
OGUZLAR 

ve hemen aynı zaman dilimi içinde yazıl
mıştır. Uygurca Oğuz Kağan destanı man
zum olup başı ve sonu eksiktir. Bu des
tanda Oğuz Kağan cihan fethine girişir, ba
tıda Urum Kağan ile kardeşi Uruz (Urus) 
Bey'i yenerek ülkelerini alır, doğuda Çür
çet kağanını yener, eline çok ganimet ge
çirir; Hindistan'a, Tangufa ve Suriye'ye ba
şarılı seferlerde bulunduktan sonra yurdu
na döner. Bu cihangirlik seferinde Oğuz 
Kağan'a gök tüylü, gök yeleli bir erkek 
bozkurt kılavuzluk eder. Uygurlar'ın hü
kümdarı olan Oğuz Kağan hizmetleri gö
rülen beylerine Kıpçak, Kangaluğ (Kanglı), 
Karluk, Kalaç gibi adlar verir. Yurduna 
döndüğünde nazırı Uluğ Türük rüyasında 
doğu taraflarında bir altın yay, batı taraf
larında da üç gümüş ok görür; rüyasını ka
ğana anlatır. Oğuz Kağan da üç büyük oğ
lunu (Kün. Ay, Yıldız) doğuya, üç küçükoğ
lunu (Gök, Dağ, Deniz) batıya gönderir. Üç 
büyük kardeş çok av avladıktan sonra bir 
altın yay, üç küçük kardeş de yine çok av 
elde ettikten sonra üç gümüş ok bulur
lar. Oğuz Kağan kendisine getirilen altın 
yayı üçe bölmüş ve, "Ey oğullarım! Yay siz
lerin olsun, yay gibi okiarı göğe atın" ; üç 
gümüş oku getiren oğullarına da, "Sizler 
de ok gibi olun" demiştir. Bundan sonra 
Oğuz Kağan büyük bir şölen vermiş, bu 
şölende sağ yanına üç büyük oğlu (Bozok
lar). sol yanına da üç küçük oğlu (Üçoklar) 
oturmuş, kırk gün yenilmiş, içiimiş ve son
ra Oğuz Kağan'ın yurdunu oğullarına ver
diğine dair konuşması dinlenilmiştir. 

Farsça mensur Oğuz Kağan destanı ana 
hatlarıyla Uygurca destanın aynıdır. Her 
iki destanda da Oğuz Han'ın dayandığı el 
Uygur elidir. Bu destanda da Oğuz Han 
faydalı işler gören beylerine Kıpçak, Kar
luk, Kanglı, Kalaç gibi adlar verir. Uygur
ca destanda Oğuz Kağan'a bozkurt kıla
vuzlukederken Farsça Oğuzname'de Poş
tı Koca, bilgi ve tecrübesiyle İlhan'ın se
ferlerinde çıkan nice güçlükleri çözüme 
kavuşturur. Farsça Oğuzname'nin Uygur
ca destanın İslami bir gözle ele alınmış 
ve genişletilmiş şekli olduğu söylenebi
lir. Reşit Rahmeti Arat Oğuz Kağan Des
tanı'nı W. Bang ile birlikte neşrettiği gi
bi Türkçe'ye de çevirmiştir (istanbul ı 936, 
1988) 

Dede Korkut Destanlan. Oğuz elinin ken
di içinde çıkan savaş veya savaşlar, gayri 
müslim Kıpçaklar'a karşı giriştikleri mü
cadeleler ve kendisine mensup bazı beyle
rin maceralarıyla ilgili hatıralar destaniaş

tıktan sonra XIV. yüzyılın başlarında man
zum olarak yazıya geçirilmiş, Oğuzname 
adını taşıyan bu metin zamanla kaybol-
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muştur. azanların kopuz eşliğinde söy
leyegeldikleri bu destanlar XVI. yüzyılın 
ikinci yarısında Erzurum- Bayburt yöre
sinde bir azanın ağzından yemiden yazıl
mıştır. Dede Korkut destanları özellikle XV 
ve XVI. yüzyıllarda Türkler arasında çok se
vilmiş, Fatih Sultan Mehmed'iiı torunların
dan birine Oğuz Han, diğerine de Korkut 
adı verilmiştir. rı. Bayezid devrinde ( 148 ı-

