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Türk Spor Tarihi materyalleri: 

TEZKİRE-İ RUMAT (ATICILAR TEZKİRESİ) 

Olaybili~ (Tarih), Türk ulusunun çağlar boyunca; sıpora ne denlü üstün bir Önem 
verdiğine tanıklık eder. Bunun birçok sebepleri İçinde, savaşçılık ruhunu sağlam tutma, 
en başta gelir. Viyana kapılarından Hind }.çerilerine, Cezair uçlarından Volga Eoylarına, 

Çin sınırlarına uzayan ülkeleri yüzy~llarca buyruğumuz altında tutuşumuzun sırri, top
yekun sportmen bir ulus oluşumuzdadır. Bu ruh gevşemeğe başlayınca:, ordular gerikmiş, 
sınırlar daralmıştır. 

Fertler gibi ı.iluslar da, yaşıyabilmek jçin çabalamak zorundadır. Bıi çabalama, Önce 
fert fert, sonra da ulusça güçlü bul unmağa bağlıdır. Fikir, ruh ve beden birleşimin~ 
dayanan varlığı, uyumlu bir gelişmeye kavuşturan sıpor, denebilir ki, bir savaş Öncesi milli 
müdafaa hazırlığıdır .. Bunu gereği gibi anlamış ve kavramış bulunan· dedelerimiz, ulusu 
bu 'ereğe ulaştıracak sıporları, günlük yaşama işlerinden saymışlar ve bu yoldaki çalışma
larını görenekten uzak bir gelenek haline .getirmişlerdir. Başkalarına «Türk kadar güçlü!» : 
dedirten, bu ulusal sıpor ~geleneğimizdir. 

* * * 
Türlü· sıpor çeşitleri arasında Atıcı 1 ık, dedelerimizin en çok ileri aötürdiikle

riudendir. Selçuklular ve hele Osmanlılar; her aldıkları Ülkelerde atış alanları
0 

yapmışlar," 
bunlar için geniş vakıllar kurmuşlardır. Ateşli - barutlu savaş aygıtlarının kullanılma:ğa 
başlandığından sonra bile, A t ı c ı 1 ı k eski bir gelenek olarak yaşamıştır. Atıcılığın da
yandığı O k ç u 1 u k ve Yaycı I ık sanatı da uzun zaman sürümden düşmemiş, O k ç u
lar ve Yaycı 1 ar, eski esnaf kurumları arasında varlığını koruyabilmiştir; bu, atıcılık 

ilgi ve sevgisinin ne denlü köklü olduğunu gösterir. · 

* * * 
Bu konuda ilk olarak, derli toplu, metotlu yazı yazan, Cumhuriyet Halk Partisi j 

.Halkevleri Bürosu Yarşefi Sayın Ha 1 im Baki Kunter olmuştur. (Bakınız: 
l - Eski Tiirk Sıporlarz üzerine araştırmalar, İstanbul 1938. 

II - Atıcılar Kanun·namesi, Tarih Vesikaları, c. Jl, sayı: 10, s. 253-274.] 
Değerli olaybilimcimizin şahsi kütüphanesiyle arşivasında, yayınladıklarından başka, 

çok sayıda Önemli b~lgelıır bulunduğunu biliyor ve hunlar Üzerindeki çalışmalarının so
nuçlarını sabırsızlıkla bekliyoruz. 

Biz, bu yazımızla.« Tez k i r e - i R um 6. t = Atı c ı 1 a r T e z ki r e si» adlı eseri 
Türk Tarih Vesikaları Dergisi okuyucularına arzediyoruz. 

16 



Atıcılar te~kiresi 

Eser, başlangıcındaki kayıttan anlaşıldığına göre [Bakınız: mttin, s. 1] Valide Sul-
·tan Camii (1] Katibi Abdullah [2] tarafından kaleme alınmıştır; · 

Yazılış tarihi belli "değildir. Ancak, metinde katibi bulunduğu Valide Cemiinden 
bahsederken müellif, (cami'i merl_ıümun ve magfürun lahii Valide Sultan taba !!ariiha) 
dediğine ve camii yaptıran Hadice Turhan Su 1 tan, ('İrci'i ila Rabbiki) ayetinin 
ebced hesabiyle tekabül ettiği (547) nin iki misli olan 1094 yılında öldüğüne göre Tez
kire·i Rum(ct, (1094=1683) tarihinden sonra ve Abd u 11 ah Efendi Sicill-i Rumat' 
tak·i kayıttan .anlaşıldığı vechile [Bakınız: H. B •. Kunter, eski TiiTk sporları üzerine araş· 
tırmalar, İstanbul 1938, s.18 deki tıpkı bası!Jl.] l 103 te (1691 de) ölmüş bulunduğuna göre 
de bu taıihten önce, yani 1094 le 1103 (1683 le f691) yılları arasında yazılmış demektir •. 

