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Beyşehir-Kubad-Abad Sarayı, Isparta-Eğirdir II. Gıyaseddin Keyhüsrev Kervansarayı, Alanya Sarayı, Amorium gibi Ortaçağ dönemine ait temrenler terminolojik, morfolojik, tipolojik, kronolojik ve metalürjik boyutlarıyla ele alınmıştır. Ayrıca bu Ortaçağ
merkezleri dışında, daha önce çeşitli yayınlarda değinilmiş seksenin üzerinde merkeze
ait temrenler karşılaştırma amaçlı incelenmiştir.
Çalışmada konu öncelikle terminolojik boyutuyla ele alınmış; burada ok risaleleri ve
diğer kaynak eserlerde geçen temrenle ilgili terimler incelenmiştir. Kitabın sonunda
verilen temren sözlüğü Ortaçağ dönemi için ilk özelliği taşımakta olup temren tiplerinin orijinal isimlerini ihtiva etmektedir. Ortaçağ temrenlerin morfolojisinin incelendiği
ikinci bölümde mevcut örnekler kesit, ağırlık ve ölçü gibi verilerle değerlendirilmiş,
menzil, kalibre gibi teknik özellikleri elde edilmeye çalışılmıştır. Temren tipolojisine
ilişkin üçüncü bölümde, seksen Ortaçağ merkezinde bulunmuş örneklerden teşkil edilmiş verilerle bugüne kadar yapılmış en kapsamlı temren sınıflaması yapılmıştır. Tipoloji sadece morfolojik değil fonksiyon açısından da yapılarak hangi tipin hangi amaçla
kullanıldığı saptanmaya çalışılmıştır. Son bölüm olan metalürjik bölümde ise sem-edx
ve mikro sertlik gibi analizlerle, temrenlerin sertlik oranları, üretim biçimleri, sertlik
oranları hakkında temrenlerin içyapı özelliklerini ortaya koyan veriler sunulmaktadır.
Çalışma, en genel ifadeyle “karakteristik bir Ortaçağ temreninin biçimsel ve metalürjik
özellikleri nasıldır” sorusunu aydınlatmayı hedeflemektedir. Burada elde edilen sonuçların, Selçuklu Bizans ve Haçlı ordularının savaş kabiliyetleri, aralarında gerçekleşen
başta Haçlı savaşları olmak üzere birçok savaşın niteliği hususunda orijinal verilere
dayalı karşılaştırmalı yorumlar yapılabilmesine imkân tanıyacağı düşüncesindeyiz.
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TAKDİM
İstifadenize sunulan bu eser okçuluk alanında kültürel mirasımız açısından sağlıklı
bir bilgi kaynağı olması için TÜBA tarafından basılarak yayımı sağlanmış değerli bir
bilimsel çalışmadır. Sn. Dr. Alptekin Yavaş’ın yazmış olduğu Ortaçağ Temrenleri adlı
eser, alanında öncü bir çalışma olarak konuya ilgi duyanların istifadesine sunulmak
üzere ülkemiz kütüphanelerinde yerini alacaktır.
Bu çalışmada Selçuklu ordusunun bir numaralı saldırı silahı olan temrenin (ok
ucunun) teknik özellikleri hakkında önemli bilgiler yer almaktır. Yazar eserinde
terminolojik bilgilerden hareketle temren sözlüğüne katkıda bulunarak Ortaçağ
döneminde bulunan temren tiplerinin orijinal isimlerini belirterek temrenlerin
morfolojik (yapısal) özellikleri hakkında bilgiler vermektedir.
Yine yurt içinde ve yurt dışında yapılan kazılardan elde edilen ürünler tipolojik olarak
sınıflandırılarak morfolojik temrenlerin farklı kullanım amaçları da bu kaynakta
tanımlanmaktadır. Ayrıca bu çalışmanın metalürjik kısmında temrenlerin yapısal
özelliklerine, üretim aşamalarına ve temrenlerin üzerinde yapılmış olan teknik
analizleri içermektedir.
Özet olarak bu çalışma ile karakteristik bir Ortaçağ temreninin biçimsel ve
metodolojik özellikleri konusunda bir standart oluşturulmaya çalışılmıştır. Tarihsel
olarak Selçuklu ile çağdaşları Bizans ve Haçlı Ordularının savaş yöntemleri ve
kabiliyetleri, bu savaşlarda kullanılan temrenler üzerinden karşılaştırmalı olarak
analiz edilmiştir. Böylece alanında özel bir çalışma olan bu eser, Selçuklu okçuluk
tarihçesine doğrudan katkı yapan özgün verileri ve analizleri ihtiva etmektedir.
Eserin hazırlanmasında ve yayınlanmasında emeği geçen Sn. Dr. Alptekin YAVAŞ’a
ve eseri yayına hazırlayan TÜBA çalışanlarına teşekkürlerimi belirtir saygılarımı
sunarım.
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
TÜBA Başkanı
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PREAMBLE
This study presented to you is a valuable scientific work published by TUBA to serve
as a reliable source of archery knowledge about our cultural heritage. The Medieval
Arrowheads, written by Dr. Alptekin Yavas, will take its place in our country's
libraries to be presented as pioneering work in the field to the benefit of those who
are interested in the subject.
This analysis contains important details on the technical features of the arrowheads
(temren), the Seljuk Army's number one assault weapon. In his study, the author
contributes to the arrowhead glossary based on terminological details and provides
information on morphological (structural) arrowhead features by defining the original
names of arrowhead types found in the medieval period.
The finds obtained from the excavations carried out in Turkey and abroad are
categorized as typological, and this study describes the morphologically different
uses of the arrowheads. In addition, this study's Metallurgy Section contains the
arrowheads ' structural features, the manufacturing phases, and the arrowheads '
technical analysis.
In brief, this study attempted to create a standard on the formal and methodological
properties of the medieval arrowhead characteristic. The Byzantine and Crusader
armies, historically contemporaries with the Seljuk, combat tactics and strengths
were studied compared via the arrowheads used in those battles. Thus, this work,
which is a special study in its field, contains original data and analyzes which relate
directly to the history of archery in Seljuk.
I would like to express my sincere thanks to Dr. Alptekin Yavas, who contributed
to the preparation and publication of the work, and to the TUBA personnel who
prepared the work for publication.

Prof. Dr. Muzaffer SEKER
President of TUBA
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ÖNSÖZ
Anadolu-Ortaçağ okçuluğu konusundaki araştırmaların yetersizliği, bu konudaki
yayınların sayısına bakıldığında hemen ortaya çıkar. Kazı buluntusuna dayalı
çalışmalar ise çok daha azdır. Adıyaman-Samsat Höyük kazılarının 1979-1981
sezonlarında kazılmış olan Şirin Kulesinde ele geçmiş 12.200 adetlik koleksiyonu
Anadolu’da bulunmuş en büyük temren grubudur. Bu çalışma Samsat Höyük’teki
bu verileri merkez almak üzere Beyşehir-Kubad-Abad Sarayı, Isparta-Eğirdir II.
Gıyaseddin Keyhüsrev Kervansarayı, Alanya Sarayı gibi Selçuklu, yanı sıra, Amorium
gibi Bizans yerleşimlerinin Ortaçağ dönemine tarihlenebilen temrenleri terminolojik,
morfolojik, tipolojik, kronolojik ve metalürjik boyutlarıyla ele almaktadır. Söz edilen
merkezler dışında, seksenin üzerinde Anadolu-dışı Ortaçağ ören yerine ait yayınlara
geçmiş veriler karşılaştırma amaçlı incelenmiştir.
Çalışma, dört ana başlıkta sunulmuştur. Bunların ilki kronolojik boyut olup burada
tarihlendirme soruları ele alındı. İkinci bölümde temrenlerin kesit, ağırlık ve ölçü gibi
mevcut durumlarına ilişkin veriler değerlendirildiği morfolojik boyut değerlendirildi.
Üçüncü bölümde ise Ortaçağ ok risaleleri ve diğer kaynak eserlerde geçen terimler
incelenmiş çağdaş okçuluk araştırmalarında ilk kez bir temren sözlüğü oluşturulmuştur.
Dördüncü bölüm, yurt içi ve dışından 80 merkezde bulunmuş temrenlerden teşkil
edilmiş bugüne kadar yapılmış en kapsamlı tipolojik sınıflamayı ihtiva eder. Son
bölüm olan metalürji çalışmalarında ise SEM-EDX ve Mikro Sertlik gibi analizlerle,
temrenlerin içyapıları, sertlik oranları, üretim biçimleri, sertlik oranları gibi AnadoluOrtaçağı için ilk defa ele alınan verilerin değerlendirilmesiyle gerçekleştirilmiştir.
Araştırmamızın sonucunda Ortaçağ temrenlerinin kronoloji, morfoloji, tipoloji,
metalürji özellikleriyle ortaya konulmuş, tüm Anadolu-Ortaçağ temrenlerini
kapsayacak bir tipoloji gerçekleştirilmiş, temren terimleri konusunda geniş bir sözlük
hazırlanmış, ayrıca karakteristik bir Ortaçağ temreninin biçimsel ve metalürjik
özellikleri nasıldır sorusu aydınlatılmaya çalışılmıştır.
Bu çalışma TÜBİTAK-SOBAG Araştırma Grubu tarafından desteklenen 1001
kodlu “Samsat Temrenleri: Morfolojik, Terminolojik, Tipolojik ve Metalürjik Bir
Değerlendirme” isimli projeden elde edilen bilgilerle teşkil edilmiştir. Çalışmanın her
anında desteklerini esirgemeyen Sanat Tarihçiler Gökhan Meriç, Emre Efe, Gizem
Çetin, Berkcan Bayraktar, Yrd. Doç. Dr.Ümit Güder, Doç.Dr. Muharrem Çeken ve
Konservasyon uzmanı Tuğba Yavaş’a çok teşekkür ederim.
Doç. Dr. Alptekin YAVAŞ
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FOREWORD
The lack of Anatolian-Medieval archery studies is immediately apparent when one
looks at the number of publications on this subject. Excavation-based studies are
much less. The collection of 12,200 arrowheads found at the Sirin Tower, excavated
during the Adiyaman-Samsat Mound excavations seasons 1979-1981, is the largest
arrowhead group found in Anatolia. This study is based on these data in Samsat
Mound, focusing on the terminological, morphological, typological, chronological,
and metallurgical aspects of the arrowheads that can be dated to the medieval period of
Seljuk settlements such as Beysehir Kubad-Abad Palace, Isparta-Egirdir Giyaseddin
Keyhusrev II Caravanserai and Alanya Palace, and as well as Byzantine settlements
such as Amorium. Historical data on publications belonging to more than eighty nonAnatolian medieval archeological sites have been analyzed for comparative purposes
in addition to the mentioned centres.
The study is presented in four main sections. The first is the chronological dimension,
and the dating issues are discussed here. Morphological dimension was evaluated in
the second section, where data on the current status of arrowheads such as cross section,
weight, and measurement were evaluated. For the first time in contemporary archery
studies an arrowhead glossary was created in the third section, in which the terms
described in medieval arrow manuscripts and other source works were examined. The
fourth section contains the most comprehensive typological classification ever made,
consisting of arrowheads found both domestically and globally in 80 centers. The
final section of the metallurgical studies was performed using SEM-EDX and microhardness methods to analyze data such as internal arrowhead structures, hardness
levels, development trends that were first-time analyzed for the Anatolian-Medieval.
As a result of our research, medieval arrowheads have been identified with chronology,
morphology, typology, and metallurgical characteristics. A typology was carried out
to cover all of the Anatolian-medieval arrowheads. An extensive glossary on the
terms of the arrowheads has been prepared and the question of what the formal and
metallurgical properties of the characteristic medieval arrowhead are to be clarified.
This study was based on the information obtained from the project entitled "Samsat
Arrowheads: A Morphological, Terminological, Typological and Metallurgical
Evaluation" under Code 1001, supported by the TUBITAK-SOBAG Research
Group. Thank you so much to the art historians Gokhan Meric, Emre Efe, Gizem
Cetin, Berkcan Bayraktar, Asst. Prof. Umit Guder, Assoc. Prof. Dr. Muharrem Ceken
and Conservation Expert Tugba Yavas, Prof. Dr. Muharrem Ceken and Conservation
Expert Tugba Yavas, who provided full support at every phase of the study.
Assoc. Prof. Dr. Alptekin Yavas
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Geniş Özet
Osmanlı ve Anadolu öncesi Türk okçuluğu konusunda oldukça fazla bilgi ve maddi
veri olmasına karşın bu iki devrenin arasındaki Selçuklu okçuluğuna ilişkin bilgi
yetersizliği dikkat çekicidir. Bunun başlıca sebebi Selçuklu döneminden günümüze
orijinal ok veya yayın ulaşmamasıdır. Bunun dışında Anadolu’yu 24 yılda fethetmiş
Selçuklu ordusunun bir numaralı saldırı silahı okun teknik özellikleri hakkında kazı
buluntularına dayalı bilgilerimiz de yoktu. Selçuklu okunun teknik özelliklerini en iyi
yansıtabilecek kısmı temren (okucu) bölümüdür.
Elinizdeki çalışma, orijinal kazı buluntularının hem biçimsel hem de ampirik analize
tabii tutulduğu bir incelemeyi ihtiva etmektedir. Adıyaman-Samsat Höyük kazılarında
ele geçmiş 12.200 adetlik temren koleksiyonu Anadolu’da bulunmuş en büyük temren
grubudur. Bu çalışmada, Samsat Höyük verileri merkezde olmak üzere BeyşehirKubad-Abad Sarayı, Isparta-Eğirdir II. Gıyaseddin Keyhüsrev Kervansarayı,
Alanya Sarayı gibi Selçuklu, yanı sıra Amorium gibi Bizans yerleşimlerinin Ortaçağ
dönemine tarihlenebilen temrenleri terminolojik, morfolojik, tipolojik, kronolojik
ve metalürjik boyutlarıyla ele alınmıştır. Bu merkezler dışında daha önce çeşitli
yayınlarda değinilmiş seksenin üzerinde Ortaçağ merkezinde tespit edilmiş temrenler
karşılaştırma amaçlı incelenmiş, mukayese edilmiştir.
Çalışma, dört ana başlıkta ele alınmıştır. Bunların ilki terminolojik boyutu olup
burada ok risaleleri ve diğer kaynak eserlerde geçen temrenle ilgili terimler
incelenmiştir. Kitabın sonunda verilen TEMREN SÖZLÜĞÜ Ortaçağ dönemi için
ilk özelliği taşımakta olup temren tiplerinin Ortaçağ dönemindeki orijinal isimlerini
ihtiva etmektedir. İkincisi temrenlerin morfolojisi üzerinedir. Burada temrenlerin
kesit, ağırlık ve ölçü gibi balistik veriler sunulmuş olup menzil, kalibre gibi teknik
özellikleri ortaya koyulmuştur. Temren tipolojisine ilişkin üçüncü bölüm, yurt içi
ve dışından 80 merkezde bulunmuş temrenlerin değerlendirilmesiyle teşkil edilmiş
bugüne kadarki en kapsamlı sınıflamayı ihtiva etmektedir. Bu bölümde sadece
morfolojik değil fonksiyon açısından da temrenler sınıflanarak hangi tip temrenin
hangi amaçla kullanıldığı devrinde kullanılan orijinal isimleriyle belirlenmeye
çalışılmıştır. Son bölüm olan metalürjik bölümde ise Sem-Edx ve Mikro Sertlik
gibi analizlerle, temrenlerin sertlik oranları, üretim biçimleri ile Anadolu-Ortaçağı
temrenlerinin içyapı özelliklerini ilk defa ortaya koyan veriler sunulmaktadır.
Bu çalışma en genel ifadeyle, karakteristik bir Ortaçağ temreninin biçimsel ve
metalürjik özellikleri nasıldır sorusu aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bu sonuçlar,
Selçuklu ile çağdaşları Bizans ve Haçlı ordularının savaş kabiliyetleri, daha özelde
ise bu güçler arasında gerçekleşen başta Haçlı savaşları olmak üzere birçok savaşın
sonuçlarına ilişkin somut verilere dayalı karşılaştırmalı yorumlar yapılabilmesine
imkân tanımaktadır. Dolayısıyla çalışma hem ampirik hem de kuramsal bir bakış
açısıyla konuyu ele almış, alana doğrudan katkı yapan özgün verileri ihtiva etmektedir.
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Indicative Abstract
Although there is a wealth of information and material data on Turkish archery
prior to the Ottoman Empire and Anatolia, there is a notable lack of information
on Seljuk archery between these two periods. The main reason for this is that the
original arrows or bows from the Seljuk period did not survive to the present day.
Furthermore, we lacked information based on excavation finds about the technical
characteristics of the arrow, which was the primary assault weapon of the Seljuk
army, which conquered Anatolia in 24 years. The temren (arrowhead) is the part of
the Seljuk arrow that best reflects its technical characteristics.
This study includes an examination of the original excavation finds, which is subjected
to both formal and empirical analysis. The 12,200 temren collection discovered
during the Adiyaman-Samsat Mound excavations is Anatolia's largest temren
group. In this study, arrowheads dating to the medieval period were discussed with
their terminological, morphological, typological, chronological, and metallurgical
dimensions by putting Samsat Höyük data in the center, Beyşehir-Kubad-Abad
Palace, Isparta-Egirdir 2nd Gyaseddin Keyhüsrev Caravanserai, Alanya Palace, as
well as Seljuk and Byzantine settlements such as Amorium. Aside from these sites,
arrowheads discovered in over eighty medieval sites previously mentioned in various
publications have been studied and compared for comparison.
The work is divided into four major sections. The first is the terminological dimension,
which examines the terms related to temren mentioned in the arrow manuscripts and
other source works. The TEMREN DICTIONARY, which appears at the end of the
book, bears the first feature for the medieval period, and contains the original names
of arrowhead types during that time period. The second is regarding the arrowhead
morphology. Ballistic data such as cross-section, weight, and arrowhead measurement
were presented, as well as technical characteristics such as range and caliber. The
third section on arrowhead typology was created by evaluating arrowheads found
in 80 locations both within and outside of the country, and it contains the most
comprehensive classification to date. In this section, arrowheads are classified not
only morphologically, but also functionally, such as which types of arrowheads are
used for what purpose, and the original names used during the relevant period are
attempted to be determined. In the final section, data revealing the hardness ratios
of arrowheads, production forms, and internal structure characteristics of AnatolianMedieval period arrowheads with analyses such as Sem-Edx and micro hardness are
presented for the first time.
The most general question addressed in this study is how to elucidate the formal
and metallurgical properties of a typical medieval arrowhead. These findings allow
for comparative interpretations based on concrete data on the combat capabilities
of the Seljuk and its contemporaries, the Byzantine and Crusader armies, and, more
specifically, the outcomes of many wars fought between these forces, particularly the
Crusader wars. As a result, the study approached the subject from both an empirical and
theoretical standpoint, and it contains original data that contributes directly to the field.
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1. Giriş
Okun Türk Kültür Tarihindeki yaklaşık 3000 yıllık serüveni içinde en az bilinen dönemlerinden biri Ortaçağ’dır. Bilhassa Anadolu Selçuklu dönemi okçuluğuna
ilişkin bilinenler neredeyse yok denecek kadar azdır. Bazen bir sikkeye bazen bir
çini üzerindeki tasvire yansıyan okçulukla ilgili sınırlı veriler, bütünün anlaşılmasına
imkân vermekten çok uzaktır.
Türk Tarihinde ok, en etkili savunma ve saldırı silahı olmasının yanı sıra bazı
sembolik anlamları da ifade eder. Bunlar, egemenlik, hâkimiyet gibi hükümdarlık
sembollerinden, gerdek çadırının yerinin tespite kadar çok çeşitli alanlarda karşımıza çıkar. Ok ve yay, savaşın yanı sıra gündelik hayatın en önemli sosyal etkinliklerinden biri olan av sırasında kullanılması sebebiyle önemini hiç kaybetmemiştir.
Kökleri MÖ. 1.binlere uzanan Türk oku ve yayı, ulaştığı yüksek teknik kabiliyet ile
zaman içinde tüm Asya’nın en etkili savaş aleti olmuştur. Bilhassa yabancı literatürde
“compose bowl” olarak bilinen ‘Bileşik Türk Yayı’nın, erken çekilip, hızlı ve seri
atılabilme gibi mekanik kabiliyetleri onu benzerlerinden birkaç adım öne çıkarmıştır.
Doğu Asya orijinli bu yay, batıya Sasaniler, daha sonra Büyük Selçuklu ve Anadolu
Selçuklular eliyle gelmiş, fakat kuşkusuz en gelişmiş şekline Osmanlı döneminde
ulaşmıştır. Bu yayın kısa olması, taşınabilirliği ve hızlı kullanılabilmesien önemli
özelliğiydi. Ayrıca, zihgir denilen yüzükle tatbik edilen ‘Başparmak Atışı’ yüksek
ateş gücü sağlarken, oku barutlu silahların keşfine kadar Türk Ordusunun en önemli
vurucu gücü yapmıştır. Hafif ve hareketli Türk süvari okçusunun bu seri atış kabiliyeti, karşısındaki zırhlı düşman askerini çaresiz bırakmıştır. Okun esas delici kısmı
ucundaki metal, ahşap veya kemikten yapılmış temrendir. Temrenin şekli ise okun ne
tür bir hedefe atılacağını belirler. Okun savaş, av, meşk/menzil (yarışma) ve idman
(talim) olmak üzere dört ana kullanım sahası vardır. Osmanlı okları, fonksiyonlarına
göre menzil, meşk, puta (hedef), idman, tirkeş (savaş) gibi farklı gruplara ayrılır. Dolayısıyla temrenin biçimini ve sınıflamasını da okun kullanılacağı yer belirler.
Bu çalışmada Anadolu’da 9-13. yüzyıllara ait farklı kazı merkezlerinde elde edilmiş temrenler incelenmiş; Anadolu dışındaki seksenin üzerindeki çağdaşı örnekle
mukayese edilerek kapsamlı bir tipoloji oluşturulmuştur. Burada ele alınan merkezlerinden Samsat, 12.200 adetlik bugüne kadar ele geçmiş en büyük temren koleksiyonudur. Konya-Beyşehir’deki Kubad-Abad Sarayı 1225-30 tarihli olup I.Alâeddin
Keykubat’ın yazlık sarayıdır. Isparta- Eğirdir’deki II.Gıyaseddin Keyhüsrev Sultan
Hanı 1237-8 tarihlidir. Aynı sultanın Antalya-Alanya İçkale’sinde inşa ettirdiği Selçuklu Sarayı 1221 tarihlidir. Bizans döneminin en büyük kale-kentlerinden Afyon
yakınlarındaki Amorium Ortaçağın en önemli kazı verilerinin elde edildiği merkezlerden biridir. Adıyaman ve Kahta’daki Horis Kale ve Perre kazıları antik yerleşim
içinde önemli Ortaçağ verilerinin elde edildiği kazılardır.
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Bu çalışmada yukarıda zikredilen merkezlerde elde edilmiş temrenler başta olmak üzere yayınlara geçmiş diğer Anadolu ve Anadolu dışı seksenin üzerindeki Ortaçağ merkezine ait örnekler mukayeseli bir çalışmayla ele alınmıştır. Malzeme bir
katalog düzeninin aksine morfolojik (biçim boyutu), kronolojik (zaman boyutu),
terminolojik (ifade/anlam boyutu) tipolojik (kategorik boyutu) ve metalürjik (malzeme ve içyapı boyutu) biçimde incelenmiştir.
Ticaret yollarının kesişme noktasında olan ve bu stratejik önemini çağlar boyunca sürdüren Samsat yaklaşık 6000 yıllık geçmişiyle Hitit, Asur, Urartu, Kommagene,
Pers, Bizans, Haçlı, Emevi, Selçuklu, Artuklu, Eyyubi, Moğol, Memluk gibi farklı
kültürlere ev sahipliği yapmış bir merkezdir. Fırat nehrine kolayca geçit veren şehir
Roma döneminden beri önemli merkezlerle birlikte anılır. Antik dönemin Samosata’sı Kommagene krallığının başkentliğini yaparken bu önemini Ortaçağ boyunca
korumuştur. Samsat Höyük (Foto 1) 1990 yılında baraj suları altında kalmıştır. Burada Theresa Goel ve Ümit Serdaroğlu’nun kısa süreli yüzey çalışmalarından sonra
1978 yılından 1987 yılına kadar (1980 yılı hariç) Nimet Özgüç başkanlığındaki ekip
tarafından düzenli kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Şirik Kulesi veya Burç denilen yapı içinde depolanmış vaziyette bulunan seramikler, Öney ve Bulut tarafından
12-13. yüzyıllara tarihlenen Ortaçağın lüks kullanım malzemelerindir. Seramiklerle
aynı yerde Ortaçağ kültür katına ait önemli metal buluntularla karşılaşılmıştır. Kazı
çalışmalarının 1979-1981 yılı kampanyalarında bulunan metal eserler, makas, yüzük, çivi gibi farklı tipteki malzemeyi ihtiva etmektedir. Bunlar içinde en büyük grubu toplam 12.200 adetlik savaş aletleri oluşturur. Söz konusu objeler seramiklerle
birlikte depolanmış vaziyette bulunmuştur (Foto 2). Bu savaş aletlerinin neredeyse
tamamına yakını temren, birkaçı ise mızrak ucudur. Çalışma, işte bu büyük temren
koleksiyonunu konu edinmektedir.