1512) kaleme alınan Hacı Bektaş Vila
yetname'sinde Dede Korkut destanları
nın kahramanları olan Korkut Ata, Bayın
dır Han, Salur Kazan Bey'den söz edilme
si, Halveti-Gülşeni tarikatının piri İbrahim 
Gülşeni'nin soyunu Oğuz Ata'ya dayandır

ması ve burada zikredilmeyen diğer ör
nekler Dede Korkut destanlarının XIV-XVII. 
yüzyıllarda Türkiye Türkleri'ne ataları olan 
Oğuzlar'ı sevdirdiğini gösterir. Bu yüzyıl
larda Türk halkı dinlediği destanların tesi
riyle Oğuzlar'ı son derece yiğit ve bahadır, 
mizacı sert, hile bilmez, yalan söylemez, 
dürüst ve saf insanlar olarak tanımıştır. 

OGUZ BOYLARI 

Bozoklar üçoklar 

01. Kayı 01. Bayındır 

02. Bayat 02. Beçene 

03. Alkaevli 03. Çavuldur 

04. Karaevli 04. Çepni 

05. Yazır 05. Sa lgur !Sal url 

06. Dodurga 06. Eymür 

07. Döğer 07. Alayuntlu 

08. Yaparlı 08. üregir 

09. Avsar 09. igdir 

10. Beydili 10.Büğdüz 

11. Kızık 11. Yıva 

12. Karkın 12. Kın ık 
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OHRİ 

Makedonya Cumhuriyeti'nde 
eski bir Osmanlı kaza merkezi. _j 

Adı Makedonca'da ve bütün Slav dille
rinde Ohrid, Arnavutça'da Oher, Osmanlı 
dönemi ve günümüz Türkçe'sinde Ohri 
olan şehir Üsküp'ün 175 km. güneybatı
sında Ohri gölünün kuzeydoğu kıyısında, 
bu göle doğru çıkıntı şeklinde sokulan bir 
burnun yamaçları üzerinde deniz seviye
sinden 792 m . yükseklikte kurulmuştur. 
Roma İmparatorluğu zamanında Balkan
lar'ı katederek bir ucu İstanbul'a kadar 
inen meşhur Via Egnatia yolu üzerinde
dir. Antik dönemlerdeki, bugünkü Ohri'
nin 25 km. güneydoğusunda harabeleri 
bulunan Lychnidus (Lignido, ~hnid) adlı yer
leşim yerinin devamı olar al< ortaya çıktığı 
ve buranın İliriyalılar yahut Desaretler'ce 
iskan edildiği ileri sürülür. Milattan önce 
VI. yüzyıldan itibaren adı geçen bu kasa
ba milattan önce 349'da gölün kıyılarını ve 
çevresindeki yerleri alan Makedonya Kralı 
ll. Phillipp tarafından ele geçirildi. Milat
tan önce 169'da Roma İmparatorluğu sı
nırları içerisine dahil edildi. 514 yılında bü
yük bir depremle sarsıldı ve hasara uğradı. 
Ardından terkedilerek şimdiki şehrin bu
lunduğu yerde yeni biriskan birimi oluştu . 



Slavlar arasında bu yerleşim birimi için 
Ohrid adı ilk defa 879'da ortaya çıktı. VI. 
yüzyılın başlarından itibaren Balkanlar'a 
yönelik Slav göçleri sonucunda burada yo
ğun bir Slav iskanı gerçekleşti. Ohri'ye ge
len Kiril ve Metodi'nin öğrencileri Aziz Kli
ment (Sveti Kliment Ohridski) ve Aziz Na
um'un (Sveti Naum) gayretleriyle kasaba
daki Slavlar Ortodoksiuğu benimsedi. Aziz 
Kliment 916'da Ohri Edebiyat Okulu'nu 
kurdu. Bölgedeki dini hayatın merkezini 
oluşturan Oh ri 1 000 yıllarında başpisko
posluk haline geldi; Slav Hıristiyanlığı 'nın 

merkezi görevini ifa edip bu konumunu 
yüzyıllar boyunca korudu. 976-1018 yılları 
arasında Batı Bulgar imparatorluğu'nun 
başşehri oldu. Bizans imparatoru ll. Basi
leios döneminde Bulgar ordusunun yenil
giye uğratıldığı Belasi ca savaşından ( ı O 14) 
sonra 1018'de Bizanslılar'ın idaresi altına 
girdi. 1334'te Sırp Kralı Stephan Duşan ta
rafından ele geçirildi. 

