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Macar bilim adamı Laszlo Torday Oğuz sözcüğünün “ok” tan geldiğini, ok ve oğlun 

aynı anlamı taşıdığını söyler. 1 Türklerde ok ve yay Orta Asya’dan bu yana bir hâkimiyet 

sembolüdür. Hakan tahtta otururken ok ve yay tutar, savaşlara komutanları çağırmak için ok 

ve yay gönderirdi. Garipname adlı eserinde Aşık Paşa, Türk alpının özelliklerini açıklarken, 

altıncı şartın; ok ve yaya sahip olmak ve bunları iyi kullanmak olduğunu söyler. Dede Korkut 

hikâyelerinde ise; Türk gençlerinin boş vakitlerinde ok atarak eğlendiğini yiğitliklerini ok 

yarıştırarak gösterdiklerini hatta evlenen bir gencin attığı okun düştüğü yere gerdek çadırını 

kurduğunu yazar.  

Osmanlıda ise ateşli silahların icadından sonra okçuluk hem dinî hem de geleneksel 

özelliklerini koruyarak bir spor hâlini aldı. Savaşın en önemli uzak mesafe silahı bir zaman 

sonra barış zamanlarını temsil eden kendi ahlakı ve adabı hatta kanunları olan bir spor dalı 

hâline geldi.  

Fatih Sultan Mehmet, fetihten sonra bugünkü Ok meydanı ve çevresini, okçuluk 

müsabakaları için düzenleterek okçuluk tekkesini kurar. Osmanlının bir çok şehrinde bulunan 

ok meydanları, aslında sporcuların toplandıkları yemek yedikleri, sohbet ettikleri, 

günümüzdeki spor kulüplerinin ilk örnekleridir. Yine Fatih’in kurallara bağladığı okçuluk; 

zamanla liyakat, eşitlik, sabır ve erdeme ulaşmak için bir yol olur. Yiğitlerin tüm hüneri ve 

ahlakı burada görülür. Her şey meydanda cereyan eder. Cennetten bir köşe gibi kabul edilen 

meydanların sınırlarına kimse tecavüz edemez, hatta meydana aptessiz bile girilmez. Öyle ki; 

Meydan şehirlerde yağmur dualarının yapıldığı merkezin adı olmuştur.  
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Uzun zaman meydan şeyhlerinin sözlü devam ettirdiği kurallar ve fetvalarla yönetilen 

spor, 1682 yılında kırk kişilik bir kurulun hazırladığı atıcılar kanunu “Kanunname-i Rimat”2 

ile yazılı hâle gelir. “Kanunname-i Rimat” dünya spor tarihinin ilk yazılı kanunlarından 

biridir.  

Osmanlılarda okçuluk faaliyetleri hedef vurma (puta atışı), cisim delme (darp vurma) 

ve mesafeye atma (menzil atışı) gibi değişik disiplinlerde gerçekleştirilmekteydi. Hedef 

okçuluğu çevresinde değerlendirilebilecek olan Kabak Okçuluğu ise, binicilik becerisi 

gerektiriyordu. 15. ve 17. yüzyılda Osmanlılarda bir gösteri sporu olarak kabul edilen kabak 

oyunu, hünerli binici yetiştirme eğitiminde, çeşitli nedenlerle düzenlenen şenliklerin 

biçimlendirilmesinde ve eğlenceli bir oyun olarak seferlerde ordunun moralinin 

yükseltilmesinde önemli yer tutmuştur. Özellikle gerek sergilenmesi gerekse işlevleri 

açısından Osmanlı Şenliklerinde özel bir yer teşkil etmiştir.  

Osmanlı döneminde “Donanma” adı verilen şenlikler, devletin ihtişamını yansıtacak 

biçimlerde düzenlenmiştir. Şenliklerin bir bölümü Ramazan ve kurban bayramları, mevlit 

kandili ve kadir gecesi, nevruz, hırka-i şerif ziyareti ve surre alayının yola çıkışı gibi yılın 

belli günlerinde takvime bağlı olarak yapılmıştır. Bir bölümünün de belirli bir günü yoktu. 

Bunlar padişahların tahta çıkışı, şehzade ve sultanların doğumu, şehzadelerin sünnetleri ve 

derse başlamaları sefer ve zafer kutlamaları gibi sebeplerle düzenlenirdi. Bu yönüyle şenlikler 

“ritüel” görevi de üstlenmiştir.  

Osmanlı döneminde yapılan şenliklerde sosyal bir dayanışma ve kaynaşma da söz 

konusu olmuştur. Osmanlı şenliklerinde toplumun her kesiminden insanlar bu eğlencelere 

katılmakta bir kısmı izleyici, bir kısmı gösterici bir kısmı da görevli ve davetli olarak 

üzerlerine düşeni yapmışlardır. Halkın sarayla irtibatı şenlikler ile bir kat daha artmakta ve 

bazı merakları da bu vesileyle giderilmiştir.  

