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ATICILAR KANUN-NAMESİ 

Türk tarihi boyunca ok ve yay 'a kuş bakışı ve hızlı bir göz gezdirme - Okmey
.danları ve İstanbul'daki Kemankeşler tekkesi - Okçuluk tıgiliin_e .. ait eski 
eserler - Atıcılar kanun-namesi ve sicilli - Atıc~lar kanu.;:namesini umumi 
tavsifi - Atıcılar kanun-namesinden faksimileler - Atıcılar kanun-namesinin 
Türk harflerine çevrilmiş tam. metni. 

Ok ve yay'ın çok eski bir tarihi vardır. Harp ve av silahı, spor aleti 
olarak insanların elinde uzun asırlar ok ve yay'ı görüyoruz. 

Harp silahı olarak İlk çağda kullanılmış, Orta çağda çok revaç bulmuş 
ve Yeniçağda da, iki asır kadar bir müddet, kullanılması devam etmiştir. 

Ateşli silahların ve tüfeklerin askerlikte yer alması nisbetinde, ok ve 
yay harp silahı olmak kıymetini kaybetmiş ve nihayet askerlik tar~hini~ 
sahifeleri arasına karışmıştır. 

Sumerlere ve Etillere ait eski kabartmalarda ok ve yay'ın muhtelif 
işlerde kullanılışını gösteren birçok resimler olduğu gibi o devirlerden 
kalan ve toprak altından çıkan tabletlerde de. bu hususa dair birçok 
tafsilat bulunmakdadır. En eski Çin kaynaklarında da ok ve yay hakkında 
dikkate değer malil.mat vardır. Tarihte ok ve yay'ı en iyi kullanmış olan 
milletler arasında Türkler, başta gelmektedir. Hunların ok ve yay kul
lanmaktaki yüksek ve erişilmez kudret ve maharetlerini Çin tarihleri ve 
diğer tarih kaynakları tasdik etmekte ve övmektedir. Gök Türkler, 
İskitler, Avarlar ve eski Macarlar da okçulukta çok ileri gitmişler ve 
ün almışlardı. 

Eski Türk 
yer tutmuştur. 

görülmektedir. 

geleneklerinde ve efsanelerinde ok ve yay kuvvetli bir 
Bunun en güzel örneklerinden biri Uğuz Destanz'nda 

n 
Türkler İslam dinini kabul ettikten sonra aldıkları birçok islami 

an'aneler arasında Sahabelerden meşhur Arab mücahidi Sa'd ibni Ebi 
Vakkas'ı teberrüken okçuların piri saymışlardır[l J. 

[1] Müslümanlıktan evelki devirle'fe ait menkabelerin, İslam dininin kabulünden 
sonraki devamında, eski Şaman şahıs ve şahsiyetlerinin birer İslami şahıs ve şahsiyet 
kalıbına girdikleri burada hatırlanabilir. 
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Türk Tarih Vesikaları 

XI. asırda Türklerin doğudan Anadolu'ya yaptıkları büyük ve 
devamlı göçlerde ok ve yay birinci derecede bir silah olmak vasfını 

haiz bulunuyordu. 1071 de cereyan eden M a J az gir d meydan mu-
harebesinde bu silah önemli bir mevkie malikti. · 

Anadolu Selçukileri hüküm :Sürdükleri zaman ok ve yay üstün mev
kiini muhafaza ediyordu. Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş devirlerinde 
de ok ve yay harp silahlan arasında en başta geliyordu. Su itan 
Osman ve Orhan gayet iyi yay kullanıyorlar ve ok atıyorlardı. 
Hatta Su 1 tan Orhan Mısır' dan Bursa' ya nezdine gelen bir sefiri atış 
müsabakasına davet etmişti. 

Türklerin Rumeli'ye geçişlerinde, Balkanyarım adasını istila etmele
rinde ok ve yay başlıca feth ve istila silahı olmakta idi. Nihayet 1453 de 
Fa ti h S u l tan M e h m e d İs t an bu l'u muhasaraya başladığı zaman 
iki muhasım ordu . arasında denizde ve karada bütün şiddetiyle vukubulan. 
harplerde ok ve yay da mühim bir hizmet ifa etmiştir. Daha sonraları 
Türklerin Viyan a kapılarına kadar uzanan ~eferlerinde ok ve yay yine 
bu mevkiini muhafaza etmekte idi. Viyana önlerinden çekilen Türklerin 
orada bırakdıkları ok ve gay'larda Tirkeş ve Sadak denilen yay ve ok 
keseleri bugün Viyana müzelerinin en değerli eşyaları arasında bulun
maktadır. Bunlardan bazıları diğer Avrupa müzelerine de dağılmıştır. 
Kanuni devrinde ateşli silahların ve tüfeklerin artık iyice yayıldığını 

görüyoruz. Bununla beraber ok ve yay'ın Tµrk ordularında harp silahı 

olarak kullanılması daha bir müddet devam etmiştir. Kanunl'nin Rodos 
seferinde Türk ordusunda ok ve yay ile beraber tüfek de kullanılmakta 
idi. Topkapısarayı Arşivinde bulunan sefer defterlerinde orduda kullanıl
mış olan silahlarla cebhanelerin nevileri ve mikdarı yazılıdır. Bu, seferde 
Kanuni devrinin meşhur sporcularından Arabacı Mahmud düşmana 
ok atarken düşmanın attığı bir tüfekle şehit düşmüştür. Ok ve yay'ın 
ordu saflarından çıkması için, bundan sonra da, epi bir zaman geçmişdir. 
Hatta harb silahı olarak kullanılması, kat'! surette, bırakıldıktan sonra da 
asker arasında, gelenek tesiriyle, uzıin zamanlar birkaç ok ve yay bulun
durulduğu ve bunun uğurlu sayıldığı anlaşılmaktadır. 

m 

Ok ve yay'ın harp ve av silahı ve idman vasıtası olarak revaçta bulun
duğu devirlerde ok ve yay imali ve satışı sıkı nizamlara bağlı idi. Bundan 
başka ok atma talimlerine ve müsabakalarına da büyük ehemmiyet veri
lirdi. İdman ve müsabaka için ayrılan geniş alanlarda gerekli binalar ve 
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tesisler bulunurdu. Bu sahalara Okmeydanz veya Atıcılar meydanı denil
miş ve atıcıların toplandıkları bir okçuluk kh1bü mahiyetinde olan bina
lara da Keman-keşler tekkesi, Tfrendazlar zaviyesi ve Atıcılar dergahı 

gibi isimler verilmiştir. Burada şunu belirtmek lazımdır ki geçici ve hatta 
devamlı olarak ok atılan her yere Okmeydanı denilmemekfedir. Okmey
danlan etrafı hudud taşlarile çevrilen, içinde lüzumlu binalar bulunan, 
büyük keman-keşlerin menzil taşlarını ihtiva eden, kendine mahsus bir 
kadrosu olan esaslı spor teşkilleridir. 

Okmeydanlarında Atıcıların reisi, muallimler, hakemler, korucular 
gibi daimi bir idare ve talim heyeti vardır. Atıcıların muntazam sicillı 
tutulur. Büyük meydanlarda müze ve kütüphane hizmetini gören bir kısım, 
bazılarında idman ve merasim günlerinde Kemankeşlere meccanen yemek 
veren aşhane vardır. 

Osm~nlı İmparatorluğ~nda başlıca Okmeydanlarının sayısı 34 ü 
bulmuşdu. İstanbul un fethinden ev el en meşhur Okmeydanları Bursa, 
Amasya ve Gelibolutda olanlardı. Bursa'daki atış sahası Yıldırım 

Bay ez i d tarafından tesis ve vakfedilen Atzczlar meydanı idi, Yıldırım 
Bayezid Bursa' da bugün Yıldırım denilen mevkide cami, medrese, imaret, 
Dar-uş-şifa ve saireden mürekkep geniş bir mimari manzume vücuda 
getirirken, şehrin doğu kısmına ilave ettiği, bu mamure arasına camiin 
alt kısımlarına isabet ~den araziye büyük bir spor sahası katmağı da 
unutmamışdır .. Üzerinde asırlarca ok atışları ve talimleri yapılan Bursa 
Atıcılar meydanında uzun zamanlar diğer birçok spor ve idman hare
ketleri de yer almış ve son zamanlarda burası at yarışlarına ayrılmış, 
üzerinde ipodrom tesis edilmiştir. 1936 yılında Türk Kuşu teşekkülüne 

mensup genç tayyareciler burada uçuş ve atlayış tecrübeleri yapmışlar
dır. Bu suretle atıcılar meydanı bugüne kadar spor hayatındaki hizmetine 
devam edegelmiştir. 

İstanbul'un fethi ile beraber Kasımpaşa ile Hasköy arasındaki sırtlar 
üzerinde tesis edilen İstanbul Okmeydanı zamanla büyuk bir inkişaf 
göstermiş ve İmparatorluktaki bütün Okmeydanlarının başı olmuştur. 

İstanbul Okmey,danı ihtiva eylediği tesis ve teşkillerle ile birlikte 
zamanının en mühim spor tekekküllerinden biri haline gelmişti. Buranın 

idaresinde zaman zaman parlayış ve alçalış devirleri görülmüştür. İstan
bul Okmeydanının en son parlama ve yükseliş devri ikinci M ah mu
d'un saltanatı. zamanına tesadüf eder. İkinci Abd Ü l hami d devri ise 
İstanbul Okmeydanının ve dergahının ihmale, haraplığa ve kapanışa doğru 

. 1 

gittiği ve bu tarihi müessesenin ortadan silindiği devirdir. 1313 (1895) te 
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vukubulan büyük zelzelede dergah ve müştemilatı harap olmuş, tamiri 
başarılamadığından da zamanla yıkılmıştır. 

