
Kafesinden kaçmış birer kartal gibi, hiç yorulmamış ve aç kurtlar gibi, 
amansız bir Sayan dağı fırtınası gibi geldiler üstümüze prensim. Son 
askeriniz de orada can verdiğinde ve son bayrak da toprağa düştüğünde, 
onlar hiç arkalarına bakmadan ve sanki hiç savaşmamış gibi sürdüler 
atlarını bozkıra. Prensim soruyorsunuz nasıl durdurabiliriz diye? Efendim, 
onlar (TÜRKLER) durdurulamazlar." 

(Çinli komutan Ho-Tsun'un Çin prensine hitaben yazdığı mektuptan alıntı) 
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Türklerin okçuluk alanındaki başarılan, sürekli idmana, ileri atış disiplinine 

olduğu kadar, kul lanı lan yay ve okların özel l iğ ine ve üstün kalitesine de 

dayanıyordu. Bu yüzden araştırmamızda yay ve okla ilgili bilgileri ayn bir bölümde 

ele almayı gerekli görüyoruz. 

Özellikle iki Türk silâhı, kılıç ile ok-yay, ötedenberi milletlerarası bir üne 

sahiptir. Bu ün nereden geliyor? İncelediğimiz kadarıyla, Türk kılıçlarının çeliği, 

İspanyol, Alman ve Japon kılıçlarının çelikleri ölçüsünde kaliteli değildir. Hatta, 

1 ö.Yüzyıl İran kılıçlarında kullanılan üstün kaliteli Ş a m çeliğine ancak Osmanlı 

padişahlarına ait bazı kılıçlarda rastlayabiliyoruz. Konuya eğilen araştırmacıların 

da belirttikleri gibi, Türk kılıcının üstünlüğü daha çok onun özel formundan ve 

ustaca kullanımından kaynaklanır. 

Türk yay ve oklarına gelince, bunlarda hem biçim mükemmelliğini, hem 

malzeme kalitesini ve yapım üstünlüğünü birarada buluyoruz. Yay ve okların 

yapımında, gerek kullanılış amacına en uygun forma gerek kalite mükemmelliğine 

ulaşabilmek için, yüzyıllar süren yorucu bir deneme ve araştırma çabası harcanmıştır. 

Elde edilmesi güç, maliyeti yüksek de olsa, daima en uygun ve kaliteli malzeme 

tercih edilmiştir. Yaycı ustalarının, yapımda gerekli zamanı - üretimi arttırmak için 

1 Hazırlamakta olduğumuz, 15. Yüzyıl İslâm Kılıçlan adlı kitapta bu konuda ayrıntılı bilgi 
vereceğiz. Bu çalışma Unsal Yücel, İslâm Kılıçları ve Kılıç Ustaları, İslâm Tarih, Sanat ve Kültür 
Araştırma Vakfı Yayınlan, İstanbul, Arapça çevirisi, Es-Suyûfu 'I-İslmiyye ve Suıınâ 'uhâ. Kuveyt 
01408 M/1988 H. (editör notu) 
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- kısaltmalarına müsaade edilmemiştir. Yayların baş tarafına usta adı vc yapım 

tarihi yazılırdı; bu, y a y a n ı n kalite üstünlüğü konusunda hem iddia, hem de 

sorumluluk sahibi olduğunu göstermektedir. 

Okçuluk risalelerinde yayın ve okun çeşitleri, yapım ve özellikleri hakkında 

hayli bilgiye rastlıyoruz." Arada birbirini tutmayan, kulaktan duyma açıklamalar 

bulunsa bile, titiz bir inceleme ile bunları ayıklamak mümkün olabiliyor. Bu kitabi 

bilgileri, eldeki zengin örneklere ve etüd malzemesine dayanarak yoklamaya ve 

değerlendirmeğe çalıştık. Topkapı Sarayı Müzes i 'nde, 15.Yüzyıldan 19.Yüzyıl 

sonuna kadar devam eden gelişimi kesintisiz verebilecek çeşitte, sayıda ve kalitede 

örnek bulunmaktadır. Hepsini tek tek inceledik. 

* * * 

Osmanlı esnaf teşkilâtı içinde, okçu ve y a y a l a r ayrı loncalar hal inde 

toplanmışlardı. İslâmî gelenekte, yaya lar ın pîri İbrahim Peygamberdir. Ayrıca, 

Hz. M u h a m m c d ' i n yayas ı olan M u h a m m e d b. Ebûbekir de pir sayılmıştır. Okçu-

ların pîri ise Halîfe Ö m e r ' d i . Evliya Çelebi, okçuluk risâlelerindeki bu bilgiden 

farklı olarak, M u h a m m e d b . Ö m e r b.Kavvas ' ı okçuların pîri diye anar. 

Okçu dükkânları, Bayezîd Camii yanındaki Okçularbaşı Yolu üzerinde, yaycı 

dükkânları. Vczneci ler 'dc Kuyucu Murad Paşa Türbesi bitişiğinde idi. Sultan 

II. M a h m u d , tuğralı vc 6 Zilhicce 1230 (1815) tarihli bir emirnameden öğren

diğimize göre, Bayezîd Camii kurbünde Fatih zamanından beri yarısı yaycı, yarısı 

okçu esnafına ait 27 dükkân vardı. Bu gediklerden 6 tanesi Dâye Hâtûn, 21 

tanesi Ayasofya-i Kebîr vakfına bağlıydı. Gediklerin başka esanafa devri yasaktı. 

2 Özellikle, Mustafa Kâni'nin Telhîs-i Resâilii r-Rumât ı ile Çukadar Ahmed'in İrşâdü 'r-
Rumât'ı bu konuda iki önemli kaynaktır. 

' Esnaf Loncaları hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz. Osman Ergin, Mücelle-i Umtîr-u Belediyye, 
C. 1; Robcrt Mantran, İstanbul dans la seconde moitie dıı XVlle siecle, Paris 1962. 

4 Scyyid Mehmcd Vâhid, Minhacü 'r-Rumât, v. 30b (hamiş). 
5 Seyahatname, C. 1, s. 579,-580. 
''Aynı Eser, C. I, s. 580; Müsâhibzâde Celâl, Eski İstanbul Yaşayışı, İstanbul 1946, s. 153. 

Okçu ve yaycı çarşılarının Edirne'de de ayrı ayn olduğu, 891 (1486) tarihli bir mukaraa kaydından 
anlaşılmaktadır (Tayyib Gökbilgin, XV.-XVI. Asırda Edirne ve Paşa Livası, İstanbul 1942, s. 

7 H. B. Kunter Arşivi, Ferman suretleri dosyası. 

İ K İ N C İ B Ö L Ü M 

I- T Ü R K YAYLARI VE OKLARI 
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Gerek kullanılan maddeler in teminindeki güçlük, gerek çok emek ve vakit 

isteyen yapım işleri yüzünden, üstün kalitede yay ve oklar pahalı idi. 1600 tarihli 

bir narh defterinde "Sultanlara lâyık" evsafta yaylar 600-1000 akçe, savaş veya 

menzil okunun âlâsı 20-40 akçe olarak kayıtlıdır. 1640 tarihli diğer bir narh 
9 

defterinde ise, yay fiyatları 400-700 akçe, menzil okları 30-35 akçedir. 

O k ç u ve yaycı esnafı, her zaman ilişki halinde bulundukları kişilere satış 

yaptıkları ve düşük kalite hiçbir şekilde hoş karşılanmadığı için titiz çalışmak, iyi 

i ş ç ı k a r t m a k z o r u n d a y d ı l a r . At ış lar s ı ras ında okçu ve y a y c ı l a r da hazır 

bulunduğundan, kusurları hemen yüzlerine vurulurdu. Konulan narh üstünde, 

y ü k s e k fiyatla yay ve ok s ipariş eden k e m a n k e ş l e r de vardı . Eski okçu 

ustalarından kalan oklara bir altına kadar ödendiği olurdu. Büyük kemankeşlerin 

özel yaycı ve okçuları bulunurdu; bunlar başkası için ok ve yay yapamazlardı . 

Hizmetinde çalıştıkları kemankeşin vücut ölçüsünü, atış üslûbunu dikkate alarak 

ok ve yay yaparlar, atışlar sırasında timarını yapıp hazır ederlerdi. Rekorlarda 

kemankeşe ödül verildiği gibi, yaycı ve okçu ustasına da münâsip bir armağan 

verilirdi. 

A - T Ü R K YAYLARI 

Türk yayları reflex y a y l a r d ı r . Kirişi takılı değilken kol lan tersine doğru 

kıvrıktır. Bu yüzden kurulması ayrı hüner ister. Yayın her kısmının adı vardır. 

Ortasındaki, yayın kavrandığı şişkin yere k a b z a denilir. K a b z a boğazı ile kollara 

geçilir. Atış sırasında okun dayandığı üst kabza boğazı t î r geçimi diye anılır. 

Buradan yassılarak devam eden kısma sal denilir; atışta yayın en çok çalışan 

yeridir. Bunun devamında içi hafif kabarık, dışı balık sırtı gibi çıkıntılı olan kasan 

boğazı ile geçilir. Kasan, adından da anlaşılacağı gibi, yayın kollarını ters yönde 

kasar ve onları kuvvetlendirir. Kasan ile y a y baş ı arasındaki yere k a s a n başı 

denilir. Başların dış yüzlerinde, kiriş ilmeklerinin takıldığı oyuklara tonç kertiği, 

kertiğin iç k e n a n n a aş ınmaması için sarılan sargıya t o n ç s a n g ı s ı adı verilir. 

Kabzanın tam ortasında, boynuzların birleştiği iç kısımda çelik (ibrancak) denilen 

küçük bir kemik veya f i ldişi parçası vardır ( R e s i m 130). 

* Es ar Defteri, Belediye Ktb. M. Cevdet, No. B. 9, v. 52b-53a. 
9 Es 'ar Defleri. TSM Ktb. Revan 1934, v. 88a-b. 
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Kompozit (mürekkeb) Türk yaylarının yapımında dört çeşit organik madde 

kullanılmıştır: ağaç, boynuz, sinir ve tutkal ( R e s i m 131). Önce bu maddeler 

belli yerlerden temin veya ithal edilir ve hazırlanırdı. Uzun tecrübelerden sonra, 

bu maddeler in en iyisinin nereden getirtileceği ve nasıl anlaşı lacağı tesbit 

olunmuştu. H a m maddeler lonca kanalıyla, münhasıran onlar için temin olunur 

ve herbir ustaya eşit miktarda dağıtılırdı. 

Türk yaylarının menşei üzerinde, kitabımızın birinci bö lümünün başında 

yeterince d u r m u ş , en eski örnekler in Kuzey-Doğu A s y a ' d a b u l u n d u ğ u n u 

belirtmiştik. Yayların yapmına ve çeşitlerine geçmeden önce, Türk yaylarının, 

akraba oldukları Orta ve Yakın-Doğu yaylarından ayrılan özellikleri üzerinde 

b u r a d a k ı s a c a d u r m a k i s t iyoruz. Ç ü n k ü a r a ş t ı r m a c ı l a r bunlar ı b i rb i r ine 

karıştırmaktadırlar. 

* * * 

Kul Oba kazılarında bulunan, M. Ö. 4.-5. Yüzyıla ait İskit vazosu resminde, 

okçunun kiriş taktığı yayın başlarının dışa kıvrık, kabza kısmının içe doğru çökük 

olduğu görülüyor ( R e s i m 9). Aiskhilos (M. O. 525-456) ile Sophokles ' in (M. 

Ö. 495-406) tragedyalarında refleks İski t y a y l a r ı diye anılan bu tip yaylara, 

Yunan vazolarındaki Amazon tasvirlerinde de rastlanıyor. Bu kompozit yayların, 

K ü p i d o y a y l a n adıyla Greklere geçtiği biliniyor. (Res im 132). Eldeki bir 

Sind yayı, bu tipin 1 S.Yüzyıla ait geç bir örneğidir ( R e s i m 133). 

Tâk-ı Bustân'daki domuz avı sahnesinde, iki ayn tip yay görüyoruz. Birinci 

tip, kısa boyu ve içeri çökük kabzası ile İskit yaylarını andırıyor ( R e s i m 10b). 

İkinci tipte ise, kollar uzun, kabza düz, başlar uzun ve açı yapacak tarzda dışa 

kıvrıktır ( R e s i m lOa-c). Sasanî yaylarının formu, bu iki t ipin b ir leşmesi 

sonucunda orataya çıkmıştır ( R e s i m 10e, l l )-

Kuzey-Doğu Asya bölgesinde doğan ve güneyde Çin 'e , batıda Türkistan 

üzerinden Suriye'ye, Anadolu 'ya ve Kır ım'a kadar yayılan bu ikinci tip, Asya 

yaylan arasında en yaygın olanıdır. Uygur duvar resimlerinde yalnız bu tipe 

rastlanıyor (Resim lOf, 13). Arapların, Sasanîler ve Türklerle yaptıkları savaşlarda 

10 H. Balfour, "The Archer's Bow in the Homeric Poems", Royal Anthropological Institute 

of Great Britain, London 1921, s. 302-305. 
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bu yayla tanıştıkları biliniyor (Resim lOd). Daha sonra Selçuklular ve Moğollar 

da aynı tip yayı kullanmışlardı (Res im 14-17). Kafkasya'da bulunan 12. Yüzyıla 

ait bir taş kabartma, bu lipin Kafkasya yoluyla Kır ım'a geçtiğine işaret etmektedir 

(Res im 134). Selçuklu ve Moğol yaylarından elde ömek yoktur. Minyatürlerde, 

bu yayların kabza kenarları ile kasan başlarının hemen daima değişik renkte 

boyandığı görülüyor (Resim 135). Topkapı Sarayı Müzesi 'nde rastladığımız, aynı 

tarzda boyalı bir örnek (Env. No/1.9825) bunun Selçuklu veya Moğol menşeli 

olabileceği ihtimalini akla getiriyor (Resim 136 a-b). Bu tip hakkında ancak, eldeki 

bol sayıda Kınm-Tatar yayından fikir edinebiliyoruz (Res im 137b). 

Bu arada, 14.Yüzyılın ilk yarısından kalma İlhanlı Şehnâme'sine ait bir 

minyatürde, o zamana kadar görülmeyen, yeni bir tip yay ile karşılaşıyoruz. 

( R e s i m 18). Kabza sınırları ile kasanlar yine değişik renkte boyalıdır; fakat 

yayın başları açı yapacak biç imde dışa kıvrık değildir. M.Yüzyılın başına ait 

Camiü 't-Tevârih minyatürü ile karşılaştırırsak bu fark açıkça beliriyor ( R e s i m 

17). 1370 tarihinde Şiraz 'da yapılan bir Şehname minyatüründe de aynı tip yay 
12 

görülmektedir. (Res im 138). Bunların, 1 ö.Yüzyıl İran (Safavî) yaylarının erken 

örnekleri olması kuvvetle muhtemeldir ( R e s i m 139). 

Ayrı bir gurup oluşturan Hind yaylarına gelince, bunlar baş ve kabza biçimleri 

bakımından Safavî yaylarına, kasan ve sal biçimleri yönünden Osmanlı yaylarına 

benzerler ( R e s i m 140). 

Burada şunu da belirtelim Kİ, Asya menşeli yay tiplerinin formları arasındaki 

farklar yanında, malzeme ve yapım teknikleri arasında da bazı farklar bulunmak

tadır. Her tipe ait elde yeterince örnek olmadığı, üstelik araşt ırmamızın sınırını 

aşacağı için, teknik konulara girmek istemiyoruz. 

Osmanlı-Türk yayları da, kompozit Asya yayları ailesine girmekle beraber, 

gerek biçim gerekse malzeme ve yapım tekniği bakımından başlıbaşına bir gurup 

teşkil ederler. İlk bakışta dikkatimizi çeken farklar, boyca kısa oluşu ve yay 

başlarının geriye doğru keskin bir kıvrılma yapmamasıdır. 

16. Yüzyıl ilk çeyreğinde karakteristik formunu bulan Osmanlı yayının en 

yakın benzerine, 1218-1219 tarihli Kitâbü '1-AgânVâs. Atabeg Bedreddîn Lulu 'ya 

ait tasvirde rastl ıyoruz. ' ( R e s i m 12). M u s u l ' d a yapıldığı bilinen bu tasvire 

" TSM Ktb. Hazine 1479, v. 255b. 
12 TSM Ktb. Hazine 1653, v. 384b. 
13 Fatih Millet Ktb. Feyzullah |f. No. 1566, v. la. 
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dayanarak, Osmanlı-Türk yayının menşeini bu bölgeye bağlayabilir miyiz? Elde 

başka örnek olmadığı için, kesin birşey söyleyemiyoruz. 13.Yüzyıl ortalarında 

yine Musul 'da hazırlanan Kitâbü 't-Tiıyâk minyatüründeki yaylamı Moğol tipinde 

oluşu, sözü geçen yay formunun o bölgede bile yaygın olmadığını göstermek

tedir. Nitekim, yine 13. Yüzyılın ilk yans ında K o n y a ' d a yapıldığı tesbit edilen 

Varka ve Gülşalı m e s n e v i s i n d e k i y a y t a s v i r l e r i de S c l ç u k l u - M o ğ o l 

fornıundadır. ,• ( R e s i m 14). 

Bu konuda bazı tahminlerde bulunmadan önce, yine bu çevrelerde ortaya 

çıkan değişik bir yay tipi üzerinde durmak gerekiyor. 14. Yüzyıl ikinci yarısında, 

Celâyirî hakimiyetindeki Bağdad 'da hazırlanan Kitâbü 'l-Bulhan 'da çok farklı 

bir yayla karşı laş ıyoruz. ' ( R e s i m 141). Topkapı Sarayı M ü z e s i ' n d e , aynı 

özellikte fakat daha geç devre ait üç yay bulunmaktadır (Res im 142). Kabzaları 

kalın sargılı (Res im 143), ince ve uzun kollarının dış tarafında çıkıntılar olan bu 

kompozit yayların Arab menşeli oldukları anlaşılıyor. 

13.-14. Yüzyıllarda İrak ve Anadolu'da üç ayrı yay tipinin kullanılışı, Osmanlı 

yaylarının menşei problemini çözmemizi güçleştinnektedir. Bilinen tek şey, 

Selçuklu-Moğol yay formunun daha yaygın olduğudur. Osmanlı yayı bu formdan 

geliştirilmiş olamaz mı? Eldeki Sultan Bayezîd imzalı en erken örneklerde yay 

başlarının uzun, düz ve arkaya k ı v n k oluşu, yâni Selçuklu-Moğol yaylarından 

bazı izler taşıması bu ihtimâli kuvvetlendiriyor (Res im 144). Yine Bayezîd imzalı 

kimi örneklerde yay başları, Osmanlı formuna yaklaşacak biçimde küçük ve 

geriye daha az kıvrıktır. Şu halde bunların bir geçiş dönemine işaret ettiklerini, 

Osmanlı-Türk yay formunun 15.Yüzyılın sonunda teşekkül ettiğini söyleyebiliriz. 

Nitekim, II. Bayezîd zamanının ünlü yaycı ustalarmdan Muhiddîn ' in yaylarında 

da aynı geçiş devri üslûbuna rastlıyoruz. 

Baht iyarzâde Hasan Çelebi, yaycı ustası Sinan' ın şakirdi Usta Karaca 'dan 

bahsederken, o vakite kadar kullanılan Arab yayını bildiğimiz Türk yayı biçimine 

onun soktuğunu söylemektedir. ' 895 (1489-1490) yılına ait bir muhasebe tahrîr 

defterinde adı geçen Kemanger Karaca 'nın Sultan II. Bayezîd devri yaycı ustası 

olduğu, söz konusu değişmede onun da payı bulunduğu anlaşılmaktadır. Burada 

14 Viyana. Staatbibliothek, A. F. 10, v. la. 
15 TSM Ktb. Hazine 841, v. 15a, 38b. 
"' Oxsford, Bodleian Library, Or. 133, v. 44a. 
17 Bahtiyarzâde, Sülcy. Ktb. v. 28b-29a, Univ. Ktb. v. 41a. 
18 T. Gökbilgin, XV.-XVl. Asırlarda Edime ve Paşa Livası, s. 100. 
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geçen " A r a b " sözünün o vakitler Irak' ı da içine aldığı düşünülürse, Bcdreddîn 

Lulu 'nun tuttuğu yayla Osmanlı yaylan arasında bir ilişki kurulabilir. Akla gelen 

bir başka ihtimal de, M e m l û k yay formunun Osmanlı yay biçimini etkilemiş 

olmasıdır. Bu devrin en ünlü ustalanndan Muhiddîn'in Memlûk olduğunu ve Yavuz 
19 

Selim'in Mısır fethinde istanbul'a geldiğini biliyoruz. Aynca, Türk kılıç formunun 

teşekkülünde, Memlûk kılıçlannın hayli etkili olduğu da bilinmektedir. Ne yazık 

ki, Memlûk y a y l a n hakkında aynı ölçüde bilgiye sahip değiliz ve bu noktaya 

sadece işaret e tmekle yetiniyoruz. 

1-Yayların Yapımı 

Önce yay yapmakta kullanılan ağaç, b o y r u z , sinir ve tutkal temin edilir, 

temizlenip işlenerek saklanırdı. 

Türk yaylarının iskeletini meydana getiren ağacın cinsi konusunda, uzun 

denemelerden sonra a k ç a a ğ a ç d a kaıar kılınmıştır. Akçaağacın s in i r sek ve 

nem çeken bir dokusu vardır; tutkalı iyi emer. İşlenmesi güç bir ağaçtır. Gölgelik 

ve sulak yerlerde yetişeni makbuldü. Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde rastlanmak

la beraber, özellikle Gerede havâlisinde yetişenler tercih edilirdi. Y a y a l a r ağaç 

dikimine ve kesimine ekseriya kendileri giderlerdi. 

Önce akçaağacın gövdesi dibe yakın kesilir, kökten çıkan yeni sürgünler iki 

bilek kalınlığını bulunca, yerden yarım arşın yukarıdan bir yay boyu uzunlukta 

parçalar alınırdı. Parçaların budaksız ve sık dokulu olması gerektir. Kesim, ağaçla

rın suyunun çekildiği sonbahar mevsiminde yapılır. 

Al ınan ağaç lann kabuklan soyulur ve uzunlamasına ikiye bölünür, her 

parçadan bir yay çıkar. Sonra bu parçalar ortadan iki kısma ayrılır, bunlar yayın 

kolları içindir. Ayrıca, kabza kısmı için 30-35cm.lik parçalar çıkartılır. 

Sonra atölyede her parça yontulup kabaca hazırlanır. Kabzalık ağacın ortası 

yuvarlatılır, boğazlan oyulur, iki ucu sivriltilir. Yay kollan gerekli biçimde yassıltılır, 

kabzaya bağlanacak yerlerine yanklar açılarak, kabza uçları buralara uydurulur. 

Sonra kol parçaları, saf su dolu bir kaba konularak, yumuşayıncaya kadar kaynatılır. 

Alınıp yay tezgâhında istenilen biçim verilir. Daha sonra bütün parçalar sıcak ve 

rutubetsiz bir yere konularak, bir sene kadar tabiî halde kurumaya bırakılır. 

" Abdullah Efendi, Kavaidü'r-Reıni, v. 4b. 
20 M. Kâni, Telhîs-i Resâilü 'r-Rumâl. s. 159-160. 
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Türk yaylarında ö k ü z b o y n u z u kullanılırdı. Özellikle Aydın ve Menemen 

civarında yetişen genç ve uzun boynuzlu öküzlerden alınanı makbuldü. Boynuzu 

seçerken, kayganl ı ve kuş dilli olmayanı tercih edilirdi. Kayganlı, boynuzun 

sathından pul pul parçalar kalkan cinsidir; kuş dilli 'de ise sivri sivri parçalar kalkar. 

Bir boynuzdan iki parça çıkar; dış tarafından alınan parçaya k a p a k , içten 

alınana k a r ı n denilir. Bir yayın kollarına ya iki kapak, ya iki k a n n konulur. Karın 

kısmı yumuşaktır, gevşek yaylar için kullanılır. Bir yayda kul lanıhcak boynuzlar 

aynı hayvana ait olmalıdır. Alınan parçalar törpü ile uygun biçimde düzeltilir. Saf 

su dolu bir kapta yumuşayıncaya kadar kaynatıldıktan sonra çıkartılıp dumansız 

talaş alevinde ısıtılır. Özel kalıplara sıkıştırılıp istenilen biçim verilir. Sonra kurutulur, 

ikişer iki1- T eş edilip bağlanarak saklanır. 

Yaylann dış yüzlerine döşenen sinire gelince: öküzün ayak bileğinden diz 

kapağına kadar olan yerinden çıkartılır. Bunlar önce güneşte veya sıcak bir 

yerde iyice kurutulur (Res ini 145). Sonra bir m e r m e r tezgâh üzerinde, şimşir 

tokmakla kum kuruya iyice döğülür. Ezilip tel tel olunca, üzerindeki kir ve pürtükler 

bıçakla kazınıp demir dişli sinir tarağı ile püskül püskül oluncaya kadar taranır. 

Elle didiklenerek, boy boy ayrılıp, kullanılmak üzere saklanır. 

Yay yaparken, ağaç, boynuz ve sinirleri birbirine yapıştırmak için kullanılan 

tutkal çok önemlidir. Hazırlanması büyük dikkat ve titizlik ister. Ç c g a t u t k a l ı ve 

ba l ık t u t k a l ı o lmak üzere iki çeşittir. Çcga tutkalı, daha önce dövülen öküz 

sinirlerinden artan uçlarla yapılır. Bunlar önce sıcak su ile yıkanır, sonra bir süre 

kaynatıl ıp, kirli ve yağlı suyu atılır. Saf su dolu bir kaba konularak, ağır ateşte 

birkaç gün sürekli kaynatılıp karıştırılır. Pelte kıvamında koyulaşınca yayvan bir 

kaba dökülür. Rutubeti uçuncaya kadar beklenir. Sonra parça parça kesilip, bir 

ipe dizilir, gölgede kunımağa bırakılır. Gelibolu'nun Çega Köyü'ndc iyisi yapıldığı 

için bu ad verilmiştir. Usta y a y a l a r hazır tutkal kullanmazdı." 

Daha makbul olan balık tutkalı ise ithal ediliyordu. Kompozit Asya yaylannda 

bu çeşit tutkal kullanıldığını biliyoruz. Divân-ı Lügati'l-Türk'dc y a r u k yelim 

diye geçmektedir. Tuna, Dinyeper ve Volga nehirlerinin denize döküldüğü 

Jl M. Kâni, Aynı Eser, s. 160-161. 
22 M. Kâni. Aynı Eser, s. 161-162. 
:) M. Kâni, Aynı Eser, s. 163; Abdullah Efcıidı, Kavâidü'r-Remi, v. 7a. 
M Kaşgarlı Mahınud, Divân-ı Lügati't-Tûfk, C. III, s. 20; 8.-15.yüzyıllarda, Tuna'dan 

Volga'ya kadar olan yerlerden ihraç edilen ticaret eşyası arasında balık tutkalı da bulunmaktaydı. 
Bkz. Yakubovsky, Alım Ordu ve İnhitatı. (Çev. II. Eren). İstanbul 1955, s. 8. 
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yerlerde yaşayan m e r s i n m o r i n a s ı n ı n damak derisinden yapılırdı. Morinanın 

damak derisi, ucu sivri bir bıçakla kenarlarından kesilip çıkartılır, kenarları üste 

katlanıp kurutularak İstanbul'a gönderilirdi. 

Y a y a l a r bu derileri önce 24 saat kadar saf suda bekletirler. Yumuşayan 

kirleri temizlenir, sonra kurumlun İyice kuruyan deriler, mermer tezgâh üzerine 

iki-üç tanesi üstüste konularak şimşir tokmakla döğülür. İncelen parçalar, bıçakla 

küçük küçük kesilerek saklanır." 

* * * 

Bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra yay yapımına geçilir. Önce, kabza 

parçasının sivri uzantıları ile yay kollarının buralara uydurulan çatalları tutkallanıp, 

içiçe geçirilerek bir iple bağlanır. Bu işleme çatkı denilir. Çatkının düzgün 

yapılması gerekir, yoksa daha sonra düzeltmek mümkün olmaz. Kuruduktan 

sonra bıçakla taşkınlıklar kazınır." 

Yayın kolları rende ve törpüyle düzeltilir. Konulacak boynuz parçaları da 

kalın ve ince dişli törpülerle yerlerine alıştırılır. Sonra boynuzların ve yay kollarının 

yapışacak yüzeylerine t a ' ş i n çekilir. Ta'ş in, uzunca saplı, kısa ve sivri dişli bir 

çelik taraktır. B o y d a n boya çekilerek düzgün yivler açılır (Res im 146). Ağaç 

ve boynuzun karşılıklı gelecek yivleri aynı yönde ve derinlikte olmalı, içiçe 

geçmelidir. Yivler açılması, yapışacak yüzeylerin arttırılması ve daha kuvvetli 

bir yapışma sağlanması içindir. Yivlenmiş yüzeylere balık tutkalı sürülüp, kuruması 

beklenir. Sonra tekrar bol tutkal sürülerek dumansız ateşe tutulur. Boynuzlar 

yerine oturtulup, sıkıca bağlanır. Yivleri iyi oturtmak, arada tutkal birikintisi 

b ı rakmamak, sıkı sarmak ve sararken kaydırmamak gerekir. Bu yay yapmının 

en güç, en çok titizlik isteyen safhasıdır. Atış sırasında yayın boynuz bırakması 

büyük kusur sayılır. Bu safhada y a y a l a r imece ile çalışır, öteki ustalardan yardım 

ı 27 

isterlerdi." 

Tutkal kuruyunca ipler çözülür, bıçak ve törpü ile taşkınlık ve pürüzler giderilir. 

İki başından bir iple gerdirilerek yay askısına asılır, iyice kuruması beklenir." 

* M. Kâni, Ayın Eser, s. 213-124. 
2,1 Çuhadar Ahmcd. İrşûdü 'r-Rumûı. v. 8a. 
27 Çuhadar Ahıned, Aynı Eser, v. 8a. 
2* M. Kâni, Aynı Eser, s. 164-165. 
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Sıra sinirin döşenmesine gelmiştir. Daha önce demetler hal inde bağlanıp 

saklanan sinirlerden gereği kadar alınır, sıcak ve sulu tutkal içine atılarak 

oğuşturulur. Sinir ve tutkalın aynı cins olması için, bu safhada çcga tutkalı kullanılır. 

Bu defa, yay kollarının sinir döşenecek yüzüne boydan boya ta 'ş in çekilerek 

yivler açılır. Birkaç kere tutkallanıp kurutulur. Sonra yeniden tutkallanarak, sıcak 

tutkal içinde yumuşatılmış sinirle ta'şin oluklarına döşenir. Bir kat tamamlanınca 

ikinci kat döşenir. Bu işi yaparken, sivri uçlu pirinçten s in i r k a l e m i kullanılır. 

Sinir döşeme işlemi tamamlanınca, yay bir iple, bu defa daha dar bir halka hâlinde 

bağlanır, duvara asılarak kuruması beklenir. Kuruyunca alınıp, kahve cezvesinde 

ısıtılan sulu tutkal halkaya yavaş yavaş dökülür ve içirilir. Buna, yaya su v e r m e k 

denilir. Sonra halka daha çok daraltılıp, başlar üstüste getirilerek kabzayla birlikte 

bağlanır (Res im 147). Yay ha lkas ı en az bir yıl, kurumak üzere bekletilmelidir. 

Yaya konulan ağaç, boynuz, sinir ve tutkal miktarları hesaplıdır. Toplamı ortalama 

120-130 d i rhem gelir; 100-110 dirhem gelinceye kadar kuruması gerekir. 

H a l k a a ç m a k , yay yapımının ikinci safhasıdır. Yeterince kuruduğuna kanaat 

getirilince, halkanın ipleri çözülür. Biraz nemi kalmışsa güneşte bırakılır veya 

ateşe tutulur. Halkayı birden açmak zararlıdır, asa gezi denilen özel bir âletle, 

alıştıra alıştıra açılır (Res im 148). Önce yay dikkatle kurulur, yayın kabzası asa 

gezinin oyuk başına oturtulur, kiriş ortasından hafifçe çekilerek âletin ilk kertiğine 

takılır. Sonra yavaş yavaş üst kertiklere çıkartılır. Her seferinde yayı biraz ısıtmak 

gerekir. Sonra tepe kertiğinden aynı şekilde alt kertiklere inilerek yay aletten 

çıkartılır. Gerekirse, bu işlem birkaç kere tekrarlanır. 