XIV. yüzyılın ikinci yarısında Balkanlar'
da fetih faaliyetini yoğunlaştıran Osman
lılar, Ohri'yi de tehdit etmeye başladı. An
cak şehrin hangi tarihte alındığı konusun
da kesin bilgi yoktur. Muhtemelen Ma
nastır ve Pirlepe'ye, oradan Arnavutluk'a 
uzanan akınlar sırasında 78Tde (1 385) Os
manlı hakimiyetine girmiştir. Bazı Slav kay
naklarında , Sırp yönetiminin sonlarına doğ
ru Pirlepe merkezli Kraljevic Marka Prens
liği'nin bir parçası olan Ohri'nin Kraijevic 
Marko'nun 797'deki ( 1395) Rovin savaşın
da ölümünün ardından aynı yıl Osmanlı 
idaresine alındığı belirtilir (Kirovski v dğr. , 

II , 8). Bu durum, Kraljevic Marko'nun ı. 

Murad ve I. Bayezid'e vasal olması ve bu 
bölgedeki bazı yerlerin ona bırakılmış bu
lunmasından kaynaklanmıştır. Burayı va
salların idaresine veren Osmanlılar 1395'
te onun ölümü üzerine idareyi doğrudan 
üstlenmiş olmalıdır. 

Osmanlı idaresine girdikten sonra Ohri 
bir sancak merkezi haline getirildi. B ura-

daki hıristiyan halk şehrin idaresine an
laşma ile el konulduğu için yerinde bırakıl
dı ve sur içindeki yerleşim yerlerini korudu. 
Bunlara ait kiliselerdeki ikona süslemeleri 
vb. sanat eserlerinin restore edilmesi de 
Osmanlı devrinde gerçekleşti. Fethin ilk 
dönemlerinde buraya yerleştirilen müslü
man ahalinin ve garnizonun dini ihtiyaç
ları için iki kilise camiye çevrildi. Bunlar
dan biri 1 OS6'da Bizans döneminde inşa 
edilen Ayasofya Kilisesi' dir. Dış kalenin yük
sek bir noktasındaki imaret Camii de (Fa
tih Sultan Mehmed Camii) 893'teyapılan 

Aziz Kliment Kilise ve Manastırı'nın hara
beleri üzerinde inşa edilmiştir. Bu sonun
cusunun Fatih Sultan Mehmed'in adıyla 
anılması onun 1466'daki Arnavutluk sefe
r i sırasında burada ikameti dolayısıyladır. 

809 ( 1406) yılında Aydın Beyi Cüneyd 
Bey'in sancak beyi olarak görev yaptığı 
(a.g.e., Il , lO- ll ) Ohri kasabasının fiziki du
rumuyla ilgili bilgiler XVI. yüzyıla ait tah
r ir kayıtlarında bulunur. Surlarla çevrili şe
hir, 4000 kişinin barınabiieceği bir kapasi
teye sahip olup Osmanlı öncesinde yakla
şık 2500-3000 dolayında bir nüfusu mev
cuttu. Osmanlı idaresinin ilk yüzyılına ait 
herhangi bir istatistiki kayıt bulunmaz. 
Yalnız XV. yüzyılın ikinci yarısında Ohri'de
ki yahudiler in fethin ardından istanbul'a 
yerleştirildiği , yeni kurulan Elbasan kasa
basına 1466' da yetmiş üç ailenin sürüldü
ğü bilinmektedir. Bu durum şehrin önem
li sayılabilecek bir nüfus kaybına uğradı

ğına işaret eder. XVI. yüzyılın ilk yarısında 
Ohri'de 349'u hıristiyan, 93'ü müslüman 
olmak üzere toplam 441 hanelik bir nüfus 
(2000-2 500 arası) vardı . 973-990 (1566-
1582) yılları arasında özellikle müslüman 
nüfusta artış oldu ve sayıları hıristiyanla
ra yaklaştı (287 hıri stiyan , 249 müslüman 
han esi ). nüfus ise ZSOO'ü geçti (Stojanovs
ki, s. 65-7I ). 991 (1583) tahririne göre yir
mi beş mahalleli Ohri'de 263'ü hıristiyan , 