Foto 1: Samsat Höyük (1980’li yıllar) (http://www.samsathaber.com/index.php?ind=gallery&op=foto_show&ida=63: 22 Nisan 2006)
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Foto 2: Samsat temrenlerinin müzedeki durumları

Bu çalışma ele alınan Ortaçağ temrenleri kaç tipe ayrılır, kullanım alanları nelerdir, bunların önceki ve sonraki dönemlerle karşılaştırılması hangi sonuçları veriyor,
hangi teknikle imal edilmiştir, içyapıları metalürjik özellikleri nelerdir, döneminde
hangi tip hangi isimlerle anılmıştır gibi sorularla saha, laboratuar ve teorik çalışmalar
eşliğinde hem deneysel hem de teorik açıdan ele alınmaya çalışılmıştır.
Çalışmanın girişten sonraki ikinci bölümü, konuyla ilgili literatürün kapsamlı bir
Edisyon Kritiğine ayrılmıştır. Okçulukla ilgili hem yazma hem de araştırma eserlerin
içeriği hakkında bilgi verilmiştir.
Çalışmanın esas araştırma boyutunu ortaya koyan üçüncü bölüm ise birkaç ana
yol üzerinden yürütülmüştür. İlk aşama morfolojik boyuttur. Burada konun ana objesi temrenlerin biçimsel hususiyetleri üzerinde durulmuştur. Temrenlerin biçim, boy,
ağırlık gibi hususiyetleri hangi amaç için nerede kullanılacağı, menzilinin ne kadar
olacağı gibi konuları etkiler. Bu yüzden ortak bir inceleme şeması içinde temrenler laboratuarımızda mekanik ve kimyasal yöntemlerle üzerindeki korozyon tabakalarından temizlenmiş, çizim ve fotoğraflamanın sonrasında ölçü, kesit, ağırlık gibi
özellikleriyle tek tip bir inceleme formuyla tespitleri yapılarak dijital ortama verileri
aktarılmıştır.
Metalürjik analizler için temizlik çalışması öncesinde her temren tipinden en az
bir örnek seçilerek, ağız ve iğne kısmından küçük parçalar kesilerek numuneler alınmış, bunlar, SEM-EDX (kimyasal analiz ve mikroyapı incelemeleri), metalografik
inceleme (Karbon tayini ve mikroyapı incelemeleri), mikro sertlik (ısıl mekanik işlem tayini) analizlerine tabii tutulmuştur. Bu analizler, demir malzemeden bu temrenlerin içyapılarının homojen-heterojen olmalarını, ne tür bir ara mamulden hazırlandığı, üretim teknikleri, nasıl bir sertleştirme yöntemine sahip oldukları gibi soruların
cevaplanmasını sağlayacak olan ve çalışmanın ikinci ayağını teşkil eden metalürjik çalışmanın gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Bu analizlerin sonuçları metalürjik
açıdan yorumlanarak Anadolu-Ortaçağ temrenlerine ilişkin ilk veri tabanını teşkil
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etmiştir. Bu veri tabanının genişletilmesi için Eğirdir, Kubad-Abad, Amorium gibi
Anadolu-Ortaçağı’nın Samsat’ın çağdaşı olması muhtemel önemli merkezlerine ait
temrenlerinden örnekler alınmış aynı analizlere tabii tutulmuştur. Bunların analiz sonuçları ve yayınlara yansımış yurtdışı örnekler, Arsuf, El Markab, St.Briavel gibi Ortaçağ temrenlerinin sonuçları Samsat’la mukayese edilmiş, sonuçlar yorumlanmıştır.
Çalışmanın üçüncü ayağını teşkil eden Terminoloji kısmı için yoğun bir literatür
gerçekleştirilmiş olup Ortaçağ savaş sanatına ait hem furûsuiye (binicilik), el-nuşşâb
(okçuluk), funûn el harbiye/adab (taktik strateji ve askeri organizasyon) gibi literatür
hem de Divânü-Lûgati’t-Türk veya Kutadgu Bilig gibi Türk Kültürünün abide eserleri incelenmiş, temren ve oka ait tanımlamalar belirlenmiştir (Tablo 1). Çalışmada
bu literatürün edisyon kritiği ayrıca ele alınmıştır (bkz Temren literatürün edisyon
kritiği). Çünkü bu alanda büyük bir bilgi eksikliği olup çoğu yayının hangi içeriğe
sahip olduğu ülkemizdeki Ortaçağ alanıyla ilgilenen uzmanlar tarafından çok bilinmemekte, bazı tanınan yayınlarda ciddi kritik edilmeye muhtaç görünmektedir. Terminolojik tespitlerle teşkil edilen verilerin ışığında Ortaçağ çalışmalarında ilk kez
bir Temren Lügatı çalışmanın sonunda ekler bölümünde verilmiştir (bkz. Ek: Ok ve
Temren Terminolojisine Dair Tespitler) Burada terimlerin hangi yayınlarda alındığı
bazı yerlerde tartışması yapılarak okuyucuya sunulmuştur. Ayrıca Temren Terminolojisi bölümünde, Ortaçağ’da hangi temren için hangi isimlerin kullanıldığı mukayeseli
olarak değerlendirilmiştir.
Tipoloji çalışmanın dördüncü kısmını ihtiva etmektedir. Bu çalışma için Türkiye
ve dünyada seksene yakın Ortaçağ merkezi incelenmiş (Şekil 1), bu merkezlere ait
temrenler ölçü ağırlık ve kesit düzleminde Samsat örnekleriyle mukayese edilmiştir.
Bunun dışında özellikle nuşşâb (okçuluk) risalelerindeki temren tanımlamalarından
yola çıkılarak dönemin literatüründeki temren sınıflaması elde edilmeye çalışılmıştır.
Bu veriler, çok geniş bir şekilde değerlendirilerek Anadolu-Ortaçağı’na ait bugüne
kadar ki en mufassal tipoloji teşkil edilmeye çalışılmıştır. Böylece Anadolu Selçuklu-Bizans dönemlerini kapsayan bir tipoloji elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada, sadece klasik yaylarla atılan oklara ait uçlar değil, aynı zamanda kundaklı yaylarla atılan oklara ait uçlarda değerlendirilerek konunun tüm yönleri değerlendirilmeye
çalışılmıştır. Çalışmada sunulan şekil ve fotoğraflarda Samsat, Kubad-Abad, Alanya,
Eğirdir, Amorium, Horis Kale, Perre’nin temrenleri yer almaktadır. İncelediğimiz
örnekler içinde olmayıp farklı tip arz eden örnekler, alıntı yapılan yer belirtilerek
sunulmuştur.
Kronoloji kısmı, çalışmanın zaman boyutunu ortaya koyan kısmı olup çalışmaya
konu Samsat temrenlerinin hangi zaman dilimine ait olduğunun belirlenmesi amaçlamıştır. Bu belirleme yapılırken temrenlerin çağdaşı örneklerle biçimsel ve metalürjik
mukayeselerinin yanı sıra objelerin aynı yer ve kültür katında bulunduğu seramik ve
sikkelerin tarihleri de göz önünde bulundurulmuştur. Böylece kazıya ait stratigrafik veriler ve biçim mukayesesi birlikte gerçekleştirilerek Sanat Tarihinin iki önemli
araştırma yöntemi birlikte kullanılmış, ayrıca Samsat’ın çağdaşı diğer ören yerlerine
ait metalürjik verilerle mukayese yapılarak tarihlendirme yapılmaya çalışılmıştır.
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Söz konusu dört ana başlık altında derlenen verilerin nihai ve somutlaştırılmış
özleri sonuç kısmında ifade edilmiştir. Çalışma sonunda araştırmada faydalanılan yayınlar, kaynaklar başlığı altında sunulmuştur. Ekler bölümünde ise Tablo, Şekiller ve
Fotoğraf bölümlerinin yanı sıra Klasik ve Kundaklı Yaylarla Atılan Ok ve Temren
Sözlüğü bölümü yer almaktadır.

Literatür Değerlendirilmesi1
Ticaret yollarının kesişme noktasında olan ve bu stratejik önemini çağlar boyunca sürdüren Samsat, yaklaşık 6000 yıllık geçmişiyle Hitit, Asur, Urartu, Pers, Bizans,
Haçlı, Emevî, Selçuklu, Artuklu, Eyyubî, Moğol, Memluk gibi farklı kültürlere ev
sahipliği yapmış bir merkezdir. Aşağı Fırat bölgesinin en büyük höyüklerinden biri
olan Samsat Höyük 1990 yılında baraj suları altında kalmıştır. Burada 1978-1989 yılları arasında gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında (Özgüç, 2009:5-29) Ortaçağ
kültür katına ait önemli buluntularla karşılaşılmıştır. Kazı çalışmalarının 1979, 1981
yılı çalışmalarında bulunan metal eserler (Özgüç, 2009:12-14), savaş aletlerinin yanı
sıra makas, yüzük, çivi gibi farklı tipteki eserleri ihtiva etmektedir.
1979-1989 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olan ve bugün sular altında kalan
Samsat Höyük kazıları, bir bütün olarak kazı başkanı Nimet Özgüç tarafından “Samsat, Bir Başkent ve Kalenin Uzun Yaşamının 6000 Yıllık Döneminden Kesitler” isimli
yayınla tanıtılmıştır. Bu yayında çalışma konusu temrenlerden nitelikleri, bulunuş
biçimleri veya benzer örneklerle mukayese gibi bilimsel tanıtımlar yerine sadece haber niteliğinde bahsedilmiş, 12.200 adetlik bu büyük koleksiyondan bir çizim, iki
fotoğraf ve toplamda 3 sayfa ile bilim dünyası haberdar edilmiştir (Özgüç, 2009:1214). Söz konusu çizimde, temrenler 5 tipe ayrılmış, ancak metinde bu tipolojinin kaç
örneğe dayanılarak yapıldığı veya niteliğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmemiştir.
Ayrıca objeler Hitit veya Asur dönem temrenleri (Yalçıklı, 1999) gibi iğne kısmına
dayalı bir tipolojiyle sınıflandırılmıştır. Ancak Ortaçağ temrenleri literatürde (A.N.
Von Kirpičnikov, 1986: 1-22, 85-129) genel olarak esas delici kısmı olan ağza göre
sınıflanmıştır. Özgüç’ün bu yayınında bu büyük temren koleksiyonundan sadece bir
paragrafla bahsedildiği biçim ve mukayeseli tipolojik bir analiz yapılmadığı görülür.
Ayrıca buluntuların tabaka bilgisi hakkında da ayrıntılı bir bilgiye rastlanmaz. N.Özgüç’ün buluntuların ele geçtiği yıllara ait kazı sonuçları toplantısı bildirilerinde de
konudan çok az bahsettiği görülür (Özgüç, 1983:111-112; Özgüç 1986: 297-305).
Temrenler, kule içinde seramikler ve sikkelerle birlikte depolanmış vaziyette bulunmuştur. Bu yüzden temrenlerin tarihlendirilmesi için bu iki buluntu grubu büyük
önem taşır. Bunlardan seramikler önce Gönül Öney (Öney, 1982:73; Öney, 1982:7182.; Öney, 1994:286-295.) daha sonra Lale Bulut tarafından yayınlanmıştır. (Bulut,
2000, Bulut 2007:172-197.) Ortaçağ-Anadolu seramikçiliğinin en tanınan eser gruplarından birini ihtiva eden objeler, 12-13.yüzyıllara aittir. Temrenlerle aynı yerde bulunan sikkeler ise Bizans, Eyyubî, Artuklu, Anadolu Selçuklu, Urfa Haçlı Kontluğu
1
Burada verilen literatür değerlendirilmesi sınırlı sayıda yayını ihtiva etmekte olup burada geniş ölçüde bir değerlendirme
yapamayacağımız düşünülerek, daha mufassal bir değerlendirmeyi “temren literatürünün edisyon kritiği” başlıklı bölümde
yapmayı uygun bulduk.
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gibi Ortaçağ’ın farklı hanedanlıklarına ait olup 12.-13. yüzyılın aşağı yukarı 175 yıllık dönemine aittir. Samsat Kazıları Başkanı Özgüç bu zengin sikke koleksiyonu 4
sayfalık kısa bir özet halinde yayınlamıştır(Özgüç, 2009:6-9).
Temrenler, Ortaçağ dönemi kazı ve yüzey araştırmalarında ihmal edilmiş bir eser
grubudur. Bu durumun, metal objelerin arkeometrik yollarla çok zor tarihlendirilmesi, kolay korozyona uğraması, aynı zamanda bir o kadar da zahmetli konservasyon
ve restorasyon süreci gerektirmesi gibi gerekçeleri olsa da, ne yazık ki bu buluntu
türüne ait kazı ve yüzey araştırma sonuçlarından bilim dünyasına yansıyan birkaç
fotoğraf ve bir miktar bilgi kırıntısını geçememiştir. Metal eserler üzerine gerçekleştirilen araştırmalar, sadece Anadolu için değil, tüm İslam Sanatı çalışmalarında dahi
günümüze iyi durumda ulaşabilmiş ve kıymetli metallerden yapılmış ziynet eşyaları,
şamdanlar, buhurdanlar, kandil zarfları, ibrikler gibi sınırlı sayıdaki grubun örneklerinden ibarettir (Erginsoy 1978, Çeken, 1998; Çeken 2006). Anadolu-Ortaçağı’na
ilişkin okçulukla ilgili veriler bazen bir sikkeye bazen bir çini üzerindeki tasvire yansıyan, sınırlı, bütünün anlaşılmasına imkân vermekten uzak ham veriler olduğu için
kazı buluntuları gibi maddi delile dayanan veriler konunun anlaşılması açısından büyük önem arz eder.
Ortaçağ-Anadolu temrenleri konusunda kazı buluntularına dayalı tek çalışma ise
Alptekin Yavaş’ın (Yavaş, 2012:119-145) yayınıdır. Konya-Beyşehir Kubad-Abad
Sarayında ele geçmiş 50’ye yakın temren üzerine yapılan çalışmada, ilk kez Anadolu Selçuklu temrenleri konusunda tipolojik bir teklifte bulunulmuştur. Bu çalışmada
hem incelenen obje sayısının azlığı hem de stratigrafinin bozukluğu nedeniyle yaşanan tarihlendirme sorunları dikkati çeker. Ayrıca biçim analizine dayanan çalışma
metalürjik analizlerden yoksundur. Ancak alanında ilk ve tek örneği teşkil etmesi
açısından önemlidir.
Anadolu’da münhasıran bir Ortaçağ ören yerine ait yayınlanmış başka bir temren grubu yoktur. Anadolu-Ortaçağ kazı ve yüzey araştırmalarında temrenlere hemen
hemen hiç değinilmemiştir. Ortaçağ kazı ve yüzey çalışmalarının aksine Sardis, Pergamon, Corinth, Olynthus Gritille, Tille gibi farklı dönemlere ait kazıların ortaçağ
tabakalarında elde edilen temrenler daha ayrıntılı tanıtılmıştır. Bu yayınların önemli
kısmı sadece tanıtımla yetinmemiş, temrenleri morfolojik özelliklerine göre sınıflamıştır. Bunlardan genellikle Bizans dönemine tarihlenen Sardis’in ortaçağ temrenleri
altı gruba ayrılmıştır. Bu sınıflama, aslında iğne kısmının saplamalı ve kovanlı oluşuna göre yapılan tipolojinin bir versiyonudur. Özellikle kovanlı tipe ait örnekler,
M.Ö. I.bine, büyük oranda da M.Ö. VI–IV.yy.a tarihlenir (J.C.Waldbaum,1983: 32–
36, Plate 3-4/18, 26-27, 34-52). Orta ve Geç Bizans dönemine tarihlenen örneklerin
arasında baklava biçimli yassı temrenlerin Selçuklu Dönemi oklarıyla açık benzerliği
dikkati çekmektedir. Bu örneklerden birinin bir İslami (Selçuklu ?) sikkeyle birlikte bulunmasına rağmen Bizans olarak değerlendirilmesi, genel itibariyle literatürde
Ortaçağ-Anadolu’suna ait temrenler konusunda ne kadar büyük bir bilgi eksikliği
olduğunu ortaya koymaktadır.
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Corinth Ortaçağ tabakaları arasında 11. yy.a tarihlenen üç örnekten ikisi yassı
kesitli olup Sardis’te İslami sikkeyle birlikte bulunan temrenle, diğeri ise kare kesitli
küçük boyutlu murabba temrenlerle benzerlik gösterir (G.R.Davidson, 1952: Plate
91/1529-1530, Plate 93/1532). Çalışmada bu temrenlerin şekilsel benzerliklerine
rağmen herhangi bir Artuklu veya Selçuklu dönemi ören yerinde bulunmuş temrenle
kıyaslanmamış olması bu konudaki literatürdeki eksikliğe işaret eder.
Pergamon örnekleri daha detaylı bir sınıflamaya tabii tutulmuştur. Kirpičnikov’un sınıflamasını temel alan inceleme de ok uçları 13 gruba ayrılmıştır (W.Gaitzsch, 2005:137-147, Abb.27). Buluntuların 1/3’ünden fazlasını teşkil eden ve bilhassa
Geç Bizans katmanlarında karşılaşılan ağzı yassı kesitli yaprak biçimli, uzun iğneli
temrenlerin (Tip A) Asya tipi olduğu ve Tatar Türkleri (?) eliyle Karpatlara ulaştığı,
buna karşın Pergamon’a Arap istilasıyla (VII-VIII yy.) gelmiş olabileceği belirtilir.
Gaitzsch, kovanlı ve iki kanatlı tiplerin (Tip E, F, G, J) Helenistik ve Erken Roma
dönemlerinde sık rastlanıldığını, buna karşın sınıfladığı tipler arasında yer alan yassı,
eşkenar, dörtgen kesitli örneklerin çeşitlemelerinden müteşekkil 7 tipin, 13.yy.a kadar bölgede rastlanılmadığını ifade eder. Bunlar içinde eşkenar dörtgen biçimli tipin
(Tip B) Sardis’teki örnekle benzerliği vurgulanırken 11-14. yüzyıllar arasında Rusya
ve Karadeniz bölgesinde paralellerinin bulunabileceğini belirtir. Ayrıca (Tip C ve D)
olarak gruplanmış yassı kesitli konik ve ucu küt biçimli ok uçlarının göçebe Türklerin (?) hüküm sürdüğü aynı bölgedeki örneklere benzediği belirtilir. Şaşırtıcı olan ise
bu tipin Kafkaslar yoluyla ve göçebe topluluklar eliyle Anadolu’ya veya Karpatlara
getirilmiş olabileceği söylenirken, bunların, 13-14. yy. Anadolu’sunda benzerleri olabileceği ihtimali tamamen göz ardı edilmiştir.
Gaitzch’in Pergamon ok uçları tipolojisinde sürekli atıf yaptığı Von A.N.Kirpičnikov’un sınıflaması, bugünkü Ukrayna sınırları içinde yer alan Gorodishche yerleşiminin, 1241 yılındaki Moğol istilasına ait kültür katmanlarında ele geçmiş yaklaşık
1000 ok ucuna dayanır (A.N. Von Kirpičnikov, 1986: 1-22, 85-129) Burada belirlenen 13’ü metal biri kemik malzemeli 14 ok ucu grubu, temelde dörtgen, yassı,
yıldız, dairesel kesitliler, ayrıca antik dönemin kovanlı/kanatlı tipleri ve onların çeşitlemelerinden oluşur. Bunların dışında ucu açık V (veya hilal) biçimli tip ve kısa
ucu yuvarlak Osmanlı zeytunî temrenlerini andıran tipler de dikkat çekicidir. Ayrıca
Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunan ağız ve boyun kısmı farklı kesitte olan ve ‘bileşik tip’ şeklinde isimlendirilen temrenlerin benzerleri de bu koleksiyonda yer alır.
Kirpičnikov, bu tiplerin büyük kısmının Moğollar eliyle Karadeniz’e oradan da balkanlara ulaştırıldığını belirtirken, Ortaçağ’da Anadolu’da bu tip temrenlerin bulunma
ihtimalinden bahsetmez.
Bunların dışında Anadolu’da veya Anadolu dışında olup, Antik veya Protohistorik yerleşimlerin Ortaçağ tabakalarında ele geçirilmiş, büyük kazı corpus’larında
herhangi bir tipoloji veya değerlendirme yapılmadan yer alan temrenlerde bu konudaki literatürün önemli kısmını oluşturur. Bu ören yerlerinin en önemlileri Gritille (S.Redford, 1998:169, Fig. 4:2e,b), Tille (J.Moore, 1993:154, Fig.70:106-109.),
Taşkun Kale (A.McNicoll, 1983:246, Fig.119:48), Aşvankale (S.Mitchell, 1980:186,
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Fig.90:26.), Olynthus, (D.M. Robinson, 1941:Pl.CXXIII, Fig. 1988, 1989, 1993)
Paneas (V.Tzaferis-S.Israeli, 2008:181, Cat. No:66), Qal’at-Sem’an (M.Kazanski,
2003: Pl.6 (Fig.16,17, 22-24.), Samaria (J.W.Crowfoot- G.M. Crowfoot-K.M.Kenyon, 1957:454, Fig.111:20.), Zeytinlibahçe (M.Frangipane-E.Bucak, 2001:107-138
(Şek.13a), Korucutepe (M.N.Van Loon, 1980:251–267, (Pl.116-G), Efes (G.Klebinder-Gauß, 2007:Taf.LIV, Fig.1609.)dir. Herhangi bir ayrıntılı tahlile tutulmadan tanıtılan bu objelerin bazıları tarihleme bile yapılmadan; bazıları ise sadece Ortaçağ denilerek tanımlanmıştır. Ancak yine de Ortaçağ’dan bilinen temren sayısının önemli kısmını teşkil etmesi açısından önemli çalışmalardır. Amorium, Anadolu’daki en önemli
Ortaçağ ören yerinden biridir. Burada ele geçmiş az sayıdaki temrenler kısa süre önce
bir bitirme tezine konu edilmiştir. (N.İnce, 2010) Ancak bu da, kısa bir tanıtım çalışmasının ötesine geçememiştir. Esasen Topkapı Sarayı’ndaki Osmanlı dönemi oklarını konu alan çalışmasında Ü.Yücel (1999), geleneksel okçuluk risâlelerinden yola
çıkarak bir tipoloji teklifinde bulunur. Yücel, üç köşe, dört köşe, yuvarlak ve yassı
temren çeşitlerine, üç köşeli yıldız, dört köşeli yıldız, çok köşeli yıldız, oval, baklava
ve çatal kesitli tiplerin de eklenebileceğini, ayrıca ucu üç köşe arkası yuvarlak, ucu
dört köşe arkası yassı gibi birleşik türlere de rastlandığını, yassı temrenlerin de ince
mızrak uçlu, enli yaprak biçimli varyasyonları olduğunu, ayrıca boyun kısımları dikenli değişik bir temren tipinin bulunduğundan da bahseder. Yücel’in bu önemli eseri
Osmanlı Okçuluğu için bir kaynak eseri taşısa bile Osmanlı öncesi Türk okçuluğu ve
temrenleri konusunda bilgiler yok denecek kadar azdır. Ancak bu yayın halen Türk
Okçuluğu’nun en kapsamlı eseri olarak önemini korumaktadır. Bu çalışmade, bugüne
kadar bulunmuş en büyük temren grubundan Ortaçağ Anadolu temrenleri konusunda
tam ve sağlıklı bir tipoloji tespit edilerek yukarıda özetlenen literatürdeki eksiklik
giderilmeye çalışılacaktır. Söz konusu tipoloji Samsat temrenlerinin tarihlenebilir olması nedeniyle bundan sonraki temren çalışmaları için yol gösterici olacaktır.
Çalışmade temrenler sadece biçim özellikleriyle değil aynı zamanda metalürjik
özellikleriyle de incelenecektir. Anadolu’da Ortaçağ demir üretim ve şekillendirme
teknolojileri üzerine Arkeo-Metalürjik çalışmalar oldukça yenidir. Arkeolojik demir
buluntularda korozyon nedeniyle meydana gelen harabiyet ve demire diğer metal türlerine gösterilen önemin çok daha altında bir hassasiyet gösterilmiş olması bu alana
ait çalışmaların sınırlı olmasına sebebiyet vermiştir. Bugüne kadar Ortaçağ-Anadolu
temrenlerinin metalürjik özelliklerini konu alan tek çalışma gerçekleştirilmiştir (Ü.
Güder-C.C.Taşan-A.Yavaş, 2014). Bu çalışmada hem sınırlı örnek üzerinden hem
de temren dışında başka metal objeler üzerinden değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir. Ancak alanı için ilk özelliği taşır. Anadolu dışındaki Ortaçağ örnekleri arasında
Filistin bölgesindeki Haçlı Kalelerinden Arsuf’daki temrenlerine yönelik metalürjik
çalışma öne çıkar (D. Ashkenazi, O.Golan, O.Tal, 2013:235-257). Bunun dışında bu
bölgenin dışında İngiltere’deki Ortaçağ temrenlerinin metalürjisi için daha genel bir
çalışma D.Starley (2005) zikredilebilir. Bu çalışmada gerçekleştirilecek analizlerle,
hem temrenlerin ilk üretim yöntemleri, karbonlama yönteminin uygulanma biçimlerini, hem de diğer coğrafyalardaki çağdaşlarıyla arasındaki benzerlikleri ve farklılık30

ları tespit edilmeye çalışılacaktır. Farklı kültürlerin kesiştiği bir bölgede yer alması
sebebiyle Samsat temrenlerinden elde edilecek metalürjik analizlerin Ortaçağ temrenleri için çok önemli sonuçları ihtiva edeceği öngörülmektedir.
Türk Okçuluğu konusundaki önemli eksikliklerden biri de terminoloji’dir. Yaklaşık 3000 yıllık bir geçmişi olduğu bilinen Türk okçuluğunun, bu köklü geçmişine karşın hâlâ yabancı terminolojinin kullanıldığı dikkati çeker. Örneğin temrenler,
halen okucu (ingilizce arrowhead teriminin doğrudan çevirisi olarak) şeklinde, objenin morfolojik biçimini ifade eden bir terimin Türkçe karşılığıyla literatürde yer
alır. Buna karşın başta ok risaleleri, ayrıca, Divânü-Lûgati’t-Türk gibi kaynak eserlerdeki ayrıntılı isimlendirmeler, zengin bir terminolojinin varlığına işaret eder. Bu
konuda A.Yavaş’ın (2012:119-145) Kubad-Abad temrenlerini konu alan çalışmasında, Ortaçağ-Türk dönemi çalışmalarında ilk kez bazı terminolojik teklifler sunulur.
Çalışmada sadece, okucunun okçuluk risalelerindeki “temren” ismiyle kullanılmakla
yetinilmemiş aynı zamanda bazı grub türlerinin kaynak eserlerdeki özel isimleri bilim dünyasıyla paylaşılmıştır. Bu terminolojik tespitlerin yapılmasına imkân verecek
kaynak eserlerin başında Kaşgarlı Mahmud’un Divânü-Lûgati’t-Türk’ü gelir.(Kaşgarlı Mahmud, 1992). Divânü-Lûgati’t-Türk’ü esas alan bazı çalışmalar (E.Teres,
2007:1185-1192.; T.Yıldırım-M.Çifçi, 2012:1229-1249.) bu konuda daha ayrıntılı analizler sunar. Bir başka önemli eser G.Clauson, (1972) kitabıdır. Ayrıca Orta
Kıpçak dönemi metinlerinden Kitâbü’l-İdrak Li-Lisâni’l-Etrâk ve Harezm Türkçesi
Metinlerinden Mukaddimetü’l Edep’de askerlikle ilgili özel terimlerle karşılaşmak
mümkündür. Ortaçağ okçuluğunun en önemli kaynakları ise risâlelerdir. Bunların en
önemlileri ise Memluk döneminde yazılmıştır. Ortaçağ’da otuzdan fazla okçulukla
ilgili Arapça eser yazılmıştır. Günümüz Türkçesine de kazandırılmış olan Kitâb fî
‘İlm An-Nuşşâb (K.Öztopçu, 2002.) isimli Memluk Kıpçakçasıyla yazılmış 14.yy.a
ait okçuluk kitabı, okun yapımı ve kullanımı hususunda önemli bilgiler sunar. Arap
okçuluğunun en önemli iki eseri At-Tabarî ve Taybuga’nın risâleleri ise daha sonraki okçuluk çalışmalarına kaynaklık etmiştir. Tabarî’nin yazmaları henüz incelemeye
konu olmamış, Taybuga’nın eseri ise Latham-Peterson tarafından geniş bir incelemeyle “Saracen Archery” ismiyle günümüz okçuluk literatürüne kazandırılmıştır
(J.D.Latham - W.F. Paterson, 1970.). Bu konuda önemli bir diğer eserde 1500 yıllarına ait Arapça anonim ok risâlesidir. Diğer okçuluk risâlelerinde bulunmayan bazı
bilgileri ihtiva etmesi açısından çok önemli bu kitap, 1945 yılında çağdaş literatüre
kazandırılmıştır (N.A.Faris - R.P.Elmer, 1945). Ancak doğu okçuluğu konusundaki en önemli risâle kuşkusuz Mustafa Kanî Bey’in eseridir. Sadece Osmanlı değil
tüm doğu okçuluğuna ilginin artmasına yol açan ve bu konudaki çalışmaların birincil
başvuru kaynağı olan “Talhîs-i Rasâil ar-Rumât (Okçu El Kitaplarının Özeti)”, bilim dünyasınca ilk kez Hammer-Purgstall’ın makalesiyle tanıtılmıştır (F.Von Hammer-Purgstall, 1853: 1-37.). II.Mahmud tarafından kahveçibaşılığını yapan Mustafa
Kâni Bey’e, okçuluğu yeniden canlandırmak için yazdırılan eser ilk kez 1847 yılında
basılmıştır (Mustafa Kânî Bey, 1847). Telhis üzerine yapılan ikinci önemli çalışma
Hein’in makalelerdir (J.Hein, 1925:289-360.; 1926:1-78; 234-294.). Klopsteg’in ki31