Okmeydanı dergahı Meydan Odası denilen bir oda ile- ona bitişik 
Cami'den ve bir de Kasr-z Hümayun'dan .terekküp ediyordu. Şeyh 

Dairesi ile Matbahlar ve diğer servis binaları da bu manzumeye dahil 
bulunuyordu. Bu binaların biraz ilerisinde Su/fa denilen yüksekçe bir 
mahalde kısmen Bakırköy taşından ve kısmen de mermerden yapılmış 
bir minber bulunmakta idi. Bugün dergah, cami ve kasır yok olmuştur. 
Camiin minaresi hala ayakta ve sağlamdır. Minber yerinde durmakta 
ise de son yıllarda şimal cephesinin mermer korkuluğu hasara uğramış 

ve kısmen kırılıp yerinden düşmüştür. 

Umumi Harpten sonra Okmeydanı arazisi fuzuli Şgiller trafından 

yer yer işgale maruz kalmış, arazinin bir kısmı üzerinde bunlar tara
fından bağ ve bahçeler tesis edilmi-ş, kulübeler ve evler yapılmıştır. 
Zamanla birçokları kaybolmuş veya topraklar altında kalmış olmakla 
beraber bugün de meydanın bazı yerlerinde hudut, ayak ve menzil 
taşları görülmektedir. Dergahın karşısında ve şark tarafında eski keman
keşlere ait bazı mezarlar da vardır. 

Piyale paşa camii tarafınc:la İki n c i S u l tan M ah m u d' un anası 
Na k ş- i Dil Hatun'a ait Çeşme ve Namazgah ile Aynalıkavak kasrı 

civarındaki Üçüncü Ahmed çeşmesi de , Okmeydanı hududu içerisinde 
bulunmaktadır. 

IV 

İstanbul Okmeydanının ve bunun üzerindeki tesisat ve teşkilatın 
ve bu meydana ait tarihi vesikaların ve kayıtların etraflı bir surette izahı 
ayn ve çok uzun bir bahis teşkil eder. Bu eski spor müessesesinin bir 
taraftan arazi üzerindeki hudut ve menzil taşlariyle arta kalan diğer 
eserlere ve izlere, öbür taraftan da eski vesikalara, kitaplara ve kayıtlara 
dayanarak esaslı bir surette tetkik ve izahı spor tarihimiz bakımından 
çok lüzumlu bir iştir. 

Eski türk sporlarına ait eserler milli spor tarihimizin kıymetli belge
leridir. Bunlar gerek sayı gerek değer bakımından zengin bir kütüphane 
teşkil etmektedir. Eski spor müellefatımız arasında yay çekmekten ve ok 
atmaktan bahseden kitaplara- çokluk Kavis-name denildiği gidi Okmey· 
danlarındaki men~illerden bahis eserlere de Menzil veya menziller risalesi 

. gibi adlar verilmiştir. 
Okmeydanı hudutlarının muhafazasına, bunlara vukubulan tecavüz

lerin def'ine, taamiye!ere, tamir tahsisatına, ok ve yay imaline ve satışına, 
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ı .. Aıtrctlar Kanrııınnam~si 

bu husustaki narhlara ve tahditle"re, meydandaki merasime, şeyh tayin 
ve nasbına ait bir çok fermanlar, beratlar, hükümler, tenbihnameler, 
vakfın muhasebe ilmühaberleri, meydanın hududunu ve müştemilatını · 
gösteren eski harita ve minyatürler, meydanda bulunan her türlü kita
beler ve muhtelif eski tarih kitaplarında· görülen bu mevzua müteallik 
malumat ile dergaha ait kitap ve vesikalar ve yukarıda adı geçen kavis
nameler ve menzil risaleleri bir araya getiril.ince İstanbul Ok meydanının 
490 yıllık tarihine ait yazılı tarih kaynaklan umumi hatlariyle, tamam
lanmış olur. 

v 

Bunlar arasında iki eser okçuluk tarihimiz bakımından ayn bir değer 
ve hususilik taşımaktadır : 

a) Kanun-name Rumat denilen Atıcılar Kanun-n<imesi. 

b) Atzcılar Sicili. 

Atıcılar sicilli 1093 senesi zilhicce ayı iptidalarından 17 rebiülahir 
1322 tarihine kadar (İlk kanun 1682 - 21. haziran 1905) İstanbul Okmey 
danında kabza· alan keman-keşlerin isimlerini ve kabza aldıkları tarihi 
göstermektedir. Bu sicil defterinde 3375 keman-keşin adı yazılıdır. 

1093 (1682) tarihinde.n evelki keman-keşlerin yazılı olduğu defter, 1255 
(1839) tarihinde keman-keşler tekkesine şeyh nasbedilmiş olan Buldanlı 

İbrahim Efendi'nin meşihati esnasında tekkede çıkan bir yangında diğer 
birtakım defterler ve kayıtlarla birlikte yanmış veya kayboimuştur. 

Atıcılar sicilli yalnız okçıluk tarihi bakımından değil, Osmanlı devri 
devlet adamlarının hal tercümeleri bakımından da değer taşıyan bir 

· eserdir. 

VI 

Atıcılar Kanun;.namesinin umumi tavsifi 

29 sahifede 19 fasıldan mürekkep olan Atıcılar Kanun-namesi H. 1102 
(1691) tarihinde yazıldığına göre 251 yıllık bir tarihe maliktir. Son 
sahifesinde Türkiye Ok atıcılarmm emfri (beği) ve İstanbul cündi'lerinin 
(binicilerinin) reisi olan A b' d u 11 ah Efendinin el yazısiyle meşrubatını 
ve mühürünü havidir. Bu kanun-name metninin 7,8 ve 9 uncu sahifelerin
de isimleri ve hüviyetleri yazılı olan, 41 pehlivan tarafından tetkik ve 
müzakere olunup ittifak ile makul ve muvafık görüldük!ten sonra hüküm-
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Türk Tarih Vesikaları . 

dar tarafından tasdik edilmiş ve bu tasdik ve tescil keyfiyeti muhtelif . 
tarihlerde iki defa teyit olunmuştur. 

kanun-namenin tanzimi sırasında ihtısas. komisyonunun mazbata mu
harri;liği vazifesini ifa etmiş olan A b d u 11 ah Efendi İstanbul' da yeni 
Cami katibidir. H. 1090 tarihinde Okmeydanı tekkesine şeyh olmuştur [1]; 

Okçular sicilinede ki mcşruhate göre vefatında Eyüp de veli efendi · 
bağçesine giderken yol üzerinde sağ canibe defo edilmiştir. Mezarı . 
ve bulunduğu mevki yaptığımız muhtelif araştırmalara ve soruşturmalara 
rağmen bulunamamıştır. · 

Kanun-namede ilk 9 fasıl spor muaşeretine ve adabına aittir. 

1 inci fasıl 

2 n~i fasıl 

3 üncü fasıl 
4 üncü fasıl 
5 inci fasıl 

·6 ncı fasıl 
7 Iici fasıl 

8 inci fasıl 

9 uncu fasıl 

İzah eder. 

Meydanın başlanğıcinı ve rüsumup.u, yani meydanın 
tarihçesini, 
Kanun-namenin ne . sebeple ve ne . suretle tedvin 
edildiğini, 

Meydanın ahvalini, . 
Meydana aid teşrifatı, 
Meydandaki binaları, 
Meydanda haysiyet divanı vazifesini gören Ulu'Jarı, 
Iyleydana aid · merasimi ve orada riayet olunacak 
usulleri, 
Rekor kırmak istiyenlerin, mahsus tabiriyle, menzile 
tulip olanların nasıl izin alacaklarını: 
Tekkede nasıl yemek yeneceğini ve kimlerin sağ ve sola 
\re hangi sıra ile oturacaklarını 

Bundan sonraki 10 fasıl ise uzun ·mesafeye veya hedefe atış usul-: 
!erine, menzillere, atış müsabakalarına ve kazananlara verilecek .mü
kafatlara aittir. 

Bazı kavis-namelei:de ve menzil risalelerinde de bu gibi mes'elelere 
taalluk eden birtakım izahat bulunmakda isede .bunlar dağınık ve eksik 
malumattan ibarettir ve gayri resmi me.tinlerdir. Elimizdeki kanun-name 
ise bunların hepsini bir araya toplayan, sureti mahsusada tedvin ve 
devlet reisi tarafından mer'iyeti tasdik edilmiş olan resmi metindir. 

Baş tarafında bulunan üç kıt'a tuğranın renkli resimlerini, birinci, 
ikinci ve sonuncu sahifelerinin fotoğrafileri~i ve yeni harflere çevrilmiş 
olarak metninin tamamını aşağıya dercettiğimiz bu tarihi vesika Ok-

. [1] Bu şeyhliği, herhangi bir tarikata a.it tekke şeyhliği ile karıştırmamalıdır. Bu 
vazife Atıcılar kurumnnun reisliğinden ibarettir. Nitekim Okmeydanı dergahı şeyhinin 

eski resmi unvanlarııı:dan biri de Reis-i tir-endlizan-z Rikô.b~z Hümayun'dur. 
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Atıcıl~r Kanıuınııamesi 

meydanı dergahına ait olan nüshadır. Sonundaki kayıtta İstanbul Ok
meydanının ve tekkesının şeyhi olan· A b dulla h E fendi tarafından · 
Osmanlı devleti atıcılarının reisi şıfatiyle Mısır atıcılarına merasimi 
mahsusa: ile vakfedildiği yazılı bulunmaktadır. ·Resmen kabza almış 
ve Atıcılar sicilline kaydedilmiş olan son Türk keman-keşi Bay Vakkas 
Okatan' a ailesinden intikal etmiştir. Okmeydam,na aid diğer bazı 

vesikalarla birlikte Atıcılar ka9un-namesi ile Sicillini emanet olarak yıllar"" 
dan beri nezdimde bırakmak suretiyle bu kıymetli vesikalar üzerinde uzun · 
boylu incelemeler yapabilmem imkanın! bana vermiş olan bu sayın ve 
kıdemli sporcuya .memleket ve dünya irfanı namına . borçlu olduğumuz 
şükranı burada da izhar ve ifade eylemek benim için büyük bir bahtiyar
lık vesilesidir. 