270'i müslüm an 533 hi!ıne mevcuttu. Bu 
rakamlar, müslüman nüfustaki büyüme
ye oranla şehrin toplam nüfusunun sabit 

Oh ri ' nin 
kuşbakısı 

görünüşü 

OH Ri 

Ohri'de deniz kenarındaki Osmanlı devrine ait evıer 

kaldığını gösterir. Şehirdeki İslamiaşma bir 
taraftan Türk göçleri, diğer taraftan yerli 
hıristiyan Arnavut halkın ihtidasıyla ilgili
dir. 1 044'teki ( 1634) kayıtlar kasabada hı
ristiyan ailelerinin sayısının 21 O'a geriledi
ğini , 107 4'te ise (I 664 ı 14Z'ye kadar düş
tüğünü ortaya koyar. 

Ohri hakkındaki en geniş bilgi 1670'te 
şehri ziyaret eden Evliya Çelebi tarafından 
verilir. Onun kayıtlarına göre burada çev
resi 4000 adım olan, kırk kuleli büyük ve 
kuwetli bir kale vardı. Çoğunlukla müslü
manların yaşadığı aşağı şehirde 400 ka
dar ahşap ev, 1 SO kadar dükkan, on yedi 
cami ve mescid mevcuttu. Evliya Çelebi 
kasabada 160 h ı ristiyan ve 300 müslü
man hanesinin varlığına işaret eder. Bu
na göre t oplam nüfusun 3000'e ulaştığı 

tahmin edilebilir. Kalede ve göl kıyısında 
300'den fazla adalı, hamamlı, Paşa Sarayı 

adlı bir saray zikredilir. Aşağı şehirde yine 
göl kıyısında Ohrizade ailesinin büyük bir 
konağının bulunduğu belir tilir. Bundan 
başka Siyavuş Paşa ve Sultan Süleyman 
medreseleri, bir darülhadis, iki sıbyan mek
tebi, iki hamam, kırk ocaklı Ohrizade Ker
vansarayı, iki misafırhane, üç türbe ve XVII. 
yüzyıla ait aletleriyle hala durmakta olan 
eski bir darphane de bulunmaktaydı. 

XVIII. yüzyılda şehrin nüfusunda artış 
meydana geldi. Bu artış XIX. yüzyılda da 

331 



OH Ri 

yavaş olmakla beraber sürdü. XVIII. yüz
yılın ikinci yarısında Halvetiyye şeyhi Meh
med Hayati, Ohri'de ilk Halvetl Tekkesi'ni 
kurdu. Makedonya'daki Halvetller için bu 
tekke bitişiğindeki Tekke Camii ile bera
ber günümüze kadar büyük bir önem ar
zetti (Mehmed Tevfik, s. 88). XIX. yüzyılın 

ilk çeyreğinde Arnavut asıllı Vezir Ahmed 
Paşa'nın oğlu Celaleddin Bey, Ohri'de uzun 
süren bir hakimiyet tesis etti. Ancak 1830'
da idareden uzaklaştırıldı ve Suşatlılar şeh
re hakim oldu. Kiimusü'l-a'ldm'da Oh
ri'de altı cami. dört kilise, bir rüşdiye, bir 
saat kulesi, hıristiyanlara ait bir okul. bir
kaç sıbyan mektebi ve tepenin üzerinde 
bir eski kalenin bulunduğu belirtilir; sade
ce şehirde 16.000 nüfus mevcuttu. 1900'e 
doğru V. Kancev burada 8000 Bulgar ve 
Makedon, 300 Arnavut, 460 Ulah hıristi
yan ve SOOO Türk, SOO Arnavut müslü
man yaşadığını yazar. Osmanlı Devleti'
nin, istanbul'un fethinden sonra otokefal 
Balkan kiliselerini Rum Ortodoks Patrik
Mnesi altında birleştirmesinden sonra da 
varlığını sürdüren Ohri Başpiskoposluğu 
176Tde Osmanlı hükümeti tarafından kal
dırıldı. Doğrudan Fener Rum Ortodoks Pat
rikhanesi'ne tabi olan bölge hıristiyanları. 
1870'te Bulgar Ekzarhlığı'nın kurulmasıy
la büyük ölçüde patrikhaneden ayrılarak 
Bulgar Ekzarhlığı'na geçti. Ekzarhlık okul
ları kapatılınca bölgedeki hıristiyanlar Sırp 
din adamlarının etkisi altına girdi. Yugos
lavya içinde federal bir cumhuriyet haline 
gelen Makedonya'da 19S8'de Ohri'de, Slav 
Makedenları içine alan ve kendisini Orta
çağ'daki Ohri Başpiskoposluğu'nun de
vamı olarak gören bir Makeden Ortodoks 
Kilisesi (Makedonska Pravoslavna Crkva 
IMPCJ) kuruldu. Günümüzde Makedonya 
Cumhuriyeti'ndeki Makeden Ortodokslar 
bu kiliseye bağlıdır. 
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Ohrl'de eski 
Türk evlerinin 
yoğun olduğu 