Sayın Ha 1 im B. Kunter İn yayınladığı Risalet 1 r-Ramy-:- Atıcı 1 Ik R is a
l esi 1 şaban 1102 (30/lV/1691) tarihine yazılmıştır. Atıcılık Risalesi sonunda, ı_riüellif 
kendisinden (Amir ur-rumiiti li'd-Davlat il.'Aliyyah ve Rais ul-acnad = Devlet-i Aliyyenin 
Atıcılar Başbuğu ve Biniciler Başı) diye bahsetmekte; Tezkbe-i Rıımat ta ise yalnız, V~
lide Camii Katibi olduğunu söylemektedir. Bundan ·Tezkire-i Rıımat'ınAtzczlık Risalesi'n~ 
den önce yazılmış olduğunu delilsime_k yanlış olmaz. · 

Eser; 110 sayfası Tezkiıe-i Rumat'ı, 3 sayfası Atıcılık menkıbesini ihtiva etmek üze
re 113 sayfadan ibarettir. Sonunda 2 sayfalık der-sitayiş-ı Okm~yd nı başlıklı bir eklen
ti vardır ki biı kısım kanaatimizce Tezkeıe-i Rıı.mat"ın, yazılırken unutulan, sonu alınınca 
eksik kalmasm diye eklenen parçasıdır; bu parçayı, pyınladığımız metinde, yaklaştırma 
yoliyle ve ifade birliğini sağlamak dileğiyle yarine koyuyoruz. 

. Orta derecede işlek bir n esi h le yazılmış olan ve yer yer yaptığı yanlışlardan, az 
bilgili bir yazman tarafından yazıldığı anlaşılan kitabın, 1, 110, 114 ve 115 inci sayfaları 
tezhibli ve bütün sayfaları müzehheb cedvellidir. Fasıl, bab ve bahis ha· !.arı la·ı ile yazıl
m,ıştır. Kağıdı kalınca abadidır. Eb'adı: dışınd~n 13 X 22, cetveller içinden 8 X 19 sın. dir. 
1 inci sayfa 12; 111 inci sayfa 16; 114 ve 115 inci sayfalar 17 şer: öbiir sayfalar da 21 er 
satırlıdır. Bu itibarla eserde 2393 sa·ır var demektir Tehzib, usta bir elin eseri değildir. 
Kabı, Özentili kırmızı meşindir. Kitap, Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kütüp
lıanesioin Yazmalar kısmında 44891 numarada kayıtlıdır. 1943 yılında Havzalı Musta·fa 
Ç~n'un nususi kütüphanesinden satın alınmıştır. 

Eser, olaybilim yönünden önemli olduk.tan başka, Atıcıİığa ait terim ve deyimleri. 
s;ıptama bakı nından da değerlidir . . 

Müellif, eserini hazırlarken B .. htiyar zade Has· an Ç e 1 e b i'ııin(3] risalesiyle 'A 1 i'ıiin 

[1] Valide Su:tan Camii, Sultan Mehmed IV. nün annesi Hadic~ Turhan Sultan ta
rafından yaptırılan ve yapılma işi 1074 (= 1663) tarihinde biten Yeni C a ıp i'dir [Ba
kınız : Ayvansaraylı Hdfız Hüseyin, Hadikat ül~Cevami', Matbaa-i Amire, İstanbul 1281 
( . 1865), c. ı. s. 20 ] 

[2] Abd u 1 1 ah Efen d i, Sici 11 - i Rum ata göre, değme pehlivanların yapa
mıyacağı alıcılık hünerlerinde uz bir zat imiş. K_endisi bu uzluğunu, Tez ki r.e - i Rum at 
ta da yazmaktadır. 1103 (=1691) tarihinde (R is a 1 et Ü r - R a m y in ·yazılmasından pek 
az sonra) ölmüştür. lstanbul"da Eyüb yakınlarında, Veli Efendi bahçesine giden yol üs~ 
tünde, sağ tarafda gömülüdür. [Bakınız : Halim Baki Kunter, eski Türk sıporları üzerine 
araştırmalar, İstanbul 1938, s. 17 de, Sici 11- i Rum a t'ın ilk sayfasının tıpkıbasımı.] 

(3] Müellif Bahtiy~r zade"den hep Hasan Çelebi diye bahsetmektedir. Halbı,ıki' Bur
sal1 Mehmed Tahir Bey, bu zatın adını .Osmanlı Müelliflerine HÜ s eyin Ç e 1 e b i diy,e 
almıştır. [Bakınız: Osıı;ıanlı Müellifleri, Istanbul 1342 (.= 1924), c;. III, s. 29.] 

R is a 1 et u r - Ram y de de adı Hasan Çelebi olarak geçtiğine göre (Bakınız: Halim 
Baki Kunter, Atıcılar Kanun-namesi, Türk-Tarih Vesikaları Dergisi, c, II, sayı 10, s. 262.] 
Osmanlı Müellifl~rindek! . H Ü s e y i n Ç e 1 e b i kaydını, ihtiyatla kabul etmek lazımdır •. 
Bahtiyar zade hakk'ında diğer kaynaklarda pek ·az iiıalilmat vardır. 
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Türk· Tar:ih Ve~ikalaı·r 

Künh ül-A!Jbiir'ından faydalandığını tasrih etmektedir. Bun~nla beraber eserin muhteva 
yükü, müellifin şahsi inceleme ve araştırmalarına dayanmaktadır;· kendisinin Atıcılar ve 
Meydanlar hakkında bilgi edinmek üzere taşra Vali ve Kadılariyle muhabereye giriştiği 

anlaşılmaktadır. 