Halen hususi kütüphanemizde bulunan Atıcılar Kanun-namesi abadı 
kağıd üzerine yazılmıştır. Varaklan 15X23 santim eb'adındadır. ·~ 

Kanun-namenin baş~tarafında bulunan tuğralardan en eskisi İkinci 
Süleyman a aittir. Bu tuğra'lar mürekkeple yazılmıştır. Tuğrayı keşide 
eden zatın adı nüshada okunamıyor, Mürekkep te fazla zac kıbrıs bu
lunduğundan bunun tesirile kağıd tamamile oyulmuştur. 

İkinci· tuğra, Üçüncü Ahmede ·aittir. Vezir Hacı· M eh m e d Paşa 
tarafından 1116 (1704) tarihinde 'yazılmıştır. Bu tuğra gümüşle yazımış ve 
zamanla kararmıştır. Tuğranın Hacı Mehmed Paşa tarafından keşide edil
diğini bildiren imza yazısının sol kenarına Sadrazamın kalemiyle (sah) 
işareti konulmuştur. Sun tuğra, Birinci Abdülhamide aittfr. 
Veziri azam Halil Hamid Paşa tarafından la'l ile yazılmıştır; 

Sağ tarafta hükümdarın da el yazısiyle tasdik işareti mevcuttur. 
Tuğranın bulunduğu sahife gül kancası ve yalınkat sünbül çiçeği ile süs
lenmiş ve kenarı ince altun .cedvelle çizilmiştir. 

Kanunnamenin her sahifesinin ortası, bu eseri kaleme alan, A b d u 1-
1 a' hın son sahifeye basılmış olan mührile mühürlenmiştir. 

Bu mühürde şu ibare yazılıdır : 

J ~u ı J.c 1.5'6".f 

d.Ul...1~ )>-• )'\f 
Süleyman bin İbrahime aid tuğranın üzerinde şu kayd vardır : 

Eşef-i edevatı gazvü cihad olan san'~t-i remy-i siham:ki r*ı ı_,~ı_, 

~.,,; ıJ'" ~::..ili ayet-i kerimesiyle şeref-yab ve .:,IJll_, <.5')\ r:;'}_,J l.,,..k_, 
hadis-i şerifiyle celil-ül-elkab olmuşdur tarik-ı Sa'd-i Vakkas radiyallahu 
anlı üzere usul ve fun1-ı kavanini icra olunması uhde-i rumat-ı sütude-
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sıfata vacib olmağın işbu kanun-name-i rumatda mastur olan kavaidü 
kavanine muraate eQ.emın-i mühimmatdan bileler diyü 

Fi sene 116 ( 1116) Emfimdir 

İkinci Süleyman'ın saltanatı. 1099- 1102 (1687-1690) yılları arasındadır. 
Elimizdeki nüshanın son sahifesinde bulunan kaydın altındaki tarih 1102 

·(1690) olduğuna göre Atıcılar Kanun-namesinih İkinci Süleyman zamanında 
mer'iyete girdiğinn hükmolunabilir. 

İkinci Süleymanın tuğrasının yan tarafında bulunan 1116 .t~rihli meşru
batın Üçüncü Ahmede ait olup 1116 (1704) tarihinde Vezir Hacı Mehmed 
Paşanın kalemiyle keşide eeilmiş olan tuğraya ait bulunduğu ve ayni sahi
feye yazılmayarak mukabil sahifeye yazıldığı anlaşılmaktadır. 

Şu kısa izahat ile ilim alemine arz eylemekde olduğumuz Atıcılar · 
Kanunnamesinin tam faksimilesinin neşd, · baştan başa şerh ve izah 
edilmesi, ıstılahların karşılıklarının gösteril~esi ve anlatılması, içerisinde 
yazılı olan hususların eski tarihlerde, diğer vesika ve kayıtlarda görülen 
malumat ile mukayesesi ve genişletilmesi lazımdır. Bu, büyük bir eserin 
başlı başına mevzuunu teşkil eder. Spor tarihimiz üzerine hazırlamakta 

olduğumuz monoğrafilerden birini bu işe ayırmış bulunuyoruz. Tanrı nasip 
'ederse yakında bunu da yapmağa çalışacağız. 

Metin 

Bism-illah-ir-ra!ıman-ir-ral}lm 

Ankara: 29. X. 1942 

Halim Baki KUNTER 
Vak:ıflar Teftiş Heyej:i Reisi 

'· Al- l}amdu lillah- il - le~i callam - ar - ramya cala Adam·a şumma İbra:.. 
hima şumma İsmaclla calayhim - us .:salam va IJaşşaş- ar- ramya caıa.-'um
mat - il~bari Muhammadan - il - la.il IJatim - il- )anbiya'i var - rusuli va şarrafa 
cummatahu bir - ramyi va."?-."?afari Jala-~_cda'ihi va rama nabiyyan caleyh
is - salam va amara )ummatahu bir- tamyi l}atta ma kala leal}.adin illa 
li- Sa edin - )irmi ya Ab - al- Va~~as fadal<a ( fidaka) abI va )ummI va 
kal- Allahu tacaıa va ma ramayta ?i~ ramayta va lakinn - Allaha rama va 
~as - Allahu ta'ala bil-~avsi bayna ~aba kavsayni av adna' va ~al-Allahu 
tacaıa Va'aciddü lahum ma-'statactum min-~uvvatin ( ~uvvah) vaş ~- şalatu 
vas - salamu caıa -·nabiyyina al• la~i taşarrafa cunimatahu bir - ramyi 'ala -
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Atıcılar Karnuınııaınesi 

al - acda, )amma bacdu faha~ih1 risalatun fi - cilm - ir - ramyi va gayrihi 
muctamicatun caıa - tiscati caşara faşlan ( faşla) [1]. 

;,__.\ j>- Ldi ~ J l)L)\, r~ ~"~-1 (' (-;t,\y.\ (• l;r J.c. 0°)1 !-" 0-il\ '11 .J.ı 
v-IJ 1)Lll"'.:l"' l:~ .>JJ ~l-1.cl J.c. _;kJIJ .>)4 .;;: .. ! ..... irJ J-)IJ ·~~\il(·[;. ô..ilı"..1f ~I 
.:.;"'J l.J Jl..i '\~I Jil J d\J J.1 ::Ji.;.; LJ"'il_,1\ 41 ~ \)\ -1._J \il ..\> \! Jil \.. :5> c.d4 G1 

\ " " 
r~(l)J..1.cı_,Jl.i ..UIJilJ J

0

-'lJ\ 0_:-_,; ':-'il 0. ı.r_,aı4 Jl.i ,~\ ı.r~J .>J ..U1 0 0J ..::...: .. J~I 

.,.,l~ ..\,.; \..1 .\..\.c.\11 ~ .>)4 <\: .. ı ~__,..;!.l ô..ill l:~:ı: j.c. ı)\-liJ ;;_,ı""'-ııJ ;;); 0 .. ;.k-1 l.. 
" ' 

. [2] ")\.a9 ..r~"" ~--i J.c. ""~ ".)':.i:.J .>)\ ~"" J 4.ILJ 

Fasl-ı evvel fimebad-il-meydani ve rüsumihi 
Fasl-ı simi fisebeb-i te'lif 
F asl-ı salis fibeyani ahval-i meydan 
Fasl-ı rabi' 

(2) flbeyan-i adab ve tazfm-i meydan 

Fasl-ı hamis fibeyani ahval-i tekye 
Fasl-ı sadis flbeyani ihtiyaran-i meydan 
Fasl-ı sabi' fi'beyani ayin-i meydan 
Fasl-ı samin flbeyani izn-i menzil 
Fasl-ı tasi' flbeyani taamiyye-i tekye 
Fasl-ı aşer (aşir) fibeyani vaz'-i şurut-ı menzil 
Fasl-ı ihda aşer fibeyani şehidetün fil-menzil 
Fasl-ı İsna aşer flbeyani ta'til ve fesh-i menzil 
F asl-ı. selasete aşer fi bey ani şurilt-i nasb-ı menazil ve hükm-İ şeyh 
Fasl-ı erbaate aşer fibeyani koşi-i salis 
Fasl-ı hamse(te) aşer fibeyani koşi-i vasat 
Fasl-ı sadisü aşer f!beyani koşi-i evvel 

[lJ Kısaca manası: {ok) atmayı Ademe, İbrahime, İsmaile Öğreten, ve onu nebilerin 
ve Resullerin sonuncusu olan Muhammedin hayırlı Ümmetine tahsis eden ve Müslüman
ları atıcılıkla şereflendirip düşmanlarına muzalfer kılan Tanrıya hamd olsun. Hazreti 
Muhammed, Peygamber olduğu halde (ok) attı, Atmayı ümmetine de emretti, o kadar ki 
başka birine dememiş_ken « at ! at, ey Ebelvekkas, babam ve anam sana feda olsun » 
didl. Tanrı [ ok attığınız vakıt da sen atmadın ve lakin Allah attı.] buyurdı • 

.{(aba JS:avsayni av adna· arasını Allah, yayla ölçmek suretiyle ona şeref verdi. Ve 
Tanrı [siz de onlara (kafirlere) karşı gücünüzün yettiği kuvvetden hazırlık yapın] bu
yurdı. Salat ve selam da, Ümmetini düşm1\nlara (ok) atmak şerefile şereflendiren Pey
gamberimize olsun. Bu başlangıçtan sonra maliim ola ki bu, 19 fasıl olarak atıcılık ilmine 
ve teferrüatma iiit risaledir. 