bir kesim 

Ohri'deki Osmanlı hakimiyeti 29 Kasım 
1912'de tamamen sona erdi ve şehir Sırp 
ordusunun eline geçti. 1915-1918 yılların
da Bulgaristan işgaline uğradı. 1. Dünya 
Savaşı'nın ardından kurulan Krallık Yugos
lavyası döneminde Güney Sırbistan böl
gesine ait bir turistik şehir durumunday
dı. ll. Dünya Savaşı'na kadar Ohri. Make
donya'nın diğer bölgeleri gibi siyasi, as
keri ve kültürel bakımdan Sırp hegemon
yası altında kaldı. Mevcut Makeden nüfu
su millet olarak tanınmadı, dini açıdan 
Sırp Ortodoks kilisesine bağlandı; bu an
laşmazlık günümüze kadar sürdü. 1. ve ll. 
Dünya savaşlarının ardından Ohri'deki nü
fusta yapı değişikliği meydana geldi. 1913'
te başlayan müslüman göçleri. ll. Dünya 
Savaşı'ndan ve özellikle 19S6'dan sonra 
devam etti. Türk nüfusun büyük bir kıs
mı Türkiye'ye göç etti. ll. Dünya Savaşı'nın 
ardından altı cumhuriyetten oluşan Tito 
Yugoslavyası döneminde Ohri önemli bir 
turistik merkez oldu. Bugünkü Ohri Res
ne. Struga, Kosel ve Meseista belediyele
rine bölünmüştür. Bazı verilere göre 1914-
1969 yılları arasında buradaki müslüman 
halk % 38 ile % S2 arasında bir orana sa
hipti (EJ2 [İng . ı. vııı, 167). Ohri Belediye
si'ne dahil olan iskan yerleri şunlardır: Ve
lestovo, Elsani. Konjsko, Ljubanista, Pes
tani. Podmolje, Ramne. Dolno Lakocerej , 
Trpejca, Sipokno, Leskoec, Velgosti, Orman 
ve Gorno Lakocerej. 1961 nüfus sayımına 
göre Ohri Belediyesi sınırları içinde 24.997, 
1994'te 52.066 kişi (14.548 aile) yaşamak
taydı . Şehirde ise 1994 nüfus sayımında 
41.213 kişinin yaşadığı tesbit edilmiştir 
(Popovski- Panov, s. 280-282). 2002 sa
yımında Ohri Belediyesi nüfusu S4.839'a 
( 15.526 aile) ulaşmıştır. Günümüzde ba
lıkçılık ve turizm başlıca ekonomik kay
naklarını oluşturur. Şehirde müslüman ve 

Türk unsurların oranı günden güne azal
maktadır. 

Ohri'deki Osmanlı eserleri arasında ca
mi, tekke, hamam. türbe ve saat kulesi 
gibi tarihi eserler mevcuttur. Ali Paşa . Ha
cı Hamza, Haydar Paşa. Emin Mahmud, 
Hacı Turgut. Keşanlı ve Kuloğlu camileri 
günümüze kadar gelmiştir. Ayrıca Osman
lı dönemine ait Ohri Kalesi'nin bir bölü
mü, bu kale içindeki imaret külliyesine ait 
Sinan Çelebi Türbesi, Eski Hamam, Ohri 
Voska Hamamı. Ohri Türk Lisesi, Saat Ku
lesi, Zeynelabidin Halvetl Tekkesi ve Ohri 
Çarşısı zikredilebilir. Ohri'nin dışında bu
lunan Sveti Naum Kilisesi'nin yanında Sa
rı Saltuk Türbesi'nin izleri bulunmaktadır. 