Osmanlı döneminde yapılan düğün ve şenliklerin görünen sebeplerinin yanında başka 

sebep ve fonksiyonları da vardır. Bu sebeplerden en önemlisi iç ve dış dünyaya karşı devletin 

ve onun sembolü olan padişahın üstünlüğünün ve ihtişamının sergilenmesidir. Bu şenliklere 

gelen yerli ve yabancı devlet adamları, elçiler ve Batılı gezginler gördükleri muhteşem 

gösteriler ve zenginlikler karşısında hayranlıklarını gizleyememiş, devletin maddi ve manevi 

gücünü bir kez daha alkışlamak durumunda kalmışlardır.  

                                                
2 Yücel Ünsal, Türk Okçuluğu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara 1999, s. 121.  
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Bazen de bu şenlik ve düğünler bazı siyasi ve askeri başarısızlıkları unutturmak veya 

doğal afetlerin acılarını bir nebze olsun dindirmek için yapılmıştır. Muhteşem düğün ve 

şenlikler bu başarısızlıkların veya felaketlerin sonuna denk getirilmeye çalışılmıştır. Bu 

şenlikler vasıtasıyla genel hava yumuşatılmakta, tekrar halka ve saray çevresine güven havası 

gelmekte, bir nevi yenilenme ve kendine gelme özelliği ortaya çıkmaktadır. Bu şenlikler için 

de bir gösteri sporu olan “Kabak Oyunu” da, bu tür şenliklerin gözdesi olarak öne çıkmıştır.  

Kabak oyununun heyecan verici dinamik özelliği; toplumun her kesiminden şenliklere 

katılan insanların bir araya gelerek yakınlaşmasına ve dayanışmasına ortam hazırlamıştır. 

Şenliklerde ağır basan Sosyal Görünüm, Kabak oyununun sergilenmesiyle birlikte, bireyler 

arasındaki sosyal ilişkileri daha da perçinlemiştir.  

Kabak oyunu, seyirciyi gündelik hayatın dışına çıkararak; özgür bir alan 

oluşturmaktadır. Bu özgür alanda kabak oyunu, bireylerin ve toplumun yenilenmesi, yeniden 

canlanması gibi önemli bir işlevi de yerine getirmektedir. Osmanlılar özellikle savaş 

yenilgilerinden ve doğal afetlerden sonra bu olayların kamuoyundaki çöküntülerini 

unutturmak için “Kabak Oyununa” şenliklerinde sıkça yer vermişlerdir. Örneğin; “Fatih 

Mehmed’in 1450’de sonuçsuz kalan Akçahisar kuşatmasının başarısızlığını örtmek için 

Edirne’de Sitt Hatunla evlenişi, parlak bir düğünle kutlanmıştır. Bu düğünde atlı okçular, at 

meydanının ortasına dikilen direğin üzerindeki altın topa atış gösterileri yapmışlardır. ”  

Yine Kanuni Sultan Süleyman Viyana başarısızlığından sonra dört oğlunun sünneti 

için 27 Haziran 1530’da düzenlediği görkemli şenlikte ordunun güvenini yükseltmek, 

yenilgiyi içerde ve dışarıda unutturmak için; sünnet töreninde atlı okçular, at meydanına 

dikilen direğin üzerindeki gümüş kabağa ok atmışlardır.  

Kabak Oyununda ön plana çıkan sosyal görünüm ve bireyler arasındaki sosyal 

ilişkileri düzenleyici yenileyici özellik, Durkhaime’in ritüel kavramında yer alan; “Bireye 

aidiyet duygusunu yaşatmak, Bireyler arasındaki işbirliğini artırmak, Toplumsal hafızayı 

güçlendirmek ve Bireyler arasındaki işbirliğini sağlamak gibi” kavramlarla yakından 

örtüşmektedir.  

Durkhaime göre ritüel, toplumsal eylemin kendisidir. O, ritüele birincil düzeyde 

epistemolojik bir rol atfeder ve düşüncenin gerekli yapı taşlarının ortak ritüel, coşkusu 

aracılığıyla yayıldığında ısrar eder. 3 Ona göre ritüel, topluluğun simgesel yapılanmasındaki 

