları yaylar atış gücü 

olarak iyi bir ivme kazanıyordu. 

Tatar yayını geleneksel formdaki diğer yaylardan 

ayıran özelliklerden birisi de yere uzanarak atılıyor 

olmasıdır. İyi bir arbalet kullanıcısı 400 ila 500 metredeki 

düşmanını pusarak rahatlıkla vurabilir.Batı da Alman 

İmparatorluğu başta olmak üzere İtalyanlar, Fransızlar ve 

İngilizler tarafından sık sık kullanıldığı görülmektedir.
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Longbow
Longbow

20. Yüzyıl  20th Century

Tatar Yayı-Arbelat -Replika-
Tatar Bow- Crossbow -Replica-

The legendary British bow, the Longbow, has been one of the most effective weapons in medieval 
history. The raw material of bow, which is made from a single piece of material, is the English yew. 
The bow, which is formed by bending the tree, is one of the bow groups as we call the D form. 
In particular, they formed the determining factor in the Hundred Years War between France and 
England. The English archers became epic especially in the battles of Crécy and Agincourt, especially 
the Poiters war against the French. According to sources, an average of 30 to 50 thousand French 
forces were dispersed and fled by 3000 English archers. Before this war, the speech of Prince Edward, 
son of Edward III, to the Archers became epic over time and entered the English literature. Archery 

education in England was enacted by the Royal Family in 1363. 

Crossbows, on the other hand, are the bows that first appeared in China and were 
designed as winding. Its origin dates back to between third and fifth centuries B.C. 

The Tatar bow known as the Crossbow in Europe, was showed great success 
during the Crusades. The bows they placed short arrows and due to the 

apparatus were gaining a good momentum in terms of shooting 
power. One of the features that distinguishes the Tatar bow 

from other bows in traditional form is that it is shot by 
lying on the ground. A good crossbow user can easily 

hit his enemy at 400 to 500 meters. In the West, 
it is seen that it is frequently used by the 

German, Italians, French and British 
Empire.



Ok ve Yay Yapım 
Teknikleri
Arrow and Bow-crafting 
Techniques





Osmanlı Devleti’nde yay imalatı, Lonca Teşkilatı’na bağlı Yaycılar Loncası Ustaları 

ve sadece saraya çalışan Ehl-i Hiref Teşkilatı’na bağlı yay ustaları tarafından 

gerçekleştirilmiştir. XVII. yüzyılda İstanbul’da iki yüz dükkân ve beş yüz çalışandan oluşan 

bir esnaf grubundan söz etmek mümkündür. Yaycılar loncasının piri sahabeden Hz. 

Ebubekir’in oğlu Muhammed Ekber’dir. İstanbul’da yaycı dükkânları genellikle Beyazıt, 

Edirnekapı, Galata ve Üsküdar’da bulunmaktadır. Ehl-i Hiref Teşkilatına bağlı olarak 

sadece Osmanlı sarayına yay yapan ustalar ise Kemangerân-ı Hassa Ustaları olarak 

adlandırılmaktadır. Yine XVII. yüzyılda Osmanlı sarayında görev yapan yay ustalarının 

sayısının on üç ile yirmi beş arasında değiştiği görülmektedir.

In the Ottoman Empire, bow production was carried out by the masters of the Bow-
Makers’ Craft Guild that affiliated to the Craft Guild Organization and bow-maker 
masters that affiliated to the Ahl-i Hiraf (Ottoman Craftsman) Organization, which 
was only working in the palace. In the 17th century, it is possible to mention an 
artisan group consisting of two hundred shops and five hundred employees 
in Istanbul. The sage of the bow-makers’ craft guild is Muhammad Akbar, the 
son of Abu Bakr the Companion of Prophet Muhammad. In Istanbul, bow-maker 
workshops are generally located in Beyazit, Edirnekapi, Galata and Uskudar. 
Affiliated to the Ahl-i Hiraf Organization, the masters who only make bows to the 
Ottoman palace are called Kemangeran Hassa Masters. Again, in the 17th century, it 
is seen that the number of bow masters working in the Ottoman palace varied between 
thirteen to twenty-five.
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Yay Yapım Tekniği
Bow-cra�ing Technique
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Osmanlı yayları ağaç, manda boynuzu, 

tendon ve balık tutkalı kullanılarak imal edilen 

kompozit/bileşik yapıda yaylardır. Kompozit/

bileşik yaylar kabza, kabza boğazı, sal, kasan 

boğazı, kasan, kasan başı, baş ve tonç kertiği 

olmak üzere toplam sekiz kısımdan oluşur. 

Osmanlı Devleti’nde tımarlı ve sağrılı olmak 

üzere iki tip kompozit yay üretilmiştir. Ayrıca bu 

yaylar kullanış amaçlarına göre; kepade (eğitim) 

yayı, menzil yayı, puta yayı ve tirkeş/savaş yayı 

olmak üzere dört farklı niteliktedir. Menzil yayı 

tımarlı yaylardandır ve uzun mesafe atışlarında 

kullanılır. Yayın tımarlanması işleminde ise 

yayların üzerine sandaloz yağı denilen bir 

tür bitkisel yağ sürülür ve huş ağacı kabuğu 

sarılır. Tirkeş/savaş yayı ve puta yayı ise sağrılı 

yaylardandır. Bu yaylar menzil yaylarına göre 

daha fazla ağaç içermektedir. Bu nedenle menzil 

yaylarına kıyasla tirkeş/savaş yayı ve puta yayının 

ağırlığı daha fazladır.

Ottoman bows are composite/compound bows 
made in using hardwood, buffalo horn, tendon 
and fish glue. Composite/compound bows 
consist of a total of eight parts: grip, grip throat, 
Sal (the essential bending section or limb), 

kasan (rigid and stiffened non-bending section 
near the end of the bow arm), kasan head, 
kasan end, nock and string groove. Two types 
of composite bows were crafted in the Ottoman 
Empire: timarli (bows that require conditioning 
by heat before use) and sagrili yay (the target or 
warfare bow, whose arms and grip are covered 
with the skin of the horse’s rump). In addition, 
these bows according to their usage purposes; 
It has four different potentials: kepade (training) 
bow, menzil yayi (flight-shooting bow), puta yayi 
(target-shooting bow) and tirkesh yayi (combat 
bow). The menzil yayi (flight shooting bow) is 
from timarli yay (bows that require conditioning 
by heat before use) and is used for long distance 
shooting. In bow’s timar (conditioning by heat) 
process, a kind of vegetable oil called sandal oil 
is applied on the bows and wrapped by birch 
bark. puta yayi (target shooting bow) and tirkesh 
yayi (combat bow) are among the sagrili (the 
target or warfare bow, whose arms and grip 
are covered with the skin of the horse’s rump). 
These bows contain more trees than menzil yayi 
(flight shooting bow). Therefore, the weight of 
the tirkesh yayi (combat bow)  and the puta yayi 
(target shooting bow) is greater compared to the 
menzil yayi (flight shooting bow).
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Toz (Huş Ağacı Kabuğu) Kaplı Puta Yayı
Toz (Birch Tree Bark) Coated Puta Yayi (Target-shooting Bow)
18/19. yüzyıl  18th/19th century

Tirkeş Yayı
Tirkesh Yayi (Long, solid and strong battle bow)
18. yüzyıl  18th Century



40         The Archers Lodge Museum

Menzil Yayı
Menzil Yayi (Flight-shooting Bow) 
18. yüzyıl  18th Century

Toz (Huş Ağacı Kabuğu) Kaplı Menzil Yayı
Toz (Birch Tree Bark) Coated  Flight Shooting Bow
19. yüzyıl  19th century



Okçular Tekkesi Müzesi         41

Kepaze Yayı
Kepaze Yayi (An Ease and loosen bow for New 
Archery Beginners Use in Training) 
18-19. yüzyıl  18-19 th Century



42         The Archers Lodge Museum

Kompozit Osmanlı – Türk Yayı
Usta: Süleyman Cem Dönmez 
Tezhip: Melek Sezgin 

Ottoman Composite Bow
Cra�sman: Suleyman Cem Donmez 
Illuminator: Melek Sezgin

Kompozit Osmanlı – Türk Yayı
Usta: Ercan Özek 

Ottoman Composite Bow
Cra�sman: Ercan Özek
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Puta Yayı (18. yüzyıl)
Yay ustası Süleyman tarafından yapılmıştır  
(Amel-i Süleyman)

Puta (Target-shooting) Bow (18th Century)
Cra�ed by Bow Master Suleyman
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Askıda Yay -Replika- 
Askida Yay (Lit. the bow on the hanger) - Replica
21. yüzyıl  21st Century
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Askıda Yay
Askida Yay (lit. The bow on the hanger)
19. yüzyıl  19th Century
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Ok Yapım Tekniği 

Osmanlı Devleti’nde 

ok ustalarının bir kısmı 

Lonca Teşkilatı çatısı altında esnaflık 

yaparken, bir kısmı da sarayda Ehl-i Hiref 

Teşkilatı’na bağlı olarak çalışmaktadır. XVII. yüzyıl 

İstanbul’unda iki yüz okçu dükkânında çalışan üç 

yüz ok ustası olduğu bilinmektedir. Ok yapmak için ağaçların 

köküne yakın olan yerlerinden 90 cm uzunluğunda ok çubukları 

çıkartılır. Bu ağaçlardan elde edilen ok çubukları uzun süre bir depoda 

muhafaza edilir. Bu muhafaza edilen çubuklar piştahta üzerinde 

rendelenerek okun endamı verilir. Daha sonra okun baş kısmına, yayın 

kirişine takmak için “gez” açılır, ayak kısmına da iğne uçlu temrenleri 

yerleştirebilmek için küçük bir delik eklenir, içerisine de arka kısmında küçük bir iğne 

çıkıntısı olan ok uçları yani temrenler yerleştirilir. Akabinde okun baş ve boğaz arasında 

kalan kısma, karabatak ve kartal gibi yırtıcı kuşlardan elde edilen tüy simetrik olacak şekilde 

yapıştırılır ve bu işleme “yelekleme” denir. Yelekleme işlemi sırasında yapışkan olarak balıkların 

hava keseleri ve damaklarından elde edilen bir çeşit tutkal kullanılırdı.



Okçular Tekkesi Müzesi         47

Arrow-crafting Technique

In the Ottoman Empire, some of the arrow masters were tradesmen under the umbrella of the Craft 
Guild Organization, while some of them work in the palace affiliated to the Ahl-i Hiraf (Ottoman 
Craftsman) Organization. It is known that there were three hundred arrow masters working in 
two hundred archery shops in 17th century Istanbul. To make arrows, 90 cm long arrow sticks are 
detached from the places close to the roots of the trees. Arrow sticks obtained from these trees are 
stored for a long time in a warehouse. These preserved sticks are grated on the pishtahta (wooden 
board used in making arrows) and the shape of the arrow is given. Then, the valley of nock groove 
is opened to attach the bowstring to the head of the arrow, and a small hole is added to the 
foot to be able to insert needle-tipped arrowheads, and arrowheads with a small needle 
protrusion on the back are inserted. Subsequently, the feather obtained from 
predatory birds such as cormorants and eagles is glued symmetrically to the 
part between the head and throat of the arrow, and this process is called 
“fletching”. During the fletching process, a kind of glue obtained from 
the air sacs and palates of the fish was used as adhesive.