Hacı Kasım Camii ise tamamen yıktırıl
mıştır. Ohri'deki Osmanlı dönemi sivil mi
marisine ait evler koruma altına alınmış
tır. Osmanlı döneminden bu yana cami 
fonksiyonunu kaybeden imaret Camii , 
2000 yılında dönemin VMRO DPMNE ikti
darı tarafından yıktırılmış ve yerine eski 
kilisenin bir devamı olarak sanatsal bir 
yapıya hiç uygun olmayacak şekilde Aziz 
Kliment Kilise ve Manastırı inşa edilmiş
tir. Ayasofya Camii'nin içindeki minber de 
2001 yılında yıktıntıp yerine kilise altarı 
yapılmıştır. 
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Tarih öncesi dönemlerden beri savaş ve 
av aleti olarak kullanılan ok ve yay Eski 
Mezopotamya ve Anadolu'da güç sembo
lü olarak görülür; farklı uygarlıklara göre 
baştanrı ile savaş ve av tanrılarının ala
metidir. Atıcılıkla ilgili bazı kaynaklarda 
yay ve okun kullanımı Hz. Adem'le başla
tılmıştır. Onun, ektiği tohumları yiyen kar
galarla mücadelede aciz kalınca Allah'a şi
kayette bulunduğu , Cebrail'in kendisine ok 
ve yay getirerek kullanmasını öğrettiği ve 
ardından "nuş ab" veya "nuşşa abba" (kar
çayı bu akla kov) dediği, böylece Arapça'da
ki nüşşab (ok) kelimesinin ortaya çıktığı 
rivayet edilir; Süryan'ice ab "karga" abba 
ise "ok" demektir. Arapça'da okun bir adı 
da nidaldir. Eski Ahid'de Hz. İsmail'in iyi 
bir okçu olduğu söylenir (Tekvln. 21/20); 
Hz. Peygamber de bundan bahisle ok atan 
ashabını dedelerine özenmeleri için teşvik 
etmiştir (Buharl. "Cihad", 7; "Feza,ilü 'ş-şa

babe", 48; "Enbiya, ... 12; "Mena~ıb", 4) . 
Arap yayının bu geleneğin devamı sayıl
dığı, Acem yayının ise ilk defa Nümrud b. 
Ken'an tarafından yapıldığı belirtilir (Kita.b 
fi ilmi 'n-nüşşab, s. 205) . Okçuluğu fürusi
yenin (süvarilik) dört dalından biri sayan 
İbn Kayyim el-Cevziyye diğerlerinden daha 
güçlü ve üstün olduğunu söylediği Türk 
yayını tanıtır (el-FürQsiyye, s. 433, 440) . He
rodotos, Ahamenl Hükümdan Xerxes'in 
değişik milletlerden oluşan ordusunu an
latırken Araplar'ın hayli büyük, kurulma
dığı zaman tersine dönen yaylarından, Ha
beşler'in palmiye fidanından yapılmış yay
larından ve okiarının sert taştan (çakmak 
taşı) yapılmış sivri temrenlerinden, Pers
ler'in güçlü yaylarıyla kamış okiarından ve 
Sakalar'ın kendilerine has okiarından söz 
eder (Tarih, s. 293, 294). Onun verdiği bil
giye göre Persler'de beş yaşından itibaren 
çocuklara ata binme, ok atma ve doğru
luk öğretilirdi (a.g.e., s. 54) . 

Hz. Peygamber, Kur'an'ın düşmana karşı 
güç hazırlamayı emreden ayetinde geçen 
(el-Enfill 8/60) "kuwet" kelimesini "remy" 
(-ok- atmak) fiiliyle yorumlamıştır (Müs
ned, IV, 156; Müslim. "imare", 168; İbn 

Ma ce. "Cihad". 19: Ebu DavOd. "Cihad". 
24; Tirmizi. "Tefslr" , 9). Bu sebeple okçu
luk dini bir hüviyet ve özel bir önem ka
zanmış. bir rivayete göre Resı11-i Ekrem 
çocuklara okuma yazma ve yüzme yanın
da atıcılık öğretilmesini de babalık görev
leri arasında saymıştır (Ahmed b. Süley
man el-Beyhaki, X, 15). O dönemde ço
cuklar, ok talimi için ucunda temren yeri
ne çamur topağı veya çekirdeği çıkarılmış 
hurma bulunan küçük aklar kullanıyordu. 
Hz. Peygamber ayrıca bir okun üç kişinin 
cennete girmesine vesile olacağını (yapan. 
atan, atılmak üzere veren) ve atıcılığın ken
disine binicilikten daha sevimli geldiğini söy
lemiş (Müsned, IV, 144, 146, 148, 154; EbO 
DavOd. "Cihad", 24; Tirmizi. "Cihad", ı ı). 

