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Prof. Dr. Şeref Ateş
Yunus Emre Enstitüsü Başkanı

SUNUŞ
Adını; insani değerleri, insan sevgisini ve toplumsal barışı temsil 
eden büyük Anadolu mutasavvıfı Yunus Emre’den alan bir kültür 
kurumu olarak, dünya toplumlarının Türkiye’yi daha yakından ve 
doğru kaynaklardan tanıması, Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki 
dostluğun ve kültürel bağların pekişmesi için 2009 yılından bu yana 
devletimizin desteğiyle dünyanın dört bir tarafında kurduğumuz 
kültür merkezlerimizde Türkçenin kadim sesinin duyurulması, tarihî 
ve kültürel mirasımızın tanıtılması adına yoğun faaliyet gösteriyoruz. 
Türk dilini, edebiyatını, tarihini, kültürünü, sanatını ele alan ve sayısı 
her yıl bini geçen bu faaliyetler arasında Kemankeş Projesi’nin özel 
bir yeri var. Pek çok ulusun tarih sahnesine çıkışından itibaren rağbet 
ettiği, avlanmanın yanı sıra bir harp sporu olarak özel önem verdiği 
okçuluk, tarih boyunca bizim ayrılmaz bir parçamız ve müstesna bir 
özelliğimiz olmuştur. 

İslâmiyet’ten önce Türk yaşayışına damgasını vuran; İslâmiyet’le 
birlikte inanç ve düşünüş zemininde aynı canlılığını muhafaza eden 
ve kültür tarihimizin yapı taşlarından olan geleneksel okçuluğumuzu 
tüm dünyaya tanıtarak ülkeler arasındaki dostluğun ve kültürel 
bağların pekişmesi için Okçular Vakfıyla birlikte Kemankeş Projesini 
hayata geçirdik. 

Henüz geçtiğimiz yılın Ekim ayında başladığımız bu güzel projede 
Okçular Vakfı ile birlikte kısa zamanda hatırı sayılır bir yol kattettik. 
İlk yılı itibariyle 16 ülkede gerçekleştirdiğimiz Kemankeş Projesi, 
önümüzdeki yıla kadar 25 ülkeyi kapsayacak şekilde niteliğini 
kaybetmeden büyük bir hızla ilerliyor. Yoğun ilgi gören etkinliklerin 
ardından Kazakistan Okçuluk Federasyonu, Roman Dernekleri 
Federasyonu, Sancak Boşnak Milli Konseyi gibi pek çok farklı kültür 
ve coğrafyadan kurum ve kuruluşlar, Türk Okçuluğunu öğrenmek 

ve öğretmek için talepte bulundu. Derslerin verildiği ülkelerden 
Malezya da Türk okçuluğuna okul müfredatında yer vermek için 
harekete geçti. Bu örnek gösteriyor ki Türkiye’de var olan bir kültür 
öğresini diğer kültürlerle buluşturduğumuzda ve bunu belirli bir 
standart ile sunduğunuzda bunun devamı gelebiliyor. Bizim de 
temel amacımız Türkiye ile irtibatlı insan sayısını artırmak. Nitekim 
bu tür kurumsal iş birlikleri de Türkiye algısının pozitif hale gelmesine 
vesile olacaktır.

Yazımın sonuna gelirken bir hadis-i şerifi paylaşmak istiyorum:  “Allah 
tek bir ok sebebi ile üç kişiyi cennete koyar. Bir: onu yapan; yeter ki 
bunu hayır maksadıyla yapsın. İki: onu atan. Üç: atana ulaştıran.” 
Burada oku yapan, ecdadımızdan bize miras kalan okçuluğu 
ihya etmek ve yeni nesillere sevdirmek için durmaksızın çalışan 
Okçular Vakfı; oku atan, 16 farklı coğrafyadan, birbirinden farklı 
kültürlerden ülkemize gelip Türk okçuluğunu öğrenenler ve onların 
öğrettikleri yüzlerce -inşallah binleri aşacak- sporcu kardeşimiz; 
atana ulaştıransa, devletimizin sunduğu imkânlarla kurulan yüzlerce 
irtibat noktasıyla Türkçeyi, Türk kültürünü, Türkiye’nin birikimini ve 
değerlerini dünyaya sunmaya çabalayan Yunus Emre Enstitüsü, 
diye düşünüyor ve bu vesileyle başta Okçular Vakfı Başkanı Sayın 
Haydar Ali Yıldız olmak üzere, projede emeği geçen tüm Okçular 
Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü çalışanlarına teşekkür ediyorum.
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SUNUŞ
Okçular Vakfı, kurulduğu günden itibaren Türk milletinin tarihi ve 
kültürel birikimlerini gündeme getirmek ve yeniden ihya etmek 
amacıyla çalışmalarına ilk günkü aşk ile devam etmektedir. 
Ecdadımızın asırlardır biriktirerek bugün bizleri biz yapan 
ögeleri oluşturduğu düşünüldüğünde, geçmişle şimdi arasındaki 
bağın daima diri tutulmasına gayret etmek, geleceğe yönelik 
varoluşumuzu da sağlamlaştıracaktır. Vakfımız gerek yurt içinde ve 
gerekse de yurt dışındaki kültürel ve sportif faaliyetlerle bu tarihî 
misyonunu yerine getirmeye çalışmaktadır. Fatih Sultan Mehmed 
Han’ın mirası üzerinde ihya edilen vakfımız, yediden yetmişe binlerce 
kişinin geleneksel Türk okçuluğu ile tanışmasına vesile olmuştur. 
Bunun yanında düzenlemiş olduğumuz uluslararası müsabakalarla 
da geçmişte olduğu gibi ülkemizi okçuluk konusunda bir merkez 
haline getirmenin gayreti içerisindeyiz. 

Okçuluğu atalarımızın bir mirası olarak gelecek nesillere 
aktarma çabası aynı zamanda okçulukla ilgili tarihî, kültürel ve 
manevi cephelerin de yeniden hatırlanması gerekliliğini ortaya 
çıkarmıştır. Bunun için de vakfımızda gerçekleştirdiğimiz kültürel 
ve bilimsel etkinliklerle geleneksel Türk okçuluğunu tanıtmaya ve 
yaygınlaştırmaya devam etmekteyiz. Bu haliyle hem sportif hem de 
kültürel olarak geleneksel Türk okçuluğu hususunda kısa zamanda 
bir birikim oluşturan vakfımız, Türk okçuluğunu küresel çapta daha 
fazla insana ulaştırma amacıyla Yunus Emre Enstitüsüyle ortak bir 
projeye imza atmıştır. İlk etapta 16 ülkeyi kapsayan bu projenin, 
yakın zamanda 25 ülkeyi bulması hedeflenmektedir. Geçtiğimiz yıl 
hayata geçirdiğimiz ve uygulaması halen devam eden “Kemankeş 
Projesi” kapsamında, Yunus Emre Enstitüsü’nün faaliyet yürüttüğü 
ülkelerden gelen sporcu adaylarına vakfımızda geleneksel Türk 
okçuluğu eğitimi vererek projenin ilk ayağını tamamlamıştık. Eğitim 

alan sporcular ülkelerine dönerek, yine Okçular Vakfı tarafından 
hazırlanan müfredat doğrultusunda geleneksel Türk okçuluğu 
eğitimi vermektedirler. Proje kapsamında bulunan ülkelerde 
açılan sınıflara büyük bir teveccüh olduğunu ve geleneksel Türk 
okçuluğunun dünya çapında giderek yaygınlaştığını ifade edebilirim. 
Projenin bir diğer aşaması ise proje dahilinde bulunan ülkelerde 
bilimsel ve kültürel etkinliklerin yapılmasıdır. Bu bağlamda proje 
dahilinde bulunan ülkelerde alanında uzman akademisyenlerle, 
teknik anlamda Osmanlı yay ve ok yapım sanatına hâkim usta ve 
hocalar ile katılım sağlayarak Türk kültürünün müstesna bir öğesi 
olan okçuluğu tanıtmaktayız. Bunun yanında “Kemankeş Türk 
Okçuluğu” sergisini de proje kapsamındaki ülkelerde sergileyerek 
tanıtım hizmetine katkı sağlamaktayız. Üzerimizdeki ata mirasının 
sorumluluğunu bilerek her geçen gün daha fazla çalışmakta, kültür 
bahçemizi zenginleştirmek adına faaliyetlerde bulunmaktayız. 

Bu minvalde proje kapsamında emeği geçen başta Yunus Emre 
Enstitüsü Başkanı Sayın Şeref Ateş ve hem Okçular Vakfı hem de 
Yunus Emre Enstitüsü çalışanlarına teşekkür ederek tarihî, kültürel 
ve manevi birçok cephesi bulunan “Kemankeş Projesi”nin hayırlara 
vesile olmasını ve devam etmesini diliyorum. 
 
   

Haydar Ali YILDIZ
Okçular Vakfı Başkanı
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                       “Kemankeş Projesi”, 
geleneksel Türk okçuluğunun tarihî, 

sportif, sanatsal, kültürel ve eğitsel 
nitelikleriyle kavranması, dünyaya 
tanıtılması ve bu alanda sporcular 

yetiştirilerek kültürler arası diyaloğa 
katkı sağlanması amacıyla Yunus 

Emre Enstitüsü ve  Okçular Vakfı iş 
birliğiyle 19 Ekim 2017 tarihinde hayata 

geçirilmiş uluslararası bir projedir.

Kemankeş Projesi
NEDİR?
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Yunus Emre Vakfı; Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü 
ve sanatını tanıtmak; bununla ilgili bilgi ve belgeleri 
dünyanın istifadesine sunmak; Türk dili, kültürü ve sanatı 
alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet 
vermek; Türkiye’nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini 
arttırıp dostluğunu geliştirmek amacıyla 2007 yılında  
kanunla kurulmuş bir kamu vakfıdır.

Yunus Emre Enstitüsü ise Vakfa bağlı bir kuruluş 
olarak bu Kanunun amaçlarını gerçekleştirmek üzere 
yurt dışında kurduğu merkezlerde yabancılara Türkçe 
öğretimi çalışmalarının yanı sıra ülkemizin tanıtımı 
amacıyla kültür ve sanat faaliyetleri yürütmekte, ayrıca 
bilimsel çalışmalara destek vermektedir.