Sayın Halini Baki Kunt e r'de bulunan ve biricik nüsha olduğu bilinen Sicill-i 
. Rumiit 1093 (1682) tarihinden sonraki bellibaşlı Atıcılarin; yayınladığımız Tezkire-i Ru

niiit ise, İstanbul'un fethinden A b d u 11 ah Efe n d i'nin bu eseri telif ettiği biri he kadar 
(857-1100? -' 1453 - 1689 ?) gelip g~Çen veya telif tarihinde sağ olan profesyonel ve 
amatör Atıeıların adlarını kapsamakta .ve bu itibarla Tezkire-i Rumat, .Sicill-i Rumat'ın 
eksik olan baş kism~nı tam~nilamaktadır. . . . . 

Tezkire-i Rıımiit'ın bir önemi de M eh m e d iV. devrindeki sıaırlara göre M em a-
l İ. k - i Mahru s a'nın -(Büdin, Bosna,· Belgrad, Üsküp, S~mendre, Misır, Cidde, Mekke, 
Şam,. Halep, Lazkıyye, Bağdad,) Edirne, Gelibolu, Bursa,· Konya, Kütahya, .Manisa, · 
Bergama, Balıkesir, Am.asya, Maraş; Diyarb_ekir, Akhisar, Ankara, Tokat . , • gibi belli~· 
başlı yerlerindeki meydanları ve meydanlara taş diken atıcıları tesbit etmiş olmasındadır. 
Başka eserlerde bu d~nlü etraflı yazılmamış bulunan bu riıa!Umat, Osmanlı ülkelerinde 
Atıcılığın yayılma derecesini ·göstermesi bakımından da önemlidir. 

Tezkire-i Rumat, ünlü. Bilgin Katib Ç e 1 e b i 'nin, Atıcılıkta mahir Yunus adlı bir 
oğlu olduğ_unu ve Diyarbekirde öldüğünü bildirmektedir. 

* * * 
Abd u 11 ah Efe n d i'nin Risalet ur-Ramy ve Tezkere-i RunUıt adlı eserlerinden 

başka Atıcılıktan ve Atıcılardan b~hsedeıı bellibaşlı eserler şunlardır: 

1 - Sicill-i Rum.at. [Biricik nüshası sayın Halim Kunterdedir J 
2 -Kavsiyge ha Ahadis-i şerife ve ebyat-i latife der-Tir-endaz'i. Nazir ii İbra

him Efendi'nin eseridir. [Bakınız: Bursalı M. Tahir Bey, Osmanlı Müellifleri, İs
tanbul 1333 = 1915 c. II. s. 45-46'.] 

3 - Tezkiret ur-Ru~at. Bu eser Reis ül-kurra' Abd u l 1 ah bin Muhammed 
Sa 1 i h - i Eyyubl'nin eseri olup yayınladığımız Tezkire-i Rıımiit'tan başkadır. [Bakınız: 
Bursalı M. T ahir Bey, Osmanlı.· Müellif Zeri, İstanbul 1333 _ 1915, _c. J, s. 379-381.] 

4- TeZhis-i Resiiil ıır-Rumiit. Su 1 tan Mahmud II. nin Kahvecibaşısı Mustafa 
Kani Be y'in eseridir. [Bakınız : Bursalı M. T ahi r · B ey, Osmanlı Jlfüellij Zeri, İstan
bul 1333 = 1915, c. I, 379-381.] 

5 - Minhiic ur-Rumiit. Vahid M eh m e d P aş a'nın eseridir. ·[Bakınız: Bursalı 
M. Tahir Bey, Osmanlı Müellijleri, İstanbul 1342-1924, c. III. s. 160.] 

_ · 6. - TuQ.fat ul-lf asib. [Bakınız: Bursalı rv'f. Tahir Bey, Osmanlı Müellifleri, İs
tanbul 1342=1924. c. III, s. 29.) 

7 - Bahtiyar zade Hasa~ Çere b i'nin Kavs-niime adlı risale'si. [Bakınız: a) Ya
yınlandığımıi metin, s. 21. b) Ha 1 im Baki Kunter, Atıcılar Kanun-iimesi, Türk 
Tarih Vesikalari Dergisi, c. II, sayısı: 10, s. 253-274. c) Ayni müellif, Eski Türk Sıporları. 
üzerinde araştırmalar, İstanbul 1938.] 

8 - Okmeydanı'na ait fermanlar : a) Su itan SÜ 1 e y_m a ri I. nin evail-i cumazel
ahir sene 929 (=nisan 1523 ortaları), b) Ayni padişahı'?- evahir-i muharrem sene 934 
(= bi~iµ!!İteşrin. 1527 sonları),· c) Yiiıe aynı hükümdarın cvail-i cumade!Ula sene 953 (= 
temmuz 1546 başları), ç) Su 1 tan S e 1 i in H. 'nin evahir-i cumazelahir sene 983 
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Aırcılar tezkirı;si 

(_:_ birinciteşrin 1575 ortaları), d) Su 1 tan M eh m e d. IlI nün_ evasıt-ı şevval sene 1003 
(=haziran 1595 sonları), d) Su 1 tan Mahmud I. nin evahir-i zilhicce sene 1150 
(-nisan 1738 ortaları), f) ·Su 1 tan Abd ü 1 m e c i d'in evahir-i ııiuha~rem sene 1266 
(= ikinciteşrin 1849 ortaları), g} Yine aynı padişahın evail-i safer 1266 ( ikinciteşrin 
1849 sonları) tarihinde vermiş oldukları fermanlar.] Bu fermanların ilk altısının suretleri 
Vakıflar. Umum Müdürlüğü Vakıf kayıtlar dairesindeki 950 sayılı nizamat tafsili defteri
_nin 7359, 7360, ve 7361 inci sayfalarında, son ikisinin suretleri de aynı dairenin 954 sayılı 
nizaıİıat ve kavanin ve müfredat tafsil defterinin 1-5 inci sayfa:Iarındadır.] 