tabı (P.E. Klopsteg, 1947.), Mustafa Kânî’nin eserini çok daha kapsamlı bir şekilde
ele alır ve doğu okçuluğu konusundaki o zamana kadar ki en önemli çağdaş yayını
hazırlar. Türk Okçuluğu’nun bu en önemli eserinin, yakın tarihlerde ‘Okçuluk Kitabı’
adıyla tıpkıbasımı yapılmıştır (Mustafa Kânî Bey, 2010). Telhis’in dışında Osmanlı
dönemine ait diğer bir okçuluk kitabı olan 1735 tarihli Kemankeş Mustafa Efendi’nin
Kavsnâme’si yakın tarihlerde yeniden basılmıştır (Kemankeş Mustafa Efendi, 2010).
Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında hazırlanan önemli bir eser (S.K.İrtem, 1938.),
Mustafa Kânî ve daha önceki okçuluk risâlelerini yeniden ele alır.
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2. Ortaçağ Temrenleri Konusundaki
Yayınların Edisyon Kritiği2
Temrenler konusundaki külliyat içinde, doğrudan konumuzu ele alıp derinlemesine ve mukayeseli bir irdelemeyle ele alan çalışma yok denecek kadar azdır. Bu
çalışmalar Ortaçağ dönemi için büsbütün sınırlıdır. Temrenleri morfolojik açıdan ele
alan sınırlı sayıdaki çalışmalar daha çok mezar kazılarıdır. Temrenle birlikte diğer
gömülmüş verilerin de tanıtıldığı çalışmalar elbette konuyu derinlemesine ele almaz.
Türkiye’deki ören yerlerine ait kazı sonuçları raporlarında temrenlere ait veriye rastlayabilmek ise büyük bir tesadüftür. Tipoloji konusunda özellikle Rus bilim adamlarının tartışmalı iddiaları, Anadolu verileri bilinmediği için Ortaçağ zaman dilimini
kapsamaz. Terminolojik çalışmalar Divan-ı Lugat-i Türkî gibi ana kaynakların dışında daha çok Ortaçağ vakayinamelerinin satır aralarından cımbızlayabileceğimiz
verilerden müteşekkildir. Metalürjik çalışmalar ise konunun talî yönünü teşkil etse
de diğer bölümlerden şaşırtıcı şekilde daha fazla ve yenidir.
Bu bölümde gerçekleştirilmek istenen, çalışmada kullanılan tüm yayınların bibliyografyasını sunmak yerine, konunun köşe taşlarını teşkil eden yayınların edisyon
kritiğini yapmaktadır. Bunu daha anlaşılır gerçekleştirebilmek için yayınlar belirli
başlıklara ayırarak değerlendirilmiştir.

Türkiye’deki Ortaçağ Ören Yerlerinde Bulunmuş Temren Literatürü
Temrenler, Ortaçağ Türk dönemi kazı ve yüzey araştırmalarında ihmal edilmiş
bir eser grubudur. Bu durumun, metallerin arkeometrik yollarla çok zor tarihlendirilmesi, kolay korozyona uğraması, aynı zamanda bir o kadar da zahmetli konservasyon
ve restorasyon süreci gerektirmesi gibi makul sayılabilecek gerekçeleri olsa da, ne
yazık ki bu buluntu türüne ait kazı ve yüzey araştırma sonuçlarından bilim dünyasına
yansıyan birkaç fotoğraf ve bir miktar bilgi kırıntısını geçememiştir.
1979-1989 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olan ve bugün sular altında kalan
Samsat Höyük, bir bütün olarak kazı başkanı Nimet Özgüç tarafından “Samsat, Bir
Başkent ve Kalenin Uzun Yaşamının 6000 Yıllık Döneminden Kesitler” isimli yayınla tanıtılmıştır. Kitapta kazı çalışmalarının 1978, 1979, 1981 kampanyalarında ele
geçen temrenlerin nitelikleri, bulunuş biçimlerinden bahsedilmezken, bilim dünyası
12.200 adetlik bu büyük koleksiyondan sadece bir çizim, iki fotoğraf ve toplamda üç
sayfa ile haberdar olabilmiştir (Özgüç, 2009:12-14). Bu çizimde, temrenler beş tipe
2
Burada, çalışmada ele alınıp değerlendirilen tüm yayınlar alt alta yazmak yerine çalışma başlıklarına ayrılmış ve başlıkların
her biriyle ilgili en önemli olanlarının edisyon kritiğinin yapılması amaçlanmıştır. Çalışmanın sonunda ayrıca mufassal bir
bibliyografya sunulmuştur.
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ayrılmış, ancak metinde bu tipolojinin kaç örneğe dayanılarak yapıldığı veya niteliğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmemiştir. Ayrıca objeler Hitit veya Asur dönem
temrenleri gibi iğne (saplama) kısmına dayalı bir tipolojiyle sınıflandırılmıştır. Buna
karşın literatürde Ortaçağ temrenleri esas delici kısım olan ağız kısmına göre gruplanmıştır. N.Özgüç, temrenlerin bulunduğu yılların kazı sonuçları toplantılarında şaşırtıcı şekilde çok az bahsetmiştir (Özgüç, 1983:111-112; Özgüç 1986: 297-305).
Samsat’ın tarihi konusunda İslam Ansiklopedisi’ndeki ilgili madde (Demirkent,
1952) en önemli kaynak olma özelliğini korur. N.Özgüç’ün 1977’de başlayan kazılarından önceki erken çalışmalar Goel (1974:83-109) tarafından gerçekleştirilmiştir.
Samsat’ın surlarına ilişkin münferit bir yüzey araştırmasını ise A.Tırpan (Tırpan,
1987:183-201) tarafından yayınlamıştır. Temrenler, kule içinde seramikler ve sikkelerle birlikte depolanmış vaziyette bulunmuştur. Bu yüzden temrenlerin tarihlendirilmesi için bu iki buluntu grubu büyük önem taşır. Bunlardan seramikler önce
Gönül Öney (Öney, 1982:73; Öney, 1982:71-82.; Öney, 1994:286-295.) daha sonra
Lale Bulut tarafından doktora tezi ve diğer yayınlarla ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. (Bulut, 2000, Bulut 2007:172-197.) Ortaçağ-Anadolu seramikçiliğinin en
tanınan eser gruplarından birini ihtiva eden objeler, çalışmaların yazarı tarafından
12-13.yüzyıllara mâl edilir3. Temrenlerle aynı kültür katında bulunduğu belirtilen
bulunan sikkeler ise Bizans, Eyyubî, Artuklu, Anadolu Selçuklu, Urfa Haçlı Kontluğu gibi Ortaçağ’ın farklı hanedanlıklarına ait olup 12.-13. yüzyılın aşağı yukarı
175 yıllık dönemine aittir. Bunlardan, temrenlerin bulunduğu kulenin içinde ve çevresinde olanları özellikle Mardin Artuklu Emiri Necm el-Din Alpi’ye (1152-1176)
aittir (Özgüç, 2009:10). İslam Ansiklopedisindeki “Samsat” maddesi dışında (Demirkent, 1979:232) dönemin yazılı kaynaklarında Samsat’la ilgili ifadeler ören yerinin tarihinin aydınlatılması açısından çok önemlidir. Bunlardan, Urfalı Mateos’un
Vekayinamesi (Urfalı Mateos, 2000: 125, 185, 194, 256), İbnü’l Cevzî (İbnü’l-Cevzî, 1992:133), Süryani Mihael Vekayinâmesi (Süryani Mihael, 1944:61, 113, 136,
163, 286), Abû’l-Faraç Tarihi, (Gregory-Bar Hebraeus, 1999:200, 212-213, 219,
225, 250, 259, 352-354, 384, 388, 459, 473, 534, 537), İbnü’l Esîr (İbnü’l Esîr,
1986:74, 353-354; 1987:194) İbn Kesîr (İbn-Kesîr, tarihsiz:1383, 1596, 1623, 1699,
1704, 1737), Urfa Haçlı Kontluğu Tarihi (Demirkent, 1987:3, 126), İbn Şeddâd, (İbn
Şeddâd, 1991: 191-196), İbnü’l-Adîm (İbnü’l-Adîm, Tarihsiz: 257-258) verdikleri
bilgilerle Ortaçağ Samsat’ının tarihini aydınlatmaktadır.
Ortaçağ-Türk dönemi ören yerlerinde bulunmuş ve münhasıran bir makaleye
konu edilmiş ilk temren grubu Konya-Beyşehir Kubad-Abad Saray külliyesine aittir.
Burada elde edilmiş altmışa yakın temren, ilk kez bir tipolojik bir teklifle birlikte
bilim dünyasına tanıtılmıştır (Yavaş, 2013). Adıyaman Samsat Höyük’te bir Ortaçağ
burcunda bulunmuş oniki bin temren bugüne kadar tek seferde ele geçmiş en büyük
temren buluntu grubudur. Bu çalışmanın ana konusunu da teşkil eden bu buluntu
grubu ilk kez bir sempozyum bildirisiyle tanıtılmıştır.(Yavaş, 2015) Aynı yayında
3
Bu seramiklerin ele geçirildiği kültür katmanına ilişkin Prof. Dr. Gönül Öney ile gerçekleştirdiğimiz sözlü mülakatta, eserlerin ortaya çıkış anında kendisinin orada bulunmadığını, dolayısıyla stratigrafiye dair de bir bilgisi olmadığını ifade etmiştir.
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Alanya İçkale ve Eğirdir Sultan Kervansarayı kazılarında bulunmuş Ortaçağ temrenleri de değerlendirilmiştir. Yakın tarihlerde Eskişehir-Karacahisar kalesi kazılarında
bulunmuş temrenler, birkaç fotoğrafla ulusal medyaya yansımıştır. (http://www.radikal.com.tr/eskisehir-haber/osmanlinin-ilk-fethinde-kullanilan-oklar-ortaya-cikarildi-1388205/ 2 Temmuz 2017)
Antik dönem veya Prehistorik dönem kazılarının Ortaçağ tabakalarında ele geçmiş temrenler sayıca daha fazla literatürde yer almıştır. Corinth kazılarında ele geçen
üç yassı temren İslami bir sikkeyle birlikte ele geçmiştir (Davidson, 1952: 199-200,
Pl.91-93). Efes kazılarının (Gauß: 2007: Taf.LIV, Fig.1609) uzun macerasında ekle
geçen Ortaçağ temren miktarı hiç de azımsanamayacak sayıdadır. Sardis’te de bu
tipte örnekler fazladır (Waldbaum, 1974:26-36, Pl.4-5/53-74, 81). Pergamon’da
bulunmuş örnek sayısı daha fazladır. Burada ele geçmiş örnekler onüç gruba ayrılmış olup ağırlıklı olarak 13-14. yüzyıla ait olduğu belirtilir (Gaitzsch, 2005:137147, Abb.27). Hieropolis’te ele geçmiş bir temrende aynı tiptedir (Arthur, 2006:95,
Res.38). Nif (Olympos) kazılarında bulunmuş Ortaçağ temrenler, antik dönem temrenleriyle birlikte değerlendirilmiştir (Baykan, 2011:231-233 Res.2). Amorium’daki
(İnce, 2010:11, Res.2) Bizans katında ele geçen temrenler çağdaşı Selçuklu örneklerle büyük benzerlikler içermektedir. Adıyaman Nymphaios’daki örnekler arasında
daha sık olarak Ortaçağ döneminde gördüğümüz temrenler antik dönem verileriyle
birlikte verilmiştir (Bachmann, vd.1963: 275-281, Taf. 71-75). Ayrıca, Tille (Moore,
1993:154, Fig.70/106-109), Minnetpınarı, (Tekinalp, 2005:124, Fig.75/1A), Zeytinlibahçe (Frangipane-Bucak, 2001:Şek.13a), Korucutepe (Van Loon, 1980:Pl.116-G)
Taşkun Kale (McNicoll, 1983:246, Fig.119/48), Aşvan Kale (Mitchell, 1980:186,
Fig.90/26) ve Gritille (Redford, 1998:169, Fig.4/2e,b) Höyük’te ve Olynthus (Robinson, 1941:Pl.CXXIII) gibi ören yerlerinin Ortaçağ tabakalarında ele geçmiş temrenler bu konudaki diğer önemli verileri teşkil eder.

Ok (İlmü’n-Nüşşâb) Binicilik (Furûsiyye) Taktik, Strateji ve Askerî (Fünûnü’l-Âdâb) Risaleleri
Ortaçağ savaş ve savaş sanatı konusundaki literatür bilinenin aksine oldukça
geniştir. Bunun okçulukla (İlmü’n-Nüşşâb) ilgili olanlarının büyük kısmı Memlûk
dönemine aittir. Bilinenler arasında en erken tarihli olanlardan biri Ali bin Mardî
et-Tarsûsî’nin “Tabsıratu Erbâbi’l-Elbâb Fi Keyfiyeti’l-Necâti Fi’l-Hurûb” (Döğüs
Sırasında Korunma Usûlleri Hakkında Üstâdların Açıklamaları ve Karşı Çıkmaya
Yarayacak Silah ve Teçhizatla İlgili Bilgiler) isimli eseridir. Bu eserin ilk bölümü C.
Cahen (Cahen, 1968), ikinci bölümü A.Boudot-Lamotte (A.Boudot-Lamotte, 1968)
tıpkıbasımı ise Fuat Sezgin (F.Sezgin, 2004.) tarafından yayınlanmıştır. Selahaddin
Eyyubi’ye takdim edilen eser 12.yy. aittir. Kitap, Ortaçağ silah ve savaş taktikleri
hakkında bilgi verirken, en öne çıkan bölümü mancınıklar konusunda verdiği bilgiler
ve çizimlerdir. Bu çizimler yakın tarihlerde Fuat Sezgin tarafından küçük maketleri
yapılarak İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nde teşhir edilmektedir.
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Fahr-i Müdebbir adıyla meşhur olan Muhammed bin Mansur bin Said Mübarek Şah’ın “Âdâb el-Harb ve el-Şecâ” isimli, eseri 1228-1229 yılından önce tamamlanmış olup Gûrlu sultan İltutmuş’a ithaf edilmiştir. Bu eserde ordu, strateji ve
askerlikle ilgili konular üzerinde durulurken, yanı sıra savaşçıların ahlaki özellikleri de
sıralanır. Kitabın harp sanatı ile ilgili kısımları 7. bâbdan başlamakta olup, askerî teşkilat, muharebe usulleri ve kullanılan silahlar ele alınmaktadır (Fahr-i Müdebbir, 1346).
İbn Erenboğa ez-Zeredkâş’ın “El-Anîk fî’l-Menâcınîk”, Memlûk dönemi eserlerinden olup mancınıklar üzerine yazılmış ilk mühendislik kitabıdır. Kitapta, mancınıkların aksamı ve çeşitleri ele alınmış, ayrıntılı çizimleri verilmiştir (İbn Erenboğa
ez-Zeredkâş, 1985).
Ömer İbrahim el-Avsî el-Ensarî’nin “Tefrîcü’l-Kurûb fî Tedbîri’l-Hurub”
isimli eseri, askerî eğitim konusundaki önemli furûsiye kitaplarından biridir (Scanlon:1961).
Muhammed bin Mengli’nin “El-Hıyal fi’l-Hurûb ve Fethü’l-Medâin ve Hıfzü’l-Durûb” isimli eserinde, kılıç, kalkan, ok, yay gibi silahların yapım teknikleri,
muhasara teknikleri ve çeşitli milletlerin savaş taktikleri gibi hususları 38 bölümde
sunulmuştur. Eserde, “kendine kendine dönen daireler”, “düşmanı yakmak için tümsek, tepe yapılması” ve “yakıcı aynalar”dan bahseden çok ilginç bölümler bulunmaktadır (Göksu, 2009:268).
Hasan er-Rammah’ın “Kitabü’l-Furûssiye ve’l Manâsıbi’l-Harbiyye” isimli
eseri, binicilik ve askeri eğitim konularını ele almaktadır (Hasan er-Rammâh:1998).
Münyetü’l-Guzât, Timur Bek isimli emirin isteğiyle, Arapça’dan Kıpçak Türkçesine çevrildiği anlaşılan Harp sanatına ilişkin önemli Ortaçağ kaynaklarından biridir. Eserde ok, mızrak, yay, kılıç gibi silahlar, bunların yapım ve kullanım şekilleri ile
özellikleri hakkında bilgi verilmiştir (Uğurlu:1984).
Muhammed bin İsa tarafından kaleme alınan “Nihâyetü’s-Su’ul ve’l-Umniyye fî
Ta’allumi’l-Furûsiye” isimli eseri muhtelif silahların kullanımı, düşmanla karşılaşma şekilleri, savaş hileleri dışında barış yapılması, ateşkes, lojistik, esir ve aman dileyenlere muamele ve ganimetin taksimi gibi hususlarda bilgi verilmektedir(Osmanlı
Askerlik Literatürü, 2004, C.I:LI).
Muhammed bin Mengli’nin “Tabsıratu’s-Sultaniyye fî Siyaseti’s Sanâ’ati’l-Harbiyye” isimli eseri siyaset ve askeri savaş sanatı üzerine önemli bilgiler vermektedir
(Osmanlı Askerlik Literatürü, 2004, C.I:LI).
Ortaçağ’da otuzdan fazla okçulukla ilgili Arapça eseri arasında Memluklu döneminde yazılmış olup günümüz Türkçesine de kazandırılmış olan Anonim “Kitâb fî
‘İlm An-Nuşşâb” isimli eser, Memluk Kıpçakçasıyla yazılmış 14.yy.a ait bir okçuluk
kitabıdır. Eserde okun yapımı, kullanımı, ok yaralanmaları, ok çeşitleri gibi okla
ilgili çeşitli hususlarda önemli bilgiler sunulmaktadır (Öztopçu, 2002).
Memluk döneminin ünlü silahşorlarından Tayboga el-Eşrefî el-Beklemişî el-Yunanî’(ö.1394) nin bilinen dört eseri vardır: İlki “Bugyetü’l Meram Gayetü’l-Garâm”
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isimli eseri 16.yy.da Mahmud bin Mehmed bin Hasan tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Bugün Topkapı Sarayı Müzesindeki tek nüshanın önemi o devrin okçuluk terimlerini yansıtmasıdır(Topkapı Sarayı Müzesi KTB. Revan 1932). İkincisi Memluk
Sultanı Melik Eşref Seyfeddin İnal için 1460’da kopye edilmiş olan Kitab’ül Munyat
El-Tullab Fi Ma’rifaet El-Remy Bi Al-Nushab”dır. 1368’de yazılan eser Latham-Patersdon tarafından literatüre kazandırılmış olup Taybuga’nın en bilenen eseridir(Latham-Paterson, 1970). Daha sonraki okçuluk çalışmalarına kaynaklık eden esere sonraki birçok ok risalesinde atıf yapılır. Üçüncü eser Melik Eşref Şaban’a takdim edien
Gunyat El Murâmi’dir. Dördüncüsü Necmeddin el Ahdab’ın Nihayat l-Su’l’ isimli
eseriyle onun Kitab fi Ma’rifati’ isimli risalesinin birleştirildiği bir eserdir.
N.Faris-R.P.Elmer tarafından “Arab Archery” ismiyle yayınlanan 1500 tarihli Anonim Memlük ok risalesi Taybuga’nınkiyle benzerlik göstermesi nedeniyle dikkati çeker. Diğer okçuluk risâlelerinde bulunmayan bazı bilgileri ihtiva etmesi açısından çok
önemli bu kitap, 1945 yılında çağdaş literatüre kazandırılmıştır (Faris-Elmer 1945).
Ortaçağın İslami fürussiye kitablarının dışında Bizans devletinin tüm savaş ve
savaş teçhizatı bilgilerini ihtiva eden önemli eseri “Strategikon” (Dennis, 2011:192)
u konumuzla ilgili bilgiler elde edebildiğimiz önemli bir kaynaktır.
Tespit edilebilen en eski Osmanlı ok risalesi Bahtiyârzâde Hacı Hasan Çelebî’nin “Bahtiyârzâde Risâlesi”dir. Yazar Fatih döneminin ünlü kemankeşi Bahtiyârzâde’nin oğludur. Tozkoparan İskender gibi ünlü kemankeşlerin ustalığını yapan
Hacı Hasan Çelebî, Yavuz Sultan Selim’in Tebriz, Kemah ve Ridaniye muharebelerine ok ihtiyacını karşılayan “orducu esnafı” olarak katıldı. Aynı rekor atışlarıyla menzil taşlarına sahiptir. Risalenin üç ayrı nüshası olup birbirinden farklıdır. Yazım ve
imla hataları vardır(Yücel, 1999:31). Sonraki okçuluk kitaplarından Mustafa Ali’nin
Künhü’l-Ahbâr’ı bu eserden esinlenmiştir. 17.yy.da yaşayan Kâtip Abdullah Efendi
“Kavaidü’r-Remi” ve “Tezkiretü’r-rumat” isimli iki önemli okçuluk kitabı yazmış,
ayrıca Okmeydanı yönetmeliği diye bilinen “Atıcılar Kanunnamesi’ni kaleme almıştır. Kavâidü’r-Remi’de ok ve yayın özelliklerinden ve çeşitlerinden ve ok atma tekniklerinden bahsedilir (Yücel, 1999:32).
Ancak doğu okçuluğu konusundaki en önemli risâle kuşkusuz Mustafa Kanî
Bey’in “Telhis”idir. Sadece Osmanlı değil tüm doğu okçuluğuna ilginin artmasına
yol açan ve bu konudaki çalışmaların birincil başvuru kaynağı olan “Talhîs-i Rasâil
ar-Rumât (Okçu El Kitaplarının Özeti)”, bilim dünyasınca ilk kez Hammer-Purgstall’ın makalesiyle tanıtılmıştır (Hammer-Purgstall 1853:1-37). II.Mahmud tarafından, kahveçibaşısı Mustafa Kâni Bey’e, okçuluğu yeniden canlandırmak için
yazdırılan eser, ilk kez 1847 yılında basılmıştır. Hein’in makaleleri, Telhis’in bilim
dünyasınca tanınmasını sağlamıştır (Hein,1925:289-360; Hein,1926:1-78, 234-294).
Klopsteg’in ‘Turkish Archery and the Composite Bow’ adlı kitabı (Klopsteg, 1947),
Mustafa Kânî’nin eserini çok daha kapsamlı bir şekilde ele alır ve doğu okçuluğu konusundaki o zamana kadar ki en önemli çağdaş yayını hazırlar. Türk Okçuluğunun bu
en önemli eserinin, yakın tarihlerde ‘Okçuluk Kitabı’ adıyla tıpkıbasımı yapılmıştır
(Mustafa Kâni Bey, 2010).
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Telhis’in dışında Osmanlı dönemine ait diğer bir okçuluk kitabı olan 1735 tarihli
Kemankeş Mustafa Efendi’nin “Kavsnâme”si yakın tarihlerde yeniden basılmıştır
(Kemankeş Mustafa Efendi, 2010).
Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında hazırlanan Süleyman Kâni İrtem’in ‘Türk
Kemankeşleri’ (İrtem, 1938) isimli eser, Mustafa Kânî ve daha önceki okçuluk risâlelerini yeniden ele almıştır.