Daha sonra, yay başlarının işlenmesine geçilir. Kabaca bırakılmış olan başlara 

keser ve törpü ile b iç im verilir. Kiriş i lmeklerinin ( t o n ç l a r ı n ) gireceği t o n ç 

k e r t i k l e r i açılır, buralara deri parçaları yerleştirilir. Gerekli hallerde, kertiklerin 

iç kenarlarına t o n ç sargıs ı sarılır. Sargıda sinir lifi kullanılır. 

Yayın sinir kaplı yüzeyi rutubete karşı hassas olduğundan bu kısımlar ya 

kayın ağacı kabuğu veya atın sağrı derisiylc kaplanır. İ lkine tozlu veya t i m a r l ı 

yay, ötekine sağr ı l ı yay denir.. Kayın ağacı kabuğu, rutubete karşı koruyucu 

hassası sebebiyle, Asya yaylarında eskiden beri kullanılan bir maddedir. Balık 

tutkalı gibi, bu da değerli bir ticaret meta idi. 15.Yüzyıl kaynaklar ında " y a y 

29 Çuhadar Ahmed, Aynı Eser, v. 8b. 
30 M. Kâni, Aynı Eser, s. 165 vd. 
31 M. Kâni, Aynı Eser, s. 165-172. 
32 Yakubovsky. Altın Ordu ve İnhitatı, s. 8. 
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tozu" olarak anılmakta, Dede Korkut Kitabında ise sık sık ağ tozlu k a t ı yay 

şeklinde geçmektedir. Tayboga, yaya kayın kabuğu yapıştırmaya, toz y a k m a k 

demektedir. Değerli bir madde olduğunu ve toplar halinde saklandığını, 10 Şaban 

910 (1504) tarihli bir E n d e r u n Hazines i Def te r i 'nden öğreniyoruz. 3 5 

Yay nakışlarla bezendikten sonra, üzerine yine koruyucu bir vernik olan 

sanda loz revganı sürülür, bazan da arusekl i olsun diye içine ışıltılı böcek kabuğu 

tozları karıştırılırdı. Kayın kabuğunun dekoratif bir görünüşü olduğundan, bazı 

kere tozlu yaya nakış yapılmaz, sadece verniklemekle yetinilirdi (Res im 149). 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, yayın yapımı uzun bir zamanı 

alırdı. Gerekli malzemenin belirli mevsimlerde temini ve hazırlanması bir yana, 

yayın yapım safhaları belli mevsimlere bölünmüştü. Tayboga bu konuda şöyle 

yazıyor: 

"Sabır gerek. Zira kim yay düzmek ve kemâle erişdirmck dört fasılda 

müyesser olur. Evvel ağacını yonmak ve birin birine münâsib etmek ve el yerini 

yonmak ve boynuzu münâsib yonmak güz vaktinde gerek. Zira kim ağacın ve 

boynuzun karar bulduğu vaktidir. Ve birin birine pcyvend etmek ve ol a ğ a ç l a n 

birin birine yapışdırmak kışda yeğrekdir. Ve sinir urmak ve yi lme içirmek yaz 

faslında gerek. Ve toz yakmak ve kirişlemek yay (ilkbahar) gününde olur." 

Timarlı yaylar menzil atışlan içindir. Bunlan zaman zaman yay sandığına 

koyup timar etmek, yâni nemini gidermek lâzımdır. Yay sandığı, düzgün yapılmış, 

kapaklı, içi keçe kaplı bir sandıktır; içine yay asılacak yerler yapılmıştır. Sandık bir 

ekmekçi fırının üst katına, sıcak zemine oturtulur. Bazan da atıştan önce yay güneşte 

tutularak, güneş t i m a n verilirdi.. Atış bitince yayı muhakkak kirişinden boşaltmak, 

okçulann tâbiri ile y a s m a k gerektir; kurulu kalırsa esnekliğini kaybeder. 

Yayı rutubetten koruyup, gevşemesini önlemek üzere iyi cins zeytinyağı ile 

yağ lamak da tavsiye olunmuştur. Yaylar kullanılmadığı kadar, "yay keses i " 

denilen çuha kılıflarda saklanırdı. 

33 Dedem Korkudun Kitabı. (Hz. O. ş. Gökyay), s. 32, 33, 50, 89, 121. 
34 Tayboga, Bugyetü 'l-Merâm. v. 20a. 
35 TSM Arşivi, D. 10026, v. 8a. 
36 M. Kâni, Aynı Eser. s. 211-121. 
37 Tayboga, Aynı Eser, v. 19b-20a. 
JK M. Kâni, Aynı Eser. s. 140. 
" Tuhfetü 'l-Mülûk ves-Selâtin, TSM Ktb. Hazine 415, v. 195a. 
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Yaylar, yapılarına göre timarlı ve sağrılı diye ikiye ayrıldığı gibi, kullanılış 

maksadına göre de t i r k e ş veya h a r b yayı, menz i l yayı, p u t a veya t a l i m h a n e 

yayı, meşk veya k e p â d e yayı diye çeşitlere aynlıyordu. Aynca, menzil yaylarının 

attığı okun cinsine göre, p i ş r e v yayı, a z m â y i ş yayı, hek i yayı çeşitleri vardı. 

Menzil yay lan ekseriya timarlı yaylardır; tirkeş ve puta yaylan ise sağnlı olurdu. 

Yaylann, cinslerine göre biçimleri, boylan ve ağırlıkları değişiktir. Kurulu 

halde, kabzadan başlayarak kasan başına kadar gittikçe kıvnlan biçimine k a b z a 

k u r a m , kabzadan itibaren düz gidip kasan başından kıvrılmaya başlayan biçimine 

t e k n e k u r a m , bu ikisi arasında ki biçime ise hilâl k u r a m deniliyordu. Kabza 

kuram, meşk yaylan içindi. Tirkeş ve puta yaylarına tekne kuram, menzil yayları 
40 

için hilâl kuram daha uygundu. 

Yaylann boyu tutam ve parmak, ağırlıklan dirhem ile hesaplanırdı. Günümüz 

ölçüsüyle, tirkeş tal imhane yayları ortalama 500-600 gr. ve 135-140 cm., menzil 

yayları ortalama 300-350 gr. ve 110-120 cm.dir. Puta yaylarının ölçüleri, tirkeş 

yay lanndan daha az, menzil yaylarından daha fazladır ( R e s i m 150, 151,152). 

* * * 

Türk yay lannda kullanılan kirişe, çile denilir ( R e s i m 153) Bir çok kat 

ibrişimden yapıldığı için bu ad verilmiştir. İki başına ayrı parçalar hâlinde ilmekler, 

tonç d ü ğ ü m ü denilen özel bir düğümle bağlanmıştır (Resim 154). Çile hâlindeki 

ibrişimin dolaşmaması için, orta kısma enli, aralara dar olmak üzere sıkıca ibrişim 

sarılmıştır. Ortadakinc m e y d a n l ı k , aradaki sargılara ise gül denilirdi ( R e s i m 
41 

155). Boyanın ipliği zayıflatması endişesiyle, çileler ham ipekten yapılırdı. 

* M. Kâni, Aynı Eser. s. 155. 
41 M. Kâni, Aynı Eser, s. 147-151, Çuhadar Ahmcd,/4j>/ıı Eser, v. 14b. (Eski Türklerde kiriş, 

kurt sinirinden veya deriden yapılırdı.) 
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42 N. A. Faris - R. P. Elmer, Arab Archer); Princeton 1945, s. 159-160. 
43 Aym Eser, s. 159-160; H. S. Hamlin, "A. Study of Composite Bows" Archery. April 

1948, May 1948, June 1948, July 1948, Agust 1948. 
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Yayın biraz bol (uzun) olmasında fayda görüldüğü için, kendi vaktinde 10 

tutam 2 parmak, yâni ikinci boy yaylara rağbet edildiğini bildiriyor. Mustafa 

Kâni ise, bu ay ınmı Birinci, Orta ve İkinci boy diye yapmakta, aynı ölçüleri 

vererek, k e n d i z a m a n ı n d a 10 t u t a m 1 p a r m a k yay lar ın terc ih edi ld iğ ini 

yazmaktadır. Mustafa Kâni, " p a r m a k " ölçüsünü zira-ı mimarî parmağı olarak 

alıyor. O devirde bir zira ' 75.8 cm. olduğuna göre, bir zira-ı mimarî parmak 75.8 

/ 24 = 3.158 cm ve bir tutam 3.158 x 4 = 12.632 cm eder. Bu ölçü uygun değildir. 

Çünkü, en kısa boy yay 9 tutamdır ve çok az kullanıldığı bildirilmektedir. Zira-ı 

m i m a r î ile 9 t u t a m 113.7 cm eder ki, bu b o y d a e l imizde pek çok örnek 

bulunmaktadır. Klopsteg, bir kaynak göstermeden, tutamı 3 3/4 inch (9.5 cm), 

Faris - E lmer ise 4 inch (10.2 c m ) kabul ediyorlar. 

Abdullah Efendi ise, bu konuda " T u t a m orta tutamdır, parmak dediğimiz 

zıra-ı mimarî o lmayıp, birbiri ardı sıradır" diye bir açıklama yapıyor. Biz bu 

açıklamaya dayanarak, tutam' ın tesbitinde şöyle bir yol tuttuk: Abdullah Efendi, 

kendi zamanında, 10 tutam 1 parmak, 10 tutam 2 parmak ve 10 tutam 3 p a r m a k 

olmak üzere üç boy menzil yayı kullanıldığını ve tecrübeler sonunda 10 tutam 2 

parmakta karar kılındığını bildiriyor. Kendisinin yaklaşık olarak 1050-1100 (1640-

1689) yı l lannda okçulukla uğraştığını biliyoruz. Bu yıllar arasında yapılmış 122 

adet menzil yayının istatistik dökümü bize, 115-120 cm uzunlukta olanların % 

83'ü teşkil ettiğini gösteriyor. O halde sözü geçen üç boyu 115-120 cm arasında 

aramak doğru olacaktır. Birim olarak p a r m a k ' ı 2.8 c m , t u t a m ' ı ise 11.2 cm 

kabul edersek, metrik sistemle 10 tutam 1 parmak 114.8 cm, 10 tutam 2 parmak 

117.6 cm. 10 tutam 3 parmak 120.4 cm'y i karşılar. Kesirleri tam sayıya katarsak 

115, 118 ve 120 cm elde olunur ki bu boylar istatistiği yapılan yay lann büyük 

çoğunluğuna uymaktadır. 118 cm gelen yaylann ise, diğer iki guruptan çok daha 

fazla oluşu, karşılığı olan 10 tutam 2 parmak yayların o devirde rağbet bulduğu 

fikrine uymaktadır. 

Orta büyüklükteki bir elin tutamının 11.2cm'yi bulmayacağı ileri sürülebilirse 

de, bu tarife daha uygun birim olarak lOcm'yi aldığımızda sözü geçen üç boy 

102.5cm 105cm ve 107.5 cm etmektedir ki, bu boylardaki yaylann tümü, eldeki 

44 Abdullah Efendi, Kavâidü 'r-Remi, v. 6a. 
43 M. Kâni, Telhîs-i Resâülü'r-Rumât, s. 154. 
46 N. A. Faris - R. P. Elmer, Aym Eser, s. 169; P. Klopsteg, Turkish Archery, s. 
4' Abdullah Efendi. Aynı Eser, v. 5a. 

2- Yaylar la ilgili İ n c e l e m e ve G ö z l e m l e r 

2-a Yay lar ın U z u n l u ğ u : 

Türk yayı, kompozi t Asya yaylan içinde en kısa boylu olanıdır. Arab, İran, 

Kırım-Tatar, Hind ve Sind, Kore ve Çin yay lanna ait örnekler arasında 110-120 

cm. gelenine hiç rastlanmadığı halde, bu ölçü Türk yaylan için standart ölçüdür. 

İncelediğimiz 50 tane İran yayının b o y l a n 134-156 cm arasında değişmekte, 

bunların çoğu 145-150 cm gelmektedir. 40 kadar Kınm-Tatar yayında ise, 155 

cm ortalama boydur. Topkapı Sarayı Müzesi 'nde bulunan üç Arab yayından biri 

148 cm'dir , öteki ikisi 136 cm ve 132 cm geliyorsa da baş tarafları kırık ve 

noksandır. A n o n i m bir risalede Arab yayları için verilen ölçü 150 c m ' n i n de 

üstündedir. 4 2 Hind ve Sind yaylarında ortalama uzunluk 130 c m , Kore ve Çin 
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yaylarında ise 140 cm dır. 

Boyunun kısa oluşu, Türk yaylanna üstünlük sağlayan önemli bir özelliktir. 

Böylece oklar da kısa ve hafif olmakta, daha uzak mesafeye gidebilmekteydi. 

Hedef oklarındaki delici güç ise, okun kitlesinden çok hızına bağlıydı. Kısa ve 

hafif okun tek mahzuru havada sapmasıdır; ama bu m a h z u r atış ustalığıyla 

önlenebiliyordu. 

Okçuluk risalelerinde yaylann çeşitlerine göre değişik ölçüler verilmektedir. 

Yaylar için kullanılan uzunluk ölçüleri t u t a m ve p a r m a k t ı r . Yalnız bu birimleri 

metrik s isteme çevirmekte güçlükle karşılaşıyoruz. Çünkü bunların miktarı 

konusundaki bilgiler birbirini pek tutmuyor. Bu yüzden önce eldeki yaylann 

istatistik d ö k ü m ü n e dayanarak, bu ölçü birimlerini tesbite çalışacağız. 

Abdullah Efendi, menzil yay lannın boyunu, atıcının vücut yapısına ve kol 

uzunluğuna göre üç kategoriye ayınnaktadır: 

Birinci boy: 9 tutam - 1 0 tutam 1 parmak 

İkinci boy: 10 tutam 2 p a r m a k 

Üçüncü boy: 10 tutam 2.5 veya 3 parmak 
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m e v c u d u n ancak % 1 ' ini karşılamaktadır. Tutam 10.5 olarak alındıkta yine %8 

gibi düşük bir oran ortaya çıkmaktadır. Teklif ettiğimiz 11.2cm'lik birime göre, 

Türk yaylarının boy standartları metrik ifâde ile şöyledir: 

9 tutam 100.8cm 

10 tutam 1 parmak 114.8cm 

10 tutam 2 parmak 117.6cm 

10 tutam 3 parmak 120.4cm 

11 tutam 123.2cm 

12 tutam 134.4cm 

13 tutam 145.6cm 

Tesbit edebildiğimiz en uzun Türk yayı, 138cm boyunda bir savaş yayıdır 

( T S M 1/9623). En kısa yay ise, 84cm'l ik bir menzil yayıdır ( T S M 2/456). Sultan 

II. M a h m u d devrinde menzil yayı boylarının kısaldığı görülüyor. Zamanın ünlü 

yaycı ustalarından Sal ih 'e ait iki yay 99cm ve 1 OOcm (TSM 2/105,2/460), Hacı 

K a v s î ' y e a i t ü ç y a y 9 2 c m , 9 6 c m ve 1 0 1 c m ' d i r ( T S M 2/459, 1/9233, 1/10900). 

Bunlardan sonuncusu Sultan II. M a h m u d ' u n yayıdır. Bu hususu dikkate alırsak, 

Mustafa Kâni 'nin yay boyları ile ilgili açıklamalarına güvenmemek gerektiği bir 

kere daha ortaya çıkar. 

Abdullah Efendi 'ye göre, cinslerine göre yay boylan şöyledir: Zarb ve 

talimhane yaylan 13-14 tutam uzunluğunda idi ve bunlarla çelik ve tunç hedeflere 

atış yapılırdı. Yukarıda belirtildiği gibi, bu uzunlukta bir Türk yayına rastlayamadık. 

Tirkeş yâni savaş yay lan iki ayrı boy idi: atlılar için 10 tutam 2 parmak, yayalar 

için 12 tutam. Daha sonra ise, 10 tutam 2 parmak ilâ 11 tutam atlı için, 10-12 

tutam yaya için münâsiptir, demektedir. At üzerinde hareket kolaylığı sağlamak 

için, süvari yaylarının piyade yaylarından daha kısa olduğu biliniyorsa da, 

yukandaki ifadelerden bu farkın kesinlikle ne kadar olacağı anlaşılamıyor. Puta 

yaylannı ise, 10 tutam 2 p a n n a k , 10 tutam 3 parmak, 11 ve 12 tutam olmak 

üzere dört kategoriye ayırmaktadır. 

Abdullah Efendi, üç boya ayırdığı menzil yaylan için de şöyle diyor: Gerek 

t i m a r l ı pişrev, gerekse sağr ı l ı h â k i ve k a r a b a t a k yavları birinci ve ikinci 

boyda yapılır. Üçüncü boy ise, a z m â y i ş yayları içindir. 

" Abdullah Efendi, Aynı Eser. v. 5a-b. 

TÜRK OKÇULUĞU 2 5 5 

Görüldüğü gibi, yayın cinsi ile boyu arasında tam bir bağlantı yoktur. 10 tutam 

2 parmak bir yay, hem tirkeş, hem puta, hem de pişrev yayı olabiliyordu. Nitekim. 

Abdullah Efendi, Usta Muhiddin 'den söz ederken, 9 'dan 12 tutama kadar yay 

yapmıştır, menzil için olduğu kadar atlılara da iyidir, diyor. Kemankeş Ahmcd ise 

bu konuda: "Yayın boyunda dikkat-i kesîre vardır ve üstadlar mcyânında birinci 

ikinci üçüncü nâmıyla üç mertebe itibâr olunub birinci boy atış yayına ikinci boy 
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puta yayma üçüncü boy tirkeş yayına mahsûsdur" demekle yetiniyor. Anlaşılan 

bu ölçüler daha ziyade atıcının vücuduna ve kol boyuna göre belirlenecek olan 

bâzı ortalama uzunluklardır. Her atıcı, koluna uygun yay boyunu ve yayma uygun 

ok boyunu kendisi tesbit edecektir. Bu uygunluklar pratikte şöyle bulunur: Ok 

kirişte takılı iken, okun ucu ile "tir geçimi" arasındaki mesafe, tir geçimi ile "tonç 

kertiği" arasındaki uzunluğa eşitse, o ok o yaya uygun demektir. Bir çizimle 

gösterirsek, B ' B = B ' C olmalıdır (Res im 156). Ok "iç-kabza"ya kadar çekildikte 

(yâni AB = A ' B ' iken) oku tutan pannak uçlan sağ kulak memesi hizasına geliyorsa, 

o yay atıcının koluna uygun demektir. 

Ölçüde, kola büyük gelen yaya "bol yay", küçük gelene " d a r yay" denirdi. 

Yay bol olursa, çok çekilemeyip, oka kuvvet verilemiveceği için uzağa atmaz; dar 

olursa, aşın gerileceği için okun yaydan çıkarken sarsılmasına, havada oynamasına 

sebep olur. Usta kemankeşler bu yüzden biraz bolca yayı tercih ederler, "Bol 
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yayın oku dahi bol o lur" derlerdi. 

2- b Yaylar ın T e r k î b i : 

Yayın terkibindeki ağaç, boynuz, sinir ve tutkalın miktarları ölçülüdür. Sinir 

ve tutkal birlikte sayılmak üzere her birinin 4 3 ' e r dirhem olması münâsiptir. 

Toplamı, yaklaşık olarak 130 dirhem (417gr) eder. Yapımı tamamlanıp halkaya 

çekildikten sonra, kuruyup 100-110 dirheme (320-350gr) kadar hafiflemesi 

beklenir. Yayın cinsine göre, kullanılan maddeler azaltılıp çoğaltılabilir. Yalnız, 

ağaç nisbetini azaltmak doğru değildir, çünkü yayın iskeleti zayıflar ve kırılma 

tehlikesi artar; ayrıca, çabucak deforme olur. Tirkeş ve puta yaylarında ağaç 

miktan 10 dirhem fazla olmak iyidir; rutubete dayanır, kolayca bozulup gevşemez. 

49 Çuhadar Ahmcd, İrşâdü 'r-Rumât. v. 9a. 
50 Aynı Eser, v. 9a; M. Kâni, Aynı Eser, s. 154. 
» M. Kâni, Aynı Eser. s. 158-159. 
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Timarlı menzil yay lannda ağaç normal, boynuz ve tutkal biraz noksan ve sinir 

fazlaca olursa, iyi halka olur, uzağa atar. Buna s in i r sek yay denilir. Yalnız 

kullanımı zordur, çileden kolay kurtulur. 

İncelediğimiz yayların terkibindeki ağaç, boynuz ve sinir miktarlarını ağırlık 

olarak ölçmemiz imkânsızdı. Ancak bâzı harap yayların sökülmüş kısımlarındaki 

kalınlıklarını tesbitle yetindik. Yayın ağacı kabza, kasan ve baş kısmında kalın 

olmakta, salda yassıl ıp incelmektedir. Boynuz, kabzada ensiz fakat kalın, salda 

enli ve kalın olup, kasanda kasan başına kadar gittikçe incelmektedir. Yayın dış 

yüzünü bir kert ikten ötekine kadar kaplayan sinir ise, hemen hemen aynı 

kalınlıktadır. Yalnız, salların orta kısmında yanlardan daha incedir (Resim 156a ı. 

Topkapı Sarayı Müzesi 'nde inceleyebildiğimiz 10 timarlı menzil yayında bu ölçüler 

şöyledir. Yayın çalışan en önemli kısmı olmak bakımından sadece saldaki kalınlıklar 

verilmiştir: 

Env.No Ustası Tarihi Ağaç Boynuz Sinir 

1/9906 D u r m u ş - 5.5mm 7 m m 2.5mm 

1/9308 - 1076 4.5mm 4 . 5 m m 2 m m 

1/9924 Recep 4 m m 6 m m 2 m m 

1/10036 Ali - 5mm 4.7mm 3.5mm 

1/9920 Abdullah 1085 5.5mm 6 m m 2.5mm 

1/9038 Küçük Hüseyin 1135 5.5mm 5.5mm 2.5mm 

1/9914 Küçük Hüseyin - 6mm 6 m m 2.5mm 

1/9638 - - 3.5mm 7 m m 3 m m 

1/9894 - - 4mm 7 m m 2.5mm 

1/9632 4.5mm 6.5mm 2 m m 

Örnekler az olduğu için, bu dökümden sağlam bir sonuç çıkması beklenemez. 

Şu kadarı anlaşılıyor ki, sal kısmında boynuz kalınlığı ya ağaç kalınlığına eşit ya 

da bir misline varacak kadar daha kalın olabilmektedir. Bu da, menzil yaylarında 

boynuzun esnekliği sağlayan en önemli unsur olduğunu göstermektedir. 

53 M. Kani, Aynı Eser, s. 154; Abdullah Efendi, Aynı Eser, v. 7a. 
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2.c- Yaylar ın Ağır l ığı : 

Yaym ağırlığı, boyundan çok terkibindeki ağaç ve boynuz miktarına bağlıdır. 

Nitekim, bir yayın kendis inden daha uzun bir yaydan daha ağır çektiği çok 

görülmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi, hazırlanıp halka halinde bağlanan 

yay, kuruyunca 20-25 dirhem kadar hafifler. Topkapı Sarayı Müzes i 'ndeki 26 

yay halkasından bazıları üzerinde terkibin toplam ağırlığı yazılıdır: 

Env.No Ustası Tarihi Tertîb Şimdiki Ağırlığı 

1/8985 Abdullah 141 dirhem 450gr (141 dirhem) 

1/8988 - 1191 130 dirhem 400gr (126 dirhem) 

1/9536 - - 128 dirhem 3 7 0 g r ( l 16 dirhem) 

1/8984 - - 125 dirhem 330gr( 104 dirhem) 

1/10967 - - 115 dirhem 3 6 0 g r ( l 13 dirhem) 

Yay halkalarının ağırlığında bir miktar azalma görülüyorsa da, bu azalma 

verilen nisbetin hayli altındadır. Bunun sebebini bugün halkaların saklandığı 

deponun rutubetli bir yer oluşunda aramak gerekiyor. 

Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonundaki en ağır ve en hafif üç yay şunlardır. 

Kepade ve çocuk yayları bu hesabın dışındadır. 

Env.No Ustası Tarihi Ağırlığı 

1/1048 Sultan Bayezîd 1002 635gr( 198 dirhem) 

1/1040 Sultan Bayezîd 874 5 5 0 g r ( 174 dirhem) 

1/1087 Abdülbâki 1078 510gr(162 dirhem) 

2/459 Hacı Kavsi 1250 140gr (43.5 dirhem) 

1/9233 Hacı Kavsi 1253 160gr (50 dirhem) 

2/455 O s m a n 1226 170gr (53 dirhem) 

Not: Sultan Bayezîd imzalı yaylardan bazıları sonradan onarılırken, tarihleri üzerinde 

oynanmıştır. İlk örnekteki tarihin 1002 oluşu bundandır. 
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M. K â n i ' y e göre, yayların 110 dirhemden (350gr) fazlası ve 95 dirhemden 

I04.5gr) azı yüğrek olmaz. Bu miktarlar 19. Yüzyılda kullanılan menzil yaylan 

in geçerlidir. Bu yüzyıla ait y a y l a n n boy ve ağırlıklarında önemli bir azalma 

inilmektedir. Nitekim, 15.-17. Yüzyıllann en ünlü yaycı ustalanndan Bayezîd'in 

aylarında ağırlıklar 350-635gr, Pervane yay lannda 325-450gr, Yusuf Rıdvan 

aylarında 350-440gr arasında değişiyor iken, Sultan 11. M a h m u d ve Abdülazîz 

svrinin ünlü yaycılarından Hacı Kavsî 'de 350-440gr 'a kadar inmiştir. M. Kani 

evrindeki bu d u r u m u dikkate alarak, asrımızda atıcının kol kuvveti hesaba 

atılarak nisbet azalt ı lmak istenirse, her bir maddeden 30 'ar dirhem alındıkta 

ay halkasının 70 dirheme (224.5gr), 35 'er dirhem alındıkta 80 dirheme (256.5gr) 

adar hafiflemesi gerekir, demektedir.. Bu azalmanın 17. Yüzyılda başladığını 

ıbdullah Efendi 'den öğreniyoruz: "120-130 dirhem yay çekenedir. Yayın ol 

a d a r ı n ı ç e k i b at ı ş e d e r â d e m a s r ı m ı z d a g ö r m e d i k . S e l e f ç e k m i ş d i r . " 

iahtiyârzâde ise, kendi zamanında (16. Yüzyıl) menzil yaylarının 110-140 dirhem 

35()-445gr) arasmda yapıldığını bildirir ki, bu ölçüler elimizdeki o zamana ait 
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rneklere uymaktadır. 

Topkapı Sarayı M ü z e s i ' n d e bulunan 373 adet sağ lam yayın istatistik 

ökümünde ağırlıklann % nisbeti şöyledir: 

94 dirhemin (300gr) altında % 7.3 

94 dirhem ile 110 dirhem (350gr) arası % 3 9 

110 dirhem ile 140 dirhem (445gr) arası %51 

140 dirhemin üstünde %2.7 

Yayın ağırlığı, başarıyı sağlayan esas faktör değildi. Düzgün, isabetli ve 

izağa atmada, yayın atıcının vücuduna uygunluğu, kalitesi, terkibi, timarını 

'eterince alıp almadığı, hava durumu gibi hususlar daha önemliydi. Bazı atıcılar 

'aylarının ağırlığı ile öğünürlerse de, usta kemankeşler: "Yay dirheme g e l m e z " 

'eya "Yay teraziye s ı ğ m a z " derlerdi. Tozkoparan İskender rekorlarını 135-

• M. Kani; Aynı Eser, s. 158. 
M M. Kâni, Aynı eser, s. 158 

" Abdullah Efendi, Aynı eser, v. 22b. 

* Bahliyârzâde Risalesi. Üniv. Ktb. nüshası, v. 41a. 
,- Aynı Eser. v. 41b; Çuhadar Ahmed, Aynı Eser, v. 10b. 
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140 dirhem yaylarla kırmıştı. Buna karşılık Bursalı Şüca' İstanbul'daki ünlü men

zilini 117 dirhem yayla attı. Mîralem Ahmed Ağa ise, Bursalı Şüca'ın bir menzilini 

yine 117 d i rhem yayla bozdu. Zâten "usta l ık az yaydan çok ç e k m e d e ve 
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atmadadır . " 

Yine de, timarlı menzil yaylannın ağırlığı ile atış mesafesi arasında bir ilişki 

aranmış, yayın her dirhemi 10 geze bedel sayılmıştır. Bu hesapça, 100 dirhem 

yayla 1000 gez atılır. Daha fazlası atıcının ustalığına bağlıdır. Kemankeş Mustafa 

ise bu konuda şöyle diyor: "110 dirhem yay çeken Mustafa Çavuş, 88 dirhem 

Usta Rıdvan yayı ile, 120 dirhemle atılan menzili suhuletle bozdu. Dirhemde az, 
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çekişde ç o k . " 

2.d- Yay Yapımı ile İlgili T a m a l a y ı c ı Bilgiler: 

Harap yaylar üzerindeki incelemelerde dikkati çeken bir husus ile yay 

yapımında kullanılan aletlere de bu arada değinmek istiyoruz. 

Okçuluk risalelerinde, ağaç ve boynuzun biribirine yapıştırılacak yüzlerinde 

açılan ta 'ş in oyuklannın iyice iç-içe geçmesi gereğinden söz ediliyorsa da, eldeki 

örnek lerde bu oyuklar ın hayli sık ve sığ olduklar ı , dolayıs ıy la b ö y l e bir 

kenetlenmenin sağlanamadığı görülmektedir (Resim 146). Anlaşılan, ta ' ş in 

oyukları, yapışacak yüzeylerin genişletilmesi amacıyla açılmaktaydı. 

Yay yapımında kullanılan aletlere gelince, bunlardan ancak birini görüp 

inceleyebildik. M.Kâni, risalesinin matbu nüshalarının sonuna bu aletleri gösteren 

bazı çizimler eklemiştir. Bunlan daha açık seçik hâle getirerek buraya alacağız. 

Yayın ağaç kıs ımlannın hazır lanmasında kullanılan törpüye y a y a l a r yay 

t ö r p ü s ü , okçular boğaz t ö r p ü s ü derler. Ucu sivri, biri ince, öteki kalın dişli 

olan iki yüzü balık sırtı biçiminde kabarıktır (Res im 157a). Ağacı yontup 

" tas lamak"ta kullanılan keser ise, ince saplı, dar ve uzun ağızlıdır ( R e s i m l 5 7 b). 

Boynuzdan alınacak kapak vc karın kıs ımlannı kesmek üzere özel bir tezgâh ve 

ince dişli ağaç testeresi kullanılır (Res im 157c). Kesilen bu kısımlar ayrı bir 

tezgâhta ( R e s i m 157d), özel bir bıçakla ( R e s i m 157e) kazınıp düzeltilir. 

Yapışacak yüzeylere oyuklar açmaya yarayan " t a ' ş i n " , uzunca saplı, kısa ve 

sivri dişli çelik bir taraktır (Resim 157 f)- Boynuzları yapıştınrken ipi sıkı sarmak 

w Abdullah Efendi, Aynı Eser. v. 22b. 
* Kemankeş Mustafa, Kavsnâme. TSM Ktb. Hazine 620. v. 56a-b 
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için t e n ç e k denilen alet kullanılır. M.Kâni 'nin bu alete ait çiziminden birşey 

anlaşılamıyor. Burada, 15 yıl kadar önce, yay yapmayı deneyen Nuri Akoğlu'nda 

gördüğümüz bir örneğin çizimini vereceğiz ( R e s i m 157g). Davul tokmağına 

benzeyen bu şimşir aletin başına, ipin geçeceği eğrice bir oluk açılmıştır. İp önce 

yaya bağlanır, sonra oluktan geçirilip birkaç kere aletin sapına dolanır. Başını 

yaya dayayıp çevirirken, avuç içindeki ipi yavaş yavaş salıvererek istenilen 

sıkılıkta sarmaya devam olunur. Tokmakla dövülen siniri liflerine ayırmak için, 

bir tahtaya dikine tutturulmuş ince, sivri ve kıvrık uçlu s in i r t a r a ğ ı kullanılır. 