[2] Metinde ("')l..a>) İse de mana icabı ()l....l) olacaktır. 
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Fasl-ı sabi'u aşer fibeyani koşi-i Puta 
Fasl-ı saminü aşer flbeyani menzil açmak 
Fasl-ı tasi'i aşer fibeyani hatime-i risale 

El-fasl-ül-evvelü ( I inci Fasıl): Bu İlm-i Remiy ki nihayeti na-müte
nahi ve bu fenn-i şerifin gayeti ehli kıtırida mestur olduğu malum olub 
bu sünnet-i müekkedede olan esrar-ı hafi mahfiyyün tahti(e) ta'lfm-ül-üstad 
olduğı zahir ve bahir olub Hazret-i Sad' den- beri bu fenne talib olan
lar hezar tekipu (tek ü pu) idüb bu bahr-i amikden hezar incüler çıkarub · 
kimi puşide ve kimi dahi talibe 

(3) ihsan idegelmişler idi Ve alahaza cümle-i düvel-i islamiyyenin 
akdem-i silahı bu fenn-i garlbe olub daima ashabına rağbet-i tam bu
yururlardı Bahusus düvel-i osmaniyye eyyedeh-ullah ki netic.e-i düveldir 
erbabına sayirinden ziyade rağbet buyurub eğer . süvari ve eğer gayr-i 
süvari izzetler idüb mertebesince mer'i buyurılub merhum cennet
mekan-ı firdevs - aşiyan Su 1 tan M eh m e d Han aleyh-ir-rahmeti 
vel-gufran hazretleri İstanbul fethine agaze ve haliya Ok meydanı~ na 
· nasb-ı hıyam-ı zafer - encam buyurılub fethi müyesser oldukda ol 
meydana sınur taşları diküb fakat remy ve dua içün has u amme 
tahsis ve meydan-ı mezbfü (da) remyden gayri bir şey olmamak içün 
hatt-ı şerif ve evamir-i münif ihsan idüb ve Dar-üs-saltanat-il-aliyyede . 
bulunan Yeniçeri Ağasın nazır tayin buyurub sonra Cennet-mekan 
ve. Firdevs-aşiyan Sultan Bay ez i d-i Ve 11 Han ilm-i remye kemal-i 
rağbet buyurmağm ehl-i vukuf ve erbabından maruf olanlardan Hattat 
Şeyh-i maruf ve Bahtiyar oğlu Hasan Çelebi ve D eve K e
m al ve bunun 

(4) emsali ve P eh l ü va n Ş e c a' (Şuca') ve gayri ve hatime-i ramiyan 
sahib-ül-menzili fil-meydan ellezi.-i'smuhu Tozkoparan dilirve dilaverleri 
cem' ve menazilleri kat' ve kamış okları Hindden peyda idüb sonra: mer
hum Cennet-mekan-ı Firdevs-aşiyan Su 1 tan Süleyman Han asrında 
Mir-i Alem Ahmed Ağa ki Tozkoporan'dan belkimalimenzildiküb 
bunun emsali rağmen ala enf-i ada rağbetler itmişler idi. 

Amma bir haylı zamandır ki bu ilm-i azim dun - rağbet ve meydan 
hali kalmış idi. 

.;:.:Jd.. .. .ı..1_, o/ ~UI J>b fl.llJ .ıJll fa Zill-ullahi fil-calam tavval-Allahu 
eumrahu va abbada saltanatahu Eb-ül-feth-is-sani Su 1 tan M eh m e d 
Han - ı Gazi eyyedehu-llahü tacaıa hazretleri alem-i sugralarmda [1] 
meşgul olub bu fenne bit-tab' meyillerinden E d i r n e'den geldiklerinde 

[1] (o.\.·)ı_,,;,.,) diye yazılı isede sigarlarinde o.\.'),,;,., olacak 
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Ok meydan ı'na çıkub erbabından sual idüb biraz adem'bulunub tah
minen dokuz yüze karib ancak Peşrev atarlardı. Himmet-i Hümayunları 

olub birkaç sene müdavemetlerinden naşi Ağalar menzilin ve İmam men
zilin bir kaç defa atılub Heki menzilin kezalik birkaç pehlüvan zuhur 
idüb atılub bu fenne müellif-i Kanun-name dahi bine karib 

(5) ikinci ile birinci beyninde 'seksen dört dirhem yay ile menzil açub 
Tir-endaz menzili üzere şart ve taayyün olub ve mesmı1-ı hümayunları 
oldukda yevm-i nasb-ı nişan şan ve ünvan-ı saadetleriyle ziyafet ferman 
ve meydana teşrif ve ziyafet olunub nasb-ı menzilde bulundular ve bu 
bendeleı'ine imtinan buyurub bir Padişah menzil nasbma gelmedi ben 
senin menziline geldim buyurub ihsan-ı külli dahi i'ta kıldılar ve atıcı 
taifesin şeref-i kudum-i meserret-lüzumlariyle ihya buyurdular Hak sübha
nehu ve taal.a tı11-i ömr ile muammer eyliye ve bundan maada Edirne'de 
urdukları daro-ı kerameti tekyemize koyub şurut-ı meydana riayet ve 
dört kimesne şehadetleriyle vaz' itdiler ve tekyemize vaki olmıyan Taa
miyyeyi ihsan buyurdular Hak taala sebeb olan devletlüyi iki cihanda 
ber-murad eyliye amin 

El-fasl-üs-sani (II nci Fasıl): sebeb-i te'Iif beyanındadır. Sebeb~i te'lif 
budur ki bu fenn~i azim dun-rağbet olmak ile erbab(ı) kalil ve tarl:k-i 
remy nesyen mensiyyen olub ve ayin-i meydan bozulub kavanin-i mey
dan ba'zılar lisanında cari ve taş 

(6) dikmede niza'dan hali olmayub fesada nice zuhurat ve ihtilal-i 
menazil ve tekye ve meydan olub hatta Atıcı kılletinden tekyeyi ve 
meydanı Yaycı ve Okçı füzuli zabtidüb üç dört senede hezar zahmet 
ile bu Kanun-nameye_ muvaffak olabilüb ahir-ül~emr esamisi mastur 

. olan müşaveresiyle pehlüvanlar ma-raah-ul-mu'minuna l}.asanan fahuva 
cind-Allahi ~asan <J-> -.~l-1:~ _,i; L... j_,:A)ll clJ L. mazmunu üzere bu 

fende geçen üstadların nasb-ı menazillerinin ayinlerin ve mesabikada 
olan ayin ve erkanların ve pe_hlüvanların tertiblerin ve meydanda Şeyh 
olub söz (sınur) sahihlerinin ahvalin ve Sahib-i Menzil olan pehlüvanların 
ahvalin ve Tô.lib-i Menzil olanların ve Müstehikk-i Menzil olanların Vacib-

' ür-riaye-i Meydan olanların ahvalin ve bundan böyle deftere tahrir. olub 
Pehlüvan olanların ahvalin ve menzil dikildikde Şeyhin sualin ve m~y
danın ahvalin ve tekyenin taamiyyesi ahvalin vesair lazime-i ilm-i mezbı1r 
tahrir olunub bundan böyle bu tahrir üzere düstur-ul-amel olub hilaf olun
mayub bir kimense hilaf iderse pehlüvanlar beyninde ol kimse yolsuz olub 

(7) Şeyh'leri bizimle oturma deyüb yollayalar Ok atmağa geldikde 
yalnuz atub kendü ile kimesne atmaya ve tekyeye girmeye ve menzile 
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durmaya ve durursa havaya kimse varmıya Rücu' idüb yine gelüb pehlü
vanlar ile tekkede taamda oturmak murad iderse bir koyun alub levazı
mın görüb ziyafet idüb Şeyh'ler ve Pehlüvanlar cürminden geçüb yolunda 
otura ve bu cümlemiz ihtiyar idüb böyle şart olunmuşdur ki bundan 
böyle nizam.ı meydana zarar ve gezend olmaya. 

lşbu Kanun-n<ime'de müttefekun aleyh olub tahrir olunduğu üzere rıza 
ve ayin-i kadim ve selefdir deyüb razi ve talib ve makul gören pehlü
vanlardır ki zikrolunur: 

Sahib-ül-izzi vel-kerem Haz
ret-i Y usu f Ağ a 
Vezlr-i .Mükerrem Mustafa 
Paşa 

Vezir-i Mükerrem M ah mu d 
Paşa 

Vezfr-i Muhterem Mustafa 
Paşa 

Salih Ağa 
Abdullah Efendi 

Receb Ağa 
Ahmed Efendi 

Mustafa Ağa 
Muhammed Ağa Hamam
cı zade 
Kaddi İbrahim Ağa 
Ali Ağa 
Şahin Ağa 
Yusuf Ağa 

Osman Ağa 
Ahmed Ağa 
Mustafa Ağa 
İbrahim Ağa 
Zmai Ah m e d Çel e b { 
Mustafa Efendi 
Şahin Ağa 

Mütevelli-i Nukud El - hac i 
Osman 
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Ağa-yı Dar-üssaadet-iş-şerife 

Ağa-yı Yeniçeriyan Nazır-ı Meydan 

K'.aimmakam-ı İstanbul 

Kapudan 

Şatır başı 

Reis-i T!r-endazan-ı Rikab-ı Hümayun 
Sahib-i Menzil, 
Şeyh Sahib-i Menzil 
Sahib-i Menzil 
(8) Mütevclli-i nukud 
Kethüda-yı Kadıasker Sahib-i Menzil 
Hamamancı zade Sahib-i Menzil 

Sahib-i Menzil 
Macunı: Sahib-i Menzil 
Odabaşı Sahib-i Menzil 

·. Hazret-i D~r-üs~saade Ağası Sahib-i 
Menzil 
Abaza Sahib-i Menzil 
Teberdar Sahib-i Menzil 
Eş-şehi'r be Koğı Sahib-i Menzil 
Hazinedar Sahib-i Menzil 
Sahib-i Menzil 
Nazır-ı Kalyonlar Müstehikk-i Menzil 
Talimhanecibaşı Müstehikk-i Menzil 
Müstehikk-i Menzil Vacib-ür-riaye 
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Mustafa Efendi 
Arnavud Hüseyin Bey 