9 - Dağınık bazı eserlerde Atıcılık, Okçuluk_ ve Yayıcılık hakkında. birçok bili~ 
(= malı1mat) vardır. [Bakınız: Ahmed Muhtar Paşa. Tarih-i Esliha; Mahmud 
Şevket Paşa,· Osmanlı teşkilat ve kıgafet-i askeriyesi; Ahmed Rasim Os'7janlı 
Tarihi; Ayvans~• aylı Hafız HÜ s eyi Ii Hadika tül-Cevami'; A 1 i, Künh ül-A{}bôr, c. 
iV, kısım II; birçok vak'a-nüvis tarihleri.] 

* * * 
Tezkire-i Rumat'ı bilim il.lemine arzetmekten büyük bir sevinç duyuyoruz. 

Kemal Edip ÜNSEL 
D. T. C. Fakültesi Kütüphane Müdürü Ôğ-retmen 

TEZKİRE-İ RUMAT 

Al-l}.amdu l'-illahi Rabb il 'alemfo vaş.şalatu vas-salamu caıa sayyi
dina Mu l}. amma din illa~.! fazi:al ar-ram ya 'ala-sa'ir il-aslil}.ati acma'In 
va 'amara bir-ramyi li-kulli kahirin ve· sag1rin m!n-al mu'minln. va 'ala
alihl. ve aşl}.abih it-tayyib1n at-tabirin huşüşan riıinhum: min-al-a'immat 
ir-rumati S a' d i b n i A b 1 V a l} l} a ş i va A b 1 H a ş i m i va A b I 
İsl}.a~a va Tah"ir ul-Balhi va 'Al}abat ibni 'Am'iri vagayrihim 
min-as-sahabati acma'fo 
.;ı.. ~i İl~- w.u, ~Jı j.a! ı.>..üı .v L·~- ~ t)L]ı_, ~µı, 0wı';') .üı .J.ı ) 
rı':. ~_,.....> .J . .rlklt ~I .ı.:l#"\_, <İ!I ~-' Ü:: .. _µ10A ~""-' J::f" ı..ıs:J ~)~ V'\-' ~I 
r ~_, .,...b ..1.1 ~_, eYı v-C'lk_, J=-' J.ı_, rLıı J_ı_, v"\;_, J.ı ı)_ ~ ~1..Jı ~~' ~ 

(\] ( ~I ~~....,Jt ~ 

[1] Manası şudur: 
.. «Hamd, acunların Çalabı olan Tanrıyadır. Salat ve Selam da; [ok] atmayı bütün 

öbür savaş aygıtlarına üstün kılan, iman ehlinden her büyüğü ve küçüğü [ok] atmakla 
buyruklıyan Ulumuz Muhammed'e, onun iyi ve arı kişiler olan eşlerine, dostlarına ve hele 
onlardan.· -atıcılarııı İnanilarından olan Sa'd ibn Ahi VaJı:Jı:aş, Ahi Haşim, Ahi İs~a!f ve 
Tahir ul~Balgi ile '.Akabat ibn 'Amir'e· ve y~lavacıriıızın bütün yakınlarından lrnlunaiı daha 
başkalarina olsun!»· . -- · ·· 
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Türk Tarih Vesikaları 

Ve bacdu bu abd-i fakir-i pür-taksir Abd u 11 ah el-katibu bi-Camici 
merhümin Ve magfü:rin leha ( ~ .ıfo..ı ı"Yır') Va 1 ide SU) İ an [1] taba 
saraha ( ı,,.ı_,.· '";-u,) bu risale (y) i sekiz hah üzere tezyin ve tenmik eyleyüb 
Tegkire·i .Rumô.t c .::.\.._, ~f .ı.- ) tesmiye · eyledim Reca iderim ki kırat 

c .:.ıj > [kıraet] iden ihvan . bu fakiri dua-yi hayrden feramuş itmeyüb 
insaf ile nazar ideler Eğer hakkı buldular ise. tabi' olalar ve illa islah 
ideler Va inn-Allaha la-yuzicu acr al-mu'minfo ( .:ı)..jlı,r.-ı e.-=-"t'J .&ı.:ıı) [2] ve 
her tahı:ir itdiren (s. 2) ihv~ndan mercudır ki ba'd at-tahrir vakf olman 
nüshadan mukabele itdirüb merhllm Has en Çelebi [3] nüshası gibi 
muhabbeta < 47°) [4] olmaya 

Bab-i evvel beyan-i ahval-i Meydan-i Tir [5] der-Kustantiniyye 
Bab·i sani beyan-i faza.il ü esrar-i Meydan der~Kustantiniyye 

. Bab-i salis beyan-i hudud-i Meydan der-Kustantiniyye 
Bab·i rabi' beyan-i Menazil-i Meydan der-Kustantiniyye 
Bab-i hamis beyan-i Menazil-i Edirne 