Temren Terminolojisine Ait Literatür
Okun ucunda yer alıp esas delici kısmı ihtiva eden bölüm, Türk askeri literatürünün en erken tarihlerden bu yana “temren” veya “demren” şeklinde özel bir isimle anılmıştır. Nitekim Divânü-Lûgati’t-Türk’de okun bu bölümü için “ok temreni”,
“temürgen” veya “temürken” tabirleri kullanılmıştır (Kaşgarlı Mahmud 1992:522
ve Clauson 1972:974). Temrenin sadece okun uç kısmı için kullanılmadığı, Harzem
Türkçesi Metinlerinden Mukaddimetü’l Edep’te görüldüğü gibi mızrak ucu için de
“süngü temüri” tabiri kullanılmasından anlaşılmaktadır(Teres 2007:1187). Dolayısıyla Türk okçuluk tarihinde okun delici uç kısmının temren veya demren şeklinde
özel bir tabirle anıldığı; “okucu” gibi İngilizce çevirisinden (arrowhead) elde edilmiş
terimlerin yanlış olduğunu net olarak belirtebiliriz. Anonim Memlûk ok risâlesinde
(Latham-Paterson 1970:164) ise okun bu bölümü, ‘naşl veya zugg’ (Boudot-Lamotte, 1968: 11, Pl.IV.) şeklinde geçer. Farsça’da ise temren karşılığı olarak ‘peykân’
tabiri kullanılmıştır (Khorasani, 2013:58). Ayrıca Divânü-Lûgati’t-Türk’de yer alan
“başak/ok başağı” tabiri, orta zaman Türkçesinde hem ekin başı hem de temren anlamlarında kullanılmıştır.
Temren terminolojisine ilişkin en eski ve orijinal metinlerden biri Kâşgarlı
Mahmud’un Divânü-Lûgati’t-Türk’üdür. Eserde, başta Temren/Demren/Başak, olmak üzere Ulunlu ok, Ya, Yûglüg ok, Azuk/Azak ok, Borı, Çıgılvar oku, Çuram oku,
Kalva, Katurlug oku, Kesme oku gibi çeşitli ok tiplerine ait özel tanımlamalar yer
alır (Kâşgarlı Mahmud, C.I., s.26, 100, 107, 148, 178, 220, 280, 369, 378, 403, 413,
434, 493, 494, 500, 522; C.II., 97, 199, 217, 220, 233, 337.; C.III., 14, 20, 129, 284.)
Divânü-Lûgati’t-Türk’de karşımıza çıkan en ilginç tabir ise özel bir temren tipini
tarif eden ve bugün de çağdaş literatürde hemen hemen aynı ifadeyle anılan yassı
temren anlamındaki “yasıç” tabiridir. (Teres, 2007:1187)
Kutadgu Bilig’de temrenle ilgili terim daha az karşımıza çıkar. Yadag Okçı bunlardan biridir. (Göksu, 2009:277)
Dedem Korkut Kitabı, Türk kültür tarihinin en eski yazılı kaynaklarındandır. Bu
metinlerin birçok yerinde ok ve temrenle ilgili özel terimler geçmektedir. Bunlardan
bazıları, Ötkün ok, Ulunlu ok, Üç yelekli kayın oku, Demir kundaklı yay’dır. (Temizkan-Çoban, 2015: 23-25).
Ok ve okçulukla olan ilişkisi en yoğun milletlerden olan Moğolların en eski yazılı kaynaklarından olan Moğolların Gizli Tarihi’nde temren tiplerine ilişkin özel terimler bulabiliyoruz. Bunlardan bazıları şunlardır: Ağaç uçlu ok, Anghu, Çentikli ok,
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Ho’oçah oku, Keibur (Keyibur) oku, Odora oku, Tone oku (Moğolların Gizli Tarihi,
2010:52, 53, 59, 92, 122, 204, 221.; Moğolların Gizli Tarihçesi, 2011:146) Bunun
dışında Reşiüddin Tarihi (Reşiüddin Fazlullah, 2013:284) Moğolların İslam dünyası içerisindeki yıllarının okçulukla ilgili verilerini bulabilmemiz açısından önemli
bilgiler ihtiva eder.
Anadolu Selçuklu döneminin en önemli yazılı kaynağı İbn Bîbî Selçuknâmesi
(İbn Bîbî, 1996: C.I., 431,352)’nin yanı sıra Urfalı Mateos Vekayinâmesi (Urfalı
Matoes, 2000:181), İbn Cevzî Tarihi’(İbnü’l-Cevzî, 1968:85)nin satır aralarına yansıyan kimi bilgiler özgün verileri teşkil etmektedir.
Bizans döneminin önemli savaş sanatı kitabı “Strategion” da temren isimlerine
ilişkin az da olsa bazı terimler bulabilmekteyiz (Dennis, 2011:192).
Fahri-i Müdebbir ismiyle meşhur Mübarek Şah’ın “Âdâb el-Harb ve el-Şecâ”
isimli eseri, en fazla temren tabiri bulduğumuz kaynaklardan biridir. Mawdudî, Tîr-e
Baqaltâq, Tir-e Hendui, Tirgar, Peykân-e Mesudî, Peykân-e Narmâhan, Peykân-e
Náxunak, Peykân-e Qolule, Peykân-e Sesu, Peykân-e Totmâji, Peykân-e Tir-Tatar,
Peykân-e Kuhpâye-ye Hendustân, Peykân-e Bilak-e Sepânâksi, Peykân-e Bilak-e
Dorostpar, Peykân-e Batpây, Peykân-e Barg-e Bid, Peykân-e Pulâd-e Âbdâde, Peykân-e Batpây gibi bazen temrenin morfolojisi bazen fonksiyonuna işaret özel terimleri ihtiva eder.(KHorasani, 2013:58.)
Ali bin Mardî et-Tarsûsî’nin “Tabsıra”sı özellikle kuşatma makinelerine ilişkin ayrıntılı bilgi verir. Bu bilgilerden bazıları temren tiplerine aittir: Sinh, Girârân,
Nasl/Zugg gibi terimler temren ve temren bölümlerine ilişkin özel terimlerdir. (Boudot-Lamotte, 1968:11, Pl.IV.)
Ömer Hayyam’ın 11.yy. ait astronomiyle ilgili Noruznâme isimli eserinde yay,
ok ve fırlatma makineleriyle ilgili bazı teknik terimlerle karşılaşmaktayız: Naimćrax,
Ćarx, Kaman-e Boland (Khorasani, 2013:67)
Şah İsmail döneminden Şerif Muhammed b.Ahmed Mehdi Hüseyin (1502-24)
16.yy.ın gelişmiş Türk okçuluk terminolojisini hem Türkçe hem de Farsça köklü terimlerle ortaya koymaktadır. Farsça temren karşılığındaki Peykân başta olmak üzere
Sahar, Kapar, Sabukul-e Gilâni, Ćangâl-e Peykân-e Gari isimli temren tiplerini zikreder.(Khorasani, 2013:68)
Ortaçağ Memluk ok risalelerinin en meşhurlarından olan Tayboga el-Eşrefî
el-Beklemişî el-Yunanî’nin eserinde sınırlı sayıda da olsa özel temren terimleri bulabilmekteyiz: Canwari, Nusûl al-ahdâf, Yaghlig, Meydanî, bunlardan bazılarıdır.
(Latham-Paterson, 1970:25-26) Görüleceği üzere terimlerin özellikle temren tiplerine ait olanları Türkçe kökenlidir.
Osmanlı döneminin bugüne ulaşabilen en önemli ok risalesi Mustafa Kâni
Bey’in Telhis-i Resâilât-ı Rumat isimli eserde ise Zeytunî Yassı, Yassı, Murabba,
Müselles gibi tanımlamalarla karşılaşmaktayız.(Mustafa Kâni Bey, 2010:131-132)
Çağdaş kaynaklar arasında konunun en ayrıntılı ele alan kuşkusuz Ünsal Yücel’dir. Türk Okçuluğu isimli eserinin sonunda, başta telhis olmak üzere birçok Os39

manlı ok risalelerinden yola çıkarak bir okçuluk sözlüğü vermiştir.(Yücel, 1999:391430)
Türkiye Selçuklularında Ordu ve Okla Yükselen Millet isimli son dönem Selçuklu okçuluk tarihi üzerine önemli eserler veren Erkan Göksu, çalışmalarında terminolojik tespitlere önemli bir yer vermiştir.(Göksu, 2010, 2013)
James Allan, Ortaçağ metal çalışmalarında çok önemli bir isimdir. Onun doktora
tezi (Allan, 1979: 441) ve Persian Metal Technology kitabında (Allan, 1979:92),
Tayboga’dan, Fahri Müdebbir’den alıntılanan temren terimleri görmekteyiz.
Ortaçağ silah teknolojisi üzerine çok sayıda çalışması olan M.M.Khorasani
(Khorasani, 2013:58-59, 68) temren terminolojisi üzerine -özellikle Farsça terimler
konusunda- en fazla bilgiyi bulduğumuz çağdaş yazardır.

Temren Metalürjisine Ait Literatür
Erken İslam döneminde metal üretimi konusunda bilinen ilk kaynak El Kindî’nin
“Risale-i ila ba’d ihvanihi di’l-Suyûf”, (din kardeşlerine kılıçla ilgili risale) isimli
eseridir. Burada saburgan (sert demir) narm-âhin (yumuşak demir) gibi demir üretim
teknikleri ve onunla ilgili çok özel terimlerin açıklamaları yer alır. Bunun dışında enli
kılıç, beyaz kılıç gibi kılıç tipleri tanıtılır. Bu konuda zikredilmesi gereken ikinci eser
El-Birunî’nin “El Cemahir fi ma’rifet el cevahir” (Mücevherat ilmine ait özet) isimli
risalesidir. Risalede pota çeliğinin üretimi, saburgan ve narm-âhin’in üretimi konusunda bilgi verilmektedir. Bir başka Ortaçağ risalesi Cabir ibn Hayyam’ın “Kitab al
hadid” (Demir Kitabı) eseridir. Ortaçağ üretiminde demir cevherinin yoğrulması, çubuk haline dönüştürülmesi, dökümhane’de akışkanlık kazanması gibi teknik detaylar
verilirken, “cıldâki, yalutmak, masabık” gibi dönemin özel teknik terimlerini bulmak
mümkündür. 15.yy.a ait bir kişilik olan Kalkaşendî’nin “Subhü’l-A’şâ fi Kitabeti’lİnşa” isimli risalesi temel olarak devletin haberleşme örgütünde çalışanlar için temel
bilgileri içerirken demir üretimiyle ilgili olarak “shadd el mesabık” isimli dökümhaneden sorumlu askeri bir birimden söz eder. Bu bölüm Kalkaşendî’nin aktardığına
göre askeri yetkililerle (kılıç ehli) doğrudan irtibatlı olup Ortaçağ İslam dünyasında
devletin silah üretiminde merkezi bir aklın üretimi yönlendirdiği anlaşılmaktadır. Ibn
Asâkir ismiyle tanınan Ali ibn al-Hasan’ın “Tarikh Medinetül Dımaşk” (Tarihi Şam
Şehri) isimli eserinde Şam’daki demir dökümhane sitelerinden bahsedilir.
Bugüne kadar ki temren metalürjisine ilişkin yayınların büyük kısmı, genel metal
analizleri içindeki temren verilerinin de değerlendirildiği çalışmalar veya kazılardan
elde edilmiş buluntuların tekil analizlerinden ibarettir. Bunlar arasında Türk dönemine ait tek temren analizi A.Yavaş’ın (2013:119-145) yayınıdır. Yabancı çalışmaların
büyük kısmı ise Prehistorik dönemi eserleri üzerinedir. Bunlar arasında D.A.Holmberg’in (Holmberg, 1994) master tezi hem temren hem de mızrak uçlarını konu alan
bir çalışma olup prehistorik dönem objelerini konu alır. Joyce C.White’in makalesi,
(White, 1988:175-181) Orta Asya’nın prehistoryasına ait temrenin de bulunduğu
objelerin metalürjine ait bir çalışmadır. Boğazköy metal yapılarının mikroyapısı ve
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mikroanalizi hakkındaki makale onbeş farklı metalin metalürjik sonuçlarını ihtiva
eder (Lehner, 2011:261-277). Türkiye dışındaki çalışmalar arasında Sisk-Shea’nın
(Sisk-Shea, 2009:2039-2047) makalesi prehistorik dönemin münhasıran üçgen biçimli temrenlerinin hem metalürjisini hem de deneysel olarak penetrasyon kabiliyetini konu edinir. Konumuzu doğrudan ilgilendiren ve doğrudan temren analizlerini
ihtiva eden D.Starley’in çalışmalarıdır. Onun (Starley, 2000:178-186) Royal Armouries’deki makalesi tatar yayları (crossbow/çark) ve ok temrenlerinin metalürjik analizlerini ihtiva eder. Aynı dergide 1 yıl sonra çıkan makalesi ise Ortaçağ temrenlerinin
metalürjisine genel bir bakıştır (Starley, 2001:206-218). James Allan’ın erken İslam
dönemi metal üretim endüstrisini konu alan doktora tezinde metal üretim teknikleri,
önemli ustalar ve yazılı kaynakları işlenir (Allan, 1976).
Ortaçağ İslam demir üretimi konusundaki çağdaş çalışmalar arasında Al Hassan’ın makalesi öne çıkar. Burada Kindi, Biruni, Kalkaşandî, Cabir gibi önemli İslam bilginlerine atıf yapılarak Ortaçağ demir ve çelik üretimi anlatılır(Al Hassan,
1978:31-43). Hassan ve Hill’in eserinde (1980:258-260) ise Birunî’nin kılıç üretimine ilişkin tespitleri ve Ortaçağ demir dökümhaneleri konusunda son derece ilginç
bir bölüm yer alır. A.Williams’ın zırhlarla ilgili çalışmasında ise Erken İslam dönemi
zırh tipleri tanıtılırken bunların sertlik oranları Avrupalı örneklerle mukayese edilerek verilir (Williams, 1978:2-6).

Temren Tipolojisine Ait Literatür
Literatürde temren tipolojileri iki şekilde karşımıza çıkar. Bu ayrım çağdaş literatürde de Ortaçağ ok risalelerinde de görülür. Birincisi temrenin morfolojik biçimine
göre üçgen, dairesel, beşgen şeklindeki ayrımı; ikincisi ise okun ne tür bir hedefe
atılacağını belirleyen savaş, av, meşk/menzil (yarışma) ve idman (talim) şeklindeki
sınıflaması.
Okçuluk risâlelerinde temrenlerin, genel olarak üç köşe, dört köşe, yuvarlak ve
yassı şeklinde sınıflanıp, her birinin uzun veya kısa diye alt başlıklara ayrıldığı görülür. Taybuga’nın risâlesini temel alan “Saracen Archery” isimli okçuluk kitabında
kare, yassı temrenlerin dışında zeytunî ve chisel (keski) diye tanımlanan tiplerden
bahsedilirken, bunların kullanım yerleri de ifade edilir. Buna göre İngiliz okçuluğunda ‘bodkin (bız)’ denilen kare kesitlilerin, en iyi zırh ve kalkan delicisi olduğu,
yassı olanların ise zırhsız düşmana atıldığı, ama daha çok av için kullanıldığı belirtilir. Zeytunî ve chisel (keski) diye tanımlanan temrenlerin ise delici özelliğinin zayıf
olduğundan bahsedilir (Latham-Paterson 1970:31). “Arab Archery” isimli eserle
çağdaş literatüre kazandırılan 1500 tarihli anonim Memlûk okçuluk risâlesine göre
beş temren tipi vardır: Kare, üçgen, yuvarlak, yassı veya uzatılmış tip ve mızrak ucuna benzeyen kovanlı tip. Burada Taybuga’nın tipolojisinden farklı olarak bahsedilen
yuvarlak temrenlerin özellikle kısa olanlarının, kalkanlar için etkili bir tip olduğu belirtilir. Kovanlı tipteki temrenler için sadece mızrak uçlarına benzediğini söylemekle
yetinen anonim risâle, yassı temrenleri üç alt gruba ayırıp onların bilhassa avcılık için
uygun uçlar olduğunu ifade eder (Faris-Elmer, 1945:107-109).
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Memluk ok literatüründe durum böyle iken Osmanlı dönemi risâlelerinde de
buna yakın bir sınıflama görülür. 17.yy.ın önemli okçuluk yazarı ve kemankeşi Kâtip
Abdullah Efendi, temrenleri üç köşe, dört köşe, yuvarlak ve yassı olmak üzere dört
ana ve onların her birini de uzun ve kısa olarak iki alt gruba ayırırken, üç ve dört köşe
ile yuvarlak ve yıldız kesitli olanların zırh, miğfer ve kalkan için, yassı olanların ise
zırhsız düşmana ve hayvana atıldığını belirtir (Yücel 1999:300). Osmanlı döneminin günümüze ulaşmış en mufassal okçuluk risâlesi ‘Telhis’te altı çeşit temrenden
bahsedilir. Mustafa Kani Bey, bunlardan müselles yani üç kenarlıların, uzun ve kısa
tiplerinin olduğunu, yassı zeytunî dendiğini ve her çeşit demiri deldiğini belirtir. Murabba, yani dörtgen tipin zırh ve demirden başka, her çeşit et kemik veya sinire girerken-çıkarken büyük tahribat yaptığından bahseder. Bunların dışında puta ve azmayiş
atışlarına özel, ucu yuvarlak zeytûnî temrenler ile düşman ve hayvanlara atılan yassı
temrenlerden Telhis’te ayrıntılı olarak bahsedilir (Mustafa Kâni Bey 2010:131-132).
Çağdaş literatürdeki ok sınıflamaları ise dönemlere göre farklılık arz eder. Prehistorik dönem okçuluk çalışmalarında temrenin hem ağız hem de iğne kısımlarına
göre ayrı ayrı sınıflamalar yapılmıştır. İğne (tang) kısmına göre yapılan sınıflamalarda saplamalı ve kovanlı iki tip belirirken, bunların alt başlıkları olarak sivri ve
kanat sayısına göre değişen tipler belirlenmiştir (Yalçıklı, 1999:36–62). Bu döneme
ait temrenin ağız (blade) kısmına göre yapılan sınıflamalarda ise çapraz kesitli ve
diğer biçimli şeklinde iki alt tip belirlenmiştir (Dardeniz, 2007:40-47). Roma dönemi için de genel olarak bu iki sınıflama kullanılmıştır. (Southern, 2006:211-217).
Shwarzlose’nin İslami dönem temrenlerini, ağız kısmına göre yaptığı tipolojisi ilklerdendir (1886:305-319). Çalışmada temrenler, dairesel, yaprak biçimli, enli gövdeli, çift kanatlı, üç kanatlı diken şekilli gibi tiplere ayrılmıştır. J.Allan doktora tezinde
(1976:441-442), İslam temrenlerini Shwarzlose’un tipolojine dayanarak sınıflandırır.
T.G.Kolias, Bizans dönemi silahlarını tanıttığı kapsamlı çalışmasında (Kolias,
1988: 218-220) Bizans döneminin belli başlı temrenleri olarak şunları zikreder: Dairesel, dörtgen (üçgen veya dörtgen), bir veya iki kenarlı (mızrak biçimli), keskin üç
kenarlı, kancalı ve bileşik tip. Kolias, Paulos’a atıf yaparak ortalama 6cm (3 Daktyloi) uzunluğunda olduğunu belirttiği temrenlerin demir, kalay bakır, cam, boynuz,
taş, ahşaptan olabileceğini ifade eder. Bunların dışında zehirli temren tipinin de özel
bir grubu ihtiva ettiği belirtilir.
Anadolu’daki Bizans temren tiplerine ilişkin Corinth, Sardis, Pergamon gibi antik yerleşimlerin Ortaçağ tabaklarından önemli bilgiler edinebiliyoruz. Sardis’in Bizans dönemine ait ok uçları altı gruba ayrılmıştır. Bu sınıflama, aslında iğne kısmının
saplamalı ve kovanlı oluşuna göre yapılan prehistorik tipolojinin bir versiyonudur.
Özellikle kovanlı tipe ait örnekler, M.Ö. I.bine, büyük oranda da M.Ö. VI–IV.yy.a
tarihlenir (Waldbaum,1983: 32–36, Plate 3-4/18, 26-27, 34-52). Orta ve geç Bizans
dönemine tarihlenen örneklerin arasında baklava biçimli yassı ok uçlarının Selçuklu
Dönemi oklarıyla açık benzerliği dikkati çekmektedir. Bu örneklerden birinin bir İslami (Selçuklu?) sikkeyle birlikte bulunması (Waldbaum,1983:26-36, Plate 4-5/5374, 81), dönemlere ait karakteristik temren tiplerinin belirlenebilmesi açısından oldukça manidardır.
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Corinth temrenleri arasında en büyük grubu yine kovanlı/iki veya üç kanatlı tipteki M.Ö.6-4.yy.a. tarihlenen örnekler oluşturur (Davidson, 1952: 199-200; Plate 9193/1511-1531). Buna karşın 11. yy.a tarihlenen üç örnekten ikisi yassı kesitli olup
Sardis’te İslami sikkeyle birlikte bulunan temrenle, diğeri ise kare kesitli küçük boyutlu murabba temrenlerle benzerlik gösterir (Davidson, 1952: 201, Plate 91/15291530, Plate 93/1532).
Pergamon örnekleri daha detaylı bir sınıflamaya tabii tutulmuştur. Kirpičnikov’un sınıflamasını temel alan incelemede ok uçları 13 gruba ayrılmıştır (Gaitzsch, 2005:137-147, Abb.27). Buluntuların 1/3’ünden fazlasını teşkil eden ve bilhassa
geç Bizans katmanlarında karşılaşılan ağzı yassı kesitli yaprak biçimli, uzun iğneli
temrenlerin Asya tipi olduğu ve Tatar Türkleri (?) eliyle Karpatlara ulaştığı, buna
karşın Pergamon’a Arap istilasıyla (7-8. yy.) gelmiş olabileceği belirtilir. Gaitzsch
(2005:139), kovanlı ve iki kanatlı tiplerin Helenistik ve erken Roma dönemlerinde
sık rastlanıldığını, buna karşın sınıfladığı tipler arasında yer alan yassı, eşkenar, dörtgen kesitli örneklerin çeşitlemelerinden müteşekkil 7 tipin, 13.yy.a kadar bölgede
rastlanılmadığını ifade eder. Bunlar içinde eşkenar dörtgen biçimli tipin Sardis’teki
örnekle benzerliği vurgulanırken 11-14. yüzyıllar arasında Rusya ve Karadeniz bölgesinde paralellerinin bulunabileceğini belirtir. Ayrıca yassı kesitli konik ve ucu küt
biçimli ok uçlarının göçebe Türklerin (?) hüküm sürdüğü aynı bölgedeki örneklere
benzediği (Gaitzsch, 2005:141) belirtilir. Şaşırtıcı olan ise bu tipin Kafkaslar yoluyla
ve göçebe topluluklar eliyle Anadolu’ya veya Karpatlara getirilmiş olabileceği söylenirken, bunların, 13-14. yüzyılda Anadolu örnekleri içinde benzerleri olabileceği
ihtimali yazar tarafından göz ardı edilmiştir.
Gaitzch’in Pergamon ok uçları tipolojisinde sürekli atıf yaptığı Von A.N.Kirpičnikov’un sınıflaması, bugünkü Ukrayna sınırları içinde yer alan Gorodishche yerleşiminin, 1241 yılındaki Moğol istilasına ait kültür katmanlarında ele geçmiş yaklaşık
1000 ok ucuna dayanır (Kirpičnikov, 1986: 1-22, 85-129). Burada belirlenen onüçü
metal biri kemik malzemeli ondört temren grubu, temelde dörtgen, yassı, yıldız, dairesel kesitliler, ayrıca Prehistorik ve Antik dönemin kovanlı/kanatlı tipler ve onların
çeşitlemelerinden oluşur. Bunların dışında ucu açık V (veya hilal) biçimli tip ve kısa
ucu yuvarlak Osmanlı zeytunî temrenlerini andıran tipler de dikkat çekicidir. Ayrıca
Topkapı Sarayı Müzesinde bulunan ağız ve boyun kısmı farklı kesitte olan ve ‘bileşik
tip’ şeklinde isimlendirilen (Yücel, 1999:300) temrenlerin benzerleri de bu koleksiyonda yer alır (Kirpičnikov, 1986:100, Tab XIII). Kirpičnikov, bu tiplerin büyük
kısmının Moğollar eliyle Karadeniz’e oradan da balkanlara ulaştırıldığını belirtirken,
Gaitzsch’in yanılgısına düşer.
Literatürde, Ortaçağ Moğol okçuluğu konusunda öne çıkan çalışmalardan biri
K.Köhalmi’nin makaleleridir (1953:45-69) (1957:109-161). Islık çalan, diye gruplanan tipin alt tiplerinin aktarıldığı uzun iki makalenin dışında Moğolların bugünkü
Ukrayna, Polonya’yı ele geçirdiği 13.yy. ait temrenleri konu alan sayıca daha fazla
yayınla karşılaşırız. Bunlar arasında A.İlyushin (2014:91-96) ayrıntılı bir tipoloji
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sunar. Üç kanatlı, dörtgen kesitli, baklava kesitli, üçgen kesitli, dairesel kesitli ve
yassı kesitli, hilal biçimli tipleri görebilmekteyiz. H.Piezonka-B.Ahrens-N.Gonchigsuren (2015:683-692)in bir 14.yy. Moğol kurganında bulunmuş temrenleri konu
ettikleri özgün Ortaçağ verileri olarak dikkat çekicidir. A.S.Zinchenko (2013:134145) batı Sibirya’da 13-14.yy. ait bir kurgan kazısı sırasında bulduğu temrenleri tanıtır. W.Świetoslawski’nin (2006:59-66) makalesi Moğolların Polonya topraklarına geldiklerinde Ortaçağ batılı kuvvetleriyle Moğol kuvvetlerinin silah teçhizat ve
savaş taktiklerini mukayese eder. Bu çalışmada konumuzla ilgili üçgen tipin daha
önce Avrupa’da görülmediği Moğollar eliyle bu topraklara getirildiği belirtilir. Ancak bütün bu çalışmaların en önemlisi S.Khudyakov’un “Ortaçağ’da Güney Sibirya
ve Orta Asya Göçebelerinin Silahları” (1986) isimli Rusça eseri olup bu konudaki
en kapsamlı çalışma olarak karşımıza çıkar. Erken Ortaçağ (6-10. yy.) göçebelerin
temrenlerini ele aldığı bölümde eşkenar, asimetrik dörtgen, üçgen, beşgen, altıgen,
dikenli, daire biçimli, ucu küt, çatal, dikdörtgen tiplerden bahsederken eski Türklerin
en yaygın olarak farklı tiplerde üç kanatlı temrenler kullandıklarını belirtir. Khudyakov, hem erken dönem (Hun-Göktürk), hem Uygur hem de Kimekler için ayrı
ayrı temren tipolojileri sunmuş olup bunların arasında çok yakın benzerlikler tespit
edilmektedir. Kendisinden sonraki Asya ok çalışmalarında tipolojisi örnek alındığı
anlaşılan yazarın, temrenleri morfolojik biçimlerine göre sınıflandırdığı fonksiyona
ilişkin sınıflama yapmadığı görülmektedir.
Türk Okçuluğunun bugüne kadar yayınlanmış en önemli eserinin yazarı Ü.Yücel, geleneksel okçuluk risâlelerinde zikredilen üç köşe, dört köşe, yuvarlak ve yassı temren çeşitlerine, Topkapı Sarayında incelediği örneklere dayanarak, üç köşeli
yıldız, dört köşeli yıldız, çok köşeli yıldız, oval, baklava ve çatal kesitli tiplerin de
eklenebileceğini ifade eder. Yücel (1999:300), ayrıca ucu üç köşe arkası yuvarlak,
ucu dört köşe arkası yassı gibi birleşik türlere de rastlandığını, yassı temrenlerin de
ince mızrak uçlu, enli yaprak biçimli varyasyonları olduğunu, ayrıca boyun kısımları
dikenli değişik bir temren tipinin bulunduğundan bahseder.
Selçuklu Dönemine ilişkin sınırlı Anadolu örneklerinden Samsat buluntuları, yakın tarihlerde bilim dünyasına tanıtılmıştır (Özgüç, 2009:12-13, Levha 29, Res.7778). Burada bir Ortaçağ burcu içinde depolanmış vaziyette 12.200 adet temren ele
geçmiş, ancak bu büyük koleksiyondan ne yazık ki sadece birkaç fotoğraf ve bir çizim bilim dünyasına ulaşabilmiştir. Söz konusu çizime göre 5 gruba ayrılan temrenler
iğne kısmının biçimine göre sınıflanmıştır. İlk grup kare veya eşkenar dörtgen kesitli
temrenlerdir. İkinci grubu yassı temrenler oluşturur. Üçüncü grup daha çok Ortaçağ
öncesi ok uçlarında gördüğümüz kovanlı/kanatlı tiptir. Dördüncü tip Topkapı Sarayındaki Osmanlı örnekleri arasında benzerlerini bulabildiğimiz, bileşik tipteki temrenlerdir. Son grup ise yassı temrenlerin bir çeşitlemesi olarak değerlendirilebilecek
bir tipi yansıtır4. Yayınlanan iki fotoğraftan, oldukça korozyonlu örnekler arasında en
yoğun grubun kare kesitli temrenler olduğu fark edilmektedir. Bunların dışında yassı
4
Ortaçağ döneminin bilinen bu en zengin koleksiyonun sınırlı örneklere dayalı sınıflaması, Prehistorik dönem savaş aletleri
üzerine bir doktora çalışması olan Hayat Erkanal’ın (1977) bu dönem örnekleri için kullandığı kovanlı/kanatlı sınıflama modelinin Ortaçağ’a bir uyarlamasıdır.
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kesitli ve eşkenar üçgen biçimli hayvana ve zırhsız düşmana atıldığı ifade edilen tipte
temrenler vardır (Özgüç, 2009:12-13). Samsat örneklerinin bize sunduğu en ilginç
veri, kovanlı tipteki temrenlerdir. Zira bu temrenlerin varlığı, 12-13. yy.larda bu tipin
hâlâ Anadolu’da kullanıldığını göstermesi açısından önemlidir.