Heki Oku
Heki Oku
(a type of arrow used in training)

18. yüzyıl  18th Century
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Meşk Oku
the Arrow for Training
18/19. yüzyıl  18th/19th Century

Pişrev Oku
Pishrev Oku (Flight-shooting Arrow)
19. yüzyıl  19th Century
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Çavuş Oku
Whistling Arrow
19. yüzyıl  19th Century

Hava Gezi Oku
Hava Gezi Oku
(It is a kind of arrow without fletching and 
arrowhead, which is used in practice shooting) 

18. yüzyıl  18th Century

Nâvek (Mecra) Oku
Navek Oku (Short Arrow)
18/19. yüzyıl  18th/19th Century
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İbriş Oku
Ibrish Oku
(an arrow used to check the weather conditions)

21. yüzyıl  21st Century
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Osmanlı Tirkeş Oku
Ottoman Tirkesh Oku
(an iron-headed warfare arrow 

that shoots with the battle bow)

19. yüzyıl  19th Century
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Meremmetli Ok
Meremmetli Ok
(an arrow with broken tail)

18/19. yüzyıl  18th/19th Century

Puta Oku
Puta Oku
(Target-Shooting Arrow)

18. yüzyıl  18th Century

Torba Gezi Oku
Torba Gezi Oku
(an arrow without fletching for shooting the pouch)

18/19. yüzyıl  18th/19th Century



Okçular Tekkesi Müzesi         53

Kubur 
Kubur (Arrow-Carrying 
Cylindrical Flap Leather Case) 
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Temren -Ok Ucu- (6-10. yüzyıl)
Temren-Arrowhead- (6th-10th 
Centuries)

Yangın Oku Temreni (18. yüzyıl)
Yangin Oku (lit. Fire Arrow) 
Arrowhead (18th Century)

Helenistik Dönem Bronz Ok Ucu
The Bronze Arrowhead of the Hellenistic 
Period

Helenistik Dönem Bronz Ok Ucu
The Bronze Arrowhead of the 
Hellenistic Period

Temren -Ok Ucu- (6-10. yüzyıl)
Temren-Arrowhead- (6th-10th 
Centuries)

Temren -Ok Ucu- (6-10. yüzyıl)
Temren-Arrowhead- (6th-10th 
Centuries)

Ok Uçları
The Arrowheads
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Helenistik Dönem Bronz Ok Ucu
The Bronze Arrowhead of the 
Hellenistic Period

Temren -Ok Ucu- (6-10. yüzyıl)
Temren-Arrowhead- (6th-10th 
Centuries)

Helenistik Dönem Bronz Ok Ucu
The Bronze Arrowhead of the 
Hellenistic Period

Helenistik Dönem Bronz Ok Ucu
The Bronze Arrowhead of the 
Hellenistic Period

Helenistik Dönem Bronz Ok Ucu
The Bronze Arrowhead of the 
Hellenistic Period

Helenistik Dönem Bronz Ok Ucu
The Bronze Arrowhead of the 
Hellenistic Period
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Tirkeş – Sadak – Kubur

Tirkeş, Sadak ve Kubur ok ve yayların muhafazası için kullanılan materyallerdir. 

Geleneksel Türk Okçuluğunda yayın muhafazası oldukça elzem bir hadisedir. Kompozit 

bir yapıda olan Osmanlı – Türk yayları güç, tasarım ve kullanım açısından eşsiz olsa da 

birleşiminde kullanılan tutkal gibi çözülen maddeler olmasından dolayı iyi muhafaza 

edilmesi gerekmektedir. Göktürk İmparatorluğu’nun 624 yılında Çin İmparatorluğu 

ile girdiği savaşta İl Kağan ve ordusu yağan şiddetli yağmur nedeniyle ok ve yaylarını 

kullanamamış neticede başarısız olmuşlardır. Buradan da anlaşıldığı üzere Tirkeş – 

Sadak ve Kubur gibi yardımcı ekipmanlar aslında Türk Okçuluğunun bir bütünüdür. 

Geleneğin asırlar boyunca başarılı bir şekilde devam ettirilmesi ve başarılar 

kazandırması her bir malzemenin doğru şekilde kullanılmasıyla sağlanmıştır.

The Tirkesh, Sadak and Kubur

the Tirkesh (arrow holder), Sadak (quiver) and Kubur are accessories used for 
the protection of bows and arrows. Preservation of bow, in traditional Turkish 
archery is an essential event. Even though, the Ottoman-Turkish composite 
bows are unique in terms of power, design and usage, they must be kept well, 
because they are made by dissolved substances, such as glue. In the battle of the 
Turkic (Göktürk) Khanate with the Chinese Empire, in 624, Illig Qaghan and his army failed 
to use their bows and arrows due to heavy rain. As it is understood from here, the 
supplementary equipments, such as the Tirkesh (arrow holder), Sadak 
(quiver) and Kubur are actually part of the whole Turkish Archery. 
It has been ensured that, the tradition has been 
sustained successfully for centuries and 
gained attainment due to the 
proper use of each material.
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Kubur (18/19. yüzyıl)
Kubur (Arrow-Carrying 
Cylindrical Flap Leather Case) 
(18th/19th Century)
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Kubur -Afrika- (19. yüzyıl)
Kubur (Arrow-Carrying 
Cylindrical Flap Leather Case) 
-Africa-(19th Century)

Kubur (19. yüzyıl)
Kubur (Arrow-Carrying 
Cylindrical Flap Leather Case) 
(19th Century)
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Kubur - Güney Asya- (19. yüzyıl)
Kubur (Arrow-Carrying Cylindrical Flap 
Leather Case) -South Asia-(19th Century)



Kandil (19. yüzyıl)
Qandil (Ararot Box) (19th Century)
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Kandil 
Qandil 
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Hun Tirkeş ve Sadak
Sanatçı Ahmet Dağ 

The Hunnic Tirkesh (Bowcase) and Sadaq (Quiver)
Cra�sman: Ahmet Dag
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Tirkeş ve Sadak (21. yüzyıl)
Sanatçı: Ahmet Dağ

Tirkesh (Arrow Holder) and 
Sadak (Quiver) (21st Century)
Cra�sman: Ahmet Dag

Usta İşliği- 18. yüzyıl
Cra¯sman Apron- 18th Century
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Tirkeş ve Sadak (21. yüzyıl)
Sanatçı: Ahmet Dağ

Tirkesh (Arrow Holder) and 
Sadak (Quiver) (21st Century)
Cra�sman: Ahmet Dag
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Tirkeş ve Sadak (21. yüzyıl)
Sanatçı: Ahmet Dağ

Tirkesh (Arrow Holder) and 
Sadak (Quiver) (21st Century)
Cra�sman: Ahmet Dag
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Zihgîr

Okçu yüzüğü olarak bilinen Zihgîr başparmak yüzüğü olarak da geçer. Sağ elin başparmağına 

takılan zihgîr ok atışlarında parmak boğumlarındaki yaralanmaları önlemek için kullanılırdı. 

Özellikle seri atışlarda kirişin sürekli kullanımı deformasyona yol açacağı gibi zihgîrsiz atışlarda 

nişan alma ayarı da hassas bir şekilde yapılamaz. Osmanlı’da zihgîre aynı zamanda şastta denilirdi. 

Şast Farsça kökenli bir kelimedir ve 60 demektir. Atış usulünde kirişi çekerken işaret parmağının 

ilk boğumu başparmağın üzerine konulur. Bu şekil Arap parmak hesabına göre 60 sayısına denk 

gelmektedir.  Farklı malzemelerden zihgîr yapmak mümkündür. İlk başlarda halka şeklinde oyulmuş 

köselerden yapılırken, bakır, gümüş, fildişi ve boynuzdan yapıldığı görülmüştür. Zihgîr madeni 

veya taş bir malzemeden yapılmıyorsa ilk olarak keser ve köprü yardımıyla şekillendirilir. Kalın 

uçlu matkap kullanılarak delinir ve ince dişli eğer ile iç kısmı düzeltilir. Uzun kenarına damak veya 

kaş adı verilir. Parmak ölçüleri ise mühür mumu sayesinde alınan kalıba göre ayarlanır. Zihgîrin 

parmağa tam oturması önemlidir. Bu işlem oldukça ustalık gerektiren bir zanaat gerektirir. Zihgîr 

ustalarının da Osmanlı döneminde Okçu ve Yaycı esnafı gibi ayrı bir cemiyetleri bulunmaktadır. 

Kendilerine ait pîrleri ve lonca teşkilatlanmaları vardır.

The Zihgir

The zihgir, also known as the “archer ring”, is also referred to as the “thumb ring”. The ring attached to 
the thumb of the right hand was used to prevent injuries to the knuckles in arrow shots. Continuous 
use of the bowstring, especially in series fires, will cause deformation, and aiming adjustment 
cannot be made with precision. In the Ottoman Empire, the zihgir was also called shasta. Shast is 
a Persian word and means sixty. When pulling the bowstring in the shooting procedure, the first 
knuckle of the index finger is placed on the thumb. This form corresponds to the number of sixty, 
according to the Arab finger count. It is possible to make zihgir of different materials. Initially, it was 
made of ring-engraved leather, copper, silver, ivory and horn. If the zihgir is not made of mineral or 
stone material, it first cuts and shaped with a bridge. It is drilled using a thick-tipped drill and smooth 
the inside with a fine-toothed file. The long edge is called the “damak” (palate) or “kash” (eyebrow). 
Finger sizes are adjusted according to the mold taken by the sealing wax. It is important that the 
zihgir fits snugly on the finger, this process requires a highly skilled craft. The zihgir masters also had 
a separate society in the Ottoman period, such as “Okchu” (a person sales arrows) and “Yayzhi” (a 
person sales bows) tradesmen. They have their own patriarchs and guild organizations.
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Zihgir -Bronz- (13. yüzyıl)
Zihgir (Archer Thumb Ring) 
-Bronze- (13th Century)

Zihgir -Bronz- (13/14. yüzyıl)
Zihgir (Archer Thumb Ring)-
Bronze-(13th/14th Century)

Zihgir -Gümüş- (19. yüzyıl)
Zihgir (Archer Thumb Ring) 
-Silver- (19th Century)

Zihgir -Bronz- (13/14. yüzyıl)
Zihgir (Archer Thumb Ring)-
Bronze-(13th/14th Century)

Zihgir-kemik- (17. yüzyıl)
Zihgir (Archer Thumb Ring) 
-Bone- (17th Century)

Zihgir-kemik- (17. yüzyıl)
Zihgir (Archer Thumb Ring) 
-Bone- (17th Century)

Zihgir -Bronz- (13. yüzyıl)
Zihgir (Archer Thumb Ring) 
-Bronze- (13th Century)

Zihgir -Kemik- (16. yüzyıl)
Zihgir (Archer Thumb Ring) 
-Bone- (16th Century)

Zihgir -Bakır- (13/14. yüzyıl)
Zihgir (Archer Thumb Ring)-
Copper-(13th/14th Century)

Yüzük -Pirinç- (13/14. yüzyıl) ve Ok 
Sembollü Yüzük (19. yüzyıl)
Ring-Brass- (13th / 14th century) and Arrow 
Symbol Ring (19th century)
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Ok ve Yay Yapım Araç-Gereçleri
Arrow and Bow-cra¯ing Materials 

Geleneksel Türk Okçuluğunun dünyadaki diğer geleneksel 

ok ve yaylardan ayıran en önemli özellik yapım 

aşamasıdır. Geleneksel Türk Yayı dört 

ana malzemeden oluşmaktadır. 