Bab-i sadis beyan-i Menazil-i Bursa 
Bab-i sabi' beyan•i Menazil-i sair ül-Memalik il-Mahrusa 

Bab-i samin beyan-i Pehlüvan-i gayr-ez-Sahib-i Menazil 

El-bab ul·evvel ( = İlk bab) 

Beyô.n-i ahvô.l-i Meydô.n der-Kustantiniyye 

Merhum Cennet-mekan Firdevs-aşiyan Sultan Abu 'l-fe~Q ( ~·,,,.,,) 
Mu Q amme d Han· [6] alaylı ir-raQmatu va '!-gufran ( .:ııfiJıJ :u-)ı ~ ) 
Hazretleri sekiz yüz elli yedi { = 1453) tarihinde Mahruse {-i) Edirrie
den Ak Ş e m s ü d din [7] Hazretleri . ve bunun emsali azizlerin himmet
leriyle ve. Hak taala Hazretlerinin inayetiyle İstanbul fethinden . (sonra) 
hiiliya Ok Meydanına Tekye yerine nasb~i hıyam ve fethi· ol makam-i 
mübarekden ·müyesser olmak ile suleha ve ulemaya · 

[ll Mukaddimemizin birinci notuna b~kınız. 
[2] «Gerçek ve gerçek olarak Tanrı, İman ehlinin .ecrini geçiştirmez» anlamına ve 

Kur'an' dan alınmadır.· 
[3] Bahbyar zade. 
[4] Doğrusu :U.7° = mu~bata olacaktır; "batıl ve faydasız• anlamındadır. 
[5] Meydan~i Tir = Ok Meydanı. 
[6] Fatih Sultan Mehmed II. . . 
(7] Fatih Sultan Mehmed Il;'devrinin ergin ve ünlü simalarından Hamza oğlu Şeyh Mu

hammed'dir. [Hal tercümesi için bakınız: Bursalı Tahfr Bı>y, Osmanlı Müellifleri, İstanbuİ 
1333 = 1915; c. I. s. 12-14; Şemsettin Sami, f$:amus ül-A'Iarn, ~st. 1306. c. I. s. 265-266]. 
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Atıcılar tezkiresi 

- Bu ıp.übarek makamdan fstanbulun fethi müyesser olmağın bu 
mahalli ne itmek ma'kuldür 
buyurduklarında cümlesi .· 

. - Ok meydanı olub . duada. cümleye bu mahal takdim olunub 
~usaUa olmak ma'kuldür deılıel~riyle 

Der-sitayiş-i Ok Meydanı. [1] 

Ba'dehU Gazi Mu tı a m tn e d Han cemi'-i guzat-i müslimin mal~i. 
ganayimini tahmil (?) idüb ve Ayasofya içre mücevher bütlerden (put~ 
Iardan) ve .:._,Aı.ı ve JY! ve ı;_ı~,.., ve }J misilli olanları Tershane (Tersane) 
Bağçesine ve andan Ok Meydanına götürüb Nişangah idüb cümle guzat-i 
müslimin bütlere (putlara) ok attılar Hala Keman-keşler ma-beynİnde 
Puta Okı · ta'bir itdükleri sehm hizmetündür kim ila-haza 'l-an Puta Okı 
<lirler Hatta ol bütin (putın) pareleri Sultan Ahmet Han asrına gelince 
durduğı muhakkakdtİr · . 

Bir putın ismine Azmayiş didiler kim Lodos canibine koyub Yıldız 
rüzgarı ile ana ok atarlardı Hfıla ol cay-i ma'hfıda Tozkoparan Ayağı 
<lirler ve puta Heki <lirler (s. 115) Hasköy tarafına koyub şimalden ok 
atdılar Hala ol tire Heki <lirler ve bir puta Peşrev didiler Yıldız cani,;; 
bine koyub_ kıbleden ok atarlardı Hala ol Menzile Peşrev' dirler Beş 
dirhemi sekiz yüz Menzil sonradur ve bir puta Peleng <lirler Canib-i 
garbe konub şarkdan atılurdı Hala cümle tir- endazan ma-beyninde ol 
tire Peleng didiler 

Hasıl-i kelam Ok Meydanınun canibi- erbaasine on iki gün Sehm-i 
Zenbur ·ile mezkur butllara tir baran idüb cümle yaran ü gaziyan Pir-i 
Tir-endazan Hazret-i Sacdci Val$1$aş ruhini şadarı eylediler İla '1-an ta'tll 

. günleri ahali-i İslambol ol ayin üzere Ok meydanına gidüb ok atarlar 
Andan Sultan Muhammed Han Tersane Bağçesine gelüb üç gün üç gice 
cemi'·i guzat-i müslimine it'am-i taam idüb Sumat-ı. Muhammediler idüb · 
ve bizzat kendüler etek der-miyan idüb. Çaşnigirbaşı misali kemer-bend 
olub (s. 2 nin devamı) ve ata-haza ol Meydana Mücerridler ta'yin. bu~ 
yurulub Sınur Taşların koyub Defter-i Haniye tahrir olunıJb ve · 