Fırlatma Makineleri, Kundaklı Yaylar ve Onların Temrenlerine İlişkin Literatür
Çalışmamıza konu temrenlerin bir kısmının kundaklı yay denilen Ortaçağ’ın sık
kullanılan fırlatma makinelerinin uçları oldukları anlaşılmıştır. Bunların bir kısmı
sadece yabancıların crossbow (tatar yayı), Ortaçağ İslam dünyasında Çarh/Çark olarak nitelenen aleti konu edinirken bazıları mancınıklar başlığı altında tüm fırlatma
makinelerini ele alınmaktadır.
Ortaçağ kaynakları arasında en önemli olanı Ali bin Mardî et-Tarsûsî’nin “Tabsıratu Erbâbi’l-Elbâb Fi Keyfiyeti’l-Necâti Fi’l-Hurûb” (Döğüş Sırasında Korunma Usûlleri Hakkında Üstâdların Açıklamaları ve Karşı Çıkmaya Yarayacak Silah
ve Teçhizatla İlgili Bilgiler) isimli eseridir. Bu eserin ilk bölümü C.Cahen (Cahen,
1968), ikinci bölümü A.Boudot-Lamotte (A.Boudot-Lamotte, 1968) tıpkı basımı ise
Fuat Sezgin (F.Sezgin, 2004.) tarafından yayınlanmıştır. Söz konusu eserin en büyük
özelliği Eyyubîler öncesi İslam dünyasındaki mancınık teknolojisini konusunda bilinenleri yansıtmasıdır. Diğer önemli eser İbn Erenboğa ez-Zeredkâş’ın “El-Anîk
fî’l-Menâcınîk” risalesi Memluk dönemi eserlerinden olup mancınıklar üzerine yazılmış ilk mühendislik kitabıdır. Kitapta mancınıkların aksamı ve çeşitleri ele alınmış,
ayrıntılı çizimleri verilmiştir (İbn Erenboğa ez-Zeredkâş, 1985). Fahr-i Müdebbir
adıyla meşhur olan Muhammed bin Mansur bin Said Mübarek Şah’ın “Âdâb elHarb ve el-Şecâ” isimli eseri harp taktikleri ve savaş aletleri konusunda Ortaçağın
en önemli eserlerinden biri olup mancınıklar ve fırlatma aletleri konusunda ayrıntılı
bilgiler vermektedir (Fahr-i Müdebbir, 1346).
Ortaçağ fırlatma makineleri, yabancı yayınlar arasında çok fazla ilgi gösterilmiş
konulardan biridir. Bunların en eskisi Sir Ralp Payne-Gallwey’in “The Book of the
Crossbow” isimli eseridir (1995). 19.Yüzyılın ikinci yarısına ait eserde başta crossbow olmak üzere, catapult, mancınık, ballista gibi fırlatma aletlerinin ağırlıklı olarak
Avrupa ve İslam dünyasında kullanımına ilişkin ayrıntılı bilgiler vardır. Bu bilgiler
arasında ilk bölümde yer verilerin fırlatma uçları (temrenler), konumuz olan objelerin
ağırlık, uzunluk, kalınlık, menzil gibi özellikleri üzerine ayrıntılı bilgiler verir (Payne-Gallwey, 1995:16-19).
Bu konudaki en ayrıntılı çalışmalardan biri K.Huuri (1941) ‘nin “Zur Geschichte des Mittelalterlichen Geschützwesens aus Orientalischen Quellen” isimli eseridir.
Çalışma fırlatma makinelerinin İslam öncesi devirlerinden başlayarak, fırlatma makinelerinin Ümeyye, Abbasi, Selçuklu ve sonrası dönemlerdeki kullanımlarını konu
alır. J.N.Whiteborn’un erken tarihli makalesi (1946: 49-60) mancınık ve balistalar
konusunda ilk yayınlardandır. J.F.Finó’nun Ortaçağ makinelerini konu alan Fransızca makalesi (1972:25-43) Haçlı kroniklerinden faydalanarak Avrupa’daki mancınık
kültürünü ele alır. R.D.S.Yates’in uzun makalesi (1988:211-248) ise Çin askeri kül45

türünü dönemin metinlerinden yola çıkarak anlatmaya çalışırken fırlatma makinelerin gelişimini de değerlendirir.
D.Nicolle, Avrupa savaş literatüründe bilhassa Ortaçağ dönemini konu alan eserleriyle yer alır. Eserleri arasında Osprey serisi içinde çıkarılan “Medieval Siege Weapons” kitabının ikinci bandında (2003) Bizans, İslam ve Hint dünyasını ele alır.
Tarsusî’nin ve İbn Erenboğa’nın çizimlerine yer verdiği çalışmasında fırlatma makinelerinin nasıl kullanıldığını ayrıntılı bir şekilde değerlendirir.
Galal A.Hassan’ın (2014:190-198) makalesi, aynı şekilde fırlatma makinelerinin Tarsusî ve İbn Erenboğa çizimleri eşliğinde ele alır. P.E.Chevedden’in iki makalesi bu konudaki önemli çalışmalar arasındadır. Bunlardan biri (2004:227-277)
Memluk dönemi mancınık fırlatma makinelerinin uçları konusunda olup Tarsusî ve
Erenboğa’nın bilgilerini yanı sıra Memlukluların diğer furüsiye eserlerinden yola çıkarak kuşatması aletlerini ele alır. Diğer makalede ise (2000:71-116) denge ağırlıklı

Şekil 1: Çalışmada araştırılan ören yerleri
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mancınıkların Çin, İslam dünyası ve Avrupa bölgeleri arasındaki kullanım farklılıkları ve benzerliklerini ortaya koymaktadır. K.Raphael’in makalesinde (2009:355-370)
Moğol kuşatmalarında kullanılan ateşli silahları ve onların uçları anlatılır. Burada
Moğol kuvvetleri içindeki Çinli mühendislerin kuşatma aletlerinin özellikleri ayrıntılı bir şekilde anlatılır. W.T.S.Tarver (1995:136-167) erken Ortaçağ dönemi mancınıkların özelliklerini ayrıntılı bir şekilde ele alırken makalenin sonunda konuyla ilgili
bir sözlük verilmiştir.
Tarsusî’nin Tabsıra’sının tıpkıbasımını da yapan Fuat Sezgin, “İslam’da Bilim
ve Teknik” isimli ansiklopedinin beşinci cildinde (2008: Cilt V) İslam dünyasında
görülen savaş aletlerini ele alır. Burada başta Tarsusî ve İbn Erenboğa olmak üzere
Ortaçağ kaynaklarındaki çizimleri birebir uygulayarak söz konusu aletlerin küçük
maketlerini yaparak bunların uygulanabilirliği değerlendirilmiş olup bu alanda Türkiye’de tek çalışma özelliğini korur.

3. Anadolu-Ortaçağ Temrenlerinin
Teknik Analizi
3.1 Kronoloji
Anadolu-Ortaçağ temrenlerini biçim ve form üzerinden tarihlendirebilmek çok
da mümkün değildir. Çünkü temren formları Ortaçağ boyunca aynıdır. Elbette Kırgızların üç bıçaklı formdan yassı kesitlilere geçtiği gibi ani dönüşümlerin yaşandığı
evreler olmuştur. Ama bu bile yeni bir formun keşfi değil yoğun olarak kullanılan
bir tipten diğerine geçiştir. Tarihlendirme konusunda pozitif bilimlerin katkısıyla yol
alan arkeo-metalürji alanında özellikle Almanya’da umut verici gelişmeler olsa da
bunlar diğer metal eserler için ve çok fazla numune deneyimi ile elde edilebilmektedir. Ülkemizde, üstelik daha yeni yeni başlanan temren çalışmaları için bu analizlerin
tarihlendirme için doğru cevaplar verebilmesi mümkün değildir. Bunun için tıpkı Avrupa’daki gibi incelenen nümune sayısının belli bir yoğunluğa ulaşaması gerekmektedir. Bu konuda bizlere en fazla ışık tutatacak teknik kazıdır. Eğer sağlam arkeolojik
verilere dayalı tarihlendirmeler elde edebilirsek biçim ve içyapı özelliklerine dayalı
mukayeselerle diğer örnekler için kronoloji teklifleri sunabiliriz. Burada tarafımızadan incelenen Adıyaman-Samsat Höyük, Konya-Kubad-Abad Sarayı, Isparta-Eğirdir
II.Gıyaseddin Keyhüsrev Kervansarayı, Antalya-Alanya Selçuklu Sarayı, Afyon-Amorium, Adıyaman-Horis Kale ve Adıyaman-Perre kazılarına ait temrenlerin kronolojisi ele alınacaktır.

Foto 1: Samsat Höyük (1980’li yıllar) (http://www.samsathaber.com/index.php?ind=gallery&op=foto_show&ida=63: 22 Nisan 2006)
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Samsat Höyük temrenlerinin tarihi konusunda aşağıda yapacağımız biçim ve metalürjik mukayeselerin ötesinde kazı stratigrafisinin bize sunduğu veriler şöyledir.
Samsat’ın Ortaçağ tabakalarının çok az bir kısmı kazılabilmiştir. Kazılan bölümlerin
ilki, surların kuzey kesiminde yer alan doğu-batı yönlü yaklaşık 50 m.lik bir bölümdür (Özgüç, 2009:9). Burada ortaya çıkarılan burç, sur ve on adet odanın en önemli
buluntusu Hasankeyf ve Diyarbakır’ın Artuklu Emiri Fahreddin Karaarslan’a (1148-

Foto 3: Samsat Höyük Kule (Özgüç, 2009:Foto 62)

Şekil 2: Samsat Höyük Kule planı (N.Özgüç, 1999:Plan 5’den işlenerek)
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1174) ait kitabedir (Özgüç, 1985:445). Kitabenin Nureddin Zengi ile Artukluların
Selçuklulara karşı ittifak yaptığı 1151-1155 tarihlerine ait olduğu anlaşılmaktadır
(Özgüç, 2009:10). N.Özgüç (1985:445), bu sarayın 13.yy.da yeniden elden geçirilmiş olabileceğini düşünür. Bunun da gerçekleşmiş olması en muhtemel tarih Anadolu Selçuklu veziri Sadeddin Köpek’in Samsat’ı ele geçirdiği 1238 tarihidir. T.Goell
(1967:97) bu sarayın ve Samsat’ın terk ediliş tarihi olarak Moğol işgalini gösterirken,
kanıt olarak insitu ele geçirilmiş seramik kapları gösterir. Sonuçta Selçuklu fethiyle
Moğol işgalinin gerçekleştiği 1238-1260 tarihleri, Ortaçağ Samsat’ının Selçuklu evresi için uygun bir zaman dilimi gibi gözükmektedir.
Höyüğün orta kısmında yer alan yapı grubu, Bizans ve Urfa kontluğu sikkeleriyle, 10-11. yy.a tarihlenen Mitrades Sarayıdır. III. Kat olarak tarihlendirilen bu katmanının son sakinleri Franklardır (Özgüç, 1986:298).

Foto 4: Samsat Höyük Kule güney duvarındaki bölmeler (Özgüç, 2009:Foto 65)

Höyüğün doğu kesiminde yer alan ve T.Goell’in 1964, 1967 yıllarındaki kazılarıyla ortaya çıkarılan yapı grubu Samsat’ın Ortaçağ tabakaları içinde belki de en
fazla bilgiye sahip olduğumuz bölümdür. Bu kazılar, Ortaçağ’a ait depo, kiler gibi işlev görmüş bir takım müştemilat mekânlarını ortaya çıkarmıştır. Goell, seramik, çini
(Goell, 1974:Fig.5, Upper Figure) gibi buluntulara dayanarak buradaki yapı grubunu
Selçuklu olarak tarihlerken elde edilen metal buluntuların 13.yy. Moğol istilası veya
bu istilanın savunmasına ait olabileceğini belirtir (Goell, 1974:98).
Höyüğün güneybatısında yer alan, Köşk/Kule/Şirin Kulesi ve etrafındaki Hamam ile konutlardan oluşan yapı grubu Samsat’ın ortaçağ yerleşim alanlarının bir
diğeridir. Kule, Roma surları üzerine inşa edilmiş olup cephesindeki bir taş üstünde
bulunan Arapça harflerle yazılmış “Allah” lafzı sebebiyle bölgenin Müslümanlarca
ilk fethedildiği 9. yy.a tarihlenir (Özgüç, 2009:11). Buna karşın Abbasi, Emevi sikkelerinin topluca ele geçtiği Samsat definesi, höyüğün orta kesiminde ve kulenin çok
uzağında olması nedeniyle kulenin bu döneme ait olma ihtimali zayıftır. Ortaçağ’da
bölgeyi derinden etkileyen iki depremin yaşandığını, bunlardan 1115’de olanının
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Samsat’ın evlerini, 1170’dekinin ise surları yıkıp tahrip ettiğini öğreniyoruz. (Bar
Hebraeus, 1932:247, 296). Bu anlamda, kulenin I.katı olarak tanımlanan buluntular
için 1170 yılı terminus ante quem olarak kabul edilebilir. Kulenin güney duvarının
batı ucunda duvar kalınlığı içinde bir takım bölmeler saptanmıştır. Bu odada ele geçirilenler, kulenin tarihlendirilmesinde en önemli veriyi teşkil eder. Odanın güney
duvarında ele geçmiş seramikler, 12-13.yy.ın karakteristik örnekleridir. Kulenin çevresindeki hamam ve konut alanları da bu tarih aralığına işaret etmektedir. Kulenin
kuzeyindeki hamamın büyük kısmı erozyonla yok olmuştur. Külhanı, sıcaklık ve
soğukluğu ayakta olan ve pis/temiz su tesisatı korunmuş olan hamamda ele geçen
seramikler, kulede ele geçirilen Selçuklu örnekleriyle çağdaştır (Özgüç, 2009:11).
Kulenin doğusunda yer alan konutlar avlulu iki veya üç odalıdır. Moloz taştan toprak harçlı konutların hepsinde tandır ve ocak bulunur. Bazılarının taş döşemesi ve
pis su tesisatı korunmuştur. Bunlar arasında dört odalı kısmen erozyonla yok olmuş
konutun taş kaplamalı döşemesi ile daha istisnai bir yapı olduğu ve kule sakinlerince
kullanılmış olabileceği düşünülmüştür (Özgüç, 2009:11).
Kule kazısının aşamaları ve objelerin bulunuş anına yönelik bilgi yoktur. Kulenin
güney duvarındaki bölmeler içinde depolanmış vaziyette ele geçtiği söylenen temrenlerin, bu vaziyette bulunuş anına ait fotoğraf yoktur. Bunun dışında tarihleme açısından kullanabileceğimiz bir kazı verisi de yayınlara yansımamıştır. Bu konuda temrenlerle aynı yerde bulunduğu belirtilen seramiklerin tarihlendirilmesi yol gösterici
olacaktır. Bu malzemeyi birçok yayınla ele alan G.Öney5, (1994:287-288) ve Lale
Bulut (2000; 2007:172-197.) söz konusu malzemenin Suriye bölgesindeki örneklerle
paralelliğinden yola çıkarak ithal edilmiş olabileceğini söylerken, yerel üretim ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerektiğini belirtirler. Öney, sırlı- sırsız olmak
üzere küp, sürahi, testi, vazo, tabak kâse, kandil gibi çok çeşitli tip ve teknikteki
bu seramiklerin, 1150-1250 tarihleri arasına mal edilebileceğini, Suriye Atabekleri,
Eyyubi, Artuklu ve Anadolu Selçuklu malzemesi olabileceğini ifade etmiştir (Öney,
1994:287). Temrenlerinde, aynı yerde depolanmış vaziyette birlikte bulunması sebebiyle seramikler için önerilen 12-13.yy. tarih aralığına ait olduğu düşünülebilir.
Samsat’ın Selçuklu ve Artuklu dönemlerine denk gelen ve temrenlerinde bulunduğu ifade edilen I. kültür katının diğer önemli verileri sikkelerdir. Farklı plankarelerde ele geçen Samsat’ın I. kültür katına ait sikkeler, 12-13.yy.ın yaklaşık 175
yıllık bir bölümüne aittir (Özgüç, 2009:6-9). Sikkeler, kazı alanının orta, doğu ve
güneydoğu kesimlerindeki plankarelerde ele geçmiştir. Ancak tabaka olarak hepsi
I. kat olarak ifade edilen 12-13.yy.a aittir. Ancak bunların hangilerinin temrenlerin
bulunduğu kulede ele geçtiğini kazılara ait yayınlardan öğrenemiyoruz.
Samsat temrenlerinin kronolojisi için morfolojik mukayeselere dayalı tarihlendirme çok mümkün değildir. Zira birbirine biçimsel olarak çok benzer ve bezemesi
olmayan bu örnekleri birbirinden ayıran çok az husus vardır. Samsat temrenleri ikisi
dışında çarh ve dörtgen tiptedir. Ortaçağda esas tip çeşitliliğinin olduğu yassı tipe
5
Konuyla ilgili bilgisine başvurduğumuz Prof.Dr. Gönül Öney seramiklerin bulunuş anına tanıklık etmediğini, kendisine
daha sonra haber verildiğini, bu anlamda tabaka bilgisine ilişkin bir bilgisi olmadığını ifade etmiştir.
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ait ise iki örnek vardır ve bunların kule buluntusu olduğuna dair de güçlü şüpheler
vardır. Diğer iki tip olan dörtgen ve çarh uçları ise Ortaçağın en yoğun rastlanılan türleri olup tarihlendirme aralıkları (M.Ö.5.yüzyıldan ortaçağ’a kadar) oldukça geniştir.
Samsat’ın bu iki gruba ait örnekleri diğer ören yerlerinin aynı tipteki benzerlerine
göre oldukça özensiz bir biçimlenmeye sahiptir. Bu Samsat’ın üretim mantığından
ziyade kulede bulunmuş ve çalışmaya konu olan 12.200’lük koleksiyona özgü bir
durum olmalıdır. Yassı tiplerin az ve kuleye ait olup olmadığı şüpheli olduğu için
temrenlerin kronolojisi bağlamında değerlendirmeye dâhil etmeyi doğru bulmuyoruz. Dörtgen ve çarh uçları ise Ortaçağın hem en bilindik türleri olması, hem de
primitif bir biçimlenmeyle karşımıza çıkması nedeniyle kronolojik değerlendirmeye
katkı sunmaz. Bu anlamda Samsat temrenlerinin biçimsel mukayesesine yönelik bir
tarihlendirme yapılabilme olanağı bulunmamaktadır.
Buna karşın Samsat temrenleri, bulunuş şekli itibariyle Ortaçağ için sık görülen
bir uygulamayla karşımıza çıkar. Çalışmada sıklıkla zikrettiğimiz gibi Kule’de bulunan temrenler güney duvarındaki bölmelerde ele geçmiştir. Buna benzer bir durum
Suriye’nin Baniyas kentinin Akdeniz kıyılarında yer alan Haçlı Kalesi El Markab’da karşımıza çıkmaktadır. 12.yüzyılda inşa edilmiş kalenin Memluk kuvvetlerinin ele geçirmesi sonrası (1285) kaledeki şapelin apsis nişinin ön yüzünün örülerek
kapatıldığı, arkasındaki dar merdiven boşluğuna ise 300 adet temren, yanı sıra kırık
zırh parçaları, çiviler ve tanımlanamayan demir parçalardan oluşan metal grubunun
saklandığı anlaşılmıştır (Török vd., 2016:1-3). Burada ele geçirilen temrenler, tıpkı
Samsat’takiler gibi hurda şeklinde ve dörtgenle çarh uçlarından oluşmaktadır. Bu
depolama biçimi Ortaçağ’ın önemli emtia araçlarından demirin saklanmasında sıkça
tercih edilen bir uygulama olduğu anlaşılmaktadır. Suriye’deki bu kalede görülen
bu uygulamanın gerçekleştiği 1285 tarihi Samsat için de fikir vericidir. Bu izahların
ışığında Samsat’taki temrenlerin Ortaçağ için karakteristik denilebilecek tip ve metalürjik hususiyetlerine sahip olduğunu, bu anlamda özellikte 12-13.yy. da çok sayıda
örnek olduğu, ayrıca, depolama mantığıyla temrenlerin saklanması geleneğine Ortaçağ’da çok sık rastlandığını, bunu El Markab Kalesi örneğinin ortaya koyduğunu,
kazı stratigrafisinin çok açık veriler sunmasa da temrenlerle aynı yerde bulunan seramikler ve Kule buluntularıyla aynı katmanda bulunan sikkeler, Samsat temrenlerinin
12-13.yy.a; kuvvetle ihtimal de 13.yy. aidiyetini ortaya koymaktadır.
Konya-Beyşehir Gölü’nün güneybatı kıyısında, Anamas Dağı eteklerindeki alüvyon ovada, küçük bir kayalık tepe ile Bronz Çağı höyüğü çevresine yayılan Kubad-Abad, göl üzerindeki adalardan Anamas Dağı eteklerine kadar uzanan geniş sahada,
onlarca yapıyı bünyesinde barındıran büyük bir şehir-saray’dır. Anadolu Selçuklu
Döneminin en kudretli hükümdarı I.Alâeddin Keykubat’ın 1225-30 yılı civarında
yaptırdığı Kubad-Abad, Ortaçağ Anadolu Türk döneminin günümüze en iyi durumda
ulaşmış saraylarındandır. Saray külliyesinin merkezini teşkil eden Büyük ve Küçük
Saray isimli merkezi köşk binaları, kıyıdaki kayıkhane, av parkı, “gürlevi” denilen
küçük barajı ve hamamlarından başka; yine saray külliyesiyle bağlantılı olduğu anlaşılan ve Beyşehir gölünde yer alan 20’ye yakın adanın üzerindeki bina kalıntıları
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Foto 5: Konya Beyşehir Kubadabad Sarayı (Genel) (Kubadabad Sarayı Kazı Arşivi)

Şekil 3: Kubad Abad Sarayı Köşklü Hamam (Kubad Abad Sarayı Kazı Başkanlığı Arşivi)

ile Anamas dağı eteklerindeki yaylalarda bulunan diğer yapılarıyla Kubad-Abad büyük bir Ortaçağ kentidir. Kubad-Abad metal buluntuları arasında sayıca en büyük
gruplardan birini teşkil eden temrenler, Kubad-Abad saray külliyesinin tamamına
yayılan dağınık bir dağılım gösterse de genel anlamda iki bölgede yoğunlaşır. İlki
ve en yoğun olanı, Küçük Sarayı batı yönde ihata eden güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu surun dış yüzünde kalan alandır. Bu alanda yer alan fırın ve jips havuzu gibi
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veriler, buranın işlik alanı gibi kullanıldığını düşündürse de mekânların duvarlarında
görülen dilatasyonlar, birden fazla inşaat aşamasına sahip olduğuna işaret eder (Arık,
1992:458). Burada ele geçen buluntuların bir kontex düzeninin dışında, karışık bir
vaziyette bulunuşu tarihlendirmeyi güçleştirir. En yoğun metal buluntu 2005 yılında
Köşklü Hamam (Şekil 3) ismi verilen binanın köşk kısmının gerisindeki hamama
geçit vren kapı eşiğinde bulunmuştur. Buluntular, belirli bir düzenin aksine, başka
alandan bulunduğu toprakla birlikte getirilmiş/atılmış izlenimi uyandırır. Dolayısıyla
sadece buluntuların tarihi konusunda değil aslî yeri hususunda da stratigrafi bizlere
sağlıklı bilgiler sunamamaktadır. Buna karşın sır bulaşmış taş ve cürufların ele geçirildiği fırının içinde bulunan ve üretim amaçlı kullanıldığı anlaşılan metal objeler
bulunduğu yer ve katman dolayısıyla bazı izahlar yapmamıza imkân verir.
Isparta’nın Eğirdir ilçesinin 3 km güneyinde göl kenarında yer alan Sultan II.
Keyhüsrev Kervansarayı 1237-38 yılında inşa edilmiş olup Anadolu Selçuklu döneminin dördüncü büyük kervansarayıdır. (Foto 34) Anadolu Selçuklu döneminin avlu
ve kapalı kısımdan müteşekkil Sultan Hanları’ndan olan yapı, Konya-Antalya-Denizli Selçuklu kervan yolunun üzerinde yer alıyordu. Yapıldığı yüzyılın sonunda harabeye dönüşen binanın portali, bugün ilçe merkezindeki Hamidoğulları dönemine
ait bir medrese üzerindedir (Bozer, 1994:98). Burada gerçekleştirilen kazılarda II.
İzzeddin Keykavus ve iki kardeşinin ortak hükümdarlığının (1249-1254) sonrasına
ait herhangi bir sikkeye rastlanmamasına bakılırsa 1254 tarihi han için terminus poste
quem olmalıdır (Bozer, 2009:69). Kervansarayın hangi olaylar sonucunda kullanım
dışı olduğunu net olarak bilmiyoruz. Ancak kazılar sırasında karşılaşılan yanık ve
kül tabakaları binanın tarihini bilemediğimiz bir yangın felaketine maruz kaldığını
göstermiştir. Kazılarda ele geçen temrenlerin 1238-1254 zaman aralığına tarihlenebilmesi önemlidir.
Hanın hem avlu hem de kapalı bölümündeki mekânların örtüleri yıkılmıştır. Burada R.Bozer başkanlığında 1993, 2006, 2007 yıllarında gerçekleştirilen kazılarda ele
geçen toplam 62 temrenin tamamı demirden olup dövme tekniğiyle imal edilmiştir.