Akçaağaç, manda boynuzu, aşil 

tendonu ve tutkalın işlem görerek 

birleştirilmesiyle yapılmaktadır. 

Akçağaç uygun formu alması 

için ustası tarafından yağmur 

suyunda bekletilir. Ağaç daha sonra 

ısıtılır bu sayede hem nemini kaybeder hem de ağırlığını 

kaybeder. Bu işlem oldukça önemlidir. Yayın pratik kurulumu 

sağlaması ve kullanışının rahat olması nedeniyle hafif olması şarttır. Ağaç esnekliğini 

ve dayanıklılığını ustanın işlemleriyle kazandıktan sonra diğer materyaller kompozit 

yaya eklenmek için hazırlanır. Bu işlemlerde en önemli unsur çega tutkalı veya balık tutkalının 

hazırlanmasıdır. Genel itibariyle Mersin Balığı’nın hava keseciklerinden elde edilen tutkal kullanılır. 

Hava kesecikleri ilk olarak sıcak suda kaynatılarak bir jel haline getirilir. Daha sonra düz bir zemin 

veya tepsi de serilerek kurutulur. Tekrar kullanılması gerektiği zaman usta tarafından eritilerek 

Akçağaç’ın üzerine sürülür. Akçağaç’ın iç kısmında manda boynuzu kullanılır. Boynuz yayın ana 

maddesi ağaca göre şekil alması için törpülenerek ağaç ve kabza ile uygun forma getirilir. Tutkal 

ve ağacın yapışması için boynuzda taşın oluğu adında yol açılır. Daha sonra tutkalla yapıştırılan 

yay bağlanarak bekletilir ve yayın uygun formu alıp boynuz ve ağaç uyum sağlayana kadar 

açılmaz. Açıldıktan sonra usta tarafından kontrol edilir. Uygun değilse tekrar bağlı kalarak devam 

eder. Ağacın dış kısmında aşil tendonu kullanılır. Aşil tendonları sığırların arka bacaklarındaki 

sinirlerden elde edilir. Bu sinirler kurutulmaya bırakılır kurutulduktan sonra tiftiklenerek ıslatılır ve 

dövülür aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde yaya serilir ve tutkal yardımıyla birleştirilir. Tüm 

işlemler bittikten sonra yay sargıya alınarak uzun süre bekletilir. Bu sargı işleminde usta her gün 

yayı yarım santim açarak genişletir. Tüm bu işlemlerin yapımı oldukça zahmetli olduğu gibi bir 

Geleneksel Türk Yayı’nın yapım süreci yaklaşık bir buçuk ila iki yıl sürmektedir.
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The most important feature of Traditional Turkish 
Archery which distinguishes it from other 
traditional bows and arrows is the construction 

phase. Traditional Turkish Bow consists of four 
main materials. white birch, buffalo horn, tendon 

and glue are processed by combining. White 
birch is kept in the rain water by the 

master to get the appropriate form. 
The wood is then heated so that it 

loses moisture and loses its weight. 
This process is very important, 
due to its practical installation and 

ease of use, it must be lightweight. 
After gaining the wood’s flexibility and 

durability by the master’s operations, 
other materials are prepared to be added 

to the composite bow. The most important 
factor in these processes is the preparation of glue or 

fish glue. In general, the glue obtained from the air sacs of Mersin fish, is used. The air vesicles are 
first boiled in hot water to form a gel. It is then spread out on a flat surface or tray to dry. When it must 
be used again, it is melted by the master and applied on the white birch wood. The buffalo horn is 
used in the interior of the birch wood. The horn, as the main material of the bow is filed in order to 
take shape according to the wood and is bring to the appropriate form with the wood and grip.

For glue and tree to stick, a path is opened in the horn called stone groove. Then, the bow glued tied 
and the bow is not opened until it takes the appropriate form and the horn and tree adapted firmly. 
After opening, it is controlled by the master. If not, it will continue to be connected again. The tendon 
is used on the outside of the wood. The tendons are obtained from the nerves on the rear legs of 
cattle. These nerves are allowed to dry, after drying, linted and soaked and beaten, laid on the bow 
with no gaps between them and joined with the help of glue. After all operations are finished, the 
bow is placed in a winding and waited for a long time. In this winding process, the master expands 
the bow by half an inch each day. The construction of all these processes is quite laborious, the 
process of making a traditional Turkish bow takes about one and a half to two years.
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Boynuz (Ham)
Horn (Rough)

Balık Tutkalı -İşlenmiş- 
Fish Glue - Processed- 

Boynuz (İşlenmiş)
Horn (Processed)

Yay Kesiti (21. yüzyıl)
Bow’s Cross-Section (21st Century)

Endaze (19. yüzyıl)
Endaze (Measure) (19th 
Century)
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Törpü ve Kılıfı (19. yüzyıl)
Rasp and Case (19th Century)

Kuş Tüyleri
Kartal (Büyük), Karabatak (Ufak), Hindi
Bird Feathers
Eagle (Big), Cormorant (Small), Turkey

Ok Haddesi (21. yüzyıl)
Ok Haddesi (Perforated 
Measuring Board used in 
Arrow-Making) (21st Century)

Akçaağaç 
Maplee Tree

Ok Şa¯ı (21. yüzyıl)
Arrow Sha¯ (21st Century)



Planga (18/19. yüzyıl)
Planga (18th/19th Century)

Rende (20. yüzyıl)
Wooden Planer (20th Century)

Çeşitli Aletler
Various Tools 
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Aşil Tendonu -İşlenmemiş-
Achilles Tendon -Unprocessed-



Tokmak (21. yüzyıl)
Mallet (21st Century)

Pergel (19. yüzyıl)
Compasses (19th Century)

Okçular Tekkesi Müzesi         73

Terazi (20. yüzyıl)
Scale (20th Century)



Av ve Savaşlarda 
Okçuluk
The Archery in 
Hunting and Battlefield
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Selçuklu Devri Türk Okçuluğu
The Archery in Seljuq period

Selçuklular temeli atlı okçulara dayanan süvari birlikleri sayesinde İran, Maveraünnehir, 

Azerbaycan ve Anadolu’yu hakimiyetleri altına almış büyük bir Türk devletidir. At üzerinde ok 

atarak düşman menziline hızla girip çıkan bu süvari birlikleri, dalgalar halinde hızla saldırıp 

geri çekilmesi ve geri çekilirken de arkalarına doğru ok atarak düşmana daha fazla zarar 

vermesi ile ün kazanmışlardır. Selçuklu atlı okçuları, Türklerin asırlar boyunca başarı ile 

uyguladıkları hilal taktiği ve sahte ricat taktiğini mükemmel bir şekilde uygulayarak; 1048 

yılında Pasinler, 1071 yılında Malazgirt ve 1176 yılında da Miryokefalon, 1230 Yassı Çimen 

savaşlarının kazanılmasında çok önemli roller üstlenmişlerdir. Selçuklulara ait kayıtlarda; 

Dımaşk (Şam) ve Şâş (Taşkent) yaylarının sağlamlığından ve ihtişamından bahsedilir. 

Sultan Alâeddin Keykûbad’ın tahta çıkışında yanında 50 askerin Şâş yaylarıyla ona eşlik 

ettiği kaynaklarda zikredilen hususlardandır. Bununla birlikte yaylarda özellikle huş ağacı 

kabuğunun kullanıldığı bilinmektedir. Selçukluların hadeng adında kendilerine özgü oklar 

yaptığı da yine kaynaklarda geçmektedir.

The Seljuqs are a great Turkic State that has dominated Iran, Transoxiana, Azerbaijan and Anatolia, 
due to the cavalry units based on mounted archers. These cavalry units, which quickly enter and 
exit the range of the enemy by shooting arrows on the horse, have gained a reputation for attacking 
and retreating in waves and causing more damage to the enemy by shooting arrows backwards 
while retreating. Seljuq mounted archers played a very important role in winning the wars of Pasinler 
in 1048, Malazgirt in 1071 and Myriokephalon in 1176, and Yassi Chemen in 1230, by applying the 
crescent tactic and false retreat tactic that the Turkic people successfully applied for centuries. In 
the records of the Seljuqs, the strength and magnificence of the Damascus and Tashkent bows are 
mentioned. It is one of the points mentioned in the sources that Sultan Ala ad-Din Kayqubad (r. 1220-
1237) ascended to the throne accompanied by fifty soldiers with Tashkent bows. However, it is known 
that birch bark is being used to making these bows. It is also mentioned in the sources that the 
Seljuqs made their own arrows called hadeng.
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Selçuklu Devri Kalkan -Replika-
The Shield of Seljuq Period-Replica-

Selçuklu Devri Hançer -Replika-
The knife of Seljuq Period-Replica-
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Osmanlı Devri Türk Okçuluğu 
The Archery in Ottoman Period

Okçular Tekkesi Müzesi’nde Yeniçeri Heykeli 
Potrait of Janissary in The Archers Lodge Museum

Yeniçeri Ocağı, Orhan Gazi zamanında 

temelleri atılmış ve I. Murad zamanında 

kurulmuş bir askeri birliktir. Osmanlı 

ordusunun ağır piyade ve hafif piyade 

ihtiyacını karşılayan Yeniçeri Ocağı’na 

mensup okçu birlikleri oldukça önemli bir 

yer tutmaktadır. Ok talimi yapabilmeleri için 

talimhaneler kurulmuş ve 54. Orta kumandanı 

da bu talimhanelerin başına atanarak, 

yeniçerilere okçuluk dersleri vermiştir. 

