S~LAH~ORLU~A DAIR ÖNEMLI B~R KAYNAK:
ANON~M S~LAH~ORLUK R~SALES~~
ÜMRAN KARADEN~Z*

Devletler, sahip olduklar~~gücü; siyasi irade, stratejik planlama, askeri kapasite, ekonomik
kapasite, nüfus ve co~rafya gibi birçok kaynaktan sa~lamakta olup bunlar aras~nda askeri
kapasite, tarih boyunca üzerinde en çok durulan konu olmu~ tur.' Askeri olanaklarla gücün
e~de~er tutulmas~, devletlerin de bu do~rultuda hareket edip güçlü ordu ve silahlara sahip
olma çabas~~içinde olmalar~na neden olmu~tur. Bu güç, sava~~zamanlar~nda meydanlarda
aktif olarak kullan~larak, bar~~~zamanlar~nda ise, sergilenen tatbikatlar ve askeri törenlerle
ortaya konulmu~tur. Her zaman tören niteli~i ta~~mayan, kimi zaman da e~itim maksad~yla
yap~lan bu tip gösteriler, devletin gücünü ortaya koydu~u gibi askerin ve halk~n moralinin de
yükselmesini sa~lamaktad~r.
Klasik dönemde güçlü bir askeri te~kilata sahip olan Osmanl~~Devleti'nde de örneklerine
rastlanan bu tür gösterilerin tarihi, daha eski dönemlere uzanmaktad~r. Ortaça~da çe~itli
devletler taraf~ndan benzer ~ekillerde uygulanan askeri gösteriler,2 ba~lang~çta e~itim ve idman özelli~i ta~~m~~, bu özelli~ini devam ettirmekle birlikte zaman içerisinde gösteri ~eklini
alm~~t~r. Çe~itli silahlar~n farkl~~~ekillerde, ferdi ya da ikili gruplar halinde kullan~m~n~~konu
alan, döneminde silah oyunu/oyunlar~~ ~eklinde tan~mlanan bu gösteriler, çe~itli risalelere
konu olmu~~ve kendine özgü bir literatüre sahip olmu~tur.
Türk-~slam co~rafyas~nda bu sahada kaleme al~nan eserler, temelde furûsiyye3 ve silah~orluk ile sava~ta önemli bir unsur olan at~n bak~m~, hastal~klar~~ve tedavileri üzerinde durmu~tur. Bilhassa Memluklar devrinde kaleme al~ nan eserler, furûsiyye e~itimi alan~nda geni~~
bilgiler içermektedir. Bu durum, Memluk Devleti'nde belli bir sistem ve disiplin içinde e~itim
veren askeri okullarda furûsiyyenin önemli bir yere sahip olmas~ndan kaynaklanm~~~olabilir.
Ar~ . Gör., Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Manisa/TÜRKIYE, umran_
kara@hotmail.com
' Güç kavram~~ve unsurlar~~hakk~nda daha geni~~bilgi için bkz. Hans J. Morgenthau, Uluslararas~~Politika:
Güç ve Bar~~~Mücadelesi, c.I, Bask~ n Oran (çev.), Ünsal Oskay, Türk Siyasi Ilimler Derne~i Yay~nlar~, Ankara 1970.
Ortaça~'da Türk ordular~nda yap~lan askeri gösterilerin uygulanma amaçlar~~ bak~m~ ndan
de~erlendirilmesi için bkz. Meryem Gürbüz, "Ortaça~~Türk Ordular~nda Resm-i Geçit" Eskiçafdan Modern Çafa
Ordular — Olu~um, Te~kilat ve i~lev—, Feridun M. Emecen (ed.), Kitabevi Yay~nlar~, ~stanbul 2008, s. 237-242.
Furûsiyye, bir süvari için gerekli olan at bak~m~, atlar~n yeti~tirilmesi, tedavileriyle ilgili tüm teorik ve
uygulamal~~bilgileri, at üstünde muhtelif silahlar~~kullanma bilgilerini ve askeri aç~dan önemli olan oyunlar~~
içeren kapsaml~~bir disiplini ifade etmektedir. Bkz. Altan Çetin, "Memluk Askerinin E~itimi", Türkye Sosyal
Ara~t~rmalar Dergisi, Y~l: 7, Say~: 2, Ankara 2003, s. 221.
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Zira furiisiyye gelene~i, Memluk toplumunda fevkalade önemli bir husus idi. Memluk eminnin ya da sultan~n~n faziletleri say~l~ rken furûsiyyedeki yetene~inden bahsedilirdi. Hatta bu,
sultan olman~n ~artlar~~aras~nda say~l~rd~.4
Osmanl~lar, kendilerinden önceki Türk-~slam devletleri taraf~ndan haz~rlanm~~~olan silah~orluk literatürünün varisi olmu~~ve bu alanda yeni eserler telif etmi~tir.' Bu eserlerin bir
k~sm~~tez ya da kitap olarak yay~nlanm~~t~r.' Bu çal~~ mada da, söz konusu literatür aras~nda
yer alan, anonim bir silah~orluk risalesinin tan~t~m~~yap~larak transkripsiyonuna yer verilecektir.
a. Silahsorluk Gösterisi Hakk~nda

Osmanl~~döneminde, at üzerinde ok, yay, k~l~ ç, m~zrak gibi sava~~aletlerini kullanarak
hünerlerini sergileyen ve cündi ad~n~~alan iyi biniciler, bu silah~orluk gösterilerinin ana temas~n~~olu~turmaktayd~ . Bu tür oyunlar, amac~~do~rultusunda daha geni~~ya da dar kapsaml~~olabiliyordu. Bilhassa dü~ün, bayram ve elçi kabulü gibi vesilelerle düzenlenen gösteriler
daha görkemli bir ~ekilde düzenlenmekteydi. Bunun yan~~s~ra e~itimde ya da sava~~esnas~nda
moralin yükseltilmesi maksad~yla yap~lanlar, daha küçük çapta gösterilerdi.
Devlet erkâmn~n ya da çevresinin dü~ünlerinde yer alan gösteriler, bunlar aras~nda
en görkemlileri olmakla birlikte bu konuda Kanûni Sultan Süleyman'~n ~ehzadeleri Mustafa, Mehmed ve Selim'in 936/1530 y~l~ ndaki sünnet dü~ünü için haz~rlanan tören ayr~~bir
yere sahiptir. Bu törende türlü silah~ orluk ve canbazl~k oyunlar~~sergilenmi~~olup, Matrakç~~
Nasûh'un haz~rlad~~~~maketten iki hisar ile sava~~oyunu sahnelenmi~tir. Nasûh taraf~ndan
yap~lan bu hisarlar, be~er kuleli ve dörder kap~l~d~ r. Celalzâde, Pehlivan Nasûh ustan~n deri
ve ka~~ttan yapt~~~~bu hisarlar~ n her birini birçok burçlarla donat~ p, bunlara toplarla birlikte
tüfekli yüzer er yerle~tirdi~ini söylemektedir. Ayr~ca bu erlerin yüzlerinde siperlik, ba~lar~nda
mi~fer, bellerinde k~l~ç, iki yanlar~ nda yay ve ok bulundu~unu, birbirlerine cephe alarak top
ve tüfekle sava~t~~~n~~anlatmaktad~r.7 Nasûh'un yapt~~~~bu gösterinin çok be~enildi~i ve padi-

Bu konu hakk~nda geni~~bilgi için bkz. Altan Çetin, Memluk Devletinde Askeri Te~kilat, Eren Yay~ nc~l~k,
Istanbul, 2007, s. 91.
5 Osmanl~~öncesi devirde ve Osmanl~~döneminde bu alanda yaz~lm~~~olan eserler hakk~nda geni~~bilgi için
bkz. Ekmeleddin Ihsano~lu, Osmanl~~Askerlik Literatürü Tarihi: Histog~~ of Military Art and Science Literature during the
Ottoman Period,141, Islâm Tarih, Sanat ve Kültür Ara~t~ rma Merkezi (IRCICA), 2004.