- Atıcı taifesine mahsus olub min-ba'd bir yerinde yapu ve mezar 
ve su yolları ve bağlar ve gayr (s. 3) olmayub mümkin ise üstünden 
kuş dahi geçürmeyüb 
deyü Atıcı taifesine vakf ve Hükm-i Şerif virmeğin ok -atmağa 
mahsus cilub erbabı ok atub haliya Tekye öninde mezarlık başında 
olan kırık mermer ayak Taşı olmak üzere vaz'olunub merhfim · Mir-i 
Alem Ahmed Ağanın- Menzili Deresi ki Bahtiyar Deresi <lirler ol 
. [1] Kitabın metninde bu kısım, sonda ise de ifade vahdetinitemin. için buraya nakl~-

dilmiştir. 
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turuka: (tarafa) ok atilub zaman murıir ile ( ~ mururiyle) evvel Ayak. Yerin 
kim dikdüği ma'lum değildür Sultan Bayezid[i] merhum navvar 
Allahu mar]fadahu (o...ı.iv" 4'.iılJy) Hazretleri zaman-i devletlerinde gayet 
oka rağbet buyu~ul~b kendile~i dahi atub Iİm-iR~myde kemalden sonra. 
hatta yay yapdıkları elsine-i nasda meşhftrdur Meydana gayet rağbet 
ve ehline izzet buyurub D eve K eni al ve Şu c a' ve T o z k o p aran 
ve Havan delen S oı'a k Balı ve gayri Mümtaz -Atıcılaı: ve ba· husus 
Ser-çeşme-i Hatta.tan ve Ramiyan Hamdullah el-ina'ruf.b'ibni 
Şeyh 'alaylı ir-ral}matu va'r-rizvan (..:ıl_,.:ajı_, ~ Jl~ı:.) cümlenin Şeyhi oluh 
Pir-i Piş-kadem itdiler Zikr olunduğu üz~re Meydan-Lmezbura Tir endai 
taifesi mutasarrif olub bundan gayri merhum Sultan BayezidHiıi 
'alaylı ir-raQ.matu va,'l-ğufran ( Jl.}AllJ ;;;ı.. )\~) ba'zı bağlar ve yerler dahi 
alub ilhak buyurub hududiarın ziyade eyleyüb ba'dahu . merhum Cen
net-mekan Firdevs-aşiyan Sultan S ü 1 ey m an [2] Han 'alaylı. 
ir-ral}ınatu va !l-ğufran hazretlerinin zaman-ı devletlerinde dahi Atıcı 
taifesine kemal-i rağbetleri olub gahi i~zetde terakkıy v~ gahi nul<san 
ile merl}üm ve mağfürun lalı kahraman-i zaman fatih-i Bağdad-i hayr ul• 
bilad Sultan Murad [3] Han gelince anlar dahi rağbet hatt~ 
mahsus Menzil açub okın atub Taşın diküb erbabına çok ihsanlar ey.;. 
leyüb ol vaktin güzide (-i) asr ve Pir-i Piş7kadem:i Ramıyan olan Hac i 
Süleyman nllm peh!üvani üstaz (:ıt:...I) ittihaz buyurub kürk geydirüb 
ziyade izzet ve ikram buyurmqşlardur Bunlardan sonra asrımızda bulu~ 
nan Şeyhler ve Pir-i piş-kademler ki merhum Haci İsmail ve Al! 
Hace (=Hoca) ve Eski Saray İmamı ve bunun emsali bunlardan 
sonra Meydana gahi rağbet gahi hali kaldğı üzere ·hakir· i pür-taksire 
gelince ( ye kadar) tahrir olduğu -üzere olub cümle salatin-i izam 
ral}imahuın ullahu ta'ala (Jw 4:iı 1~ J ı Hazretleri asırlarında Atıcı taifesine 

·mahsus vakf olmak üzere evamfr ·ve Hatt.:i Şerifler ihsan buyurulub bu hal 
üzere giderken Şevketli İnayetli Padişahımız Gazi Su l tan Mu ha m ın e d 

· Hah [ 4] yaUad Allahu mulkahü va abbadd saltanatahu ( d:.1-..1ı. ı_,.o:::ı... ..'.iıl..1.l>) 
Hazretleri dalı ibka ('u) kan 'ala illa-kan buyurmuşlar iken ve Evamir-i 
şerifeler merhÜ~ Saray ;j At i k İma m ı nda· durmak ile fevt oldukçla 
bir takrib ile Yaycılar ve Okcılar eline girmek ile · 

- Meydan bizümdür 
deyü Tekye(y) i ve içinde olan alatını zabt eyleyüb · ve mezarıme
lerin (mezarialerin) bey' eyleyüb ba'zı sahan ve tencereler Vakf-i Tekye-i 
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. Atıcılar tezkiresi 

Okcıyan ve Yaycı yan deyü tahrir eyleyüb bundan gayri Okc~ ve Yaycı 
Tekyesi deyü divarlara tahrir eyleyüb bu kaba,hati itdikleı:inden gayri 

- Her kim Menzil atar ise {s. 5) bizüm hükmümiz. ile· Taş dikerler 
iddiasın eyleyüb ·birkaç sene bu da'va jizere iken taife-i Atıcıyanı adem 
yerine saymayub riıuradlarından ilerü Meydanda at sürüb adım kalgımış
lar iken ·bu tarikın Pirlerinin rı1haniyyeti . razi olmayub fakir ·bir menzil 
açmak murad eyleyüb Ayak yerine vaz' itdikde Ziyafete atıcı taifesin ve 
Okcıbaşı ve Yaycı başı ve sairlerin da'vet eyleyÜb şol mertebe ·ta'yin-i 
ta'zim itdirri ki Taamda kendülere divan durub taamı yeyüb Ayak Taşın 
dikdikden sonra vafir sözler söyleyüb 