                                                
3 Gordon Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, Ankara 1999, s. 623.  
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en temel araçlar arasında yer alır. Toplumun kendi bilincine varması ve gerekli yoğunluktaki 

duygu derecesini koruyabilmesi için düzenli aralıklarla bir araya gelmesi ve toplanması 

gerekir. Ancak bu birliktelik aracılığıyla topluluk, somut bir yaşantıya tekabül eder, eylem 

tarzları da bu yolla birer ritüel olarak kalıplaşır. 4  

Ritüel ve onu icra eden topluluk zamanla birbirini tamamlayan ortak bir yapıya 

dönüşür. Bu bağlamda ritüellerin birer kod, birer şifre hatta birer sembolik harita işlevi 

gördüğü gözlenir. Yetkin bir zihniyet analizinin gerçekleşebilmesi için de en başta ritüel 

analizlerine ihtiyaç duyulur. Çünkü ritüeller, ait olduğu değer ve kültür, din ve gelenek, 

referans ve aidiyet alanlarını yansıtan bir sırlı havayı içinde saklamayı sürdüren 

uygulamalardır. Öyle ki her ritüelin, bir hafıza teyidi olduğu açıkça anlaşılır. Giderek ritüel, 

geleneksellik için yeterli sayılabilecek bir tür depo işlevine dönüşür. 5  

Toplum, belli bir tarzda tanımlanan ritüeller aracılığıyla, kendi içindeki tüm bireysel 

farklılıkları azaltır; dinsel/kültürel dünyasını, meşrulaştırma zinciri sayılabilecek ortak bir 

aidiyet ve referans çerçevesi içinde yeniden kurar. Bu nedenle ritüelin anlamı, icra edildiği 

inanç çevresi dikkate alınmaksızın yeterince anlaşılamaz. Bununla birlikte yine de ritüellere 

katılanların kendi yükledikleri anlamlara, analizi gerçekleştirenlerin bakış açılarının 

kavranmasını da eklemek gerekir. 6  

Antropolojik/sosyolojik veri zenginliğinin de gösterdiği gibi, gündelik hayatta ritüele 

yapılan vurgunun temelinde, toplumsal ortak paydanın sürekliliğini sembolik düzeyde icra 

eden kimi tekrarlanmış kalıp uygulamalar yatar. 7  

Durkheim, ritüellerin bir toplum için önemi ise şöyle özetler; ritüeller, toplumu bir 

arada tutmak için gerekli toplumsal dayanışmayı yaratır. İnsanlar da ritüeller aracılığıyla, 

toplumdaki ilişki modellerini doğru biçimde izleyebilme olanağı bulur. Ritüeller, birer 

formülasyon olarak değerlendirilebilecek ritleri sürdürürken, aslında bir yönüyle de gelenek 

içinde takip edilmesi gereken yolları gösterir. Bu rehberlik, izlenmesi gereken meşru/doğru 

yol ve formların neler olduğu konusunda da çok kere belirleyicidir.  

Ritüeller, bireye aidiyet duygusunu yaşatır.  

                                                
4 E. Evans-Pritchard, Sosyal Antropoloji, Birey Yayıncılık, İstanbul 1998, s. 75; Anthony P. Cohen, Toplulugun 
Simgesel Kurulusu, Dost kitabevi, Ankara 1999, s. 55.  
5 Marc Abeles, Devletin Antropolojisi, Kesit Yayınları, İstanbul 1998, s. 144-146.  
6 Gordon Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, Ankara 1999, s. 624.  
7 Annemarie Schimmel, “Sema-i Semavi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Yayınları, C. 3, S. 3, Ankara 1954, s. 23; Brian Morris, Din Üzerine Antropolojik İncelemeler, 
Çev. Tayfun Atay, İmge Kitabevi, Ankara 2004, s. 45.  
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Ritüellerin bir özelliği de, bireylere bir topluma ait olma duygusunu vermesidir. Bu 

hissi yapılan eğlenceler ve aktiviteler sağlar. Bir yere bir topluma ait olma duygusunu bireye 

eğlencelerle verilmesini sağlarlar.  

Bireyler arasındaki işbirliğini artırır  

Aynı zamanda, toplumu oluşturan bireyler arasında işbirliğiyle toplumsal bağların 

güçlenmesini sağlarlar. Eğlence ve aktivitelerin hazırlanması vasıtasıyla onları ortak bir payda 

da birleştirip aradaki bireysel farklılıkları ortadan kaldırıp bir bütün olmalarını sağlar.  

“Biz” Duygusunu Güçlendirir  

Ritüel, topluluğun simgesel yapılanmasındaki en temel araçlar arasında yer alır. 