Firdevsi-i Rümi, Silah~or-ndme, haz. Bekir Biçer, Çizgi Kitabevi, Konya 2011; Ümran Kara, Matrakç~~
Nasdh ve Eseri Tuhfetül-Guzât, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yay~ nlanmam~~~Yüksek Lisans
Tezi, Manisa 2013.
' Üstad Nasüh ki zaman~ nda ferid olub, fenninde sahib-i fütuh; merdanelik kal~b~nda can, ~ehbazl~k teninde
ruhtur. Ka~~ tdan burç bedenleri, içinde toplar~, darbezenleri, cümle esbab-~~hisarlar~~müheyya ve mevcud, iki k~t'a
i~leyüb getirüb meydanda birbirine mukabil koyub, yüz nefer yüzleri siperlü, ba~lar~~mi~ferlü, meyan~~ ~em~irlü,
iki taraf~~keman u tirlü delirler ile mukabil olub bir dem top u tüfenk ile muhkem neberd-i berk cenkler, bir sa'at
k~l~çlar, gönderler ile rezmler, u~ra~lar; matraklar ile, sair yaraklar ile sava~lar itdiler... Celalzâde Mustafa Çelebi,
Tabakatül-Memdlik ve Derecâtü'l-Mesdlik, Viyana Nat. Bibl. No. H.0.41(Flüfel, II, Nr.1010), vr.136a-b. Bkz. Hüseyin
Gazi Yurdayd~n, Matrakç~~Nasdh, Ankara Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Yay~nlar~, Ankara 1963, s. 5.
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~ahin dahi takdirini kazand~~~~kaynaklarda yer almaktad~r.° 1530 ~enli~inde Nasûh'un yan~~
s~ra farkl~~ustalar taraf~ndan yap~lan kalelerle de~i~ik sava~~sahneleri de canland~r~lm~~t~r.°
Sergilenen dramatik sava~~oyunlar~~adeta döneminin gerçek tiyatro gösterileri olmu~lard~ r.'°
Nasuh, yapm~~~oldu~u iki hisar~, silah~orlu~a dair yazd~~~~eserinde resmetmi~tir." Tuhfetifl-guzât adl~~bu eser, silah~orluk, sava~~sanat~~ve askeri silahlar~n kullan~m~~üzerine Osmanl~~
klasik ça~~nda kaleme al~nm~~~bir eserdir.12
Yabanc~~konuk ve elçilerin geli~i için yap~lan ~enliklerde de, Osmanl~~Devleti'nin gücünü
ve zenginli~ini ortaya koyan silah~orlar~n gösterileri sergilenirdi.'3 Bunlar~n yan~~s~ra silah~orluk oyunlar~~kimi zaman idman yapmak maksad~yla oynan~rken kimi zaman da sava~~
esnas~nda askerin moralini yükseltmek için oynan~rd~ . Kanûni Sultan Süleyman'~n Revan
ve Nahcivan seferinde, Erzurum'da bulundu~u s~rada orduda askerler, türlü silah oyunlar~~
oynam~~t~r.'4
b. Anonim Silah~orluk Risalesinin Muhtevas~~

Süleymaniye Kütüphanesi, Hüsrev Pa~a Koleksiyonu, No.816-2'de kay~tl~~olan risalenin
müellifi ve telif ya da istinsah tarihi bulunmamaktad~ r. Klasik dönemde ayn~~konuda kaleme
al~nm~~~eserlerle kar~~la~t~r~ld~~~~zaman benzerlikler gösteren risale, ayn~~dönemde telif edilmi~~olabilir.
Risale, Allah'a ve takva sahiplerine hamd, Hz. Peygamber'e dua ve "Zalimlerden ba~kas~na dü~manl~k etme" ö~üdü ile ba~ lar. Bundan sonra risalenin esas konusu olan silah~orluk
hakk~nda bilgiler verilir. Silah~orluk oyununu oynamak için öncelikle bir meydan ba~~n~n
tayin edilmesi gerekti~i belirtilir ve oyunun sergilenece~i meydan~n ölçüleriyle birlikte düzeni
ayr~nt~l~~olarak izah edilir» Verilen bilgilere göre silah~ orluk oynanacak meydan~n uzunlu~u
8

Gelibolulu Mustafa Ali, Künhül-Ahbâr, Sül. Küt. Esad Efendi Nr.2206, vr.314b-316b.

9

...Cündilik ulümunda mahir, silah~orluk fenninde misli nadir Küçük Üstad ile ümera-i Çerakise'den
Rumelinde ze'amet inayet olunan ~nal Bey ile ol fennde mahareti olan Cündiler meydana girüb enva'-~~ garibe ile
atlar se~irdüb ve birbiri ile hasmâne cenk ü cidaller ey/eyüb...Celalzâde Mustafa Çelebi, Tabakatü'l-Memâlik,
vr.136a-b; ...ertesi gün di~er iki kule görüldü ki yine o gece binicilikde ve zor oyunlar ~nda maharetiyle me~hur
olan Cârüm nam~nda biri taraf~ndan in~a edilmi~ti...Hammer, Devlet-i Osmaniyye Tarihi, çev. Mehmet Ata,