2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Ens-
titüsünün yurt dışında 55 kültür merkezi bulunmak-
tadır. Kültür merkezlerimizde verilen Türkçe eğitiminin 
yanı sıra, farklı ülkelerdeki eğitim kurumlarıyla yapılan 
iş birlikleri ile Türkoloji bölümleri ve Türkçe öğretimi 
desteklenmektedir. Kültür merkezleri aracılığıyla kültür 
ve sanatımızı tanıtmak amacıyla birçok etkinlik düzen-
lenmekte, ulusal veya uluslararası etkinliklerde ülkemiz 
temsil edilmektedir.
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Okçular Vakfı; Okmeydanı’nda bir vakıf kültürüyle asırlar 
boyunca hizmet vermiş ancak zamanla hususiyetini 
yitirmiş Okçular mektebini yeniden hayata kazandırmak, 
medeniyetimizin bütün unsurlarından miras aldığımız 
değerleri yaşatmak, bu değerleri kuşanmış, ruhen ve 
bedenen sağlıklı nesiller yetiştirilmesine, sporcularımızın 
ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlanmasına, 
ülkenin tanıtımına, doğal hayatın korunmasına katkı 
sağlamak amacıyla 29 Mayıs 2013 tarihinde kurulmuş 
ve faaliyetlerine başlamıştır.

Başta okçuluk olmak üzere ata sporlarının millî, 
tarihî, sportif, sanatsal, kültürel ve eğitim nitelikleriyle 
kavranması ve kültürel bir bilinç olarak benimsenmesi 
için çalışmalarda bulunan Okçular Vakfı, ata sporları ile 
bütün spor dallarını; bugünün ve geleceğin nesillerine 
sevdirmek, sporcuları eğitmek, maddi ve manevi olarak 
desteklemek, eğitim ve spor tesisleri kurmak, ata 
yadigârı tesis ve alanları aslına uygun ihya etmek için 
ulusal ve uluslararası çapta faaliyetlerini yürütüyor.

Vakıf, geleneksel ve modern anlamda Türk Okçuluğunun 
yeniden ihyası bağlamında, Okçuluk araştırmalarını 
uluslararası boyutta, bilimsel bir zemine oturtmak 
ve devamlılığını sağlamak adına 2017 yılında Okçuluk 
Araştırmaları Enstitüsü’nü kurmuştur.



Türk Okçuluğunun
TARİHÎ VE 
KÜLTÜREL
ARKA PLANI
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Ok ve yay, tarih öncesi devirlerden beri savaş aleti olarak kullanılmış ve pek çok toplum 
tarafından gücün sembolü  olarak görülmüştür. Her ne kadar Mısır, Asur, Hitit ve Çin 

medeniyetlerinde farklı form ve alanlarda kullanılmış olsa da en gelişmiş haline Orta Asya bozkır 
kavimleri ile ulaşmıştır. Hiç şüphesiz bu durumun oluşmasında Türklerin karakteristik özellikleri 
etkili olmuş, tıpkı Mısırlıların piramit inşa etmeleri ve Venediklilerin gemicilik ve deniz ticareti 
vasıfları ile mümeyyiz olmaları gibi Türkler de harp sanatı ve savaş strateji ve teknikleri hususunda 
öne çıkmışlardır. Nitekim siyasi ve askeri başarılar da bu durumun en açık göstergesi olmuştur.

Türkler için sınırları korumanın ve hayatta kalmanın yolu, küçük yaşta başlayan sağlam bir askeri 
eğitim ve terbiyeden geçerdi. Çocukların daha küçük yaştan itibaren koyuna binerek ok ve yay ile 
hayvan avlamaları da bunun en belirgin göstergelerinden birisidir. Buna ilaveten Türklerin her daim 
savaşa hazır olması “ordu-millet”, “ordu-devlet” anlayışını oluşturmuştur. Dolayısıyla bu derece 
gelişmiş savaş aletlerini mümkün kılan yapı, savaşçı ve halk kavramlarının aynı şeyi ifade ettiği bir 
toplumda hâsıl olmuştur. Zira barış zamanında dahi tören ve eğlencelerde ok atma ve binicilik 
faaliyetleri yapılarak, bu eğlence bir savaş provasına dönüştürülmüştür.

Ok ve yayın sağladığı üstünlükle birçok bozkır kavmi geniş topraklara yayılmış ve buralarda uzun 
yıllar hâkimiyet kurmuşlardır. Bu bozkır kavimlerinden ilki -Pers kaynaklarında “Saka” şeklinde 
de anılan İskitler (M.Ö. 8- M.S. 2. yy.)’dir. 

At üzerinde dörtnala giderken geri dönerek ok atmaları ile tanınan bu kavim, hem bu zor atıştaki 
üstünlüğü hem de -doğulu ve batılı kaynaklar ile arkeolojik bulguların doğruladığı üzere- silah 
yapımındaki ustalıkları ile şöhret kazanmışlardır. Öyle ki, İskit okçularının şöhreti Atina’ya kadar 
ulaşmış ve milattan önce 5. asırda şehrin güvenliği onlara emanet edilmiştir. İskitlerin kullandığı 
yaylar, at üzerinde kullanım kolaylığı sağlaması açısından ortalama bir metre civarında olup ahşap, 
kemik, boynuz, sinir ve tutkaldan müteşekkildi. Uçlarının bronz kaplamalı demirden yapıldığı 
okları ise ekseriyetle hu/huş ağacından yapılır ve uzunlukları 60-80 cm. arasında değişirdi. Buna 
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ilaveten İskit okçuları, tîrkeşlerinde (ok kuburu - ok mahfazası) 50 ila 200 arasında ok taşır, hatta 
yanlarında yaklaşık 400-500 ok alabilen özel tîrkeşler bulundururlardı.

Orta Asya kavimlerini ilk defa tek bir bayrak altında toplayarak siyasi birliği sağlayan Asya Hun 
İmparatorluğu devrinde (M.Ö. 221- M.S. 439) bahusus Mete Han (ö. M.Ö. 174) ile birlikte Türk 
ok ve yayları, daha sonraları adından çokça söz ettirecek bir efsane haline gelmiştir. Bu devirde Çin 
İmparatorluğu’na gönderilen mektuplarda Hun Birliği “Yay Çeken Kavimler” olarak tavsif edilmiş 
ve Hunların mezkûr silahları kullanmadaki maharetleri vurgulanmıştır. Bu dönemdeki okçuluk tarihi 
ile ilgili önemli bir gelişmeyi de, Mete Han’ın “ıslık çalan” yahut “vızıldayan” oku icat ederek Türk 
Okçuluğu’na yeni bir ok türünü kazandırması teşkil etmiştir. Aynı zamanda psikolojik tesir altında da 
bırakan bu ok, daha sonraları “çavuş oku” diye anılarak çoğu zaman işaret vermek ve yön göstermek 
amacıyla kullanılmıştır. Ok yapımında ise İskitlerden intikal eden gelenek devam ettirilerek hu/huş 
ağacı kullanılmıştır.

Hunların Avrupa’daki temsilcisi olan Avrupa Hunları (374 - 469) devrinde, temel silah olarak ok ve 
yay kullanılmış ve Avrupa Hunları’nın daha Balamir devrinde kısa sürede büyük başarılar göstermeleri 
ok ve yay kullanımındaki maharetlerine bağlanmıştır. Şüphesiz bu başarıda ok ve yayın kullanımı 
kadar bu silahların imalinde kullanılan usûl de etkili olmuştur. Öyle ki, Hun tipi yay yapım usûlü 
İngiltere’ye kadar yayılmış ve burada gerçekleştirilen kazılarda Hun tipinde bir yay imalathanesine 
rastlanmıştır. Ayrıca kaynaklarda bu devirde pek çok yay ustasının olduğu ve yayların babadan oğula 
miras kaldığı zikredilmiştir.

Türk kültür tarihi açısından Hunların bir devamı olarak kabul edilen Göktürkler devrinde (552-745) de 
ok ve yay Türklerin en önemli silahları olmuştur. Savaş aleti olarak kullanımının yanı sıra Göktürkler, 
altın uçlu okları balmumuna sürerek mühür olarak da kullanmışlardır. II. Göktürk Devleti devrinde 
(682-745) de, Çinli General Chang Chih-lien’in Göktürklerin hayat tarzını ve kültürlerini değiştirme 
adına ok, yay ve benzeri silahları toplatıp imha ettirmesi, Göktürkler döneminde ok ve yaya verilen 
ehemmiyeti göstermesi açısından mühimdir.
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Göktürklerden sonraki devirde ok ve yay, başta Uygurlar olmak üzere Kırgız, Bulgar, Uz, Peçenek 
ve Kuman gibi Türk kavimlerinin hepsinde en önemli silahlardan olagelmiş ve pek çoğu Hunlardan 
intikal eden geleneğe mutabık olarak vızıldayan oku kullanmışlar ve ok yapımında hu/huş ağacını 
tercih etmişlerdir. Geleneği takip etmekle birlikte, Bulgarların av için kalın uçlu oklar ile kürklü 
hayvanların derilerine zarar vermeyecek şekilde çok ince oklar üretmeleri bu dönemdeki gelişmelere 
örnek olarak gösterilebilir.

İslâmî döneme gelindiğinde, ok ve yaya dini bir niteliğin eklendiği görülmektedir. Bu durumu en 
iyi şekilde gösteren misâl, daha sonraki yüzyıllarda kaleme alınan okçuluk risalelerinde de anılan 
ve Taberî (ö. 310/923)’ye atfedilen şu rivâyettir: “Ekinlerini yiyen kuşlarını öldürsün diye Allahu 
Teâlâ, Hz. Âdem’e Cebrâil aleyhi’s-selâm eliyle cennetten ok ve yay indirmiş ve ona teslim etmiştir. 
Daha sonra bunların ne olduklarını soran Hz. Âdem’e Cebrail aleyhi’s-selâm yayı gösterip ‘bu 
Allah’ın kuvvetidir’, oku gösterip ‘bu Allah’ın şiddetidir’ deyip ona nasıl atacağını öğretmiştir”. Bu 
rivayetten hareketle ok ve yayın cennetten çıktığı ve dolayısıyla kutsal nesneler olarak addedildiği 
söylenebilir. Nitekim daha sonraki gelenek ve eserler de bunu destekler niteliktedir.