Toplumun kendi bilincine varması ve gerekli yoğunluktaki duygu derecesini koruyabilmesi 

için düzenli aralıklarla bir araya gelmesi ve toplanması gerekir. Ancak bu birliktelik 

aracılığıyla topluluk, somut bir yaşantıya tekabül eder, eylem tarzları da bu yolla birer ritüel 

olarak kalıplaşır. 8  

Toplumsal Hafızayı Güçlendirir  

Zaten ritüellerin esasında da aynı faaliyetin tekrarlanması ve her bir ayrıntının 

korunması, hatta sonsuza kadar aynı kalma çabası yer alır. Bu aktiviteler, simgesel aktarımlar 

sayesinde ilginç birer sabitleme çabası olarak gündelik hayatta yer alır. Böylelikle kültürel 

bellek, belli aralıklarla tekrarlanan ritüeller aracılığıyla kendini sürekli bir şekilde yenilerken 

ritüeller de toplumsal hafızayı tazeleyip güçlendirmekte; toplumsal zihin de 

duyarlılaşmaktadır. Öyle ki; ritüel süreklilik olmaksızın, gerçek zamanın savrukluğuna karşı 

güçlü bir direnç sağlanamaz. 9  

Aslında ritüel, bireysel ya da toplumsal düzeyde gerçekleşen bir hatırlama biçimidir; 

buna bağlı olarak da anılar, bir kuşaktan diğerine aktarılırken tekrarın fonksiyonel etkisi açığa 

çıkar. 10 Bu nedenle ritüeller sadece bir inancı yansıtmakla kalmaz, gerçekte özgün bir ifade 

ve takviye sistemi olarak da işlev görür. Böylece söz konusu karşılıklılık, inancı ritüelin arka 

planına yerleştirir.  

                                                
8 E. Evans-Pritchard, Sosyal Antropoloji, Birey Yayıncılık, İstanbul 1998, s. 75; Anthony P. Cohen, Toplulugun 
Simgesel Kurulusu, Dost kitabevi, Ankara 1999, s. 55.  
9 Jan Assman, Kültürel Bellek Eski Yüksek Kültürlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik, Çev. Ayşe Tekin, 
Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2001.  
10 Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evrimi, Bilgi yayınları, İstanbul 2004, s. 62.  
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Devletin ve onun sembolü olan padişahın üstünlüğünü gerek içeriye gerekse dış 

dünyaya kanıtlamak için düzenlenen Osmanlı Şenliklerinde “Kabak Oyununa” ayrı bir 

ehemmiyet verilmiştir. Bunlardan birisi de III. Murad’ın, 1582’de oğlu III. Mehmet’in sünnet 

düğünü için düzenlettiği şenliktir. Osmanlı tarihinin bu en görkemli şenliğinde atlı okçular, At 

Meydanı’nın ortasına dikilmiş direğin üzerindeki altın topa atış gösterileri yapmışlardır. 11 

1582 şenliğinin birçok gününde kabak oyunu oynanmasına biraz da şenliğe katılan İran 

Elçisi’ne gözdağı vermek ve imparatorluğun gücünü göstermek amacı güdülmüştür. 12 

“Altın topa ok atma” yabancı gözlemcilerin üzerinde en çok durdukları gösterilerden 

biri olmuştur. 1554 – 1562 yılları arasında İstanbul’da bulunan İngiliz elçisi Busbecq, 

Türklerin savaş taktiklerine uygun okçuluk gösterilerinin olduğunu, at üzerinde dört nala 

kaçarken birden geriye dönerek direğin üzerindeki topa ok attıklarını, bu manevraları pek sık 

ve uzun müddet yaptıklarından, savaşta at sırtında kaçarmış gibi yapıp geriye dönerek 

düşmanı okla vurmak melekesi kazandıklarını kaydetmektedir. 13 

Elçi ya da yabancı gözlemcileri etkilemek amacı güden kabak okçuluğu faaliyetlerinin 

en ilginci, şüphesiz, II. Murad’ın (1421 – 1451) yabancı elçiler önünde kabağa ok atışıdır. Bu 

sahneyi tasvir eden Hünernâme minyatüründe, Sultan, dört nala at sürerken tam direğin 

hizasında geriye dönmüş ve adeta atın boynuna yatmış olarak altın yaldızlı bir hedefe ok 

atmaktadır. (Resim 7) Herkes Sultan’ı izlerken, elçilerin yanında bulunan devlet adamının, 

onların tepkisini izlemeyi uygun bulması minyatürde dikkat çekmektedir. 14 Yabancı elçiler 

önünde rahatlıkla kabağa ok atabilen II. Murad’ın atlı okçuluk becerisinin ardında, avcılığı 
15ve Edirne’de Mamak Köşkü önünde yaptığı kabağa ok atma idmanları yatıyor olmalıdır.  

Kabak Oyunu, sadece şenliklerde değil; aynı zamanda sefer sırasında da konak 

yerlerinde uygun bir alanın ortasına kabak direği dikilerek oynanmaktadır. Cündilerin 

becerilerini korumak, askerlerin de morallerini yükseltmek amacı güdülerek gerçekleştirilen 

bu faaliyetlerden birine, Lala Mustafa Paşa’nın Kafkasya, Azerbaycan ve Şirvan’a yaptığı 

seferde rastlanılmaktadır. Erzurum yakınlarında, çok sayıda atlının katılımıyla gerçekleştirilen 

oyun, Gelibolulu Ali’nin Nusretnâmesindeki 1584 tarihli bir minyatürde tasvir edilmektedir. 