~stanbul, 1330, c.V, s. 101-102.
1° Metin And, Osmanl~~~enliklerinde Türk Sanatlar~, Kültür ve Turizm Bakanl~~~~Yay~nlar~, Ankara, 1982,
s. 123.
" Matrakç~~Nasûh, Tuhfetü'-guzöt, Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Koleksiyonu, No.2226, vr.33b34a
12 Eser, yurt içinde mevcut iki nüshas~~ve Macaristan'da bulunan bir nüshas~~ kullan~larak tez olarak
haz~rlanm~~t~ r. Bkz. Ümran Kara, Mat rak~~Nasüh ve Eseri Tul!fetiil-Guzdt, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yay~ nlanmam~~~Yüksek Lisans Tezi, Manisa 2013.
13 Metin And, a.g.e., s. 25-28.
14 Gül ~repo~lu, "Osmanl~~Sanat~nda Spor Dünyas~~ve Spor Betimlemeleri", P Sanat Kültür Antika Dergisi,
10, Yaz 1998, s. 51.
15 Meydan~n risalede yer alan çizimi ve günümüze uyarlanan ~ekli için bkz. Ek3
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243 metredir. Meydan~n sa~~ve sol taraf~na hedefler yerle~tirilmi~tir. Her iki tarafta da ilk
hedef meydan ba~~ ndan 85 metre ileriye, ikinci hedef ilkinin 79 metre ilerisine, üçüncüsü ise
ikincisinin 79 metre ilerisine dikilmi~tir. Oyun s~ras~nda (tam yan~ ndan, ya da arkaya dönülerek ve yahut hedeflere varmadan) ok at~~ lar~~yap~l~r. Risalede meydan~ n düzenine dair çizilen
resimden anla~~ld~~~ na göre bu hedeflerin hem alt hem üst tablas~~mevcuttur. Alt tablalar, at~n
üzengisi yüksekli~inde; üst tablalar ise, binicinin omzu hizas~ndad~r. Sol tarafta ikinci hedefin yakla~~ k 7 metre ilerisine yolun 3 metre d~~~ na kabak s~r~~~~dikilmi~tir. Kabak s~r~~~n~n
yakla~~ k 60 metre ilerisine ise gönder tablas~~dikilmi~tir. Oyun esnas~nda gönderle bu tablaya
vurulur. Sa~~tarafta ise meydan ba~~ ndan 63 metre ileriye üzengi tablas~ , bu tabladan 12 metre ileriye ise ilk kelle kumu dikilmi~ tir. Kelle kumunun üzerindeki kelleye ise oyun s~ras~nda
k~l~ç ile hamle yap~l~r. Kelle kumundan yakla~~ k 44 metre ileriye yan tabla, ikinci kumdan 28
metre ileriye ise, ikinci kelle kumu dikilmi~tir.
Risalede, söz konusu kum aral~klar~ n~n, yeni ba~layanlar~n e~itimi için geçerli oldu~u
ifade edilip rekabet edenler çal~~ mak istediklerinde bu aral~klar~ n 57 metre uzunlu~unda olmas~~gerekti~i söylenmektedir.
Meydan düzenlendikten sonra cündiler meydana gelip saf halinde dizilmeleriyle tören
ba~lar. Bu k~s~m, protokolün selamland~~~~ve gösterinin ba~lamas~~için üstadlar taraf~ndan
dua edilip destur verildi~i k~s~md~ r. Bu bölümde, Hz Peygamber'in ve okçulu~u ile me~hur
olan Sa1:1 d bin Ebu Vakkâs'~n ruhlar~na, padi~ah~n, pa~alar~n ve beylerin de sa~l~k ve selameti için dua edilir.16
Üstadlar, destur verip besmele ile birlikte Allahyolunda gaza niyetine diyerek töreni ba~lat~r.
Bundan sonra cündiler, meydan ba~~ ndan meydana girerek çe~itli silah kullanma teknikleri
uygulamak suretiyle hedeflere at~~ lar ve hamleler yaparlar.
Risalenin bundan sonraki k~sm~, anlat~m~n ak~~~n~~bozmamak ad~na, sadele~tirilerek günümüz Türkçesine aktar~lm~~t~r.
Silah~orluk Oynaman~n Teknikleri
Sa~~Üzengi Tekni~i: Parmakl~k takm~~~oldu~u sa~~eliyle dizgini tutsun. Meydan ba~~ndan at~n~~ko~turmaya ba~lad~~~nda yay~n~~tirke~ten al~p dizgini sa~~elinden sol eline geçirsin. Ard~ndan tirke~ten bir ok al~p yay~~yat~k bir ~ekilde tutup okunu a~a~~dan gezleyerek
~ahin kanad~~çeksin. Üzengi tablas~na be~~alt~~ad~m kala yay~n~~üzengi tablas~na do~rultup
tablaya gelince okunu ats~ n. Üç üzengi tablas~na da ayn~~ ~ekilde at~~~yaps~n. Sol Üzengi
Tekni~i: Tekrar Meydan ba~~ na gelip dizgini sol eline al~ p ve kalkan~~sol omzuna tak~p bir
önceki teknikte anlat~ld~~~~gibi at~~~yaps~n.

16 Ok at~~~talimi veya yar~~mas~~ için meydana gelen okçular da, ayn~~merasimi yaparlard~. Geni~~bilgi için
bkz. Nebi Bozkurt, "Ok", D~A, ~stanbul 2007, c.XXXIII, s. 333-335.
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Sa~~Gez Tekni~i: Meydan ba~~ na gelip dizgini sa~~eline al~p kalkan~~sol omzuna tak-

s~n. At~n~~ko~turmaya ba~lad~~~nda tirke~ten yay~n~~al~p önünde dik olarak tutsun. Okunu
tepe üstü getirip dirse~ini dik tutarak at~n~n kula~~~hizas~ ndan çeksin ve yerdeki üzengi tablas~na ats~n. Üç kuma da ayn~~~ekilde at~~~yaps~n. Sol Gez Tekni~i: Meydan ba~~na gelip dizgini sol eline al~p kalkan~~sa~~omzuna takarak bir önceki teknikte anlat~ld~~~~gibi at~~~yaps~n.
Suret Tekni~i: Dizgini sa~~elinde tutup tirke~ten üç tane ok als~ n. Bu oklardan
Sa~~

birini gezleyip ikisini parmaklar~~aras~nda tutsun. At~m ko~turmaya ba~lad~~~ nda sa~~elinde
tuttu~u gezlenmi~~olan yay~n~~önüne getirip okunu ats~n. Ard~ ndan ikinci oku ilk tablaya,
üçüncü oku ikinci tablaya ats~ n. Akabinde tirke~ten bir ok daha al~ p üçüncü tablaya ats~n. Her
bir oku att~ ktan sonra dizgini sa~~eline als~n. Sol Suret Tekni~i: Dizgini ve kalkan~~sa~~
eline al~p bir önceki teknikte anlat~ld~~~~~ekilde ats~n.
Yanba~~~Tekni~i: Dizgini sa~~eline al~p kalkan~~sol omzuna taks~n. Tirke~inden
Sa~~

ald~~~~bir oku gezleyip at~n~~ko~turmaya ba~lad~~~ nda oku önüne ats~n ve tekrar tirke~ten bir
ok al~p tablay~~geçerken ard~ na dönüp tablay~~vursun. Üç tablaya da ayn~~ ~ekilde at~~~yaps~n. Di~er bir teknikte de, dizgini sa~~eline al~p kalkan~~da sa~~omzuna taks~n. Tirke~inden
ald~~~~bir oku gezleyip sol elinde tutsun. At~n~~ko~turmaya ba~lad~~~ nda okunu at~p kalkan~~
sol omzuna geçirsin. Ard~ndan sa~~eliyle tirke~ten bir ok al~p bir önceki ~ekilde oldu~u gibi
at~~lar~n~~yaps~n. Sol Yanba~~~Tekni~i: Dizgini sol eline al~p kalkan~~sa~~omzuna taks~n ve
bir önceki teknikte anlat~ ld~~~~gibi ats~n.
Kalkan Tekni~i: Bir önceki teknikte oldu~u gibi meydan ba~~ndan at ko~turmaya

ba~lad~~~ nda önüne bir ok at~p kalkan~~sol omzundan sa~~omzuna geçirsin. Dizgin sa~~nda
kals~n. Sol eliyle tirke~ ten bir ok al~p yan tablas~na ats~n ve yine kalkan~~ve yay~~sol omzuna
geçirsin. Ard~ndan kaba~a bir ok at~p akabinde en sonda olan tablaya bir ok ats~n.
K~l~ç Tekni~i: Dizgini sa~~eline al~p kalkan~~sol omzuna taks~n. At~n~~ko~turmaya ba~-

lad~~~nda önüne bir ok at~p k~l~c~n~~çeksin. E~ilerek a~a~~daki kum üzerinde duran kelleyi
kessin. Bu kumun ilerisinde olan kelleyi ise çapraz olarak kessin. Ard~ndan k~l~c~n~~k~mna
koyup kaba~a bir ok ats~ n ve yine ileride olan kelleyi kessin.
Kiri~~Tekni~i: Dizgini sa~~eline al~p kalkan~~sol omuzuna taks~ n. Daha önce de anla-