Hüseyin Ağa 
Ömer Efendi 
Bosnavl İbrahim Ağa 
Eyyub Zade Mehmd 
Efendi 
Sefer Ağa 
Kasım Ağa 

İbrahim Efendi 
(9) Mu s l u Be ş e 
Yusuf Bey . 
Kadri Bey 
Abdullah Efendi 
Muhammed Bey 
Mumcu Muhammed Çelebi 
Mehmed Ağa İbni Ah
med Ağa 
Abdülalim Çelebi 
Yusuf Bey 

Muhammed Çelebi 

talib-i menzil vacib-ür-riaye 
Sipahi-el-meşhur Sahib-i Menzil ve Ta
lib ve Müstehikk-i Menzil 
Teberdar-ı sabık Müstehikk-i Menzil 
Katib-i Şehremin Talib-i Menzil 
Talib-i Menzil 
Talib-i Menzil 

Talimhanecibaşı Talib-i Menzil 
Vacib-ür-riaye-i Meydan 
Duaci-i Meydan (Meydan Duacısı) 
Havaci-i Meyd~n (Meydan Havacısı) 
Havaci-i Meydan 
Vacib-ür-riaye-i Meydan 
Talib-i Menzil 
Arnavud Talib-i Menzil 
Talib-i Menzil 

Talib-i Menzil 
Talib-i Menzil 
Tabi-i Abdullah Efendi 
Menzil 
Tabi-i Abdullah Efendi 
Menzil ve gayrihim-ül-gaibfın 

Talib-i 

Talib-i 

Elfasl-üs-salis (III üncü Fasıl): Ahval-i meydan beyanındadır 

Merhum Su 1 tan Mu ha mm e d Han İstanbul'u fetih buyurduklarında 
ol meydanı Atıcılara vakf buyurub nişan taşlarını diküb hudud bağlayub 
fakat ok atmak içün ·ve dua içün olub mezar itmeyeler ve su yolları it-· 
meyeler mümkin ise üzerinden kuş dahi geçürmeyeler deyü emr-i (evamir-i) 
şerife ve hatt-ı hümayun-i inayet-makrun var iken Atzcı taifesinin kılletinden 
naşi Yaycı ve Okcı taifesi füzuli meydana mutasarrıf olub hilaf-r şart' 
yiğirmi otuz bin kadar mezar bey'idüb akçasın mabeyinlerinde eki ve bel' 
idüb ve bu fakir dahi dava idüb G al at a ve Ey y u b Mollası 

(10) Efendiler üzerine varub meni' birle hüccet virüb men' olunmuşdur 
Ve Okçı ve Yaycıbaşının meydana itdüğinin biri dahi meydanda Şeyh 
olub bizim hükmümüz ile taş dikilür iddiasın idüb F e r i dun Z ad e Mu s
t af a Ç e 1 e b i'nin Ağalar Menzilinde taşı dikilmek iktiza itdüğinde bizim 
hükmümüz ile dikilür da'vasın marifet-i şer'ile Naib kaldırub Naib hükmi 
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ile taş dikildikde şer' ile taş dikildiğin görmedik dikilmesin deyü rıza olma
yub irtesi gün Vezir-i Azam Hazretlerine biz hakim iken hilM-i Kanun 
Naib kalkub şer' ile taş dikildi deyü arzıhal virüb ve mübaşir tayin olu
nub mürafaa olundukdan sonra tekrar Yeniçeri Ağası huzurunda mürafaa 
olunub da'va fasl bulub Ağa-yı ali-mikdarın yedimize virdüği düstur-ul
amel ferman olub dolaba konmuşdur Bundan gayri Hamza Efendi 
vakfı iki yüz guruşumuz olub atıcıya şart olmuş iken on altı sene muta
sarrıf olub üç yüz kuruş mürabahasın 

(11) Yaycı Okçı eki ve bel' idüb hakime varmağla güç ile asıl ak
çayı tahlis ve Ahmed · Efendi mütevelli nasbolmuşdur Anların mey
dana itdüğin Timur Sivas'a itmemişdir Atzcz Taifesi'ne layik olan budur 
ki Okçı, Yaycı taifesin cidden meydana ve atışa mütaallik işe karışdır
mayalar. Bizim kendü pehlüvanlarımız vard.ır ki dükkanda değildür Kendü 
içün Ok yaparlar ana söz yokdur pehlüvandır amma eğer anlardan dahi 
sahib-i dükkan olursa söz sahibi olmaya zira dükkan sahibi olmak sebe- · 
biyle yine gayretden hali değildir ve meydan-ı mezblira iki mandıra füzulf 
ihdas olub bu fakir dahi kal'i içün hatt-ı hümayun-i şevket-makrun alub 
salif-üz-zikr efendiler hükmi ile kal' olunub ve Matbah Emini El-hac 
İsmail menzilinde bir karlık ihdas idüb ol dahi men'olunub ve ba'zı 
düşen sınur taşların yerine koyub ve altı korucısı vardır Korucı taife
sine itimad olunmayub atıcı taifesi gözedel.er. El-hasıl tarih.i tahrir günün
de hudud-ı erbaası 

(12) Nişan taşiyle müzeyyen olup kimse vazı-ı yed değildür. Hak süb
hanehu ve teala hazretleri bundan böyle yaramaz şerrinden hıfz eyliye 
amfn ya muin ve Tekye Öni ki bir latif ve hiib yerdir Yaycı Okçı 
tezkiresiyle mezaristan olmuşdur ol taifeye bir vechile itimad yokdur ve 
alakalan dahi yokdur haliya zu'm-i fasidleri budur ki meydan bizimdir 
derler Maahaza ki yedlerinde bir sened-i. cüz'ileri yokdur. Suret-i salah
larına itimad olunmaya. Resm-i meydanı hartı (harita) gibi bir resm idüb 
tekyeye konmuşdur 

El-fasl-ür-rabi' (IV üncü Fasıl) : Adab-ı meydan ve tazimi beyanın
dadır Evvela layık olan meydana ve erbabına tazim olunub selefde vaki 
olmuşdur ki Ok meydan ı'na geldiklerinde hududa dahil olunduklarında 
na'leynin (Ayakkabı) çıkarub tazim iderlermiş hatta görmez misin ki duaya' 
ihtida olundukda Ok meydan z 'ndan ihtida şüru' olunur Peygamber 
Aleyh-is-selatü ves-selam İki Ok beyni Cennetden bir kıt'adır buyur
muşlar Okmeydanı Cennetten bir kıt'adır ve rüsum-ı meydana riayet 
olunub hilaf-ı 
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(13) rüsum itmeyeler Cennet-mekan merhum Su I tan Murad Ha -
n -ı Gaz i-i R a b i' menzil atub mükabere itmeyüb merdane ve dillrane Ka
nun-ı Meydan'dan zerre inhiraf itmeyüb dört şahid ile Menzil diküb had
den birı1n ihsanlar buyurdular Bu meydan merd meydanıdır bunda a'la 
ve edna birdir Merhum-ı mezbı1run Veziri Azamı Kara Mustafa Pa
şa meydana gelüb pehlüvanları çagırdub ve tazim ve ihsanlar idüb ve 
mükabere itmeyüb buyururlardı ki Pehlüvanlar Sadaretim İs 1 a m bul' da 
kaldı bu gün sizcileyin bir pehlüvamm beraber söyleyelim deyü kesr-i 
nefs iderlerdi. Tevabi' şehadetiyle Menzil dikilmez mükiibere ile hatta 
Merhum Mi r-i Alem Ahmed Ağa Tozkoporan'-ı Sani ind-el-ba'z belki 
Tozkoporan'dan ali tevabi' şehadetiyle Menzil atub pehlüvanlar rıza ver
meyüb tekrar meydan pehlüvanları ile huzurunda atub menzil dikdiler ve 
adab-ı meydandan zerre inhiraf itmediler ve haliya Ağalar Menzilinin 
ana taşı ki Hace R ey h an Ağa Hace-i Padişah! ve merhum A 1 i Ağa ki 
Hazinedar-ı Şehriyaridir ve merhum B i lal Ağa ki Musahib~i Sultanidir 

(14) Menziller diküb merdane ve dilirane icra-yi ayin idüb Ok m.e y~ 
dan ı'ridan zerre inhiraf itmeyüb vaz'-ı nahemvar buyurmadılar RaQ.ima~ 
hum-ullah ...Ult+<" J ve ala haza eğer Padişah-ı alem ve eğer Vüzera-yi izam 
ve eğer Ağayan-ı zev-il-ihtiram ve gayriler meydana gelüb Ok atub Menzil 
dikerler ise ol dahi merdane ve diliraİıe hareket idüb ayin-i meydana 
ve şurut-ı meydana riayet ve zerre inhiraf buyurmayalar ve Meydanda 
kizb iden adem iflah olmaz gayet ihtiraz itmek lazımdır 

E.1-fasl-ül-hamis (V inci Fasıl): ahval-i tekye beyanındadır Tekye 
Sultan Mu r a d-ı Rab i' merhumun Silihda·rı Mustafa P aş a tekyeyi 
tecdid . ve tevsi idüb içinde bin iki yüz otuz iki vakiyye (okka) bakır 
evani olub içinde olan tekye-nişin M eh m e d Ç ele b i'ye deruhde olun
muşdur ki senede bir yoklanub kuradasın tecdid ve tekyenin meremmat-ı 
cüz'iyyesin idüb camiye ve odalara kaba hasır alub ve kalayın idüb 
hasıl olan kirasına mahsub olmak üzere deruhde olunub müfredatı zeyl-i 
kitaba tahrir olunmuşdur Bir zaman Yaycı Okçı taifesi tekye ve bakır 
ev ani (ev ani) 

(15) bizimdir deyü za'm itmişler idi ve bakır evanin (evaniyi) tebdil 
itmişler iken halas olundu T ekyenin içine at bağlamamak içün hatt-ı şerif 
vardır 