Yaya sinir döşerken faydalanılan s in i r k a l e m i ise, ince uzun saplı, kısa dişli 

çelik bir taraktır ( R e s i m 157h). Sap ucunun eğri ve sivri yapı lma sebebini 

bilemiyoruz. Halka açmakta kullanılan "asa gezi", yukarıda tarif edilmişti (Resim 

148). Halka açıldıktan sonra, yayın kollarında meydana gelen eğrilikler tepelik 

denilen aletle giderilir. Tepelik, 30cm boyunda, içleri oyuk bir çift şimşir tahtadır. 

Yayın b o y n u z kaplı kısımları ısıtılır ve bunlar iki başlarından yay kollarının iç 

yüzeylerine bağlanır (Res im 157i). Yaylara kurulu iken verilmek istenen üç 

ayrı biçimden (kabza kuram, tekne kuram veya hilâl kuramdan) biri, bu safhada 

ve bu alet yardımıyla sağlanır. Yine bu safhada, yayda görülen eğrilikleri 

düzeltmede, üzerinde o y u k ve kertikler bulunan bir yay tezgâhından faydalanılır 

(Resim 157i). Ayrıca, yapım safhasında yayların üzerine konularak kurutulduğu 

m e r t e k denilen bir askıdan söz ediliyorsa da resmi verilmemiştir. 1292 (1875) 

tarihli bir arşiv belgesinde "Hazine-i H ü m â y û n a üç aded yay merteği idhal 

o lunduğu" kayıtlı ise de, bunlara Saray koleksiyonunda rastlayamadık. Bu 

konudaki bir tarifte: "Mertek, yayların konulmasına mahsus bir âlettir. Beşer 

santim enindeki tahtalar biribirinc çakılarak, 70 x 70 ebadında bir kafes yapılır 

ve dört köşes inden zincirle tavana asılarak, yaylar bu kafesin üzer ine üstüste 

konulurdu" denmektedir. 

2.e- Yaylar ın Çeşit l i K ı s ı m l a r ı Ü z e r i n d e İ n c e l e m e l e r : 

Yayların b iç imi ve yapısı , gerek bütünüyle , gerek ayrı ayrı kıs ımları 

bakımından, kullanılış amacına, yapıldığı devre, yapan ustaya göre bazı farklılıklar 

*° İdhal Defteri, No. 44, s. 5, TSM Ayniyat Arşivi. 

" M. Z. Pekalın, Osmanlı Tarih deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, "Mertek" maddesi. 
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göstermektedir. Türk yaylarının en üstün form ve kaliteye ulaştığı dönemde bile, 

yaycılar yeni denemeler yapmaktan geri durmamışlardır. Bu bakımdan, yayların 

çeşitli kıs nlanyla ilgili özellikler üzerinde kısaca duracağız. 

K a b z a : Yayın çeşitli kısımları arasında kabza 'n ın ayrıca dinî bir anlamı ve 

önemi vardır. İcazet verilirken "kabza töreni" yapılması ve kabza alırken talibin 

yayın kabzasını nâzikçe tutup öpmesi bundandır. Muhiddîn Arabî ve diğer 

mutasavvıflar bu ö n e m e işaret etmişlerdir. Yayın kollarına döşenen boynuzların 

iki ucu kabza ortasında birleşir. Arada k a b denilen 2-4mm'lik bir açıklık bırakılır 

ve buraya çelik adı verilen bir kemik veya fildişi parçası yerleştirilir. Yayın üst 

kolu ulvîliği, alt kolu ise süflîliği temsil eder. Bu ikilik çelikte birleştiği için çelik 

v a h d e t sembolüdür. Kutsallığı sebebiyle, kemankeşler atıştan önce ve sonra da 

yaylarının kabzasını öperlerdi. 

Çeliğin, dinî anlamı yanında, teknik bir önemi de olmak gerekir. Bir üıtimâlle 

bu parça, yay atış için gerildiğinde boynuz uçlarının biribirini itip zorlamasını bir 

ö lçüde önlemek amacıyla konulmuştur. W. F. Patcrson bu görüşe katılıyor. R. 

P. Elmer ise, yay boşaldığı anda meydana gelecek sarsıntıyı g idermeğe yaradığı 

görüşündedir. 

Yayların cinsine ve büyüklüğüne göre, kabza boyları 9-14cm arasında 

değişiyor. Tirkeş ve ta l imhane yaylar ında or ta lama boy 13cm.dir. Menzi l 

yaylarında bu ölçü 11 c m ' e iniyor ki, normal büyüklükteki bir elin genişliği de bu 

kadardır. Kabzanın uzun oluşu bir fayda sağlamaz; fazla kısa olması, kabzayı 

kavrarken parmaklar sıkışacağı için atıcıya zorluk verir. Kabza yuvarlaktan iyice 

yassıya kadar çeşitli b iç imlerde olabiliyor. En yaygın biç im, avucu dolduracak 

kalınlıkta, elin ayasına dayanan iç kısmı yuvarlakça, parmakların sardığı dış kısmı 

balık sırtı biçiminde hafif sivri olanıdır. Yassıca yapılması, yayın elde dönmesini 

önlemesi bakımından faydalı ise de, bazı örneklerde görüldüğü gibi fazla derin 

ve yassı olursa elin ayası ve panııak boğumları kabza yanlarını sıkıca kavrayamaz. 

Kabza sırtı ile iç kabza arasındaki uzunluk 2.1-4.2cm arasında değişiyor. En çok 

kullanılan ölçü ise 3-3.5cm'dir. 

Bazı örneklerde, dışa gelen balık sırtı kısmın kesiti daire parçası şeklinde 

değil, parmakların oturması için dalgalı olarak yapılmıştır. Bazılarında ise, İran 

M W. F. Palerson, "The Archers of islam", Journal of the Economic and Social Hislory ofthe 

Orient. C. DC/l-ll, 1966, s. 76. 
° N. A. Faris - R. P. Elmer, Arab Archery. s. 162. 
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yaylarının kabzalarında görüldüğü gibi, kabza ortası yanlarda şişkinlik yapmaktadır 

( R e s i m 158). lö.Yüzyıl yay kabzaları derin ve yassı iken, 19.Yüzyıla kadar 

gittikçe küçülmüş, incelmiş ve yuvarlaklaşmıştır (Res im 159). İnce kabzalı 

yayı ele oturtabilmek için "kabza sargısı" kul lanmak gerekir. 

K a b z a B o ğ a z ı ( T î r G e ç i m i ) : Kabzanın, yayın sallarına bitişik olan 

kısımlarıdır. Bu kısmın yuvarlak ve tok olması iyidir. "Zira oku yayın kabza ve 

belleri atar." Üste gelen kabza boğazı, okun yürüdüğü yer olduğu için, " t î r 

geçimi" diye anılır. Bu yer yayın üst kolunda olduğuna göre, üst kol nasıl belirlenir? 

Bazı okçuluk kitaplarında, yay kollarının farklı uzunlukta olması gerektiği, kiminde 

uzun kolun yukarı, kiminde aşağı geleceği yazılıdır. Halbuki, yaptığımız inceleme

ler, Türk yaylarında her iki kolun aynı uzunlukta olduğunu göstermektedir. Kom-

pozit doğu yaylan arasında, sadece Arab yayları bu özelliktedir (Res im 137a, 

142). Türkçe okçuluk kitaplarında, bu konudaki Arapça risalelerden yararlanıldı

ğını biliyoruz; bu bilgi oradan aktanlmış olmalıdır. 

Çuhadar Ahmed, şöyle bir açıklama yapıyor: Kabzanın üst dibi zamanla 

çökerse ok atmaz olur; ayak yönündeki kabza dibi çökmesi fazla bir mahzur 

doğurmaz; fakat yayın baş ve ayak yönünün nasıl tâyin edileceğini belirtmiyor. 

A nlaşılan, Türk yaylarında üst-alt farkı yoktu, iki türlü de tutulabiliyordu. Kollar 

arasında bir kuvvet farkı bulunuyorsa, atıcı bunu sezgisiyle anlayıp yayını ona göre 

tutuyor olmalıydı. Nitekim, bazı yaylarda bir taraftaki kabza boğazı boyasının ok 

sürtünmesi ile aşındığı, bazılarında ise her iki yanın aynı ölçüde aşındığı görülüyor 

ki, bu da böyle kesin bir a y n m olmadığı fikrimizi desteklemektedir. Bazı yaylann 

bir başında görülen küçük işaret kertiklerinin bu maksatla açıldığını sanıyoruz. 

Tîr geçimi y u k a n d a kaldığı için, ince bir hesapla, üst ve alt kollar arasında 

bir uzunluk ve kuvvet farkı meydana geliyor, kısa kalan üst kol daha sert çalışıyor 

demektir. Kol boy lannın farklı olması görüşünde, herhalde bu husus dikkate 

a l ınmaktaydı . Her hususu dikkate alan yaycı ustalarının bu konuda hiçbir 

d e n e m e y e g i r i şmemiş olmaları ilgi çekicidir. Herha lde başından beri, kol 

uzunluklarının farklı olmasının daha karmaşık sorunlar yaratacağı, ayrıca yayın 

tek yönlü kullanılması sebebiyle daha kısa zamanda elden çıkacağı hesaplanmış, 

söz konusu mahzurun giderilmesi atış ustalığına bırakılmıştı. 

w Çuhadar Ahmed, Aynı Eser. v. 1 la-b. 
" Çuhadar Ahmed, Aynı Eser. v. İla. 
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Sal : Yayın kollan iki kısma aynhr : sal ve kasan. Kabza boğazından başlayan 

kısma sal deniPr: " O k u salan", " a t a n " anlamındadır. Çizimde de görüleceği gibi, 

kesiti, bir daire parçası biçimindedir, dışa gelen sinir kaplı yüzeyi, düz veya hafif 

çukur, boynuz döşeli iç yüzeyi yuvarlaktır, (Resim 156 A). Sal yaya esnekliğini 

veren en hareketli kısımdır. Bu esnekliğin ölçüsü, gerek salın boyuna ve incelik-

kalınlık derecesine, gerekse kullanılan ağaç, sinir ve boynuzun nisbetine bağlıdır. 

T ü r k yaylar ında sal eni or ta lama 3cm olmakta, boyları 17-30cm arasında 

değişmektedir. Sal boyları arasında böyle geniş bir fark bulunması, yayın esneklik 

ve atış gücünün daha çok bu kısımda toplandığını ve ayarlandığını göstermektedir. 

Saldaki ağaç, boynuz ve sinir nisbeti üzerinde yukarıda verilen açıklamadan da 

anlaşılacağı gibi, boynuz gerek kalınlık gerek ağırlık bakımından daha fazladır. O 

halde bir yayın, okçuluk dili ile gelişli veya çekişli yâni hep aynı kararda çekilir 

olması ve atış gü"ü büyük ölçüde, salda kullanılan boynuzun cinsine, miktarına 

ve kalitesine dayanmaktaydı . 

Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonunda, sal kıs ımlanna boydan boya yivler 

açılmış yaylara rastlanıyor. Yivler çoğunlukla boynuz yüzeyini kaplamaktadır 

(Env. No. 1/1085,1/8853,1/8864,1/9330; iki timarlı yayda ise sinir kaplı yüzeyler 

olukludur (1/1082,1/1086). Arşiv kayıtlarında bunlar ş e ş h â n e yay diye geçiyor. 

Bu yivlerin atışa bir faydası olmadığını, süslemek için yapıldığını sanıyoruz. 

t ran yay lannda sallar iyice enli (7cm'yi buluyor) ve yassıdır (1.1-1.5cm). 

Böylesine enli ve yassı boynuz bulunamadığı için, kollara ince şeritler hal inde 

kesi lmiş boynuzlardan 8-10 tane yan yana döşenmekteydi (Res im 160). Bu 

ince şeritlerin yekpare boynuz kadar kuvvetli ve uzun ömürlü olamayacağı açıktır. 

Bunlar yumuşak çekişli yaylardır, Türklerce makbul sayılmazlar. Türk yaylarında 

boynuz kısmı açıktadır; İran yaylarında kollara ister istemez eninine sinir sarılmak 

gerekmiştir. Bu da yayın kısa z a m a n d a sökülüp dağılmasına yol açar. Yaycı 

ustaları İran kabza biçimini zaman zaman denedikleri halde, parçalı boynuz 

tekniğine söz konusu sakıncalan sebebiyle rağbet etmemişlerdir. 

19.Yüzyıl s a ğ n h Türk yay lannda salların eni iyice azalmış, iç yüzü kadar, 

sinir kaplı dış yüzü de yuvarlaklık kazanmıştır. Eninin azalmasından doğan kuvvet 

kaybı, bu suretle karşılanmıştır. 

K a s a n : Sal bitimi ile yay başı arasındaki kısımlardır. Kasan veya -bâzı 

risalelerde yazıldığı üzere- "k ı san" , Türkçe " k a s m a k " , " k ı s m a k " ..illerinden 

geliyor. Bu kısımların görevi, adından anlaşıldığı gibi yayui kollarını kasmak ve 
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uçlara doğru kollarda bir karşı direnç yaratmaktır. Saldan kasana geçilen yere 

" k a s a n baş ı " veya " k a s a n g ö z ü " denilir. Salın eni bu noktaya doğru hafif 

daralmıştır; dış yüzünde balık sırtı çıkıntının belirmesi ile kasana geçilir. 15.-

18.Yüzyıl yaylarında çıkıntının başlangıç yeri açıkça belirlidir; 19. Yüzyılda çıkıntı 

hafifliyor, kasan başınm tesbiti güçleşiyor. 

Üst kolda olanına b a ş kasanı , alt koldakine ayak kasanı deniliyordu. Kesiti, 

iç yüzde yuvarlak, dış yüzde balık sırtı biçiminde çıkıntılıdır (Res im 156 a) . 

Ağaç nisbeti bu biçimi verecek tarzda arttırılmıştır. Sinir nisbeti sabit tutulurken, 

boynuz yavaş yavaş incelerek yayın başında son bulur. Kasanda ağacın rolü ön 

plana geçiyor; boynuz burada esneklik vermekten çok zorlanan kasan başı 

noktasını kuvvetlendirip, kırılmaktan koruyor. Kasanda esneklik çok azalmıştır; 

bu yüzden yay kurulu iken -basit yay gibi- bir çember parçası biçimini almaz; 

sallardaki dairevî eğrilik kasanda yumuşak bir dönüşle geriye kıvrılır. 

Kasanın uzun veya kısa oluşu, balık sırtı çıkıntının azlığı veya çokluğu kasılmayı, 

dolayısıyla yayın sertliğini arttırır veya azaltır. Kasan boyları 11.5-19cm arasında 

değişiyor; ortalama ölçü menzil yaylannda 16-17cm'dir. Abdullah Efendi: "Menzil 

yayları kasanı bir parmak uzunca olsa eyidir" diyor.*" Çuhadar Ahmed ise bu 

konuda şöyle yazıyor: Yay kasanlıca olmak gerek. Ayak kasanının zamanla geriye 

doğru kendini bırakıp direncini yitirmesi mahzurludur, atışa halel getirir. Baş 

kasanında olan doğrulma pek zarar e tmez. ' Şu halde böyle durumlarda yayın 

ayak kısmını yukan çevirerek kullanmak, hiç olmazsa bir süre için, mümkündür. 

Bu da zamanla yayın baş ve ayağının değişebileceğini gösteriyor. 

K a s a n S o n u : Kasanın yay başı ile bitiştiği yerdir. Bu noktada boynuz son 

bulmuş, ağaç ve sinir kalmıştır. Yay başı, kasanla 120°-150°lik açı yapacak şekilde 

bir kıvrılma yapar. Bu ölçüler yay kasılı ikendir, yay kuruldukta esneme sebebiyle 

açı artarak atış s ırasında 180 'ye yaklaşır. Bu eğrilik yay başlarına direnç 

kazandınr. Boynuzun incelip son bulduğu yer düzeltilmiş, yay kurulu iken buraya 

oturacak olan t o n ç d ü ğ ü m ü n ü n kolayca hareket etmesi sağlanmıştır. Sağrılı 

y a y l a r d a b u r a y a k ü ç ü k bir der i p a r ç a s ı , t o z l u y a y l a r d a b i r toz parças ı 

yapıştırılmıştır. Tonç düğümünün sürtünme ve yıpranmasını en aza indirmek için, 

bazı tirkeş yaylarında kasan sonunun bu dış yüzüne oluklu bir kemik veya fildişi 

46 Abdullah Efendi, Aynı eser, v. 7b. 
67 Çuhadar Ahmed. Aynı Eser. v. I la. 
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parçası konulmuştur. Yalnız böyle örnekler çok azdır. Oysa Moğol, Çin ve K ı n m -

Tatar yaylannın hepsinde bu parçayı görmekteyiz. Bunlarda yay başı kasana dar 

bir açı ile bağlanır ve yay kurulu iken kasan sonu bir dirsek meydana getirir. Kirişin 

buradan kaymasını önlemek için bu parça gereklidir. Türk yaylarında kasan sonu 

böyle bir dirsek yapmaz, dolayısıyla kirişin kayması söz konusu değildir. 

Yay Baş ı : Yayın iki ucundaki ağaç uzantılardır. Dış kenara t o n ç i lmeği 

takmak üzere bir kertik açılmıştır. B u n a gez yahut t o n ç ker t iğ i denir. İ lmek 

tiftiklenip aş ınmasın diye, kertiğin içine, yanlara taşacak şekilde zağ denilen 

küçük bir deri parçası yapıştırılır. Yaylann çoğunda, kertiğin çatlamasını önlemek 

için, iç kenarına sinir sanldığını görüyoruz. Yine birçok örnekte, başın dış kenanna, 

kertikle uç arasına kemik veya f i ldişi bir parça konulduğu görülüyor. B u n l a n n 

yay başını zedelenmekten korumaya yaradıklan anlaşılıyor. 

Yay başlarının boylan 6.5-12.5cm'ler arasında değişiyor. % 80' inde ortalama 

ölçü 8.5-9cm'dir. Abdullah Efendi, menzil yayları için 3 parmak baş bovunun 

münâsip olduğunu söylüyor.6 8 Hesabımıza göre, parmağı 2.8cm alırsak, eldeki 

örnekler bu ölçüye uymaktadır. M.Kâni de aynı ölçüyü vererek, boynuz ve sinir 

bulunmadığına göre, sadece ağaç kısmın uzun olmasının atışa ne faydası var? diye 

sormaktadır. 6 9 Bu görüşe katılmıyoruz. Çünkü yay başlan, küçümsenmeyecek 

ölçüde direnç sağlayan kısımlardır. Yayın gücüne ve büyüklüğüne göre, başların 

da uzun ve dolgun olması gerekir. Nitekim, Bayezid imzalı büyük puta ve menzil 

yaylarında baş boyları lOcm'nin üzerindedir (Resim 144). 

Yay başlan, yaylann biçim bakımından en fazla çeşitlilik gösteren kısımlandır. 

Yapıldığı devire ve yapan ustaya göre değişik biçimler alabilmesi, kitabesi silinmiş 

örneklerin devrini tesbitde veya aynı adı taşıyan farklı yaycı ustalarını bulmakta 

yardımcı olmaktadır. Yay başlarını, biçim yönünden belli-başlı birkaç gurupta 

t o p l a y a b i l i y o r u z . Baş lar ın b iç imi derken, kertik i le uç aras ındaki k ı s ım 

anlaşılmalıdır; çünkü, tonç kertiğinden kasan sonuna kadar uzanan kısım hepsinde 

aşağı yukan aynıdır. 

Bayezid t i p i : D a h a çok 16.Yüzyıl başına ait örneklerde görülen bu tipte 

başlar büyük ve yassı olup, uçlan düz kesilmiş, kenarlan hafifçe yuvarlatılmıştır. 

Arşiv kayı t lannda bu tür yaylara, başının biçiminden ötürü Bayez id başl ı yay 

M Abdullah Efendi, Aynı Eser. v. 6b. 
M M . Kâni, Aynı Eser. s. 156. 
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denilmektedir. Bunlarda kertik dibi sinir sargısı ve kenar kemiği kullanılmamıştır 

( R e s i m 144) . 

Klasik t ip : En yaygın olan tiptir. Uzun veya kısa, sivri yahut küt uçlu olsun, 

bu tipte başın kertikli dış kenarı her zaman düz ve kalın, iç kenarı eğri ve keskincedir. 

Çoğunda kertik dibi sinir sargısı ve kenar kemiği bulunmaktadır ( R e s i m 161). 

Yuvar lak t i p : Bu tipte uç kısım yuvarlak ve kısadır. Kertik dibi sargı bulunsa 

da, kısa oluşu sebebiyle, baş kemiği kullanılmamaktadır (Res im 162a). 

Kesik t ip (İran tipi): İran yaylarının başlarında görüldüğü gibi, uç kısım içeriye 

doğru eğik kesilmiştir. Dış kenarı kalın, iç kenan incedir. Hepsinde kertik dibi sinir 

sargı bulunmasına karşılık, hiçbirinde baş kemiği yoktur (Resim l ( 2 c ) . 

Ayrıca, bu esas tiplerin çeşitli karışımlarına veya tek örneklere de rastlanıyor. 

Bir örnekte, uç kısma bir kertik ve bir oyuntu açılarak değişik bir dekoratif görünüş 

sağlanmıştır (TSM, Env. No. 1/9574), (Res im 162b). Az sayıda bazı örneklerde, 

kertik dibine sinir sargı yerine, Kırım-Tatar y a y a r ı n d a rastlandığı gibi, deriden 

şerit yapıştırıldığı, baş kemiği yerine ise sert bir ağaç, meselâ bir al ınoz parçası 

kullanıldığı görülmektedir. 

Bu arada, yay başlarının ayn bir parça halinde kemik yahut fıldişinden yapıldığı 

birkaç örneğe rastlıyoruz: 1 /8907 (Bayezic1 tipi), 1/8966 ve 1/1088 (Yuvarlak tip). 

Bu üç örnekle kasan sonuna derin bir yarık açılmış, kemiğin bir ucu inceltilerek bu 

yarığa yerleştirilmiştir. Başların böylece daha sağlam olacağı hesaplanmış ise de, 

bu kere bağlantı yerleri zayıflamaktadır. İran ve Kırım-Tatar yaylannda başları 

kuvvetlendirmek için başka bir yola başvuruluyor: Baş uzunlamasına ortadan ikiye 

ayrılarak, araya 2mm kalınlığında bir kemik levha yerleştiriliyor. Kemik levha sadece 

baş kısmında bulunmakta, kasana girmemektedir. Üç parçadan oluşan yay başı, 

konik dibine sargı sarılmasına rağmen, kolayca dağılabilir. Nitekim, Türk yaylannda 

bu yapım hiç denenmemiştir. 

2.f- Yaylara S a ğ r ı ve Toz TatbiKİ 

Yayın en büvük düşmanı nemdir. Nem alan yay gevşer, esnekliğini yitirir ve 

a tmaz olur. Bunu önlemek üzere yayın sinir kaplı d ış yüzüne atın sağrı derisi 

yalını kayın ağacı kabuğu (toz) döşenirdi. Böylece yaylar " s a ğ n l ı " ve " t o z l u " 

(timarlı) olmak üzere başlıca iki çeşide ayrılıyordu. 

Tirkeş ve puta yaylan sağnlı yaylardır. Atın nisbeten ince olan sağrı kısmından 
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alınan deri iyice tabaklanır, tek bir parça halinde yayın dış yüzüne itina ile kaplanırdı. 

Deri ortada genişler ve kabzayı çepçevre sarardı. Kenarları 2-3mm kadar fazla 

bırakılır, boynuz üzerine yatırılırdı. Sağrı döşemek büyük ustalık isterdi. Eldeki 

örneklerden çoğu son derece itinalı yapılmıştır. Acemilik, gerek kullanılan derinin 

kalitesinde, gerek yapımda hemen kendini belli ediyor. Nitekim, Hamburglu 

Mebert ' in yapıp gergedan avında başarı ile kullandığını söylediği Türk tipi sağnlı 

yaylarda gözümüze ilk çarpan kusur buradaydı ve kendisi çok uğraştığı halde 

daha iyisini beceremediğini itiraf etmişti. 17. Yüzyıl Polonya yapısı Türk tipi sağnlı 

tirkeş yaylannda da aynı acemilik hemen dikkati çekmektedir. 

Sağn, toza nisbetle daha dayanıklı ve koruyucudur; dolayısıyla sağnlı yaylara 

sık sık timar vermek gerekmez. Bu bakımdan tirkeş yaylan, savaş şartları dikkate 

alınarak, sağnlı yapılıyordu. Derinin yumuşak kalması, çatlamaması için üzerine 

sık sık s a n d a l o s yağı sürülürdü. Yayalar, hile kanşt ır ı lmasından korkarak, bu 

yağı kendileri hazırlarlardı. M.Kâni, yağın nasıl yapılacağını kitabında ayrıntılı 

olarak tarif ediyor. 

Menzil yaylan ise, tozlu yaylardır. Kayın kabuğunun nemden koruma özelliği 

Türklerce eskiden beri bilinmekte ve çeşitli yerlerde kullanılmaktaydı. Bu amaçla 

kılıç kınlarının da kimi zaman tozla kaplandığını görüyoruz. Kaba durmasın diye 

genellikle tek kat döşenen toz, İstanbul gibi rutubetli kentlerde, menzil yaylarını 

ancak bir ölçüde koruyabiliyor ve sık sık timar verilmesini gerekli kılıyordu. Bu 

yüzden tozlu yaylara "t imarl ı yay" da deniliyordu. Yaylar atıştan önce bir süre 

yay sandığına yahut güneşe konularak tımarlanır, nemi giderilirdi. 

Üzer ine cilâ veya vernik sürülüp nakışlarla bezendiği için, tozlu yay olup 

olmadığı ilk bakışta belli o lmaz. Toz güç bulunan, değerli bir m a d d e y d i ; 

bulunamadığı hallerde sinir yüzüne vernik sürülmekle yelinilirdi. Kayın kabuğu 

üzerindeki koyu kahverengi çizgilerle dekorat i f bir görünüm taşıdığı için, kimi 

zaman ayrıca nakış yapılmaz, renksiz cilâ sürülerek öylece bırakılırdı ( R e s i m 

149). Yay kollarında boynuz, ağaç ve sinirin birleştiği kenar kısımlar en çok 

nem alan yerler olduğu için, buralara boydanboya ince deri şeritler yapıştırılırdı. 

Eldeki bütün örneklerde, tozun yay kollarına yanyana bitiştirilmiş iki şerit 

halinde döşendiğini ve ek yerlerinin hep çapraz kesildiğini görmekteyiz. Toz neden 

tek parçalı olarak döşenmiyordu, bunu anlayamıyoruz. Kollardan gelen uzantılar 

70 M. Kani. Ayın Eser, s. 211-212. 
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kabzada bir leşmekte, iç kabzaya ise, iki ayrı parça, çelik görünebilecek şekilde 

yapıştırı lmakta idi (Resim 163). Birleşme yerleri daima yanyana getirilmiş, 

birbirine bindirilmemiştir. 

3- Yay Kirişi (Çile) 

Osmanlı yaylarında kullanılan kiriş, çok katlı ibrişim ile yapıldığından, çile 

diye adlandırılır. Daha önceki dönemlerde Türkler, sinir (rivayete göre, kurt siniri) 

liflerinden yapı lma kiriş kullanırlardı. İnsan boğmaya da yaradığı için, boğma 

kiriş diye anıldığı olurdu. Bu tür kiriş sonradan İran yaylarımda kullanılmağa 

devam etmiştir. Liflerin dağılıp dolaşmasını önlemek için, üzerine baştanbaşa 

veya yer yer iplik sarılırdı. 

K i r i ş t e a r a n a n iki ö z e l l i k , s a ğ l a m o l m a s ı , s ı c a k t a u z a y ı p s o ğ u k t a 

kısalmamasıdır. Araplar sıcakta uzadığı gerekçesiyle ibrişim çile kullanmaz, deri 

(sırım) kirişi tercih ederlerdi. İyisi deve derisinden olurdu. Abdullah Efendi, 

Osmanlı tirkeş yaylarında deve derisi kirişin de kullanıldığını söylerse de, elde 

hiçbir örnek yoktur. Aynı yazar, yapımını şöyle açıklıyor: Deri taze iken alınıp, 

tuzlanmadan, bir kış boyu açıkta, kar, yağmur ve ayazda bırakılır. Yeteri kadar 

y u m u ş a m a m ı ş ise, bu kere, tatlı sulu bir göle veya havuza atılır. Yumuşayınca 

alınıp, keskin uçlu bir bıçakla boyuna olarak şeritler hal inde kesilir. Ortasına, 

okun takılacağı yere dört parmak ibrişim sarmak gerekir. 

lö.Yüzyıl başında kaleme alınan Arapça okçuluk risalesinde, kiriş yapımı 

konusunda daha geniş bilgi buluyoruz: Bahara doğru, kıştan zayıflamış çıkan 

develerin derisi alınır. Genç develerin derisi makbuldür. Soğuk suya atılır. Tuz 

kullanılmaz. İyice yumuşayınca, yanlar ve sırt olmak üzere üç parçaya ayrılır. Sırt 

parçası, kenarından bir tahtaya çivilenerek asılır. Serbest kenarından tutulup 

gerdirilerek, keskin ağızlı bir bıçakla et ve yağ kalıntıları kazınıp temizlenir. Parçanın 

ortasından boydan boya iki şerit kesilip alınır. Derinin ince yerine rastlanırsa şerit 

biraz enli, kaim yerine rastlanırsa biraz ensiz kesilir. Büküldükte her yeri bir karar 

olur. Derinin iki yan parçasından alınacaksa, bu kısımlar daha ince olduğundan, 

şeritler biraz daha enli kesilmelidir. 

" Dedem Korkudun Kitabı. (Haz. O. ş. Gökyay), s. 50. 
72 Abdullah Efendi. Aynı Eser. v. 12a-b. 
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K e s i l e n şerit ler, hava c e r e y a n ı o l m a y a n güneşs iz bir o d a d a , d u v a r a 

tutturulmuş bir tahtaya birer uçlarından çakılır. Sarkan serbest uçlara birer yarık 

açılarak, kısa küçük birer ağaç geçirilir. Bir elle ağaç yavaş yavaş döndürülürken, 

öteki e lde bulunan kaygan bir taş şeride boydan boya sürülerek kıvrımların 

birbirine oturması sağlanır. Yeterince kıvrıldıktan sonra, ağaç çıkarılır ve buraya 

bir ağırlık bağlanır. Ağırlık kirişi adamakıllı gerdirip uzatacak kadar olmalıdır. 

Böylece kuruyuncaya kadar bekletilir. Sonra, yazın kullanılacaksa Arap zamkı, 

kışın kullanılacaksa tilki yağı ve sarı balmumu karışımı sürülür. Bu maddeler 

kirişi kuru yaz s ıcağmdan ve kışın soğuk neminden korur. 

Araplar, kiriş yapımında ayrıca, yaban eşeği yahut keçi derisi, barsak, sinir, 

hiçbiri yoksa kendir de kullanırlardı. 

Arap yay kirişlerinin deriden tek parçalı olmasına karşılık Osmanlı yay kirişleri 

çok katlı ibrişimden üç parçalı olarak yapılırdı. Gövdeyi meydana getiren ipek 

çilesi karışmasın diye, ok gezinin oturacağı orta kısma enlice meydanlık, iki 

y a n a aralıklı o larak e n s i z gül ler sarılırdı (Res im 155). Bu sargı lar renkl i 

ibrişimden olurdu. Daha sonra, çilenin iki başına, ayrı ayrı hazırlanan ve özel bir 

düğümle bağlanan i lmekler (tonçlar) geçirilirdi (Resim 154). 

3.a- Çile Yapımı 

Çile yapımında, çile tezgâhı denilen özel bir âlet kullanılır. 115 x lOcm 

ebadında cilâlı bir tahta alınır. Tahtanın iki başına, birbirine yakın, şaşırtma üçer 

delik açılır. Bu deliklere sıkıca girecek kalınlıkta ve birer kanş uzunlukta şimşirden 

iki çivi hazırlanır. Çivilerin başlan birer miktar yanlır. 