t~ld~~~~üzere at~n~~ko~turmaya ba~lad~~~ nda önüne bir ok at~p sonra yay~n~n kiri~ini ç~kars~n.
Ard~ndan tekrar kiri~ini tak~p yay~n~~kursun. Sonra k~l~c~n~~ç~kar~ p kelleyi kessin ve ard~ ndan
kaba~a bir ok ats~ n. Son olarak da ileride olan kelleyi kessin. Sa~~ve sol Kiri~~Tekni~i:
Dizgini sa~~eline al~p kalkan~~sol omzuna taks~ n. Öncelikle bir ok at~ p sonra yay~n~n kiri~ini
ç~kars~n. Ard~ndan tekrar kiri~ini tak~p yay~n~~kursun ve kalkanla yay~~sa~~na geçirip omuz
hizas~nda bulunan yan taraf~ ndaki hedefe bir ok ats~ n. Sonra yine kalkan~~ve yay~~sol omuzuna geçirip kaba~a ve ard~ndan meydan~ n sonundaki hedefe bir ok ats~ n.
Kol Tekni~i: K~l~c~n~~ç~kar~p sa~~kolunun üzerine yat~rs~ n. Üç tane ok ç~kar~p bir ta-

nesini gezlesin ve di~er ikisini parmaklar~~aras~na als~n. Suret tekni~inde oldu~u gibi at~n~~
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ko~turmaya ba~lad~~~nda sa~~elinde tuttu~u gezlenmi~~olan yay~n~~önüne getirip okunu ats~n.
~ kinci oku ilk hedefe ve üçüncü oku kaba~a ats~n. Sonra k~l~c~n~~kalkan üzerine getirip sonraki
kelleyi kessin ve ard~ndan k~l~c~~k~n~na koyup sonraki hedefe yanba~~~tekni~inde anlat~ld~~~~
gibi bir ok ats~ n.
Tirke~~Tekni~i: Dizgini sa~~eline al~p kalkan~~ da sa~~omzuna taks~n. K~l~c~n~~sol kolu
üzerine yat~ r~p eline bir ok als~n. Ald~~~~oku gezleyip at~n~~ ko~turmaya ba~lad~~~nda ats~n.
Ard~ndan yay~n~~sa~~kula~~na ve k~l~c~~sol kula~~na s~k~~t~ r~p sol eliyle yay~~ve kalkan~, sa~~
eliyle k~l~c~n~~tutup kalkan~~sa~~omzuna geçirsin ve akabinde ilk kelleyi k~ l~çla kessin. K~l~c~n~~
k~n~na koyup kaba~a ve sonraki hedefe birer ok ats~n.
Sa~~
Yay Tekni~i: Kalkan~~arkas~na ba~lay~p dizgini sa~~eline als~n. Sonra bir ok gezleyip daha önce anlat~ld~~~~gibi ats~n. Ard~ndan sol elindeki yay~n~ , ensesinin arkas~ndan sa~~
eline geçirsin. Sonra da yay~, at~n bo~az~n~n alt~ndan sol eline geçirsin ve iyice e~ilip kumda
dikili olan iki oku als~ n. Oklardan birini ileriye, di~erini ise kaba~a ats~n. Son hedefe de bir
ok ats~n. Sol Yay Tekni~i: Anlat~ld~~~~~ekilde sol yay tekni~i yap~ls~n.
Sa~r~~Tekni~i: Dizgini sa~~eline al~p kalkan~~sol omzuna taks~n. At~n~~ko~turmaya ba~lad~~~nda tirke~ten yay~n~~ve okunu al~p tepe üstü tutup gezlesin. ~lk kumda olan üzengi tablas~ na ni~an al~p at~n sa~r~s~~taraf~ndan ats~n. Üç kuma da bu ~ekilde at~~~yaps~n. Sol Sa~r~~
Tekni~i: Dizgini sol eline al~p kalkan~~sa~~omzuna taks~ n ve bir önceki teknikte anlat~ld~~~~
gibi at~~lar~n~~yaps~n.
Sa~~
Gömendürük Tekni~i: Dizgini sa~~eline al~p kalkan~~sol omzuna taks~ n. At~n~~
ko~turmaya ba~lad~~~ nda okunu a~a~~dan gezleyip ~ahin kanad~~çeksin. At~n boynunun sa~~
alt~ ndan, yerde olan üzengi tablas~na ats~n. Üç kuma da bu ~ekilde at~~~yaps~n. Sol Gömendürük Tekni~i: Dizgini sol eline al~p kalkan~~ sa~~omzuna taks~ n ve bir önceki teknikte
anlat~ld~~~~gibi at~~lar~n~~yaps~n.
Nal Tekni~i: Dizgin sa~~eline al~p kalkan~~sol omzuna taks~n. At~n~~ko~turmaya ba~lad~~~nda okunu a~a~~dan gezleyip ~ahin kanad~~çeksin. Ard~ndan yay~n~~ba~~n~n üzerinden
geçirip arkas~na do~ru yats~n ve at~ n arka tarafta nal bast~~~~yere okunu ats~ n veyahut at~n
kuyru~una küçük bir tabla ba~lay~p ona ats~n. Sol Tekni~i: Dizgini sol eline al~p kalkan~~sa~~
omzuna taks~ n ve bir önceki teknikte oldu~u gibi at~~~yaps~n.
Sade Gönder Tekni~i: Gönderi sa~~taraf~na tak~p dizgini ve kalkan~~sol eline als~n. Üç
tane ok al~p bir tanesini gezleyip di~er ikisini parmaklar~~ aras~na als~ n. Sonra suret tekni~inde anlat~ld~~~~gibi at~n~~ko~turmaya ba~lad~~~ nda birbiri ard~ nca iki oku at~p üçüncü oku ilk
hedefe ats~n. Ard~ndan yay~n~~k~l~c~na as~p, yan~ndan gönderini al~p, s~k~ca tutsun ve çevirip
gönder tablas~ na gelince vursun Sonra gönderi kendine çekip adet oldu~u gibi haz~rlans~ n.
Gönder ve K~l~ç Tekni~i: Dizgini sa~~eline al~p kalkan~~sol omzuna taks~ n. Gönderi
sa~~taraf~na tak~p bir ok als~n. At~m ko~turmaya ba~lad~~~ nda oku at~p k~l~ç tekni~inde oldu~u gibi k~l~c~n~~çekip kelleyi kessin. Ard~ ndan k~l~c~~k~n~na koyup kaba~a bir ok ats~n. Sonra
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yay~n~~k~l~c~n üzerine as~p yan~ndan gönderini al~p gönder tablas~n~~delsin. Ard~ndan kaba~a
da bir ok atabilir ve att~~~~ok isabet ederse kabul olunur. Di~er Gönder Tekni~i: Dizgini
sol eline al~p kalkan~~sol omzuna taks~n. Ard~ndan gönderi k~l~ç tablas~n~n oldu~u kuma diksin. Meydan ba~~nda at~n~~ko~turmaya ba~lad~~~nda gezlenmi~~bir oku at~p, yay~n~~k~l~c~n~n
üstüne as~p sa~~eliyle dikilen gönderi als~n. Ard~ndan sa~~koltu~undan iki üç defa ask~~gibi
çevirip gönder tablas~n~~delsin.
Sava~~Tekni~i - Sa~~Yaka: Dizgin ve kalkan solunda olup yedi sekiz tane veya on

tane oku yakas~na koysun. Ard~ndan daha önce anlat~ld~~~~gibi bir oku gezleyüb haz~r tutsun.
At~n~~ko~turmaya ba~lad~~~nda ats~n. Sonra yakas~ndan birer birer al~p tepe üstü gezleyip
meydan ba~~na var~ncaya dek yeti~tirebildi~i kadar at~~~yaps~n. Dizginini b~rakmas~n. Sol
Yaka: Dizgini sa~~eline al~p kalkan~~sol omzuna taks~n ve bir önceki teknikte anlat~ld~~~~gibi
at~~lar~n~~yaps~n.
Zant dikip ok at~lmak istendi~inde, birbirinden uzakl~~~~57 metre, yoldan d~~ar~ya do~ru