İslâm toplumlarında önemli bir yeri olan okçuluk ve atıcılık, çeşitli ayet ve hadislerden örneklerle 
teşvik edilmiştir. Söz gelimi Enfâl Sûresi’nin 17. âyet-i kerîmesi’nde “Attığın zaman sen atmadın, 
fakat Allah attı” buyurulmuş, bu âyet-i celîle kemankeşler arasında asırlar boyunca imtisal 
edilen bir düstûr olarak kabul edilmiştir. Buna ilaveten, muhtelif sahih İslâm kaynaklarında Hz. 
Peygamber’in gazve ve seriyyelerinde ok ve yay kullandığı zikredilmiştir. Bu bağlamda ok atmak, 
sünnet olarak kabul edilmiş, hatta “farz-ı kifâye” sayılmıştır. Nitekim Hz. Peygamber’in bütün bu 
gazve ve seriyyelerine katılan Sa‘d b. Ebi Vakkas (ö. 55/675) (r.a.), Hicrî 3 Mîlâdi 625 yılında 
Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılan ikinci büyük savaş olan Uhud Gazvesi’nde attığı 
her okun isabet etmesi hasebiyle, Hz. Peygamber’in “At! Ey Sa‘d, anam babam sana feda olsun” 
iltifatına mazhar olmuş ve bu vesileyle İslâm geleneğinde okçuların pîri olarak anılmıştır.
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İslamiyet‘in kabulü ile birlikte Türklerin savaş ve savaşçılık tasavvurlarında da değişiklikler olmuştur. 
Bu mefhumların yeni bir şekle bürünmesindeki en önemli etkenler, İslâm nizâmını yeryüzünde hâkim 
kılma maksadı ile din uğrunda ve Hak yolunda yapılan savaş olarak tanımlayabileceğimiz “cihâd” 
ile Allah yolunda, millî ve mânevî değerler uğrunda ölme, canını fedâ edip şehit olma anlamındaki 
“şehâdet” mertebesi olmuştur. Öte taraftan okçulukta mâhir olan Türklerin Müslümânlar üzerindeki 
etkileri de Arap müelliflerin eserlerinde açıkça görülmektedir. Bu hususta Câhiz (ö. 255/869)’in 
Türklerin faziletlerini konu edindiği Fezâilü’l-Etrâk adlı eserindeki şu kayıt, tesiri ve izlenimi göstermesi 
açısından oldukça mühimdir: “(Türkler) Hayvanını hızla sürdüğü halde, öne, arkaya, sağa, sola, 
yukarıya ve aşağıya ok atar. Hâricî yayına bir ok koymadan, Türk on tane ok atar”.

960/985 yıllarında İslâmiyeti kabul eden Selçukluların, küçük bir Türkmen topluluğundan kısa sürede 
devlet kurabilme başarısı göstermesindeki en önemli unsurlardan birisinin ok ve yayları kullanmadaki 
ustalıkları olduğu söylenebilir. Selçukluların bu husustaki ustalıklarını göstermesi açısından en güzel 
örneklerden birisi Gaznelilerin yöneticilerinden Arslan Câzib’in Sultan Mahmud (998-1030)’a, 
Selçukluları kontrol altında tutabilmenin ilk şartı olarak ok ve yay kullanımını engellemesi bakımından 
“başparmaklarının kesilmesi”ni teklif etmesidir. Sultan Mahmud tarafından reddedilen bu teklif, 
Selçukluların gerek ok ve yay kullanımındaki maharetini gerekse diğer devletler üzerindeki tesirini 
göstermesi açısından oldukça önemlidir.

Selçukluların ok ve yay ile münasebetini Tuğrul Bey (1040-1063) ve Alp Arslan (1064-1072)’ın 
şahıslarında bulmak mümkündür. Şöyle ki, kaynaklarda Tuğrul Bey’in iple koluna asılı olan bir yayı ve 
göğsünde yahut kemerinde üç ok bulunduğu zikredilmektedir. Buna ilaveten Tuğrul Bey’in oturduğu 
tahtın önünde -aynı zamanda bir hâkimiyet sembolü olması bakımından- muhteşem bir yay bulunduğu 
ve kendisinin elinde oynama alışkanlığı olarak iki ok tuttuğu aktarılmaktadır. Alp Arslan’ın ise ok ve 
yayını elinden düşürmediği hatta çocukluğunda mektebe giderken dahi ok ve yayını yanından ayırmadığı 
kaynaklarda zikredilmektedir. Ayrıca gerek gulâm sisteminde ok ve yay taliminin temel eğitim 
olarak yer alması gerekse askerî teşkilatın içinde bulunan sınıflardan birini teşkil eden “tîr-endâzân” 
birliklerinin varlığı bu dönemde ok ve yaya verilen önemi göstermektedir. Şüphesiz Anadolu’nun fethini 
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mümkün kılan Malazgirt Meydan Savaşı başta olmak üzere pek çok meydan savaşı ve muhasarada da 
Türk okları önemli bir rol oynamıştır.

Ok ve yayın bir hâkimiyet sembolü olarak telakki edilmesi Selçuklularda da devam etmiş, çoğunlukla 
sikkelerde ve fetihnamelerde kullanılmıştır. Burada ok “tabi‘îlik ve esareti”, yay ise -okun yaya tabi 
olmasından hareketle- “metbû‘luk ve üstünlüğü” temsil ederdi. Nitekim Selçuklular ile Bizanslılar 
arasında yapılan barış antlaşmasında, antlaşmanın onayı için Tuğrul Bey, Şerif Nâsır başkanlığındaki 
bir heyeti 1040 yılında İstanbul’a göndermiş ve orada bu vesileyle onarılan eski Emevî Camii 
(Karaköy Arap Camii)’nin mihrabına hâkimiyet sembolü olan ok ve yay işaretini resmettirmişti.

Türk Okçuluğu Selçuklular devrinde her ne kadar pek çok açıdan gelişme gösterse de altın çağını 
mirasını tevarüs eden Osmanlılar ile birlikte yaşamıştır. Gerek menzil okçuluğu gerekse kurumları bu 
durumun en önemli göstergesi olmuştur.

Türk okçuluğunun Osmanlı dönemi ile alakalı olarak belirtilmesi gereken ilk tespit ok, yay ve onunla 
bağlantılı öğelerin, daha önceki Türk devletleri ve topluluklarının yaşamları için vazgeçilmez bir unsur 
olması durumunun Osmanlılar döneminde de devam ettiğidir. Bununla beraber ifade edilmelidir ki, 
Osmanlı Devleti’nin uzun süren yaşamı boyunca dünyada yaşanan askeri, siyasi, ekonomik, sosyal ve 
kültürel değişikliklerin doğal olarak etkisinde kalması neticesinde okçuluğun da hem işlevsel anlamda 
hem de toplumsal olarak algılanıp sosyo-kültürel hayattaki yerinin tayin edilmesinde farklılıklar 
yaşanmıştır. Burada ifade edilmesi gereken durum, yaklaşık 17. yüzyılın sonlarından itibaren ateşli 
silahların giderek yaygınlaşması sonucunda, ok ve yayın birer savaş aleti olma durumunun zamanla 
içerisinde manevi ve simgesel anlamlar barındıran bir spor dalının aletleri haline gelmiş olmalarıdır. 
Bu bağlamda okçuluğun Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan yaklaşık 17. yüzyılın sonlarına kadar 
hem askeri hem de spor faaliyetleri noktasındaki iki fonksiyonunu da muhafaza ettiği, daha sonraki 
süreçte ise sadece bir spor faaliyeti halinde varlığına devam ettiği söylenebilir.
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Okçuluğun Osmanlı Devleti ve toplumu içerisinde taşıdığı anlam ve işlevi açısından Türk 
toplumunun kültürel kodlarının bir gereği olarak oldukça önemli olduğu söylenebilir. “Asker millet” 
anlayışı çerçevesinde Osmanlı toplumunun bir şekilde okçulukla alakalı olduğu aşikârdır. Osmanlı 
coğrafyasında bulunan ok meydanları ve kapsadığı alan bakımından daha küçük olduğu tahmin edilen, 
okçuluk literatüründe bir atış çeşidi olan “kabak atışı”ndan mülhem “kabak meydanları”nın yaygınlığı 
toplumun okçuluğa olan ilgi ve alakasını ispatlar niteliktedir.

Osmanlı coğrafyası göz önüne alındığında halkın spor faaliyetlerini sürdürdüğü ve aynı zamanda askeri 
tâlimlerin de yapıldığı bu meydanların sayısının oldukça fazla olduğu söylenebilir. Askeri anlamda ise 
Osmanlı Devleti’nin kısa sürede bir beylikten üç kıtaya hükmetmesini sağlayan güce erişmesinde büyük 
etkisi bulunan askeri başarılarda Osmanlı okçu birliklerinin önemi oldukça büyüktür. Bununla beraber, 
yapılan araştırmalarda okçuluğun Osmanlı Devleti’nin askeri başarılarındaki önemi üzerinde yeterince 
durulmadığı anlaşılmaktadır. Fakat burada kısaca ifade edilmelidir ki, kabaca 17. yüzyılın sonlarından 
itibaren ateşli silahların savaş alanlarında daha önceki dönemlere oranla çok daha işlevsel hale gelmeye 
başlamasından önce okçu birlikleri Osmanlı askeri teşkilatının oldukça önemli bir parçasını teşkil 
etmekteydi. Bu ifadelerin kanıtı ise Osmanlı Devleti’nin girişmiş olduğu askeri mücadeleler içerisinde 
ok ve yay tedariki ile ok ve yay kullanmayı bilenlerin orduya intikalinin sağlanmasına dair erken dönem 
Osmanlı arşiv vesikalarının önemli bir parçasını teşkil eden mühimme defterleri gibi arşiv kaynakları 
ve dönemin müverrihlerinin kayıtlarıdır. Bu bilgi kaynaklarının yanında Yıldırım Bâyezid (1360-1403) 
döneminde oluşturulduğu ifade edilen 60, 61, 62 ve 63’üncü Solak namıyla maruf Yeniçeri ortalarının 
hususi olarak hükümdarı korumakla görevlendirilmiş okçu birlikleri olduğu da ifade edilmelidir. Ok 
ve yayın Osmanlı devleti için askeri mânâdaki ehemmiyetini ifade eden bir diğer kaynak ise belirtildiği 
üzere dönemin müverrihlerinin kayıtlarıdır. Bu duruma bir misal vermek gerekirse, Osmanlı Tarihi 
araştırmalarına 15. ve 16. yüzyıllar için oldukça önemli bir kaynağı teşkil eden Mehmed Neşrî’nin 
Kitâb-ı Cihân-nümâ adlı eserindeki bir kale kuşatmasına dair düştüğü kayıt oldukça dikkat çekicidir. 
Neşrî, mezkûr kale kuşatması için “askerler durup, silahlanıp, metrisler kurup kaleye öylesine bir tîr-i 
bâran ettiler ki anlatılmaz… Kale halkı cenk etmek bir yana, ok korkusundan her biri kirpi gibi büzüşüp 
kaldılar” ifadelerini kullanmıştır.  Bu ifadeler ve daha birçoğu, dönem müverrihlerinin kayıtlarından 
okun savaş sahalarındaki kullanımına dair bir çerçeve çizmemize olanak sağlamaktadır.
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Bunun yanında savaş öncesinde ve sırasında cepheye ok tedarikinin sağlanması ve okçuluğu 
bilen kişilerin silah altına alınmasına dair mühimme defteri kayıtları da oldukça önemli bilgiler 
aktarmaktadır. Bu konuda Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde birçok örneğe rastlamak mümkündür. 
Misal olarak 1571 yılına ait bir kayıtta Yeniçeri Ağası’ndan Sakız Adası’na asker sevkiyatı ve 
lojistik destek istenirken aynı belgede mezkûr yere ok da gönderilmesi istenmektedir. Yine aynı 
yere, aynı tarihli bir başka belgede on bin ok gönderilmesi talep edilmektedir. Bunun yanında sefer 
hazırlıklarına dair alınan kararlar içerisinde de okun yerini tayin etmemize olanak sağlayan belgelere 
de rastlamamız mümkündür. Misal olarak arşivdeki bir belgede bahar ayında bir donanmanın denize 
çıkması planlandığından, askerlerin şimdiden hazır olması ve ok ve yay ile donatılmış okçuların 
sefere çıkacak vaziyete getirilmesi istenmektedir. Ayrıca yine 1572 yılına ait bir kayıtta ok ve yay 
ile savaşma kabiliyetine sahip kişilerin cepheye sevk edilmesi için Çeşme İskelesi’nde toplanması 
istenmektedir.