                                                
11 Tülay Reyhanlı, İngiliz Gezginlerine Göre XVI. Yüzyılda İstanbul’da Hayat 1582-1599, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yayınları, Ankara 1983, s. 55.  
12 Özdemir Nutku, “Eski Şenlikler”, İstanbul Armağanı 3: Gündelik Hayatın Renkleri, Hzl. Mustafa Armağan, 
İstanbul 1977, s. 109.  
13 Ogier Ghiselin de Busbecq, Türkiye’yi Böyle Gördüm, Hzl. Ayşe Kururtluoğlu, Tercüman 1001 Temel Eser, 
no: 31, s. 126.  
14 Gül İrepoğlu, “Osmanlı sanatında Spor Dünyası ve Spor Betimlemeleri”, P Dergi, 10, Yaz 1998, s. 49.  
15 Atıf Kahraman, Osmanlı Devletinde Spor, Kültür Bakanlığı yayınları, Ankara 1995, s. 48.  
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Bu minyatür de açıkça göstermektedir ki; ateşli silahların yaygınlaşmasından sonra, XVI. 

Yüzyıl sonlarına doğru ok ve yay savaş silahı olma özelliğini kaybetmesine karşın kabak 

okçuluğu 17. yüzyılın ikinci yarısında dahi bir gösteri sporu olarak varlığını devam ettirmiştir.  

Nitekim, IV. Mehmet’in 1675’te Edirne’de düzenlettiği sünnet ve düğün şenliklerinde, 

şenlik alanına konulan ok nişangâhı üzerindeki “gümüş tası vurma yarışması” bunun en iyi 

kanıtıdır. 16 

1720 yılında Okmeydanı’nda yapılan III. Ahmet’in şehzadelerinin sünnet şenliklerini 

anlatan Surnâme-i Vehbi minyatürlerinde, gümüş maşrapayı direğe tırmanarak almaya çalışan 

canbazlar tasvir edilmektedir. 17 (Resim 8- 9) On beş günlük şenlik programında, yaya ve atlı 

cirid, at koşuları, güreş, gümüş maşrapa yarışmaları gibi sportif aktiviteler arasında kabak 

oyunu yer almamaktadır.  

Vehbi’nin minyatürlerinde tasvir edilen şenliğe katılan askerlerin ellerinde sadece 

tüfek bulunduğu da dikkate alındığında askeri eğitimde anlamını kaybeden ve sivil tabanı 

bulunmayan atlı okçuluk faaliyetlerinin, dolayısıyla kabak oyununun 18. yüzyıl başlarında 

ortadan kalkmış olması muhtemeldir. (Resim 10)  

 Kabak oyunu, ‘Kabak’, ‘Cirid’, ‘Çevgan’ veya ‘At Meydanı’ adı verilen özel spor 

alanlarında uygulandığı gibi, mesire yerlerinde ya da herhangi bir uygun arazide direk 

dikilerek oluşturulan geçici mekânlarda da oynanmıştır. İstanbul ve Kahire şehirleri, kabak 

oyunlarının merkezi konumunda olmuşlardır.  

İstanbul’da atlı oyunlar için yaygın olarak kullanılan alan, 16 ve 17. Yüzyıl boyunca, 

At Meydanı idi. 18 1530 ve 1582 şenliklerinde, kabak oyunu, At Meydanı’na bir kabak direği 

dikilerek gerçekleştirilmiştir. 1623-1625 yılları arasında İstanbul’da bulunan Fransız konsülü 

Gedeyn “Le Turc”; At Meydanı’nda Türklerin, çok yüksek bir gemi direğinin üzerindeki 

bakır gülleye, at üzerinde dönerek ve çoğu kez nişan alınmadan ok atışı yaptıklarını izlediğini 

belirtmiştir. 19  

Topkapı Sarayı’nın en eski ve en büyük alanı olan Gülhane Meydanı, Gülhane Kasrı 

inşa edilinceye kadar, ‘Kabak Meydanı’ olarak anılmıştır. Saray’ın Marmara Denizi’ne bakan 

yönünde, birinci yer ile mutfakların arasındaki sur içinde bulunan ve ‘Cirid Meydanı’ da 
                                                
16 Özdemir Nutku, IV. Mehmed’in Edirne Şenliği 1675, : Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1987, s. 104.  
17 Metin And, Osmanlı şenliklerinde Türk Sanatları, Kültür ve Turizm bakanlığı Yayınları Ankara 1995 s. 472.  
18 Tülay Reyhanlı, İngiliz Gezginlerine Göre XVI. Yüzyılda İstanbul’da Hayat 1582-1599, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yayınları, Ankara 1983, s. 55.  
19 Louis Gedeyn , “Le Turc”, journa et Correspondance 1623-1625, A. Boppe, Paris 1909, s. 126.  