The Guild of Janissary is a military unit that 
was founded in the time of Orhan Gazi and 
was established in the time of Murad I. The 
archers of the Janissary Guild, which meet 
the heavy and light infantry requirements 
of the Ottoman army, have a very important 
place. Training centers were established for 
them to do arrow training and the 54th middle 
commander was appointed as the head 
of these training centers and gave archery 
lessons to the janissaries (a member of the 
elite infantry units that formed the Ottoman 
Sultan’s household troops, bodyguards and 
the first modern standing army in Europe).
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Arbalet (18. yüzyıl)
Crossbow (18th century)

Osmanlı Devri Kılıçları -Replika- 
Swords in Ottoman Period -Replica-
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Solaklar

Osmanlı ordusunun 61, 62, 63 ve 64. ortalarına “solak ortaları” 

adı verilmektedir. Solaklar, Osmanlı askeri sisteminin belki de en 

önemli parçası ve padişahın özel korumaları olarak görev yapan 

seçkin okçu birlikleridir. Savaşlarda padişahın etrafında dizilerek 

kimseyi yaklaştırmayan bu özel okçu birliği ismini, ok atarken 

padişaha sırtını dönmemek için sol eli ile yay çeken “solaklardan” 

almıştır. Yıldırım Bayezid zamanında kurulduğu düşünülen solak 

birliği, başlarına taktıkları uzun ve kabarık üsküflü serpuşları 

ile oldukça dikkat çekmektedir. Osmanlı tarihi boyunca hiçbir 

dönemde zafiyetleri olmayan bu özel birlik asırlar boyunca Osmanlı 

Sultanlarının yakın korumaları olarak görevlerini sürdürmüşlerdir. 

Savaş ve av zamanlarında ok atmalarına mâni olmaması için 

üsküflerini yukarıdan toplayan solaklar, bayram ve tören gibi 

zamanlarda da üsküflerini açarak, padişahın özel okçu birliği olduğu 

için, bir nevi sarayın haşmetini gözler önüne sermek istemişlerdir.

Solaks

The middle of the 61st, 62nd, 63rd and 64th regiments of the 
Ottoman army is named the “middle of the Solak”. The Solaks (lit. 
left-handed) were perhaps the most important part of the Ottoman 
military system and the elite archers that served as the sultan’s 
special bodyguards. This special archers’ unit, which lined up around 
the sultan during wars and did not bring anyone closer, was named 
after the “left-handers” who pulled a bow with his left hand in order 
not to turn his back on the Sultan while shooting arrows. The Solak 
unit, thought to have been founded during the time of Sultan Yildirim 
Bayezid (r.1389-1402), draws attention with their long and fluffy 
uskuf (long turban with half hanging back) headgears on their heads. 
This special regiment, which had no weaknesses in any period 
throughout the Ottoman history, continued to serve as the close 
bodyguards of Ottoman Sultans for centuries. In times of battle and 
hunting, the Solaks who collected their uskufs from above in order 
to prevent them from shooting arrows, wanted to reveal the majesty 
of the palace as it was the special archery regiment of the sultan by 
opening their uskufs at times such as holidays and ceremonies.
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Okçular Tekkesi 
Müzesi’nde 
Solak Heykeli 
Portrait of Solak 
in The Archers 
Lodge Museum 
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Barutluk -Kemik- 
(18. yüzyıl)
Powder Horn -Bone- 
(18th Century)

Akıncı

Osmanlı akıncıları, temeli Orhan Gazi zamanına kadar 

uzanan atlı askerlerdir. At üzerinde ok atmalarının yanı 

sıra bütün savaş aletlerini başarılı bir şekilde kullanan 

bu hafif süvari birlikleri, ordunun ileri ve geri harekâtında 

son derece önemli birtakım vazifeler üstlenmişlerdir. 

Bunlardan ilki sefer güzergahı üzerinde ordunun 2 – 

3 gün önünde hareket ederek düşman birliklerinin 

ikmal hatlarına akınlar yapmaktır. Akıncıların bir diğer 

görevi de asıl ordunun sağ ve sol kanadında ilerleyerek 

ordunun baskına uğramasını önlemektir. Akıncılar savaş 

içerisinde gösterdikleri yararlılıklardan dolayı savaş 

sonrasında padişahın huzuruna kabul edilir ve savaştaki 

başarılarından dolayı kendilerine ödüller verilirdi. 

Burada Osmanlı akıncısını temsil eden heykel, savaş 

sonrası padişahın huzuruna çıkmış bir akıncıdır. 

Akindji 

Ottoman Akindji (were irregular light cavalry, scout 
divisions and advance troops of the Ottoman Empire’s 
military) are mounted troops, whose foundation dates 
back to the time of Orhan Gazi. In addition to shooting 
arrows on horse, these light cavalry units, which 
successfully used all combat tools, undertook some 
extremely important duties in the forward and backward 
operations of the army. The first of these is to move in 
front of the army for two or three days on the campaign 
route, to make raids into the supply lines of the enemy 
troops. Another duty of the Akindji is to prevent the army 
from being attacked by advancing on the right and left 
flanks of the main army. The Akindji were accepted to 
the presence of the Sultan after the conflict because 
of their usefulness in the battle and they were given 
awards for their success in the warfare. Here, the statue 
of a Akindji who representing the Ottoman Akindji unit 
appeared before the sultan after the war.
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Okçular Tekkesi 
Müzesi’nde 
Akıncı Heykeli 
Potrait of Akıncı 
in The Archers 
Lodge Museum 
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Tirkeş Yayı (18. yüzyıl)
Tirkesh Yayi (Long, solid and strong battle bow)  
(18th Century)
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Tirkeş Yayı (19. yüzyl)
Yapımında “dağ koçu boynuzu” kullanılmıştır.

Tirkesh Yayi (Long, solid and strong battle bow) (19th Century)
“Mountain ram horn” was used in its construction.
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İran Yayı (18/19. yüzyıl)
Bow of Iran (18th/19th Century)

Babür Yayı (18/19. yüzyıl)
Mughal Bow (18th / 19th Century)
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Miğfer (19. yüzyıl)
Helmet (19th Century)

Kalkan (19. yüzyıl)
Shield (19th Century)

Babür Yayı (18/19. yüzyıl)
Mughal Bow (18th / 19th Century)



88         The Archers Lodge Museum

Osmanlı Tirkeş Okları 
Tirkesh Oku (Iron-Headed Warfare Arrow 
Shoots with the Battle bow)  (19th Century)

Av Okları 
Arrows for Hunting 
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Okçuluğun Tarihi ve 
Kültürel Arka Planı 
The Historical and Cultural 
Background of Archery
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Okçulukla İlgili Arşiv Belgeleri 
The Archive Documents Regarding 
Archery

Mabeyn-i Hümayun’un ok 

hizmetinde bulunan Mustafa 

Ağa ok çubuğu kesilen yerleri 

kontrol etmek üzere Kazdağı ve 

Bayramiç kazalarına gideceğinden 

yolda kendisine gerekli kolaylığın 

gösterilmesi için yetkililere emir 

verildiğine dair 1863 yılına ait belge. 

BOA, C.SM., 166/8342 

A document from 1863, indicating 
that Mustafa Agha, who was in 
the arrow service of the Mabeyn-i 
Humayun (the place where state 
affairs were performed in the 
Ottoman palace), was going to 
Kazdaghi and Bayramich districts 
to check the places where the 
arrow sticks were cut, so that the 
authorities were ordered to show 
the necessary convenience on the 
road.

BOA, C.SM., 166/8342 
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Okçuluğun Nesiller Boyu İntikali ile İlgili Osmanlı Arşiv Belgesi (18. yüzyıl) 
Besmele ile başlayan bu belgede ok ve yayın Allah’ın emri ile cennetten indirilerek 

Hz. Cebrâil tarafından Hz. Peygamber’e teslim edildiği ve daha sonra Hz. Peygamber’in izni ve 

vasıtasıyla Hz. Sa‘d b. Ebî Vakkas’a oradan da bir diğerine emanet edilerek üstadından günümüz 

okçusuna nasıl intikal ettiği konu edilmiştir. Ayrıca ilgili belgede okçuluk ilmi, korunarak 

gelecek nesile aktarılması gereken bir emanet olarak telakki edilmiştir. Ardından bu ilmin 

salih bir niyetle, büyük bir aşk ve şevk ile bu minval üzere ifa edilerek hayır duası ile kuşaktan 

kuşağa aktarılması öğütlenmiştir. 

TSMA, nr. E. 0698/53.

Ottoman Archive Document on the Generational Transition of Archery 
(18th century)
In this document, which begins with Basmalah, it is stated that the arrow and the bow were 
sent down from heaven by Allah’s order, it was handed over to the Prophet by the Archangel 
Gabriel, Later, it was discussed how it was transferred from his master to today’s archers by being 
entrusted to Sa’d bin Abi Waqqas and from there to another with the permission and by means 
of the Prophet. In addition, in the relevant document, the discipline of archery is considered as 
a trust that should be preserved and passed on to the next generation. Then, it was advised that 
this knowledge should be performed with a righteous intention, with great love and enthusiasm, 
and be passed on from generation to generation with blessings.

TSMA, nr. E. 0698/53.
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Kabza Alma Töreni ile İlgili Osmanlı Arşiv Belgesi (19. yüzyıl)
Osmanlı döneminde okçuluk eğitimini tamamlayan okçular için bir tören 

tertip edilir ve bu merasimde okçular kabza alırlardı. Sergilenen arşiv 

belgesinde ilk olarak okçuluk geleneğinin Hz. Adem’den günümüze nasıl 

intikal ettiğine değinilmiştir. Ardından kabza merasimi esnasında üstadının 

dilinden talebesine okçuluğu icra ederken dikkat etmesi gereken kaideler 

öğütlenmiştir.

TSMA, nr. E. 513/9.

An Ottoman Archive Document Regarding the Grip Receiving 
Ceremony (19th century)
During the Ottoman period, a ceremony was held for the archers who 
completed their archery training, and the archers would take the grip during 
this ceremony. In the archive document exhibited, first of all, how the archery 
tradition has passed down from prophet Adam to the present is mentioned. 
Then, during the grip ceremony, the master was advised to his student about 
the rules that he should pay attention to while performing archery.

TSMA, nr. E. 513/9.
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Okçular Tekkesi’nin Son Şeyhi Muti Efendi 
Okmeydanı Dergâhı Postnişini Abdürrauf Efendi’nin vefatı üzerine yerine, 

hakkında yapılan araştırma sonucu iyi hali ve doğruluğu Maarif Nazırı tarafından 

tasdik olunan oğlu Muti Efendi’nin tayin edilmesine dair 1904 yılına ait belge 

BOA, İ.EV, 36/49

Muti Efendi, the last Sheikh of the Archers Lodge
In this document dated 1904 state that as a result of the research made 

regarding after the death of Sheikh Abdurrauf Efendi the Head of the Lodge in 

Okmeydani (Archers Field), the appointment of his son Muti Efendi to his place, 

whose good condition and accuracy was confirmed by the Minister of Education.
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Rikâb-ı Hümayun solaklarından sekiz adet solak için, solakbaşı tarafından satın alınıp 

sahiplerine teslim olunan bayramlık elbiselere dair 1792 tarihli belge 

BOA, AE.SSLM, 118/7154

Document dated to 1792, regarding festive dresses purchased by head of solak (the 
military unit that was the guardian of the sultan in the Ottomans lit. left-handed) and 
handed over to their owners for eight solaks from Rikab-i Humayun (Royal Household).