7 metre mesafede olan üç tane zant dikilsin. Zanta, gönder uzunlu~u miktar~~yer kala oku
ats~n.
Bundan sonra risaleyi Temmet ifadesiyle tamamlayan müellif, ard~ndan Fünün-~~Silah~orân (Silah~orluk Teknikleri) üst ba~l~~~~alt~nda, risale boyunca anlatt~~~~teknikleri alt ba~l~klar ~eklinde vermi~tir. Sonras~nda ise Fünün-~~Gönder (Gönder Kullanman~n Teknikleri) ba~l~~~~ile bu oyunun tekniklerini s~ralam~~t~r. Risalede bu bölümün ayr~nt~lar~~yer almam~~t~r.
Evvel Nakk
~kinci Hov
Evvel Hov
Evvel Tâ.p~S~~
Segi
~kinci Dolab
Evvel Dolab
~kinci Nakk
~kinci
Tesdi(
Yan
Virmek
Evvel Tesrik
Seginün Hovu
Temmet
Son Tâpü
Meydan Kesmek
Tap~~mak
Bu anlat~ mlardan sonra, at üzerinde hünerlerini sergileyen silah~or ve canbazlar~n minyatür çizimleri ile cündilerin gruplar halinde, meydanlarda nas~l hareket edeceklerini gösteren plan çizimleri yer alm~~t~r. Bu planlar, konu bak~m~ndan benzer risalelerde de görülmektedir.'
De~erlendirme ve Sonuç

Silah~orluk konusunda yaz~ lan eserler, hem verdikleri bilgiler aç~s~ndan, hem de yaz~ld~klar~~dönemde silah~orlu~un sahip oldu~u yeri göstermesi bak~m~ndan önemlidir. Bu konuda klasik dönemde çeviri ya da telif yoluyla çe~itli eserler kaleme al~nm~~t~r, ancak içerik
bak~m~ndan meydanlarda silah~orlu~un nas~l icra edilece~ini ayr~nt~l~~olarak anlatan eserler
azd~r.
'7 Lâçin b. Abdullah ez-Zehebi el-Hüsâmi et-Trablusi, Tuhfetü'l-miicâhiclin fi'l-amel bi'l-meActin, Süleymaniye Ktp., Fatih Kol., Nr.3509-2, vr.92b-107b; Matrakç~~Nasüh, Tuhfetü'lguzdt, Süleymaniye Kütüphanesi,
Esad Efendi Koleksiyonu, No.2206, vr.36a-41a.
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Silah~orluk Risalesi, Türkçe yaz~lan bu tür eserlere örnek te~kil etmesi bak~m~ndan
önemlidir. Telif tarihi ve müellifi belli olmayan eser, benzerleri aras~nda çok muhtasar bir yap~ya sahip olmakla birlikte konuyu anla~~l~r bir üslupla ve ayr~nt~l~~olarak anlatmas~~muhteva
bak~m~ndan zengin bir eser olmas~n~~sa~lam~~t~r.
Risalede, silahlar~n tan~t~m~, at~n bak~m~~ya da tedavisi gibi konulara de~inilmeden
sadece meydanda sergilenecek silah~orluk oyunun ne surette gerçekle~ece~i anlat~lm~~t~r. Bu
bak~mdan ilk a~amada k~t bir bilgi verdi~i dü~ünülse de, müellifin tek bir konu üzerinde yo~unla~mas~, di~er eserlerde yer almayan geni~~anlat~mlara yer vermesine olanak sa~lam~~t~r.
Risalede, öncelikle silah~orluk oyunun oynanaca~~~meydan anlat~lm~~~ve bu meydan~n
çizimi yap~lm~~t~r. Oyun s~ras~nda kullan~lacak bütün hedefler, bu çizimde gösterilmi~tir. Hedefler meydan~n hem sa~~na hem de soluna yerle~tirildi~inden hemen hemen her teknikte iki
yöne de yap~lacak at~~lar, risalede ayr~~ayr~~anlat~lm~~t~r.
Incelenen risalede anlat~lan bütün tekniklerde ok at~~~~söz konusu olup bu at~~lar~, okun
çeki~~ve at~~~~ekline göre iki ayr~~ba~l~k alt~nda incelemek mümkündür. Ok at~~~~ekilleri ise,
hedefin yüksekli~ine ve hedefe olan mesafeye göre olmak üzere iki alt kategoriye ayr~labilir.
Risalede, hedeflerin binicinin a~a~~s~nda, yukar~s~nda ve omuz hizas~nda yer ald~~~~görülmektedir. Bu bak~mdan hedefin yüksekli~ine göre üç ayr~~at~~~ ~ekli vard~r. A~a~~da ve
omuz hizas~nda kalan hedeflere yap~lan at~~lar k~gaç at~~~, yukar~da kalan tek hedef olan
kabak s~r~~~na yap~lan at~~lar ise kabak at~~~~ad~n~~almaktad~r.°8 A~a~~da yer alan hedefler
üzengi ad~n~~alan hedeflerdir. Hedeflerin bu ismi almas~, at~n üzengisi ile ayn~~yükseklikte olmas~ndan kaynaklanm~~~olmal~d~r. Bununla birlikte belli bir hedef yerle~tirilmemekle birlikte
at~n arkas~na do~ru nal bast~~~~yere yap~lan at~~lar da vard~r.
At~~lar, hedeflerle binici aras~ndaki mesafeye, ba~ka bir ifadeyle konumlar~na göre de
de~i~mektedir. Baz~~at~~lar, henüz hedefe varmadan, baz~lar~~ise, hedefin yan~ndayken yap~lmaktad~r. Di~er bir at~~~türü ise, hedefi geçtikten sonra arkaya dönülmek suretiyle gerçekle~tirilmektedir.
Risalede, farkl~~at~~larla birlikte farkl~~çeki~~~ekillerinin de oldu~u anla~~lmaktad~r. Bunlar, ~ahin kanad~~çekme, a~a~~dan gezleyerek çekme, yukar~dan gezleyerek çekme, yay~~yat~k
tutarak çekme, yay~~dik tutarak çekme, at~n kula~~n~n hizas~ndan çekme, at~n boynunun sa~~