Mutlu Özgen, “Osmanlı Şenliklerinde Bir Gösteri Sporu; Kabak Oyunu”, Acta Turcica Çevrimiçi Tematik 
Türkoloji Dergisi, II/1, Ocak 2010 “Kültür Tarihimizde Yarış” 

384

denilen bu alanda, Enderun ve Birun’daki cündilerin eğitimi yapılmaktaydı. Temel binicilik 

becerilerini kazanan acemi cündiler, daha sonra at üzerinde tablalara vurma ve direğin 

tepesine bağlanmış kabağı okla vurma antrenmanlarına başlamaktaydılar. 20 

Eski İstanbul’un en cazip spor, eğlence ve mesire yerlerinden biri olan ve ‘Cirid 

Meydanı’ diye de anılan Kağıthane Meydanı’ında, şehzadelerin sünnet ve sultanların evlenme 

törenlerindeki at ve yaya yarışlarıyla, kabağa ok atma yarışmaları yapılmıştır. 21 İstanbul’da 

kabak oyunu oynanan diğer bir alan ise, Edirnekapı’daki Cirid Meydanı idi. (Resim 11)  

Osmanlı devletinin sınırları içindeki bir kabak meydanı da Edirne’de bulunmaktaydı. 

Evliya Çelebi, 1653’te ziyaret ettiği Edirne’deki bu meydanın, Yeni Saray’ın ‘Hasbahçe’ 

bölümüne ait geniş bir alanda olduğunu, ortasında, üzerinde altın top olan göklere uzanmış bir 

direk bulunduğunu ve bütün okçu ve silahşorların padişahın önünde, altın topa ok ve tüfek 

attıklarını kaydeder. 22  

Klasik dönemde, Osmanlı’da iyice yaygınlık kazanan değişik okçuluk türleri, ciddi 

hazırlık antrenmanlarını zorunlu kılmaktadır. Yeni okçuların (kemankeş) yetiştirilmesi, 

yetiştiricilerin becerilerini korumaları ve halkın okçuluk heveslerinin tatmin edilmesine 

yönelik talepleri karşılayacak sivil ve askeri tâlimhâneler kurulmuştur. (Resim 12) 

Ordu bünyesindeki okçuların idman yaptıkları askerî talimhaneler dışında, İstanbul’un 

çeşitli semtlerinde, hedef atışları yapılan ve birer ticarethane hüviyeti taşıyan 45 kadar sivil 

talimhane bulunmaktadır. 23 Edirne ve Bursa gibi eski imparatorluk merkezlerinde de bu tür 

ücretli talimhaneler vardır. Spor salonu görünümündeki sabit talimhanelerden başka, açık 

alanlarda veya şehir dışı mesire yerlerinde hedef atış hizmeti veren ücretli gezici tâlimhâneler 

de mevcuttur.  

Busbecq, bu talimhanelerde okçuluk antrenmanlarının 7-8 yaşlarında başlayıp 10, 12 

yıl devam ettiğini ve böylece en küçük hedeflere dahi isabet kaydedilecek düzeye ulaştığını 

ifade etmektedir. Bir talimhanedeki gözlemlerini aktaran Busbecq, Türklerin, tahta ayaklı bir 

sehpa üzerine konmuş bir kalkanın üzerindeki bir talerden daha küçük beyaz dairenin etrafına, 

                                                
20 Atıf Kahraman, Osmanlı Devletinde Spor, Kültür Bakanlığı yayınları, Ankara 1995, s. 64, 69; Gül İrepoğlu, 
“Osmanlı sanatında Spor Dünyası ve Spor Betimlemeleri”, P Dergi, 10, Yaz 1998, s. 37.  
21 Atıf Kahraman, Osmanlı Devletinde Spor, Kültür Bakanlığı yayınları, Ankara 1995, s. 97, 99.  
22 Z. Kurşun, S. A. Kahraman, Y. Dağlı, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, C. 2, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 
1999, s. 54.  
23 Yücel Ünsal, Türk Okçuluğu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara 1999, s. 124.  
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beş altı oku birbirine değmeyecek şekilde, otuz kadem uzaklıktan dizebildiklerini kaydeder. 24 

(Resim 13)  

Fransız seyüzyılah Thevenot, 1655-56 yıllarına ait notlarında, Türklerin ok atışlarını 

daha ziyade ‘hareket hâlinde’ yaptıklarını, atlarını koşturup duvara yerleştirilmiş bir toprak 

kaba hayli uzaktan isabetle ok attıklarını belirtir. 25 

Toprak ya da deri putalara at üzerinden yapılan atışların, aynı zamanda kabak 

okçuluğuna da hazırlık teşkil etmesi söz konusudur.  