BOA, AE.SSLM, 118/7154
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“Atıcılıktan geri kalmayın!”

 �� �� ���� ���� ���כ �� ���� �� �� ���� ��� .�
� א���כ �� �כ��� . ��� �� ���� ���כ �� �� �� ���� ���� ��» ���� �� �� �� �� �� �� �
��� א �  
� א� �� �� ��א�
.« �� �� �� ������

Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadis-i şöyle buyurmuştur: “Yeryüzünde birçok yeri fethetmeye müyesser 

olacaksınız. Allah size kâfidir. O halde sizden biriniz oklarıyla talim yapmaktan geri kalmasın”.

Müslim, “İmâre”, 168.

“Don’t miss out on Archery”
The Messenger of Allah (peace be upon him) say: “Lands shall be thrown open to you and Allah will 
suffice you (against your enemies), but none of you should give up playing with his arrows.”

Sahih Muslim, “The Book on Government (Kitab Al-Imara)”, 167.

“En iyi oyun atıcılıktır!”

. ���כ �� ���� �� �� �� ���� �� �� � �� �� כ��� ��א��� �� �� �� : ���� �� �� �� �� �� �� �
��� א �  
� א� �� �� ��א� � ��א�� �� ����� ���� �� �� �� �� �� ����� ���

Sa‘d b. Ebî Vakkâs, Resûlullah’ın şöyle dediğini nakleder: “Atıcılığı mutlaka öğreniniz. Çünkü atıcılık 

oyunlarınızın en hayırlısıdır.”

Taberânî, el-Mu‘cemü’l-evsat, Dârü’l-Haremeyn, II, Kahire 1995, s. 304.

Sa‘d ibn Abi Waqqas reported that the Messenger of Allah said: “Be sure to learn how to shoot. 
Because shooting is the best among your games.”

Taberânî, el-Mu‘cemü’l-evsat, Dârü’l-Haremeyn, II, Kahire 1995, s. 304.

Okçuluk Hakkında Hadis-i Şerifler
The Hadiths Regarding Archery
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“Kuvvetten maksat atıcılıktır.”

 �� ����א � �� ������» ���� �� �� �� �� �� �� 
��� א �  
� א� �� �� ��א�
 �� �� ���� . �� �� � א���� �� �� �� א�� �� ���� � �� ���� �� �� ���� ���¡�� א א�� ��

.« �� �� � א���� �� �� �� א�� �� ���� . �� �� � א���� �� �� א��

  Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadis-i şerifinde 

Enfâl suresinin 60. ayetini tefsir ederek 

şöyle buyurmuştur: “Onlar için gücünüzün 

yetebildiği kadar kuvvet hazırlayın! Dikkat 

buradaki kuvvetten maksat atıcılıktır! Dikkat 

buradaki kuvvetten maksat atıcılıktır! Dikkat 

buradaki kuvvetten maksat atıcılıktır!”

Müslim, “İmâre”, 167.

“Strength is in Archery”
The Prophet Muhammad (peace be upon him) 
interpreted 60th verses of the surah al-Anfal 
in a hadith and said: “Prepare to meet them 
(the enemy) with as much strength as you can 
afford. Verily! Strength is in archery, strength is 
in archery, strength is in archery.”

Sahih Muslim, “The Book on Government (Kitab 
Al-Imara)”, 167.

“Allah (c.c.) tek bir ok ile üç kişiyi 
cennete koyar.”

 �� �� � �
�� א ��» ���� �� �� �� �� �� �� 
��� א �  
� א� �� �� ��א�
 � �¢�£ ��� א��� ���� �¢�¤ ��¤ �� א�� ���� א�� �� � ��א�¥�¦ �� ���� �¦ �§ ��

 � ���� ��
א�� א��� �� � �� �� �̈ �� א�� �� �� �£ �  ��� �© �¥�� �ª�� �� �א��� � 

 ���� �� �� ���� �� �© ����א � �� ���« ���� ��א ��� �כ א�� ��א � �� א�� �� � ���� �� �£ �� ��
�א».�� �כ ���«

Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadis-i şöyle 

buyurmuştur: “Allah (c.c.) tek bir ok ile üç kişiyi 

cennete koyar. Zanaatında hayrı gözeten ok 

üreticisini, oku atanı ve ok taşıyanı/toplayanı. 

Atıcılık ve binicilik yapın. Ancak atıcılık, 

binicilikten daha çok hoşuma gider.”

Ebu Dâvud, “Cihad”, 23

“Allah, Most High, will cause three persons to 
enter Paradise for one arrow”

The Messenger of Allah (peace be upon him) 
say: “Allah, Most High, will cause three persons 
to enter Paradise for one arrow: the maker 
when he has a good motive in making it, the 
one who shoots it, and the one who hands it; 
so shoot and ride, but your shooting is dearer 
to me than your riding.”

Abu Dawood, “Jihad”, 23
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“Her kim atıcılığı öğrenir de sonra terk ederse bizden değildir!”

« ¬® �̄ �� ���� ���£�א� � �� �°���� �� � ���כ ���« ���¤ �� �� � א����
�� �� �� ��» ���� �� �� �� �� �� �� 
��� א �  
� א� �� �� ��א�

Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadis-i şöyle buyurmuştur: “Her kim atıcılığı öğrenir de sonra terk 

ederse bizden değildir. Yahut muhakkak isyan etmiştir”. 

Müslim, “İmâre”, 169.

Hz. Peygamber’in bu hadîs-i şerifinde atıcılığı öğrendikten sonra ihmal etmenin şiddetle 

men edildiği vurgulanmaktadır. Ancak bu durumdan özür sahiplerinin müstesna olduklarını 

da ifade etmek gerekir. Yani bu hükümden bedenen bir hastalığa yahut özre sahip olanlar 

müstesna tutulmuştur. Ancak herhangi bir özre sahip olmayıp atıcılığı terk edenlere, 

talimleri unutanlara karşı “Bizden değildir” denilmiştir. Burada “Bizden değildir” ifadesi 

“Bizim yolumuzda değildir, bizim emrimizle amel etmemiştir” anlamına gelmektedir.

“Who learnt archery and then gave it up is not from us”
The Messenger of Allah (peace be upon him) say: “Who learnt archery and then gave it up is 
not from us. or he has been guilty of disobedience (to Allah’s Apostle).”

In this hadith of the Prophet Muhammad (peace be upon him), it is emphasized that 
negligence is strictly prohibited after learning shooting. However, it should be stated that 
the apologists are excluded from this situation. In other words, those who have a physical 
illness or disability are excluded from this provision. However, those who do not have any 
excuse and abandon shooting, and those who forget the drills are said to be “not from us”. 
Here, “He is not from us” means “He is not in our way, he did not act in our command”.

.761 ,“(aramI-lA batiK) tnemnrevoG no kooB ehT” ,milsuM hihaS
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Hüsn-i Hat Sanatı ve Okçuluk 
Calligraphy Art and Archery

Okçuluk, askeri bir faaliyet olmasının yanı sıra Türk-İslâm medeniyetini oluşturan kültürel ögelere de 

son derece etkili bir şekilde sirayet etmiş güçlü bir arka plana sahiptir. İslâmiyet’in ok atıcılığını teşvik 

etmesinin haricinde; hat sanatında, divan edebiyatında ve hatta mimaride dahi okçuluğun izlerini 

görmek mümkündür. Osmanlı hat sanatının en önde gelen temsilcilerinden olan Şeyh Hamdullah’ın 

aynı zamanda Okçular Tekkesi’nin resmi olarak atanan ilk şeyhi olması son derece dikkat çekicidir. 

Hat ve okçuluk arasındaki bu bağlantı, Cumhuriyet Dönemi’ne kadar devam etmiş ve Cumhuriyet’in 

en önemli hattatı ve yay ustası olan Necmettin Okyay’a kadar ulaşmıştır. Divan edebiyatında ise 

okçuluk terimlerinin hemen hepsi birer metafor olarak kullanılarak okçuluk ve edebiyat arasında 

ayrılmaz bir bağ kurulmuştur. Osmanlı mimarisinin en nadide eserlerinden biri olan menzil taşları 

ise okçuluğun hem mimari hem hat hem de edebiyat ile olan ilişkisini aynı anda gözler önüne seren 

çok değerli tarihi eserlerdir. Osmanlı döneminde en uzak mesafeye ok atma yarışması olan menzil 

yarışmalarında rekor kıran okçuların adına birer menzil taşı dikilmiş ve bu taşların üzerine devrin en 

önemli hattatları tarafından dönemin en önemli şairlerinin şiirleri yazılmıştır. 

In addition to being a military activity, archery has a strong background that has influenced the 
cultural elements forming the Turk-Islamic civilization. Apart from Islam's encouragement of 
arrow shooting, it is possible to see the traces of archery in calligraphy, divan literature and even 
architecture. It is remarkable that Sheikh Hamdullah, one of the most prominent representatives 
of the Ottoman calligraphy, was also the first officially appointed Sheikh of the Archers Lodge. This 
connection between calligraphy and archery continued until the Republic Period and reached up 
to Necmettin Okyay, the most significant calligrapher and bow master of the Republic. In Divan 
literature, almost all of the terms archery is used as metaphors and an inseparable link has been 
established between archery and literature. The range stones, one of the most precious works of 
Ottoman architecture, are very valuable historical artifacts that reveal the relationship between 
archery, architecture, calligraphy and literature at the same time. In the Ottoman period, in the 
menzil competitions, which was the flight shooting competition, a range stone was erected in the 
name of record-breaking archers, and the poems of the most significant poets of the period were 
written on these stones by the most significant calligraphers of the period.
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“el-Hamdulillâh eş-Şükrü lillâh”
Hattat: Necmeddin Okyay

“Praise to be Allah, All Thanks to Allah” 
Calligrapher: Necmeddin Okyay
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"Senden başka hiçbir şeyim yok. Hiç kimseye sığınamam ben.

Sen, bütün varlıklar âlemi için hidayet nurusun." (Sülüs hattıyla)

"O sahabe ki kimisi hicret etti kimisi de muhaciri yurdunda barındırarak Hz. 