alt yan~ndan çekme, parmaklar aras~na iki ok s~k~~t~rarak çekme, yakaya 8-10 tane ok s~k~~t~rarak çekme ve kol üzerine k~l~ç yat~rarak çekmedin
Öncelikle okun a~a~~dan ve yukar~dan gezlenmesi konusu üzerinde durmak gerekir. Ok,
yaya yerle~tirildikten sonra iki tür gezleme söz konusudur. Bunlardan biri a~a~~dan gezlemedir. Burada gezlenen oku çekecek olan kol, at~c~n~n gövdesi hizas~nda bulunmaktad~r. Dirse~i
yukar~~do~ru aç~~yapmakla birlikte kolu gö~sünün a~a~~s~ndad~r. Yukar~dan gezlemede ise,
'8 J.D. Latham, W.F. Paterson, Saracen Archery,, The Holland Press, London UK, 1970, s. 77-79.
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oku çekecek kol, at~c~n~n ba~~n~n hizas~nda bulunup, dirse~i dik bir aç~yla yukar~~bakmaktad~ r. Bu iki gezleme tekni~i at~~~yapmak için kullan~lmakta olup a~a~~dan gezleme yöntemi,
bazen at~~a haz~rlanmak için de uygulanmaktad~r.
~ahin kanad~~çeki~, a~a~~da/yerde bulunan hedeflere yap~lan at~~larda kullan~lm~~t~r.
~ahin kanad~~çeki~lerde, yay öncelikle yukar~da anlat~ld~~~~gibi a~a~~dan gezlenmekteydi.
Ard~ndan at~c~~oku tutan kolunu ~ahin kanad~~gibi yukar~ya do~ru aç~p yay~n~~yat~k bir pozisyonda tutup ba~~n~ n üzerinden çekmektedir. ~ahin kanad~~ad~n~~alan bu at~~ta, temel prensip
oku çeken kolun at~c~n~n ba~~n~n üzerinde -tepesi üzerinde- bulunmas~d~r. Bu at~~~~ekli, a~a~~da yer almak kayd~yla ileride ya da geride bulunan hedefler için kullan~ lm~~t~r. Arkada kalan
hedeflerde uygulanan at~~larda, at~c~n~n at~~~~yaparken bazen at~n arkas~na do~ru yatmas~~
gerekirdi. Bu tam olarak düz bir yat~~~olmay~p at~c~n~n, at~~~~yapt~~~~yöne do~ru at~n arkas~na
e~ilmesidir. Bir nevi ~imdiki deyimiyle ters köprü ~eklinde bir vaziyet almas~d~r.
At~~lar, at~n farkl~~k~s~mlar~ndan da gerçekle~tirilirdi. Risalede, at~n kula~~~hizas~ndan
yap~lan bir at~~~söz konusudur. Bu at~~ , dik olarak tutulan yayla, üzengi hedefine yap~ lmaktad~r. Hedefe varmadan yap~lacak olan bu türde bir at~~ta, at~c~~at üstünde oturur halde bulunabilece~i gibi, hedefe olan mesafe azald~kça at~~~~yapmak için aya~a kalkmas~~gerekebilir. At~n
boynunun alt yan~ndan yap~lan at~~lar, ~ahin kanad~~çeki~i uygulanarak üzengi hedeflerine
yap~lmaktad~r. Burada, at~n boynunun sa~~taraf~ndan a~a~~ya do~ru e~ilip sa~da yer alan
hedefe at~~~yap~l~r.
Oklar~n seri olarak at~lmas~n~~sa~lamak maksad~yla fazladan ok al~p parmaklar aras~nda
tutarak ya da yakaya s~k~~t~rarak ok at~~~~ ekilleri de mevcuttur. Özellikle 8-10 okun yakaya
s~k~~t~ r~l~p pe~~pe~e at~lmas~, sava~larda da uygulanan bir usuldür. Zira risalede de, bu yöntem
Harbi ba~l~~~~alt~nda verilmektedir.
K~l~c~~kol üzerine yat~rmak suretiyle yap~lan ok at~~lar~nda maksat, k~l~c~~haz~rda tutup
ok at~~~n~n akabinde k~l~c~~kullanmakt~r. Ayn~~ ~ekilde bu yöntemin de, sava~~esnas~nda kullan~m~~söz konusu olabilir. Sava~larda silahlar~~iyi kullanmakla birlikte h~zl~~hareket etmek
önemlidir. Bu bak~mdan hareketleri h~zland~ ran bu tip yöntemler, sava~larda uygulanm~~~
olmal~d~r.
Risalede anlat~lan tekniklerden baz~lar~nda, kalkan~n yerinin sa~~omuzdan sol omuza
al~narak ya da tam tersi surette de~i~ tirilmesi söz konusudur. At~~lar aras~nda bu hareketin
yap~lmas~~kar~~l~kl~~çarp~~malarda farkl~~yönlerden gelen/gelebilecek darbeleri savu~turmay~~
sa~lard~. Bu bak~mdan risale boyunca anlat~ lan teknik ve yöntemlerde, sald~r~~ve savunmay~~
bir arada görmek mümkündür.
Son dönemlerde önemi artan deneysel tarih çal~~ malar~, sava~~alanlar~nda kullan~lan
silahlar~n etkinli~inin derecesi üzerinde durur. Bu amaçla dönemin silahlar~~tekrar imal edilip kaynaklarda anlat~ld~~~~üzere kullan~l~r. Silahlar~n sadece sava~~maksad~yla de~il ayn~~
zamanda e~itim ve gösteri maksad~yla da kullan~ld~~~~göz önüne al~nd~~~nda, silahlar~n, silah
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oyunlar~ndaki kullan~m~n~n ayr~nt~l~~olarak anlat~ld~~~~silah~orluk risalelerinin önemi artmaktad~r. Silah~orluk Risalesi'nde yer alan anlat~mlarla, bu tarzda bir uygulamal~~çal~~man~n yap~lmas~~mümkündür. Yap~lacak bu çal~~ma ile askeri e~itim ve gösterilerde uygulanan
teknikle-in, sava~larda ne derecede etkili oldu~u tespit edilebilir.
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Silah~orluk Risalesinin Transkripsiyonu