III. Murad’ın düzenlettiği sünnet düğününe katılan bir İngiliz seyüzyılahının gördüğü 

atlı puta atışı gsterisi, tamamen kabak oyununu andırmaktadır : 

“Meydanın iki başına aynı yükseklik ve uzaklıkta dörder çakıl yığını yapılıp, 

tepelerine ağaç saplı hedefler dikildi. 50 kadar okçu sipahi, bu iki öbek hedef arasında dört 

nala at sürerek ve tam dönüş sırasında geriye ok atarak putaları vurdular. Tirkeşlerinden ok 

çıkarıp gezleyip atmaları o kadar çabuk oluyordu ki, gözle takip etmek hemen hemen 

imkansızdı. Atışları bazen sağ, bazen sol elleriyle yapıyorlardı. ”26 

Gülhane Kasrı önündeki Kabak Meydanı’nda ise, Enderun ve Bîrun halkından 

acemilerin cündilik eğitimleri kapsamında, haftanın çarşamba ve cumartesi günleri, sırığın 

tepesindeki kabağı okla vurma çalışmaları yapılmıştır. Cuma öğleden sonraları da, At 

Meydanı’nda düzenlenen cirit ve atlı okçuluk gösterilerinde keskin cündiler becerilerini 

sergilemiştir. 27  

Dört nala at sürerek yüksek bir direğin tepesine iliştirilmiş kabak adı verilen hedefe 

direği geçer geçmez üst gövdeyle geriye dönerek ok atışı yapılan oyunun yaygınlık kazandığı 

XIII. – XVII. yüzyıllardaki Türk kültür çevrelerine ait görsel ve yazılı materyaller oyunun 

nasıl icra edildiğine dair bilgiler içermektedir. Oyun hakkındaki bu bilgileri Tayboğa’dan 

öğrenmekteyiz. Tayboğa’ya göre oyuna başlamadan önce süvari atın eğerini iyice yoklamalı 

eğri veya gevşekse düzeltip sıkılamalıdır. Atın üzerinde doğru dururken başını çok 

kaldırmasın diye ata takılan gemin yuları bir ilmekle sol elin serçe parmağına geçirilmelidir. 
28  

                                                
24 Ogier Ghiselin de Busbecq, Türkiye’yi Böyle Gördüm, Hzl. Ayşe Kururtluoğlu, Tercüman 1001 Temel Eser, 
no: 31, s. 124.  
25 Jean de Thevenot, Travels in to the Levant, London 1687, s. 108-109.  
26 Yücel Ünsal, Türk Okçuluğu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara 1999, s. 46.  
27 Louis Gedeyn , “Le Turc”, journa et Correspondance 1623-1625, A. Boppe, Paris 1909, s. 126.  
28 Yücel Ünsal, Türk Okçuluğu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara 1999, s. 41.  
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Meydan ise, atışa ilişkin hazırlık uygulama ve sonuç safhalarının gerçekleştirileceği üç 

bölüm hâlinde düşünülmelidir. Hazırlık safhasında at rahvan sürülerek ok gezlenmeli, 

uygulama safhasının başladığı ikinci bölüme gelindiğinde dörtnala geçilmeli direğe 

yaklaşıldığında yay kaldırılıp hedef gözlenmeli ve direği geçer geçmez geriye dönülüp atın 

boynuna kaykılarak ok atılmalıdır. Üçüncü bölümün başında atın hızı kesilmeli ve birinci atlı 

meydanın sonuna varmadan ikinci atlı meydana girmemelidir. Atlı-okçuların üç bölümde 

düşünülecek meydanda tek tek girerek hedefe atış yapımlarının tavsiye edildiği Memlûk 

kabak oyununun daha somut ve detaylandırılmış bir benzeri 16. Yüzyılda Osmanlılarda 

görülmektedir. At meydanında düzenlenen 1582 şenliğinde Mısırlı cündilerin de katıldığı 

Kabak oyunu için oyun alanının uzunluğu 190 yay boyu olarak sınırlandırmıştır. Kabak direği 

ise 135 yay boyu uzaklığa ikinci kum yığınının iki yay boyu sol dış tarafına dikilmiştir. 

Yarışmacılar kopuş yerinden atını bırakıyor ve kabak direğinin yanından geçerken geriye 

dönerek okunu atıyordu. 29 

Genellikle oyunu pek tanımayan yabancı gezginlerin eserlerinde yer alan hedefe atışın 

direği geçer geçmez yapıldığına dair kapalı ifadeler oyunun detaylarına değinen kaynaklarda 

açıklık kazanmaktadır. Tayboğa direğin hemen bir arşın dibinden yapılan atışların makbul 

sayıldığını yazar. Ayrıca atışlarda direğin etrafına daire çizmenin faydalı olacağını vurgular.  