Peygamber'e yardım etti. Onlar Allah yolunda cihat ettiler. Allah'ın dinine sımsıkı 

sarılıp zafer kazandılar. En pak, en üstün ve en şerefli salât onların üzerine olsun. O 

salâtın kokusu tüm kâinatı doldursun." (Nesih hattıyla)

Hattat: Şeyh Hamdullah

"I have nothing but you. I cannot take shelter in anyone.
You are the light of guidance for all beings. " (Arabic Calligraphy with Thuluth Script)
"That Companion, some of whom migrated, some of them helped the Prophet 
Muhammad by sheltering the immigrant in their homeland. They strived in the 
way of Allah. They held the religion of Allah firmly and gained victory. May the 
most pure, superior and honorable blessings be upon them. May the scent of that 
blessing fill the whole universe. " (Arabic Calligraphy with Naskh Script)

Calligrapher: Sheikh Handullah
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"Mâşallah Tebârekallah" (ortada)
"el-Âlemîn" (sağda)

Hat ve Ebru: Necmeddin Okyay

"lit.what Allah has willed, blessed is Allah" (in the middle)
"lit. The Worlds" (on the right)
Calligraphy and  Marbling: Necmeddin Okyay

"Ölmek kaderde var yaşayıp köhnemek hazin 

Bir çâre yok mudur buna yâ Rabbe’l-âlemin" 

Yahyâ Kemal

Hattat: Necmeddin Okyay

"You are destined to die, it's sad to live and grow old
Isn't there a remedy for this, oh Lord of the worlds"

Yahya Kemal
Calligrapher: Necmeddin Okyay
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Okçuluk Risaleleri
Treatise on Archery

Türk-İslam Medeniyeti için, okçuluğun sadece 

askeri bir faaliyet olmadığının en önemli kanıtı, 

bu medeniyet içerisinde doğmuş Furusiyye 

Metinleri literatürü ve Kavsname literatürüdür. 

Furusiye metinleri, savaş alanlarında kullanılan 

ok ve yay dahil bütün silahlar hakkında bilgi 

barındıran eserlerdir. Bu silahların nasıl yapıldığı, 

nasıl kullanıldığı ve her bir silahın faziletinin 

neler olduğunu inceleyen furusiye metinleri, 

askeri tarih ve silah tarihi araştırmacıları için son 

derece önemli kaynaklardır. Furusiye metinlerinin 

Osmanlı literatürüne yansıması Kavsnameler 

vasıtası iledir. Kavsnameler, Furusiye metinleri gibi 

genel değil, sadece okçuluk ile ilgili daha spesifik 

bilgiler barındıran eserlerdir. Ok ve yay yapım 

teknikleri, ok atma usulleri, yay tutma usulleri, 

doğru duruş pozisyonları ve ok atmanın faziletleri 

hakkında çok önemli bilgi veren bu eserler, aynı 

zamanda okmeydanlarında düzenlenen menzil 

yaraşmaları hakkında da bilgiler vermektedir. 

Osmanlı okçu ve yaycı esnaf grupları, bu 

eserlerden öğrendikleri yapım tekniklerini 

kulaktan kulağa anlatarak usta çırak ilişkisi içinde 

bir sonraki nesle aktarmış ve yay ve ok yapım 

zanaatını en üst mertebeye ulaştırmışlardır.
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Bahtiyarzade Risalesi 

For the Turk-Islamic Civilization, the most 
important evidence that archery is not only a 
military activity is the literature of the “Furusiyye” 
texts and the “Kavsname” literature born in 
this civilization. “Furusiyye” texts are works that 
contain information about all weapons used in 
battlefields, including bow and arrow. “Furusiyye” 
texts, which examine how these weapons were 
made, how they were used and what the virtues 
of each weapon were, are extremely important 
resources for military history and weapon history 
researchers. The reflection of the “Furusiyye” 
texts on the Ottoman literature is through 
“Kavsname”. “Kavsname” are not general, like 
the “Furusiyye” texts, but contain more specific 
information about archery. These works, which 
provide very important information about arrow 
and bow making techniques, techniques of 
shooting arrows, bow holding methods, correct 
posture positions and the virtues of shooting 
arrows, also provide information about the range 
matches organized in the arrowheads. Ottoman 
archers and bowmen tradesmen explained the 
construction techniques they learned from these 
works by word of mouth, passed it on to the next 
generation in a master-apprentice relationship 
and carried the bow and arrow making craft to 
the highest level.



108         The Archers Lodge Museum

Kanunâme-i Rumât
Dokuz bölümden oluşan ve “okçuluk 

kurallarını öğreten kitap” anlamına 

gelen Kānunnâme-i Rumât, Okçuluk 

hakkında pek çok eser kaleme alan ve 

aynı zamanda Okçular Tekkesi şeyhliği 

görevini de ifa eden Kâtib Abdullah 

Efendi tarafından yazılmıştır. Eser 

meydanın tarihçesi ile başlar. Ardından 

eserde sırasıyla meydanın kuralları, 

meydandaki binalar, meydanda 

riayet edilecek usuller, tâlib-i menzil 

olanların yani rekor kırmak isteyenlerin 

nasıl izin alacakları, tekkede nasıl 

yemek yenileceği ve kimlerin sağ 

ve sola hangi sıra ile oturacakları 

zikredilir. Sergilenen eserin sol 

taraftaki sayfasında yer alan tuğra II. 

Süleyman’a (1687-1691) aittir.

Qanunname ar-Rumat
The Qanunname ar-Rumat, which 
consists of nine chapters and means 
“book that teaches archery rules”, was 
written by Katib Abdullah Efendi, who 
wrote many works on archery and also 
served as the sheikh of Archers Lodge. 
The work starts with the history of the 
Archers Field. Then, in the work, the 
rules of the field, the buildings in the 
field, the methods to be followed in 
the field, how those talib al-menzil the 
one who want to break a record will get 
permission, how to eat in the Lodge 
and who will sit on the right and left in 
which order, are mentioned.
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Kavsname 

Okçuluk Sicil De�eri
Okçuluk Sicil Defteri, 1682-1904 

yılları arasında Okmeydanı’nda ok 

atmaya hak kazanan 3375 kemankeşin 

kaydedildiği 35 varaklık bir defterdir. 

222 yıllık bir zamanı kuşatan bu eserde, 

devlet kademesinde vezirlik gibi mühim 

mevkilere sahip olanlardan şeyhülislâm, 

hattat ve mûsıkîşinaslara değin pek 

çok zevâtın ismi yer almaktadır. Bu da 

okçuluğun spor olarak yapılmasına 

ilaveten Hz. Peygamber’in sünnet-i 

seniyyesini yerine getirmek üzere de 

icra edildiğini göstermektedir. Nitekim 

okçulukla ilgili günümüze erişen pek 

çok yazma eserde okçuluğun “niyyet-i 

gazā” için yapıldığı zikredilmektedir.

Archery Registry Book
“Archery Registry Book” is a 35-leaf 
book which 3375 archers who were 
entitled to shoot arrows in Okmeydani 
(Archers Field) between 1682-1904, were 
recorded. In this work, which includes a 
period of 222 years, the names of many 
people, from those who hold important 
positions such as viziers at the state 
level, to Sheikh al-Islam, calligraphers 
and musicians are included. This 
shows that in addition to the practice of 
archery as a sport, it was also performed 
to fulfill the Sunnah of the Prophet. As 
a matter of fact, in many manuscripts 
related to archery, it is mentioned that 
archery was made for “niyat al-ghazw” 
(intention of struggle).
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Mustafa Kânî Bey, 
Telhîs-i Resâ’ilât-ı 
Rumât
Bu eser, Sultan II. 

Mahmud’un (1808-1839) 

emriyle Mustafa Kânî Bey’e 

1836 yılında yazdırılmıştır. 

Atıcılık risalelerinin özeti 

anlamına gelen Telhîs-i 

Resâ’ilât-ı Rumât, adından 

da anlaşılacağı üzere o güne 

değin kaleme alınmış atıcılık 

sahasındaki çeşitli eserlerin 

incelenmesi suretiyle 

hazırlanmış ve devrinin 

meşhur hattatı Yesârizâde 

talebesi Hattat Mustafa 

İzzet tarafından yazılmıştır. 

Sağ taraftaki sayfada (73b) 

Dârüssaâde ağası Hacı 

Beşir Ağa’nın menzil taşı ile 

gez sayıları zikredilmiş, sol 

taraftaki sayfada da (163b) 

“boğaz miyânesi” aleti 

resmedilmiştir.
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Mustafa Kani Bey, 
‘Talkhis ar-Risale ar-
Rumat’
This work was written by 
Mustafa Kani Bey in 1836 by 
the order of Sultan Mahmud 
II (1808-1839). ‘Talkhis ar-
Risale ar- Rumat’ , which 
means the summary of 
the tracts of shooting, was 
prepared by examining 
various works written in 
the shooting field until 
that day and was written 
by the famous calligrapher 
Mustafa Izzet, the student of 
Yesarizade. On the right-side 
page (73b), the target stone 
and the gez (an old measure 
of length) counts of the Agha 
of Darussaade Haji Bashir 
Agha are mentioned, and 
on the left-side page (163b) 
the “boghaz miyanesi” (lit. 
middle of the throat) tool is 
depicted.



Spor Olarak 
Okçuluk 
The Archery 
as a Sport
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İstanbul Okmeydanı 
ve Okçular Tekkesi
Istanbul Okmeydani and 
Archers Lodge

Osmanlılar kendilerine miras kalan okçuluk 

ve atıcılık faaliyetlerini zirve noktasına 

ulaştırmışlardır. Okçuluğu hem askeri hem 

de sivil alanda aktif bir şekilde kullanan 

Osmanlılar, bu sayede kısa sürede hızla 

topraklarını genişletebilmiştir. Osmanlılar 

ateşli silahların savaş alanlarında yaygın 

bir şekilde kullanılmasına kadar ok ve yay 

üzerine inşa ettikleri askeri stratejilerini savaş 

alanlarında başarıyla uygulamışlardır. Osmanlı 

atlı okçularının dalgalar halinde düşman 

okçu menzillerine hızla girip çıkarak yaptıkları 

saldırılar ve yaya okçuların tîr-i bârân denilen 

ok yağmuru taktikleri, 16. yüzyıla kadar Osmanlı 

ordusuna pek çok savaş kazandırmıştır. Ancak 

16. yüzyıldan sonra okçuluk yavaş yavaş 

savaş alanlarındaki ağırlığını ateşli silahlara 

bırakarak sosyal hayata entegre olmuş ve sivil 

bir faaliyet olarak varlığını korumuştur. Okçuluk 

faaliyetlerinin sivilleşerek sosyal hayata girdiği 

alanlar ise Osmanlı şehirlerinde kurulan ok 

meydanlarıdır. 

The Ottoman archery and shooting activities 
which they were inherited from the past have 
reached its peak. The Ottomans actively used 
archery in both military and noncombatant 
fields, in this way, it was able to rapidly expand 
its territory in a short time. The Ottomans 
successfully implemented the military strategies 
they have built on the bow and arrow until 
firearms were widely used in battlefields. The 
attacks of the Ottoman archers by entering and 
exiting the enemy archer range in waves and 
the “arrow rain” tactics of the pedestrian archers 
called “tir-i baran” brought many victories to the 
Ottoman army until the 16th century. However, 
after the 16th century, archery was gradually 
integrated into the social life, leaving its weight 
on the battlefield to firearms and maintaining its 
existence as a noncombatant activity.