...:_ Bu Meydanı mezaristan eyleyüb Menzil taşlariyle doldurdıi:ıuz Ne 
dimek istersüz Ancak- sizler ok atub Meydanda Taşınuz lazıin değildir 
deyü ratb u yabis sözler söyleyüb revane oldular ve cümle taife (-i) 
Tir-endazan ah u enin ile kaldılar Çaresine· heves eyleyüb bir gün Ağa 
Menzilinden Ferid ı1 n Z ad e Mu s ta fa Ağa nam pehluvan Mepzil 
atub- Taş dikmek iktiza eyledi Yaycıbaşiya ve Okcıbaşıya Menzil dikmek 
iktiza· eyldi 'Yaycıbaşıya Menzil dikmek içün haber ·virildükde . 

- Eğer bizler ol da'vayı dinleyüb bizüm hükmümüz ile Taş_ dikilür 
ise varur dikerüz ve illa Taş dikdürmezüz · 
deyü . cev§.b virdiler Tir-endazanlık ne güne kaldı ki Atıcının hizmet
k~rı payesinde olan kimselerin hükmi ile Taş di~ilür ·Bu vechile söz 
kar itmeyüb hatta Yaycıbaşıya Atıcılar ile varıldıkda gücle şuna razi 
oldu.ki pehluvan pehluvanı dinleyüb yay kimindür anları si.ıal eyleye 
Bunun ÜZerine sulh (s. 9) ve Fatiha ökuyub · 

· - Rucı1' iden Fatiha-i kerimenin hışmına uğrasın 
dimi_şken rucfı' eyleyüb ahir Fatiha-i şerlfen!n hışr~uria uğradılar 

- Yok elbetde pehlüvanı bizler dinlerüz 
deyü inadlarına musırr olmalariyle mülahaza olunub 

- Her anfıdun inadı def'-i şeriat-i garra ile kat' olub kimesne dahi 
söz söylemez · 
mülaİıazasiyle İs tan b u 1 E fen d isinden Nanib alınub_ mezkur Taşın 
üzerine varılub huzur-i şer'de isbat olınub dikildükde cümle Yaycılat 
ve Okcular feryad edüb · . . 

. - Bu ana gelince (ye kadar) şer' ile Taş dikildiğin görmedÜk Razi 
değil üz 
deyü rie· oldukların· bilmeyüb Peyale Paşa Tekyesine doğru revane ol~ 
dılar Adem gönderilüb Taama da'vet etdüğimÜzde . 

- Ol şer' ile dikilen -Taşı ihriic iylesünler _T;:ı&mla.nn yedükden 
sonra bizler Taşı dikerüz ve illa kendüler bilürler · 
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deyüb Taam~ gelmeyüb evlerine gidüb irtesi gün Beç seferine giden 
Vezir-i A'zam Mstafa Paşaya [1] arz~ı hal itdüklerinde · 

·--:- Kadim ül~eyyamdan Menzil Taşı bizüm hükmümüz ile dikilegel
.miŞ iken falan ve filan· ve fülan kimesneler Naib ile Taş dikdiler 
deyü ş.ikayet eyleyüb mürafaaya varılub sual olındukda vakı' -i ·hali f>Öy-' 
leyüb Vezir-i merkum dahi ma!kul cevab virmiş iken vafir ok yay ihda 
olmağın İstanbul Efendisine ferman virub ·· 

.:__, Atıcılar ve Okcılar ve Yaycılar Meydanda cem' olsunlar kadi-
misi sual olınsun · · 
deyü me'mfır olmağın cümlemüz ve cümle. Yaycı ve Okcı cem' olub 
Tir-endazlardan sual olundukda . 

- Asr-ı Bay ez i d Ha n'da Ser-çeşme-i Hattatan ve Rets-i Piş
kadeni-i (s. 7) Ramiyan olan merhum Şeyh Hazretlerinin hükmi ile Taş 
dikilüb andan sonra karib ül-ahdde merhiim El-hac S-ü 1 ey m·a n ve 
HaCi İsmail ve Ali Hace (=Hoc~) ve Saray-i Attk İmam·ı 
Muhammed Efendi cümle :.Tir-endazanın Reisleri ve Şeyh'eri ve 
Piri piş-kademleri ol~b bunların hükmi ile Taş dikilür idi Bu Meydan-· 
da Y aycıların ve Okcula.rın hükmi ile . Taş dikildiğin ne gördük ve ne 
işitdük Kat'a anlarun alakaları yokdur . . 
· deyü cevab virildükde anlardan sual olındukda anlar dahi 

- Kadim ül-eyyam her kim Yaycı ve Okcıbaşı olur ise anlar di-
kerler . · 
deyüb sözlerin tamam cüm.lesin Naib-i mezbur kaleme alub dağıldılar 