El-fasl-üs-sadis (VI ncı Fasıl): İhtiyaran-ı Meydari beyanındadır. İhti
yarali demek cümlenin ihtiyarı demekdir İhtiyar dahi şöyle ola ki sakimi 
müstaklmden müstakzmi saklmden ayıra yani hasen ile kabzhi fehmey
leye bigaraz olalar Umur-ı Meydan ve Kanun-ı Meydan ve Davayı Meydan 
ve Kanun-ı Rem-yi Meydan ve Kanun-ı meydan (bu iki kelime fazla) anlar icra 
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'\ 

itdirüb pehlüvanların bi-garez ve ma'kul sözlerinden çıkma yalar ve anlar.dahi 
tahrir olunan Kanun-name'ye muhalif iş itdirmeyeler iderlerse balada denil
diği üzere tekyeye koymayalar Tahrirden haric bir vaz' ider bir pehlüvan 
olursa İhtiyarlar lisanen anı tazir ide ikinci kezalik olmaz ise Nazır-ı 
Maydana söyleyüb anları tazir ideler Haliya meydanda üç ihtiyar olub biri 
Rikub-z Hümayun Atzczbaşzsz ve biri Menzilde sual eden ihtiyar' dır ve biri 
dahi Mütevelli'dir ve meydana ve tekye ve gayriye müteallik dava ve 
niza' düşerse vesair umur-ı külli ve cüz'! vaki' 

(16) olan ahvali bi-garez görüb kat' ideler ve cümle pehlüvanlar bun
lardan hicab ideler. Birisi rahmet-i Hakka vasıl 9ldukda pehlüvanların bir 
erşedi ve a'lemi ve a'kali ve aslah ve zeyreği ihtiyar olub Sahib-i Menzil 
ola tahrir olunduğu üzere Sahib-i Menzil bulunmaz ise Müstehikk-i Menzil 
üzere ola amma Sahib-i Menzil var iken ahar olamaz 

El-fasl-üs-sabi' (VII nci Fasıl): Ayin-i Meydan beyanındadır. Meydan-ı 
mezbfırda haftada iki gün dahil-i defter olmayan kimesneler Tepe baş ı'ın
dan ve Hünkar ayağı'ndan ve Parpul'danveRum Yusuf'danve 
He ki aya ğ ı'ndan ol dairelerde durma yalar Ali B a 1 i tarafından du
ralar meğer defterlu pehlüvan ile dura inad iderse İhtiyarlar tenbih 
ide1er olmazsa Korucu'ya virüb Yeniçeri Ağasına gönderüb ta'zir oluna 
bu iş kadimdir. . 

Pehlüvan olan kimesne Tepe baş ı'ndan Hasköy tarafına Heki ve 
Azmayiş atub Peşrev atmıya zira adem vardır adem urulmak ihtimaldir 
Bu da kadimdir. Azmayiş üzerine ve Heki üzerine Peşrev atmıyalar fa
raza atan pehlüvan Havacıya çağırub bir makramayı üç kerre hava ide 
ol dahi 

(17) anlayub geriye gide bu da kadimdir ve menzile duruldukda biri 
dahi ahar yerde durub Ok atmayalar naçar durursa çağırmayalar zira 
menzile halel virür bu da kadimdir. Bir pehlüvan bir atış mahalline var
dukda sonra varan evvel atmaya ya ma'an dura ya sonra ata ve bir peh
lüvan ok atar iken biri dahi ardına du{ub atmayalar ve iki pehlüvan baş
ka durub oklan düşdüği yer bir olmaya okları karışmaya havaları muh- · 

• 1 

tel olur bu dahi edeb değildir. ! 

El-fasl-üs-samin (VIH inci Fasıl): İzn-i Menzil beyanındadır. Menzile 
Talib pehlüvan evvela İhtiyaı lar'a gelüb İhtiyarlar duanuz ve izninü.z ile . . . 
Müstehik isem fülan menzile talibim deye ihtiyarlar dahi mezbfır Müs-
tehik olub andan az yay çeker talibi yoğ ise dua eyle(yüb) izin vireler. 

Baş Taş sahibi menzil-i mezbfıra durmaz meğer talibi olmaya izin 
virilür talibi zuhur iderse yine (Sabreyle) deyü va'de virilür Menzile du
rur var iken ta!ib-i ahare (Fülan zamanedek sabreyle) dinür. İktiza iderse 
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taş süren kimesneye dahi (Dur) dinür dur dinmedikce taş sahibi taşını 
sürmeye 

(18) çalışur, el-hasıl İhtiyarlar'ın izni olmadıkca eğer ala eğer edna 
menzile durmaz durursa Havacı ve Pehlüvan havasına gitmez bu d.ahi 
kadimdir ve ayak yerine durub alatarlk-il-meşk Ok atmak edebden ha
ricdir durmayalar. 

El-fasl-üt-tasi' (IX uncu Fasıl): Tekyenin Taamiyyesi beyanındadır. Taa
miyye defter olunmuşdur sümat döşenüb Menzil sahibleri sağda yollu yolun
ca eskilik ile ber muceb-i defter oturalar. Talib-i Menzil ve Müstehikk-i 
Menzil bunlar dahi solda eskilik ile oturalar. Müsafir olursa Vacib-ür-riaye 
ve İhtiyarlar yanlarına alalar tazim ideler defterde dümende olan kimesne
ler iki kişi olub hizmetde olalar Sümat kalabalık ise geri kalan Vacib-ür-riaye 
ademler oturalar taamı yedikde Şevketlü ve Kera.metlü Padişah-ı Aıem
penah Hazretlerine ve Sahib-ül-hayrat Dar-üs-saade Ağası Yusuf Ağa 
Hazretlerine ve girü geçen pehlüvan1ara ve hazır olan pehlüvanlara İhti
yar'ın biri dua eyleye ve bir Talib Atıcı Müstehikkim benüm dahi taa
miyyeden hakkım vardır dise ol talih Par p u !'dan Hasan taşı' na on 
beş gez aşurı 

(19) Azmayiş Okun atar ise sekiz yüz gez olur ve Hasan ayak 
yerin den durub peşrev ile Y al n ı z Kov ay a atar ise dokuz yüz gez 
olub taama müstehik olub kadir ise biraz taam ide değil ise bir koyun 
pişirüb İhtiyarlar ve pehlüvanlar huzurlarına hizmet idüb Üstad var ise 
hoş değil ise murad eylediği Üstad'dan Büyük Kabza alub .cümlesinin 

. alameratibihim ellerin öpüb dua olunub deftere dahil ve ardından biri 
dahi gelince makam-ı hizmetde ola kadimdir. Büyük Kabza didüğümiz 
erbabı kıtında malumdur defterde olanlar huzur-ı hümayunda Ok atmak 
üzeredir meğer özr-i kavisi ola ve yahud İhtiyar oli Bir T<ilib, Menzil 
Sahibi oldukda. sağ kolda kimdem eski ise anın üzerine oturur ve taa
miyye-i mezbüre ihtidası Ruz-ı Hızır'dan Ruz-ı Kasım'a gelince haftada iki 
gün cümlesi kırk gün ve her güne üçer yüz akça masraf · olub yüz 
guruş ider on kuruş dahi ramazan-i şerifin on beşinci günü Okmeyda
nında musallada 

(20) zıyafet ola baki kalan on guruşu ücret-i mfüevelli ve masraf-! 
mütevelli ola haftada az adem gelürse ana göre taam pişirüb fazla zuhur 
iderse Ruz-ı Kasım'dan sonra taamiyye ideler. 

• El-fasl-ül-aşir (X uncu Fasıl): Şurutiyle dikilen menzil beyanındadır. 
A b d u l la h Efe n d i nin Menzilidir ki birinci ile ikinci beyninde seksen 
dört dirhemdir yine ol boy yay olmak şartiyle iki dirhem ziyade yani 
seksen altı dirhem olmak üzere her menzil ikişer dirhem ziyade ile Baş 
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Taşa varınc~ cümlemiz beyninde şart olunmuşdur bundan gayri ile atılur 
ise dikilmez. · 

El-fasl-ül-badiaşer (XI inci Fasıl): Menzilde şahadetin şartı beyanında
dır. Menzil dikildikde ne makule şahid gerekdir ki evvela dahil-i defter olan 
pehlüvanlardan Sahib-i Menzil ve Müstehikk-i Menzil ve Talib-i Menzil 
ve Vacib-ür-riaye olan( ola) bunlardan haric olan kimesneye bir vechile itibar 
yokdur Atıcı olub efendisi içün şehadet olursa makbul olmaz Okçz 
Yaycı taifesi şehadeti hiç olmaz meğer Okçı kahrından bir pehlüvan 
Ok yapub kendisi , 

(21) ve ahar etti (?) ise anın şehadeti makbul ve can ve baş üze
rine ve anın dahi Okı ile ahar atub bozılan Menzile şehadeti makbul 
olmaz garez iktiza ider. 