The areas where archery activities become 
socialized and enter social life were 
okmaydanlari (the archers’ fields) that 
established in the all Ottoman cities.
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Okmaydanlari (the archers’ fields) were areas 
where archery continues as an official activity 
and also everyone comes and shoots arrows 
regardless of status. Although it is known that 35 
Okmeydani (the archer’s field) were established 
within the boundaries of the Ottoman Empire 
until the 18th century, the most important 

among them were 
the Okmeydani and 
the Okchular Takkasi 
(the Archers Lodge) 
in Istanbul. The 
Istanbul Okmeydanı 
(the archer’s field) 
was established 
by Fatih Sultan 
Mehmed for archers 
as a charity, just 
after the conquest of 
Istanbul. In addition, 
a namazgah (the 
praying area) was 
built during the 
siege. Afterwards, a 
lodge and a masjid 
(mosque) were built 
by the Bayezid II 
in this area, which 
his father Fatih 
Sultan Mehmed, 
the conqueror had 
dedicated for charity. 

During the reign of Suleyman the Magnificent, 
a sultan’s pavilion was built by the architect 
Sinan and the chiefs of state monitored archery 
activities there. In the time of Murad IV, the 
masjid (mosque) was restored by Silahdar 

Ok meydanları okçuluğun kurumsal bir faaliyet 

olarak devam ettiği ve statü gözetmeksizin 

herkesin gelip ok atışı yaptığı alanlardır. 18. 

yüzyıla kadar Osmanlı Devleti sınırları içerisinde 

35 adet Okmeydanı kurulduğu bilinmekle 

beraber bu Okmeydanılarının en önemlisi 

başkentte bulunan 

İstanbul Okmeydanı 

ve Okçular 

Tekkesi’dir. İstanbul 

Okmeydanı, Fatih 

Sultan Mehmed 

tarafından ve 

İstanbul’un 

fethinin hemen 

ardından okçular 

için vakfedilmiştir. 

Ayrıca kuşatma 

sırasında buraya 

bir namazgah 

yaptırılmıştır. 

Daha sonra Fatih 

Sultan Mehmed’in 

vakfettiği bu 

alanda Fatih’in 

oğlu II. Bayezid 

tarafından bir tekke 

ve mescid inşa 

edilmiştir. Kanuni 

Sultan Süleyman 

zamanında ise Mimar Sinan tarafından bir 

hünkâr köşkü yapılmış ve devlet erkanı okçuluk 

faaliyetlerini buradan takip etmiştir. IV. Murad 

zamanında Silahdar Mustafa Paşa tarafından 

mescid restore edilmiş, Melek Ahmed Paşa 
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tarafından da namazgah tamir edilmiştir. Bu 

Okmeydanı padişah tarafından görevlendirilen 

bir tekke şeyhi ve şeyhin mali işlerden sorumlu 

mütevellisi ile idari işlerden sorumlu tekkenişini 

tarafından yönetilmiştir. 

İstanbul Okmeydanı’nda pek çok okçuluk 

müsabakaları düzenlenmiştir. Bu müsabakalar, 

en uzağa ok atma yarışması olarak tabir edilen 

menzil yarışı, puta adı verilen sabit bir hedefe 

ok atarak puan toplanan puta yarışı ve metal 

bir plakayı delip geçme yarışması olan darp 

atışı yarışmasıdır. Bu müsabakalar arasında en 

prestijli olanı ise menzil yarışmasıdır. Menzil 

yarışında 900 gez yani yaklaşık 550-600 metre 

mesafeye ok atan okçuların isimleri okçuluk 

sicil defterine kaydedilmiş ve oklarının düştüğü 

yere bir menzil taşı dikilerek anıları yaşatılmıştır. 

İstanbul Okmeydanı’nda XIX. yüzyıla kadar 

menzil yarışmaları düzenlenen 50 adet alanın 

bulunduğu ve alanlarda toplamda 300 civarı 

menzil taşı dikildiği bilinmektedir. Osmanlı 

genelinde ise XIX. yüzyıla kadar takip edilebilen 

kaynaklara istinaden, toplamda 114 menzil 

alanı açıldığı ve bu alanlarda da 505 adet 

menzil taşı dikildiği bilinmektedir. 

Mustafa Pasha and namazgah (the praying area) 
was repaired by Melek Ahmed Pasha.

This Okmeydanı was ruled by a sheikh (religious 
authority) of the lodge assigned by the sultan, 
the trustee in charge of financial affairs and the 
tekkenish (director of the lodge) in charge of 
administrative affairs.

Many archery competitions have been 
organized in the Istanbul Okmeydani (the 
archer’s field). These competitions are the 
menzil (range) competition, which is called the 
furthest arrow-shooting competition, the “puta” 
(practice sack) shooting, which collects points 
by shooting arrows at a fixed target called “puta” 
(practice sack), and the battering competition, 
which is a perforation of a metal plate. The 
most prestigious of these competitions is 
the menzil (range) competition. In the menzil 
(range) competition, the names of the archers 
who shoot nine hundred gez at a distance of 
approximately 550-600 meters were recorded 
in the archery registry and a range stone was 
erected on the places where the arrows fell. It is 
known that, there were fifty areas in the Istanbul 
Okmeydani where menzil (range) contests being 
held until the 19th century and a total of three 
hundered menzil (target) stones were planted 
in these areas. It is known that in the Ottoman 
Empire period, one hundred and fourteen 
menzil (target) areas were opened in total and 
five hundred and five menzil (target) stones were 
erected in these areas based on the resources 
that can be traced back to the 19th century.
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Menzil Taşları ve Ünlü Kemankeşler
Range Stones and Famous Archers

Beşir Ağa’nın Menzil Taşı 
Bashir Agha’s Range Stone

Okçular Tekkesi’nde, 

okçuluk sezonu ve 

müsabakalar genellikle 

Ruz-ı Hızır kutlamaları 

olarak adlandırılan baharın 

gelişi ile başlayarak, Ruz-ı 

Kasım olarak ifade edilen 

Kasım ayının ilk haftasına 

kadar devam etmektedir. 

Osmanlı Devleti’nde 

düzenlenen okçuluk 

müsabakaları arasında 

en yaygın olanları; menzil 

yarışı, puta yarışı, darp 

atışları ve kabak atışlarıdır. 

Padişahlar da zaman 

zaman Okmeydanı’na gelip 

burada ok atışlarını izlemiş 

ve hatta burada ok atışı 

yapmışlardır. Padişahlara 

özgü el putası denilen hedefler üretilmiştir. 

Padişahın hizmetçileri tarafından tutulan bu 

putalara “el aynası” da denmektedir. 

In the Archers Lodge, 
the archery season and 
competitions usually 
start with the arrival of 
spring, which is named 
as “Ruzi al-Khdir”(Day of 
the Saint) celebrations, 
and continues until the 
first week of November, 
which is expressed as “Ruzi 
Kasım”. Among the archery 
competitions held in the 
Ottoman Empire, the most 
common ones are: the 
menzil (flight shooting), 
the puta (target shooting), 
the darp (assault) and 
the pumpkin shooting 
competitions. Sultans 
also came to Okmeydani 
(Archers Field) from time 

to time and watched arrow shooting here and 
even shot arrows here. Targets called hand 
puta specific to the sultans were crafted. These 
targets held by the servants of the Sultan are 
also called “hand mirror”.



Cafer Ağa'nın Menzil Taşı 
Jafar Agha's Range Stone
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Okçular Tekkesi’ndeki Menzil Taşları  
Range Stones in Archers Lodge 



Sultan II. Mahmut'un Menzil Taşı 
Sultan Mahmut's Range Stone
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Bilal Ağa’nın Menzil Taşı 
Bilal Agha’s Range Stone
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Okçuluk Müsabakaları
The Archery Competitions

Toz (Huş Ağacı Kabuğu) Kaplı Tımarlı Menzil Yayı (17. yüzyıl)
Kurt usta tarafından yapılmıştır (Amel-i Kurt). Kurt ustadan günümüze yalnızca bu tımarlı menzil 
yayı (kabzası kayın ağacı kabuğı ile kaplanmış, kullanılmadan önce tımar verilmesi gereken yay) 
ulaşabilmiştir.  Topkapı Sarayı’nda olan bu yay daha sonraları Edirne Müzesi’ne intikal etmiştir.

Toz (Birch Bark) Coated Well Preserved Menzil Yayi (Flight-Shooting Bow)  
(17th century)
Crafted by bow master Kurt. Only this well preserved Menzil Yayi (grip coated with beech bark, 
bow to be dehumidify before use) has survived from the bow master Kurt.

This bow, which was in Topkapi Palace, was later transferred to Edirne Museum.
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Heki Oku (19. yüzyıl)
Heki Oku (A type of arrow used in 
training) (19th Century)

Pişrev Oku (19. yüzyıl)
Altınla tezhiplenmiş olan bu pişrev oku sultan kuğusu yeleklere 
sahiptir. Gezi de gergedan boynuzundan imal edilmiştir. 

Pishrev Oku (Flight-Shooting Arrow) (19th Century)
This pishrev arrow glided with gold has sultan’s swan fletchings. 
Nock is also made of rhino horn.

Meşk Oku (18/19. yüzyıl)
Arrow for Training (18th/19th Century)
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Menzil Yayı (18. yüzyıl)
Menzil Yayi (Fligth-Shooting Bow) (18th Century)

Menzil Yayı (19. yüzyıl)
Menzil Yayi (Fligth-Shooting Bow) 
(18th Century)
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Bilek Siperi (18. yüzyıl)
Archer’s Wrist Guard 
(18th Century)

Bilek Siperi (19. yüzyıl)
Archer’s Wrist Guard (19th Century)

Bilek Siperi

Geleneksel Türk Okçuluğunda kol boyunu 
aşan ve germe esnasında kabzada 
sabitlenemeye kısa kalan okları atmak 
için kullanılır. Sol bileğin üzerine 
bağlanarak sabitlenen Bilek Siperi deri 
üzerine kemikten, boynuzdan veya 
işlem gören ahşaptan yapılan 
oval ve elips şeklindeki aparatın 
birleştirilmesiyle kullanılır. 
Umumiyetle elips şeklinde bir 
forma sahip olan Bilek Siperi sağ 
ve sol uçlarından içe doğru eğimli bir şekilde 
yapılır. Bu eğim okun yerleşmesi ve çekişte sağa 
sola düşmemesi için oluşturulmaktadır. Atışı 
kusursuzlaştırma ve daha uzun mesafeye ok 
atma gayesiyle üretilmiştir. Bu sayede yayıyla 
uyumsuz boyda olan okların da kullanılması 
mümkün kılınır.