Foto 34: Isparta-Eğirdir Kervansarayı (http://www.selcuklumirasi.com/architecture-detail/egirdir-hani: (Erişim Tarihi:10.4.2019)
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Foto 6: Antalya- Alanya İçkale Selçuklu Sarayı (https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/alanya-kalesi-unescoda-kalici-olmak-istiyor-/1237155 (Erişim Tarihi: 10.04.2019)

Temrenler arasında en büyük grubu yassı kesitliler oluşturur. 3-15 gr. arasında ağırlığa sahip yassı kesitlilerden eşkenar dörtgen, deltoit, konik veya spatul biçimli alt tipler tespit edilmektedir. Bu anlamda Kubad-Abad Sarayı örnekleriyle benzerlik taşır.
1-2,5 cm arasında ağız genişliğine sahip temrenlerin boyları 1,5-5cm arasındadır. Bu
örnekler arasında uca doğru sivrilen konik biçimli dairesel kesitli bazı örnekler kısa
boylarıyla dikkati çeker. Eğirdir’deki dörtgen temrenler çağdaşı Ortaçağ örnekleriyle
paralellik arz eder. Eğirdir örnekleri içinde V veya Hilal biçimli temren ve yassı kesitli ağzı keski biçimli iki örnek Anadolu’da çok ender rastlanılan örneklerden olması
açısından önemlidir. Hilal biçimli temrenin kuşa atıldığı keski biçimli temrenin ise
zırhlı düşmana atıldığı Taybuga’nın okçuluk risalesinde dile getirilir (Latham-Paterson, 1970:25). Bu temrenler arasında yangın katından elde edilmiş temrenler mevcuttur. Bunlar hem yassı hem de dörtgen kesitli örneklerdir. Bu temrenlere uygulanan
metalürjik analizler temrenlerin içyapısında homojen, saf demire daha yakın, karbonsuz cürufların varlığını ortaya koymuştur. Eğirdir’de tıpkı Kubad-Abad’daki gibi
özellikle yassı kesitli temrenlerde karbon miktarının yassı form boyunca son derece
düzenli ve homojen dağıldığı anlaşılmıştır. Bunun dışında, Kubad-Abad Sarayı ve
Eğirdir Kervansarayında katmanlı çelik ve soğuk dövme denilen sertleştirme yöntemlerin uygulandığı, tabaka tabaka oluşturulmuş üst yapı ile sertleştirmenin sağlandığı görülmüştür. Bu iki merkezdeki temrenlerin üretildiği hammaddenin yumuşak
demiri ve sertleştirme tekniklerinin yani üretim tekniklerinin daha kaliteli olduğu
tespit edilmiştir.
Anadolu Selçuklu dönemi başkentlerdinden Alanya Ortaçağ-Türk Döneminin
önemli kazı merkezlerinden biridir. 1221 yılında I.Alâeddin Keykubat tarafından fethedilen şehir, Helenistik dönemden başlayarak, Roma ve Bizans döneminde de kullanılmıştır. Selçuklu fethiyle şehirde büyük bir imar faaliyeti başlamış, kalede başta
saray olmak üzere cami, surlar, tersane, burçlar kısa sürede tamamlanmıştır. Zencanî’nin Siyasetnâme kitabını 1228 yılında Alanya’da sultana sunmasına bakılırsa
(Zencanî, 2005:10) yapının inşaatı için bu tarih terminus poste quem kabul edilebilir.
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Şekil 4: Afyon-Amorium Ören yerinde bulunan temrenlerin yerleri (Amorium Kazı Başkanlığı Arşivi’den işlenerek)

M.Oluş Arık başkanlığında 1985 yılında başlatılan kazılar saray bakıyesinde gerçekleştirilmiş olup bu çalışmada ele alınacak temrenler de saray ve çevresine aittir (Arık,
2008:92-93). Ne yazık ki bürokratik engeller sebebiyle çok az bir kısmını inceleyebildiğimiz, ancak metalürjik analize izin verilmeyen bu temrenlerin dörtgen kesitli
uca doğru daralan konik biçimli ağza sahip kısa iğneli tipler olduğu anlaşılmıştır.
Amorium, Anadolu’nun en önemli Bizans yerleşimlerindendir. Bizans kaynaklarının Anadolu’nun en büyük kentlerinden biri olduğunu belirttiği kent, Marmara
bölgesinden önceki son büyük savunma mevzii kabul edilirdi. Arapların 641, 716,
796’daki saldırılarına maruz kalmış, 838’deki büyük Arap saldırısı ise bölgeyi önemli biçimde tahrip etmiştir. Bu kazılarda elde edilen temrenlerin sınırılı sayıda örneğini inceleyebildik6. Bu temrenler Yukarı Kale, Aşağı Şehirdeki Büyük Mekân, Kilise
ve Kapı’da ele geçmiş olup Erken Ortaçağ’dan (500-650) Erken Osmanlı dönemine
kadar bir aralığa tarihlenir. 838 Arap tahribatına ilişkin bir yangın tabakası buradaki
kazı çalışmalarının en özgün verilerinden birini teşkil eder. Bu tabakadan elde edilmiş temren, tam olarak tarihleyebildiğimiz ender örneklerdendir. Amorium’da ele
geçmiş 16 temrenin önemli kısmı dörtgen kesitlidir. Oldukça korozyonlu örneklerden
yangın katında bulunmuş olanı kovanlı tipte, ucu yassı biçimli bir çarh (crossbow)
6

Bu konuda izinlerini lütfettiği için kazı başkanı Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp’a çok teşekkür ediyorum.
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ucudur. Bunun özellikle Bizans yerleşimlerinde karşımıza çıkan tipik kundaklı yay
ucu olduğu anlaşılmaktadır. Diğer tipler, konveks veya spatul diye isimlendirilenlerle, eşkenar dörtgen veya deltoit biçimli yassı kesitli temren çeşitlemeleridir (İnce,
2010:9-22). Tamamı demir örnekler, klasikleşmiş Ortaçağ verilerine uygun bir biçimlenmeyle karşımıza çıkar.
Antik Malatya’yı Samsat’a bağlayan yol üzerindeki Perre antik kenti Kommagene döneminden Ortaçağ’a kadar önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır (Erarslan vd., 2008:171-184, Resim 12). Buradaki nekropol kazısında muhtelif mezarlarda
ele geçen temrenler neredeyse hiç yıpranmadan bugüne ulaşmış olması açısından
dikkat çekicidir. Bu temrenlerin büyük kısmı Ortaçağ için artık klasik diyebileceğimiz, yassı kesitli eşkenar dörtgen, konveks, deltoit, spatul biçimli örnekler bunların
yanı sıra ucu kesit keski tipte, ucu dörtgen uzun boynu dairesel kesitli örneklerdir.
Bunun dışında neredeyse her dönem görebileceğimiz dörtgen tip ve ender rastlanan küçük boyutlu dairesel kesitli örnekler de mevcuttur. Bunların dışında üç bıçaklı
veya uzun mızrak biçimli yassılaştırılmış dörtgen biçimli Helenistik veya daha Erken Roma dönemi örnekler de mevcuttur. Bu kullanılmamış/yıpranmamış örneklerin
Ortaçağ’a tarihlenen (Erarslan vd., 2008:171-184) mezarlarda bir tür defin armağanı
olarak bulunması, bu Asya geleneğinin Ortaçağ Anadolu’sunda devam ettiğini göstermesi açısından ilginç bir örnektir.
Keban Projesi kapsamında sürdürülen Adıyaman-Kâhta yakınlarındaki Horis
Kale kazılarında (Doruk, 1980:167-169) bulunan temrenler Anadolu Selçukluları
devrine ait sikkelerin yanı sıra aynı döneme ait seramik parçalarıyla birlikte elde edilmiştir. Bu temrenler arasında ağır kundaklı yaylarla atılmaya mahsus, ağırlığı 127 gr.
bulan dörtgen kesitli uçlar dikkat çekicidir. Bunun dışındaki klasik yaylara mahsus
temrenler ağırlıklı olarak dörtgen kesitli ve küçük boyutlu demir objelerdir. Bunların
dışındakiler, küçük boyutlu eşkenar dörtgen biçimli yassı kesitli temrenlerdir7.
Metalürjik anlamda da çok belirgin bir tarihlendirmeye olanak sağlayacak verilerden mahrumuz. Ama bazı kesinleştirmeye muhtaç veriler elde ettik. Bunlar içinde
en ilginci, Eğirdir Kervansarayında bulunmuş ve ele geçtiği yangın katına dayanılarak terminus poste quem 1254’e tarihlenen temrendir8. Bu temrenin heterojen ve
karbürlemeyle sertleştirilmiş içyapısı Samsat temrenlerinin metalürjik özelliklerine
benzer. Bu sonuçları, Kubad-Abad Sarayı ve Amorium gibi analizlerini yapabildiğimiz, ayrıca Kinet Höyük, Arsuf, Yumuktepe gibi ören yerlerinin yayınlara geçmiş örneklerin analizlerinde de görmekteyiz. Anlaşılan tarihini aşağı-yukarı tespit
edebildiğimiz Eğirdiri’deki bu temren Ortaçağın karakteristik üretim şekli ve içyapı
özelliklerine sahipti. İncelediğimiz örnekler içinde sadece Amorium’da bulunmuş üç
kanatlı örnek pota çeliği ile üretilmiş olmasıyla diğerlerinden farklılık arz eder. Bu
tipin Amorium’un Arap saldırısına denk düşen 9.yy. zaman dilimine ait olması yüksek ihtimaldir. Nitekim bu tip temrene Ortaçağ’da sadece Bizans’ın erken dönemle7
Hem Horis Kale hem Perre’nin bu çok önemli verileri, henüz yayınlara geçmemiş olup Adıyaman Müzesinin izinleriyle
burada ilk kez bilim dünyasıyla paylaşılmaktadır.
8
Karşılaştırma için Eğirdir Temrenlerinin araştırma ve metalürjik analizini yapma olanağı sağlayan ve söz konusu objelerin
tarihi konusunda bilgilerini esirgemeyen hocam Yard.Doç.Dr. Sayın Rüstem Bozer’e teşekkür ederim.
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rinde karşılaşılmakta, özelikle Asya Ortaçağı ve Anadolu-Türk örenyerleri 11-13.yy.
buluntuları arasında rastlanılmamaktadır. Bu yüzden Amorium’daki örneğin erken
döneme ait bir Bizans veya Arap temreni olabileceğini değerlendirdik.
Bu veriler ışığında Anadolu Ortaçağı için şu ana başlıklarla açıklanabilecek bir
temren içyapısı söylenebilir: Temrenler doğrudan izabe yöntemiyle cevherden elde
edilmiş luppelerden dövülerek üretilmiştir. Çoğunlukla yumuşak karbonsuz ürünlerdir. Luppelerden kesilerek ilk şekillendirmesi yapılmış ve bir tür hazırlık ürünü olduğu anlaşılan ince demir çubuklarla dövme tekniğiyle şekillendirilmiştir. İçyapılarının
çoğunlukla heterojen (ikincil kullanıma ait örneklerle ilk kullanıma ait örneklerin
kaynaştırıldığı), bazen de homojen içyapıya sahip oldukları görülmüştür. Bu iki farklı
durumun bölgeye veya temren tipine göre anlamlı bir ayrımı olmadığı, temren ustasının üretim esnasında eline gelen luppenin içyapısına göre bu duruma karar verdiği
anlaşılmıştır. Buna karşın Eğirdir ve Kubad-Abad gibi üretimin sayıca sınırlı olduğu
yerlerde daha homojen, Samsat, Arsuf gibi büyük sayıda üretimin olduğu yerlerde ise
heterojen içyapıya sahip temrenlerin fazla olduğu görülmüştür. İncelediğimiz Anadolu-Ortaçağ örneklerinin hiçbirinde su verme işlemiyle sertleştirme tekniği uygulanmamıştır. Osmanlı dönemine ait risalelerde uzun uzadıya anlatılan tekniğin Ortaçağ
döneminde uygulandığına dair hiçbir iz yoktur. Temrenlerin hepsinin içyapılarında
da su iyonunun gözlenmemiş olması Ortaçağ’da bu tekniğin -şaşırtıcı şekilde- uygulanmadığını ortaya koymuştur. Bu veriler kesin tarihlendirmeye olanak sağlayacak
yoğunlukta değildir. Derinlemesine mukayeseler için daha çok analize ve veriye ihtiyaç vardır.
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3.2 Morfoloji
Temrenlerin İçyapıları: Ortaçağ-Anadolu Türk dönemine ait temrenlerin neredeyse tamamı demirdendir. Bunların dışındaki az sayıdaki örnek ise Bizans döneminin Roma alışkanlıklarını sürdürdüğü örneklerdir. Asya’da Ortaçağa kadar bronz
malzemenin ağırlığı hissedilirken demir malzeme Ortaçağın karakteristik madenidir.
Bu geçiş, bronz malzemenin ağırlığı ve az bulunmasından kaynaklı seri üretime uygun olmaması nedeniyledir. Demir ise kolay işlenebilen ve seri üretime daha uygun
malzeme olarak görülmüştür.
Temrenlerin üretiminde yumuşak demir kullanılmıştır. Samsat’taki temrenlerin
metalürjik özelliklerine bakılırsa temrenlerin hepsi doğrudan izabe yöntemiyle ve
cevherden elde edilmiş luppelerden elde edilmiştir. Temrenlerin içyapılarındaki karbon miktarı önemlidir. Zira karbon miktarı ne kadar yüksekse sertlik oranı (çeliğe
yakın oluşu) o kadar yüksektir. Ayrıca homojen içyapılar normal luppelere göre daha
değerli olup bu açıdan değerli ve az rastlanan örneklerdir. Bunlar Ortaçağ’da daha
çok bıçak, kılıç gibi yüksek maliyetli aletlerin üretiminde kullanılmıştır (Güder- Yavaş-Yalçın, 2015). Samsat’taki birçok örneğin içyapısında görülen birleşim ve kaynama hatları, (Foto 7) demirci atölyesindeki atık demirlerin tekrar ısıtılıp dövülerek
birleştirilmesine işaret etmektedir. Temrenler ise bu aletlere göre çok daha yüksek
sayıda ve deyim yerindeyse ‘harcıâlem’ üretimlerdir. Bu yüzden temren üretiminde
bu tip homojen (içyapısı temiz-katışık olmayan) luppelere çok nadir rastlanmıştır.
Samsat’ta neredeyse yok denecek kadar az olan bu yapılar, Kubad-Abad ve Eğirdir’de karşımıza çıkar (Foto 7). Bu duruma sebep, bu üç merkezdeki üretim miktarlarıyla alakalı olmalıdır. Yani Samsat’taki onikibin adetlik büyük üretim, demir
hazırlık malzemesinin kalitesinden ödün verilmesine, içyapıda, katışıklı malzeme
kullanılmasına neden olmuş olmalıdır. Nitekim büyük miktarda temrenlerin ele geçtiği çağdaşı Haçlı-Memluk kaleleri El-Markap (Török vd., 2016:4-5) ve Arsuf’ta da
(Ashkenazi vd., 2013:255) katışıklı-heterojen iç yapılara sahip örneklerin daha fazla

Foto 7: SA-127 kodlu temrenin içyapısında görülen kıvrılma ve birleşme hatları
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sayıda olduğu görülür. El Markap’ta temrenlerin avluda büyük miktarda iğne ve diğer demir artıklarıyla birlikte bulunması dikkat çekicidir. Nitekim Samsat’ta da çok
sayıda “hurda” demirle birlikte temrenlerin ele geçmiş olması, temrenlerin içyapılarında katışıklı malzemelerin birleşme çizgilerine rastlanmış olması, Ortaçağ’da temren üretiminde kullanılmış metal artıklarından faydalanılması işleminin sık rastlanılan bir alışkanlık olduğunu bize gösteriyor. D.Sinor, Hunlarda demirin stratejik bir
malzeme ve satışının yasak olduğunu para yerine demirle ödemenin yapıldığını ifade
eder. Bunun dışında Reşidüddin’den atıf yaparak Gazan Han döneminde demircilerin
loncalar halinde çalıştığını, her üretim parçasına standart ödemeler yapıldığını, hatta
gündelik üretimden parça başına üretim yöntemine geçilerek üretimin beş katına çıkarıldığını belirtir (Sinor, 1981:140). Moğolların demir üretimiyle de ilginç bilgilere
sahibiz. J.M.Smith, (2000:54) Moğol temrenlerinin eğer ambargolu ise ticari mallar
içinde gelen metal atıklardan dövme ya da döküm elde edildiğini, bazen kap-kaçaktan metaller keserek hammaddeyi elde ettiklerini, hiçbir şey bulamazlarsa taş veya
kemikten yaptıklarını ifade eder. Gerçekten de demir malzemenin kullanılmış ve artık
kullanılamaz halde bulunanlarının bile saklanmış olması demirin ne denli önemli bir
emtia aracı olduğunu, “hurdasının” bile değerli olduğunu göstermektedir. Samsat’ta
kullanılamaz durumda binlerce çivinin bir arada bulunması, bu mantık çerçevesinde
değerlendirilmelidir. Ancak Kubad-Abad gibi bir Ortaçağ sarayında da aynı duruma
rastlıyor olmamız, sınırlı metal üretimin olduğu yerlerde de bu alışkanlığın var olduğunu, sadece temren üretiminde değil her türlü demir üretiminde bu artık demirlerin
tekrar ısıtılıp dövülerek rahatlıkla kullanıldığını gösterir. Nitekim Kubad-Abad’da
bulunmuş bazı bıçaklarda da katışıklı bir içyapıya rastlanmış olması buna işaret eder.

Foto 9: Samsat’ta bulunmuş külçeler (N.Özgüç, 2009:Resim 79)

Foto 8: Samsat’ta Höyük Kule’de ele geçmiş
luppe külçelerinden

Samsat temrenleri luppe külçeleriyle birlikte ele geçmiştir (Foto 9). Bunlar bilindiği gibi demir ocağından ilk işleme tabii tutularak çeşitli maksatlar için üretim yapılacak yere getirilen birer ara mamul parçalarıdır. Bu hazırlık ürünleri Samsat’ın bir
demir üretim atölyesine sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca temrenler arasında bulunan üretim hatası örnekler (Foto 10, Şekil 5) ve özellikle üretim aşamalarına
(Foto 11, Şekil 7) işaret eden temrenlerin ele geçmiş olması da bu durumu destekler.
Samsat temrenleri arasında bir grup örnek biçimlendirilmesi bitmemiş oluşuyla dikkati çeker. Ayrıca üretim esnasında birbirine kaynamış örnekler de mevcuttur (Foto 12).
61

Foto 10: Samsat Höyük Kule’de bulunmuş üretim hatası örnekler

Şekil 5: Üretim hatası parçalar

Bu örneklerin bazılarında iğne kısmının kıvrıldığı veya ağız kısmının inceldiği,
bazılarının ise uç kısmına doğru orantılı bir şekilde incelmediği bazıların ise birbirine
yapışık olduğu görülmüştür. Diğer bir grup objede ise temren formunun tam olarak
oluşturulamadığı tespit edilmiştir. Ancak bunların tamamının üretim hatası olmadığı,
dövme tekniğindeki bu demir objelerin üzerindeki üretim izlerinden anlaşılmıştır. Nitekim üretim hatası objelerin hatalı yerlerinin dışındaki kısımlarının bitmiş ve çekiç
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Foto 11: Samsat Höyük Kule’de bulunmuş üretim aşamalarına işaret eden parçalar

Şekil 7: Üretim aşamalarına işaret eden parçalar

izlerinin fazla olduğu görülmüştür. Objelerin bazılarının hem form olarak bitirilmemiş hem de üzerinde yeterince çekiç izi olmadığı görülmüştür. Bu objelerin (Foto 11),
üç aşamalı bir üretime işaret eden parçalar olma ihtimali değerlendirilmiştir. Şöyle ki:
Bu objelerden bazıları, birinci aşama olduğunu düşündüğümüz evreye ait olup amorf
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ve sadece temrenin ağız kısmına ait formun kısmen teşkil edildiği, iğne kısmının ise
henüz oluşturulmadığı parçalardır. İkinci aşamadaki objeler ise yavaş yavaş iğnenin
oluşturulduğu ancak hem ağız ve iğnenin bitiştiği yerin yeterince keskinleşmediği
veya iğnenin oval yapısının yeterince olgunlaştırılmadığı parçalardan oluşur.
Son grup ise artık üretimin tamamlandığı parçalardır. Bu objelerin üretim aşamalarına ait örnekler olduğunu değerlendiriyoruz. Ancak bu örnekler yüksek karbon oranıyla dikkati çeker. Biz ikinci bir ihtimal olarak bunların ustanın çok sert
malzemeden imal edilmek istenmiş, ancak üretim yapılamayacağına karar verip
şekillendirme bitmeden üretiminden vazgeçilmiş –başka bir üretim için atılmamış,
korunmuş- örnekler olabileceği üzerinde duruyoruz. Bu konuyu netleştirmemize
olanak sağlayacak metalürjik analiz sonuçlar, hem yeterince yoğunluğa ulaşmamış,
hem de demir malzemenin yapısından kaynaklanan zorluklar nedeniyle net veriler
sunamamıştır. Ama biz Samsat’ta her halükârda bir üretim akışı olduğunu düşünüyoruz. Anlizler, farklı tipteki temrenler için (yassı-murabba-çarh ucu) farklı luppelerin
kullanılmadığı, aksine hepsi için benzer luppelerin kullanıldığını göstermiştir. Büyük
veya küçük örnekler için de farklı malzeme kullanılmamıştır.

Foto 12: Samsat Höyük Kule’de bulunmuş birbirine kaynamış parçalar

13.yy. savaş ustası Fahri Müdebbir bir ok imali için gereken malzemeler arasında “yarım men (1,5kg.) ağırlığında her iki ucu sivri çivi” gerektiğini söyler (Uyar,
2007:222). Peki, bu demir çiviler nasıl bir şey olabilir? Bunlar kazılarda sıklıkla karşılaşılan baş kısmı henüz bükülmemiş uzun çiviler olabilir mi? Doğu Çek topraklarında yer alan bir Ortaçağ merkezi, Morovya tepesinde bulunmuş bir grup obje
Borijov Dostál (1983:183-184, Obr.9) tarafından üretim için hazırlık malzemesi olarak değerlendirilir. Bu tip hazırlık ürünlerine Avrupa’da çok sık rastlandığı anlaşılmaktadır. Polonya-Krakov’da 4212 adet ve toplam 3630 kg. ağırlığa sahip uzun çivi
biçimli hazırlık ürününe rastlanmıştır. Yine Ortaçağ’da Moraviyan dönemine ait Slovakya’daki Bojna kalesinde bu tip objelerden 1500-1600 adet bulunmuştur (Kaśpar,
2010:26-27, Obr.3.40/c). Polonya’da bulunmuş ürünlerin sayısı ve toplam ağırlığa
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bakıldığında her birinin ağırlığının 800-900 gr. olduğu anlaşılmaktadır. R.Pleiner,
(2006:48-49, Fig.20), Polonya-Cracow’da bulunmuş Viking dönemine ait 32-37cm.
uzunluğunda ve 0,5-1,7 kg. ağırlığında, bir ucu yuvarlatılmış diğer ucunda asmaya
yarayacak küçük deliklerin olduğu demir çubukları tanıtır. Fransa’da Gotik kiliselerin inşasında kullanılan demirlerin bir kısmının hurda demirlerden oluştuğu ve bunların ticaretine ilişkin fiyat bilgileri kilise kayıtlarında yer almaktadır (Heritier et.al.
2017). Fahri Müdebbir’in bahsettiği çiviler eğer bunlarsa bir miktar daha hafif olduklarını anlıyoruz, ama 13.yy. ağırlık birimlerinin günümüze uyarlanmasındaki hatalar

Şekil 6: Ortaçağ’da Moraviyan dönemine ait Slovakya’daki Bojna kalesinde bulunan metal hazırlık ürünleri
(Kaśpar, 2010:26-27’dan).

Foto 13: Breclav-Pohenska (Doğu Çekya) Kalesinde bulunmuş hazırlık ürünü demir çubuklar
(Dostal,1983:Tab.XVI)
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da göz önünde bulundurulmalıdır. Kaśpar’ın tezinden anladığımız kadarıyla bunlar
öyle atıklardan üretilmiş heterojen yapıları değildir ve homojen bir içyapıya sahiptirler (Kaśpar, 2010:26-27). Dolayısıyla bunların daha kaliteli üretim kaygılarını karşıladığını düşünebiliriz. Belki de Anadolu’da çok sık karşılaşılmamasının sebebi de
bu olabilir. Bu verilerin ışığında ideal temren üretimi şu şekilde gerçekleşmiş olmalı:
Ara ürün külçelerden kesilen büyüklü-küçüklü demir çubuklar, demirci makası ile
kesilir, ustanın elinde önce iğneden başlayarak istenilen form teşkil edilene kadar
dövülür. Daha sonra karbürleme veya soğuk dövmeyle sertleştirme uygulanır.
Temrenler doğrudan izabe yöntemiyle elde edilmiş luppelerden sıcak veya soğuk
dövme tekniğiyle üretildiğini belirtmiştik. Analizlerle, bu bilindik üretim sonrası objelerin nasıl sertleştirme yapıldığını anlamaya çalıştık. Temrenler karbürleme denilen
ve kabaca odun kömürü gibi karbon içerikli malzemelerin içerisinde bekletilen demir ya da çelik aletlerin yüzeyden karbon emmesini sağlayan ısıl işlem (sertleştirme
yöntemi) ile sertleştirilmiştir. Bu yöntemde kesici kısımlar, belirli sürelerde, ocakta
odun kömürü içerisinde bekletilerek karbon difüzyonuyla sertleşmesi sağlanır (Güder, Yavaş&Yalçın, 2015, 203). Samsat örneklerinde görülen bu sertleştirme yöntemi Arsuf’ta görülmüyor. Kubad-Abad Sarayı (1235) ve Eğirdir Kervansarayında
(1237-38) ise katmanlı çelik ve soğuk dövme denilen yöntemler uygulanmıştır. Bu
temrenlerde tabaka tabaka oluşturulmuş bir üst yapı ile sertleştirme sağlanmıştır. Kinet Höyük’te hem yassı hem murabba tiplerde karbürleme tekniği görülmüştür (Güder 2015, 146). Yumuktepe Höyüğün Ortaçağ katmanlarına ait iki murabba temrenin
analizinde karbürleme yok ama kullanılan luppenin yapısında fosfor’un bulunuyor
olması, karbürlemeye ihtiyaç hissetmeyecek bir içyapıya sahip olduğunu düşündürmüştür (Güder 2015, 121).