atıcılığı öğrenip bırakrnayı nimete karşı nan
körlük sayarken ( Müsned, IV, 148) okçula
rın yarış sırasında, "Vallahi isabet ettirdim; 
billahi geçtim" şeklinde yaptıkları yemin
lerinin kefilret gerektirmediğini belirtmiş
tir (Taberanl. er-Ravzü'd-danf ile'l-Mu'ce
mi'ş-şagir, ll , 271; Süleyman b. Ahmed et
Taberanf, s. 21-22, 29, 30). Resı11-i Ekrem 
ayrıca ok atma yarışlarını meşru gördüğü 
eğlenceler arasında saymış (Müsned, IV, 
146) ve Taberanl'nin bir rivayetine göre 
üzerine gam çöken kişinin yayını kuşanıp 

lbn Erenboğa ez-zerdkaş'ın Kitabü'I-Ani/ı: fi'l-menacinik 
adlı eserinde oklarla ilgili bir sayfa [TSMK, lll. Ahmed, nr. 
3469/2, vr. 59') 
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Hz. Muhammed'in kullandığ ı yay ile lkavs-ı saadetl mahfa
zası [TSMK, Mukaddes Emanetler, nr. 21/69) 

onunla kederini gidermesini tavsiye etmiş
tir ( er-Ravzü 'd-danf ile 'l-Mu'cemi'ş-şagir, 

ll , 271 ). Hz. Peygamber, Uhud Gazvesi'n
de elinde birkaç yay eskiten Sa'd b. Ebu 
Vakkas'a, "At ey Sa'd! Anam babam sana 
feda olsun!" diye seslenmiştir (İbn Sa'd, 
lll , 141-142) . 

Yay (kavs. keman) tek parça veya birle
şik elemanlardan oluşmuş. ortada yer alan 
kabıasının iki tarafında simetrik biçim
de eğilmiş iki ucu arasına kiriş gerilen bir 
alettir. Ele geçmiş en eski örnekler tek 
parçadır. Topkapı Sarayı Müzesi Mukaddes 
Emanetler Dairesi'nde bulunan ( nr. 21/69). 
"kavs-ı saadet" (keman-ı Peygamberi) deni
len 118 cm. uzunluğundaki yay bir kamış 
cinsinden yapılmıştır ve tek parçadır. Be
ni Kaynuka' Gazvesi'nden sonra Hz. Pey
gamber'in payına "beyda" ve "safra" adın
da ikisi kayın ağacından , "ravha"' adlı bir 
diğeri cinsi belirtilmeyen bir ağaçtan ya
pılmış toplam üç yay düşmüştü (a.g .e., 
I, 489) ; sonuncuya ok atarken çıkardığı 
sesten dolayı "ketum" da denildiği anla
şılmaktadır (krş. a.g.e., ll , 29; ibnü'l-Eslr, 
IV, 259). Araplar'ın tek ahşabın yanı sıra 
iki ahşabın birleştirilmesiyle meydana ge
tirilen, sinir ve boynuzla güçlendirilmiş 
yaylar kullandığı bilinmektedir. Bunlar
dan ilk ikisi daha çok bedevller, üçüncüsü 
yerleşik halk tarafından tercih ediliyordu 
(Latham- Paterson. s. 1 0) . 

Orta Asya kurganlarında bulunan en es
ki yay kalıntılarının 140-160 cm. uzunlu
ğunda olduğu , boynuz ve sinir gibi orga
nik maddelerle güçlendirildiği tesbit edil
miştir (Öge!. s. 97, 103-104, 160) Yayların 
cinsine göre terkibinde belirli oranlarda 
ağaç, boynuz, sinir ve tutkal kullanılıyor
du. Yay kirişleri Osmanlılar'da çok katlı ib
rişimden yapılır ve "çile" adıyla da bilinirdi. 
Okiarın arka kısmında çileye takılan kerti-
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