Verdiğimiz birkaç örnekle ifade etmeye çalışılan, ok ve yayın Osmanlı askeri sistemi içerisindeki yeri 
ve önemine dair bilgi ve belgelerin sayısını arttırmanın mümkün olduğudur. Fakat buna ilave olarak 
ifade edilmelidir ki, Osmanlı Devleti’nin asırlar boyunca elde ettiği askeri başarılarının altında yatan 
nedenin yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Türk toplumunun asker toplum olarak tanınmasına vesile 
olan, savaş araç ve gereçlerin kullanımını kendi sosyal hayatı içerisine taşımış ve onları yaşamlarının 
bir parçası haline getirmiş olmalarıdır.

*Bu yazının tarih ile ilgili kısımları hazırlanırken başta Ünsal Yücel olmak üzere Âtıf Kahraman, M. Şinasi Acar ve Erkan Göksu’nun 
Türk Okçuluğu hakkındaki eserlerine müracaat edilmiştir. Bk. Ünsal Yücel, Türk Okçuluğu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 2015; Atıf Kahraman, Osmanlı Devleti’nde Spor, Kültür Bakanlığı Yayınları, 
Ankara 1995; M. Şinasi Acar, Osmanlı’da Sportif Atıcılık Nişan Taşları, İstanbul 2013; Erkan Göksu, Okla Yükselen Millet: 
Türklerde Ok ve Okçuluk, Kömen Yayınları, Konya 2013.
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Ok atılan yer ile okun 
düştüğü yer arasında size 
cennetten bahçeler vardır.

Hz. Muhammed (s.a.v.)
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Kemankeş Projesi
Adım Adım





Kemankeş Projesi” 19 Ekim 2017 tarihinde hayata geçirildi.

26 Ekim 2017 tarihinde 16 ülkede İstanbul’da Türk Okçuluğu Eğitimi için ilana 
çıkıldı. Eğitim için 16 ülkeden 550 başvuru yapıldı, başvuranlar arasında 40 sporcu 
seçildi.

23 Kasım 2017 tarihinde Yunus Emre Enstitüsü ve Okçular Vakfı arasında 
Kemankeş Projesi kapsamında bir iş birliği protokolü imzalandı.

27 Kasım-4 Aralık 2017 tarihleri arasında İstanbul’da Okçular Vakfı Spor ve 
Kültür Merkezinde 16 ülkeden 40 sporcu bir haftalık yoğun bir eğitim aldı. 

40 sporcuya sertifikaların verildiği 4 Aralık 2017tarihinde ulusal basının yoğun 
katılımıyla Okçular Vakfı ev sahipliğinde lansman programı düzenlendi. 

Aralık 2017‘de 16 ülkede yapılacak eğitimler için müfredat, Türk Okçuluğu El 
Kitapçığı, görsel kaynaklar, okçuluk malzemeleri hazırlandı. 

2 Ocak 2018 tarihinde tüm mazlemeler 16 Kültür Merkezine gönderildi. 

Ocak 2018‘de 16 ülkedeki Yunus Emre Enstitülerinde bünyelerinde Türk Okçuluğu 
Sınıfları oluşturuldu.

KEMANKEŞ PROJESİNİN AŞAMALARI
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15 Ocak 2018 tarihinde 16 ülkede Türk Okçuluğu Kursları için duyuruya çıkıldı. 
Kurslara başvuru sayısı 500’ü geçti.  

1 Şubat 2018 tarihinde 16 ülkede Türk Okçuluğu kursları başladı. 

2018 yılı Nisan ayı itibariyle 16 ülkede Türk Okçuluğu etkinlikler başladı.

Mayıs 2018’de Türk Okçuluğu kursları ilk mezunlarını verdi. Türk Okçuluğu 
puanlama sistemine göre yapılan yarışmalarda dereceye girenler Kemankeş Yaz 
Okuluna katılmaya hak kazandı.

2018 yılı Ağustos ayında Erzurum’da yapılacak Türk Dünyası Oyunları’nda Yunus 
Emre Enstitüleri bünyelerinde eğitim alan sporcular yarışacak.

16 ülkede 2. dönem Türk Okçuluğu kursları Ağustos ve Eylül aylarında başlayacak. 

Kemankeş Projesi 2019 yılında 25 ülkeyi kapsayacak.
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Geleneksel Türk 
okçuluğunun tarihi, 
sportif, kültürel ve 
eğitim nitelikleriyle 
kavranması, dünyaya 
tanıtılması, bu ata 
sporumuza sporcular 
kazandırılması ve bu 
vesileyle kültürler arası 
bağların geliştirilmesi 
amacıyla Yunus Emre 
Enstitüsü ve Okçular 
Vakfı iş birliğiyle 
“Kemankeş Projesi” 19 
Ekim 2017 tarihinde 
hayata geçirildi.
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TÜRK OKÇULUĞU DÜNYA SAHNESİNDE! 

Yunus Emre Enstitülerinde Türk okçuluğu etkinlikleri düzenlenecek.

Projenin bir diğer aşaması ise 16 ülkede geleneksel Türk okçuluğuna 
dair yapılacak olan seminer, sergi ve performans gösterilerinden 
oluşuyor. Yunus Emre Enstitülerinde, okçuluk kursları devam 
ederken ata sporumuzu daha geniş kitlelere duyurabilmek ve 
sevdirebilmek adına 16 ülkeye ilmiyle ve alandaki çalışmalarıyla 
bilinen hocalar, ok atıcılığındaki becerisi ve ustalığıyla bilinen isimler 
giderek seminer ve performans gösterisi faaliyetlerinde bulunacaklar. 
Yapılacak sergiler ile de geleneksel Türk okçuluğu tarihiyle, 
kültürüyle ve tüm incelikleriyle gözler önüne serilecek.

Okçular İstanbul’da yarışacak!

Kemankeş Projesinin son aşaması ise Yunus Emre Enstitülerinde 
okçuluk kurslarına katılan kişilerin İstanbul’da düzenlenecek olan 
büyük yarışmada hünerlerini sergilemeleriyle tamamlanacak. 16 
ülkedeki okçuluk kurslarına katılan en başarılı kursiyerler, Yunus 
Emre Enstitüsünün her yıl 60’a yakın ülkeden 700 öğrenciyi misafir 
ettiği Türkçe Yaz Okulu programına katılma hakkı kazanacak ve 
bir ay boyunca alacakları Türkçe eğitiminin yanı sıra birçok tarihî, 
coğrafi ve kültürel mekânı gezecek; ebru, çömlek, yemek, bağlama, 
halk oyunları gibi kültürel kurslara da katılacaklar. Okçular Vakfı ve 
Yunus Emre Enstitüsünün düzenleyeceği yarışmaya katılan sporcular 
hem bireysel hem de takım olarak yarışacaklar.

*19 Ekim 2017, Kemankeş Projesi Duyuru Metni

Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü, Türk okçuluğunu dünyaya 
tanıtmak için yola çıkıyor.

Başta okçuluk olmak üzere ata sporlarının milli, tarihi, sportif, 
sanatsal, kültürel ve eğitim nitelikleriyle kavranması ve kültürel 
bir bilinç olarak benimsenmesi için çalışmalar yürüten Okçular 
Vakfı ile 5 kıtada, 61 ülkede 54 Enstitüyle Türkiye’nin birikimini ve 
değerlerini dünyaya sunan Yunus Emre Enstitüsü, Türk okçuluğunu 
dünyaya tanıtmak için Kemankeş Projesine imza atıyor.

İlk yılı itibariyle 16 ülkede hayata geçecek proje, Almanya, Bosna-
Hersek, Fas, Filistin, İran, Japonya, Katar, Kazakistan, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lübnan, Malezya, Mısır, Polonya, 
Sırbistan, Sudan ve Ürdün’deki Yunus Emre Enstitülerinden gelecek 
sporcuların İstanbul Okçular Vakfı Spor ve Kültür Merkezinde 
alacakları geleneksel Türk okçuluğu eğitimi ile başlayacak.

Kemankeş projesi, Türk okçuluğunu tüm dünyaya tanıtmanın yanı 
sıra bu ata sporumuza yeni sporcular kazandırmayı da hedefliyor.

Genç sporcular, Fatih Sultan Mehmet Han’ın fermanı ile Ok 
Meydanı’nda kurulmuş bir ilim, irfan yuvası olan ve vakıf kültürüyle 
yüzyıllar boyunca hizmet vermiş Okçular Tekkesi’nin bulunduğu 
tesislerde hem yoğun bir okçuluk eğitimi alacak hem de Türk 
kültürünü, kendi tarihi atmosferi içinde yaşama şansı bulacaklar. 
Tesislerde açık ve kapalı antrenman sahaları, eğitim sınıfları, 
kondisyon salonu, kafeterya ile dünyada sadece okçuluk sporuna 
tahsis edilmiş en büyük atıcılık parkuru yer alıyor.