El-fasl-üs-saniaşer (XII nci Fasıl): Menzil bozmak beyanındadır Vak
ta ki bir Pehlüvan ihtiyarlar izniyle bir menzile dura evvela pak abdest 
alub salavat ve selam ile dura ve ayağından na'leynin çıkara zira adabdandır 
öğleden sonra ise öğleyi kıla eğer ikindi ise kezalik balada şart olun
duğu üzere şuhud ile durub Havacı ve Pehlüvan hazır ola ve ayak yeriyle 
Menzile varınca arada kimesne olmaya ve Menzil etrafında asla kimesne 
olmıya zikrolunan Havacı pehlüvanlardan ola gayri bigane olmaya zira 
su-i zann olunur ol pehlüvan okın ata ve yanında me'zun var ise anlar 
dahi ma'an atarlar Hak taala müyesser idüb Menzil bozulub Destar bo
zılur ise anlar yayın yasalar ol Menzil bozan pehliivan üç ok dahi atub 
oldahi yayın yasa. Cemm-i gaflr ve cem'-i kesir okun üzerine varalar 
sağ ve sol Ana Taşından kırk gez olub 

(22) tamam aşurı olduğu müteayyin ve mütebeyyin olunca Pehlüvan
dır söz yok atmışsın dikmek şartiyle çıkaralım mı? ol dahi Dikerim didikde 
ihtiyarlar'dan biri bulunursa yahud ol kimesnenin kabza alduğı pehlüvan 
bulunur ise evla olan üstad'ı çeke olmazsa ihtiyarın biri çeke dahi 
olmazsa ol meclisde Sahib-i Menzil ol olmazsa Müstehikk-i Menzil ve ya
hud Talib-i Menzil çeker. Ok çekmenin tarikı evvela pak abdest ala yoğ 
ise ve üç kerre Salavat-i şerife getüre ba'dehu 0 1 <1.UlyJ_, ..:..: .. 1 ~I .:..:AJ L._, 
ayet-i kerimesini okuya üç ihlas-ı şerife okuya ba'dehu yine salavat-ı şerife 
getüre andan sonra Hazret-i Resul-i Ekrem ve al ve evlad ve eshab-ı 
kiram ve cümle ol meydandan geçmiş kimesnelerin ruhlarına ve hazırların 
gönli mu,radına 've Sahib-i Menzil'in gönlü muradına Fatiha-i kerimeden 
sonra mevcud bulunan kimesneler ile üç kerre cehren --':')! ... uı ~)! ~uı ~n ...UI 
deyüb ol okı ba'd-es-salati ves-selam yirden ihrac 

(23) idüb ve ol yire mutemed nişan eyleyeler ve eğer ol pehlüvan 
ol menzil'i dikmez ise bir dahi Menzil'e durmaya ~ ..... \_, "-:\J\ı.f') deyeler 
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yabana giderse vekil koya fakirim <lirse cümlesi iki bin akçaya dek 
masraf ile dikeler Havacı atıldı mülahaza idüb sarık bozub pehlüvanlar 
üzerine vardıkda temyiz olunub ya bedel yahud yabana olur ise taş dikil
mez doğrultmak şartiyle Menzil dikilmek hadis-i kabihdir dikmeyeler bir 
taş kalını farza bir karış ziyade olursa dikilür atıldı zann olunub dikil· 
mek şartiyle ihrac ve dua olunsa sonra bedel ve yahud .girü bulunsa 
yine dikilmez taş dikilmede ve sürmede bila- üzrin (özürsüz) altı aydan 
ziyadeye mehil yokdur. 

El-fasl. üs-salisü aşer (XIll"üncü fasıl): Şürut-i Nasb-ı menazil ve hükm-üş
Şeyh beyanındadır. Pehlüvanlar bir menzilin atıldığında ittifak ve yolun
da olduğuna ittihad ve Allah mübarek eyleye dinildikde resm budur ki 
ne gün dikecek ve ziyafet idecek ise haber olub evvela kendüsi Mey
_dan İhtiyarların v~ kibar atıcıların davet idüb vesairlerin Havacı ve 
dümende 

(24) olanlara davet itdirdeler ve kadir olduğu kadar taam ider ve 
dostların çağırur ve atış yaycıların ve atış okçıların çağırır diler ise 
evvel taam ider dilerlerse sonra iktizasına göre cemm-i gaflr Menzil 
üzerine varurlar Pehlüvanlar yollu yolunca, sağda Menzil sahibleri, solda 
sairleri otururlar ve ol menzil atan kimesne ayağa kalkar ve Şeyh dahi 
ayağa kalkub Pehlüvan bu Menzili sen aldın mı? dir ol dahi Neam biina
yef.illuhi taata ben aldım dir yine ol menzil'de taşı olan kimesne muha
sama idüb ala vech-il-hasım inkar idicek balada tahrir olunduğu üzere iki 
Pehlüvan ayak yerinde iki dahi menzil'de ayak yerinde basub fülan kimes
nenin okun atdı sarık bozdular diye ikisi şehadet ider ikisi dahi çağır

dığı gibi fülan Üstad işi Ok bu araya düşüb biz kondurduk <lirler erke
ğine ve yahud dişisine yahud münharif kondu ayaklı yahud ayaksız bir 
hoşca vukuu üzere düşdüğin beyan iderler 

(25) Şey}ı olan hasma Ne dirsün ? dir ol dahi -şahidleri tezkiye ider 
pehlüvanlar ol dört ademin eyüliğine ve sadakatine ve hüsn-i haline şeha
det iderler andan dua olunub Fatiha-i kerime okunur ve bir İhtiyar 
kalkub ok düşdüği yire bir çizi çizer dahiline hafr iderler yine o çizi 
içerüsine üç kerre salavat-ı şerife getüre ve üç kerre dahi cehrile tekbir 
getüre bu minval üzere taş dikilür ve bir fatiha-i kerime dahi okunur ve 
gidei-Ier taş sürmek dahi böyledir ancak Meydan'da ruz-merre bulunan 
Pehlüvanlar ile bir sofra taam idüb ba'd-et-taam koşı iderler Kanun-ı 
Kadim böyledir. 

El-fasl-ür-rabiü aşer (XIV üncü Fasıl): Koşı-i salise (Üçüncü koşu) 
beyanındadır Aşağı koşıda en İhtiyar'm çekdiği yay ile cümlesi dura
koya seksen gez iki ba'yrak arasına beşer Azmayiş atarlar ilerü olana 
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Öndül virülür bayrakdan harice itibar yokdur Azmayiş bunda beraberdir. 
Elfasl-ül-hamisü aşar (XV inci Fasıl): Koşi·i sani (İkinci koşu) beya

nındadır. Anlar dahi az ise dokuz ya eksik yahud ziyade ile durub salif
üz-zikr iki bayrak arasına atarlar Harice 

(26) itibar yokdur Heki atarlar meğer Huzur-ı Hümayun olursa Peş
rev atarlar 

El-fasl-iis-sadisü aşer (XVI ncı Fasıl): Koşı-i evvel (Birinci koşu, Baş 
koşu) beyanındadır. Biner gez ok atmış Pehlüvanlar Baş koşuya durub 
kavl itdikleri kadar ok atarlar salif-üz-zikr bayrakdan harice ok atsalar 
itibar · olmaz İlerü gelen koşuyu alur Baş koşıdan ortaya adem gitmez 
ortadan başa gelür Sahib-i Menzil ortaya durmaz meğer iktiza ile İhtiyar
lar izin vire çok yay az yay davası caizdir bunlar Peşrev atarlar. 

El-fasl-üs-sabiü aşer (XVH nci Fasıl): Puta koşısı beyanındadır. Puta 
koşısı otuz okdur H a t i b S uf f as ı' nda oturub bir kemend boyı ip 
ve bir buçuk kemend boyı gerü oturub ip altından ata~lar ziyade vurana 
virürler. Aka!Ii üç okdur faraza iki ademin vurması adedde berabe'r olsa 
yine cümlesi beraber atarlar. Ta bir adem kalınca böyledir üçden aşa
ğıya virmezler resm-i kadim budur. 

El-fasJ .. üs-saminü aşer (XVIII inci Fasıl): Menzil '.açmak beyanındadır 
Evvela ibtida atışa heves iden kimesne bir Üstad'dan Kabza alub biat 

(27) şartdır ki hln-i süalde fülan Üstad'ımdı.r deye ve ihtida Menzil 
açmak murad iderse Heki sekiz yüz gerekdir ucı soyalı Yeksüvar sekiz 
yüz elli gez gerekdir. Peşrev dokuz yüz gez gerek. İmam Menziline itibar 
yokdur olunmamışdır hilaf-ı adetdir Ol menzil'de Ahmed Efendi taşı, Ana 
Taşı itibar olunmuşdur ki girüde olanlar hacetleri ise ilerü atsınlar. 

Hatimet-ür-risale (Risalenin sonu) İşbu tahrirat Asitane-i Devletde olan 
atıcılar ayin ve erkanı olub gerek Bursa ve gerek Edirne ve gerek 
Gelibolu ve gayri diyarlarda olan Ok Meydanlarında e!yak olan Asitane-i 
Devlet meydan'mda olan ayin üzere Ok atub Menzil diküb ve Menzil süre-

. !er.Tahrirden haric vaz'eden kimesnenin Menziline itibar olunmaz. Bundan 
sonra bir adet-i müstahsen v~ki olub meydana ve ayin ve erkana zararı 
olmayub faidesi olursa cümle De/terfii Pehlüvanlar ve İhtiyarlar marife
tiyle rıza verilüb bu kitaba zeylideler. Amma zarar ihtimali gayet 

(28) mülahaza olundukdan sonra faide-i külliyyesi olursa ideler ve bir 
Pehlüvan başka çıkmadık kimesnenin yayı yahud okı ile menzil atdıkda 
Üstad'dan el öpüb başka çıkamadık kimesnenin yayı okı ile Menzil dikil
mez deyü niza' itdirmeyeler. Okcı ve Yaycı taifesi çok kimesneye gadr 
itmişlerdir. Gazadan efdal yok iken başka. çıkmadık ademin okı ve yayı 
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ve kılıcı ve gayri aletiile mukatele sahih olub Menzil dikmede nice caiz 
olmaya. bu söz lağvdır dikilür ve yaycı okcu şagirdi dükkana geç
mek içün ve hisse almak içün ayinleri üzere başka çıkmağa kimesne mani 
değildir çıkara gitsünler ve bir pehlüvan bir pehlüvanın şagirdin bila
iznin almaz ve bir Devletlü geldikde İhtiyarlar bir pehlüvanı ol kimesneye 
tayin ve Üstad nasbiderler ol pehlüvan Üstad'ı olur ahar karışmaz. Kırk 
gezden Ana Taşı bedelinden ziyade ve yahud zor ile ve yahud müka
bere ile mekruh 