Bismillâhirrahmanirrahim
El-hamdü li'llahi rabbil-`âlemin ve'l-`alubetü li'l-muttakin ve la `udvâne illa `ale'z-zalimin
ve sallallahû 'ata seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmain. Ammâ ba`d bilgil ki
silah~ûrluk oynamak laz~m geldikde evvela meydân ba~~~ta`yin oluna ve meydân ba~~ndan on
üç tutam yayla ölçüb altm~~~yay uzunu yerden evvelki kumu ideler ve evvelki kumdan elli be~~
yay uzunu yerden ikinci kumu ideler ve ikinci kumdan yine elli be~~yay uzunu yerden üçüncü
kumu ideler. Meydân ba~~ndan ahir kuma vannca yüz yetmi~~yay uzunu olur. Bundan sonra
tekrar evvelki kumdan meydan ba~~ ndan yana yedi yay uzunu yerden bir kum diküb üzerine
kelle konacak a~aç dikile ve kelle kumundan ve meydân ba~~ndan yana sekiz yay uzunu yerden
bir kum dahi ideler üzerine üzengi tablas~~konulub k~l~ç bendinde çalma ve kelle kumuyla ikinci
kumun ortas~~mukabelesinde sa~~cânibden otuz yay uzunu yerde bir kum dahi idüb üzerine
kalkan bendi oldu~u zamanda yan tablas~~dikile ve ikinci kumdan üçüncü kuma sol cânibde
be~~yay uzunu yerde yoldan hâric iki yay uzunu yerde kabak s~n~~~dikile ve kabakdan öte on
be~~yay uzunu yerde yoldan hâric sa~~cânibde bir kum dahi ideler. Üzerine kelle a~ac~~konulub
bir kelle dahi anda dikile ve üçüncü kum ki, âhir kumdur, andan berû sol cânibde yoldan ta~ra
bir yay uzunundan ziyâdece yerde bir kum dahi dikilüb üzerine gönder tablas~~dikile. Mübtedi
~akird olanlara ta`lim içün kumlar~n ortas~~zikr olunan mikdândur. Ammâ hasmâne oynayan
kimseler fenn izhâr eyledilderi zamanda kumlann mabeynleri larkar yay uzunu gerekdir.
Ve meydân düzüldükde cündiler meydâna gelüb dizilüb alay ba~layalar ve üstâdlan
kaquya geçüb Hazret-i resül sallallâhû `aleyhi ve sellem rüh-~~ ~eriflerine du`a idüb ve Sa`d
Vakkas hazretleri ve pirler ve üstâdlar rühuna ve padi~ah-1 `alem-penah hazretleri selâmetli~ine
ve pa~alara ve beylere ve yi~it-i yenil safali~~na ve geçmi~~ehl-i iman rûhuna du`a. ide. Andan
sonra destûr vire. Bismillâhirrahmanirrakim
sebilillâlz diyeler.
Fenn-i tâp~l: Üstad olan kimse evvela yay~ na bir dane ok gezleyüb ve meydândan at
koparub kolun geriye tutub at tamam yoluna düzelüb kelle kumuna geldikde kolun önüne
getürüb okun ucu atun iki kula~~~aras~na beraber ola. Evvelki tablaya vard~kda dizgini sal~virüb
yay kabzasm kapub ~ahin kanad~~yan~na çeküb bir mikdâr gitdikde önüne getürüb orta tablaya
vard~kda kiri~inden okun kusdurub ve okun yaydan alub tirke~ine koya ve meydân ba~~na
vard~kda bey veyahüd pa~a ne cânibde durursa ânun kar~usma alay ba~layalar cümle tamam
ohcak tekrar biribiri ard~nca dizilüb gekiilderi yoldan yine a~a~a meydân ba~~na yaralar.
Fünf~n-~~Silah~orân
Fenn-i Sa~~
Üzengi: Sa~~eliyle dizgin tuta parmakl~k~~dahi sa~da ola. Meydân ba~~ndan
at kopard~kda yay~n tirke~inden kayub sa~~elinde olan dizgini sol eline vire ve tirke~den bir ok
alub yay~n yaturub okun a~a~adan gezleyüb ~ahin kanad~~çeküb üzengi tablas~na be~~alt~~ad~m
yer kald~kda yay~~üzengiye beraber cliküb tablaya geldikde okun ata. Üç tablaya dahi böyle ide.
Fenn-i Sol Üzengi: Tekrar meydân ba~~ na gelüb dizgini sol ele viriib ve kalkan' sa~~omuzuna
getürüb evvelki üslûb üzere ide.
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Fenn-i Sa~~Gez: Meydan ba~~na gelüb dizgini sa~~eline virüb kalkan~~sol omuzuna virüb
at kopard~kda yay~n tirke~den alub ve yay~~önüne diküb okun depereden getürüb dirse~in
diküb ve at kula~~na beraber çeküb yerde yatan üzengi tablas~ na ata. Üç kuma dahi bu üslüb
üzere ide. Fenn-i Sol Gez: Meydân ba~~na gelüb dizgini sola virüb ve kalkan: sa~~omuzuna
getürüb evvelki gibi ide.
Sûret: Dizgin sa~~elde ola ve üç dane ok alub birin gezleye ve ikisin parmaldan
Fenn-i Sa~~
aras~na ala ve at kopard~kda yay sa~~elde gezlenmi~~iken önüne getürüb okun ata ve ikinci oku
evvelki tablaya ura ve üçüncü oku ikinci tablaya atub ve tirke~ den bir ok dahi kapub üçüncü
tablaya ata. Her bir oku atd~kda dizgini eline ala. Fenn-i Sol Süret: Dizgini sola ve kalkan'
sa~~ele virüb evvelki üslüb üzere ide.
Fenn-i Sa~~Yan Ba~~: Dizgini sa~~ele ve kalkan~~sola virüb bir dane ok gezleyüb at
kopard~kda oku önüne atub ve tekrar tirke~den bir ok kapub tablay~~geçerken dönüp ard~na
tablay~~ura. Üçüne dahi böyle ide. Bir dürlü dahi dizgin sa~~ nda kalkan dahi sa~~nda ola ve bir
dane oku gezleyüb sol elinde tuta. At kopard~kda atub fi'l-hal kalkan~~de~i~üb sol omuzuna ala
ve sa~~eliyle tirke~den bir ok alub üslüb-~~sab~k üzere eyleye. Sol Yan Ba~~~Bendi: Dizgin sol
elde kalkan sa~~elde ola. Evvelki üslüb üzere ide.
Fenn-i Kalkan Bendi: Meydân ba~~ndan üslüb-~~sab~k üzere at kopard~kda önüne bir
ok atub kalkan~~sol omuzundan sa~~omuzuna vire. Dizgin sa~da durur. Sol eliyle tirke~den bir
ok alub yan tablas~na ata ve yine kalkan~~ve yay~~sol omuzuna de~i~üb kaba~a bir ok ata. Andan
sonra âhirde olan tablaya bir ok ata.
K~l~ç Bendi: Dizgin sa~da kalkan solda ola. At kopard~kda önüne bir ok atub yal~n k~l~ç
olub e~ile. A~a~a kumda olan kelleyi çalub andan ilerüde olan kelleyi hamail-vari çele. K~l~c~n
lumna katub kaba~a bir ok ata ve yine ilerüde olan kelleyi çele.
Kiri~~Bendi: Dizgini sa~da ve kalkan~~solda olub üslüb-~~sab~k üzere at kopard~kda önüne
bir ok atub sonra kiri~i yasub girü yay~n kura ve yal~n k~l~ç olub kelleyi çele ve ondan kaba~a bir
ok ata ve ilerüde olan kelleyi dahi çele. Bir Dünü Dahi Çep ü Rast Kiri~~Bendi: Dizgin
sa~da kalkan solda olub evvela bir ok atub ve kiri~in yasub ve yine kurub ve kalkan~~ve yay~~
sa~~na de~i~üb bir ok yan tablas~na atub ve yine kalkan: ve yay~~sola de~i~üb ve kaba~a bir ok
atub ve andan ahirdeld tablaya bir ok dahi ata.
Kol Bendi: K~l~c~~ç~karub sa~~kolu üzerine yaturub ve üç dane ok ç~karub birin gezleyüb
ve ikisin parmaklan aras~na alub sûret bendinde itdü~ü gibi ola. Bir ok ata. ~kinci oku evvelki
tablaya ve üçüncü oku kaba~a ata. Andan sonra yat~l~~k~l~c~~kalkan üzerine getürüb sonraki
kelleyi çele ve k~l~c~~kma katub sonraki tablaya yan ba~~~bir ok ata.
Tirke~~Bendi: Dizgin sa~da kalkan dahi sa~da olub ve yal~n k~l~c~~sol kolu üzerine
yaturub eline bir ok alub gezleyüb at kopard~kda atub andan yay~~sa~~kula~~na ve k~l~c~~sol
kula~~na lusd~rub sol eliyle yay~~ve kalkan~~ve sa~~eliyle k~l~c~~tutub kalkan' de~i~üb k~l~çla evvelki
kelleyi çele. Andan lumna katub kaba~a ata. Andan tablaya bir ok ata.
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Sa~~
Yay Bendi: Kalkan~~arkas~na ba~layub dizgin sa~da olub bir dane ok gezleyüb üslûb-~~