Yoğun eğitimin ardından ülkelerine dönecek olan sporcular, 
bulundukları ülkelerdeki Yunus Emre Enstitülerinde hazırlanan 
sınıflarda “Geleneksel Türk Okçuluğu” müfredatı kapsamında 
kendileri için hazırlanan kaynaklarla ve hepsi el yapımı olan okçuluk 
malzemeleriyle ilgililere kurs hizmeti verecek ve böylece projenin 
ikinci aşamasına geçilmiş olacak. Yunus Emre Enstitülerinde Türk 
kültürüne ilgi duyan herkes, belirlenen vakitlerde okçuluk sınıflarında 
eğitim alabilecek ve atış talimi yapabilecek.
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26 Ekim 2017 tarihinde 16 ülkede 
İstanbul’da Türk Okçuluğu Eğitimi 
programı için ilana çıkıldı. Eğitim 
için 16 ülkeden 550 başvuru yapıldı, 
başvuranlar arasında 40 sporcu 
İstanbul’daki eğitime seçildi.

Türk kültür tarihinin yapı taşlarından biri olan gelenek-
sel okçuluğu tanıtmak ve bu ata sporumuzla kültürel 
bağlarımızı geliştirmek için Yunus Emre Enstitüsü ve 
Okçular Vakfı olarak “Kemankeş Projesi”ne imza 
atıyoruz.

Siz de 27 Ekim - 3 Kasım 2017 tarihleri arasında Berlin, 
Mostar, Rabat, Kudüs, Tahran, Tokyo, Doha, Astana, 
Lefkoşa, Beyrut, Kuala Lumpur, Kahire, Varşova, 
Belgrad, Hartum ve Amman Yunus Emre Enstitülerine 
bizzat gelerek başvurabilirsiniz.

27 Kasım-4 Aralık 2017 tarihleri arasında İstanbul’da 
gerçekleştirilecek Türk okçuluğu eğitimine katılarak 
vakıf kültürüyle yüzyıllar boyunca hizmet vermiş Okçu-
lar Tekkesinin bulunduğu spor tesislerinde hem okçuluk 
eğitimi alabilir hem de Türk kültürünü, kendi tarihi 
atmosferi içinde yaşama şansına sahip olabilirsiniz.

İstanbul’da yapılacak bir haftalık eğitimi alan kursiyer-
ler, ülkelerine dönüp orada bulunan Enstitülerimizde 
hazırlayacağımız sınıflarda “Geleneksel Türk Okçuluğu” 
müfredatı kapsamında kendilerine vereceğimiz kaynak-
larla ve hepsi el yapımı olan okçuluk malzemeleriyle ilgi 
duyanlara ücret karşılığında kurs hizmeti verebilecek. 
Kemankeş projesi, Türk okçuluğunu tüm dünyaya tanıt-
manın yanı sıra bu köklü spora yeni sporcular kazandır-
mayı da hedefliyor.

*26 Ekim, İstanbul’da Türk Okçuluğu Eğitimi Duyuru 
Metni

SİZİ TÜRK OKÇULUĞUNU ÖĞRENMEYE 
VE ÖĞRETMEYE DAVET EDİYORUZ
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Kemankeş projesi kapsamında imzalanan protokol ilk yılı 
itibariyle 16 ülkede hayata geçirilecek. Türk okçuluğunu 
dünyaya tanıtmanın yanı sıra ata sporumuza yeni sporcular 
kazandırmayı hedefleyen proje; Almanya, Bosna-Hersek, 
Fas, Filistin, İran, Japonya, Katar, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti, Lübnan, Malezya, Mısır, Polonya, 
Sırbistan, Sudan ve Ürdün’deki Yunus Emre Enstitülerinden 
gelecek sporcuların eğitimi ile başlayacak. Eğitim 27 Kasım-4 
Aralık 2017 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek. 
 
*Kemankeş Projesi İş Birliği Protokolü Haber Metni

Yunus Emre Enstitüsü ve Okçular Vakfı, Kemankeş Projesi 
kapsamında iş birliği protokolü imzaladı. Türk okçuluğunu 
dünyaya tanıtmak amacıyla gerçekleştirilecek projede 
ülkeler arasındaki dostluğun ve kültürel bağların pekişmesi 
hedefleniyor.

Yunus Emre Enstitüsünün Ankara merkezinde düzenlenen 
imza törenine, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref 
Ateş, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız,  Okçular 
Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan ve ilgililer 
katıldı.

23 Kasım 2017 tarihinde 
Yunus Emre Enstitüsü ve 
Okçular Vakfı arasında 
Kemankeş Projesi kapsa-
mında Ankara’da bir iş 
birliği protokolü imzalandı.

KEMANKEŞ PROJESİ İŞ BİRLİĞİ 
PROTOKOLÜ İMZALANDI
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27 Kasım-4 Aralık 2017 tarihleri arasında İstanbul’da Okçular 
Vakfı Spor ve Kültür Merkezinde 16 ülkeden 40 sporcu bir 
haftalık yoğun bir eğitim aldı. Osmanlı menzil oku yapımından 
yay kurulumuna, ok atma tekniklerinden Türk okçuluğu 
puanlama sistemine kadar ilgili tüm konuların öğretildiği 
eğitim programın sonunda sporculara sertifikaları Okçular 
Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Yunus Emre 
Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar 
Ali Yıldız tarafından törenle verildi. 
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Geleneksel Türk okçuluğuna dair teorik ve pratik her türlü bilgi 
ve tecrübenin müfredat kapsamında Okçular Vakfı antrenörleri 
ve uzmanları tarafından aktarıldığı eğitim programının sonunda 
ise tüm sporcuların katıldığı bir yarışma düzenlendi. 3 Aralık 
günü açık alanda yapılan yarışmanın sonucunda dereceye giren 
öğrencilere Okçular Vakfı antrenörleri tarafından ödülleri tak-
dim edildi. 

Eğitim programı çerçevesinde sporculara İstanbul’un tarihi ve 
kültürel mekânları da gezdirildi. Topkapı Sarayı, Sultanahmet 
Cami ve Ayasofya Müzesini gezen öğrenciler, İstanbul’a 
hayran kaldıklarını belirttiler.

*İstanbul’da Türk Okçuluğu Haber Metni

GELECEĞİN OKÇULARI İSTANBUL’DA BİR ARAYA GELDİ
Yunus Emre Enstitüsü ve Okçular Vakfının hayata geçirdiği 
Kemankeş Projesi’nin ilk aşaması olan “Geleneksel Türk 
Okçuluğu Eğitimi”, 27 Kasım-4 Aralık 2017 tarihleri arasında 
İstanbul’da gerçekleşti. 

Geleneksel Türk Okçuluğunu dünyaya tanıtmak ve ata 
sporumuza yeni sporcular kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen 
proje kapsamında Almanya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, İran, 
Japonya, Katar, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 
Lübnan, Malezya, Mısır, Polonya, Sırbistan, Sudan ve 
Ürdün’den gelen 40 sporcunun yanı sıra Ankara Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi Okçuluk Kulübü öğrencileri İstanbul’da 
bir araya geldi. 
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40 uluslararası sporcuya 
sertifikalarının verildiği 
4 Aralık 2017 tarihinde 
ulusal basının yoğun 
katılımıyla Okçular Vakfı 
ev sahipliğinde lansman 
programı düzenlendi. 
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KEMANKEŞ PROJESİNİN 
LANSMANI YAPILDI
4 Aralık 2017 akşamı Kemankeş Projesinin tüm aşamalarının basına duyurulduğu bir lansman 
programı gerçekleştirildi. Yapılan açış konuşmaları sonrasında bir haftalık yoğun eğitimi başarıyla 
tamamlayan sporcular sertifikalarını Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, Okçular Vakfı 
Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ve Eski Kültür 
ve Turizm Bakanı Bülent Akarcalı’dan aldı. 

Enstitü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, programda yaptığı açış konuşmasında, 5 kıtada 61 ülkede, 
54 Enstitü ve 139 irtibat noktasıyla, Türkiye’nin birikimini ve değerlerini dünyaya tanıtan Yunus 
Emre Enstitüsünün, İslâmiyet’ten önce Türk yaşayışına damgasını vuran; İslâmiyet’le birlikte 
inanç ve düşünüş zemininde aynı canlılığını muhafaza eden ve kültür tarihimizin yapı taşlarından 
olan geleneksel okçuluğumuzu tüm dünyaya tanıtarak ülkeler arasındaki dostluğun ve kültürel 
bağların pekişmesi için Okçular Vakfıyla birlikte Kemankeş Projesini hayata geçirdiğini belirtti. 

Programda konuşma yapan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, “Sporcu arkadaşlarımız, 
bulundukları ülkelerindeki Yunus Emre Enstitülerinde hazırlanan sınıflarda bu ata sporumuzu 
öğrenmek isteyenlere eğitim verecekler. Buralarda ilgi duyan herkes Geleneksel Türk Okçuluğu 
müfredatı kapsamında kendileri için hazırlanan kaynaklarla ve el yapımı okçuluk malzemeleriyle 
kurs alabilecek ve böylece projenin ikinci etabına geçmiş olacağız.” dedi.

Programın son konuşmasını yapan Okçular Vakfı Kurucu Mütevelli Üyesi Bilal Erdoğan ise  
projenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Projenin hızla hayata geçmesinde iki kurumun 
verimli çalışması etkili oldu. Bizler hem coğrafya hem de yüzyıllar üzerinden tevarüs ettiğimiz 
kültürel zenginlik itibariyle çok zengin bir kültürel aktarımın merkezi olmuş bir milletiz. Batı 
medeniyetinin egemen hale gelmesiyle bu vasıf yitirildi. Biz, bu oyunda uzun süre mağlup olduk. 
Allah’ın izniyle hem Yunus Emre Enstitüsü gibi bir kurum kurulması hem de Okçular Vakfında 
bir ihyanın gerçekleşmesi artık bizim olan değerleri dünyaya tanıtmaya başlamamız, artık o eski 
hikâyenin sonuna gelindiğinin bir delili olsa gerek. Bugün okçuluğumuzu dünyanın dört bir yanında 
tanıtıyor olacağız” diye konuştu. Geleneksel Türk Okçuluğu Eğitimi programından karelerin yer 
aldığı filmin gösterimi sonrasında ise basına toplu fotoğraf verildi. Basın lansmanının bitimiyle 
de Okçular Vakfının yabancı sporcular için Hünkar Köşkünde düzenlediği akşam yemeğine 
geçildi. Ülkelerine dönecek olan sporcular Yunus Emre Enstitülerinde açılacak Türk Okçuluğu 
sınıflarında eğitmenlik yapacak.