Çile yapılacak üç kat bükümlü ham ibrişim, önce çivilerden birinin başına 

dört b e ş kere dolanır ve ucu y a n ğ a sıkıştırılır. Sonra çile yapar gibi, çividen 

çiviye sanlır. İstenilen kalınlığı bulunca, ibrişimin ucu bu kere öteki çiviye sanlıp 

bir karış kadar fazla bırakılır. Daha sonra, bir veya iki boy değişik renkte gevşek 

bükümlü ibrişim alınarak, başlarda uzunca bırakılmış ibrişimlerle hepsi birlikte 

çile uçları bağlanır. Araya katılan farklı renkte ibrişime kılavuz denilir; çilenin 

dolaşık o l u p olmadığını anlamağa yarar. Dolaşık çile, ara yerde gevşek ipler 

kalacağından sağlam olmaz. Çiviler sökülüp çile çıkarılır. 

• N. A. Faris - R. P. Elmer, Arab Archery. s. 94-97. 
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" T o n ç " denilen ilmeklerin yapımına gelince: Tek katlı, ham ve temiz ipek alınır. 

Bir tahtaya sağlamca mtturulmuş iki ağaç çivi araşma çile tarzında sarılır. Her 

telin aynı gerginlikte olmasına dikkat edilir. Çile münasip kalınlığı bulunca, buradan 

çıkanlıp, tonç tezgâhına takılır. Tezgâhın iki başındaki karşılıklı deliklerden geçirilen 

uçlara birer küçük değnek sokulur. Bu durumda çile fazla sarkmamalıdır. 

Ö t e yanda, geniş ağızlı bir kab içinde, 5 dirhem balmumu, 10 dirhem sakız 

ve 20 dirhem balık tutkalı, yeteri kadar saf su ile kaynatılır. Soğumadan, kab çile 

altondan geçirilir; sıvının çile katlarına iyice işlemesi sağlanır. Tezgâhın iki başmda 

birer kişi durur. Ö n c e biri, bir eliyle çileyi kabın üstüne bastırırken öbür eliyle 

kendi tarafındaki değneği sağa doğru kıvırır. S o m a öteki başta duran kişi aynı 

işlemi tekrarlar. Çile yeteri kadar bükülünce, bu halde, cereyansız ve güneşsiz 

bir yerde iyice kuruyuncaya kadar bekletilir. Kuruyunca tezgâhtan alınıp kangal 

edilip saklanır. Çile ve tonç yapımında kullanılan saf ipeğin âlâsı Uzak Doğudan 

getirtildiği için, hıtayî diye anılırdı. Gerek yay, gerekse tonç çilesinde boyalı ipek 

pek kullanılmazdı; özellikle kırmızı boya maddesi ipeği çürütürdü. 

Burada dikkat edilecek en önemli husus, yapımda kullanılan sıvının kıvamında 

hazırlanmasıdır. Sulu olursa teller birbirine iyi yapışmaz, tonç kısa zamanda 

tiftiklenir; koyu olursa büküme iyice nüfuz etmez, aynı sakıncayı doğurur. M. 

Kâni, "k ıvamı iyi düşerse, sadece balık tutkalı ile de yapılabilir", demektedir. ' 4 

Tonç, ilk bakışta, kenevir veya sinirden yapılmış izlenimi uyandırmaktadır. Emin 

olabilmek için bir parça alıp suda kaynattık. Bir süre sonra yapışkan maddelerini 

tamamen attı ve sedef rengi parlak ipek tel tel çözülüp ayrıldı. 

Tonç halkaları çile başlarına, tonç d ü ğ ü m ü denilen özel bir düğümle bağlanır. 

Tonç açıklığı kararında olmalıdır. Tayboga açıklığın üç parmak (işaret, orta ve 

yüzük parmağı) girebilecek kadar olmasını söylüyorsa da, eldeki örneklerden bu 

ölçünün kullanılan yaya göre 4.5-7cm arasında değiştiği görülüyor. Tonç açıklığı, 

yay başındaki tonç kertiği ile kasan sonu uzunluğu kadar olmalı, tonç d ü ğ ü m ü 

yay kurulu iken kasan sonu üzerinde durmalıdır. Açıklık fazla olursa toncun 

kirişten kurtulması, az bırakılırsa rahat hareket etmemesi gibi sakıncalar doğurur. 

Tonç d ü ğ ü m ü ustalık ister, resimde görüldüğü gibi bağlanır ( R e s i m 154). 

Düğüm çok sıkılanmadan, çile yaya takılır. İbrişim katlan tek tek düğüm dibinden 

tutulup çekilerek gevşek olanlar gerdirilir. Sonra uzunca bırakılan ibrişim uçlan 

" M. Kâni, Aynı Eser. 
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düğüm üzerine s a n l ı p düğümlenir. Toncun kesilen düğüm uçlarına biraz tutkal 

sürülür. Maşa ile ceviz büyüklüğünde bir kor alınır, üflenir ve bu uçlara bastınlarak 

dağlanır. Dağ lama sonunda uçlar sert bir baş meydana geririr ve düğümün 

gevşeyip çözülmesini önler. 

Sıra, m e y d a n l ı k , d ü g ü l ve gülleri sarmaya gelmiştir. Meydanlık ve güller 

çilenin dağ'lıp dolaşmasını önlerler, dügül ise okun çiledeki gez yerini belirlemek 

içindir (Res im 155). Yeteri kadar boyda, üç kat bükümlü ibrişim alınır. Dekoratif 

bir görünüş vermesi için renklisi tercih edilir. Üç beş kere boydan boya balmumu 

sürülerek, parmak kalınlığında bir değneğe sanlır. Usta çömelir, dizlerini yay ile 

çile arasına sokup iki yana açarak, çilenin gergin durmasını sağlar. Meydanlık 

sanlacak orta kısım açıkta kalır. Hazırlanan ibrişimin ucunu, meydanlığın başlayacağı 

noktadan ortaya doğru yatırır, bir eli ile meydanlığın başını tutar, öbür eli ile sopaya 

sarılı ibrişimi ortaya doğru gücü yettiği kadar sıkı ve üstüste bindirmeden sarmağa 

başlar. İki parmak kadar sardıktan sonra, ibrişimin sargı altında kalan ucunu sıkıca 

çekip dışan alarak sarmağa devam eder. Ortayı biraz geçince, meydanlığın bitimini 

hesaplayıp ibrişimi bu kere o noktadan geriye doğru yatınr. Bir eli ile o uçtan 

tutarken sarmağa devam eder. Bitim noktasına varınca dışarda kalan ucu çekerek 

bu başı da sıkılar. Artan uçlan kesip alır. Böylece meydanlığın iki başı pot 

yapmayacak şekilde sağlamca düğümlenmiş olur. Daha sonra, çilenin iki yanında 

kalan kısımlanna, aynı şekilde ve muntazam aralıklarla, birer tanesi tonç düğümü 

dibinde olmak üzere, yanmşar parmak eninde dörder gül sarılır. 

Gez yerini bel i r lemek için, meydanlık üzerine ve biraz bir kenara doğru 

sanlan ikinci kat sargıya d ü g ü l denir. Belli olması için, değişik renk ibrişim 

kullanılır. İki gül eninde olduğundan bu ad verilmiştir. Dügülün kalın olmaması 

gerekir; yoksa okun rahat çıkmasını önler, gez dudaklannın "apışmasına", yâni 

iki yana ayrılmasına sebep olur. Çile yaya takılıymışcasına dik tutuldukta, düğül 

ortadan yukarıda, sargı yönü ise daima sağdan sola doğru olmalıdır. Eldeki 

çilelerin hepsinde dügül sargısına rastlanmıyor. Çuhadar Ahmed: "Usta atıcılar 

çileye dügül s a r m a z " demektedir. 

Yayın çilesi, atışta sonucu etkileyen önemli bir unsurdur. Kaliteli malzeme 

kullanılması, yapımına büyük titizlik gösterilmesi ve ölçülerinin uygun olması 

75 M. Kâni. Aynı Eser. s. 149-151. 
Çuhadar Ahmcd, Aynı Eser, v. 14b. 
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gereklidir. Üsküdarlı Binyüzcü Hafız Efendi, atıcıların dikkatini sık sık bu noktaya 

çekerek: "Çi leye dügül sarmakda dahi sır vardır" derdi . 7 ' Hacı Süleyman bu 

konuda üstâd sayılır: Onun bağladığı çileyle atılan ok, herhangi bir çileyle yapılan 

atışı 50 gez aşar, denilirdi. 

3.b- Çile Boyu, Kalınlığı ve Ağırlığı 

Çile boyunun tesbiti konusunda değişik görüşlerle karşılaşıyoruz. Muhakkak 

ki, yay boyu ile çile boyu arasında uygunluk olmalıdır: Çile uzun olursa, ok sonuna 

k a d a r ç e k i l s e d e y a y t a m a m e n " d o l m a z " , y a k m a atar; k ısa o lursa , o k u 

" d o l d u r a y ı m " derken hem atıcı h e m yay zorlanır, atılan " o k havada oynar" . 

Çilenin yaya uygunluğunu belirlemede önerilen ilk usûl şudur: 

Çekilip bırakıldıkta uzayıp kısalmıyacak cinsten bir sicim alınır. Bir ucu yayın 

tonç kertiğine tutulur ve kenarından kısa kısa devrederek diğer tonç kertiğine 

gelindikte ip kesilir. Bu ölçü ipi 12'ye katlanarak bir parçası Kesilip atılır. Kalanı 

yine 12 'ye katlanır ve bir parçası atılır. Elde edilen ip boyu bu yaya ait çile 

boyunu verir. Bu hesaba göre, yayın tonç kertikleri arası 1 lOcm ise, çile boyu 

92.5cm olacaktır. Bu ölçü, tirkeş ve puta yay lan içindir. İp ikinci defa 12 'ye 

değil, 6 'ya katlanır ve bir parçası atılırsa, menzil yay lanna münâsip çile boyu 

bulunur. O halde, 11 Ocm gelen menzil yayına 84cm çile gerekir . " 

İkinci usûl daha pratiktir: Yay kuruluyken çile ortası ile kabza ortası (çelik) 

arasındaki uzunluk ölçülür. Bu ölçü ortalama 7 zira-ı mimarî parmağı (22cm) 

olmalıdır. Bundan 2.5 pannak azına veya çoğuna kadar da kullanılabilir. Tayboga 

da bu usûlü benimsiyor ve çile ile kabza açıklığının, çilenin 1/4'i kadar olması 

gerektiğini, 1-1.5 parmak uzun da olabileceğini söylüyor. 

Çile boyu normalden biraz kısa olursa "devşirmel i" uzunca olursa "döşekl i" 

diye anılırdı. Eski ustalar döşekli çileyi tercih eder, böyle çilenin oku "ağız l ıkh" 

olur, yâni uzağa gider derlerdi.8 ' Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonunda, çilesiyle 

beraber saklanmış yaylarda çile boylan şöyledir: 

" M. Kâni, Aynı Eser. s. 177. 
" M. Kâni, Aynı Eser, s. 145-146. 
" M. Kâni, Aynı Eser, s. 144-145. 
" Tayboga, Bugyeıü 'I-Merâm. v. 25b 
" Tayboga, Aynı Eser, 12a. 
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Env. N o Yay boyu Çile boyu 

1 /OOAQ 126cm 

114cm 

99cm 
ı/oooy 

1/2712 

126cm 

114cm 

7 7 W 1 I 1 

88cm 

1/8842 

1/8845 

112cm 

l l l c m 

88cm 

88cm 

1/9136 

1/9113 

11 Ocm 87cm 

88cm 

85cm 

1/9136 

1/9113 108cm 

106cm 

87cm 

88cm 

85cm 1/9376 

108cm 

106cm 

87cm 

88cm 

85cm 

Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi, atıcılar çile boyunun tâyininde, önerilen 

usûllere uymaktan çok kendi denemelerine dayanıyorlardı. Eldeki çilelerin boylan 

82-99cm arasında değişmektedir. Ortalama boy 87cm'dir. Meydanlık sargısı 

uzunluklan 8.8-13.3 cm, gül boylan ise 0.8-2. lem'dir . Bazen, çile boyunu biraz 

kısaltmak için, bir veya birkaç yerine düğüm atıldığı görülmektedir. Bu arada 

dikkatimize çarpan bir nokta da şudur: Okçuluk risalelerinde, çile yapımında 

boyanmamış ham ipek kullanıldığı, boyanın (özellikle kırmızı boyanın) ibrişimi 

çürüttüğü belirtiliyorsa da, eldeki 28 örnekten 21 'i renkli, 5 tanesi ise kırmızı boyalıdır. 

Çile kalınlığı, kullanıldığı yayın sertliğine göre ayarlanır. Tirkeş yaylarına 

kalın çile iyidir; oku hızlı ve düz atar; isabet ihtimâlini arttınr. Menzil yaylannın 

çilesi ise ince olmalıdır, iyi "ağızlık verir", uzağa atar. Ama atış temiz olmalıdır, 

yoksa oku havada oynatır. Yay kurulu iken, çileyi lOcm kadar çekip bıraktıkta 

çıkan ses p e s ise çile fazla kalın, tiz ise fazla ince demektir. İkisi arası tatlı bir 

ses verirse, normal kalınlıktadır. 

Çilenin kalınlığı ibrişim sayısına göre anlaşılır gibi görünüyorsa da, ibrişim 

kalınlığı hepsinde aynı olmadığı için bu bir ölçü olamaz. Kullanılan ibrişimi, kalın, 

orta ve ince diye üçe ayırırsak, kalın ibrişimli örneklerde kat sayısı 20-34, orta 

kalınlıkta 42-60 ve incede 46-64 arasında değişmektedir. 

Çilenin kalınlığı daha çok ağırl ığından anlaşılır. Eldeki otuz kadar örnekte 

ağırlıklar 11-6.5 gr olup, çoğu 7-8 gr gelmektedir. Çilenin boyu gibi ağırlığı da 

kullanıldığı yaya göre hesaplanır. Yay boyu ile çile ağırlığı arasında şöyle bir 

ilişkiden söz edilmektedir: 10 tutam (112 c m ) yaya toncuyla beraber 3 d i rhem 

(9.6 gr), 12 tutam (134.4 c m ) yaya 4 d i rhem (12.8 gr) ve 14 tutam (156.8 c m ) 

a M. Kâni, Aynı Eser. s. 146; Abdullah Efendi, Aynı Eser. v. 13b. 
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yaya 5-6 dirhem (16-19.2 gr) çile gereklidir. Pişrev yaylarına, bu ölçünün biraz 

dışına çıkılarak, 2.5 dirhem (8 gr) dirhem çile kullanmak doğru olur, denilmektedir. 

Çile ağırlığı ile yay ağırlığı arasında da bir ilişki vardır: Çile, yayın 1/10'inin 

1/3'i kadar olmalıdır. Bu hesaba göre, 120 dirhem (385gr) yaya 4 dirhem (12.8 

gr) çile gerektir. Eldeki örneklerin yay ve çile oranları bu ölçüleri tutmaktadır. 

Araplar, yay kuvveti ile çile ağırlığı arasında da bir bağıntı kurmuşlardı: Yayı 

kirişinden bir direğe asar, kabzasına aradaki mesafe bir ok boyunu buluncaya 

kadar ağırlık bağlarlardı (Resim 164). Ağırlık batman olarak yayın gücünü, 

yâni çekiş için gerekli kol kuvvetini verirdi. Buna göre, çile ağırlığı, yayın çektiği 

ağırlığın 1/1000'inin 1/3'i kadar olmalıdır. Bir yay 30 Şam batmanı (18.000 dirhem) 

çekiyorsa, bunun 1/1000'i 18 dirhem, bunun da 1/3'i 6 dirhem (19.2 gr) olacak 

demektir. Kaynaklarda açıklapdığına göre, Osmanlılar, sağrılı tirkeş ve puta 

yayları için bu usûlü de kullanmışlardır. 

B - T Ü R K O K L A R I 

Eskiler, başarılı bir atış için öncelikle şu üç şeyi gerekli görmüşlerdir: Usta 

atıcı, iyi yay, iyi ok. Atıcının ustalığı ve yayın kalitesi üzerinde durduk. Bu basanda 

okun rolü nedir? Abdullah Efendi, bu soruya - konunun genişliğini düşünerek -

şu kısa cevabı veriyor: " O k yapmakda esrar çokdur, m a ' l û m ola." 8 5 

Sefaret Kâtibi M a h m u d Efendi, 9 Temmuz 1794 günü, Londra 'nın Bcdford 

Meydanı'nda, Okçuluk Demeği (Toxophilite Society) üyeleri önünde, ilkin rüzgâra 

karşı 415 yarda 'ya (380 m), s o m a rüzgâr yönünde 482 yarda 'ya (446 m) iki atış 

yaptı. Bunlar, İngiliz okçulan için rekor sayılacak şaşırtıcı ölçülerdi. Kendisinden, 

bir rekortmen değil sadece meraklı olduğunu, bu ölçülerin ülkesinde kemankeş 

sayı lmaya bile yetmiyeceğini ve Sultan III. Sel im' in İstanbul 'da bunlardan iki-

buçuk kat fazla rekoru bulunduğunu öğrenince daha çok şaşırdılar. Başarının 

sırrını anlamak için, M a h m u d Efendi 'nin hediye ettiği yay ve oklan incelediler. 

Yay kısa olduğu gibi, o k l a n da kısa, ince ve hafifti. Yayın çekiş gücü 160 libre 

(72.5 kg) okların boyu 25 1/2 inch (65 cm) geliyordu. Başanyı daha çok okların 

8 Abdullah Efendi, Aynı Eser, v. 13a. 
u Abdullah Efendi, Aynı Eser, v. 13a. Diğer kaynak okunamamıştır. (editör notu) 
" Abdullah Efendi, Aynı Eser, v. 18a. 
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kısalığına ve hafifliğine yorarak, Türk oklannın yalnız menzil atışlanna elverişli 

olduğu, hedef (puta) atışlarına yaramayacağı sonucuna vardılar. 

İngiliz okçulan, atılan mesafe ile okun boyu arasında bağlantı kurmakta bir 

bakıma haklıydılar. Türk yaylan diğer bütün yaylardan daha kısadır. Yay ile 

okun boyu arasındaki belli oran sebebiyle, Türk oklan da bilinen en kısa oklardır. 

Hatta, bilek siperi yardımıyla, ok kabza gerisine 4-5 cm çekildiğinde yaya göre 

daha da kısalıyor demektir. Havada uzun süre kalmasını sağlayan hafifliği, 

sürtünmeyi en aza indiren incelik ve kısalığı elbette uzağa gitmesinde önemli rol 

oynar. Fakat aynı özellikler, okun yaydan çıkarken savrulmasına, havada 

oynamasına yahut yere değince kolayca k ın lmas ına da sebep olabilir. Ama 

olmuyor. Kaldı ki bu oklarla, İngilizlerin sandığı gibi, yalnız uzağa değil, çelik 

hedeflere de isabetli ve etkili atışlar yapılabiliyordu. 

O halde, başarı sebebini sadece okun boyuna bağlamak yetersizdir. Nitekim 

İngiliz okçuları da bu olaydan hemen sonra Türk okçuluğuna daha yakından 

eğilmişler ve araştırmalannı çok yönlü olarak bugüne kadar sürdürmüşlerdir. 

Türkler, 15.Yüzyılda ve d a h a ö n c e , kayın a ğ a c ı n d a n yap ı lmış oklar 

kullanırlardı.8 715.Yüzyıl ortasında, kamış ok kullanılmağa başlanıyor. 16.Yüzyıl 

başında, her ikisi beraber kullanılıyor, fakat ağaç ok yapımında kayın yerine çam 

ağacı tercih ediliyordu. Eski ustalar, kamış okun her bakımdan daha üstün 

olduğunda birleşiyorlar: Kamış ok hem daha hafiftir, hem de darbeye karşı daha 

esnek bir yapıya sahiptir. Yalnız, her çeşit kamış tan iyi ok yapı lamıyor, 

Hindistan'dan getirilen içi dolu, boğum aralan geniş, dokusu sık ve saf, özel bir 

kamış kullanılıyordu. İstanbul O k m e y d a n ı ' n d a açılan ilk menzil ler hep kamış 

okla atılmıştır. Zamanla ihtiyaç artmış, yeterince okluk kamış bulunamadığı için, 

birkaçı bir altına satılır olmuştu. Kemankeş Mustafa 'nın: " O k atan altın atar" 

sözü bu gerçeği dile getirir.88 Bu yüzden, kamış okun 16. Yüzyıl sonunda büsbütün 

terkedildiğini görüyoruz. 

17. Yüzyıl sonunda, okçuluk sporuna yeni bir canlılık getirmeğe çalışan 

Abdullah Efendi, kamış ok konusunu da ele alır. Bir kitabında, Okçu Ustası 

86 Gerek bu olay vaktinde, gerekse bundan sonra İngiltere ve öbür Avrupa ülkelerinde 

başlatılan Türk Okçuluğu araştırmaları için Bkz. P. E. Klopsteg, Turkish Archery and the Com

posite Bow. s. 1 -30. 
• Dedem Korkudun Kitabı, (Haz. O. 1. Gökyay), s.29, 100, 108. 

" Kemankeş Mustafa, Kavsnâme, v. 21a. 
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AbdüTalim Çelebi 'ye kamış ok yaptırdığını. O k ç u Gınâyî Çelebi ile Okçu Yusuf'un 

da kamış ok yapıp iyi sonuç aldıklarını, Hindistan'a giden tacirlere okluk kamış 

ısmarladığını, bunlar gelirse kamış okun yeniden rağbet bulacağını u m d u ğ u n u 
89 

yazmaktadır. Bu çabaların bir sonuç vermediği anlaşılıyor. 
* * * 

Okun kısımlarına, insan vücûduna benzetilerek değişik adlar verilir (Resim 

165). Okun boyu 24 eşit k ısma bölünmüştür. Çileye takılan gez kertiğinden 

itibaren ilk 4 kısma baş, başın bitimine boğaz, 10.5-11 kısım gelen yerine göbek, 

boğazla göbek arasına göğüs, göbekten 17. kısma kadar baldır, baldırdan uca 

yâni 17.-24. kısım arasına ayak denilir. U c u n a takılan sivri parça madenî ise 

temren, kemik ise soya adını alır. Havada düzgün uçmasına ve hep ayağı üzerine 

düşmesine yarayan üç parçalı tüye yelek, bazan da sakal denir. Gezi . kemik 

veya fildişinden ayrı parça hâl inde olursa haşpâre diye anılır. 

Oklar, yapıldıkları malzeme halamından, kamış ve ağaç diye ikiye ayrıldığı 

gibi, kullanıldıkları amaca göre de, tirkeş oku, tal imhane oku, puta oku, 

menzil oku, idman ve meşk oku gibi türlere ayrılırdı. Bu türlerin de kendi 

içinde çeşitleri vardı. 

Menzil okları ayrıca, gövde biçimlerine göre üçe ayrılırdı: Kiriş endam, 

tarz-ı hâs, şem endam. Kiriş endamda, okun gövdesi gezden itibaren boğaz, 

göbek ve baldırda hep aynı kalınlıkta devam eder, ayakta uca kadar incelir. 

K a m ı ş o k l a n en ç o k bu e n d a m d a yaparlardı. Tarz-ı hâsda, boğaz yeri az ince, 

gövde kalıncadır, ayak çok incelmeden uca kadar gider. Şem endamda, boğaz 

kısmı incedir, göbeğe kadar kalınlaşır ve baldırdan itibaren fare kuyruğu gibi 

gittikçe incelerek son bulur. 

Okun, y a y d a n çıkarken boğazı, toprağa veya hedefe çarpınca ayağı fazla 

tazyik görür ve en çok bu iki yerden kınlır. Bunun için, bu kısımlan nisbeten kalın 

olan kiriş endam tavsiye olunmuştur. Ama, soyadan göbeğe kadar yeri ince 

olmakla ve hava sürtünmesini en aza indirmekle, şem endam en fazla uçuş 

Üstünlüğüne sahiptir. Usta kemankeşler bunu bilir, biraz yumuşak yay kullanarak, 

)u e n d a m d a ok atmayı tercih ederlerdi. 

" Abdullah Efendi, Kavaidü r-Remi, v. 17b-18a. 
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1- Okların Yapımı 

K a m ı ş oklar, ya tek parça kamıştan yapılır veya kamış, boyuna ince şeritler 

halinde kesilip, bir araya yapıştınlarak hazırlanırdı. Her iki halde de boğum aralan 

bir ok boyu olan kamış tercih edilirdi. Yoklukta kısa boğumlu kamış kullanıldığı 

olmuştur. Bunlarda boğum yerlerinin iyice düzeltilse bile birpotluk yapüğı görülür. 

Aynca yekpare kamış oklara istenilen endamı vermek imkânsızdır. Kamışın en 

sert yeri yüzeyidir, içi dolu da olsa, inceltmek için yontulduğunda o kısım hemen 

zayıflar. 

Ağır temrenli tirkeş oklannda boğum potluğunun ve endamın büyük mahzuru 

yoksa da, büyük titizlik isteyen menzil oklannda bunlar kulak ardı edi lemez. 

Nitekim, ister boğumlu, ister boğumsuz olsun, lek parçalı kamış örneklere sadece 

tirkeş oklarında rastlıyoruz. Menzil atışlarında kullanılan ve içi boş anlamına 

mücevvef deni len çok parçalı k a m ı ş oklarda bütün bu mahzurlar giderilmiştir. 

M ü c e v v e f ok yapımında boğum aralan bir ok boyu olan kamış kullanılır, 

ö n c e kamış, kalınlığına göre, 8, 10, 12, 16 veya 20 parçaya bölünür. Yapılacak 

ok için 6, 12, 18 tanesi aynl ı r . Bu parçalar bıçak ve eğe ile düzeltil ir, iç 

taraflarındaki yumuşak doku kazınır. Parçalara, baş ve ayak kısımlan dar, ortalan 

geniş bir biçim verilerek, yan yana getirildiğinde istenilen endamı alması sağlanır. 

Hazır lanan parçalar tutkallanıp bir tel etrafında yan yana yapışt ınlır ve iple 

sanlır. Kuruyunca ip sökülür, s ığama denilen ince yuvarlak ağızlı rende ile ek 

yerlerindeki çıkıntılar ve tutkal taşkınlıkları giderilir. Daha sonra, koğuş otu ile 

o k u n üzeri cilalanır, içindeki tel çekil ip çıkarılarak, temreni veya soyası ile gezi 

veya başpâresi takılır. Yelek yapıştırılır. 

Mücevvef ok, atışta yayın zarbına ve toprağa değdiği zaman darbeye, ağaç 

oktan daha fazla dayanan bir sağlamlığa sahiptir. Aynca, hafif olduğu için, ağaç 

oktan en az 100 gez daha uzağa gider. Yalnız, mücevvef okun bir mahzuru 

vardır: Yekpare kamış veya ağaç oktan farklı olarak, yapıldıktan uzunca bir 

zaman sonra kullanılmaz olur. Parça' ın birleştiren tutkalın gevşeyip, atış sırasında 

bir kazaya sebep olmasından korkulur. 

Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonunda, yapı bakımından farklı dört çeşit 

kamış oka rast lanmaktadır: 

" Abdullah Efendi, Aynı Eser. v. 17b, M. Kâni, Aynı Eser. s. 173. 
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1- Y e k p a r e b o ğ u m l u : Bunlar, içi dolu kamıştan yapılmış 5 adet tirkeş 

okudur. Ortalar ına birer b o ğ u m isabet ediyor. Kamışın kök yönüne doğru 

kalınlaşan ucu, okun ayak tarafına getirilmiştir. Temren iğnesi tutkallanıp ayağa 

çakıldıktan sonra, dibine, kabarıklık yapmıyacak kadar bir sargı sarılmıştır. Boyun 

yeri ayrı bir parça halinde ve sert bir ağaçtan yapılarak, inceltilmiş ucu kamışa 

çakılmıştır. Gez dudakları ise, daha yumuşak bir ağaçtan, b a k k a m gez tekniğiyle 

yapılmıştır (Res im 166, 167a). 

2- Y e k p a r e b o ğ u m s u z : Eldeki tek örnek yine içi dolu kamıştan yapılmış 

bir t irkeş okudur. İki b o ğ u m arasından çıkartılmış, boyunu uzatmak üzere baş 

kısmına yine ağaçtan ek yapılmış olup, gez yeri fildişi başpârclidir (Resim 167 b). 

3- Ç o k p a r ç a l ı mücevvef: Bu türden elimizde 3 tirkeş ve 2 menzil oku 

vardır. Birinin parça lan dağı lmış olan tirkeş o k l a n 12 veya 6 parçalıdır (Resim 

166). Ayak deliklerine ağaç parçaları sokulmuş, temrenler bunlara çakılmıştır. 

Gez yeri başpâre olanlarda, bir ucu kamışın boyun kısmına, diğer ucu başpâreye 

giren ağaç kamalar kullanılmıştır ( R e s i m 167 c). " B a k k a m ayakl ı " bir pişrev 

ile "zeytuni demir temrenl i " zergerdan oku ise 12 parçalıdır. 

4- Ç o k p a r ç a l ı içi d o l u : Elimizde bu türden 4 tirkeş oku vardır. Yazılı 

kaynaklarda sözü geçmeyen bu oklar, bir ağaç çubuk üzerine 6 veya 12 parça 

kamış kaplanarak yapılmıştır. Bunlar, içindeki ağaç çubuk yüzünden, en a ğ u 

kamış oklardır. Çok parçalı kamışla kaplanmalarının faydası anlaşılmıyor. 

Türlerin 15. Yüzyıldan önce kullandıklan, kayın ağacından oklar günümüze 

kalmamıştır. Yapımları ve özellikleri konusunda da bir bilgiye rastlamıyoruz. 

Ağaç oklar her çeşit ç a m ağacından yapılırsa da, okçular Bayramiç kazasının 

Avcılar ve Çavuşlar köylerinden getirtilen camlan tercih ederlerdi. Bazı titiz okçular, 

kendileri gider, istedikleri ağaçlan yerinde seçip kestirirlerdi. Bayramiç yakınındaki 

Kaz Dağı 'n ın, güney rüzgân alan yüksek yamaçlarında yetişen çamlar çok 

makbuldü. Gölgelik yerde yetişen çamdan iyi ok olmazdı. Hatta, kimi okçular 

daha da titiz davranır, ağacın poyraza bakan yüzünden yapılan o k l a n poyraz 

havasıyla, güneye bakan yüzünden yapılanlan lodos havasıyla yapılan atışlar için 

kullanmayı tavsiye ederlerdi. Ağacın o yüzünün o rüzgâra uygun ve alışık olduğu 

yolundaki bu inancın ne derece fayda sağlayacağını bilemiyoruz. 

