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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-



Atmeydanı'nın bugünkü durumu- Sultanahmet /Istanbul 

lü bir tunç heykel grubunu Atmeydanı'n 

da kendi sarayının önüne diktirmiş, fa
kat ha lkın tepki göstermesi üzerine bun
lar kaldırılmıştır. Hünemame'nin Il. cil
dindeki bir minyatürde (TSMK, Hazine. 
nr. 1524) bu heykeller açıkça görülebil
mektedir. 

Kanüni'nin şehzadeleri Mustafa, Meh
med ve Selim ' in 1530 yılında yapılan 

sünnet düğünü sırasındaki şölenler, ka
sebaz-hokkabaz oyunları, at yarışları ve 
gece yapılan ateş oyun ları ile geçmiş, 

padişah , İbrahim Paşa Sarayı divanha
nesi şahnişininden halka altın ve gümüş 
paralar atmıştı r . Fransa ile ilk kapitü
Iasyon anlaşması da 1 536 yılında , İbra
him Paşa'nın idam edilmesinden kısa bir 
süre önce, Fransız elçisi La Foret ile İb
rahim Paşa tarafından bu sarayda im
zalanmıştır. İbrahim Paşa'nın idamınd9n 
sonra bir bölümü XVII. yüzyıl ortalarına 
kadar İç Oğlanları Ocağı olarak kullanı
Ian ve Atmeydanı Sarayı diye de anılan 
İbrahim Paşa Sarayı, Il. Selim dönemin
de Zal Mahmud Paşa'ya, lll. Murad dö
neminde Bosnalı İbrahim Paşa'ya, daha 
sonra da Yemişçi Hasan Paşa'ya veril
miş, bugün ise restore edilerek Türk ve 
İslam Eserleri Müzesi haline getirilmiştir. 

Kanüni'nin diğer şehzadesi Bayezid'in 
sünnet düğünü ( 1539) ile Osmanlı sara
yının en muhteşem düğünü olduğu bili
nen lll. Murad 'ın şehzadesi Mehmed'in 
sünnet düğünü ( 1582) yine Atmeydanı'n
da yapılmıştır. Şehzade Mehmed'in sün
net düğünü elli iki gün elli iki gece sür
müş, eğlenceler bilhassa esnaf alayları 
ile dikkat çekici hale getirilmiştir. İbra
him Paşa Sarayı'nın mimari özelliklerini 

de gösteren müellifı ve musawiri bilin
meyen ve daha çok III. Murad Surname
si adıyla meşhur Surname'de (TSMK, Ha
zine. nr. I 344) minyatürlerinin canlı bi
çimde tasvir ettiği. küçük tekerlekli dük
kaniarda işlerini yapan esnaf ve yürü
yen bir harnarnda müşterilerini yıkayan 
teliaklar gibi günlük hayattan alınmış 

sahneler. bu düğün münasebetiyle o dev
rin esnafı hakkında değerli bilgiler ver
mektedir. 

' 
XVII. yüzyı lda Marquis de Nointel, IV. 

Mehmed'in Atmeydanı'nda kurulan bir 
buçuk yılda hazırlanmış otağını gördü
ğünü; Silahtar Mehmed Ağa, 1660 yılın
da çıkan yangında halkın civar mahalle
lerden gelerek Atmeydanı'na yığıldığını , 

sıkışıklıktan "boyun döndürmeye, nefes 
almaya" imkan olmadığını, alanı doldu
ran kalabalığın "mahşer günü"ne örnek 
teşkil ettiğini ; XVIII. yüzyılda Poujoulat 
Atmeydanı'nda cirit oynandığını; 1782 
yılında İstanbul'a gelen Comte de Fer
rieres -Sauveboeuf, İbrahim Paşa Sara
yı'nı oldukça kötü bir durumda gördü
ğünü, alanın çevresinin yangınlarla ge
nişlemiş olduğunu , burada bazı günler 
cirit yarışlarının yapıldığını. bazı günler 
de bir at pazarının kuru lduğunu; Cevdet 
Paşa ise 1777 yılında Hindistan'dan ge
len bir filin Atmeydanı ' nda halka göste
rildiğini yazmaktadırlar. 

1863 yılında ilk genel sergi, XIX. yüz
yılda Sultanahmet Meydanı adıyla anılan 

XVI. yüzyı lı n ikinci ya rı s ınd a Atmeyda nı'n ı tasvir eden bir 
minya tür (Surn.§me-i Hüma.yun, TSMK, Hazine, nr. 1344, vr. 248•) 

ATPAZART OSMAN FAZLI 

Atmeydanı'nda açılmış, Abdülaziz döne
minde Zaptiye Nazırı Hüsnü Paşa alanı 
bir park olarak düzenlemiştir. 1919 yı
lında, İzmir'in işgali üzerine yapılan açık 
hava toplantısı ise burayı millY mukave
metin hareket noktalarından biri olarak 
tarihe geçirmiştir. 

XIX. yüzyıl sonu ile XX. yüzyıl başla
rında inşa edilen yapılar, bu tarihi mey
dana bugünkü görünümünü vermişler
dir. İbrahim Paşa Sarayı'nın yanına inşa 
edilen Defter-i Hakani Nezareti, güney 
uçta yer alan imaret ve darüşşifanın ye
rine yapılan Mekteb-i Sanayi, 1901 yılın
da yapılan Alman Çeşmesi eskf Atmey
dam'na yeni katılan yapılardır. Mekteb-i 
Sanayi'nin bir bölümüne yerleşen tica
ret mektebi, halen Marmara Üniversite
si rektörlük binası olarak kullanılmak
tadır. 
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[il TANJU CANTAY 

ATOM 

(bk. CEVHER). 

ATPAZARİ OSMAN FAZU 

(ö. 1102 / 1691) 

Alim, mutasawıf; 
İsmail Hakkı Bursevi'nin şeyhi. 

_j 

_j 

1041'de (1632) Şumnu 'da doğdu . İlk 
bilgilerini babası Fethullah Efendi'den al
dı. Ailesi ve hayatının ilk on yedi yılı hak
kında yeterli bilgi yoktur. Daha sonraki 
yıllarını müridi ve halifesi İsmail Hakkı 
Bursevf'nin eserlerinden tesbit etmek 
mümkündür. İlk tahsilini Şumnu'da ta
mamladıktan sonra Edirne'ye giderek 
Aziz Mahmud Hüdayi'nin halifesi Saçlı 

İbrahim Efendi'ye intisap etti. Burada 
sıkı bir riyazet hayatı yaşayan Osman 
Fazlı, şeyhinin kendisine kızını vermek 
istediğini anlayınca artık feyiz alamaya
cağını düşünerek Celvetiyye'nin Üskü
dar'daki merkez tekkesine gitti. Yaşlı 
bir derviş ona, tekkenin şeyhi ve Hüda
yi'nin kızından torunu olan Şeyh Mesud'
un meczup olduğunu. irşada yetkili ol
madığını. bu konuda Zakirzade Şeyh Ab
dullah'ın kendisine daha faydalı olaca
ğını söyledi. Osman Fazlı, Zeyrek Camii'-

83 