sab~k üzere ata ve yay~~sol elinden ensesinden sa~~eline vire ve sa~~eliyle yay~~at~~bo~az~~alt~ndan
sol eline vire ve muhkem e~ilüb kumda dikilen iki dane oku alub birin ilerü ve birin kaba~a ata
ve son tablaya dahi bir ok ata. Sol Yay Bendi: Zikr olunan üslûb üzere sol yay bendi ide.
Sa~r~~Bencil: Dizgini sa~a ve kalkan~~ sola virüb at kopad~kda tirke~den yay~n ve okun

kapub depereden getürüb gezleye ve evvelki kumda olan üzengi tablas~na tutub sa~n ata. Bu
üslûb üzere üç kuma dahi ata. Sol Sa~r~~Bendi: Dizgini sola ve kalkan~~sa~a virüb evvelki
üslûb üzere ide.
Sa~~Gömündürük Bencil: Dizgini sa~a ve kalkan~~sola virüb at kopard~kda a~a~adan
gezleyüb ~ahin kanad~~çeküb ayland~rub at~n sa~~yan~ndan boynu alt~ndan yerde olan üzengi
tablas~na ata. Üç kumda dahi böyle ide. Sol Gömündürük Bendi: Dizgini sola ve kalkan~~
sa~a virüb üslûb-~~sab~k üzere ide.
Nal Bendi: Dizgin sa~da ve kalkan solda olub at kopard~kda a~a~adan gezleyüb ~ahin

kanad~~çeküb ve yay~~ba~~ndan a~~rub arkas~~üzerine yatub at~n k~ç nal basd~~~~yere ata. Yahûd
at~n kuyru~-u üstünde küçük tabla ba~layub ana ata. Sol Bendi: Dizgini sola ve kalkan~~sa~a
vire. Evvelki üslûb üzere ide.
Sade Gönder Bencil: Gönderin sa~~yan~na takub dizgini sol eline kalkan" dahi sol eline
alub üç dane ok alub birin gezleyüb ve ikisin parmaklar' aras~ na alub sûret bendinde itdü~ü
gibi at kopard~kda birbiri ardunca iki oku atub üçüncü oku evvelki tablaya urub fil-hal yay~n
kil~ca asub ve yan~ndan gönderin alub s~k~~idüb dolab iderek gönder tablas~na geldikde gönderle
tablay~~urub andan gönderin kendüye çeküb adet üstüne yapma.
Gönder ve K~l~ç Bencil: Dizgini sa~a kalkan~~sola virüb sa~~yan~nda gönderi takub âdet

üzere bir ok alub at kopard~kda atub k~l~ç bendinde itdü~ü gibi yal~n k~l~ç olub kelleyi çalub
k~l~c~~luna katub kaba~a dahi bir ok atub yay~~k~l~ç üzerine asub yan~ndan gönderin kapub
gönder tablas~n sanca. E~er kaba~a ok atarsa dahi caizdir. Fe-emmâ atarsa makbûldür. Bir
Dürlü Dahi Gönder Bencil: Dizgini sola ve kalkan" dahi sola virüb gönderi evvelki kum ki,
k~l~ç tablas~d~r, ol kum üstünde dike koya ve meydân ba~~ ndan at kopard~kda haz~r gezlenmi~~
bir ok atub ve yay~~k~l~ç üstüne asub sa~~eliyle ol dikilen gönderi alub sa~~koltu~undan iki üç
der a hamail-vari çevirüb andan gönder tablas~na sanca.
Bend-i Harb; Sa~~
Yaka: Dizgin ve kalkan solda olub yedi sekiz dane veya on dane oku

yakas~na koyub üskib-1 sab~k üzere bir oku gezleyüb haz~r tuta, at kopard~kda ata. Andan sonra
yakas~ ndan birer birer alub depereden gezleyüb meydân ba~~ na vannca yeti~dürdi~i mikdan
ata. Dizgini elden komaya. Sol Yaka: Dizgin sa~da ve kalkan solda olub üslûb-~~evvel üzere ide.
Zant dildlüb ok at~lmalu oldukda üç dane zant diküb biri birinden aral~k.' k~rkar yay uzunu

ola ve yoldan ta~ra be~~yay uzunu ola ve zanta beraber varmad~n gönder uzunlu~u yerden oka
halas vire.
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Temmet
Flandin-~~Silah~orân
Evvel Tâpû

Sa~~Üzengi Bendi

Sol Üzengi Bendi

Sa~~Gez Bendi

Sol Gez Bendi

Sa~~Sûret Bendi

Sol Sûret Bendi

Sa~~Yanba~~~

Sol Yanba~~~

Kalkan Bendi

K~l~ç Bendi

Kiri~~Bendi

Kol Bendi

Tirke~~Bendi

Sa~~Yay Bendi

Sol Yay Bendi

Sa~n Bendi

Sol Sa~r~~Bendi

Sa~~Gömündürük Bendi

Sol Gömündürük Bendi

Nal Bendi

Sol Nal Bendi

Sade Gönder Bendi

Gönder ve K~l~ç Bendi

Sa~~Yaka Bendi

Sol Yaka Bendi

Son Tap~l

F~ân~ân-~~Gönder
Evvel Tûpû

Evvel Hov

~kinci Hov

Evvel Nakk

~kinci Nakk

Evvel Dolab

~kinci Dolab

Segi

Seginün Hovu

Evvel Tesrik

Yan Virmek

~kinci Tesrik

Tap~~mak

Meydan Kesmek

Son Tûpû

Temmet
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Silah~orh~k Risalesi Sözlü~ü
alay ba~lamak: saf halinde dizilmek, sava~~

sa~r~: memeli hayvanlarda bel ile kuyruk

düzenine girmek.

aras~ndaki dolgun ve yuvarlakça bölüm.

at koparmak: at~~h~zla ileri sürmek.

sancmak: (Karg~, m~zrak vb. ile) saplamak,
dürtmek, delmek.

aylancl~rmak:l.etrafi gezdirmek, çevrede
dola~t~rmak. 2.oyalamak, geciktirmek.

segi/sügii (sünü): karg~, süngü, m~zrak.

çalmak/çelmek: kesici bir aleti sallamak;

~akird: 1.yayc~~ve okçu ustas~mn yard~mc~s~,

kesmek üzere sürmek; vurmak.

ç~rak'. 2. okçulu~a yeni ba~layan hevesli.

çep ü rast: sa~~ve sol

tabla: hedef levhas~.

depere: tepeden a~a~~, tepesi üzerine.

tap~~mak: bulu~mak, kanla~mak.

dolab: devreden, dönen.

tâpf~: bir kimsenin yan~, kat~; makam; huzur.

gezlemek: oku, yay~~kurmadan önce çile

tesrik: çalmak, çald~rmak.

üzerindeki gez yerine takmak.
tirke~: ok veya yay çantas~.
gömeni / gömündürük: döveni boyunduru~a

ba~layan a~aç.

tutam: yay boyunu belirlemek için kullan~lan,

yakla~~k 11 cm.lik uzunluk ölçüsü.
ha~nffil-vâri: omuzdan bele do~ru çaprazlama

ve ba~~rsaktan yap~lan esnek ba~.

üzengi: 1.eyerin iki yan~nda as~l~~ olan ve
ata binerken ayakla bas~lan alt~~düz demir
halka. 2.silah~orluk oynamak için düzenlenen
meydanda, hedef olmak üzere haz~rlanan kum
r~~nlanndan, at üzengisi yüksekli~inde bulunan
kum üzerine konulan tabla.

kusdurmak: d~~an vermek, firlatmak.

yahn k~l~ç: k~l~c~~kullanmak üzere lumndan

inen k~l~ç veya sancak ask~s~~ba~~~gibi.
hov: sald~n, hücum.
kiri~: ok at~lan yay~n iki ucunu birle~tiren, sinir

meydan kesmek: dik bir ~ekilde meydan~n

ortas~ndan geçmek.
nakk: annd~rmak.
parmakl~k parma~~~d~~~etkilerden korumak

için üzerine geçilen özel k~l~f.

ç~karm~~~olan; k~l~m~~çekmi~~olarak.
yap~n~nak: bir ~ey yapmaya haz~rlanmak,

davranmak.
yasmak: yay~n kiri~ini ç~karmak.
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