" Bakkam gez, bakkam ok gibi tâbirleri ve yapımla ilgili ayrıntıları daha sonra açıklayacağız. 
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Ağacın kemâlini bu lmuş olanlan seçilirdi. M.Kâni 'ye göre, çam 10 yaşmda 

kemâline ulaşır. Vaktinden önce kesilen ağacın dokusu gevşektir, geçkin ağaç 

gövdeleri i se ancak kütük yapmağa yarar. A ğ a ç l a n n suyunun çekildiği g ü z 

sonlarında kesim yapılır. Yerden bir arşın yukarıdan, 1.5 arşın boyunda budaksız 

yeri alınır, altta kalan kısım "burgaş ık" dokulu, üstteki kısım ise gevşek dokulu 

olduğundan, ok yapımına gelmez. Alman gövdelerin kabukları temizlenir ve 2-3 

parmak kalınlığında dörtköşe parçalar hal inde kesilir. Keresteci ler bunlara 

" s a m a n l ı " derlerdi. Sonra desteler halinde bağlanıp İstanbul'a yollanır. " Ç u h a d a r 

A h m e d kendi z a m a n ı n d a (18.Yüzyıl başı), B a y r a m i ç ' i n " o c a k l ı k " o lan üç 

köyünden İs tanbul 'a her yıl 70.000 okluk çubuk gönderi l ip okçu esnafına 
93 

dağıtıldığını bildiriyor. Okçu ustalan, özellikle okun ağaç ve yeleğinde kaliteli 

m a l z e m e kul lanmaya titizlik gösterdikleri için, okluk çubuk ile tüylerin başka 

esnaf zümresine veri lmemesi yolunda emirname çıkartmışlardı. Elimizde bu 

konuda bazı belgeler bulunmaktadır: 

Tirendazlar, Sultan IV. M e h m e d ' e arzuhal sunup, okluk kereste ve tüylerin 

usûle aykırı olarak başkaları tarafından tedârik olunup fazla bahaya satılmakla, 

ok fiyatlannın çok arttığından şikâyet etmeleri üzerine (Res im 168) Sultan, 

Sadrazam Mustafa Paşa 'y ı bu konuyu araştırmakla görevlendiriyor (Resim 

169). Sadrazamın emriyle, Yeniçeri Ağası Mustafa Ağa ilgililerle görüşüp durumu 

inceliyor. 8 Cemaziyülevve l 1092 (1681) tarihli yazıs ından, ok y a p ı m ı n d a 

kullanılan çubukların bigâne kimselerce alınıp fazla fiyata satıldığını, Sorguççu 

esnafının da okçulara gerekli "dirsek y ü n ü " n ü pahalı verdiklerini, bu yüzden, 

pişrev o k u n u n 60 akçeye, heki okunun 25 akçeye, azmayiş okunun 20 akçeye, 

puta okunun 10 akçeye yükseldiğini, bundan tirendaz taifesinin zarar gördüğünü 

öğreniyoruz (Resim 170). Sultan IV. M e h m e d ' i n bu k o n u d a aynı yılın R e c e b 

ayı sonunda verdiği fermanda ise şöyle denilmektedir: 

"... İstanbul Kadısı(na)... malûm ola ki bey olunmak için bezirgan taifesinin 

getirdikleri ok çubuklar ın ı b i g â n e k i m e s n e alıb z iyâde b a h a ile okçulara 

vermeler iy le oklar z iyâde bahaya çıkıb l irendâzlara gadr o l u n d u ğ u n i lâm 

etmeleriyle ok çubukları geldikde pişrevlik ve hekilik ve azmâyişlik çubuklann 

okçubaş ı o lanlar ifraz ve vechi makûl üzere bahasın kat ve kanad geldikde 

n M. Kani, Aynı Eser. s. 173-174. 

" Çuhadar Ahmed, Aynı eser, v. 4a. 
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Sorguççubaşı olanlar dirsek tâbir olunan yünü kanatdan ifraz ve çiftin dörder ve 

beşer akçeye okçu üstâdlanna verib ahara verilmeyib ihtikâr olunmamak üzere 

pişrev okun otuz akçeye heki onbeş akçeye ve azmâyiş onar akçeye ve puta beş 

akçeye ve pişrev ayağı çubuğundan kınldıkda beş akçeye ve bakkam olundukda 

üç akçeye ve pişrev yünü bütün a' akçeye, heki yünü üç akçeye, azmâyiş yünü 

iki akçeye olmak üzere... kâr ve amellerine nizâm verilib... yeniçerilerim ağası 

olan Mustafa Paşa tarafından nezâreti hasebiyle mühürlü temessük verilmeğin 
94 

mucibince amel olunmak emrim olmuşdur..." (Resim 171). 

Sultan II. M a h m u d ' u n , 20 Zilhicce 1235 (1820) tarihli fermanından da bu 

konuda şunları öğreniyoruz: Bayramiç kazasına bağlı Çavuşlar K ö y ü ' n d e n 20 

nefer ve Avcılar K ö y ü ' n d e n 18 nefer, her yıl 20.000 kı t 'a okluk vermek üzere, 

1109 (1697) yılında Osman Paşa tahririne ocaklık kaydolunmuş iken, 1130 (1717) 

yılında ocaklığa gerek yoktur diye kayıtlar silinmiş, güç durumda kalan okçu 

esnafının arzuhali üzerine 1147 (1734) tarihinde bir kere 25.000 aded okluk 

verilmesi ferman olunmuştu. Elimizdeki 1235 tarihli ferman, zamanla zayi olan 

• 95 

bu ferman yerine verilmiştir. 

i s tanbul 'a gönderi l ip okçu esnafına dağıtılan çubuklar, iki ay kadar öylece 

bırakılır. Sonra, normal sıcaklıktaki fırında tamamen sararıncaya kadar, birkaç 

saat tutulur: Böylece ağaç bütün yağını ve çırasını atar, hafifler. Buna oka timar 

vermek denir. Fırında çok tutulursa kavrulur, oku dayanıksız olur; az tutulursa 
9 6 

çıralı kalır, oku yüğrek olmaz.. Çubuklar kızgın kum içine gömülerek de 
97 

tavlanırdı. Tavlanan çubuklar kum hava cereyanlı bir yerde 10 gün kadar tutulur. 

Daha sonra, rutubetsiz bir depoya konularak 3-5 yıl tabiî halde kurumaya terkedilir. 
98 

Abdullah Efendi, 2 0 , 5 0 , hattâ 100 yıl dursa daha da iyidir, diyor. Bu kadar çok 

Ibekletilmesi yalnız iyi kuruması için olmasa gerek. Bilindiği gibi, ağacın dokusu, 

kesildikten sonra, cinsine göre bir süre hayatiyetini korur. Marangozlukta buna, 

"ağacın çal ı şması" deniliyor. Bu süre içinde ağaçta esneme ve yamulmalar olur. 

Anlaşılan bunu önlemek için uzun süre bekletilmesi tavsiye olunuyor. 

Okluk çam. dokusuna göre değişik adlar alır: Saz telli de, lifler ince ve sık, 

dalgaları az, dokusu sıkıdır. Kaba telli de, lifler kalın ve seyrek, dalgaları iridir; 
" H . B. Kunter Arşivi, Ferman Suretleri Dosyası. 

H. B. Kunıcr Arşivi, Ferman Suretleri Dosyası. 
** M. Kâni, Aynı eser, s. 174. 
" Bu bilgiyi Ukçuluk Federasyonu Başkanı Fâzıl özok'a borçluyuz. 
* Abdullah Efendi, Aynı Eser, v. 18a. 
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iyisi makbuldür a m a az bulunur. Lifleri saz telli kadar ince ve kaba telli kadar 

seyrek olmayan cinsine ise "ibrişim telli" denilir (Res im 172). Ayrıca şu çeşitleri 

vardır: 

Pelenk: Lifleri, saz telli gibi ince ve sıktır, fakat esmer renklidir. Cilâlı iken, 
99 

dalgalan ince ve pul pul görünür. Bazan san veya beyazına da rastlanır. Çuhadar 

Ahmed ise, benekli görünüşün çamın yapısı ile ilgili olmadığını belirterek, çubuk 

kesildikten sonra rutubet alırsa alacalı bir renge dönüşür; bu yüzden " p e l e n k " 

(kaplan) diye anılır; okçular bu çeşit ağaçtan yapılan okun Lodos havada iyi 

uçtuğuna inanırlar, demektedir. 
Öz: Ağacın özünden alınan çubuğa denir. Kızılımtırak bir rengi vardır. Çırasız 

olmasına dikkat edilmelidir. 

K o ğ a z : Hadde ile okun kalınlığı ölçülüp, söz gelişi 5 dirhem gelmesi beklenen 

ok tartıldıkta 4-4.5 dirhem gelirse, yâni özgül ağırlığı diğer cins çamlardan daha 

hafif olursa, bu cins çama "koğaz ç a m " denilir. Atış kusursuz yapılırsa, koğaz 

çamlı ok öteki cins oklan bir hayli geçer. 

Nîmten: Ağacın özüne bitişik yerinden alınan okluk çubuğa bu ad verilir. 

Boyuna olarak yansı kırmızı, yansı beyaz renklidir. Makbuldür, yalnız öz tarafı az, 

ağaç tarafı fazla o lmak gerekir, öz tarafı çok olursa, ok zamanla o tarafa eğrilir. 

Kalp: Okçuların rağbet etmedikleri bu tür ok çubuklarında liflerden bazısı 

yahut birkaç tanesi kırmızıdır; çıraya benzer. Çabuk kırılır; k ın lmasa bile uzağa 
103 

gitmez. 

Dokusu ve rengi ne türlü olursa olsun, okluk ağacın âlâsı katı, sağlam, hafif 

ve budaksız o lmasından ve tabiî hâlinde cilâlı gibi görünmesinden anlaşılır. 

Kemankeş A h m e d ' i n tarifine göre, âlâ " o k çubuğu sıkı ve telleri doğru olub tel 

tarafında bâzı siyah siyah elfler ve bâzı budak nişanı gibi haletler olmak ve tahta 

canibinde cevher olub şûledâr olmak gibi" özellikler taşır. 

" M. Kâni, Aynı Eser, s. 175. 
100 Çuhadar Ahmed, Aynı Eser, v. 4b. 
101 Aynı Eser, v. 4b; Abdullah Efendi, Aynı Eser. v. 18a. 
102 M. Kâni.Aynı Eser, s. 174-175; Abdullah Efendi, Aynı Eser. v. 21b. 
105 Çuhadar Ahmed, Aynı Eser, v. 5a. 
104 Aynı Eser, v. 4b. 
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l . a - O k G ö v d e s i n i n Yapımı : 

U z u n süre depoda saklanan okluk çubuklar alınır. Kaç tane ok çıkarsa, 

boyuna olarak, o kadar parçaya kesilir. Dokularına göre, bunlara elverişli türden 

ok yapı lmak üzere, guruplara ayrılır. Pişrev, diğer çeşit oklar ve hava gezi için 

kullanılan ağaç dokuları farklıdır. Liflerin karışık olan yeri okun boğazına 

getirilmelidir. Asıl dikkat edilecek husus, ok çubuğunun daha sık ve sıkı olan 

köke yakın tarafının, okun ayak kısmına alınmasıdır. Bu konuda bir şüpheye 

düşülürse, çubuklar durgun suya bırakılır: fazlaca batan ucu kök tarafıdır. Bu 

şöyle de anlaşılır: Çubuğun tam ortası bulunur ve buradan tutulup yukarıya 

kaldırılır; kök tarafı ağır basar. 

Oka biç im v e r m e d e özel bir tezgâh kullanılır ( R e s i m 173). U z u n ve enlice 

bir tahtanın bir baş ına 25 cm kadar yükseklikte, üstü içe doğru eğri kesilmiş, 

ıhlamur ağacından bir kütük yerleştirilmiştir. Kütüğün üst kısmında, p a r m a k 

kalınlığında şimşir veya kızılcıktan bir çivi saplıdır. 90 cm uzunluğunda dört köşe 

bir çubuğun bir başı delinerek, çiviye takılmıştır. Buna p î ş t a h t a denilir. Okçu 

ustası, tezgâhın öteki ucuna bir yastık koyup üzerine oturur; pîştahtanın serbest 

olan u c u n u sağ koltuk altında bel hizasına alır. Okluk çubuğu pîştahta üzerine 

koyar ve sol eliyle çubuğun başından tutar. Sağ elinde bulunan ve m i y â n e denilen 

bıçağı oluklu rende ile rendelerken, sol eliyle çubuğu devamlı çevirir. Çubuk ok 

biçimini bulunca, daha ince rende ile düzel tmeğe d e v a m eder. Ayak ve boğaz 

yeri soya ve gez takılırken iş lenmek üzere biraz kalınca bırakılır. 

l . b G e z Yer in in H a z ı r l a n m a s ı : 

Okun baş tarafındaki, çileye takılacak kertiğe " g e z " adı verilir. Biçimi lâleyi 

andırır, "âd i gez", "başpâre" , " b a k k a m g e z " olmak üzere üç çeşittir. A d î gezde 

okun ucu kertilerek gez biçimi verilmiştir (Res im 174 a ) . Bu tipe, daha çok seri 

halde imâl edilen tirkeş oklarında rastlıyoruz. Dudakları kolaylıkla apışıp ayrıldığı 

için makbul değildir. 

N. A. Fans - R. P. Elmer, Arab Archery, s. 107. 
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B a ş p â r e : Tek parçalı, kemikten veya fildişinden yapılan geze denilir. En 

iyisi yaban keçisi b o y n u z u n u n ucundan yapılanıdır. Genel olarak incik kemiği 

kullanılırdı. Kemik parçanın bir tarafına, kalınca bir matkapla, 1 cm derinliğinde 

bir oyuk açılır ve okun baş kısmı, bu oyuğa girecek biçimde inceltilip düzeltilir. 

Yapışacak yerleri tutkallanır, kuruyunca yine tutkal sürülüp birbirine geçirilir. 

İyice kuruduktan soma, avuç içinde döndürülerek kızağı bıçağı ile istenen biçim 

verilir. Soya yapımında da kullanılan bu bıçak, eski bir usturaya sabit bir sap 

takılarak yapılır. Okçu ustası, bıçağı sol elinin baş ve işaret parmaklan arasına 

alır, ağzı yukan gelecek şekilde avucuna oturtur. Oku sağ dizine yatınp, başpâreyi 

aynı p a r m a k l a n arasında bıçağın ağzına dayar. Sonra, sağ eliyle, dizinde duran 

oku oklava gibi çevirerek, çıkrıktan çekercesine başpâreyi yuvarlatır. Daha sonra, 

ince dişli testere ve b o ğ a z eğesi denilen bıçak biçimi eğe ile gez kertiği açılır 

( R e s i m 174 e, f, 175 a) . 

B a k k a m gez: Yapımında, "bakkam ağacı" (Caesalpinia Sappan) kullanıldığı 

için bu au verilmiştir. Önce bir parça bakkam gez b iç iminde yapılıp, boyuna 

ikiye bölünür. O k u n ucu iki taraftan meyilli kesilir. B a k k a m uçlanna da aynı 

meyil verilir. Balık tutkalı ile, bakkam parçalan meyilli yüzeylere yapıştınlarak, 

iple sıkıca sanlır. Kuruyunca ip çözülür, eğe ile pürüzler giderilip istenilen 

yuvarlaklık verilir. D a h a sonra, yayc ı lann da kullandığı tel tel edilmiş sinir 

liflerinden birkaç ince ve temiz parça seçilip, sıcak balık tutkalında yumuşatılır 

ve gez dibinden gez dudaklarının ortasına kadar gelen yere iki üç kat sanlır; 

parmaklarla burularak sıkılanır. Kuruyunca, taşkınlık ve pürüzler giderilir. İnce 

dişli testere ile gez kertiği açılır, gez eğesi ile kertiğe gerekli genişlik verilir. 

Yapımı tamamlanınca, bir kıl fırça ile okun başına birkaç kat balık tutkalı sürülerek, 

cilâlı gibi görünmesi sağlanır. (Resim 174 b, c, d) . 

Bakkam gezli kamış oklara çok az rastlanıyor. Elimizdeki iki örnekten ilki, tıpkı 

ağaç ok gibi bakkamlanmış bir pişrev okudur. Zergerdan türündeki ikinci örnekte, 

okun başına bakkam gezli bir ağaç okun başı kesilip inceltilerek zıvanalanmıştır. 

G e z kertiğinin düzgün, gerekli genişlik ve derinlikte olmasına titizlik gösterilir. 

Kertiğin dibinden okun ağacı görünmelidir, yoksa çilenin kuvvetiyle bakkamlar 

zorlanır, dudaklar ın çatlayıp k ın lmas ına yol açılır. B u n d a n başka, yapımda 

kullanılan bakkamın dokusu sık, rengi saf, lifleri düzgün olmalı, kullanılmadan 

1 0 6 M. Kâni, Aynı Eser, s. 271. 
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önce fırınlanmalıdır. Aksi halde, kısa sürede gezin dudakları apışır, yâni içeri 

veya dışarı doğru kıvrılır. İçeri kıvrılırsa, okun gezi çileden rahatlıkla kurtulamaz, 

atış kötü olur; dışan kıvrılırsa, çekiş veya atış sırasında gez çileden fırlayarak bir 
107 

kazaya sebep olabilir. 

l .c- O k a Soya veya T e m r e n T a k ı l m a s ı : 

Menzil olarının ucuna, taşkınlık yapmıyacak büyüklükte, sivri bir kemik parçası 

geçirilir; buna soya denir. Yapımda kemik yerine balık dişi, boynuz uçlarındaki 

sert kısım veya fildişi de kullanılır. Her neden yapılacaksa, önce, kabaca soya 

biçimi verilir. İnce matkap ile arkasından delinir. Okun ucu da deliğe göre inceltilir. 

Bu kısımlara tutkal sürülür, kuruyunca tekrar tutkallanır ve soya oka sıkıca geçirilir. 

Kuruduktan sonra, kıvılcımlı küle soya gömülecek kadar sokulup kavrulmayacak 

kadar bekletilir. Daha sıcakken, birkaç kere yukarıdan dikine bırakılarak çakılır. 

Bu işlem yapılmazsa, soya kısa zamanda yerinden çıkar. 

Daha sonra, kızağı bıçağı yardımıyla ve başpâre yapımındaki usûlle, soyaya 

gerekli biçim verilir. Bütün bu işler yapılırken, soyanın iyi yapışması ve okun 
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kirlenmemesi için, usta ve çırakların elleri kirli, terli ve yağlı olmamalıdır. 

Tirkeş, talimhane, puta ve bâzı menzil oklarının ucuna, kullanılış yerine göre 

değişik biçimde temren geçirilir. Çoğunlukla çelikten yapılır; arada pirinç temrenli 

oklara da rastlıyoruz. Temren takılacak ise, daha değişik bir işlem uygulanır. Bir 

kere, temren soyanın aksine okun ucuna girer; ikincisi, oka takılmadan önce son 

şeklini almıştır, suyu verildikten sonra eğe işlemez. 

O k a saplanan kısmına temren iğnesi veya çivisi denilir. Okun ucu, temren 

iğnesinden biraz dar ve kısa olarak matkapla delinir. İğne bolca tutkallanıp yerine 

sıkıca geçirilir. İğne girecek deliğin düzgün açılması şarttır; yoksa temren eğri 

durur. Biraz kuruduktan sonra, okun ucu temren gömülecek kadar kıvılcımlı 

küle batınlır. Henüz sıcakken, ok düzgün bir tahtaya bir kanş yüksekten bırakılır. 

Buna çakma denir; bu işlem, temren yerine iyice oturuncaya kadar üç beş kere 

tekrarlanır. Temreni oturtmak için özel bir alet de kullanılırdı: bu temren 

biçiminde oyulmuş bir demirdi. Temrene geçirilip çekiçle hafif hafif buna vurularak 

""Aynı Eser. s. 175. 

M. Kâni, Aynı Eser. s. 191. 

"» Aynı Eser. s. 271. 
110 Aynı Eser. s. 191; Abdullah Efendi, Aynı Eser. v. 20b. 
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yerleşmesi s a ğ l a n ı r d ı . " Temren iğnesi biraz uzun olmalı, yerine düzgün ve sıkı 

zıvanalanmalıdır. Dayanıklılığı arttırmak için, iğne giren kısmın üzerine birkaç 

kat sinir sarmak iyi olur. Bazı temreni i oklarda temren dibine çeşitli maddelerden, 

değişik sayıda rondele geçirildiğini görüyoruz. Bunlar oka dekoratif bir görünüm 

katmaktadır. Ama bu rondeleleri sadece süslemek amacıyla kullanmadıklarını 

sanıyoruz. Bu konu, okçuluk risalelerinde açıklanmadığı gibi, araştırıcıların da 

dikkatini çekmemiştir. Bizce, üstüste konan değişik sertlikteki bu rondeleler, ok 

hedefe değince meydana gelen darbe etkisini azaltan, yaylanarak oku kırılmaktan 

koruyan bir çeşit amortisör vazifesi görüyorlardı. 

Soya ve gez yapımı tamamlandıktan sonra, b o ğ a z m i y â n e s i . b e d e n 

s ığaması ve ince m i y â n e denilen rendelerle, oka istenilen endam verilir, (Res im 

176-179). Boğaz, göbek ve diğer kısımlarının kalınlığı ok m a s t a r ı ile ölçülerek 

sağlanır ( R e s i m 173,179). Rendenin bıçağı çok az görünmeli, çıkan talaş hiç 

denecek kadar az olmalıdır. Ok istenilen endamı bulunca, k o ğ u ş o tu ve yelek 

yapılan tüylerin kırpıntısıyla sıkıca ovularak perdahtlanır. 

Daha sonra oka saf ba lmumu sürülür, altı kat astar bezi ile iyice ısınıncaya 

kadar sıkı sıkı silinir. Cilâlı gibi parlayıncaya kadar, beş on kere m u m sürerek 

işlem tekrarlanır. 

Yelek takılmadan önce, o k u n çağı, yâni düzgünlüğü kontrol edilir. Sol elin 

b a ş ve orta parmak tırnakları karşılıklı uç-uca getirilir. Okun boğazı tırnaklar 

üzerine konur. Soyası sağ elin ayasında olmak üzere, sağ elin baş ve orta 

parmakları yardımıyla ok iğ çevirir gibi döndürülüp bırakılır. Ne kadar hızlı ve 

uzun dönerse, ok o kadar düzgün ve çağı yerinde demektir. Abdullah Efendi 'ye 

göre, bir Fatiha okunacak kadar dönmesi gerekir. Kemankeş A h m e d e başka 

bir metod öneriyor: Ok gayet düzgün ve yuvarlak olmalıdır; şöyle ki, okun gövdesi 

sağ elin avuç içine alınır, diğer elle gezinden tutularak çevrilir. Takı lmadan ve 

salıntısız ne kadar uzun dönerse o kadar iyidir. 

Okun düzgün olup olmadığı ayrıca, iki parmakla tutulup, bir başından tek 

gözle bakılarak da kontrol edilirdi. 

1 , 1 N. A. Faris - R. P. Elmer, Aynı Eser. s. 109. 

"J M. Kâni, Aynı Eser. s. 175. 

"' Abdullah Efendi, Aynı Eser. v. 18a. 
114 Çuhadar Ahmed. Aynı Eser, v. 6b. 
1 , 9 Bunun çok eski usûl olduğunu, M. Ö. V. yüzyıla aid. Kilikya sikkesindeki bir okçu 

tasvirinden anlıyoruz (E. S. G. Robinson, "The Archer of Soli in Cilicia". Analolian SluJies, 

1923, resim XIV/1). 
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l . d - Yelek Y a p ı m ı 

Oku havada d ü m e n l e m e k ve ayağı üzerine düşmesini sağlamak için, boyun 

kısmına yapıştırılan tüylere "yelek" deniyor. Ayrıca peylek, sakal ve yün denildiği 

de görülmektedir. ( R e s i m 180). 

Yelek genellikle k u ğ u ' n u n kanat tüyünden yapılıyordu, âlâsı, kuğunun 

vücudu küçük, boynu kısa olan s u l t a n î cinsinden alınan tüylerden olurdu. 

Bilhassa, bu kuğunun kanat uçlarındaki çe lenk denilen tüyler makbuldü. Yelek 

yap ımında, ok cinsine göre kartal, akbaba, karabatak ve karakuş tüyü de 

kullanılırdı. Abdullah Efendi, ayrıca, î r a n ' d a n gelen ve s ü h ü r denilen bir kuşun 

boz renkli tüyünün her çeşit ok için âlâ olduğunu, oku diğer çeşit yeleklerden 

100 gez aşırı g ö t ü r d ü ğ ü n ü yazmaktadır . B a h t i y â r z â d e ' d e ise şu bi lgiye 

rastl ıyoruz: Sultan II. Bayezîd devrinde, İ ran 'dan gelen Hoca Kemâleddin adlı 

tacir 2 0 0 okluk yelek getirmiş, bunun yans ın ı okçulara hediye etmiş, yansını 

satmıştı. Bahtiyârzâde'nin payına altı okluk yelek düşmüş, bunlarla yeleklediği 
118 

oklarla önemli rekorlar kınlmıştı. Yazar, ne cins kuş tüyü olduğunu açıklamıyor; 

belki bunlar da sühür kanadı idi. 

Elde yeleklik tüy kalmamışsa, başka şeylerle de yapıl ıyordu. Canfes veya 

ince patiska sulu balık tutkalına batınlır, kuruyunca üzerine sandalos yağı sürülür, 

o da kuruyunca yelek biçiminde kesilip ok yapıştırılırdı. Abdullah Efendi, bunu 

tecrübe ettiğini, iyi sonuç aldığını, yalnız dayanıksız olduğunu, yazıyor. Ayrıca, 

yelek yapımında, yine aynı işlemler uygulanarak, dayanıklı bir cins kâğıt kullanıldığı 

da olmuştur. Patiska yelekli oka rast lamadık; kâğıt yelekli örnekler ise çok 

azdır. 

Oka kaç tüy koymak gerektiği konusunda okçular çeşitli denemeler yapmış, 

sonunda üç yelekte karar kılmışlardır. Üç uzun üç kısa, altı yelekli veya dört 

uzun yelekli oklar yapılıp denenmiş, gez dudaklarının iki yanına birer yelek, 

bunlardan üç parmak ileri veya okun ayağına " e r k e k " denilen üçüncü bir yelek 

konulduğu bile olmuştu. Dört yelekli bâzı tirkeş oklanna rastlanıyorsa da, bunlar 

116 Tuhfetü'l-Guzât, Belediye Ktb, M. Cevdet Kısmı, No. 0.50. 
117 Abdullah Efendi, Aynı Eser, v. 23a; M. Kâni, Aynı Eser, s. 188. 
118 Bahtiyârzâde, Üniv. nüshası, v. 53a-b. 

Abdullah Efendi, Aynı Eser, v. 23a. 
120 N. A. Faris - R, P. Elmer, Aynı Eser, s. 110. 
121 Abdullah Efendi, Aynı Eser, v. 24a. 
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eldeki binlerce ok arasında 15-20'yi geçmiyor. Ayağı yelekli veya altı yelekli 

oklara ise hiç rastlanmıyor. Okların çeşidine göre, yeleğin cinsi, biçimi ve ölçüsü 

değişiyor. B u n l a n ok çeşitlerini incelerken vereceğiz. 

Ok yapımında son işlem, yeleğin hazırlanması ve yerine yapıştınlmasıdır. 

Önce bir tüy alınır; sivri uçlu bir bıçakla tüyün sapa bitişik yeri her iki taraftan 

çizilir. S o m a usta yere oturup, tüyün sapını iki ayağının baş parmağı arasına 

sıkıştırarak, tepesinden tutar ve iki yana çeker. Böylelikle tüyler ince bir zarı da 

beraber ine a larak saptan ayrılırlar. Ç i z i m d e itina gös termel i , zar d ü z g ü n 

ayrılmalıdır. ' 2 2 K a n a t tüyünün bir yanı enli bir yanı ensiz olur. Enli yanı gevşek 

ve yumuşaktır, çabuk bozulur. Dar tarafm, ne katı ne yumuşak olan orta kısmından 

yapılanı makbuldür. Bir kuşun sağ ve sol kanat tüylerini aynı okta kullanmak iyi 

sonuç v e n n e z . Bu yüzden, bir ok için üç kuşun sağ veya sol yeleği gereklidir; 

yâni üç kuşun çelenk tüylerinden ancak iki okluk yelek çıkar. Kalınlığı, dikliği 

uygun olsun denirse fire verir; 20-30 çift çelenkten 5-10 okluk yelek ancak elde 

edilir.'2 3 Bu çeşit yelekli oklar pahalıya malolur. Tüyün orta yeri ile sapı arasındaki 

kıs ımdan da bir parça alınır. İ k i n c i yelek denilen bu parçalar kıvrık olduğu için 

o kadar makbul sayılmaz. Bazı çeşit oklarda kuyruk tüyü de kullanılabilir. 

Puta o k l a n n a sağ kanat tüyü daha uygundur; düz gider, isabet fazla olur. 

Menzil okları için sol kanat tüyü tercih olunur; daha ufaraktır, oku uzağa uçurur. 

Okun cinsine göre, makasla gerekli biçimde kesilen parçalann zar kısmında 

kalınlık ve pürtükler kalmışsa, tüy sol el baş ve işaret parmağıyla avuç içinde 

tutularak, bir bıçakla kazınıp temizlenir. S o m a okun baş ve boyun kısmındaki 

m u m ve kirler temizlenir ve yelekler balık tutkalı ile yerlerine düzgün ve eşit 

aralıkta yapıştırılır. Kuruyunca, tutkal taşkınlıklan kazınır ve makasla gerekli 

düzeltmeler yapılır. Sıra yeleklerin ütülenmesine gelmiştir. Bunun için d a ğ l a k 

d e m i r i denilen, ucu yassı ve parlak bir alet kullanılır. Ucu yeleği yakmayacak 

kadar ısıtılıp, içten dışa doğru ütülenir. Dağlak demiri yerine, boğaz rendesinin 

ince tığı da kullanılabilir. 

122 Bu bilgiyi Nuri Akoğlu'na borçluyuz. 
123 Çuhadar Ahmcd, Aynı Eser, v. 6a. 
12'' M. Kâni, Aynı Eser, s. 187. 
125 M. Kâni, Aynı Eser, s. 183, 188. 
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2 - O k Ç e ş i t l e r i 

Türk okları, kullanılış yerine ve amacına göre, belli başlı beş çeşittir: Menzil 

okları, puta (hedef) okları, tirkcş (savaş) oklan, meşk okları, idman okları. Bunlar 

da kendi içlerinde türlere ayrılır. Cins ve türlerine göre, ağırlık, uzunluk ve endamları 

farklıdır. Yelek, gez, soya ve temrenleri de yapım ve biçim halamından farklılıklar 

göstermektedir. 

Burada her çeşidi ayrı ayrı ele alarak, yazılı belgelerdeki bilgilere, örnekler 

üzerindeki gözlemlerimizi de ekliyerek tanıtmağa çalışacağız. Topkapı Sarayı 

M ü z e s i ' n d e , çeşitli türde 3000 kadar ok bulunmaktadır. Bunların yans ı tirkeş 

okudur. Diğer yandaki değişik ve zengin örneklerden, özellikle, farklan risalelerde 

yeterince belirtilmeyen ok çeşitlerini tesbit ve incelemek imkânı bulunabilmiştir. 

Yaylarda izlediğimiz devir ve yapım farklarını oklarda izleyemiyoruz. 

Üzerlerine usta adını ve yapım yılını yazmak âdet olmadığı için, bilhassa tezyinatsız 

okları tar ihlendinnek hemen hemen imkânsızdır. Genell ikle ok koşularında, 

karışıklığı önlemek üzere, okun boynuna müsabıkın adı veya işareti konulurdu. 

Ama bu usûlün daha çok 19. Yüzyılda uygulandığını ve ekseriya bizce anlaşılmayan 

bir harf veya işaretle yetinildiğini görüyoruz. Bu son dönemde, yay boyları gibi 

ok boyları da kısalmış olmalı. Nitekim, imzalı veya işaretli oklar çoğunlukla 

diğerlerinden daha kısadır. 

2.a- M e n z i l O k l a r ı 

Pişrev o k u : En çok kullanılan menzil okudur. Bazen de bütün menzil oklanna 

genel olarak bu ad verilirdi. Pişrev oku, soyalı ve bakkam gezlidir. Yeleği kısa ve 

yüksek, M. Kâni 'n in tarifiyle t o p u z biç im ke lebek k a n a d ı r e s m i n d e d i r . 

( R e s i m 181). Başpârc gezli veya âdi gezli örneklerine rastlanıyorsa da, bunlar 

çok nâdirdir. Yeleklerinde çoğunlukla beyaz kuğu kanadı kullanılmış ve güzel 

görünsün diye bazen kırmızı veya sanya boyanmıştır. 

Topkapı Sarayı koleksiyonunda 100'ü aşkın pişrev oku vardır. Hepsi gözden 

geçirilmiş, bir tane b a k k a m ayakl ı kamış, 10 tane bakkam ayaklı ağaç pişrev 

tesbit olunabilmiş, ayrıca 50 tane iyi durumda ağaç pişrev seçilerek ölçülmüş ve 

dökümü yapılmıştır. 

'* M. Kânı. Aynı Eser. s. 183. 
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İster kamış, ister ağaç olsun, pişrev oklannda ayak kısmı bakkam ağacından 

yapılmışsa, bunlar b a k k a m ayakl ı pişrev diye anılırlar. Elimizde bakkam ayaksız 

kamış pişrev bulunmamaktadır . Umulur ki, kamış pişrev daima bakkam ayaklı 

yapıl ıyordu. Bunun iki sebebi vardır: Kamış okun en büyük mahzuru, kırılınca 

tamir cdi lememesidir . O k u n bu en zayı f yerini b a k k a m d a n yapmak, çabuk 

kırılmasını önlüyor, kırılırsa, ayağı yenilemek mümkün oluyordu. İkinci faydası, 

soya takmaya elverişli olmasıdır. Mücevvef bir kamış oka temren kolayca ve 

sıkıca takılabilir; çünkü temren iğnesi oka girmekte ve üzerine bir miktar sinir 

sarılabilmektedir. Halbuki soyalı oklarda, ayak soyaya girer; soya dibine sargı 

da sarı lamaz. O halde, soyanın 1.5 _mm çapındaki küçük deliğine 12'lik bir 

kamış demetini sokmak ve bundan sağlam bir sonuç beklemek imkânsızdır. 