*Kemankeş Projesi Lansmanı ve Türk Okçuluğu Sertifika Töreni Haber Metni 
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2017 yılı Aralık ayında 16 ülkede yapılacak eğitimler için 
müfredat, Türk Okçuluğu El Kitapçığı, görsel kaynaklar ve 
Türk okçuluğu malzemeleri hazırlandı. 2 Ocak 2018 tarihinde 
tüm mazlemeler 16 Kültür Merkezine gönderildi. Tüm Kültür 
Merkezleri gönderilen malzemeleri 2018 yılı Ocak ayının ikinci 
haftası itibariyle edindi.  
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1 Ocak 2018 itibariyle 
16 ülkedeki Yunus Emre 

Enstitüleri bünyelerinde Türk 
Okçuluğu sınıfları oluşturuldu.
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15 Ocak 2018 tarihinde 16 ülkede 
faaliyet gösteren Yunus Emre 
Enstitülerinde Türk Okçuluğu 
kursları için duyuruya çıkıldı. 

Kurslar için 500’ü aşkın başvuru 
gerçekleşti, 50 sınıf açıldı.Kültür tarihimizin yapı taşlarından biri olan 

geleneksel okçuluğumuzu tüm dünyaya tanıt-
mak ve bu ata sporumuzla kültürler arası bağları 
geliştirmek amacıyla Yunus Emre Enstitüsü ve 
Okçular Vakfının hayata geçirdiği “Kemankeş 
Projesi”nde ikinci aşamaya geçiliyor.

16 ülkedeki Yunus Emre Enstitülerinde Şubat 
ayında açılacak olan “Türk Okçuluğu Kursları” 
için tüm hazırlıklar tamamlandı ve kurs kayıtları 
başladı. Şubat ayı itibariyle Türk okçuluğuna ilgi 
duyan, Türk kültürüne gönül veren herkes bu 
kurslara katılabilecek. 36 saatlik temel bir eğiti-
mi kapsayan “Türk Okçuluğu Kurslarına” siz de 
katılabilir ve ilerde başkalarına bu ata sporunu 
öğretebilirsiniz. Kurs kayıtları için son tarih 31 
Ocak 2018.

Kurslara katılım için Amman, Astana, Belgrad, 
Berlin, Doha, Hartum, Kahire, Kuala Lumpur, 
Kudüs, Lefkoşa, Mostar, Rabat, Tahran, Tokyo, 
Trablus, Varşova Yunus Emre Enstitülerine gi-
derek bizzat başvuruda bulunabilirsiniz.

*Türk Okçuluğu Kursları Duyuru Metni

SİZLERİ ATA SPORUMUZ 
TÜRK OKÇULUĞUNU 
ÖĞRENMEYE DAVET EDİYORUZ
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YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜNÜN  
TÜRK OKÇULUĞU KURSLARI 16 ÜLKEDE BAŞLADI

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE),  Okçular Vakfı İşbirliği ile 2017 yılında hayata geçirdiği 
Kemankeş Projesi, dünyanın dört bir yanında açılan Türk okçuluğu kurslarıyla devam 
ediyor. Bu yıl UNESCO tarafından da Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne 
dâhil edilmesi beklenen Türk okçuluğuna ilgi büyük. 16 farklı ülkede Yunus Emre Enstitüsü 
bünyesinde 50 sınıf açıldı, 500’ü aşkın kursiyer kayıt oldu. Projeyle, Geleneksel Türk 
Okçuluğunun dünyada  tanıtılması  ve bu alanda sporcular yetiştirilerek kültürlerarası bağların 
geliştirilmesi amaçlanıyor.  

Malezya’dan Almanya’ya, Japonya’dan Fas’a toplam 16 ülkede Türk okçuluğu kursları başladı

2017 Aralık ayında İstanbul’da Okçular Vakfı’nda düzenlenen eğitimlere katılan 40 yabancı 
sporcu, Osmanlı menzil oku yapımından yay kurulumuna, ok atma tekniklerinden Türk 
okçuluğu puanlama sistemine kadar birçok konuda yoğun bir eğitim almıştı ve sporculara 
Okçular Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı 
Şeref Ateş ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız tarafından sertifikaları takdim 
edilmişti. İstanbul’da eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine dönen 40 kursiyer, yaşadıkları 
ülkelerde açılan kurslar ile Türk okçuluğunu meraklılarına öğretiyor. 

Öncelikle 16 ülkede hayata geçirilen projenin şuan için uygulandığı ülkeler ise şöyle; KKTC, 
Lübnan, Malezya, Mısır, Polonya, Sudan, Ürdün, Almanya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, 
Sırbistan, İran, Japonya, Katar, Kazakistan.

Dereceye giren okçular Türkiye’ye gelecek

Yunus Emre Enstitüsü merkezlerinde 3 ay süreyle verilecek eğitimlerin ardından her ülkede 
Türk Okçuluğu puanlama sistemiyle yarışmalar düzenlenecek ve dereceye giren sporcular 2018 
Türkçe Yaz Okuluna katılmaya hak kazanacaklar. Bunun yanı sıra 16 ülkenin birincileri Ağustos 
ayında Erzurum’da gerçekleştirilecek Türk Dünyası Oyunları kapsamında düzenlenecek 
yarışmalarda da hünerlerini sergileyecekler.

16 ülkede Türk Okçuluğu tanıtım etkinlikleri düzenlenecek

Nisan ve Mayıs aylarında proje kapsamında 16 ülkede Türk Okçuluğunun tarihinin, felsefesinin 
ve kültürel perspektiflerinin anlatılacağı konferanslar, sergiler ve performans gösterileri 
gerçekleştirilecek. Etkinliklere Okçular Vakfı yöneticileri, uzmanlar ve sporcular katılacak.

*Türk Okçuluğu Kursları Haber Metni
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1 Şubat 2018 tarihi itibariyle 
16 ülkede Türk Okçuluğu kursları 
başladı. 16  ülkede ilgili Kültür 
Merkezleri bünyesinde 50 sınıf 
açıldı.  Kursların açılmasından 
sonra gelen taleplerle birlikte 
kursiyer sayısı 500’ü aştı.  Bu 
kurslarda ilk aşamada 36 
saatlik temel bir eğitim verildi.  
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Ok düz olmasaydı,

doğru gitmezdi.
Yusuf Has Hâcip

50Kemankeş
Projesi



Fotoğraf Albümü
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Şubat-Nisan 2018 (Mezun) 
3 Sınıf - 29 Kursiyer

Eylül-Kasım 2018 (Ön Kayıt)
2 Sınıf - 24 Kursiyer
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Şubat-Nisan 2018 (Mezun) 
2 Sınıf - 24 Kursiyer



Ağustos-Ekim 2018 (Ön Kayıt)
2 Sınıf - 21 Kursiyer
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Şubat-Nisan 2018 (Mezun) 

1 Sınıf - 10 Kursiyer

Eylül-Kasım 2018 (Ön Kayıt)

1 Sınıf - 12 Kursiyer
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Şubat-Nisan 2018 (Mezun) 

3 Sınıf - 21 Kursiyer

Eylül-Kasım 2018 (Ön Kayıt)

2 Sınıf - 20 Kursiyer
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Şubat-Nisan 2018 (Mezun) 

4 Sınıf - 36 Kursiyer

Eylül-Kasım 2018 (Ön Kayıt)

3 Sınıf - 22 Kursiyer
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Şubat-Nisan 2018 (Mezun) 

4 Sınıf - 40 Kursiyer

Ağustos-Ekim 2018 (Ön Kayıt)

2 Sınıf - 20 Kursiyer
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Şubat-Nisan 2018 (Mezun) 

1 Sınıf - 15 Kursiyer

Eylül-Kasım 2018 (Ön Kayıt)

1 Sınıf - 12 Kursiyer
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Şubat-Nisan 2018 (Mezun) 

4 Sınıf - 37 Kursiyer

Eylül-Kasım 2018 (Ön Kayıt)

3 Sınıf - 30 Kursiyer





Şubat-Nisan 2018 (Mezun) 

2 Sınıf - 24 Kursiyer

Eylül-Kasım 2018 (Ön Kayıt)

2 Sınıf - 20 Kursiyer
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Şubat-Nisan 2018 (Mezun) 

6 Sınıf - 62 Kursiyer

Eylül-Kasım 2018 (Ön Kayıt)

5 Sınıf - 60 Kursiyer
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Şubat-Nisan 2018 (Mezun) 
3 Sınıf - 30 Kursiyer
Eylül-Kasım 2018 (Ön Kayıt)
2 Sınıf - 24 Kursiyer
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Şubat-Nisan 2018 (Mezun) 

5 Sınıf - 42 Kursiyer

Eylül-Kasım 2018 (Ön Kayıt)

5 Sınıf - 60 Kursiyer
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Şubat-Nisan 2018 (Mezun) 

1 Sınıf - 10 Kursiyer

Eylül-Kasım 2018 (Ön Kayıt)

1 Sınıf - 10 Kursiyer
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Şubat-Nisan 2018 (Mezun) 

2 Sınıf - 17 Kursiyer

Eylül-Kasım 2018 (Ön Kayıt)

1 Sınıf - 12 Kursiyer
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Şubat-Nisan 2018 (Mezun) 

4 Sınıf - 43 Kursiyer

Eylül-Kasım 2018 (Ön Kayıt)

3 Sınıf - 30 Kursiyer
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Şubat-Nisan 2018 (Mezun) 

3 Sınıf - 32 Kursiyer

Eylül-Kasım 2018 (Ön Kayıt)

2 Sınıf - 20 Kursiyer
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geçer gider hacegân ve ahûlar ve zaman

acır bir şey içimde bu göğsüme ne kattın

bilmem değmişse bile ağa yahut karaya

attığımda o oku ben atmadım sen attın.

Süleyman Çobanoğlu
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Türk Okçuluğu 
          Etkinlikleri
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TÜRK OKÇULUĞU
DÜNYA SAHNESİNDE!  
Konferans - Sergi - Performans

• Almanya • Bosna-Hersek • Fas • Filistin • İran • 

Japonya • Katar • Kazakistan • K.K.T.C. • Lübnan  

• Malezya • Mısır • Polonya • Sudan • Sırbistan • 

-16 Ülkede Türk Okçuluğu Etkinlikleri-

Performans Türk Okçuluğu Sınıfı Kursiyerleri

Konferans Türk Okçuluğunun Tarihi ve Kültürel 
Kemankeş Türk Okçuluğu SergisiArka Planı                     

92Kemankeş
Projesi



TÜRK OKÇULUĞU DÜNYA SAHNESİNDE: AMMAN DURAĞI

Yunus Emre Enstitü ve Okçular Vakfı iş birliğiyle ge-
leneksel Türk okçuluğunu dünyanın dört bir tarafında 
tanıtmak ve bu alanda sporcular yetiştirerek kültürler 
arası diyaloğa katkı sağlamak amacıyla ilk yılı itibariyle 
16 ülkede yürütülen Kemankeş Projesi’nin Amman du-
rağındaki “Türk Okçuluğu Dünya Sahnesinde“ isimli 
program, 20.04.2018 tarihinde Amman Yunus Emre 
Enstitüsü tarafından gerçekleştirildi.

