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~ NuRi ÖzcAN 

ATMACAClBAŞI 

Osmanlı sarayında 
şikc\r ağalanndan biri ve 

Hassa atınacacılar cemaatinin amiri. 
L ~ 

Atmacacıların başlıca görevi. impara
torluğun belli yerlerinden gönderilen avcı 
kuşlarının bakımını yapmak ve padişah
la birlikte sürek aviarına çıkmaktı. Avcı 
kuşu olarak kullanılan atmacaları taş
radaki görevliler yakalardı. Ağ kullanıla
rak veya başka usullerle yakalanan at
maca yavruları önce insana alıştırılır, da
ha sonra da avcılıkta alıcı kuş olarak kul
lanılırdı. Merkezdeki atmacacıların mev
cudu XVII. yüzyılın ikinci yarısında kırk 
beş kişi civarında iken XVIII. yüzyılda 

otuz kişinin altına düşmüştür. Atmaca
cıbaşı aynı zamanda rikab • - ı hümayun 
ağalarındandı. Derece bakımından sara
yın birftn • kısmından olan şikar ağala
rının üçüncüsüdür. Rütbece çakırcıba
şı* ve şahincibaşı*nın altında idi; terfi 
edince şahincibaşı olurdu. Genellikle Şa
hinci Ocağı kethüdalığından gelen at
macacıbaşının tayin ve azli, çakırcıbaşı 
veya şahincibaşının arzlarıyla yapılırdı. 

Taşradaki atmacacılar timar*lı ve bazı 
vergilerden muaf idiler. Bunlar vazifele
rine göre kendi aralarında yuvacı, yav
rucu, götürücü. gürenceci (veya gürencci) 
ve sayyad gibi kısırnlara ayrılırdı. Hem 
müslüman hem de hıristiyanlardan at-
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macacılar vardı. öteki avcı kuşu yetişti
ricileriyle birlikte atmacacıların da bağlı 
oldukları vilayet, sancak ve kazalarda 
hizmetleri ni, · isimlerini, ellerindeki dir
lik*lerin gelirlerini gösteren ayrı def
terler mevcuttu. 
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ATMEYDANI 

Osmanlılar zamanında 
İstanbul'da Sultan Ahmed Camii'nin 

önündeki meydana verilen ad. 
~ 

Bizans döneminde Ayasofya'nın güney
batısında yer alan ve araba yarışları ya
pılacak şekilde düzenlenmiş bulunan 
meydan Hippodromos (hipodrom, at ko
şusu alanı) adıyla anılmış ve çeşitli siya
si olaylarla bazı ayaklanmaların başladı
ğı bir yer olarak büyük önem taşımıştır. 
Yapımına Roma imparatoru Septimius 
Severus ( 193-2 ı ı) devrinde başlanan ve 
orta çizgisine Mısır'dan getirilen dikili
taş ile Delphoi Apolion Mabedi'nden ge
tirilen Surmalı Sütun gibi ünlü anıtlar 
dikilen bu meydanın, "Bizans'ta Tanrı 
Ayasofya'ya, imparator saraya, halk da 
Hipodrom'a sahiptir" sözüyle vurgulanan 
siyasi önemi Osmanlılar zamanında da 
kısmen devam etmiş, özellikle XVII-XIX. 
yüzyıllar arasında sipahi ve yeniçeri ayak
lanmalarına sahne olan meydanda ünlü 
Atmeydanı Vak'ası da cereyan etmiştir. 

Aslinın 

14SO'de 
yapıldığı 

tahmin 
edilen. 
Verona lı 
Onufrio 
Panvinius' un 
kopya 
ederek 
1699'da 
yayımla dığı 

Atmeydanı'nın 

en eski 
gravürü 

istanbul'un fethinden sonra, ortasm
da Hipodrom'un bulunduğu bu alan, At
meydanı adı ile at yarışlarının ve cirit 
oyunlarının yapıldığı bir yer olarak varlı
ğını sürdürmüştür. Ayrıca saraya yakın 
oluşundan dolayı değeri artarak çevre
sine inşa edilen önemli yapılarla yeni 
bir görünüm kazanmış, bayram şenlik
leri ve saray düğünleriyle şehir hayatı
nın merkezi haline gelmiştir. Atmeyda
nı'nın Divanyolu girişine 1491 yılında Fi
ruz Ağa Camii, batısına XVI. yüzyıl ba
şında İbrahim Paşa Sarayı, Kananı Sul
tan Süleyman devrinde Mimar Sinan'ın 
yaptığı su yoluna ait bir sıra çukur çeş
me ile bunun üst tarafına Oğlan Şeyh 
olarak tanınan İsmail Ma'şOkf'nin ma
kamı ve Üçler Namazgahı (sonra camii), 
doğusuna 1553'te Haseki Hamarnı ile 
1617 yılında tamamlanan Sultan Ahmed 
Camii, türbe, darülkurra ve vakıf dük
kanlar yapılmıştır. ı. Ahmed'in inşa et
tirdiği yapılar topluluğuna bağlı imaret 
ve darüşşifa ile, alan güneyden sınırlan
mıştır. Çeşitli kaynaklar, bu önemli in
şaattan önce meydanı paşa saraylarının 
çevrelediğinden bahsetmektedirler. Ge
çen yüzyılda Üçler Camii tamamen or
tadan ka lkmış, sadece haziresinden üç 
mezar kalmıştır. 

istanbul'un fethinden önce yapılan gra
vürler Hipodrom'u, güney ucu ile orta
da sıralanan anıtlar dışında, yıkıntı ha
linde gösterirler. Beyan-ı Menazil-i Se
fer-i Irakeyn'de 1537 yılına tarihlenen 
İstanbul manzarası, Atmeydanı'nı çev
resindeki yapılar, ortasındaki anıtlar ve 
güney ucunda yer alan sütunlarla gös
terir. Ayrıca bu minyatürde, o sırada he
nüz cami haline getirilmemiş Üçler Na
mazgahı gayet ayrıntılı olarak gösteril
miştir. Cornelius van Laos'un 1710 yılı
na ait olan gravürü ise bugüne ulaşma
yan imaret ve darüşşifayı da göstermek
tedir. 

Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazaını 
ve damadı MakbOl (Maktul) İbrahim Pa
şa'nın 1 524 yılında yapılan düğünü sı

rasında at koşuları, atlıların direkler üze
rine geçirilen çömleklere mızrak atma
ları, güreşler, ip üzerinde yürüme, yağlı 
direğe tı rmanma, çeşitli vücut gösteri
leri, soytan oyunla rı, verilen armağanla
rın ve gelin çeyizinin taşındığı alaylarla 
gerçek bir şenlik olarak bu meydanda 
yapılmış, on beş gün on beş gece süren 
düğünde geceleri de donanma fişekieri 
atılmıştır. İbrahim Paşa Budin'in fethin
den (ı 526) sonra istanbul'a getirdiği He
rakles, Diana ve Apolion'dan oluşan üç-