Bakkam ayağa takılan soya ise, en az ağaç oktaki kadar sağlam olur. 

Bakkam ayaklı kamış pişrev oktan elimizde tek örnek vardır. Koleksiyondaki 

en eski oklardan biri bu olmalıdır. Yeleği döküldüğü için, bu konuda bir fikir 

edinemiyoruz. 10 cm boyundaki bakkam çubuğun yarısından berisi bıçakla 

yontularak inceltilip yassıtılmış, kamış parçaları da buna göre düzeltilerek, altısı 

bir yana, altısı öbür yana itina ile yapıştınlmıştır. ölçüleri ise şöyledir: Boy 61 cm, 

göbek çapı 6.2 mm, boyun çapı 4.3 m m , ayak çapı 2.4 mm ve ağırlık 9.5 gr. 

B i ç i m i , ş e m ' endamdır . Aynı e n d a m d a diğer bütün ağaç pişrev oklarıyla 

karşılaştırdıkta, kalınlık ve ağırlık bakımından hepsinden daha ince ve hafif 

olduğunu görmekteyiz. Bu tek örnek bile, kamış pişrevin ağaç pişreve hafiflik 

ve incelik bakımından üstünlüğünü göstermeye yetmektedir. 

B a k k a m ayaklı ağaç pişrev oklarda ise, b a k k a m parçası aynı şeki lde 

yontularak hazırlanmış, ağaç buna uygun biçimde yarılıp oyulmuş, parçalar 

tutkallanmış ve birbirine geçirilmiştir, (Res im 182-183). Elimizdeki örneklerde, 

yarığın tam ortadan açıldığı ve her iki parçanın birbirine tamamen uydurulduğu 

görülmektedir. M . K â n i ' y e göre, vaktiyle bütün menzil okları bakkam ayaklı 

yapılırdı; okun ayağı iki şaka ayrılıp b a k k a m üzerine ileri doğru uzandığı için 

pîşrcv adı verilmiştir. Belki de bu ad, kelimenin ö n d e n giden, anlamına 

dayanılarak, en uzağa uçan ok olduğunu anlatmak için konulmuştur. 

Bakkam ayaklı 10 pişrev okundan ikisi şem' endam, diğer sekizi tarz-ı has'dır. 

İlk ikisinde ölçüler: boy 62.3-62.9 cm, göbek çapı 7.1-7.4 mm, ayak çapı 2.5-2.6 

m m , ağırlık 14.8 gr. Tarz-ı has ' larda ise: boy 62.5-62.8 cm (ikisinde 64.4 cm) 

• M. Kini, Aynı Eser. s. 182. 
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göbek 7-8.3 m m , ayak 3.3-4.7 m m , ağırlık 14.4-17.3 gr arasında değişmektedir. 

Bakkam ayaklı oldukları halde, çoğunun neden tarz-ı has biçiminde, yâni kal ın 

ayaklı yapıldığını anlayamıyoruz. Bakkam çama oranla daha ağır bir ağaç olduğu 

için, oku ağırlaştıracaktır. Nitekim bu çeşit oklar bakkam ayaksız oklardan daha 

ağırdır. Ayrıca bu ağırlık ayak yerinde toplandığı için okun mizanını (terazisini) 

bozmaktadır. M. Kâni , pişrev oklarında b a k k a m ayağın kullanılmaz olmasını bu 
128 

sebebe bağlamaktadır. Kaldı ki, bakkamlı pişrev oklan da kırılabiliyordu; bunu, 

iki tanesinin baldır kısmından tâmirli (meremmctli) oluşundan anlıyoruz. Dikkati 

çeken bir nokta da, yedi tanesinin âdi gezli oluşudur. Usta ellerden çıktığı ilk 

bakışta belli olan bu oklarda, neden daha ileri olan bakkam gezin tercih edilmediği 

de anlaşılamıyor. 

Ağaç pişrev oklara gelince ( R e s i m 184) incelediğimiz 50 kadar örnekte 

ölçüler şöyledir: boy 61-63 cm (sekizinde 54.6-56.1 cm), göbek çapı 6.5-7.9 

m m , ayak çapı 2.6-4 m m . Topuz biçiminde kuğu kanatlı yeleklerinin boyları 

26.4-35 m m , yükseklikleri 6-10.5 mm arasında değişmektedir. Yeleklerin kıvrım 

yönü, yapıldıkları kanada göre, sağa veya sola doğru olabiliyor. 

M. Kâni, ortalama pişrev oku boyunun 20 zira-ı mimarî parmağı (63c m) 

olduğunu bildiriyor. Bu ölçü, elimizdeki pişrev boylarına aşağı yukarı uymaktadır; 

örneklerden % 80' i 62-63 m geliyor. Abdullah Efendi ise, yay boyu için kullanılan 
, 1 2 9 

tutam ölçüsü yerine k a b z a ölçüsü kullanarak, 7 kabza münâsibdir demektedir. 

Tutam ile kabza aras ında fark o lmak gerek; çünkü tutam için b u l d u ğ u m u z 11.2 

c m ' i ok boyuna uygularsak, 78.4 cm gibi aşırı bir ölçüyle karşılaşıyoruz. Şu 

halde 1 kabza boyu, eldeki örneklerden hareketle, 63x7=9 cm kadar olmalıdır. 

Bu arada, normal pişrev boyundan 6-7 cm kısa olan bir hayli pişrev okuna 

rastlanıyor. 19. Yüzyılda yay boylarında görülen kısalma sebebiyle, ok boylarının 

da bu ölçüye indirildiği anlaşılmaktadır. Daha önce de kısa ok yapıldığını biliyoruz: 

17.Yüzyıl kemankeş ler inden Lâlîzâde A h m e d Efendi, kolları kısa olduğundan 

kendisi için kısa yay ve oklar yaptırmıştı. Böyle yay ve oklara daha sonra 

L â l î z â d e b o y u denilmiştir. Atıcılar Sicilli'ne düşülen bir nottan, normal pişrev 

boyunun 20 zira-i neccârî (63 cm) olmasına karşılık, Lâlîzâde b o y u ' n u n 17 

p a r m a k (53.6 c m ) o lduğunu öğreniyoruz. Bu ölçü, eldeki kısa oklara uyuyor. 

128 M, Kâni, Aynı Eser. s. 182. 

j 2 ' M. Kâni, Aynı Eser. s. 182; Abdullah Efendi, Aynı Eser. v. 16a. 
Abdullah Efendi, Tezkîretü'r-Rumat, v. 36b. 

151 Atıcılar Sicilli, s. 9. 
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M. Kâni, Aynı Eser. s. 182, 231, 240; Abdullah Efendi, Kavâidü 'r-Remi. v. 16b. 

İncelediğimiz örneklerin büyük çoğunluğu ince ayaklı, yâni ş e m ' endam 

türündedir. Ayağı kolaylıkla kırılabilen bu türlü okların tercih edilişi hafif 

oluşundandır. Ok değerli bir şeydir; kırıldı diye bir tarafa atılmıyor, onanl ıyordu. 

Onarım işlemine, okçular arasında m e r e m m e t denilirdi. Okçu ustalarının bir işi 

de buydu. Büyük hüner isterdi; öyle ki, bâzı ünlü okçu ustaları anılırken, onardıklan 

okların aslından daha sağlam olduğu belirtilmektedir. Meremmet konusu konusu 

üzer inde ayrıca duracağız. 

Y e k s ü v â r o k u : Tek parça k a m ı ş t a n yapı lan, soyalı v e t o p u z b i ç i m i 

k e l e b e k k a n a d ı yelekli menzil okudur. Ağaçtan ve bakkam ayaksız yapı lmağa 

başlanınca, pişrev okundan bir farkı kalmamıştır. Yeksüvâr ' ın gezi bakkamsız, 

yâni âdî gezdi; b a k k a m gez yaygınlık kazandıkça aradaki bu fark da ortadan 

kalkmıştır. 

İncelenen çok sayıda menzi l oku arasında ancak bir tek yeksüvâr okuna 

rastlanabildi. Yeleği dökülmüştür, ama kalan izlerden pişrev yeleği gibi kısa boylu, 

topuz biçimli olduğu anlaşılmaktadır. Ölçüleri şöyledir: boy 64.2 cm, göbek çapı 

7 m m , ayak çapı 4 . 4 m m , ağırlık 12.4 gr. Kalın ayaklı, yâni tarz-ı h a s biçimli 

oluşuyla, b a k k a m ayaklı ağaç pişrevleri andırmaktadır. 

Z e r g e r d â n o k u : Boğaz kısmına ustasının nişanı olarak altın tel sarıldığı 

için bu ad verilen menzil okudu. Zeytuni (zeytin çekirdeği biçimi) demir temrenlidir. 

Temren ağırlığı, okun mizanını bozduğundan sonradan terkedilmiştir. Temreni 

dışında yeksüvâr okunun aynıdır. Ni tek im, boğazı altın telli yeksüvâr okları 

z e r g e r d â n y e k s ü v â r diye de anılıyordu. Bundan da elimizde bir tek örnek 

vardır. 6 parça kamıştan mücevvef olarak yapılmış, boyun kısmına ağaçtan, 

b a k k a m gezli b i r b a ş geçirilmiştir. Ölçüleri : boy 64.6c m, göbek 7.2 m m , ayak 

4.5 m m , ağırlık 14 gr. 

2 .b- M e ş k O k l a r ı 

H e k i o k u : Menzi l atışlarına hazırlık için veya okçular aras ında tertiblenen 

gündelik yarışmalarda kullanılan bir tür oktur. Gövdesi pişrevin hemen aynıdır; 

tek farkı yeleğinin topuz şeklinde değil, ince ve uzun oluşundadır. Yeleği, gez 

dibinden 4.5-7 mm yüksekten başlar, gitt ikçe alçalıp 40.5-64.5 mm ilerde sıfır 
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olur. Yeleğin uzunluğu sebebiyle, okun boğazı da uzunca yapılmıştır (Res im 

1 8 5 ) 

İncelediğimiz iyi durumdaki 35 heki oku, uzunluk bakımından üç guruba 

ayrı l ıyor. O r t a b o y h e k i l e r 62-62.7 c m , yâni aşağı yukar ı n o r m a l pişrev 

uzunluğunda, ekseriya ş e m ' endam formunda ve ortalama 13.5 gr ağırlıktadır. 

U z u n boy hekilerde, boylar ortalama 65cm, ağırlıklar 15.5 gr, ayak yerleri kalın 

(tarz-ı has), uçları " tokça soyalf 'dır. Daha az sayıda ö m e ğ c rastlanan kısa 

hekilerde ise, uzunluklar yaklaşık Lâlîzâde boyu pişrevlcr kadardır. 

P i ş r e v ile hek i a ras ında, uçuş b a k ı m ı n d a n , ne gibi bir fark vardır? 

O k m e y d a m ' n d a ayrı bir Heki Menzili bulunduğu ve burada yalnız heki okuyla 

atıldığı biliniyor. Menzil kayıtlarında, okçuların kimi zaman hileye kaçarak, pişreve 

heki veya hekiye pişrev yeleği taktırıp atışa durdukları bağışlanmaz bir suç olarak 

anılmaktadır. Şu halde arada, yelek biçimlerinden doğan bu ince fark neydi? Bu 

sorunun araştırı lması uzmanlık alanımızın dışında kalıyor ve bir aerodinamik 

uzmanının ilgisini bekliyor. 

K a r a b a t a k o k u : Kemik soyalı ve bakkam gezli bir meşk okudur. Yeleği, 

heki yeleği b iç iminde ve boyunda olup, hekiden tek farkı, yeleğinin kuğu tüyü 

yerine karabatak tüyünden yapılmış olmasıdır. Bu kuşun tüyü daha kalın ve 

serttir. 

Elimizde bulunan iyi durumda 10 tane karabatak okunun boyları 60.7-65.6 

cm arasında değişiyor. Ortalama boy 62.7 cm'di r ve bu ö lçü Abdullah Efendi'nin 
134 

böyle oklar için verdiği 7 kabza (63cm) boyuna yaklaşmakladır. Göbek çaplan 

6-7.5 mm, ayak kalınlıkları 3-3.5mm ve hepsi de şem' endam biçimindedir. Yelek 

boyları (44-54 m m ) ve yükseklikleri (3.8-5 m m ) heki yeleğinden daha azdır. 

Bu cins okların uçuş özellikleri, karabatak yeleği kullanılmasının sebebi 

hakkında da bir bilgiye sahip değiliz. 

A z m â y i ş o k u : İki çeşittir ( R e s i m 186). Birisi meşk okudur, d a h a z iyâde 

ok koşularında kullanılır. Yeleği, heki ve karabatak oku yeleği gibidir; fakat, ucu 

demir temrenl i , b o y u onlardan daha uzundur: 21 zira-ı mimarî p a n n a k (66.15 

cm) kadar olması münâsibtir. 

135 M. Kâni. Aynı Eser. s. 176. 
m Abdullah Efendi, Aynı Eser, v. 16a. 
135 M. Kâni, Aynı Eser. s. 184. 
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Öteki türüne sa lâ azmâyi ş i veya i h t i y a r koşusu azmâyi ş i denilir; yaşlı 

kemankeşlerin kullandığı menzil okudur. Diğer çeşit menzil oklarından daha hafif, 

ince ve kısadır. Yeleği, heki yeleği biçiminde ve boyunda ama daha ensizdir, 

kuğu veya karabatak kanadından yapılır. Soya küçüklüğünde, zeytuni demir 

temrcnlidir. Yapımında, çok kullanılmış ve uçuşuna halel ge lmiş oklardan 

faydalandırdı: böyle iki pişrev oku eş edilir, ayakları kesilip birbirine eklenirdi. 

Diğer oklardan daha ince olduğu için, yeni çubuktan yapılanı her zaman o kadar 

sağlam olmazdı . M. Kâni, yeni çubuktan sağlamı yapılsa elbet de daha âlâ olur, 

diyor. Çok kere âdî gezli yapılırdı, ama bakkam gezlisi makbuldü. 

İncelenen 10 azmâyiş okunda boylar 64.3-65.8 cm ağırlıklar 11.6-17.6 gr'dır. 

Temren iğnesini sağlamca takabilmek için, daha çok tarz-ı has biçiminde, kalınca 

ayaklı yapılmışlardır. 

Bulabildiğimiz 5 salâ azmâyiş i 'nde ise, boylar 55.4-55.8 c m , göbek çapları 

7-7.7 m m , ayak çaplan 3-4 mm, ağırlıklar 9.8-13 gr arasında değişiyor. Azmayiş 

oklarında kemik soya yerine aynı biçim ve büyüklükte demir temren kullanılmasının 

sebebini bi lemiyoruz. Salâ azmâyişlerine, ince ve hafif olduğundan havada 

şahlanmasın, düzgün uçsun diye konulmuş olabilir. 

2.c- P u t a (Hedef ) O k l a r ı 

Eskiden, pot veya pota denilen toprak kablar hedef olarak dikilip atış yapıldığı 

için bu ad verilmiştir, (Resim 187). 15. Yüzyılda puta oklan da kamıştan yapılırdı. 

M. Kâni, kendi zamanına kadar arasıra kamış puta yapılıp kullanıldığını söylüyorsa 

da, bunlar günümüze kalmamıştır. Uçlarına konulan demir veya pirinç temrenler, 

zeytin çekirdeği gibi olduğundan, z e y t u n î d i y e anılırdı ( R e s i m 175) 

Puta oku yapımında, çam çubuğunun çok beklemiş olanı, sıkı dokulu yeri 

tercih edilirdi. Yeleği, heki yeleği şeklinde fakat daha uzun ve yüksek yapılır, 

kuğu veya kartal kanadı kullanılırdı. 

Abdullah Efendi, puta oklarının 7-7.5 kabza boyu olduğunu bildiriyor. 

Yukarıda hesaplandığı üzere, bir kabza b o y u n u 9cm kabul edersek, bu ölçüler 

63-67.5 cm karşılığıdır. M. Kâni ise, puta oklarını ikiye ayırarak, normal putanın 

1 3 6 M. Kâni, Aynı Eser. s. 176. 
1 ) 7 Abdullah Efendi, Aynı Eser. v. 16a. 
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heki veya azmâyiş boyunda yâni 20-21 zira-ı mimarî parmak (63-66.15 c m ) 

geldiğini, gerekirse savaşta ku l landmak üzere biraz daha uzun yapılabildiğini, 

diğer çeşidinin ise normalden kısa olup bu türe h a d d e p u t a s ı denildiğini 

yazmaktadır. 

El imizdeki sağlam durumda 50 kadar puta o k u n u n tasnifinde, bu o k l a n 

M.Kâni'nin söylediğinden daha ayrıntılı bir gııruplandıimaya gitmek gerekmiştir. 

Şöyle ki: Normal boy puta oku uzunlukları 65.3-65.8 cm'dir. Uzun putalar68.2-

68.7 cm ve 70.9 cm olmak üzere iki boya ayrılıyor. H a d d e putaları da boylarına 

göre, kısa (56.9-58.7 cm) ve çok kısa (51.9-52.1 cm) olmak üzere kendi arasında 

iki guruba ayrılmaktadır. Uzunluklarına göre, bu beş gurup okun yelek boyu ve 

yüksekliği ile ağırlığı da değişiktir. Ağırlıklar, normal putada ortalama 18gr, uzun 

putalarda 21 ile 26 gr, iki ayrı boy hadde putasında ise 10 ve 12.5 gr 'dır. 

Puta okları âdi gezli yapılırdı; istisna olarak arada bir tane bakkam gezli ve 

iki tane kemik başpâreli örnek bulunmaktadır. Ayrıca 7 tane uzun putanın temreni 

pirinçten yapılmıştır. Puta oklarının, kolay kırılmasın diye, boğaz, göbek ve baldın 

aynı kalınlıkta yâni kiriş endam biçiminde olması tavsiye edilmekte ise de, bu 

e n d a m d a b i r örneğe rastlamıyoruz. Eldekilerin hepsi, kal ınca ayaklı yâni tarz-ı 

has biçimlidir. 

T a l i m h a n e o k u : Bugünkü atış poligonlarına benzeyen kapalı mekânlarda, 

ta l imhane yayı denilen iri ve katı yaylarla atılan hedef okudur. Hedef olarak, 

demir ve tunçtan yapılan ve " a y n a " adı verilen küçük plakalar kullanılırdı. Bu 

tür oklar hakkında yeterli bilgi verilmemiştir. Tal imhane yayları, uzun yaylar 

o lduğuna göre, okları da uzun olmalıydı. Nitekim, Abdullah Efendi talimhane 
139 

oklannın 11 kabza boyu (99 cm) olduğunu yazıyor. Bu ölçü hayli mübalâğalıdır; 

çünkü, eldeki 3000 kadar okun hiçbiri 7 8 c m ' d e n daha uzun değildir. Madenî 

hedeflere atıldığına göre, temrenleri zeytuni biçimli demir temrenli olmalıydı ve 

herhalde, bu maksatla uzun boylu puta okları kullanılmaktaydı. 

"* M. Kani, Aynı Eser. s. 184-185. 

Abdullah Efendi, Aynı Eser. v. 16a. 

TÜRK OKÇULUĞU 2 9 5 

2.(1- İ d m a n O k l a r ı 

Atışa yeni başlayanlar, idmanda bir kazaya yol açmamak için ucu topuzlu 

özel bir idman oku kullanırlardı ( R e s i m 188). Bu maksatla, kalın gövdeli eski 

bir t irkeş oku alınır, u c u n a içi pamuk veya yün dolu deri bir torbacık takılırdı. 

Eldeki değişik bir örnekte ise, yelekten ayağa doğru gittikçe kalınlaşan bir okun 

ucuna düz bir demir temren yerleştirildiği görülüyor ( R e s i m 189). 

Aynca, kepâde idmanı sırasında, temrensiz, yeleksiz ve gezsiz bir ok çubuğu 

alınır, baş kısmına yandan bir delik delinerek çile buraya geçirilir. Yay atış yapar 

gibi çeki l ip bırakılır. Ok çi leye takılı olduğu için yayı terketmez. Yalnız, ok 

salıverildiğindc talibin eline veya yüzüne çarpmasın diye bu idman bir usta 

nezâretinde yapılmalıdır. 

T o r b a gezi : Hedef atışları için idman okudur (Res im 190) Kışın kapalı 

yerde, yakın mesafeden, içi pamuk çekirdeği (çiğit) dolu torbalalara atılır. Boyu, 

e n d a m ı ve zeytuni d e m i r temreni ile puta o k l a n n a benzerse de , başpâre gezli ve 

y e l e k s i z o l u ş u y l a o n l a r d a n ayrıl ır . H e d e f e y a k ı n d a n at ı ldığı iç in y e l e k 

konulmamıştır. Aynca, bütün diğer oklardan farkı, çam yerine gürgen ağacından 

yapılmış olmasıdır. M.Kâni, ç a m ağacının lifleri sık ve sıkı olanından aynl ıp, 

biçilip, taslanıp tabiî halde birkaç sene veya daha fazla kurutulursa âlâ torba gezi 

olur, diyorsa da, bu çeşit bir örneğe rastlamıyoruz. 

İncelediğimiz 10 örnekte uzunluklar 65.2-66.2 cm, yâni normal puta oklan 

kadardır. Ağırlıklan, gürgen ağacından yapıldıklan için, normal putadan ortalama 

5-6 gr daha fazladır. Dayanıkl ı olmaları için kiriş endam yapı lmalan tavsiye 

ediliyorsa da, gördüğümüz bütün torba gezleri tarz-ı has biçimindedir. 

H a v a gezi : Menzil atışlan için idman okudur. Temreni veya soyası yoktur; 

yeleksizdir. Gezi başpâre olup, kemik yerine daha çok boynuzdan yapılmıştır. 

Hava gezi 'nin ayrı bir andâmı vardır: boğazdan ayak ucuna kadar aynı kalınlıkta 

gelir, sonra ka lem ucu gibi küt bir sivrilik alır, ( R e s i m 191). M. Kâni kitabının 

bir yerinde, ne kadar iyi cins çamdan yapılırsa o kadar âlâ olur, derken, daha 

sonra, çamın ikinci kalite olanından yapıldığını söylemektedir. Eldeki örnekler 

çoğunlukla seyrek dokulu ve ikinci kalite çamdan yapılmıştır. Uzunlukları 65.2-

' " M . Kâni, Aynı Eser. s. 172. 
141 M. K&ni. Aynı Eser. s. 186, 154. 
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66.2 cm olup, kaynaklarda hava gezi için verilen 21 parmak (66.15 cm) ortalama 

ölçüye yakındır. Boğaz ve ayak çaplan 6.7-7.7 mm, göbek çaplan 8.5-9.3 mm'dir ; 

göbek çapının 2 m m kadar kalın oluşu çıplak gözle pek farkcdilmiyor. Ağırlıklar 

ise, 19-25 gr arasında değişmektedir. 

M. Kani, bir idman oku olan hava gezinin bazen menzil oklan kadar iyi 

uçtuğundan söz açarak: " B e h e r meydana sığmadığından pek meşke gelmezse 

dahi aralıkta birer dane küşâd verilmesi nazarları mütehayyir eder" demektedir. 

Kalın endamlı, üstelik yeleksiz bir okun, menzil oku kadar düzgün uçabileceğini 

sanmıyoruz. Ayak kısmı hatif olduğu için, ataldıktan bir süre sonra havada 

oynaması , yan gitmesi beklenir. Nitekim, bu mahzuru bir ölçüde gidermek için, 

ok çubuğunun çıralı kısmı ayak yerine getirilir. Bu mümkün olmazsa, ucun 

ortasından temren deliği açar gibi delinip, buraya bir parça kurşun çakılır ve 

deliğin ağzı aynı cins ağaçta kapatılıp, belli o lmayacak şekilde düzeltilir. Bu 

açık lama üzerine, eldeki bütün hava gezleri dikkatle incelenmiş, a m a böyle bir 

kurşunlu örneğe rastlanmamıştır. Ayrıca, eldeki örneklerde, çıralı kısmın ayak 

yerine getirilmesi tavsiyesine de her zaman titizlikle uyulmadığı görülmektedir. 

Hava gezi 'n in 30 tanesine bir des te denilir ve böyle satılırdı. Destedeki 

okların hepsi bir biçim, kalite ve ölçüde olmak gerekirdi; aksi halde, idmanda bir 
144 

aksaklık olursa, kusurun okta mı, atıcıda mı olduğu anlaşılmazdı. 

İbr i ş O k u : Kaynaklarda a b r ı ş , e b r û ş , e b r û v e ş d iye d e anılan bir idman 

ve meşk okudur, ( R e s i m 192). Yapımında eskimiş puta, azmâyiş veya beki 

ok lannın gövdesi kullanılırdı. Diğer oklardan tek farkı yeleğindedir: Tek parça 

tüy okun boyun kısmına helezon! olarak yapıştırılmıştır ( R e s i m 193). M.Kâni 

yeleğin b o y u n a sıyrılmış k a m ı ş r îş indcn yapıldığını bildiriyorsa da, elimizdeki 

örnekler kuş tüyündendir. Hepsi de eski puta okundan yapılmıştır. 

Havada yavaş uçtuğu için, okçunun atış sırasında yaptığı hataları belli eder; 

ayrıca, uzağa gitmediği için, dar meydanlarda menzil idmanı yapmaya yarar. 

Ç a v u ş o k u : Kılavuz okudur. Menzil günleri, atışa baş lamadan önce, 

seçilen menzil in o gün esen yele uyup uymadığını anlamakta kullanılır, (Res im 

142 M. Kâni, Aynı Eser, s. 178-179. 
I4' M. Kâni, Aynı Eser, s. 178. 
144 M. Kâni, Aynı Eser, s. 186. 
145 M. Kâni, Aynı Eser, s. 104, 138, 185. 
146 M. Kâni, Aynı Eser. s. 186. 
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194). İslık çalarak gittiği için, havada kolaylıkla izlenir. Diğer oklardan farkı 

soyasmdadır: Mermi çekirdeği biçimli kemik veya fildişi soyanın uca yakın yerinden 

içeri çapraz bir delik açılmıştır; bu sebeple, uçarken ıslık sesi verir ( R e s i m 

195). 

Ç a v u ş okunun tarihi hayli önceye uzanıyor. Hun Türkleri bu oku, harpte 

h a b e r veya sa ld ı r ıya g e ç m e işareti o larak kul lanı r lard ı . Dede Korkut 

Kitabi uda ö t k ü n ok diye anı lmakta, 16. Yüzyıla ait bir belgede ise ç a ğ ı r g a n 
149 

ok diye adlandırılmaktadır. Mustafa âli: "Cümleden evvel atılan bu tire kıl: 11/ 
İSO 

tâbir ederler ve haylice makbul dinarlar" demektedir. Çavuş okunun Mogollarda 

ve Uzak Doğu ülkelerinde de kullanıldığını biliyoruz.. 

Yapımında daha çok puta oku gövdesi veya hava gezi kullanılırdı. Nitekim, 

bulabildiğimiz 12 çavuş okundan altısı hava gezinden, üçü âdi gezli putadan, ikisi 

bakkam gezli putadan, biri de çok boğumlu kamış tirkeş okundan yapılmıştır. 

Ayrıca, pir inç veya d e m i r uç kullanıldığı ve b irden fazla delik açıldığı da 

görülmektedir. Madenî uçlularda, sesi arttırmak üzere, başın içi boş bırakılmıştır. 

2.e- T i r k e ş (Savaş) O k l a r ı 

Asker ler oklar ını, boyunlar ına astıkları t i r k e ş denilen deri çantalarda 

taşıdıklan için, her çeşit savaş oklan bu adla anılırdı. Tirkeş oklannın boy ve 

ağırlıkları menzil oklarından fazla, yelekleri daha uzundur; uçları değişik biçim 

ve büyüklükte çelik temrenlidir. Savaşta çok sayıda ok harcandığı için, vakit 

alan ve pahal ıya malolan b a k k a m gez kul lanı lmamış, âdî gez le yetiniİmişlir. 

Elimizde, bakkam gezli, başpâreli, zengin bezemeli bâzı örnekler varsa da, bunlar 

özel olarak hazır lanmış nâdir örneklerdir. 

Türklerin 15.Yüzyıla kadar kayın ağacından ok kullandıklarına, bu tarihten 

s o n r a g e r e k t i rkeş g e r e k menzi l oku y a p ı m ı n d a k a m ı ş a g e ç i l d i ğ i n e v e 

16.Yüzyıldan itibaren ise her türlü okun çam ağacından yapıldığına yukarıda 

147 O. Turan. "Türklerde Hukuki" Sembol Olarak Ok", Belleten. C. IX, Temmuz 1945. Sayı 

35, s. 315. 

Dedem Korkud Kitabı. (Haz. O. İ. Gökyay). s. 89, 120, 122. 
, 4 , T S M Arşivi, E. 179. 
150 Mustafa Âlî, Kühnü'l-Ahbâr. TSM Kıb. Revan 1124, v. 157b. 
151 E. D. Phillips, 77te Mongols. London 1969, fig. 6; J. R. Wiggins ile görüşmenizde, ir 

fildişi başlı Japon çavuş okları hakkında hayli bilgi edinmiştik. 
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işaret etmiştik. Kayın ağacından yapılan oklar günümüze kalmadığı için, yapım 

özellikleri ve ölçüleri hakkmda birşey bilmiyoruz. 

Tesbit edebildiğimiz en erken savaş oku örnekleri ise ancak 14 tane kamış 

tirkeş okudur. Bunların hepsi de, işçilik yönünden başarılı, özel bir itina ile 

hazırlanmış örneklerdir. Çeşitli yapım farkları gösteren bu özel örnekler yanında, 

savaşlarda kullanılan sıradan örneklere de rastlanmayışı, kamış tirkeş oklarının 

s tandardını tesbite imkân vermiyor. Bu k o n u d a yazılı kaynaklarda da bir 

a ç ı k l a m a y a ras t layamıyoruz. Okçuluk r isalelerinde, sadece k a m ı ş menzi l 

oklarından bahsedilişi, Osmanlı ordusunda kamış tirkeş okunun ya çok kısa bir 

süre veya hiç kullanılmamış olduğu ihtimâlini akla getirmektedir. Hattâ, yine bir 

ihtimâlle eldeki az sayıda örnekler de savaş değil, hedef veya av oku idiler. 

Bunlar yapı bakımından üç guruba ayrılmaktadır: 

Ç o k p a r ç a l ı , mücevvef k a m ı ş o k l a r : Eldeki üç örnek de 6 parça kamıştan 

ve fildişi başpârelidir. Temren iğnesinin çakıldığı 3-5cm'lik yere bir ağaç parçası 

yerleştirilmiş, temren dibine önce enli bir pirinç, sonra ensiz bir kemik rondele 

geçirilmiştir. Kamış demet inin b a k k a m geze geçtiği k ı sma da, dağı lmasın d iye 

küçük bir ağaç parçası çakılmıştır ( R e s i m 167 b). Temreni düşmüş iki örneğin 

boyu 67.7 cm, ağırlığı 19.5 ve 20.7 gr, sağlam durumda olanın boyu 70.2 cm, 

ağırlığı 24.7 gr 'dır . Hepsi de tarz-ı has formunda olup, göbek çapları 8-8.3 m m , 

boyun çapları 6.2-6.3 mm ve ayak çapları 5.3-5.8 mm arasında değişmektedir. 

Yelekleri dökülmüştür; kalan izlerden, 17 cm boyunda oldukları anlaşılıyor. 

Ç o k parçalı, içi ağaç gövdeli kamış oklar: Biri harap durumda beş örnek de 

yine 6 parçalı \c lildişi başpârelidir. Parçalar, boydan boya uzanan bir çam çubuk 

üzerine yapıştırılmıştır. Böylece, kamış ve ağaç karışımı bir tür elde edilmiş oluyor 

( R e s i m 167 c). Sağlamlık endişesi ile böyle yapıldıkları anlaşılan bu tür oklar, 

bizce birkaç bak ımdan sakıncalıdır. Önce, mücevvef oklardan daha ağırdırlar. 