, (29) dikilen taş kadfmden çıkarub atagelmişlerdir fizamanina dahi 
icra oluna. 
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.,_,ı..;;_, .,,_,,;,) J ·~:k.:k-.;:l\ ;;L._, ı_,,.~ı J S-"-.. ~16' ~~I ı-r.1"' Jl.i .:ı.ıı-:,ı_,.;..J ._;)I c_.L:.. .. J.cı:. 
ı_,...ı .. r)\-11-ı:l.c J~.,, ,;;-> <\Ul..ı.:.c _,~; L,,. ..:ı_,~.,ıı .,\)\.. r'.>UI<\};:: J\9 Jr J_,h-ll \..\.., J"' 
(..ı.... 1 ..ı":""!. )\; J:-J.;' .1.ol ı"s::; ... ç J 0_,..:.) ı"q .. e:•=- i)\_J 1 e};;. J~ J sr .;:ıı_, ı.>Jı ~ }f _,\ 

:\ı..r"'.ıı ..:ıL.)\ jr- ":-'~1_,I~ ıf-'.iı" _, ..:ı..,:-"" ,,\..ı.-ll ._;; _, .1,-JI ı.>J l.i.t. jr- _, ·~_, 4 ~1~ ,.:,1 

İ\)\J ..:ı\..)l 0"' u-:iS -ili-)1 o..İ.ı» J J>k-JI (·..ı.,;:l\ 0,i\j \_,./'.'~"!. jl )..a_.")J\ J 4~J)\J 

..,"r.: . ._;_,..J.ıı ~,\.. d.J>ll _, Jp!.':!,. ~t.....; _, .....;_,_,..u J.-1.l. :ıı ~lı"" ;;.,_t -:,ll'· ._;J 0 • .:..L.)l..ı.:.c 

.ı:::ı}'. ~') ..:ı~ .;:;:. .t'lı\<.S.:.) ..ı. .... J\ ,/::. T..ı: ::ıl:...YI ..:_, .. ...ı:~Cı\ ~~ ,.\;..\ 0· J "~ 
_, l}_; .. ri':! . .::.ıL.)\ fi ...1: j;;. ~~_,... .... l\ ,:;.,\ .. _,U .;:.<i _, 0 )1 ;iJl-J\ .,..\.t. \.\.t. J.c. _, J.:,;.tl 

4.:.t,._i ıJJ 0f _, J)l.:J.I '7'~1J d . .al _.ı:~ll ~I dl..i.S _, ..:!.\.. ~ ,.:,..)'.::,. _.ı:~ll~.I 
,..J..f L'..ı.~- jr- i)l._\I_, ;;,,ı .... ıı_, J~))lt _, ~-"" ..i.ıl_, l~V ("4.t< ~Ş'JI ~...;.~JI .\:>-1.J J_,.f'~. 
~üll L·l _, \Şy· JI 0 .. Ji ":-'""\ lyy" ..:ıl _, lr.5}\ _, \_, .. ) J\i r- ı.>J~ ~\ _, ._;J <..>J.l\ 

\..ı:,_ri ~~:k-; j ..)l~ ")J\ u-;J _, 4).11 ;J_,,.J ;;\..)\ ~·\ ._;_,_,.11 .WL~ J...ıJ:I\ .t'lı\ JI ı..?."IJI 
. ._;r\1_, _;.ll.J 0 .. (';._,!J 0 .. ) .j)\ J ~~t. J u;:::.·ı 4:.-l r611 • .:ıt~-~ ~ ~; j 

A clı?u billahi min - aş - şaytan - radm bism - illah - ir - rahman - ir - rahim. 
~al -Allahu tacaıa va 'aciddu Iahum ma - statactum min ~uvvah ve fassara 
calayh- is- selam ala inn - al - ~üvvat - ar- ramyu şalaşan calal-minbari va 
ha?ih - ir - risalat- ur- ramyi li' ahl - il - Js:ab2:at - illa?I rami'i<aJa cuşuli va furüc
ir - ramyi min. tarII$.i Sacdin raziy-Allahu canhu va maşayi{! - ir - ramyi riz
van - ullahi tacala calayhim acmacin kana mansiyan va acmacu rumat - il
Kostantiniyata va rattabuhu vacame!Uhu caıa ha? - as - sutur Kama lF.ala 
calayh - is - salamu ma - raah - ül - mu'minüna Qasanan fuhuva 'ind - Allahi 
l}asan va !}ala calayh - is - salamu callimü avladakum -ur - ramya va!~ 
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I}ur'an va ~ala calayh - is - selamu satuftaQ.u calaykum arazuna · va 
. yakflkum - ullahu caz a va calla fala aQ.adukum an yalhuva beashumihi 
va cala haza ramy - us - sama'i va ramy - us - sadadi masnünun va maf
rüian fal - vacibu calar -rumat - il-: Mişriyati var - Rümiyati fil - amşari 
an ya)tabirü ~avanln - al - ~adim - il - masturi fi ha?ih - ir - risalah 
valla?:I yacmalu garican canir - risalati falaysa min - ar - rumat . Var; 
rami cind-._ar-rumati man rama §amana mi' ata sihami Amayiş- al~ mac 
rüf va tis'a mi' ata Peşrava va §alaşta mi' at- al - macrüf biputa musta~i
IJlan va man aga?a ~' biiat- al- kallra min - al usfü~i yadan biyadin ila 
Sacd raiiy-Allahu fayakünu rami yan yu'zan - ul- manzil va caıa ha?a 
hazih - ir - rasalat - ür- ramyi va~aftuhu lir - rümati baynahum mutava!Jiyan 
va ·amir - il - kabir hairati Muştafa Beyk va kazalika amir -ül- kahiri 
AQ.mad Beyk va a§gab-ii - manazlli va man ra,ma tisca miata paşravan 
va cıhaz- al- kabiat-al- kabira kulluhum nazira· Vallahu hasbi va nicm - al
vakiıv Vaş- ş~latü ... vas - salarnu caıa sayyidina Mugm~ad- iriilla?I .rama 
va )amara bir -_r'fiJlYİ kama ]}al_- armü varkebü va ia taı_mü aQ.abbiı ilay
ya miri· an tarkabü Va ana! - fa~ir - ur - raci ila!Jah - il - ~fldir: cAbdullah - il -
macrüfu cAmlr - ur~ rumati lidavlat il; caliyah va ra)ls ül -.acnadi fi Kus
tantiniyah tagrlran fl gurrati şahri şacban - i1 - muca??ami lisanet - isnatayni 
va mi'tin va )alf (min hicrati) man lah - ul - cizzu vaş - şaraf [1] 

Kısaca tercümesi : 
Taşa tutulan Şeytan'dan Tanrıya .sığınıı, Rahman ve Rahim olun Allahın ·adiyle 

başlarım : Allah [onlara (kafirlere) karşı gücünüzün yettiği . kuvvetden hazırlık yapın J 
buyurdu ve Hazret-i Peygamber de minber üzerinden üç defa [haberiniz olsun, bu ayet-
teki ku,vet tabirind~n murad ( ok) .atmadir] dedi. . ' 

Bıı, atmanın usul ve furuuna göre atan kabze ehli için, Sa'd ibni: Ebi .Vakkas'la 
atıcılık ulularının yoluiıu· gösterir atıcılık risalesidir. O yol, unutulmuştu. lstanbul atıcıları -

~birleşip onu tertiplediler ve şu risaleyi yaptılar. Nitekim Hazret-i Peygamber, [Mümin
lerin ( müçtemian ) iyi telakki ettikleri şey Allah. yanında da iyidir.] buyurdu Yine Efen
dimiz, [Çocuklarınıza iıtıblık ve Kur'an öğretiniZ ] dediler Bundan başka [ Size diya~lar 
açılacaktır, aziz ve celil olan Allah size yeter. İçinizden kimse .okunu ihmal etmesin] 
buyurdular Bundan dolayı, remy-i sema ve reniy-i sedad sünnet ve farz kılınmıştır. 
Şehirlerde, Mısır ve Rum diyarı atıcılarına vacip olan, bu risalede yazıli olan .eski kanun-

. la.ra uymalarıdır, Risaleden hariç. iş ·işleyen, atıcılardan değildir, Atıcılar indinde atıcı, 

800 adet Azmayiş denilen ok, 900 Peşrev ve doğru olarak 300 adet Puta. atan ve elden 
ele Sa' d ibni Ebi Vakkasa ul11şacak şekilde üstaddan Büyük Kabzayı alandır; Bunları 
yapan 'atıcı olur. Kendisine, mezile~ izin verilir. Bu maksatla, Mısır atıcılarına, mütevelli
olarak kendi aralarında atıcıfarın en bilgininin ve büyük emir Mustafa Beyle büyük emir 
Ahmet beyin ve menzil sahibierİniiı ve heı: 900 Peşrev atarak Büyük Kabza. alanın eliyle, 
hepsi nazır olduğu halde, bu Atıcılar Ris~lesinini Vakfettim .. Güvenci~ Allahdır- ve o 
ne güzel vekildir. Salat ve selam (ok) atan ve (ok) atmayı emreden Efendimiz Hazret-i · 
Mu!ıamıiıed'e olsun. Nitekim [ (ok) atın ve (ata) binin; eğer (ok) atarsanız, bn bana, 
( ata ) binmenizden daha hoş gelir] biıyurdu . . . _ 

Bana gelince, kudret sahibi Allah'a rİça edici fakir, Devlet~i Aliyye'nin. Atıcılar 
Beyi ve İstanbuf'un, Biniciler Reisi diye tanılan Abdullahım. · 

1102 yılı şaban ayının ilk gününde ( 30 nisan 1691 tarihinde) yazıldı. 
HAŞİYE : Remgi Sema : Uzun mesafe hava atışı, Remy-i Sedad isti hedefe atıi;tır. 
800 adet· Azmayiş, 900 peşrev ve 300 Puta Atmak tabirleri Arapça metinden aynen tercüme 

edilmiştir' Bu, Azmayiş oku ile 800, Peşrev oku ile 900 ve Puta oku ile· 300 gez mesafeye atış yap. 
mıs olma demektir. · 
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