Foto 35: Moğolistan Ulanbataar (Pohl, vd,.2012: 53), Bizans metal Fabrica’sı
Thesaloniki’de (Yunanistan-Selanik) (Antonars, 2016:49-50, Fig.28),
Türkiye-Samsat (Özgüç, 2009, Foto 79), Haçlı Kalesi Arsuf’da (Filistin)
bulunmuş demir külçeler (Ashkenazi-Golan-Tol, 2013:Fig.5)
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Foto 36: Suriye’de bir Ortaçağ
Kalesinde bulunan çarh okları
(Nicolle, 2003:45)

Kuşkusuz bu yöntem farklılıkları luppelerin kalitesinden kaynaklanıyor olmalıdır. Arsuf ve Samsat gibi büyük üretimlerin gerçekleştirdiği merkezlerde daha kirli
cüruflar elde edilmişken, Eğirdir ve Kubad-Abad gibi sınırlı temren üretimin olduğu
merkezlerde, homojen, saf demire daha yakın, karbonsuz cürufların bulunmuş olması, temrenlerin üretildiği luppelerin kalite farkı hakkında fikir verici olmuştur. Nitekim Kubad-Abad Sarayı’nda Orta ve Güney Asya’ya özgü bir çelik üretim yöntemi
(Feuerbach, et al., 2007) olan yüksek kaliteye sahip, yüzeylerin su akışını andıran
motiflerin süslediği, pota çeliği külçelerinden Damascus tarzında üretilmiş bıçakların tespit edilmiş olması (Güder-Yavaş-Yalçın, 2015: 199) Selçuklu Sarayına ait
verilerin daha özenli luppelerden üretildiğini göstermiştir. Dolayısıyla sınırlı ve büyük (fabrikasyon) üretimin yapıldığı yerler arasında kullanılan malzemeden kaynaklı
farklar olduğu anlaşılmaktadır.
Bu merkezlerin temrenlerin arasındaki bir diğer fark da, fabrikasyon üretimi yapılmış yerlere ait temrenlerde hetorejen bir içyapıyla karşılaşıyor olmamız. Bu veri
büyük üretim yapılan bölgelerde atık malzemelerin yeniden değerlendirilmiş olabileceği ihtimalini akla getirmektedir. Nitekim Samsat’taki altı örnekte katlama ve birleşme izleri bu farklı malzemenin bir arada kullanmasından kaynaklandığını ortaya
koymuştur. Buna karşın, Kubad-Abad ve Eğirdir temrenlerinin nispeten daha homojen bir içyapı görülür. Samsat temrenlerinin perlit’li (Foto 14) (bunu kabaca karbon/
sertlik oranı daha yüksek olarak anlayabiliriz) bölgelerin anlamlı dağılmadığı, buna
karşın Kubad-Abad ve Eğirdir’de özellikle yassı kesitli örneklerde yassı form boyunca son derece düzenli ve homojen dağıldığı anlaşılmıştır.

Foto 14: SA-Külçe-2 kodlu numunede düşük karbonlu bölgeden perlit kalıntıları (SEM-BSD fotoğrafı)
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Hem Samsat, hem Arsuf hem de El-Markap Kalesinde bulunmuş temrenler yumuşak demirden imâl edilmiştir. Şekillendirme aşamasından sonraki sertleştirme,
temrenin çarpma anından sonraki mukavemeti açısından çok önemlidir. Samsat’ta,
yumuşak demirden üretilmiş temrenlerin hepsi sıcak dövme ile şekillendirilmiştir.
Objelerin şekillendirilmesi sonrası sertleştirilme için karbürleme yönteminin kullanıldığı görülür. Demirci ocağında karbon verici maddelerin içerisinde yüksek sıcaklıklarda bekletilmesi olarak ifade edilen karbürleme ya da başka bir deyişle kabuk
sertleştirmenin Arsuf kalesi buluntuları arasında yer alan benzer tipteki 13. yüzyıl
temrenlerinde görülmemiştir (Ashkenazi, Golan, & Tal, 2012:255). Karbürleme işleminin varlığı, gövde sertlikleri benzer olan bu iki bölgeye ait temrenler arasında
Samsat örneklerine teknik anlamda üstünlük sağlamaktadır. Karbürlemenin objenin
şekillendirilmesi tamamlandıktan sonra uygulanan bir yöntem olduğu ve bu ağırlıktaki diğer temrenlerde kalın korozyon tabakaları olduğu düşünüldüğünde, Samsat’ta
bulunan klasik yay ile atılan temrenlerde karbürlemenin genel itibariyle uygulandığı
anlaşılmaktadır. Karbürleme işlemi genel olarak 17 gramın altındaki (yani dörtgen
tipte ve klasik yayla atılan) temrenlerde karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, Samsat’taki çarh uçlarının sertleştirmesinde karbürleme denilen işlemin uygulanmadığını, daha çok soğuk dövme denilen işlemin uygulandığını göstermiştir. Bunun sebebi,
bu uçların çarpma anındaki sertliğinin zaten fazla olan ağırlıklarıyla sağlanabileceğinin düşünülmesi olabilir.
Şekillendirme aşamasında temrenin soğumaya yakın dövülmesi içyapıda bazı
deformasyonlara neden olmakta bu deformasyonlar da sertleşmeye olanak vermektedir (Sherby & Wadsworth, 2001). Ancak bu durumun diğer temrenlerde görülmemiş
olması soğuk dövme dediğimiz yöntemin kullanılmadığını, çoğunlukla çarh uçlarında görüldüğünü ortaya koymuştur. Ancak şunu da belirtmeliyiz ki El Markab ve
Arsuf Kalelerinde soğuk dövme dışında karbürlemeyle de sertleştirme uygulanmış
çarh uçları mevcuttur. Dolayısıyla Ortaçağ’da bu konuda bir standart olmadığı, usta,
ihtiyaç ve diğer sebeplere göre sertleştirme tekniği tercihlerinin değişkenlik gösterdiği anlaşılmıştır.
İçyapılardan elde ettiğimiz bir başka çarpıcı sonuç, Samsat temrenlerinin hiçbirinin kullanılmadığının anlaşılması olmuştur. Temrenlerin içyapı deformasyonlarında,
cüruf kalıntılarının uzadığı ve makroskopik incelemede herhangi bir form bozulması
olmadığı görülmüştür. Bu durum, ele geçen 12.200 temrenin herhangi bir maksada
binaen (ya Samsat’ta kullanmak ya da St.Briavel veya Selanik’te olduğu gibi başka
kalelere göndermek üzere) üretilmiş ancak kullanma veya gönderme fırsatı bulunamadan burada kalmış olduğunu düşündürmüştür. Bir başka ve bizce daha kuvvetli ihtimal ise burada yapılmış büyük temren üretimlerinin kullanılmaya veya ihraç
edilmeye uygun bulunmayan örneklerinin, sonraki üretimler için hammadde olarak
kullanılmak üzere saklandığı şeklindedir. Çünkü bu temrenlerin yanı sıra çok sayıda
luppe (hazırlık ürünü) de ele geçmiştir. Her iki ihtimal de Samsat’ın önemli bir temren üretim merkezi olduğunu ortaya koymaktadır.
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Eğer, St.Briavel kalesinin diğer kaleler için yaptığı üretimleri, ödenen ücretleri konu alan İngiliz arşiv belgeleri veya Bizans Selanik’inin çevre kalelere yaptığı
üretim miktarlarını ihtiva eden Bizans kayıtları türünden, Anadolu Selçuklu yazılı
verileri bugüne ulaşmış olsaydı, Samsat için de bu yönde bilgiler bulabilecektik. Adıyaman-Horis Kale’de bulunan örneklerin mevcut görüntüleri de hiç kullanılmadığını göstermektedir. Ancak bunların mezarlardan elde edilmiş olması, Samsat’tan çok
farklı bir maksat için, Anadolu prehistoryasında örneğin Urartu döneminde sıklıkla
gördüğümüz mezar hediyesi bağlamında kullanıldığını düşündürmektedir.
Samsat temrenlerinin iğnelerin de ahşap kalıntılarına rastlanmış olması temrenlerin okun gövde kısmına bağlanma işleminin üretimin yapıldığı atölyede gerçekleştirildiğini ortaya koymuştur. Söz konusu ahşap partiküllerinin analizi sonucunda ok
gövdesine ait bu parçaların Gymnospermae - Açık tohumlu, Kozalaklı bitki grubundan, Pinus (Çam) bitki taksonu olduğu anlaşıldı. Bu sonuç Kubad-Abad Sarayı örnekleriyle uyumlu bir sonuçtur. Bu şu açıdan önemlidir. Osmanlı dönemi ok gövdeleri çoğunlukla çam ağacından yapılırdı (Yücel, 1999: 275). Asya’da ok gövdesi için
daha çok huş ağacı tercih edilmesine karşın Anadolu’da daha çok çam ağacı tercih
edilmiştir. Bunun sebebi Anadolu’nun huş ağacının büyümesi için uygun bir iklime
sahip olmamasıdır. Analiz sonucunda ortaya çıkan bu sonuç, okun gövdesinde çam
ağacı tercihinin, Selçuklu-Ortaçağ döneminden başlayıp Osmanlı’da devam eden bir
geleneği olduğunu ortaya koymuştur.
Samsat temrenlerinde, dönemin bıçak ve kılıç üretimlerinde sıklıkla tercih edilen su veya idrar vererek sertleştirme işlemi uygulandığına dair bir iz görülmemiştir.
Temrenlerin içyapılarında herhangi bir hidrojen iyonu olmaması bu yöntemin kullanılmadığını, bunun yerine karbürleme ve soğuk dövme yönteminin tercih edildiğini
ortaya koymuştur. Anadolu’da yer alan ve inceleme olanı bulduğumuz Kubad-Abad
ve Eğirdir Hanı gibi merkezlerin temren örneklerinde de su verme yöntemine rastlanmamış olması (Güder-Yavaş-Yalçın, 2015) Ortaçağ’da temren üretiminde tercih
edilen bir yöntem olmadığını göstermiştir.
Temrenlerin Biçimleri: Bu çalışmanın terminoloji bölümünde, okun belirli bir
bölgesini ifade etmeye çalışan bir isim tamlaması (okucu) yerine, okçuluk tarihimizdeki özel bir tabir olan “temren”inin kullanılacağı belirtilmiştir. Temrenin bölümlerinin isimlendirilmesinde de yine ok risaleleri temel alınacaktır. Ortaçağ temreni
iki ana kısımdan oluşur. Birincisi ağız (kimi çalışmalarda namlu diye anılır), diğeri
iğnedir (bazı çalışmalarda saplama olarak geçer). Temrenin okun gövdesine saplandığı kısım olan “iğne”, genellikle dairesel kesitli ve tek parçadan imal edilmiştir. Kazılarda ele geçen bazı temren iğnelerinin üzerinde okun ahşap gövdesine ait parçalar
kalabilmiştir. Osmanlı döneminde temren iğnesi, matkaba benzer bir aletle açılan
yuvaya ısıtılarak saplanırdı (Yücel, 1999:298). Bu konuda Ortaçağ dönemi öngörü
oluşturacak bir veriye ne yazık ki ulaşılamadı. Temrenin esas kesici, delici kısmı olan
“ağız” çeşitli biçimlerde şekillendirilmiştir. Gövdeyle temrenin birleştiği ve sinir sargı sarılan kısım ise “bilezik”, (Şekil 8) bazı örneklerde bilezik ile ağız arasındaki
uzun ince biçimlenen kısım ise “boyun” olarak isimlendirilecektir.
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Ortaçağ’da dokuz temren tipi tespit edilmektedir (Bkz. bu çalışmanın tipoloji bölümü). Bunlardan kazılarda sayı olarak en fazla rastlanılanı dörtgen tiptekilerdir. Kısa ve uzun olarak iki alt grubu
olan bu tip temrenlerin morfoleojik olarak daha
kaba ve hızlı üretildiği anlaşılmaktadır. Samsat
Höyük’te sayıca en büyük grubu teşkil edilen dörtgen tiptekiler hem az hem de kaba bir biçimleniş
gösterir. Bilezik kısımları yoktur. Buna karşın aynı
tiplerin farklı ören yerlerdeki benzerleri arasında,
üretim kalitesi açısından farklar görülür. Örneğin
Kubad-Abad, Eğirdir dörtgenleriyle Samsat veya
Amorium örnekleri arasında morfolojik açıdan gözle görülür bir biçimleniş farkı vardır. Bu fark yassı
örneklerde de karşımıza çıkar. Örneğin Eğirdir ve
Kubad-Abad’da bazen çift bazen tek boğumlu ama
itinalı şekillendirilmiş bir bileziğe ve düzgün bir
kavisle biçimlenmiş yassı formlu bir ağza rastlanırken, Samsat’taki az sayıda örnek daha kaba, bilezik
kısmı olmayan örneklerdir.

Şekil 8: Temren bölümleri

Bu merkezler arasındaki bir diğer farkta tipler konusunda karşımıza çıkmaktadır. Dörtgen veya Murabba denilen tip tüm merkezlerde en fazla sayıda ele geçen
tiptir. Ancak büyük sayıda üretimin yapıldığı merkezlerde (Samsat-El Markap-Arsuf-Gloucestershire-Gorodishche) bu tiple diğer tipler arasındaki oran dörtgenlerin
lehine çok daha büyüktür. Kubad-Abad, Eğirdir gibi merkezlerde ise toplam 50-60
arasında temren ele geçmiştir (Tablo 3-4). Büyük üretimin yapıldığı yerlerde bazı
tipler hiç yoktur. Örneğin hilal biçimli ve kuş avı için kullanılan tip Samsat (Tablo 2)
ve diğer büyük sayıda temren üretimin görüldüğü merkezlerde hiç bulunamamıştır.
Bu durum toplu üretimin yapıldığı Samsat gibi merkezlerde av, eğitim veya yarışma
için üretilmiş özel tip temrenler yerine daha harcıâlem (her maksata uygun) temrenlerin tercih edildiğine işaret etmektedir.
Temrenlerin Ölçüleri: Temrenlerin morfolojik özelliklerine ilişkin ok risalelerinde bazı bilgiler bulabilmekteyiz. 18 yy. ok risalesi Telhis’te yassı ucun boyu için bir
parmak zira ölçüsü verilir ki bu yaklaşık 3,16 cm.dir. Risalede bu tipin kısa olanlarının uzun parmağın dörtte biri, uzun olanlarının ise parmağın tamamı kadar olduğu
belirtilir (Mustafa Kâni Bey, 2010:131). Klopsteg (1995:56), bu risaleye dayanan
eserinde temrenin genişliğinin de bunun yarısı kadar olacağını belirtir. İnceleme fırsatını bulduğumuz Kubad-Abad Sarayı (Tablo 5), Eğirdir Kervansarayı (Tablo 6),
Pere, Horis Kale ve Samsat Höyük’te bulunmuş yassı örnekleri, bu çalışmanın tipoloji bölümünde dört gruba ayırmıştık. Bunların ağız kısımlarının A tipi 1,3x3,23cm.,
B tipi 2,17x3,47 cm., C.tipi 1,75x4,21cm. ve D tipinin 2,16x4,27 cm. ölçülerinde
olduğu, buna karşın genel ölçülerinin ise ortalama 2,08x3,8 cm. olduğu anlaşılmış70

Tablo 2: Samsat Höyük temrenlerinin en-boy/ağırlık grafiği

Tablo 3: Kubad-Abad Sarayı temrenlerinin en-boy/ağırlık grafiği

Tablo 4: Eğirdir Kervansarayı temrenlerinin en-boy/ağırlık grafiği
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KUBAD ABAD TEMRENLERİ ÖLÇÜLERİ (EN-BOY)
VE AĞIRLIKLARI
AĞIZ

İĞNE

BOYUN

SIRA
NO

ETÜT. NO

EN
(cm)

BOY
(cm)

EN
(cm)

BOY
(cm)

1

90’ 36 -DD

0,97

4,27

0,43

1,73

2

15’ 56 -AA

2

5,12

0,5

3,49

0,8

3

11’ 61 - P

1,65

4,54

0,5

1,42

4

10’ 58 - P

1,31

4,14

0,5

5

90’ 37- CC

1,2

4

6

04’ 70 - J

1,5

7

11’ 61 - P

8

BOY
(cm)

EN-BOY
AĞIRLIK
ORANI
(gr)
(cm)
7,31

4,4

0,6

13,17

2,56

0,8

0,67

10,38

2,75

4,68

0,78

0,5

9,75

3,16

0,3

4,97

0,3

0,74

7,24

3,33

4

0,4

3,38

0,84

0,7

8,12

2,66

1,21

4,45

0,38

4,85

0,8

0,5

8,33

3,67

10’ 71 - F

1,83

3,94

0,5

3,4

0,66

0,82

11,25

2,15

9

09’ 60 - P

1,32

3,98

0,37

2,55

0,74

0,6

7,47

3

10

10’ 61 - F

1,83

3,94

0,5

3,4

0,82

0,66

11,25

2,15

11

11’ 62 - F

1,5

3,65

0,43

2,87

0,75

0,7

7,2

2,43

12

15’ 48 - KK

1,47

3,75

0,5

2,72

0,76

0,56

6,56

2,55

13

90’ 36 - CC

1,44

3,2

0,34

2,54

0,73

1,12

5,96

2,22

14

03’ 62 - A

1,46

3,76

0,43

3,55

0,8

0,65

6,78

2,57

15

05’72-73 - G

1,52

3,33

0,43

1,43

0,87

0,65

5,85

2,19

16

12’ 42 - A

1,52

3,81

0,67

1,98

0,9

0,56

6,22

2,5

17

10’ B. S. T. Çalışması

1,35

4,73

0,4

1,47

0,75

0,38

7,25

3,5

18

11’ 6 - L

1,39

4,87

0,45

0,9

0,8

0,74

8,38

3,5

19

90’ 36 - CC

1,59

3,39

0,42

0,86

0,7

0,44

6,12

2,13

20

90’ 37 - CC

1,35

4,28

0,42

0,9

0,73

0,58

8,13

3,17

21

14’ 13 N. Yap. Gün. Kand

1,38

3,46

0,37

3,81

0,7

0,47

6,99

2,5

22

09’ 60 - R

1,61

4,27

0,44

0,26

0,74

0,46

6,33

2,65

23

84’ 8 - F

2

4,27

0,38

4,45

0,7

0,6

9,78

2,13

24

87’ 32 - HH - 139

1,07

4,38

0,45

3,35

0,74

0,6

7,22

4,09

25

04’ 68 - I

1,54

4,62

0,45

4,11

0,77

0,74

10,31

3

26

90’ 36 - CC

4,7

1,74

1,74

2,95

0,7

1,11

10,33

2,7

27

97’ 38 - 39 - JJ

0,7

2,7

0,4

3,75

0,6

2,04

8,75

3,85

28

03’ 63 - B

0,8

3,92

0,5

2,04

7,8

4,9

29

12’ Ters. Yüz. Bulunt.

0,9

4,43

0,3

1,71

10,45

4,92
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EN
(cm)

KUBAD ABAD TEMRENLERİ ÖLÇÜLERİ (EN-BOY)
VE AĞIRLIKLARI
AĞIZ

İĞNE

BOYUN

SIRA
NO

ETÜT. NO

EN
(cm)

BOY
(cm)

EN
(cm)

BOY
(cm)

EN
(cm)

30

04’ 69 - G

1,5

3,2

0,4

1,9

31

03’ 63 - A

1,6

4,06

0,4

2,19

0,77

32

12’ 15 - O

1,61

4,08

0,48

1,57

33

14’ 55 - F

2,06

5,72

0,37

34

11’ 61 - O

1,97

4,57

35

90’ 35 - CC - 115

1,4

36

04’ 69 - H

37

BOY
(cm)

EN-BOY
AĞIRLIK
ORANI
(gr)
(cm)
10,23

2,13

0,5

6,66

2,53

0,83

0,37

6,15

2,53

4,87

0,84

0,27

11,27

2,77

0,5

3,75

0,72

1,05

10,86

2,31

3,84

0,38

4,75

0,84

0,5

6,84

2,74

2,25

6,04

0,44

1,45

0,92

0,42

13,36

2,68

93’ 40 - JJ

0,69

3,88

0,36

1,42

6,41

5,62

38

09’ - 29 - HH

0,62

3,47

0,33

3,72

5,2

5,59

39

04’ 68 - I

1,5

3,88

4,42

2,58

40

86’ 32 - JJ/ II

1,44

2,95

0,4

4,2

0,8

0,4

6,81

2,04

41

90’ 36 - CC

2,02

4,51

0,56

1,38

1

0,46

9,71

2,23

42

04’ 68 - I

0,74

2,93

0,37

3,33

5,93

3,95

43

02’ 67 - F

0,73

3,19

0,48

2,52

6,07

4,36

44

10’ 58 - P

0,78

2,52

0,36

3,34

4,44

3,23

45

09’ 60 - P

0,72

3,07

0,42

2,33

5,51

4,26

46

11’ 61 - P

0,84

3,19

0,35

1,76

6,82

3,79

47

10’ 60 - U

1,74

4,15

0,5

2

8,3

2,38

48

88’ 35 - DD

0,8

3,31

0,4

3,36

4,1

4,13

49

92’ 39 - II

0,8

1,83

0,38

2,33

2,9

2,28

50

90’ 36 - CC

0,64

2,84

0,3

2

4,13

4,43

51

06’ 69 - M - 72

2

2,69

0,47

1,98

6,19

1,34

52

92’ 39 - HH

0,83

2,83

0,39

3,11

5,69

3,4

53

10’ 59 - R

0,65

3,12

0,34

3,25

5,3

4,8

54

03’ 64 - A

0,68

2,64

0,34

2,52

4,05

3,88

55

04’ 20 - G

1,01

4,02

0,28

2,07

7,02

3,98

56

05’ 70 - R

0,7

2,48

0,24

2,71

4,25

3,54

57

İsimsiz 1

1,88

4,6

0,42

4,45

0,7

0,5

8,7

2,44

58

İsimsiz 2

0,7

1,8

0,3

4,6

0,7

1,7

8,8

2,57

0,77

0,7

0,8

1,5

0,97

0,56
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EĞİRDİR TEMRENLERİ ÖLÇÜLERİ (EN-BOY)
VE AĞIRLIKLARI
AĞIZ

İĞNE

BOYUN

NO

EN
(cm)

BOY
(cm)

EN
(cm)

BOY
(cm)

EN
(cm)

BOY
(cm)

AĞIRLIK
(gr)

EN-BOY
ORANI
(cm)

2

1,3

2,4

0,4

0,9

0,66

1,9

7,03

1,8

6

0,5

3

0,33

1,87

0,66

2

8,95

6

7

0,9

1,6

0,2

2,8

4,49

1,7

54

1,5

4,7

0,4

2

0,8

0,4

8,5

3,13

55

1,7

2,5

0,37

0,56

0,85

0,52

4,58

1,47

63

1,4

3,3

0,3

1,7

0,8

0,9

6,81

2,35

65

0,63

2,6

0,34

1,6

4,19

4,12

31

0,6

2,45

0,36

3,46

4,08

50

1,7

3,6

2,2

51

1,67

1,6

0,3

62

1,3

2,2

22

1,1

8

0,96

0,38

7,21

0,3

0,8

0,54

5,31

2,11

2,7

0,76

0,46

2,7

0,95

2,24

2

0,67

1,3

3,57

1,69

2

0,35

1,53

0,7

0,62

4,48

1,81

0,75

3,24

0,35

4,4

9,85

4,32

59

3,11

6,8

0,37

3,2

15,74

2,18

39

1,51

3,41

0,44

3,64

3,68

2,25

3

1,67

3,87

0,33

4,1

8,93

2,31

20

2,44

3,89

0,32

2,11

5,85

1,59

48

1,91

7,05

0,51

1,87

14,75

3,69

17

1,24

2,12

0,23

2,21

0,68

0,36

3,62

1,7

0,72

0,29

0,81

5

1,98

3,48

0,33

2,8

0,84

0,32

6,36

1,75

47

2,65

3,39

0,35

2,81

0,8

0,45

9,41

1,27

60

2,54

3,75

0,41

1,01

9,62

1,47

66

0,95

4,03

0,49

5,54

10,39

4,24

52

1,11

5,98

0,61

4,68

15,5

5,38

19

1,14

3,14

0,27

4,19

0,9

0,55

6,63

2,75

53

1,19

2,4

0,37

1,8

0,78

1,07

4,64

2,01

13

0,73

1,67

0,32

4,38

4,87

2,28

44

0,89

2,02

0,36

3,48

5,38

2,26

58

0,85

2,12

0,29

1,83

0,61

0,45

2,79

2,49

12

1,13

3,23

0,41

2,58

0,79

0,87

6,15

2,85

23

1,21

4,65

0,42

0,69

4,98

3,84

21

1,54

3,47

0,48

3,11

7,35

2,25
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0,9

0,8

0,98

EĞİRDİR TEMRENLERİ ÖLÇÜLERİ (EN-BOY)
VE AĞIRLIKLARI
AĞIZ

İĞNE

BOYUN
AĞIRLIK
(gr)

EN-BOY
ORANI
(cm)