The Siper

In traditional Turkish archery, it is used to shoot 
arrows that exceed arm length and remain 
short to stabilize in grip during the draw. 
The siper fixed on the left wrist is used by 
combining oval and elliptical gear made 
of skin, bone, horn or finely treated wood. 
Typically, the siper has an elliptical 
shape and is sloped inward from its 
right and left ends. This inclination 
is created so that the arrow does 
not fall in the right and left position 
during the draw. It is produced with the aim of 
perfecting the shot and shooting arrows at longer 
distances. This makes it possible to use arrows 
that are incompatible with the bow in length.
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Muşamba/Muşammâ‘ (19. yüzyıl)
Mushamba/Mushamma  
(Arrow’s Grip Wrap) (19th Century)

Muşamma

Muşamma menzil yaylarında bilek siperi kullanırken 
kabzanın daha iyi kavranabilmesi için, kabzanın 
etrafına sarılarak kullanılan bir aparattır. Muşamma 
için sarı hemşin balının mumu ya da kâfur balmumu 
kaynatıldıktan sonra soğuk suyun içine boşaltılır. 
Balmumu üzerindeki kirler suyun dibine çöker ve 
kirlerden ayrılan balmumu ayrı bir tezgâha ayrılarak 
bir bıçak yardımıyla üzerinde kalan tortular temizlenir. 
Daha sonra iyice temizlenmiş olan bu balmumu 
tekrar kaynatılarak 45x90 cm ebatlarında kesilen 
keten bir kumaş kaynatılan balmumunun 
içine bırakılır. Balmumuna yatırılmış 
olan bu kumaş uzunlamasına 1 
ya da 1,5 parmak kalınlığında 
şeritlerler halinde katlanır. 
Katlanan bu balmumuna 
batırılmış kumaş henüz 
ılıkken yayın kabzasına sarılır 
ve soğumaya bırakılır.

The Mushamma 

The mushamma, a strip of 
waxed linen to be wrapped about 
the bow-grip. For mushamma, 
yellow hemshin honey wax or camphor 
honey wax is poured into cold water after 
boiling, the dirt on the wax settles at the bottom 
of the water and the wax separated from the dirt is 
separated into a different worktable and the residues 
on it are cleaned with a knife. Then, the well cleaned 
wax is boiled again and a linen fabric cut to a size of 
45x90 cm is putted into the boiled wax. This fabric, 
which is deposited in wax, is folded lengthwise into 
strips of one or one and half finger thickness.
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Menzil Yayı (19. yüzyıl)
Menzil Yayi (Flight-
Shooting Bow)  
(18th Century)

Menzil Heki Yayı (19. yüzyıl)
Menzil Heki Yayı (Training Bow for Flight-Shooting) (19th Century)

Menzil Yayı (18/19. yüzyıl)
Menzil Yayi (Flight-Shooting Bow) (18th/19th Century)
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Puta Yayı (18. yüzyıl)
Yay ustası (Küçük) İbrahim tarafından yapılmıştır (Amel-i İbrahim).

Puta Yayı (Target-shooting Bow) (18th Century)
Cra�ed by Bow Master Ibrahim

Toz (Huş Ağacı Kabuğu) Kaplı 
Menzil Yayı (19. yüzyıl)
Toz (Birch Tree Bark) Coated Flight 
Shooting Bow (19th century)



Okçular Tekkesi Müzesi         131

Menzil Heki Yayı (19. yüzyıl)
Menzil Heki Yayı (Training Bow for Flight-Shooting) (19th Century)
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Darp Okçuluğu 

Okmeydanlarında düzenlenen 

müsabaka türlerinden birisi 

de darp yarışmasıdır. Darp 

müsabakalarında çok yüksek libreli 

yaylar çekilerek sert cisimlere ok 

atılmaktadır, bir nevi güç gösterisi 

sayılabilir. Çelik veya demir temrenli 

oklarla metal bir darp levhasına 

veya bir kütüğe ya da mermere 

yapılan atışlarda, levhayı en fazla 

delen okçu yarışmayı kazanırdı. 

Darp (Pound) Shooting Archery

Another type of competition held 
in Okmeydani (Archers Field) is the 
darp (assault) shooting competition. 
In darp (assault) shooting 
competitions, very high pounder 
bows are pulled and arrows are 
shot at hard objects, which can be 
regarded as a demonstration of 
power. In shots fired with steel or 
iron-headed arrows, a metal plate 
or a log or a marble, the archer 
who penetrated the plate the most 
would win the competition.

Puta Okçuluğu

Okmeydanlarında yoğun olarak düzenlenen bir 

diğer müsabaka türü puta yarışıdır. Puta yarışı, armut 

şeklindeki özel ölçülere sahip puta adı verilen hedefe 

yapılan atışlar neticesinde düzenlenen yarışmalardır. 

Hedefin içi pamuk çekirdeği ve talaş doludur. Atılan 

mesafenin uzaklığından dolayı atıcının hedefi vurduğunu 

anlaması için yan ve alt kısmına zincir yardımıyla çanlar 

takılır. Müsabakalarda atış puanları doğrultusunda en 

fazla puanı toplayan kemankeş yarışmanın birincisi 

olurdu. Bu yarışma da yine puta atışına uygun ok ve yay 

kullanılarak yapılmak zorundaydı.

Puta (Target) Shooting Archery

Another type of competition held intensively in 
Okmeydani (Archers Field) is the puta (target) shooting 
race. The puta (target) shooting races are competitions 
organized as a result of the shots made at a target named 
puta with special dimensions in the shape of a pear. The 
inside of the target is full of cotton seeds and sawdust. 
Due to the distance of the shooting, bells are attached to 
the side and bottom of it, with the help of a chain so that 
the shooter understands that he has hit the target. In the 
competitions, archer, who collected the most points in 
line with the shooting points, would be the winner of the 
competition. This competition had to be held using a bow 
and arrow suitable for puta (target) shooting.

Puta ve Darp Okçuluğu
Puta (Target) and Darp (Pound) 
Shooting Archery



Puta Yayı (18. yüzyıl)
Puta Yayi (Target-shooting Bow) (18th Century)
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Puta Yayı (18. yüzyıl)
Puta Yayi (Target-Shooting Bow) (18th Century)

Darp Kütüğü (19/20. yüzyıl)
Pounding Stump (19/20 Century)
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Puta Yayı (19. yüzyıl)
Puta Yayi (Target-shooting Bow) (19th Century)

Puta
Puta (Target) 

Puta Yayı (17. yüzyıl)
Meşhur yay ustası Pervâne tarafından yapılmıştır (Amel-i Pervâne).

Puta Yayi (Target-shooting Bow) -Five Pieces- (17th Century)
Cra�ed by Well-Known Bow Master Pervane
Edirne Archeology and Ethnography Museum
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Puta Yayı (19. yüzyl)
Yapımında “dağ koçu boynuzu” kullanılmıştır.

Puta Yayi (Target-shooting Bow) (19th Century)
“Mountain ram horn” was used in its construction.

Toz (Huş Ağacı Kabuğu) Kaplı Puta Yayı 
(18/19. yüzyıl)
Toz (Birch Tree Bark) Coated Puta Yayi 
(Target-shooting Bow) (18th/19th century)
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Puta Okları 
Puta Oklari (Target-shooting Arrows)



Günümüzde 
Türk Okçuluğu
Turkish 
Archery Today



Okçu Yücel Cavkaytar Gençlik 
Şampiyonası’nda (Fransa 1962)
Archer Yucel Cavkaytar at the Youth 
Championship (France, 1962)



1904 tarihinden sonra Okmeydanı Okçular Tekkesi’nde resmi bir müsabaka düzenlendiğine dair 

herhangi bir kayıta rastlanmamıştır. Ancak halkın sürekli Okmeydanı’na ve artık metruk bir hale 

gelmiş Okçular Tekkesine gelerek burada okçuluğu yaşatmaya devam ettikleri bilinmektedir. 

Cumhuriyet devrinde okçuluğun yeniden ihyasını sağlamak amacıyla 1937 yılında Okspor Kulübü 

kurulmuştur. 1961 yılında ise Türkiye Okçuluk Federasyonu kurulmuştur. 1962 yılında Yücel 

Cavkaytar Avrupa Gençler Gençler Okçuluk Turnuvası’nda birinci olarak hem Türk okçuluğunu 

yurt dışında temsil eden ilk kişi, hem de uluslararası turnuvalarda şampiyonluk alan ilk Türk 

okçusu olarak adını tarihe yazdırmıştır. Ancak daha sonra hem çarpık kentleşme hem de maddi 

sıkıntılar dolayısıyla okçuluk sporuna gereken ilgi ve alakanın verilmediği görülmektedir. 2013 yılına 

gelindiğinde ise Dönemin Başbakanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın teşvikleri ile Okmeydanı Okçular 

Tekkesi restore edilmiş ve Okçular Tekkesi, faaliyetlerine yeniden başlamıştır. Ayrıca 2019 yılında 

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu kurulmuş geleneksel Türk okçuluğu resmi bir spor 

dalı olarak faaliyetlerine hız vermiştir. 
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Okçu Yücel Cavkaytar 
Archer Yucel Cavkaytar 



Okçu Yücel Cavkaykar'a ait çeşitli kupa, 
rozet, yay ve oklar
Archery items belonging to Yucel Cavkaytar 

After 1904, there is no record of an official competition in Okmeydani (Archers Field) Archers 
Lodge. However, it is known that the people constantly come to Okmeydani (Archers Field) and 
the Archers Lodge which has been abandoned for years and continue to keep archery tradition 
alive. In the Republic period, Arrow Sports Club was established in 1937 in order to revive archery. 
In 1961, Turkish Archery Federation was established. In 1962, Yucel Cavkaytar made his name in 
history as the first person to represent Turkish archery abroad, as well as the first Turkish archer to 
win the championship in international tournaments, as the winner of the European Youth Archery 
Tournament. However, later on, it is seen that due to both unplanned urbanization and financial 
difficulties, the necessary interest in archery sport was not delivered. In 2013, Okmeydani (Archers 
Field) Archers Lodge was restored with the encouragement of Recep Tayyip ERDOGAN the Prime 
Minister of the time and the Archers Lodge started its activities again. Also, in 2019, Traditional Turkish 
Archery Federation was established and traditional Turkish archery has increased its activities as an 
official sport.
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Klasik Yay (1970’ler)
Classical Bow (1970s)
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Mete Gazoz'a ait ok 
(Rio de Janeiro - Brezilya 2016)

The Arrow of Mete Gazoz
(Rio de Janeiro, Brazil, 2016)
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Türkiye Okçuluk Şampiyonası (70 
m) Birincilik Kupası (1968)
The Archery Championships (70m) 
Winner Trophy (Turkey, 1968)



X. Avrupa ve Akdeniz Okçuluk Şampiyonası 
PTT Hatıra Zarfı (İzmir 1986)
The 10th European and Mediterranean Archery 
Championships, PTT Commemorative Envelope 
(Izmir, Turkey, 1986)

37. Dünya Okçuluk Şampiyonası PTT 
Hatıra Zarfı (Antalya 1993)
The 37th World Archery Championship, 
PTT Commemorative Envelope 
(Antalya, Turkey, 1993)
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