Sonra , e sas yapıyı ağaç teşkil e t t iğ inden ve darbeyi d a h a çok bu k ı s ım 

karşı ladığından, kamışın başl ıca meziyeti olan esneklik burada ikinci planda 

kalmaktadır. Ayrıca ağacın ve kamışın esneklik farkları da, atış sırasında ve 

darbe anında uyumsuzluk yaratabilir. Nitekim, daha sağlam olması gerekirken, 

gövdeye yer yer sarıldığı görülen iplikler, böyle bir uyumsuzluğun varlığına işaret 

etmekte, kamış kaplamanın kolaylıkla dağıldığını göstermektedir. Ağırlıkları 

mücevvef kamış tirkeş oklarından fazla, uzunluk, kalınlık ve andâmları aşağı 

yukarı aynıdır. 
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T e k p a r ç a l ı , a ğ a ç t a k v i y e l i k a m ı ş o k l a r : Eldeki altı ö r n e k t e n biri 

boğumsuz, diğerleri tek boğumludur. Boğumlar okun göbek kısmına rastlıyor. 

İncelenen harap örnekte görüldüğü üzere, ayak kısmına mücevvef oklardaki 

gibi ağaç parçası konulmamış, temren doğrudan doğruya kamışa çakılmış, araya 

bu kere bir ince pirinç ve bir kalın kemik rondele yerleştirilmiştir. B a ş ve boyun 

kısmının yapısı da önceki lerden farklıdır: Boyun yerine sert ağaçtan bir parça 

eklenmiş, başına bakkam gez tekniği ile çam ağacından dudaklar yapıştırılmıştır. 

Daha önce, göğüs kısmının içine 6.5cm uzunluğunda bir çam çubuk çakılmış, 

sonra 1 lcm boyunda sert ağacın 4cm kadan inceltilip bunun üzerine geçirilmiştir 

( R e s i m 167 a ) . B o ğ u m s u z k a m ı ş t a n o lan ö r n e k d e aynı y a p ı d a ; fakat 

başpârelidir; temren dibine rondele konulmamış, sinir sarılmıştır. Gövdelerin aynı 

kalınlıkta, yâni kiriş endam biçiminde yapıldığı ve kamışın köke bakan yönünün 

okun boyun kısmına getirildiği görülmektedir. Bu gurup oklarda boylar 68.6-68.8 

cm, ağırlıklar 17.2-22.1 gr 'dır; yelek boyları 14.2-15.2 cm, yükseklikleri 5.8-7.8 

mm arasında değişiyor. 

Ağaç t i r k e ş o k l a r ı : Topkapı Sarayı koleksiyonunda 1500'ü aşkın ağaç 

savaş oku vardır. Bunlardan 25-30 kadarı özel bir itina ile hazır lanmış yüksek 

kalitede örnekler olup, diğerleri temren biçimllerine göre ayrılıp destelenmiş sıradan 

oklardır ( R e s i m 196). 

ö z e l olarak hazır lanmış tirkeş oklarının diğerlerinden farkı, iyi kalite çam 

a ğ a c ı n d a n başpâre l i o larak y a p ı l m a s ı , başpâre ve t e m r e n d i b i n e r o n d e l e 

konulması , ayak ve boyun yerlerinin zengin nakışlarla bezenmiş olmalarıdır. 

Başpâre dibinde en fazla üç rondele bulunmasına karşılık, temren dibinde bu 

sayı 1 2 ' y e k a d a r ç ı k m a k t a , g e n e l l i k l e s ıra ile p i r inç ve k e m i k r o n d e l e 

kullanılmakta, bazen de araya fildişi, sedef, bağa, gümüş rondeleler katılmaktadır. 

Rondele sayısı çoğunlukla 3-5 taneyi geçmiyor, dekoratif görünüm sağlamak 

amacıy la sayının artırı lması, temrenin okla bağlantıs ını zayıf latacağından, 

mahzurludur. Bazılarında, ayak, göğüs ve boyuna yer yer renkli ibrişim, g ü m ü ş 

veya altın tel sarılmış, aralarındaki boşluklar çiçek motifleriyle bezenmiştir. 

Seri hâ l inde yapılan bütün tirkeş okları âdi gezlidir; t emren dibine ve gez 

üzerine bir miktar sinir sarılmıştır; kalınca ayaklı, yâni tarz-ı has biçimlidir. Pek 

çoğunda, ayak yerine helezonî ince bir deri şerit sarıldığını veya bu tarzda 

boyandığını görüyoruz. Şerit veya boya ayağı tamamen örtmediğine göre koruyucu 

özellik taşımadıkları, sadece süs oldukları anlaşılıyor ( R e s i m 197) 
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Tirkeş oku boylan 65.5-78 cm arasında değişmektedir; fakat temren dibine 

kadar çekilebildiğinden, okun gerçek uzunluğu temrensiz olarak düşünülmelidir. 

O zaman ok boyları 63.5-73.5 cm'ye inmekledir. Temren, okun ağırlığını ve 

mizanını de büyük Ölçüde etkiler: Nilekim, 35-40 gr tirkeş oklarında ağırlıkları 

bazen 16-17 gr'ı bulan temrenler kullanıldığı görülmektedir. 

Tİrkeş oklarının kullanılış amacını da, öncelikte temrenin biçimi belirler. Bu 

oklarda gövde, yelek ve gezler yapı ve Ölçü bakımından aşağı yukan aynı olduğu 

halde, temrenlerin büyüklük ve biçimleri zengin bir çeşitlilik gösteriyor. Temrenler, 

atılacak hedefin cinsine göre değişiyordu. Okçuluk kitaplarında, temrenler, üç 

köşe, dört köşe, yuvarlak ve yassı olmak üzere dörde, aynca herbiri uzun ve 

kısa diye ikiye ayrılmaktadır. " Topkapı Sarayı koleksiyonunda, oklar üzerindeki 

örnekler dışında, değişik biçim ve boyda torbalar dolusu kullanılmamış temren 

bulunmaktadır. Bunları dikkate alırsak, yukarıda geçen dört tipe. üç köşeli yıldız, 

dört köşeli yıldız, çok köşeli yıldız, oval, baklava ve çatal kesitli tipleri de katmak 

gerekir (Resim 199, 201). Ayrıca, ucu üç köşe arkası yuvarlak, ucu dört köşe 

arkası yassı gibi birleşik türlere de rastlıyoruz. Dördüncü guruptaki yassı 

temrenlerde, yalnız büyüklük bakımından değil, ince mızrak ucu biçiminden enli 

yaprak biçimlerine kadar değişen bîr form çeşitliliği gösteriyorlar (Resim 197, 

201). Bu arada, uçları yassı ve oval, uzun boyun kısımları bir çiftten onüç çifte 

kadar dikenli, değişik bir temren tipine rastlıyoruz (Resim 200). 

Üç köşe, dört köşe, yuvarlak ve yıldız kesitli uzun ve kısa temrenler cebe 

(zırh gömlek), cevşen (zırh yelek) ve göğsü sırtı çelik plakalı zırh giyim, tolga 

(miğfer) ve serpenah, ağaç, deri ve demir kalkan içindir; yaprak biçimli yassı 

temrenler ise, zırhsız düşmana ve vahşî hayvana karşı kullanılır. 

Temren yapımı dikat ve tecrübe ister. Orduda ok ve yay kullanıldığı devirde 

temrencİ ustası okçu ustasından ayrıydı. Temrenin geçişli ve Kayar olması 

için, yüzeyi pürüzsüs, ucu sivri ve kenarları keskin, çeliğinin suyu kararında 

olmalıdır; suyu az verilirde çabuk eğilir ve körelir, çok kaçarsa kolay kırılır. 

Abdullah Efendi, "Rivâyetdİr ki eşekbevli (sidiği) ilesuvarılsa urulan âdem iflah 

bulunmaz" demektedir. Tirkeş oklarının temreni sık sık bakım İster; ucu ve 

1 ) 1 N. A. Faris - R. P. Elmer, Arab Archeıy. s. 107-109; Abdullah Efendi. Aynı Eser. v. 19b-
20b. 

1 , 1 Abdullah Efendi, Aym Eser, v. 19b-20a. 
m Abdullah Elendi, Aynı Eser, v. 20b. 

TÜRK OKÇULUĞU 3 0 1 

kenarları iyi bilenmeli ve pastan korumak için yağlanmalıdır; paslı temren geçici 

ve kaynar olmaz. Delicilik ve kesicilik konusunda yalnız kalitesi değil biçimi dc 

önemli rol oynar: uçtan itibaren tatlı bir eğitim verilmesi, sivri tiplerde çıkıntıdan, 

yassılardan kalınlıktan kaçınmalı, dibindeki zıvanası okun ayak çapından geniş 

yapılmalıdır. "Demrem ok gövdesinden ziyade ola ki demren girdiği yere ok 

zahmetsiz gire denmişdir". 

Yangın oku: Deniz muharebelerinde yangın çıkartmak için kullanılan bir 

çeşit savaş okunur. Temren ucunda mafsallı iki İğne vardır; yelken bezine 

saplanınca geri çıkmaz. Aynca, yelkeni delip geçmesini önlemek üzere, gerisinde, 

öne kıvrık iki kanca vardır (Resim 198b). Temrenin bitiminde bulunan konik 

biçimli barut haznesinin fitili ateşlenir ve atılır; ok hedefe varlığında ateş hazneye 

ulaşır, büyüyen alev yelken bezini tutuşturur. Gövde ve yeleği tirkeş oklarındaki 

gibidir. Çileden çıkma tehlikesine karşı, gez kertiği derince oyulmuştur. 

Erken tarihli risalelerde iki ayrı çeşit tirkeş okundan söz ediliyorsa da, 

bunlardan günümüze örnek kalmamıştır. Gezsiz ok: Düşman, atılan oku 

kullanamasın diye, gez yeri açılmamıştır. İki türlü atılır: Ya çilenin gez girecek 

yerine yüksük biçiminde bir halka takılır ve ok buna geçirilerek atılır, veya halka 

sağ elini serçe parmağının bir iple bağlanır, ok yaydan çıkınca halka elde kalır. 

Keskin gezli ok: Okun gez kertiği dibine farkcdilmeyecek şekilde küçük bir bıçak 

yerleştirilmiştir. Halka ile atılır. Düşman hileyi sezmezse, oku geri atmak için 

gezlediğinden bıçak girişi keser; hem yayın elden çıkmasına, hem de 

yaralanmalara sebep olur. 

3- Okların Ağırlığı 

Yukanda işaret edildiği gibi, çeşitlerine göre okların boy ve ağırlıkları 

birbirinden farklıdır. Aynca, bir yay ile o yaya uygun ok arasında bulunması 

gerekiyordu. Abdullah Efendi, pişrev yay ve oklan için şu oranları vermektedir: 

75 dirhem yay için 4 - 4 1/2 dirhem ok 

80 dirhem yay için 4 2/3 dirhem ok 

90-95 dirhem yay için 5 - 5 1/3 dirhem ok 

Tayboga, Buğyetü 'İ-Merdm, v. 28b-29a; Abdullah Efendi, Aynı Eser, v. 20b. 
m Tayboga, Aynı Eser, v.9la-b. 
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100 dirhem yay için 5 - 2 / 3 - 5 1/2 dirhem ok 

100 dirhem den çok yaya 6 dirhem ok 

Aynı yazar, ayrıca, kamış pişrev için 4-5 dirhem, ağaç pişrev için 4.5-6 

dirhem ortalama ölçüdür demektedir. Kemankeş A h m e d ' e göre, pişrev oku 

6 dirheme kadar münasibdir; okçular arasında, 100 dirhem yaya 6 dirhem ok 
158 

gerek denilmiştir. M. Kâni ise, pişrev ve diğer menzil okları için şu oranlan 
159 

veriyor: 

70 dirhem timarlı yaya 

80 d i rhem timarlı yaya 

90 dirhem timarlı yaya 

100 dirhem timarlı yaya 

3 2 / 3 - 3 1/2 d i rhem ok 

4 - 4 2/3 dirhem o k 

4 1 / 2 - 5 dirhem ok 

5 1 / 2 - 6 dirhem ok 

Elimizdeki pişrev ve menzil için meşk oklarının ağırlıklan 7.2 -17.6 gr. (2.3 

- 5.4 dirhem) arasında değişmektedir. N o n n a l boyda pişrev okları 10.6 -14.8 gr. 

(3.3 - 4.7 dirhem), bunlann da büyük çoğunluğu 4 dirhem gelmektedir. Halbuki, 

bu ağırlıkta yaylar en hafif menzil yaylandır ve nadiren kullanılmaktadır. Nitekim, 

eldeki 373 yaydan ancak % 6'sı bu ağırlıktadır. Bu bakımda, verilen ölçülerle 

incelenen örnekler arasında tam bir uyuşma kuramıyoruz. 

Ne var ki, adı geçen yazarlar bu ölçüleri verirken, öte y a n d a n bunlar ın 

kesin olmadığını, atıcının gücüne, hünerine ve hava durumuna göre ok ağırlığının 

değişebileceğini de belirtiyorlar. 

Rüzgar sakinse hafif okla atılabilir, şiddetli esiyorsa sağlıklı atış için ok biraz 

ağır olmalıdır. Ç u h a d a r Ahmcd bu konuda şöyle diyor: " O k u n kalın ve ince ve 

dirheminin ihtilafı atıcıya nazarladır. Kemankeşin çekişine göre ok ağır ve kalın 

olur. Dirhemsiz ve ince oku ağır ve kalın okun geçmeyeceği malumdur, lâkin 

yayın zarbı şedîd oldukça dayanamayıb pardldnir veya havada oynar. Anınçün 

çok k e n e yörük oklar parelenir. Ok dayanırla dayanmaz babeyni olmalı dedikleri 

bu manadadır. Lâkin yayı çok ve atışı zarblı olan münteha pehlivanlara bizzarurî 

hadisesi kal ın ve dirhemi ağır ok lâzımdır". M. Kâni ise, bu sat ır lann yazarı 

'" Abdullah Efendi. Aynı Eser, v. 19b. 
1 , 8 Çuhadar Ahmcd, İrşâdü'r-Rumât, v. 7a-b. 
IS* M. Kâni, Aynı Eser, s. 179. 
"" Çuhadar Ahmed, Aynı Eser, v. 7a. 
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olan Ç u h a d a r ( T o m a r ) A h m e d ' i a n a r k e n şunları y a z m a k t a d ı r : " M ü m t a z 

kemenkeş olmağla Rıkâb-ı Hümâyûn Çukadarlığına ilhak olunmuş çok yay çeker 

pehlivan tîrendazlıkda faiküT-akrân 100 dirhem yay ile 4 dirhem tir atıb hava alır 

t i rendaz ımış . 

Abdullah Efendi, puta oklarının vaktiyle 10-16 dirhem arası yapıldığını, kendi 

zamanında ise 5.5 - 6 dirhem ağırlığında k o ğ a z ç a n r p u t a ok lar ın ın makbul 

tutulduğunu bildirmektedir. " Elde bulunan normal boy puta o k l a n 16.2 - 20 gr. 

(5.1 - 6.3 d i rhem) gelmekte ve yukarıdaki ölçülere aşağı yukarı uymaktadır. 

Tirkeş oklannm ağırlığı ise, büyük ölçüde temrenine bağlıdır. Temren ağırlığı 

bazan 5 d i rheme kadar çıkmakta ve ok ağırlığının 1/3'ine yaklaşmaktadır. 

Abdullah Efcndi 'ye göre, temrenin büyüklüğüne de bağlı olarak tirkeş oku 

ağırlıklan 8 - 2 0 dirhem (25.5-64 gr.) arasında değişir. Aynca tirkeş yayı boyu ile 

tirkeş oku ağırlığı arasında şöyle bir oran bulunmalıdır: 

11 tutam (123.5cm) yaya 7-9 dirhem (22.5-29gr) ok 

12 tutam (134.5cm) yaya 8-12 dirhem (22.5-38.5gr)ok 

14 tutam (157cm) yaya 16 dirhem (51.5gr) ok 

İncelediğimiz 55 adet çeşitli ağaç t irkeş o k u n d a ağırlıklar 6 - 1 2 . 8 d i rhem 

(19.2 - 40.5 gr) arasında değişiyor. Bu ölçü yukarıda 11 ve 12 tutam yay için 

verilen ok ağırl ıklanna uymaktadır. Alt sıradaki ölçüler Türk yayları için olmasa 

gerekir, çünkü el imizde 12 t u t a m d a n uzun yay ve 12.8 d i r h e m d e ağır ok 

bulunmaktadır. 

4- O k l a r ı n M î z â n ı (Dengesi ) 

Okun yaydan düzgün konmasını sağlayan önemli bir etken de dengesinin 

tam olmasıdır. Okun dengesi şöyle kontrol edilir: Bir k a n ş boyunda bir ip alınır. 

İki ucu bir edilip, baş ve işaret parmaklan arasında tutulur. Meydana gelen ilmeğe 

oku asarak terazi kolu gibi düz durması sağlanır. Bu durumda iken, baş ve ayaktan 

ipe kadar olan uzunlukların oranı incelenir. 

, 6 1 M. Kâni, Aynı Eser, s. 256. 
162 Abdullah Efendi, Aynı Eser, v. 21b. 
165 Abdullah Efendi, Aynı Eser. v. 21b-22a. 
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Pişrev, heki, yeksüvâr ve azmâyiş okları soya ve yeleği takı lmadan, torba 

gezi temren ve başpâresi ile, puta ve tirkeş okları yelekli fakat temrensiz olarak 

kontrol edilir. Okun endamına göre, denge noktası tam ortadadır; tarz-ı h a s ' d a 

ilmeğin geze doğru bir parmak, ş e m ' e n d â m ' d a ise aynı yönde iki parmak kadar 

kayması gerekir. Hava gezi, başpâresi ile ölçüldükte ayak kısmı iki parmak ağır 

basmalıdır. Biçimi kiriş endam ise, ayak yerini ağırlaştırmak için, ağacın çırağı 

tarafı oraya alınır veya ayak ucuna bir miktar kurşun yerleştirilir. ' 6 4 

Eldeki okları temren, soya ve yeleksiz incelemek m ü m k ü n olmadığından, 

oklar ın mîzânı k o n u s u n d a yukar ıdaki kısa a ç ı k l a m a y a d a h a fazla birşey 

ekleyemiyoruz. 

5- Okların Meremmet i (Onarımı) 

Okun, yaydan çıkarken boyun kısmı, yere çarpınca ayağı fazla tazyik görür 

ve en çok bu iki yerinden kınlın Boyun kısmından kınlan okun artık kullanılmadığım 

elde bu kısmı o n a n l m ı ş örnek bulunmayış ından anlıyoruz. Ayağı k ınlan ok ise 

h e m e n her zaman iki üç, hatta dört kere onarılırdı. tecrübe ve titizlik isteyen bu 

işleme " o k ayak lamak" denilirdi. 

Kırık okun boyuna doğrudan, uzun olması sakıncalı değildir, M. Kâni "Bi r 
165 

karış dahi olabilir" demektedir. Kâtibi burunlu kalemtraşa benzer keskin ağızlı 

bir bıçakla, kınlan yer meyilli olarak yontulup düzeltilir. Sonra eldeki harap oklardan 

buraya eklenecek parça seçilir. Bu parçanın cinsi, rengi, dokusu ve özgül ağırlığı 

onarılacak okun ağacına uygun olmalıdır. Seçilen parça, okun düzeltilen yeri ile 

yan yana konulup eğikliği kalemle işaretlenir ve buna göre yontulur. Ağız ağıza 

getirilir; uyuşmazlık varsa, ince dişli f irengî eğe ile giderilir. Uçlar kabarıklık 

yapmayacak kadar inceltilmiş olmalıdır. Tekrar ağız ağıza tutulup işaretlenir ve 

meyilli iç yüzeylerde hizasına karşılıklı ikişer çemtik açılır (Resim 202). Çentikler 

aynı incelik ve derinlikte olmalıdır. Soma yapışacak yüzlere ve uçlannı kırmadan 

çentik içlerine tutkal sürülür. Kuruyunca tekrar tutkallanarak, çentikler birbirine 

düzgün geçirilip sağlam bir iple sanlır. Kuruyunca ip çözülür; ok rendeleri ile 

,w Abdullah Efendi, ^ym Eser, v. 19a; M. Kâni, Aynı Eser, s. 177-178. 
165 M. Kâni, Aynı Eser, s. 190. 
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ayağa istenilen biç im verilir; soya veya temreni takılır. D a h a s o m a k o ğ u ş o t u 

ile silinir; saf ba lmumu sürülür, ateşte bir süre ısıtılır ve kalınca astar bezi ile sıkı 

sıkıya silinerek cila verilir. İyi onanlan bir okun yenisinden farklı olmaz ve tekrar 
167 

aynı yerden kınlmazdı . 

Yaptığımız incelemede, bazıs ı ile ilk bakışda farkedilmeyen çok sayıda 

meremmetli okla karşılaştık. Ayak yerleri daha ince ve zayıf olduğundan, tâmirli 

menzil oku sayısı diğerler inden fazladır. K ı n l a n kıs ım u z u n s a üçer kertik 

a ç ı l m a k t a , k ı r ı k l ı k ö n c e k i t a m i r e k a d a r u z a n ı y o r s a ü s t ü s t e o n a r ı m d a n 

kaçınılmamaktadır. Çentiklerin yönü, eklenen parçada uca, gövdede ise geze 

doğrudur. Yalnız, istenilen cins ve kalitede ağaç her zaman bulunamadığı için, 

eklenen parçanın niteliği gövdeden farklı olabilmektedir. Eldeki çeşitli örneklerde, 

tâmirli ok oranı ve tamir sayısı şöyledir: 

Ok Cinsi Adedi Tâmirli Bir İki Üç Dört 

adedi tâmirli tâmirli tâmirli tâmirli 

Ağaç pişrev 

Heki 

55 30 

25 

16 

15 

8 

7 

6 

1 2 

Ağaç pişrev 

Heki JJ 

30 

25 

16 

15 

8 

7 

6 

1 2 

Azmâyiş 10 4 4 - -
Karabatak 10 8 5 2 

Puta 50 12 

1 

12 

1 

- - -

Torba gezi 10 

12 

1 

12 

1 

Hava gezi 50 

2 2 
-

Ağaç tirkeş 50 2 2 _ 

"'•Çuhadar Ahmed, Aynı Eser, v. 7a; M. Kâm,Aynı Eser, s. 190-191. 
167 Bahtiyûrzâde, Süleymâniye, v. 32b, Üniversite, v. 48a. 
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I I - O K Ç U L U K T A K U L L A N I L A N Y A R D I M C I A R A Ç L A R 

A - K A B Z A S A R G I S I ( M U Ş A M B A ) 

Yayın kabzası atıcının eline göre ince ise, iyi kavrayamayacağı için, yay 

avucunda oynar veya dönebilir. Bu mahzuru önlemek üzere kabzaya gereken 

kalınlıkta sarılır (Resim 203). Sargı muşambadan yapıldığı için bu adla da anılırdı. 

Önceleri , yay kabzaları kalın ve yassı yapı ldığından, kul lanı lmıyordu. 

Gerekiyorsa kabzaya dört parmak eninde yalınkat bir meşin yapıştırılır veya dikilirdi. 

Topkapı Sarayı Müzes i 'nde Yusuf Usta işi ve 1975 (1664/1665) tarihli böyle bir 

örnek bulunmaktadır (Env. No. 1/9170). Burada, kabzaya 15 cm. eninde ve 1 

mm. kalınlığında birden kaplanarak, dış kabza üzerinde, potluk yapmayacak şekilde 

ucuca dikilmiştir. Tayboga, bu meşinin soğuk havada avucu sıcak tutmağa, sıcakta 

terlemesini önlemeğe yaradığını bildimıektedir. ' Elde başka örnek bulunmaması, 

kabza meşininin çokça kullanılmadığı veya kullanılırken sanldığını akla getiriyor. 

18. Yüzyıldan itibaren yay kabzalannda görülen, 19. Yüzyılda açıkça beliren 

inceleme vc yuvarlaklaşma sargı kullanmayı zorunlu kılmıştır. 

1- Yapımı ve Özel l ik ler i 

Sargı yapımında, o vakitler mumcularda satılan, mumlu muşamba kullanılırdı. 

Yalnız, iyi cins az bulunduğu, soğukta sertleşip eli acıttığı için, yaya lar muşambayı 

ekseriye kendileri yapardı. Önce bir patiska alınır; bir uç öbür ucun üç misli 

eninde olmak üzere, şerit hâlinde kesilir. Atıcının eline uyan, eskimiş bir sargıyı 

s ö k ü p , pat i skayı o p a t r o n a göre b i ç m e k en doğrusudur . Parça, bir kapta 

kaynamakta olan m u m a atılır vc m u m u iyice emsin diye kaynatmaya devam 

edilir. H c m ş i n ' d e çıkan hâlis sarı b a l m u m u veya kâfuru denilen m u m tercih 

olunur. M u m temiz de olsa, bir kere y ıkamakta fayda vardır: Eritilip, soğuk saf 

suyu akıtılır; su dökülür, karışığı vc kiri varsa altında toplanır, bu kısım bıçak ile 

kazılıp temizlenir. Sargı soğukta sertleşmesin diye, kullanılan m u m u n her 10 

dirhemine 1 dirhem sakız terementisi katılır. Kemenkeş Ahmed, bu arada 

"* Tayboga, Aynı Eser, 22a-b; M. Kâni, Aynı Eser, s. 68. 
m M. Kâni. Aynı Eser. s. 207-208. 
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m u m a birkaç damla zeytin yağı katılmasını tavsiye ediyor, sargının daha yumuşak 
. ... 1 7 0 

ve âlâ olacağını söylüyor. 

Patiska şerit m u m içinde yeterli kadar kaynadıktan soma bir masa ile ucundan 

kaldırılıp m u m u süzdürülür vc rüzgârlı bir yere asılır. Tamamen soğumadan alınıp 

kenar kenara dikilerek kaşak yapar gibi içi dışına devşirilir. Dikiş yerinin sargının 

ortasına gelmesine ve düzgün olmasına dikkat edilmelidir. Yapımı tamamlanınca, 

kalınca bir bez ateşte ısıtılır, sargı üzerine katlanarak üç beş kere sıkıca çekilip 
, , 171 

iyice yassıltılır. 

M. Kâni 'den aldığımız bu son satırlardan, kendisinin bu konuda duyduklan 

ile yetindiği, elindeki sargılan incelemediği anlaşılıyor. Çünkü gördüğümüz bir 

hayli örnekten hiçbiri iki katlı değildir. Ya çift kat m u ş a m b a ucuca diki lmekte 

veya önce üç dört kat edilip sonra ucuca birleştirilmektedir. Bu durumda kat 

sayısı 4-8 olmakta, devşiri lemeycceği için uçlar gizli dikişle tutturulmaktadır. 

Eldeki 20 kadar kabza sargısında ölçüler şöyledir: Sargı boylan 93-136 cm., alt 

uç enleri 2.5 - 3.3 cm., üst uç enleri 1-1.4 cm. arasında değişiyor. Kalınlıkları 

alt uçta ortalama 2.5 m m , üst uçta 1.5 mm'di r . 

2- Kullanılması 

Kabza sargısının yapımı ve kalitesi kadar, sarılıp kullanılması da bilgi ve 

dikkat ister. Enli ucu pot yapmasın diye bıçakla inceltilir ve kabzanın sol alt 

yanına konularak soldan sağa yukan doğru sarılır. Kabzayı kavrayan parmaklarla 

ve tutuşla aynı yönde sarılması kolay çözülmesin diyedir. Abdullah Efendi, el 

ayasına göre çapraz sanlmasını tavsiye ediliyor. " Sargının kalın olması istenirse, 

katlar birbirine fazlaca bindirilir. Çok sıkı sanlmah, öyle ki ilk bakışta yayın kabzası 

gibi görünmelidir. Bazı lan, sıkıca sanlduktan sonra kat lan birbirine dikerler. 

Acemiler, kavuk gibi çok ve şişkin sararlar, ok geçecek yer kalmaz, sıkıca tutmak 

imkansızlaşır. 

M. K â n i ' y e göre sargı, kabzanın avuç içine gelen sol yanına alçak (ince), 

parmak uçlarına gelen sağ yanına ise yüksek (kalın) s a n l m a h ki, kabza avuç 

170 Çuhadar Ahmcd, Aynı Eser. v. 14a. 
171 M. Kâni, Aynı Eser, s. 207-208. 
177 Abdullah Elendi, Aynı Eser. v. 40a. 
I 7 J Çuhadar Ahmcd, Aynı Eser. v. 14a-b. 
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içine rahat otursun ve parmaklar kabzayı iyi kavrasın. Bir başka tavsiyesi de, 

m u ş a m b a n ı n kabzanın orta yer ine çelik g ö r ü n e c e k kadar ince ve seyrek 
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sarılmasıdır. Bu yavsiye ve tarifler bize hayli karışık görünüyor. 

Kabzayı sıkı ve rahat kavramak için elverişli sargı ölçüsünü ve sarma tarzını 

bulmak atıcının tecrübesine kalmıştır. Usta bir atıcı, el yapısında bulunan veya 

tutuş alışkanlığından doğan bazı aksaklıkları, sargıyı istediği gibi ayarlıyarak 

giderilebilir. Buna karşılık, sarma işinde acemilik, okun yolundan sapması veya 

kabzaya çarpması, yayın elde oynaması veya dönmesi, ele acı vermesi vc avuçta 

nasır yapması gibi önemli mahsurlara yol açabilir. 

B - K E M E N D 

K c m e n d , yayı kurmaya yâni çilesini takmaya yarayan bir çeşit kayış veya 

özgü kemerdir. Yay kemedle veya kemendsiz kurulabilir, bunun 120 kadar yolu 

vardır. Tayboga, yay kurmayı bilmenin okçulukta şart olduğunu, bir yayı 

tanımadan kurmağa ka lk ı şmamak gerektiğini, kırırlrısa töreye göre kırana 
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ödetileceğini yazmaktadır. Yayı kurarken kurmamaya, biçimini bozmamaya, 

yay başını veya çileyi elden kaçırmamağa dikkat etmelidir. Bu bakımdan, özellikle 

menzil yaylarını kurarken kemend kullanmak doğru olur." 

Tayboğa 'ya göre kemend, üç parmak eninde ve iki arış boyunda bir kayış 
178 

olup, uçları kulaklıdır. M. Kâni daha ayrıntılı bilgi veriyor: Eni üç parmaktan 

dar, uzunluğu kuran kişiye göredir. Tokmak kayışı veya örgülü şeritten yapılır. 

İki başı ilmeklidir. Yay başına takıldıkta burkulmasın diye, i lmeklere yekpare 
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demirden birer halka, onlara da ikinci birer halka takılır. 

Kemendle yay şöyle kurulur: Yayını kuracak kişi yere oturur, ayaklarını 

hafifçe uzatır. Kemendi belinden dolaştırıp halkaları yayın iki başına geçirilir. 

Ayaklarını kabzanm iki yanına dayar ve topuklarını yerden kaldırmadan ileri 

doğru ağır ağır uzatır. Elleriyle yayın kasanlarını tutup oynamamasını sağlar. 

1 , 4 M. Kâni, Aynı Eser, s. 69-70. 
' " M . Kâni, Aynı Eser. s. 69-70. 
"* Abdullah Efendi, Aynı Eser, v. 28a. 
m Tayboga, Aynı Eser. v. 50a-b. 
"• Tayboga, Aynı Eser. v. 53a. 
."* M. Kâni, Aynı Eser, s. 142. 
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Çile takılacak raddeye gelince, yayın durumunu sarsmadan, çile tunçlarından 

önce birini s o m a ötekini kertiklere oturtur. Sonra kemendi çıkartır. Tonçlan, 

tonç kertiklerine iyice oturtmalıdır; çünkü çile kurtulursa, büyük bir ihtimalle yay 

kırılır. Yay kurduktan soma dikkatle gözden geçirilir; eğilikler varsa, el ayasıyla 

sürterek ısıtıp, az gelirse biraz ateşe tutup düzeltir, gerekiyorsa törpüler. Atmadan 

önce birkaç kere kepâde yayı gibi çile çekilip bırakılırdı; buna okçuluk dilinde 

"kul lablama" denilirdi. 