T.C. Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, programda 
yaptığı konuşmada Yunus Emre Enstitüsünün Ürdün’de 
gerçekleştirdiği faaliyetler ile Türk-Ürdün ilişkilerine 
önemli bir katkı sağlandığının altını çizerek Kemankeş 
Projesi ile başlayan okçuluk kurslarıyla bu katkısının de-
vam ettiğini belirtti.

Okçular Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Er-
doğan ise konuşmasında barış ve dostluk vurgusu yaptı. 
Günümüzde silahların kitle imha amaçlı kullanıldığını 
fakat Türklerin hem tarihte hem de günümüzde silahları 
kitleleri imha etmek için değil barış götürmek için kul-
landıklarını belirten Erdoğan, sadece yarım gündür Am-
man’da bulunuyor olmasına rağmen iki ülke arasındaki 
derin dostluğu yoğun olarak hissettiğini dile getirerek, 
bu dostluğun daha da gelişmesi temennisinde bulundu.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ise 
ev sahibi olarak yaptığı konuşmada, Okçular Vakfı ile 
başlayan Kemankeş Projesi’ni ve bu projeyle hem Türklerin 
millî sporunu hem de önemli kültürel değerlerinden biri 
olan okçuluğu dünyaya tanıtmak istediklerini aktardı.

Konuşmaların akabinde Doç. Dr. Erkan Göksu, “Türk 
Okçuluğunun Tarihi ve Kültürel Arka Planı“ başlıklı 
konferans verdi. Konferansta okun ve okçuluğun tarihsel 
gelişimini, ok yapımını, kullanılan materyalleri ve Türk 
okçuluğunun tarihi hakkında kıymetli bilgileri aktaran 
Doç. Dr. Göksu, yay kurulumunu anlatırken, Bilal 
Erdoğan da uygulamalı olarak nasıl yapıldığını Ürdünlü 
misafirlere gösterdi.

Konferans, “Kemankeş Türk Okçuluğu“ isimli sergiyle 
devam etti. Sergiyi gezen misafirler, yay ustası Ali Ercan 
Özek’ten ok yapımı ve okçuluk hakkında bilgiler aldı.

Programın son durağı, Amman Yunus Emre Enstitüsü 
okçuluk kursiyerlerinin performans gösterisi oldu. 
Kemankeş Projesi ile başlayan okçuluk dersinde 
öğrendiklerini gösteren kursiyerlere Bilal Erdoğan da ok 
atarak eşlik etti. Çok sayıda Ürdünlü misafirin katıldığı 
program, hediye takdimi ve ikramlarla sona erdi.

*Amman’da Türk Okçuluğu Etkinliği Haber Metni
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Geleneksel Türk okçuluğunun tarihî, sportif, sanatsal ve 
kültürel nitelikleriyle kavranması, dünyaya tanıtılması ve 
bu alanda dünyanın her yerinden sporcular yetiştirilerek 
kültürler arası diyaloga katkı sağlanması amacıyla Yunus 
Emre Enstitüsü ve Okçular Vakfı iş birliğiyle hayata geçir-
ilen Kemankeş Projesi,  bu sefer “Kemankeş Türk Okçu-
luğu” başlıklı sergiyle Belgrad’da adından söz ettiriyor.

Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen’in yaptığı Kemankeş 
Türk Okçuluğu Sergisi, Okçular Vakfı Başkanı Haydar 
Ali Yıldız’ın yönetiminde hazırlandı. Proje; T.C. Belgrad 
Büyükelçiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TİKA ve 
Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla; Sırbistan Cumhuri-
yet’i Kültür ve Enformasyon Bakanlığı ve Belgrad Etnografya 
Müzesi iş birliğiyle hayata geçti. Genel koordinasyonu 
Vakıf Genel Sekreteri Mehmet Erdoğan’ın yürüttüğü pro-
je İstanbul’dan ve Belgrad’dan birçok uzmanın katkılarıyla 
gerçekleşti.

Serginin ardından Belgrad Yunus Emre Enstitüsünde 
Okçular Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi Sayın Bi-
lal Erdoğan ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız 
ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş’in 

katıldığı programda Türk Okçuluğu kursiyerlerine başarı 
belgeleri takdim edildi.

Kurulduğu tarihten bu yana Türk okçuluğuyla ilgili her alanda 
önemli çalışmalara imza atan Okçular Vakfı, 2016 yılında 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 
düzenlenen 4. Uluslararası Fetih Kupası kapsamında 
Kemankeş Türk Okçuluğu başlıklı sergiyi gerçekleştirdi. 
Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait orijinal eserlerle 
hazırlanan ve Türk okçuluğunun tarihi seyrini gözler önüne 
seren bu ilk sergi, 23 Eylül-15 Ekim 2017 tarihleri arasında 
Bosna-Hersek’te de açılmış ve böylelikle Türkiye dışında 
açılan bu nitelikteki ilk sergi olmuştu. Belgrad’da açılan 
sergide ise daha önceki iki sergide yer almayan birçok eser 
ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Kemankeş Türk Okçuluğu Sergisini izleyenler orijinal 
eserleri yakından görme imkânı buluyor. Sergi, ileri seviye 
okçuluğu, ziyaretçilerine görsel, yazılı ve video destekli bir 
ortamda sunuyor. Sergide ayrıca dünya menzil rekorunun 
kırıldığı, dünyanın en eski spor müessesesinin sporcuları ve 
kurucu iradesi mercek altına alınıyor. Etkinliğin Belgrad’da,  
meşhur Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa’nın memleketinde 

KEMANKEŞ TÜRK OKÇULUĞU SERGİSİ BELGRAD’DA
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gerçekleşmesi, tarihinde okçuluğa önemli yer veren iki milletin ortak bir noktada buluşması 
anlamına da geliyor.

Birçoğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli özel koleksiyonlardan temin edilen serginin 
yay bölümünde yay yapım aşamaları, yapım malzemeleri, yapım aşamasında kalmış yay 
örnekleri, Osmanlı döneminde kullanılmış puta, menzil, kepaze gibi değişik yaylar yer alıyor.  
Ok bölümünde piştahta, miyane, hadde, okluk ağaç, ok çubukları gibi malzemeden oluşan ok 
yapım tezgâhı, ok yapım aşamaları, ok yapım malzemeleri, Osmanlı döneminde kullanılmış 
pişrev, havagezi, puta, heki, meşk ve ibriş gibi değişik ok örnekleri sergileniyor. Bir başka 
sergileme alanında Türk Okçuluğunu mükemmel kılan ana yapının yanında yer alan bilek 
siperi, kandil, kubur, sadak ve zihgir çeşitleri izleyiciye sunuluyor.  Gerek Türkiye’den gerek-
se Sırbistan’dan birçok kurumun destek verdiği sergi, ziyaretçilerini büyük bir medeniyetin 
silinmeyen izleriyle buluşturuyor.

*Belgrad’da Kemankeş Türk Okçu-
luğu Sergisi Haber Metni
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Okçular Vakfının hazırladığı Kemankeş Türk Okçuluğu 
Sergisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yunus Emre 
Enstitüsü ve TİKA’nın katkılarıyla Sancak bölgesinin 
Novi Pazar şehrinde Boşnak Milli Konseyinin ev sahip-
liğinde gerçekleşti. 

Okçular Vakfı Kurucu Mütevelli Üyesi Bilal Erdoğan ve 
Vakıf Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın katılımlarıyla açılan 
serginin sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Mehter Takımı şehrin merkezinde büyük bir gösterisi 
gerçekleştirdi.

Okçular Vakfı, ilk defa 2016 yılında Türkiye Cumhuri-
yeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 4. 
Uluslararası Fetih Kupası kapsamında Kemankeş Türk 
Okçuluğu başlıklı sergiyi gerçekleştirdi. Osmanlı ve 
Selçuklu dönemlerine ait orijinal eserlerle hazırlanmış ve 
Türk okçuluğunun tarihi seyrini gözler önüne seren bu 
ilk sergi daha sonra, 23 Eylül 2017’de Bosna-Hersek’te 
ve 23 Nisan 2018’de ise Belgrad’da açıldı. Yeni Pazar 
ise serginin dördüncü durağı. 

Sergi, Türk okçuluğunu ziyaretçilerine görsel, yazılı 

ve video destekli bir ortamda tanıtıyor. Sergide ayrıca 
dünya menzil rekorunun kırıldığı, dünyanın en eski spor 
müessesesinin sporcuları ve kurucu iradesi mercek altına 
alınıyor.

Etkinliğin Novi Pazar’da gerçekleşmesi, Türk Okçu-
luğunun halen egale edilememiş büyük rekorlarının 
kırıldığı Boşnak ve Balkan asıllı kemankeşleri anma ve-
silesi de oluşturuyor. 

Öncekilerden farklı olarak özel tasarlanmış panolardan 
oluşan serginin yay bölümünde yay yapım aşama-
ları, yapım malzemeleri, yapım aşamasında kalmış yay 
örnekleri, Osmanlı döneminde kullanılmış puta, menzil, 
kepaze gibi değişik yaylar yer alıyor.  Proje kapsamında 
dijital panolarda sergilenen eserlerin birçoğu İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ve özel koleksiyondan sağlandı. 
Sergi, davetiyede logoları yer alan birçok kurumun spon-
sorluğu ile hayat buldu. 24 Nisan – 24 Mayıs tarihleri 
arasında Boşnak Milli Konseyi’nde görülebilecek sergi 
izleyenlerine bir dönemin en üst medeniyet seviyesiyle 
buluşma imkânı sunuyor. Küratörlüğünü Mehmet Lütfi 
Şen’in yaptığı Novi PazarTürk Okçuluğu Sergisi, Türkiye 

KEMANKEŞ TÜRK OKÇULUĞU SERGİSİ NOVİ PAZAR’DA
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Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Novi Pazar ziyaretinde Boşnak 
Milli Konseyi Başkanı Dr. Süleyman Ugljanin ile görüşmelerinde kararlaştırıldı. Okçu-
lar Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın yönetiminde hazırlanan proje,  Boşnak Milli 
Konseyi ev sahipliğinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yunus Emre Enstitüsü ve Tİ-
KA’nın katkılarıyla hayata geçti. Genel koordinasyonu Okçular Vakfı Genel Sekreteri 
Mehmet Erdoğan’nın yürüttüğü sergi, İstanbul ve Novi Pazar’dan birçok kişi ve kuru-
mun katılımlarıyla gerçekleşti.