Ahvali her kim fehm eyleyüb esnaf ma'kulesin ( 0"''11_,ı... ) [ 0-'ll_,io = 
makulesin] Atıcıya Şeyh ve Hakim idemiyeceğin fehm eyler iken Veziri 
mezbfir Yaycıbaşı ile ve Okcıbaşıyı dinleyüb hükümleri ile Taş Dikmek 
içün ferman virüb ·bu hal üzere kalınca cümle Atıcılar bir yere gelüb 
müşavere olundukda 

- Vezir· i A'zam ve damadlarf M er m er P aşa ki Okcıbaşı anun 
babalığı ve cümle mülki (?) olub hediyeleri dahi olmak ile böyle oldu 

· Sabr idelüm ve Meydana çoklık varmayalum Saadetlü Padişahımuz _is-
tedikde Yaycılar ve Okcılar varsunlar · 
deyüb bir zaman öyle itdük Şevketiü Padişahımuz Hazretleri bu ah.v§le 
habir· olmak gerekdür Biraz itab olmak ile Vezir-i merkum Meydan 
N~zırı olan Yeniçeri Ağası olan M u s t a f a A ğ a'ya 

- Yaycılar ve Okcılar ile Atıcıları ihzar eyle ve hak tarafına Arz 
vir dimeleriyle Ağa-yi müşarün ileyh Hazretleri kendüsi dahi Atıcı ye 
bigaraz olmak ile cümleyi çağırdub bu da'vayi istima' ve Yaycı (s. 8) 
ve Okcı . taifesine . 

[lJ Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. 
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- Sizin Meydanda kat'a ·aıakanuz yokdur Ancak sizler Atıcıya yay 
ok satub geçinürsünüz Sair esnafın biri dahi si.zsüz Kande kaldı ki 
Şeyh olub sizün .hükmünüz ile Taş dikile Bundan batıl bir da'ya mes-
buk değildür . . 
didük~e anlar dahi mukırr u mu'terif olub vakı'i b~yan yedimüze Arz 
virüb Vezir-i muma ileyh Hazretlerine kat'ı ferman itdirüb_ mucebiyle '. 
emr alub sair evamir ile merhume Efendimiz V ali d e Su It an Tür:
besinde bir dolaba hıfz olmışdur Bundan sonra yedleriİıde olan yiğir
miden (yirmiden) ziyade Vakfiyye ve evamir ve· Hatt~i şerifleri dahi 
mürafaa olub. Atıcıya mahsus . olduğu musarrah olmak ile Hakim elle
rinden alub yedlerimize virüb mezkur dolaba konmuşdµr Bundan maa
da merhum Hamza Efe ıi d i vakf eylediği iki yüz giıruŞı mürafaadaQ 
(sonra) ellerinden alub on beş sene üç yüz 'guruş mürabahasin ek! ey
lediler ahnmayub zimmetlerinde kalmışdur Atıcayan~i selef bunlara rağ
bet ve Ziyafete da'vet itmeleriyle böyle tuğyan itmişlerdür Dahi hatta 
bir kanun-name tahrir idüb cümle Atıcıların re'yi iledür ki · 

Bir Aticı ve yahud Okcı olub dükkanı var ise umur-i Meydana ka
rışmayub Şeyh ve İhtiyar ta'bir olunmaya Zira belki· bir takrib ile yine 
Atıcı taifesine zahmet vireler · · · 
deyü tahrir olınmuşdur Meydanda garazları mezar yerleri bey' itmek 
imiş Tekye-nişine · 

- Sen ki Tekye-nişinsün falan kimesneye filan yerden mezar ta'yin 
olınmuşdur defn idesüz 
deyü tezkireler virüb ve yazarlar deyü gördim ve Tekye-nişinden aldum 
Hatta bu da'va arasında· Gümrük Emini O s m an Ağaya bir yeri (s. 9) 
yetmiş guruşa bey' itmişler Arz-i bal viriib Yaycıbaşı ve_ Okcıbaşı Ha
kime varmayub yetmiş guruşı gerüye virdiler Otuz kırk bin mezar bey' 
ve akçasın alriuşlardur Bunlarun Meydan·a itdiğin · Tiinur Sıvasa itme
mişdür Ve 'ala-ba~a (r..t...Jc...ı) lillah il-1}.amd (.Ji.üı) hak yerin bulduğun
dan naşi Meydan ve Tekyenin bahtı küşade olub evveia Şevketlü Pa
cHşahımuz Hazretleri Tekyemize teşrif ve kendülerinin Darb-i kerametle
rin Tekyemize vaz'· u ihsan buyurub Hak taala tul-i ömr ile muammer 
eyliye ve Sahavetlü kerim ut-tab' vucud-i mükerrerri · veliyy ün-niam 
Saadetlü Dar us-sa.il.de Ağası Eefndimüz Yusuf Ağ a Hazretleri. ilka 
ve murad eyleyüb bizim Cami'-i şerifden ve Üsküdar Valide Cami'inden 
kıi-k akça Taamiyye ihs~n eyleyüb baliya haftada iki gün Atıcıtaifesirie 
Ziyafet olınur Hak taala Hazretleri ha.is olan Devletlüye muradın virsüiı 
Ve Tekyede bir oturacak yer ve bir. döşeyecek bir şey' olmayub bi,. 
inayet illahi taala tevffk-i ilahi yaver olub bir köşk oda ve bir kahve 
odası dahi küçük oda gezeği ta'mir ve döşemelerin mükemmel görüb 

(Arkası var) 
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