Oyunun değişik varyantlarının da olduğunu öğrenmekteyiz. Kabak oyununun tasvir 

edildiği 16. yüzyıla ait bir Türk minyatüründe atlıların her iki yönden gelerek ya da direğin 

çevresinde dönerek altın bezemeli kaseye ok attıklarını görülmektedir.  

Yularını değişik elleriyle tutan atlı figürler atlılardan bazılarının sol, bazılarının sağ 

elleriyle ok attıklarını ifade etmektedir.  

Osmanlılarda kabak oyununun yaya olarak da uygulandığına dair bilgiler mevcuttur. 

Celâlzâde Mustafa damat İbrahim paşanın 1524 te yapılan metris köyü civarında dikilen bir 

sırığın tepesine üzerinde altın ve gümüş topların olduğu bir kabağın konulduğunu okçulardan 

kiminin ayakta yada diz çökerek bir çoğunun da yere yatarak hedefe ok attıkları 

yazılmaktadır. 30  

                                                
29 bk. Atıf Kahraman, Osmanlı Devletinde Spor, Kültür Bakanlığı yayınları, Ankara 1995, s. 472.  
30 Celâlzâde Mustafa, Tabakat’ül Memalik ve Deracat’ül Mesalik, Sadeleştiren: Sadettin Tokdemir, İstanbul 
1937, s. 61.  
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Kanuni döneminde İstanbul’a gelen Serrano Y. Sanz Türklerin düğün geleneklerinden 

de bahsettiği eserinde, düğünlerde damadın kapısının önüne üzerinde gümüş para kesesi asılı 

oldukça yüksek bir direk dikildiğini ve keseyi okla indirenin ona sahip olduğunu belirtir. 31  

Atlı bozkır kültürünün askerî ve ekonomik zorunluluklar karşısında geliştirdiği at 

üzerinde her yöne isabetli ok atabilme becerisi, kabak okçuluğu formunda gerek askerî bir 

idman aracı, gerekse sosyal aktiviteleri biçimlendiren eğlenceli bir oyun olarak; 15 ve 17. 

yüzyıllar arasında, Osmanlı yaşamında önemli bir yer tutmuştur. Ok ve yayın 16. Yüzyıl 

sonlarına doğru, askerî alandaki önemini kaybetmesinden sonra, atlı okçulara olan ihtiyacın 

ortadan kalkmasıyla zayıflayan kabak okçuluğu ve buna dayalı oyun, bir yüzyıl kadar daha, 

sosyal ve sportif aktiviteler içinde yer aldıktan sonra, 18. Yüzyıl başlarında tarih sahnesinden 

çekilecektir.  

Sonuç olarak; Şenlikler, törenler, spor karşılaşmaları, gösteri oyunları gibi törensel 

kimliği olan uygulamalar çağlar boyunca toplumdaki bireyleri bir araya getiren onlara aitlik 

duygusunu veren, sürekliliği artıran, kültürel belleği kuvvetlendiren, önemli araçlardan biri 

olmuştur. İşlevleri nedeniyle bu tür uygulamalara Ritüel adı verilmiştir. Ritüel kavramı 

insanları eğlendirirken düşündürmeyi, farkında olmadan toplumsal değerleri öğrenmesini 

sağlayan temelinde din olgusunun bulunduğu uygulamalar olarak gündelik yaşamdaki yerini 

almıştır. Toplumsal hafızayı güçlendirmek ve insanlar arasındaki paylaşımı arttırmak 

amacıyla düzenlenen bu şenliklerin en önemli işlevi toplumsal katılımı sağlamak olmuştur.  

Bir gösteri sporu olarak şenliklerde karşımıza çıkan, Kabak Oyunu ise; payitahtın 

merkezini oluşturan İstanbul’da yaşayan insanların yaşamlarına getirdiği farklılıklarla özel bir 

konum teşkil ederek; insanları birleştirici özelliği başta olmak üzere pek çok yönüyle 

detaylıca incelenmesi gereken özel bir konudur.  
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ellerinde tüfek bulunan şenliğe 

katılan askerler.  



Mutlu Özgen, “Osmanlı Şenliklerinde Bir Gösteri Sporu; Kabak Oyunu”, Acta Turcica Çevrimiçi Tematik 
Türkoloji Dergisi, II/1, Ocak 2010 “Kültür Tarihimizde Yarış” 
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Resim 11. Edirnekapı Surları 

Önünde Atlı Cirid ve Kabak 

Oyunu, 17. yüzyıl.  

(Österreichische 

Nationalbibliothek, BildArcih 

und Portraet Sammlung, 1573) 

  Resim 12.  

 

Resim 13. Kabağa Ok Atan 

Osmanlı Atlı Okçuları, 1586.  

(Österreichische 

Nationalbibliothek, BildArcih 

und Portraet Sammlung, 1573. 

) 

 