*Novi Pazar’da Kemankeş Türk 
Okçuluğu Sergisi Haber Metni
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3. ETNOSPOR FESTIVALİNDE YEE’DEN “YABUSAME” SÜRPRİZİ

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen Etnospor Kültür Festi-
vali’nin üçüncüsü, “At Binenin Kılıç Kuşananın” sloganıyla 9 Mayıs 2018 tarihinde 
Yenikapı Meydanı’nda başladı.

Geleneksel hale gelen aba güreşi, mas güreşi, mangala ve atlı okçuluk gibi etkinlikler 
arasında bu yıl, dünyanın büyük hayranlık ve merakla takip ettiği Japon kültürünün en 
önemli geleneklerinden biri olan Japon atlı okçuları (Yabusame) ve Japon kılıç sporu 
(İaido) ekipleri de yer aldı.

2009 yılından bu yana 50’den fazla kültür merkezi ile yabancılara Türkçe öğretmenin 
yanı sıra gerçekleştirdiği pek çok faaliyetle dostluk köprüleri kurma amacı da taşıyan 
Yunus Emre Enstitüsünün daveti üzerine Türkiye’ye gelen 20 kişilik Yabusame (Japon 
Atlı Okçuluğu) ve 4 kişilik İaido (Japon Kılıç Sporu) ekiplerinin gösterisi, izleyenleri 
büyüledi.

Programın açış konuşmasını yapan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal 
Erdoğan, kültür kavramının değerine dikkat çektiği konuşmasında “Dünya Etnospor 
Konfederasyonu olarak geleneksel sporların popüleştirilmesi ve tanıtılması merkez-
li çalışmalarımızla şunu bütün dünyaya haykırmak ve anlatmak istiyoruz; kültürlerin 
kültürlere üstünlüğü diye bir şeyden söz edilemez. Dünyanın bütün kültürleri değerlidir, 
dünyanın bütün kültürleri saygıyı hak eder. Bu saygı temeli olmadığı müddetçe kültürler 
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arası, milletler arası, toplumlar arası huzur ve barıştan 
söz edilmesi mümkün olamaz.” ifadelerini kullandı.
Geleneksel sporları ansiklopedi sayfalarından ve 
kütüphane raflarından kurtarıp, yeniden sahalara ve 
sokaklara indirmek istediklerini anlatan Erdoğan, “Et-
nospor Kültür Festivalimiz vesilesiyle Türkiye’deki ge-
leneksel sporları vatandaşlarımızın ilgisine sunuyoruz. 
Aynı zamanda misafirlerimizin katılımıyla Japonya’nın 
çok değerli ve tarihi geleneksel atlı okçuluğu Ya-
busame, geleneksel kılıç gösterilerini, Katar’ın Şahin 
avcılığını ve yarışlarını, aynı zamanda Kırgız ve Kazak 
milletlerinin çok önemli sporları Gökbörü’yü bu sene 
halkımızla buluşturacağız, tanıştıracağız. Her sene 
buradaki festivalimizde dünyanın çeşitli bölgelerin-
den çeşitli geleneksel sporların tanıtımını yapacağız.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Yenikapı Meydanı’nda 5 gün sürecek festivalde Türk 
dünyasına, Orta Asya ve Anadolu’ya özgü şenlikler 
gerçekleştirilecek. Festivalde aba güreşi, şalvar güreşi, 
kuşak güreşi, mas güreşi, fetih yağlı güreşleri, atlı 
okçuluk, atlı cirit, kökbörü, aşık oyunu, mangala, 

geleneksel yaya okçuluğu, şahinle yarış ve yabusame 
(Japon atlı okçuluk sporu) olmak üzere toplam 13 
branşta 883 sporcu mücadele edecek. Geleneksel kıl 
çadırlarda oba yaşamı, tarihi el sanatları atölyeleri, kılıç 
kalkan ve atlı gösterileri gibi pek çok aktivitenin yanı 
sıra festivale katılan çocuklar da topaç, aşık, bezirgan 
başı, dokuz taş, misket, ip atlama, çuval yarışı, kaşık 
kukla, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, sek-
sek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca, birdirbir, istop 
gibi 33 geleneksel oyuna katılma fırsatı bulacak. Uzak 
Doğu’da at sırtındayken önceden belirlenmiş hedeflere 
ok atılarak yapılan Yabusamenin geçmişi Japonya’da 12. 
yüzyıla kadar uzanıyor. Samuraylar için önemli bir dövüş 
sanatı ve gurur kaynağı olan Yabusame, halkın barış ve 
huzurunu korumak için yapılan ibadet değerinde tören-
ler de içeriyor.

800 yıl öncesinin Samuraylarının “Hitatare’’ denilen 
kıyafetleri, başlarında güneş şemsiyesi şapkaları, 
bellerine bağladıkları kuşakları ve ‘’İgutsu’’ denilen 
deri ayakkabıları ile dikkat çeken Japon Atlı Okçuları, 
geleneksel tekniklerini bizzat tanıtıyor.

*Etnospor Festivali Haber Metni
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Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Okçular Vakfı’nın iş 
birliğinde hayata geçirilen Kemankeş Projesiyle, dün-
ya genelinde büyük ilgi gören Türk okçuluğu Malezya 
tarafından müfredata alınıyor.

Başta okçuluk olmak üzere ata sporlarının milli, 
tarihi, sportif, sanatsal, kültürel ve eğitim nitelikleriyle 
kavranması için çalışmalar yürüten Okçular Vakfı ile 
44 ülkede 50’den fazla kültür merkezi ve dünyanın 
genelindeki 154 irtibat noktasıyla Türkiye’nin birikimini 
ve değerlerini dünyaya sunan YEE’nin, Türk okçuluğunu 
dünyaya tanıtmak amacıyla Kasım ayında başlattığı 
Kemankeş Projesi meyvelerini vermeye başladı.

Türk okçuluğu ile ilgili çeşitli ülkelerde yapılması planlanan 
eğitim, kültür ve sportif etkinliklerle ülkeler arasındaki 
dostluk ve kültür bağlarını da güçlendirmeyi hedefleyen 
proje kapsamında ilk aşamada Almanya, Bosna-Hersek, 
Fas, Filistin, İran, Japonya, Katar, Kazakistan, KKTC, 

Lübnan, Malezya, Mısır, Polonya, Sırbistan, Sudan ve 
Ürdün’deki Yunus Emre Enstitülerinde 550 kursiyere 36 
saatlik temel eğitim verildi. Bu kişiler arasından seçilen 
40 sporcu İstanbul’da geleneksel Türk okçuluğu eğitimi 
aldı.

Osmanlı menzil oku yapımından yay kurulumuna, ok 
atma tekniklerinden Türk okçuluğu puanlama sistemine 
kadar birçok konunun öğretildiği kursların ardından ülke-
lerine dönen sporcular, bulundukları ülkelerdeki Yunus 
Emre Enstitülerinde hazırlanan Türk okçuluğuna tahsis 
edilmiş sınıflarda “Türk okçuluğu” müfredatı kapsamında 
hazırlanan kaynaklar ve el yapımı okçuluk malzemeleriyle 
ilgililere kurs hizmeti verdi. Türk kültürüne ilgili duyan 
herkese, belirlenen saatlerde okçuluk sınıflarında eğitim 
alma ve atış talimi yapabilme imkânı sağlandı. Söz konusu 
16 ülkede geleneksel Türk okçuluğuna dair seminer, sergi 
ve performans gösterileri de düzenleniyor. 

TÜRK OKÇULUĞU MALEZYA’DA MÜFREDATA GİRİYOR
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Yoğun ilgi gören etkinliklerin ardından Kazakistan Okçuluk Federasyonu, Roman 
Dernekleri Federasyonu, Sancak Boşnak Milli Konseyi gibi pek çok farklı kültür ve 
coğrafyadan kurum ve kuruluşlar, Türk Okçuluğunu öğrenmek ve öğretmek için talepte 
bulundu. Derslerin verildiği ülkelerden Malezya da Türk okçuluğunu okul müfredatına 
sokmak için harekete geçti. Konuya ilişkin bilgi veren YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, 
Enstitü olarak Okçular Vakfı’nın mükemmel çalışma stilinin yanı sıra Türkiye’deki yaygın 
çalışmalarını dünyayla buluşturduklarını dile getirdi. Kursların ikinci etabının başlamak 
üzere olduğunu söyleyen Ateş, çok yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını ve kurslara yüzlerce 
kişinin müracaat ettiğini anlattı. Ateş, şöyle devam etti:

“Bu ilişkilerin tetikleyici özellikleri de var. Mesela, Malezya’da Türk okçuluğunu bir 
okulda müfredata alma teklifi var. Şu anda onun üzerinde çalışıyoruz ve orada Türk 
okçuluğu dersleri verilecek. Yani sporun bir bölümü de onunla oluşacak. Bu örnek 
gösteriyor ki Türkiye’de var olan bir şeyi taşıdığınızda ve belirli bir standart ile sun-
duğunuzda bunun devamı gelebiliyor.

Bizim de temel amacımız Türkiye ile irtibatlı insan sayısını artırmak. Nitekim bu tür 
kurumsal işbirlikleri de Türkiye algısının pozitif hale gelmesine vesile olacaktır. Malezyalı 
yetkililere önerilerine ciddi şekilde destek vereceğimizi belirttik. Kısa bir süre içinde 
bu gerçekleşebilir. Bununla ilgili hem akademik bilgileri, hem de içerik ve malzeme 
desteğini Yunus Emre Enstitüsü sunacak.”

*Malezya’da Türk Okçuluğu Faaliyetleri Haber Metni
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Ok atmayı öğrenen. sonra 
da özürsüz olarak terk eden 

bizden değildir.
Hz. Muhammed (s.a.v.)
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Basında
           Kemankeş Projesi

105 Kemankeş
Projesi



106Kemankeş
Projesi



107 Kemankeş
Projesi



108Kemankeş
Projesi



Haber linki: http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/513507.aspx
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Haber linki: http://www.aksam.com.tr/guncel/turk-okculari-dunya-sahnesinde/haber-671668
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