Topkapı Sarayı kol leksiyonunda ancak bir tek k e m e n d örneğine rastladık 

( R e s i m 204). Çarpana tekniğinde ve renkli ibrişimle d o k u n m u ş olup, 4 cm. 

eninde ve 255 cm. boyutundadır. 

Uçları önde çapraz tutulacak biçimde kullanıldığı takdirde bu boyun uygun 

olacağı denememizden anlaşılmıştır. Yalnız, yukarıda verilen tariflerden farklı 

olarak, her iki uçta değil bir ucunda ilmek vardır vc bu da M. K â n i ' n i n söylediği 

gibi bir karış değil sadece 2.5 cm.'dir . Diğer ucunda örgü, 36 cm. boyunda bir ip 

halini alıyor. Anlaşıldığına göre, önce i lmek geçiriliyor, sonra diğer uç kemend 

boyu ayarlanarak yayın öbür başına sarılıp düğümleniyordu. Fakat, o sırada yayın' 

gerili olduğu ve dönmesin diye kasandan tutulduğu düşünülürse, tek elle sarmak 

ve düğümlemek tehlikesi yaratabilirdi. Belki de, kemendin bu ucu, kullanılmadan 

önce istenilen boyda bir ilmek halinde hazırlanmaktadır. 

C - Z İ N G İ R (ŞAST) 

Zingir, atış sırasında sağ elin baş parmağına takılan ve parmak boğumunun 

yaralanmaktan koruyan bir çeşit yüzüktür ( R e s i m 205-206). İranlılar, yüksük 

anlamında e n g ü ş t v â n e , Arablar k ü ş t i b a n derlerdi. Osmanl ıcada zingir veya 

şast deniliyordu. Şast, farsçada 60 demekti ve adını bu sayıdan almış olmalıydı. 

Zingirle atışta, işaret parmağı ilk boğumu baş parmak tırnağı üzerine konulur; 

parmakların bu şekli eski Arab parmak hesabında 60 sayısının karşılığıdır. 

Okul gezledikten sonra, çileyi baş parmak b o ğ u m u n a yerleştirerek işaret 

parmağını baş parmak tırnağı üzerine kapatmaya okçuluk dilinde m a n d a l denilir. 

Gerek mandalda, gerek çekiş ve atış sırasında çilenin kontrolü, zihgirsiz olarak 

"° Tayboga,^"' Eser. v. 52a; M. Kâni, Aynı Eser. s. 142. 
1 , 1 N. A. Faris - R. P. Elmcr, Arab Archery, s. 20-21, 44. 
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çok daha hassas yapılır. Ama sürekli zihgirsiz atmak, baş parmak boğumunda 

yarı lma ve nasır lanmaya yol açar. 

Zingir, önceleri halka şeklinde kesilmiş köseleden yapılırdı. Daha sonraları, 

bakır ve gümüşten, kıymetli taştan, fildişi ve boynuzdan yapılır olmuş ve özel bir 

biçim kazanmışt ır (Resim 208). Şîr-i mâhî denilen balığın dişinden, gergadan 

ve geyik boynuzundan yapılan zingirler, iyi cila aldığı ve zamanla sararmadığı 

için daha makbîldü. 

M a d e n ve taş olanlar dışında, her neden yapılacak ise önce keser vc köprü 

ile biçim verilir, kalın katkapla dclinir, sonra ince dişli eğe ile tavsiye edilir. Damak 

veya kaş adı veri len uzun kenarının, kirişin üzer inden kayacağı dış yüzü 

yuvarlatılıp cilalanır, iç tarafı parmak memesi oturacak şekilde hafif oyulur. 

Oyuğun genişlik vc derinliği, parmaktan mühür mumu ile alınan kalıba göre yapılır. 

Sonra, damağın içi bir miktar daha oyularak, buraya balık tutkalı ile bir sahtiyan 

parçası yapıştırılır vc diğer ucu damağın üzerine doğru yatırılır, buna kulak denilir. 

Atıcının parmağına uygun zingir yapmak ustalık ister. Deliğin genişliği, 

parmağa rahatça girecek kadar olmalıdır. Dar olursa parmağı boğar, bol olursa 

kiriş parmak boğuma ile eşik arasına sıkışık denilir, kiriş bıçak sırtı kalınlığındaki 

bu eşiğin üzerine oturmalıdır. Damak boyu ve yüksekliği ile deliğin karşı kenar 
182 

kalınlığı da parmağa uygun olmalıdır. " Her atıcıya uygun biçim ve ölçüyü bulmak 

zingirci ustasının işidir. Bu işin ayrı bir uzmanlık konusu olduğunu görüyoyuz. 

Nitekim zihgirciler, okçu ve yaycı esnafının dışında, kendi pirleri ve gedikleri 
183 

olan, bağımsız bir esnaf loncası idiler. 

İncelediğimiz 20 kadar zingirin, gümüş ve yeşimden üç dört örnek dışında, 

hepsi fildişinden yapılmıştır. Delik çapı ortalama 2 cm.'dir . Bir fildişi örnekte, 

deliği daraltmak için, ince kenarına bir miktar iplik sarıldığı görülüyor (Resim 

207). Kulak derisi, üstte damağın ortasına kadar uzanıyor; bu durumda, atış 

sırasında çile daha çok deri üzerinden kayacak demektir. 

I 1 , 2 Tayboga, Aynı Eser. v. 33a-b; Abdullah Efendi, Aynı Eser. v. 29a; Çuhadar Ahmed Aynı 
Eser. v. 12a-b; M. Kâni, Aynı Eser. s. 128. 

IH Zingircilerin piri, M. Kâni'ye göre Ali b. Ebû Tâlib. (Aynı Eser. s. 50), Evliya Çelebi'yc 
gore Şaghâl B. Sa'îd Kâşî'dir (Seyahatname. C. 1, s. 582). 
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D - B İ L E K S İ P E R İ 

Bilek siperi, kabza tutan sol el bileğine bağlanan, hem oku iç kabzaya kadar 

çekmeğe, hem de yumruğu oktan korumağa yarayan bir âlettir. 17. Yüzyılda 

kullanılmağa başlanıyor. Daha önce, okçarpmasından korunmak üzere, bileğe 

yen denilen enlice bir deri parçası sarılmaktaydı. Çuhadar A h m e d bu konuda 

şunları yazıyor: "Siperalât-ı cedideden olup karibü'l-âhirdc zuhur etmiştir. Evvelâ 

ok yumruğu incidmesin deyû oluksuz siper tablası istimal etmişler, sonra ok bir 

tarafa hatâ etmesin deyü tablanın üzerine meşinden bir y u m r u peyda eylcyib 

ismine ibik demişler ve nice müddet sonra ol ibiği kemik pareye tebdil cyleyib 

ve oku üzerinden atmışlar. Badehu Kırçcşmcli merhumun himmeti ile hâlâ istimal 

olunan oluk icâdolunub gittikçe tavil eylemişler. Hakîkatü' l hâl bir ok ki oluğun 

içine ziyâde çekilen ve bir tarafa isabet etmeden bir ok ki oluğun içine ziyâde 

çekilen ve bir tarafa isabet e t m e d e n kurtulan ziyade menzi l a l ıb az yay çok 

h ü k m ü n e girmiş olur" . 

Bileği korumağa yarayan yen ile, üstadın talibe kabza verirken şed' le birlikte 

bağladığı yen aynı şey olmalıdır. Elde örnek bulunmamakla beraber, zorlayıcı 

işlerde bileği incitmekten korumak için kullanılan tokalı meşin bilek bağına 

benzediğini tahmin ediyoruz. El imizdeki en eski örnek, Ç u h a d a r A h m e d ' i n 

o l u m s u z s iper tablası dediği türden bir s iperdi (Res im 209). B a ğ a ' d a b 

yapılmış, üzerine kendinden kabartma bir oluk açılmıştır. Dış yüzü, dolayısıyla 

oluk hafif bombelidir. Geçiş safhası sayılan ibikli siper örneğine de rastlayamadık. 

Sözü edilen örnek dışında, incelediğimiz 10 kadar bilek siperinin hdpsi, Kırkçeşkcli 

Mustafa Çelebi tarafından geliştirilen uzun oluklu türdendir (Resim 210). 

1- Yapım ve Özellikleri 

Bilek siperi dört kısımdır: Oluk. eşit, tabla vc tasma. Yapıma oluktan başlanır; 

bu kıs ım o k u n üzerinden kayacağı yeridir. Bağa, balık dişi, f i ldişi, öküz veya 

manda boynuzu, ıhlamur veya akçaağaç gibi maddelerden yapılır. Ağaçtan yapılıp 

üzerine sahtiyan kaplandığı da olur. Ablağı bulunabilirse manda boynuzu tercih 

edilir. Ö n c e , b o y n u z u n temiz ve sıkı yerinden 15 cm. kadar bir parça alınır; bir 

Çuhadar Ahmcd, Aynı Eser. v. 12b. 
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ağzı düz, öteki ağzı hilâl şeklinde keserle gereken biçim verilir ve yarım yuvarlak 

İ s t a n b u l ! t ö r p ü ile tesviyesi yapılır. Törpü izleri ince ağızlı eğe ile giderilip, dışı 

ve içi yuvarlak burunlu bıçakla kazınıp, okçuların kullanıldığı koğuş om (çöven) 

ile ovulur. Sonra, tebeşir tozuna biraz sahtiyan tersi kazıyıp, b i r miktar zeytin 

yağı katıp elde edilen karışımı bir bezle sıkıca sürerek cilâ verilir. Oluk parçasına 

gereken biçimi vermede ve varsa eğiriliklerini düzel tmede k a l ı b tabir o lunan 

aletten de faydalanılır. Kalıb, kızılcık veya şimşir iki parça tahtadan birer başlan 

menteşe ile mtturulmuş, öbür başlan sap şeklinde yontulmuş bir alettir. Biri oluklu 

öteki ona uygun biçimde kabarık olup, arada siper oluğu sığacak kadar açıklık 

bırakılmıştır. Aletin üst kapağı düz bırakılıp, ara yerde yuvarlak bir şimşir çabuk 

da kullanılabilir. 

Keser ve törpü ile biçim verilen boynuz parçası, önce saf suda yumuşayın

caya kadar kaynatılır, sonra dumans ız ç a m talaşı a lavine tutularak kalıba 

yerleştirilir; sıkıştırılır ve iki sap bir iple sıkıca bağlanır. Boynuz yeterince 

yumuşakamışsa, zor lanmamalı , yeniden kaynatmalıdır. Soğuyunca çıkarılıp, 

tesviye edilerek cilalanır. Balık dişi, fildişi ve bağa oluklara da aynı işlem uygulanır. 

Oluğu gösterişli olsun diye çeşitli renklerde boyarlar. 

Eşik, oluğu siper tablasına ve tasmaya bağlayan ağaç parçasıdır. Üst tarafı 

oyulup, oluğun ön tarafına balık tutkalı ile yapıştınlır. Eşiğin düzgün yontulan alt 

yüzüne ise siper tablası tutturulur. Yumruğu ok çarpmasından koruyan, oluk 

boyunda ve oval biçimli tabla da bağa, fildişi, kösele ve keler gibi maddelerden 

yapılır. M. Kani, tablanın eşiğe yapıştınlacağını söylüyorsa da, eldeki örneklerden 

çoğunda eşiğinin iki yanında oyuklar bulunduğunu, tablanın ön tarafının kesilerek 

bu oyuklara yerleştirildiğini ve istediğini tablanın çıkanlabileceğini görkekteyiz. 

Tabla, kullanılan malzemeye uygun olarak boyanıp süslenir, etrafına şir ze geçirilir. 

Siper baş parmak dibine ve bileğe bağlayan ucu tokalı kayış veya örgü 

şeride t a s m a denil ir . Tasmayı der iden y a p m a k , bi leğe o turacak b i ç i m d e 
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kesebilmek bakımından, daha doğrudur. 

Siper yapımı, dikkat vc tecrübe isteyen ayn bir uzmanlık konusudur. Rağbet 

artında, ayrı bir siperci esnafı ortaya çıkmıştı . Yeni bir sanat o lduğundan, 

zingircilerin piri Ali b. Ebû Tâl ib ' i o n l a r d a teberrüken pirleri saydılar. 

M. Kâni. Aynı Eser. s. 131-137. 

TÜRK OKÇULUĞU 3 1 3 

2- Kullanüması 

Bilek siperinin oluk boyu ve genişliği, eşik yüksekliği, tasmanın yapılış ve 

bağlanış şekli, kullanılacak kişinin yumruk yapısına, çekiş gücüne vc atış tarzına 

göre değişir. Siper yapımında bütün bu noktalara dikkat etmek ve zaman zaman 

prova yapmak gerekir. 

Oluk boyu çekişe göredir, "çekgiği kadardan iki parmak miktarı ziyâde olsa 

kâfidir ve oku siper başından atıp bir karış siper takmak abesdir". Oluğun 

fazla dar ve derin olması mahzurludur; ok kenarlarına sürtünüp sola savrulabilir 

veya kabzaya çarpabilir. O l u ğ u n baş ve ayapı arası kavislidir; kavsin tepe 

noktasına atış yeri denir; okun temreni atış yerinden en çok bir arpa boyu 

gerisine kadar çekilmelidir. Sipersiz atışta bu nokta, kürsü denilen, yumrukla 

bileğin birleştiği yerdir. Okçulukta, atış yerine kadar çekebilen irici, çekemeyene 

eksikç denir. Daha geriye çekmek mahzurludur; ok ya oluğa saplanır kırılır 

veya oluğa fazlaca sürtünüp sarsılarak çıkar. Oluğun başını sipere alçak veya 

yüksek tatturmak da sakıncalıdır; her iki halde tir siperi boylama denilen, okun 

oluğa boydan boya sürtünmesi gibi önemli bir mahzur doğar. Ok olukta yalnız 

atış yerine hafifçe sürtünerek çıkmalıdır. 

Ok çekildikte, hem yanağa hem kabzaya çok yakın olmalıdır; buna yakın 

kesdirme denir. Atışta ok kabzaya değdi değecek kadar yakın geçmelidir; bunun 

için gerekirse oluk sipere biraz eğri yerleitirilir. Bu hususun iyi hesaplanması 

yâni açık kesdirme sakınca yaratır; ok ya iyice sağa kaçar veya kabzaya 

çarpıp kınlır. 

Ayrıca, eşiğin fazla yüksek veya alçak olması, tasmanın yumruğa ve bileğe 

iyi oturmaması gibi hususlar da yukarıda sayılan mahzurlara yol açabilir. 

Bilek siperinin faydası yanında mahzuru da vardır. Bu sebeple Ç u h a d a r 

Ahmed, müırıkünse hiç kullanmamalı, bir kere alışınca insan artık onsuz atamaz 

olur, diyor. Nitekim Abdullah Efendi de, okçuluk tekniği konusundaki kitabinda 

siperden pek fazla söz etmiyor. 

Şimdi unutmamalı ki, Türk okçuluğunun altın çağında, yâni 15.-16. Yüzyıllar 

boyunca bilek siperi kullanılmamış, o büyük rekorlar sipersiz atışlarla kınlmıştı . 

Bu bakımdan siperi, bir gelişmeden çok gerilemenin belirtisi saymak mümkündür. 

'** Çuhadar Ahmed, Aynı Eser. v. 13b. 

Abdullah Efendi, Aynı Eser. v. 50b-51 a; Çuhadar Ahmcd, Aynı Eser. v. 13a-b. 17b-18b; 

M. Kâni, Aynı Eser. s. 98, 106, 133-136. 
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E- OK VE YAY Ç A N T A L A R I 

Yayın uzun zaman kullanılmayacaksa, yay kesesi içinde saklandığına daha 

önce işaret etmiştik. Tayboga, yayı aşırı soğuktan ve nemden korumak için kış 

günlerinde ve yağmurlu havalarda keseye koyup, yatarken koynuna almayı 
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tavsiye eder. Topkapı Sarayı kolleksiyonundaki yaylarda, 50 yıl önceye kadar, 

ağzı uçkurlu kırmızı çuha keselerden saklanıyordu. Kullanı lmayan okların da. 

çadır bezinden ağzı boğumlu ok torbası içinde saklandığını görüyoruz. 

Ok vc yayı taşımağa yarayan çantalara çeşitli adlar veri lmekteydi. Yalnız, 

eski kayıtlarda rastlanan bu konudaki bilgiler bir hayli çelişiktir. Söz gelişi tîrkeş, 

adına göre ok kılıfı olmak gerekirken, bâzan yay, bazen de hem ok hem yay kılıfı 

olarak anılmaktadır. Sadak ve gedeleç için de aynı şey söz konusudur. 

Sasani ve U y g u r tasvirlerinde okçular yay çantası taşımazlar; sadece, sağ 

taraflarına kemer kayışına asılı uzunca ok çantaları vardır (Resim lOd, 11). 

13. Yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren, av ve savaş tasvirlerinde, ok çantaları 
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yanında yay çantaları da yer a lmağa başlıyor. Yalnız, gerek bu en erken 

örneklerde, gerekse 14. Yüzyıl Cânıiü l-Tevârih ve Şahnâme minyatürlerinde 

ok çantasına muhakkak rastlandığı halde, yay çantasına her zaman rastlamıyoruz 

(Resim 14, 17, 18). Bu arada, 14. Yüzyıl başına ait bir dizi Câmiü'l Tevûrih 

tasvirlerinde ise, okçukarm yine yalnız ok çantası taşıdığı ve bu çantaların eski 
190 

Sasani biçimini devam ettirdiği dikkatimizi çekiyor. 15. Yüzyıldan itibaren, ok 

ve yay çantaları klasik formunu alır. Ok çantası sağ yana asılır vc bazısının 

üzerine yine ok k o y m a k için bir c e p vardır; yay çantası ise sol yana, kılıcın biraz 

gerisine asılır (Res im 211,212). Her iki çanta da bu klasik biçimini 19. Yüzyıl 

ortalarına kadar muhafaza etmiştir (Resim 213). 

Ok ve y a y ç a n t a l a r ı n a veri len adlardaki karışıkl ığı g i d e r m e k üzere , 

etimolojileri üzerinde kısaca duracağız. Eski Türk kitabelerinde ok kabına kes 

deniliyor. Yay kabı kullanıldığına dairisc -resimli belgeler gibi- burada da bir 

bilgiye rastlanmıyor. Kes sözünü, G. Clauson keş diye okuyor fakat Farsça 

Tayboga, Aynı Eser, v. 54a. 

Bkz. Varka ve Gülşah. TSM Ktb. Hazine 841; Kilâb-ı Tiryak. Viyana Nationalbibliolhck. 
A. F. 10. 

Is0 Câmiü't-Tavdrih. yaprakları. Berlin, Prcussischer Kulturbcsitz, Diez A. Fol. 71. 
'" H. N. Orkun, Eski Türk Yazııları. C. ili, İstanbul 1941, s. 163. 
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tirkeş kelisindeki keş ekiyle bunun bir ilgisi olmayacağını savunuyor. ' ' Kes 

daha sonra Divân-ı Lügati t-Türk'âc, kiş diye geçmekte ve " O k kiş içre çığıl 

tığıl kıldı, Okun kişde çılratdı" gibi örnek cümlelerden, ok çantası olduğu açıkça 

anlaşmaktadır. Bu eserde geçen, "kiş kurugluk, kış k u r m a n " sözlerindeki 
194 

kurugluk ve kurman ise, yay kabı demektir. Kaşgarlı M a h m u d kurman 

sözünün, "beline kuşağı bağla" anlamındaki k u r m a n d a n geldiğini açıkladığı halde. 

G. Clauson, her iki kel imenin kur kökünden "kurulu şeyin (yayın) konulduğu 

k a b " demek olduğunu ileri sürüyor. Ayrıca Divân'da üç yerde, okluk ve yasık 
195 

sözüyle karşılaşıyoruz. 

Dede KorkııdKitabı hda, bu konuda, değişik iki kelimeye rastlıyoruz: belik 

ve sadak. G. Clauson, ikinci kelimenin Moğolca sa adaktan geldiğini vc ok 

çantası o lduğunu yazıyor vc bu, Dede Korkut 'daki "Sadakından doksan okun 

yere d ö k t ü " ifadesini tutuyorsa da, başka hikayede rastlanan "Sadakında okun 

. . - 196 

kişin deler" sözü bu anlamı bulundurmaktadır. Bilük, bilik, belek şeklinde 

dc geçen belik sözüne gelince; "Beliğinde doksan okun..", "Beliğinden bir tutam 

ok çıkardı", " H e m e n yayı bitiğinden çıkarırdı" gibi ifadelerden belikte ne taşındığı 
197 

açıkça anlaşılmaktadır. 
16. Yüzyıl kaynaklarında da, aynı çelişik açıklamalarla karşılaşıyoruz: 
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Tuhfetü's-Seniyye'de "Sadak ki içine yay korlar" denilirken, Câmiü'l-Fürs 
199 

adlı sözlükte "Sadak ki içine ok koyarlar" denilmektedir. Aynı Yüzyıla ait 

diğer sözlüklerde şu açıklamalarla karşılaşılıyor: Beleğin yay konulan yanına 

kırban der ler" (Dekayıkii'l-Hakayık), "Kırban vc kemandâr ma 'nâs ına ki yay 

zarfıdır (Lûgat-i Şehname), "Tî rdân yâni bel ikde ok koyacak tarafı vc kabur 

(Lûgat-i Nîınetıtllah).' 

1 , 2 G. Clauson. "Some Old Turkish Word Connected with Hunting", Die Jagd bei den 
Allaischen Völkern, Asiatische Forschungen, Band 26, Weisbaden 1968, s. 14. 

195 Divân-ı Lügati't-Türk Tercümesi, (B. Atalay). C. I. s. 393, 457, C. II, s. 333; C. III, s. 

281. 
m Aynı Eser. C. 1. s. 504, 444. 
« Aynı Eser. C. 1, s. 100; C. III, s. 16, 55. 
"» Dedem Korkudun Kitabı (Haz. O. ş. Gökyay), s. 96. 121. 
'" Aynı Eser. s. 18, 110, 116, 117. 

Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü (T. D. K.), C. 111. s. 584. 
""Aynı Eser. C. IV, s. 648. 
a j 0 41m Eser. C. Ill, s. 448. C. IV, s. 512.91. 
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Bu değişik tanımlardan anlaşıldığı kadarıyla, önceleri ok konulan kaba kiş, 

yay kabına kurman denil iyor ve ikisi birlikte kiş k u r m a m diye anılıyordu. İlk 

defa Dede Korkut Kitabı'nda rastlanan belik ise, iki gözlü bir çantanın değil, 

birine yay ötekine ok konulan iki ayrı çantanın ortak adı idi. Belik yerine, yanlışlıkla 

Jirkeş veya sadak denildiği görülürse de, aslında, sadak yay kabı tirkeş ok kabudur. 

Vaktiyle bunların savaşlarda kullanıldığı düşünülürse, savaş oklarına tirkeş oku 

da denilmesi yerindenir; fakat savaş yaylarına tirkeş yayı denilmesi, bu yanlış 

adlandırmanın sonucudur ve 19. Yüzyıl ortalarına kadar böyle denil gelmiştir. 

D a h a seyrek rastlanan gedeleç sözü, kaynaklarda genellikle ok kabı, bazan 

de h e m ok hem yay kabı olarak anılıyor. Şemseddin Sami gedeleç'i, "Yivli büyük 

ok k u b u r u " d iye tanıml ıyorsa da, buradaki yivli sözüyle ne kasdet t ic ini 
201 

anlıyamıyoruz. 

16. Yüzyıldan beri, meşinden yapılmış silindirik ok kablarına k u b u r denilirdi, 

"kubur" , yukarıda sözü edilen Sasanî ve Uygur ok çantalarına benzer, belki 

onların bir devamıdır. Mukavva veya servi ağacından yapılıp üzeri deri kaplandığı 

da olur. " Eskiden kapaksızdı; savaş okçuluğu son bulunca kapaklı yapılmış, 

k a n d i l ile birlikte menzil ve puta okları için kullanılmıştır (Resim 214). 

Ok kandi l i veya sadece kandi l , ok kuburunun tahtadan olanıdır. Şekline 

göre " Ç â r k ö ş e kandil", yapıldığı ağaca göre " A b o n o z kandil", "Cev iz kandi l" , 

"Çınar kandi l" , " I h l a m u r kandi l " diye adlandırılır."0 3 Kuburdan başlıca farkı, 

içinde, ağıza yakın yerlerinde delikli bir tahta bulunmasıdır. Oklar, düzgün aralıklı 

deliklere sokulur; böylelikle yeleklerinin birbirine sürtünüp bozulması önlenir. 

Menteşeli kapağı vardır. 

Ayrıca kaynaklarda, Farsça t î rkeş sözüne benzetilerek, yay kablarına 
2(W 

y a y k e ş denildiği de görülmektedir." 

:'" Ş. Sami. Kâmus-u Türki, İslanbul 1317 baskısı. 
2 0 2 TSM Arşivi, E. 1382. 
2U) TSM Arşivi, E. 1382. 
: m TSM Arşivi, D. 9077. 





Resim 44. Bardağı delmiş ok, Askeri Müze, env. No. 7561. 

Resim 43. Hedef olarak kullanılmış saban demiri. Askeri Müze, Env. No. 7532. 



Resim 45. Sultan IV. Mchmed*in Edirne'de iken deldiği ve Okmeydanı Tckyesi'ne 

hediye ettiği hedefe ait yazı levhası (1763), Askerî Müze. Env. No. 7584. 
Resim 47. Deli Hüseyin Paşa'nın kurduğu çift kollu İran yayı, T S M Env. No. 1/5 



Resim 130. Yayın çeşitli kısımları ve kesitleri. 

Resim 131. Harap bir yayda sinir, ağaç ve boynuzun görünüşü. 

Resim 132a-b. Küpido (Grek) yayı biçimleri. 

*-
• 

Resim 133. Sind Yayı (J.R. Wiggins Koleksiyonu). 

T. T. Rice: Ancient Arls of Central Asia, , Resim 135. Moğol Okçuları, 

Londra 1965, fıg. 250. Camüi 't-Tevârih (14. Yüzyıl başı), TSM 

Ktb. Hazine 1653. 



Resim 137a. Arab yayı, TSM Env. No. 1/9249; b. Kınm-Tataryayı, TSM Env. 1/1174. Resim 139. İran yayı, TSM Env. No. 1 /9649. 



Resim 141. Arab yayı, Kitâbü' 1 -Bulhan (Celâyirî devri, Bagdad), Oxford, Bodlei 

Library, Or. 133, v. 44a. Resim 144. "Sultan Bayezid" imzalı bir yay başı, TSM Env. No. 1/1039. 



Resim 145. Yay yapımında kullanılan sinir (Nuri Akoğlu'ndan alınmıştır). 

Resim 146. Kabza parçasının kollara takılışı ve yapışacak yüzeylere açılan 

ta'şin oyukları. 

Resim 147. Yay Halkası, TSMEnv. No. 1/10964. 

Resim 148. Yayın "asa gezi"nde alıştınlması (M. Kâni'den). 



Resim 150. Tirkeş ve talimhane yaylan, TSMEnv. No. 1/9226,1/9300. Resim 152. Pişrev (menzil) yayları, TSM Env.No. 1/2718,1/9267. 



Resim 154. Tonç düğümü (önden ve arkadan görünüş). 

Resim 155. Çilede "meydanlık", "dügül" ve "güP'ler. 



Resim 157. Yay yapımında kullanılan âletler: a. Yay törpüsü; b. Keser; c. Boynuz 
tezgâhı ve testeresi; d. Boynuz kazınan tezgâh; e. Boynuz kazıyacak bıçak; f. Ta'şin; 

g. Tencek; h. Sinir Kalemi; i. Yay tezgâhı ve yay kollarına bağlanan tepelikler 

(M. Kâni'den). 

Resim 158a. İran yayı kabzası, TSM Env. No. 1 /9649), b. İran kabzası tarzınd 

Türk yayı kabzası, TSM Env. No. 1/9073. 

Resim 159. Kabza 

çeşitleri: 

a. Yassı kabza, Tî 

Env. No. 1/1050, 

b. Tok kabza, TSİ 

No. 1/1145, 
c. Yuvarlak kaba 
Env. No. 1/9093. 



Resim 162. Çeşitli yay başı tipleri: 

a. Yuvarlak tip, TSM Env. No. 1 /9229, 

b. Kertikli tip, TSM Env. No. 1/4574, 

c. Kesik tip (İran tipi), TSM Env. No. 1/9073. 

Resim 163. Kayın ağacı kabuğu (toz) kaplı yay kabzası, TSM Env. No. 1/8900. 



Resim 164. Yay gücünün ve buna uygun çile ağırlığının tesbiti, Taberî: Kitâbü 7 vâzih, 

TSMKtb. Revan 1933, v. 18a. 

Resim 165. Okun kısımları. 

I 

Resim 166. 
Değişik yapıda kamış oklar. 



Resim 167. Değişik yapıda kamış okların baş ve ayak kesitleri. 

9 B U 

Resim 168. Okluk kereste ve tüylerin okçu esnafından gayrisi tarafından alınıp 

satılmamasına dair Tîrendâzânın Sultan IV. Mehmed'e sundukları arzuhal. 

Resim 169. Padişahın okluk kereste ve 

tüylerin ticaretine dair arzuhal konusunu 

incelemek üzere Sadrazam Mustafa 

Paşa'ya hatt-ı hümâyûnu. 

Resim 170. Sadrazam emriyle okluk 

kereste ve tüylerin ticaretine dair arzuhal 

konusunu inceleyen Yeniçeri Ağası'nm 

yazısı. 

Resim 171. Sultan IV Mehmed'in, okluk 

kereste ve tüylerin yalnız okçu esnafına 

verilmesini buyuran ve fiyatları tesbit 

eden fermanı. 



Resim 172. Ok ağacının dokusuna göre çeşitleri: 

a. Saz telli; 

b. İbrişim telli; 

c. Kaba telli. 

Resim 173a. Ok yapımında okun çeşitli kısımlarının kalındığını tesbitde 

, kullanılan hadde, 

b. Ok yapımında kullanılan tezgâh, M. Kâni: Telhîs-iResâilü 'r Rumat (yazma nüsha) 
Üniversite Ktb. T. Y No. 6891. 
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Resim 174. Çeşitli ok gezlerine ait 

kesitler: a. Âdi gez; b. Çok parçalı kamış 

okta bakkam gez; c. Tek parçalı kamış 

okta bakkam gez; d. Ağaç okta bakkam 

gez; e. Kamış okta başpâre gez; f. Ağaç 

okta başpâre gez. 

Resim 175a. Başpârcli hava | 

b. Fildişi soyalı çavuş ok 

c. Zeytuni temrenli puta oku ı 

Resim 176. Ok yapımında kullanılan "Boğaz miyâncsi", M. Kâni, Telhîs-i /?< 

Rumat. 



Resim 178. Ok yapımında kullanılan "İnce miyâne", M. Kini: Telhîs-i Resâilü 'r 

Rumal. 

Resim 179. Ok yapımında kullanılan çeşitli rendeler ve ok haddesi (H.B. Kunter 

Arşivi'ndeki bu fotoğrafta görülen âletlerin bugün nerede bulunduğu tesbit 

edilemedi). 

Resim 180. Çeşitli cins oklara ait yelek biçimleri. 



Resim 208. Kıymetli taştan yapılmış 

zihgir. (sağda) 

Resim 209. Oluksuz bilek siperi, TSM Env. No. 1/10171. 



Resim 215. Usta Abdullah işi yay kitabesi (TSM Env. no. 1/10944). 

Resim 216. Sultan Bayezid imzalı Usta Bayezid işi yay kitabesi (TSM Env. No. 1/1040). 

Resim 217. Sultan Bayezid Velî imzalı Usta Bayezid işi yay kitabesi 
(TSM Env. No. 1/1045). 

Resim218. Sultan Bayezid Sene 1002 yazıl. Usta Bayezid işi yay kitabesi 

(TSM Env. No. 1/1048). 

Resim 219. Sultan Bayezid imzalı Usta 
Beyazid işi yay kitabesi ( 

TSM Env. No. 1/2716V 

Resim 220. Sultan Bayezid imzalı Usü 
Bayezid işi yay kitabesi 