3,28

8,04

4,69

0,41

2,79

8,3

4,85

4,67

0,37

2,73

10,27

2,31

2,1

0,35

1,7

0,67

1,23

4,5

1,79

1,12

3,35

0,3

1,73

0,34

0,75

5,36

2,99

11

1,45

3,8

0,45

2,38

0,86

1,48

10,42

2,62

15

1,81

4,5

0,39

4,63

0,63

0,59

7,76

2,48

40

2,11

4,09

0,48

2,21

0,62

0,83

10,64

1,93

29

2,38

4,01

0,42

5,54

1,02

0,72

14,88

1,68

4

1,31

2,59

0,29

1,21

0,63

0,58

3,43

1,97

33

2,39

4,11

0,28

3,65

0,89

0,54

9,95

1,71

1

2,62

4,85

0,32

2,48

0,91

0,23

9,62

1,85

36

1,55

2,58

0,47

1,07

0,89

1,5

7,09

1,66

25

1,09

1,9

0,3

2,2

0,75

0,8

3,66

1,74

28

0,98

2,02

0,39

1,45

0,51

0,34

2,51

2,06

30

0,74

2,93

0,72

1,47

3,94

3,95

24

1,18

2,19

0,33

1,54

0,73

0,58

3,88

1,85

18

1,17

3,14

0,39

1,8

0,82

1,01

7,69

2,68

64

1,03

2,14

0,32

3,82

0,63

0,64

5,7

2,07

0,67

3,67

46

0,68

1,24

0,26

3,21

0,58

0,94

2,96

1,82

35

1,9

3,28

0,36

3,11

0,72

0,35

7,47

1,72

16

2,16

4,38

0,56

0,78

0,68

1,24

6,87

2,02

38

1,52

3,19

0,38

3,2

0,66

0,45

4,97

2,09

42

1,3

2,98

0,42

1,13

0,64

1,42

6,6

2,29

26

1,32

2,78

0,41

4,47

0,65

1,24

6,5

2,31

34

2,03

4,54

0,58

3,13

0,81

0,51

11,65

2,23

14

1,26

2,71

0,42

1,72

0,69

0,44

5,93

1,15

61

1,31

1,48

0,73

3,42

2,8

1,12

37

1,44

4,17

0,36

1,32

0,79

0,53

5,49

2,89

9

1,2

4,12

0,43

5,72

0,83

0,71

8,81

3,43

NO

EN
(cm)

BOY
(cm)

EN
(cm)

BOY
(cm)

27

0,82

3,85

0,38

56

0,78

3,79

41

2,02

43

1,17

45

49

EN
(cm)

BOY
(cm)

2,01
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tır. Aynı merkezlerin dörtgen kesitli örneklerinin ölçüleri kısalarda 0,9x3,6 cm. ağız,
0,45x3,85cm. iğne ölçülerine, uzun olanların ise 1,1x4,25cm ağız 0,45x1,7cm iğne
ölçülerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu veriler risaledeki ağız ölçülerine yakın
veriler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bizim doğrudan ölçüsünü alabildiklerimiz dışında kalanların ölçülerinin nereden alındığı, nasıl alındığı net olmadığı için bu
genellemeler konusunda ihtiyatlı davranmak zorundayız.
Temrenlerin Ağırlıkları: Memluk ok risalesinde okla temrenin ağırlıkları arasında 1/7 şeklinde bir oran olduğu (Latham-Paterson,1970:25), Osmanlı risalelerinde
ise bu oranın bazen 1/8’ye çıkabildiği belirtilir (Mustafa Kâni Bey,2010:131). Bu
oranlar, risalelerde ağırlığı belirtilmeyen temrenlerin ağırlıklarını, oklardan yola çıkarak tespit edebilmemize imkân tanıyor. Taybuga’nın ok risalesinde ok ağırlığının
19,69-38,88 gr. arasında olduğunu belirtir (Latham-Paterson, 1970:31). Bu veriyi
yukarıdaki kaideye uyguladığımızda Ortaçağ temrenlerinin yaklaşık 2,8-5,55gr. arasında ağırlığı sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bir başka Ortaçağ ok uzmanı El Hanefi’l
Aksarayî ise risalesinde, temrenlerin oklara göre hesap edilerek 3,37-6,22 gr. arasında ağırlığa sahip olduğu belirtir (Latham-Paterson, 1965:256). 1500 tarihli Anonim
Arap (Memluk) ok risalesinde (Faris-Elmer 1945:174) ise 8,8-46,6 gr. arasında ağırlığa sahip oklara bakarak ortalama temren ağırlıklarının 1,2-6,6 gr. arasında olduğu
ifade edilir. Taybuga bir çarh ucu türü olan bazlah’ın 3 dirhem yani 9,2 gr., akar denilen fırlatma alet için 3,5 dirhem (11 gr.), kassap isimli alet için ise 7 dirhemlik (21gr.)
uç ağırlığı önerir (Latham-Paterson, 1970:29). İnceleme ve ölçme imkanı bulduğumuz Selçuklu ve Bizans ören yerlerine bakarak ortalama ağırlıkları şöyle tespit ettik:
Dörtgen olanların kısaları 4-10gr, uzun olanları 8-16gr.; yassı olanlardan Kite tipi
2,51-10,42gr., Eşkenar dörtgen tipi 4,7-14,88gr., Kısa Deltoit tip 2,8-14,75gr., Uzun
Deltoit ise 4,58-15,74gr. arasında ağırlığa; Dairesel tipin savaşa uygun olanı 7gr. iken
av ve/veya eğitim amaçlı olanların 4,01-5,97gr. arasında; Hilal biçimlilerin 2,7-2,96
gr. arasında; Keski tipin 4,48 gr., Bileşik tipin ise 3,51x13,67gr. arasında ağırlığa sahip olduğu anlaşılmıştır. Tespit edilebilen dörtgen kesitli savaş amaçlı Çarh uçlarının
18,29-125,28 gr. arasında ağırlığa sahip olduğu tespit edilmiştir. Maalesef Karacahisar-Gevale gibi kovanlı çarh uçlarının bulunduğu Ören yerlerine ait yayınlarda ağırlıklar ölçülmediği için bu türdekileri ağırlıklarına ait bir tespit yoktur. Medvedev’in
(1966:65) Rusya Ortaçağ buluntularına bakılırsa 10-14.yy.a tarihlenen temrenlerin
ortalama 9-10.gr., çarh uçlarının ise 18-30.gr. arasında olduğu, buna karşın 30-50 gr.
hatta 200 gramı bulan örnekler de bulundğu belirtilir. Buna göre Rusya’da Medvedev’in tespit ettiği ölçüler ile bizim çarh uçları için tespit ettiğimiz veriler Taybuga
risalesindeki verilerle paralellik arz etmektedir. Ancak objelerin zaman içinde korozyon ve diğer etkenler nedeniyle oluşacak ağırlık kayıplarının bu tasnifler sırasında
göz önünde bulundurulması gerekir. Ancak her halükârda okun havada süzülme ve
dengesi gibi hususlarda başlıca âmil olan ağırlığ bu tip temren analizlerinde ölçülmesi elzemdir. Yücel, (1999:300) Topkapı Sarayındaki Osmanlı oklarını incelediği eserinde, temrenin okun ağırlığını ve durumunu büyük ölçüde etkilediğini, 35-40 gr.lık
tirkeş (savaş) oklarında, ağırlıkları bazen 16-17 gramı bulan temrenler kullanıldığını
belirtir. Osmanlı dönemi için 10-12 gr. ortalama klasik yayla atılacak temren için uy76

gun bir ağırlık olsa da Selçuklu dönemi ve diğer Ortaçağ yay örneklerinin biraz daha
ağır olduğu da düşünüldüğünde, temrenin ağırlığının da buna bağlı olarak daha fazla
olabileceği düşünülebilir. Ortaçağ için 4-18 gr. ağırlığı alt sınır olarak belirlersek bu
döneme ait çarhveya fırlatma aletlerine ait uçlar için 19-37 gr. arasında bir ağırlığı
uygun bulabiliriz.
Temren Üretim Merkezleri: İran coğrafyasındaki Erken İslam dönemi metal üretimi konusunda önemli bir tez çalışması olan J.Allan, Damāvand’ın en önemli temren
üretim merkezi olduğunu burada, 10.yy.da bu konuda uzmanlaşmış çok sayıda zanaatkâr olduğunu belirtir (Allan, 1976:402). El Mesudî ise genel olarak kuzey Kafkasların önemli bir üretim merkezi olduğunu ifade eder (Allan, 1976:405). Anadolu’da
bulunan en büyük temren koleksiyonu Samsat’ta ele geçmiştir. Burada ele geçen
12.200 adetlik koleksiyon içinde yer alan üretim hatası örnekler ve yüzlerce parça
hazırlık malzemesi luppelerin bulunması, Samsat’ın Ortaçağın önemli temren üretim
merkezlerinden biri olabileceğini düşündürür.
Ortaçağ’da böylesi büyük miktarlarda üretimin gerçekleştiği başka örnekler de
vardır. İngiltere Gloucestershire’daki 1256 tarihli St Briavel Kalesinde gerçekleştirilen kazılarda 25.000 ‘quarrel (dörtgen)’ tipi çarh ucu bulunmuştur (Straley-Cubitt,
2015:61-68). Ayrıca buradan İngiltere’nin diğer merkezlerine önemli sayıda temren
üretilip gönderildiğine, hatta bunlar için ne kadar ücret ödendiğine dair birinci el
kayıtlar da mevcuttur. D.Bachrach, Kral III.Henry, John ve I.Edward dönemi resmi
kayıtlarına dayanan çalışmasında çarh uçlarının gün gün üretim miktarları ve bunlara
ödenen ücretleri açıklar. Yazar, garnizonlarıdan St. Briavel Kalesi’ndeki üretim haneye bazen 1 milyonu bulan sayılarda temren siparişi geldiğini (Bachrach, 2006:87),
ücret olarak da örneğin 1278’de 1000 uç için 13 şilin ödendiğini ifade eder (Bachrach, 2004:117).
Haçlı kalesi Vadum Iacop’da bulunmuş 1000 temren de böylesi bir üretime işaret eder. (Raphael, 2008:264, Fig.3) Filistin’deki Memluk/Haçlı Kalesi Arsuf’da bulunmuş 1200 demir temren için de bunu söyleyebiliriz (Raphael-Tepper, 2005:95,
Fig.8A).
Bugünün Selanik’inin tıpkı St. Briavel gibi Ortaçağ’da çok önemli bir üretim
merkezi olduğu anlaşılmaktadır. Kolias, IV. Leon’dan alıntı yaparak Himerios seferi
sırasında (911-912) Selanik’in Fabricae Sagittariae Concordiensis’inden Nikopolis
ve Peloponesos’a 200.000 ok temin edildiğini aktarır (Kolias, 1988:226). Nitekim buradaki kazılarda da çok sayıda temren ele geçmiştir (Antonars, 2016:49-50, Fig.28).
Selanik, St.Briavel gibi önemli bir üretim merkezidir ve Ortaçağ’da Bizans’ın metal
üretim Fabricae’sıdır. Bu tip büyük üretimin Osmanlı döneminde de devam ettiği
bir resmi kayıtla ortaya çıkmaktadır. Fatih döneminde Gelibolu kalesine ait 1462
tarihli tahrir defterlerinde “…Cemaat-i Zenberek okın yonucılar ki ulûfe yimezler
asılda iki nefermiş yılda 7200 zenberek okın virirlermiş şimdiki halde birisünün oğlı
erişmiş üç nefer olmuşlar ol sebebden yılda 10.800 zenberek okın virecek oldılar bu
mûcebce deftere sebt olındı bunlar dahi avârızdan emîn dururlar ellerinde pâdişâhımızın hükm-i hümâyûnu vardır” denilerek zenberek oku yapıcısı üç gayr-i müslim
Rum reaya’yanın, kişi başına yılda 3600 (yılda toplam 10.800) zenberek oku yap77

maları karşılığında avârız vergisinden muaf tutuldukları ifade edilmektedir (Altuğ,
2016:260-261, not37). Bu veri Samsat, Arsuf, St Briavel gibi büyük temren üretimlerinin, Osmanlı döneminde de planlı bir şekilde sürdürdüğünü ortaya koymaktadır.

Tablo 7: Samsat Höyük dörtgen temrenlerinin en-boy/ağırlık grafiği

Tablo 8: Çarh temrenlerinin en-boy/ağırlık grafiği
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3.3 Terminoloji
Bu çalışmanın sonunda Ortaçağ’da kullanılan ok ve temren terimlerini ihtiva
eden bir sözlük sunulmuştur9. Bu sözlük, Ortaçağ savaş sanatına ait hem furûsuiye
(binicilik), el-nuşşâb (okçuluk), funûn el harbiye/adab (taktik strateji ve askeri organizasyon) gibi birinci el tarihi kaynaklardan hem de Divânü-Lûgati’t-Türk ve Kutadgu Bilig gibi orijinal lügatlar ile çağdaş kaynaklardan (Tablo 1) yararlanılarak ok,
yay ve fırlatma makineleri ile ilgili temrenlere ilişkin tanımlamalar yer almaktadır.
Bu kapsamda Ortaçağ’da sıklıkla kullanıldığı anlaşılan fırlatma makinelerinin oklarına ve onların uçlarına ilişkin tespitlere de bu bölümde yer verilmiştir.
Okçulukla ilgili terimlerin çeşitli dönem ve coğraflara özgü farklı kullanımlarına
rastlanırken, bazen de çeşitli dönemlerede aynı terimin farklı dönemlerde kullanılabildiğini görebilmekteyiz.
Türkçe olan “ok” terimi, Antik Yunan ve Roma dönemlerinde “Ardis”, “Belemnon”, “Belos” olarak adlandırılmış, Farsça “Tîr”, Arapça “sehm”, “pertav”, “navek” terimleri ok anlamında kullanılmıştır.
Çalışmanın ana konusu aslında okun bir bölümü olan temrendir. Okun ucunda
yer alıp esas delici kısmı ihtiva eden bu bölüm, Türk askeri literatürünün en erken
tarihlerden bu yana “temren” veya “demren” şeklinde adlandırılır. Harzem Türkçesi
metinlerinde mızrak ucu için“süngü temürü” ifadesi yer alır. Memlûk ok risalesinde
ise okun bu bölümü Arapça olarak “naşl veya zugg”, Safavi kaynaklarında ise Farsça
“peykân” olarak adlandırılmıştır. Temrenin bölümleri olan iğne ve uç kısımları da
zaman zaman farklı şekillerde ifade edilmiştir.
Temürgen tabiri Dîvânü Lügati-t Türk’te “Oğuzca Ok temreni” olarak açıklanmıştır. Bu sözcük, tämür sözcüğünün bir türevidir ve aynı anlamdaki tämrän sözcüğüyle ilişkilendirilmiştir. Tämrän Oğuz sahasına aittir (Karaşlar, 201,:514). Oğuz
lehçelerinde ise sadece Türkiye Türkçesi’nde yer alır. Clauson’un sözlüğünde temür
adından türetildiği belirtilen sözcük için “arrow-head ok ucu” karşılığı verilmiştir.
(Clauson, 1972: 509b) Sözcük etimolojik sözlük’te “ok, kargı gibi şeylerin ucuna
takılan sivri demir” şeklinde tanımlanır ve temür adına eklenen -gen küçültme ekiyle
oluştuğu belirtilir. Ligeti, Macaristan’daki yer ve kişi adı olarak kullanılan Kumanlardan kalma temörkény sözcüğünden yola çıkarak Dîvânü Lügati-t Türk’teki sözcüğün temürken biçiminde okunması gerektiğini ve 14. yüzyılda Moğolcaya demren
biçiminde geçtiğini söyler (Teres, 2007: 1188). Dan Kelly’de ise tämür maddesi altında verilen sözcük için arrowhead “temren, ok ucu” karşılığı verilmiştir (Dankoff,
1985: 185). Peykân terimi ise Orta Farsça’da pēkan’dan gelir (Khorasanî, 2014:22).
Bu nedenlerden ötürü çalışmada okun belirli bir bölgesini ifade etmeye çalışan
bir isim tamlaması (okucu) yerine, okçuluk tarihimizdeki özel bir tabir olan “temren” kullanılacaktır. Temrenin bölümlerinin isimlendirilmesinde de yine ok risaleleri temel alınacaktır. Ortaçağ temreni iki ana kısımdan oluşur. Birincisi ağız (kimi
9
Çalışmanın sonundaki bir temren lüghatçesi sunulmuş olup buradaki metinde Farsça ve Arapça sözcük ve terimler Arap
alfabesiyle yazılmış ve Latin alfabesine aktarılmıştır. Bu yazılışta yaygın olarak kullanılan Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi transkripsiyon sistemi kullanılmıştır.
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ISLIK/KILAVUZ/MENZİL
ARSLAN ERGÜÇ
BAHAEDDİN ÖGEL
ÜNSAL YÜCEL

MANCINIK

ARRADE

OKUCU

YASSI TİP

Çavuş Oku
Çağırgan Oku

DİVAN-I LÛGAT-İT TÜRK

Çevürgen

ABDULLAH TEMİZKAN

Çewirgen

Başak

MÜBAREKŞAH

Mancınık-ı endâz

Arrâde-i endâz

REŞİDÜ’D-DİN

Mancınık

Arrâde

İBNİ BİBİ

Arrade

EMİR KEMALEDDİN

Mancınık

Arrade

EMİR MÜBAREZEDDİN ÇAVLI

Mancınık

Arrade

AHMED MEHDİ HÜSEYİN OĞLU
ŞERİF MUHAMMED
TAYBUGA

HİLAL TİP

Ötkün

Cangal-e peykan-e
gari
Sabqî

Husbân

Canwarî

TARİH-İ CİHANGÛŞA
K.HUURİ
GUMİLEV
EL HÜSEYNÎ
TAVKUL
BROWSTEİN
NİZAMÎ-İ ARÛZÎ
E. G. BROWNE
ERKAN GÖKSU

Kızıl ok

Nüşşâb

Timren

JAMES ALLAN

AL-Juzjani

FAHR-İ MÜDEBBİR

Pêkân/Peykân

Peykân-e Batpây

DEHKSODA DİJİTAL SÖZLÜK

Peykân-e Bilak-e
Dorostpar

TARİK-İ ÂLAM ÂRYA-YE AMİNİ

Peykân-e Bilak-e
Sepânâksi

JONNATİ ATÂİ
ŞEHNÂME (FÎRDÊVSİ)
M.M. KHOROSANİ

Tir-e Nâvâk

Kamân-e Carx

Peykân-e Mâhipost

SA’İD BUSTAN
MELİKİAN CHİRVANİ
TARSUSİ
SAMED AYYÂR
HAFT PEYAR
GOLESTÂN
ROMUZ-E HAMZE
TARİK-İ AHMED ŞÂHİ
MOĞOLLARIN GİZLİ TARİHİ

Ho’orçah/Anghua/
Kayibur

TERES

Yasıc ok

SARACEN ARCHERY

Naşl

MUHAMMED ZAMÂN
PAUL E. KLOPSTEG
Tablo 1: Temren Terimleri Tablosu

Mi’balah
Helâli

Pishrew

AV TEMRENİ

ARBALET/TEMRENİ

ZEHİRLİ OK

ZIRHA ATILAN

Katurlug Ok

Tir-e Zereh

Zenbûrek

Demir Kundaklı Yay

HEDEF OKU

EĞİTİM OKU

Puta

Talimhâne Oku/Pişrev

ALTIN OKUCU

Kalva

Tir-e Tarksekâf

Çark

Peykân-e Naxunak
Canwarî

Kavs ar-rikâb

Zeytuni

Nasül al-ahdâf

Tir-i Çarh
kavs al-çarh, kavs-al rijl
Çentikli Ok
Demir Delen Oklar
Zırh Delen Darb Oku
Zev

Golde
Kemân-ı Gurûhe
Chahâr/Çehâr
Çentikli ok
Mawdûdî

Peykân-e Narmâhan

Peykân-e Qolule

Peykân-e Zerehsekâf

Peykân-e Masqi

Tir-e Josangozâr
Kamân-e Tâyerân

Kamân-e Tir-e Nâvak

Tir-e Kaftân

Tir-e Âmâj

Peykân-e Tir-Tatar

Tir-e Josanxây
Tir-e Kaftân
Tir-e Moqfarsekâf

qaws ar-rijl

Al-Munâdalâh fi’l Ahdâf
Kamân-e Kabbâde
Azmayiş

ÇELİK OKUCU

HİND OKUCU

DEMİR OKUCU

DİKDÖRTGEN KESİTLİ

ÜÇ KANATLI TİP

Peykân-e Kuhpâye-ye
Hendustân

Peykân-e Narmâhan

Peykân-e Qolule

Peykân-e sesu

ARSLAN ERGÜÇ
BAHAEDDİN ÖGEL
ÜNSAL YÜCEL
DİVAN-I LÛGAT-İT TÜRK
ABDULLAH TEMİZKAN
MÜBAREKŞAH
REŞİDÜ’D-DİN
İBNİ BİBİ
EMİR KEMALEDDİN
EMİR MÜBAREZEDDİN ÇAVLI
AHMED MEHDİ HÜSEYİN OĞLU
ŞERİF MUHAMMED
TAYBUGA
TARİH-İ CİHANGÛŞA
K.HUURİ
GUMİLEV
EL HÜSEYNÎ
TAVKUL
BROWSTEİN
NİZAMÎ-İ ARÛZÎ
E. G. BROWNE
ERKAN GÖKSU
JAMES ALLAN
FAHR-İ MÜDEBBİR
DEHKSODA DİJİTAL SÖZLÜK

Peykân-e Pulâd-e
Âbdâde

TARİK-İ ÂLAM ÂRYA-YE AMİNİ

Peykân-e Hendinecad

Peykân-e Sepahlu

JONNATİ ATÂİ
ŞEHNÂME (FÎRDÊVSİ)

Peykân-e Pulâd

M.M. KHOROSANİ

Tir-e Fulâdpekân

Peykân-e Narmâhan

Tir-e Javâldu

SA’İD BUSTAN
MELİKİAN CHİRVANİ
TARSUSİ
SAMED AYYÂR

Dakar
Tîr-e Fulâdpeykân

HAFT PEYAR
GOLESTÂN
ROMUZ-E HAMZE
TARİK-İ AHMED ŞÂHİ
MOĞOLLARIN GİZLİ TARİHİ
TERES
SARACEN ARCHERY

Rahb

MUHAMMED ZAMÂN

Âhanin Peykân

PAUL E. KLOPSTEG
(devam) Tablo 1: Temren Terimleri Tablosu

Peykân-e Câhrpahlu

Sepahlu

OKUCU İĞNESİ

İKİ KANATLI OK

İRAN OKU

ÇİVİ TİP

SAVAŞ OKUCU

SİLİNDİRİK OK U.

KEMİK OK UCU

KESKİ TİP

Tirkeş

Kamân-e Kermân
Sîlân

Zeytuni
Nasül al-ahdâf

Tir-e Hendui

Senân

Peykân-e Náxunak

Kamân-e Jang

Peykân-e Totmâji

Silân
Sinh

Tîr-e Dosâx

Uçumah

Madkhal

Yaqhliq
Tir-e Tarkesi

Tûmâr
Tir-e Xâki

çalışmalarda namlu diye adlandırılmıştır), diğeri iğnedir (bazı çalışmalarda saplama
olarak geçer). Temrenin okun gövdesine saplandığı uzun ince kısım “iğne”, olarak
isimlendirilir. Temrenin esas kesici kısmı “ağız”, gövdeyle temrenin birleştiği ve sinir sargı sarılan kısım ise “bilezik” olarak adlandırılacaktır (Şekil 8). Bazı örneklerde
bilezik ile ağız arasında yer alan uzun ince biçimlenen kısım ise “boyun” olarak
isimlendirilecektir.
Dörtgen temrenler, Telhîs-i Rumât isimli Osmanlı risalesinde ‘murabba’ olarak
isimlendirilirken, “zırh ve demirden başka et, sinir, kemik her neye isabet ederse geçip çekince bulunduğu yeri söküp parçalardı” (Mustafa Kâni Bey 2010:131) şeklinde
kullanım yeri açıklanır. Muhammed Zaman’ın 15.yy Safevi ok risalesinde peykân-e
ĉahrpahlu ismiyle anılan bir temren tipi muhtemelen dörtgen tipi tanımlıyor olmalıydı. Risalede bu tipin “dört köşeli olduğu ve plaka zırhlara atıldığı” dört parmak10
uzunluğunda olduğu ifade edilir (Khorasani, 2016:54, not 70). Bunun dışında tir-e
kadang-e panzdahmosti cahrpar-e almâspeykân isimli bir başka ok tipi, temreninin
elmasa benzetilmesi dolayısıyla dörtgen tipin baklava kesitli alt tipini isimlendirdiği
söylenebilir (Khorasani, 2014:28). Harzemli savaşçılarının kullandığı bu oklar arasında tir-e javalduz isimli tip dörtgen tipi ifade ettiği isminden anlaşılabilir (Khorasani, 2012:43). Ancak bunların içinde dörtgen tipi ifade etmesi akla en yakın isim Fahri
Müdebbir’in 12.yy. ait eserindeki peykân-e kolule olmalıdır. Bu temrenlerin büyük
penetrasyon kabiliyetiyle farklı zırhlara atıldığı ifade edilir (Khorasani, 2014:23-24).
Batı ok literatüründe ise bu tip temren bodkin (Türkçe bız) olarak ifade edilirken,
bunun İngiliz okçusu tarafından “zırhlı süvarilere karşı oldukça etkin kullanıldığı”
anlatılır (Latham-Paterson 1970:31).
Telhis’te müselles olarak adlandırılan üçgen tip , “kılıç gibi su verildiği için savaşlarda hemen her şeyden kolayca geçer” denilerek “tesiri fazla ve büyük yara açması yüzünden düşmandan kurtulmaya sebep olduğu” anlatılır (Mustafa Kâni Bey
2010:132).
Yassı tipe dair kaynaklarda rastladığımız en eski isimlendirme ‘yasıc’tır (Teres
2007:1187). Divânü-Lûgati’t-Türk’te geçen ve ‘yası’ adından türediği ifade edilen
bu terim Sir Clauson’un etimoloji sözlüğünde “yassı ve uzun ok temreni” şeklinde
açıklanır (Clauson 1972:974a). 14.yy.da Taybuga’nın ok risalesinde yasıc tabirinin
kullanılmaya devam edildiğini görüyoruz. Bu veri, Türk okçuluk literatürünün ne kadar köklü ve devamlılığı olan bir geçmişi olduğunu göstermesi açısından önemlidir.
Taybuga’nın zikrettiği diğer iki terim yaglık ve harbî’dir. Bu terimlerin karşısında
‘üçgen veya çivi gibi kare kesitli, zırha karşı etkili savaş temreni’ açıklaması bulunup
morfolojik olarak hangi tipi kastettiği anlaşılamamaktadır. Bir başka temren haydarî
ismindedir ancak bunun açıklanmasında av için kullanıldığı ve canvarî (canavar)
isminden mülhem olduğu dışında bilgi yoktur (Latham-Paterson, 1970:28-29). Hem
Taybuga’da hem de Telhis-i Rumât’ta karşımıza çıkan zeytunî isminden anlaşılacağı
gibi zeytine benzeyen formu olan bir temren olup savaşta zırh delmede en fazla kullanılan tip olarak zikredilir. Ancak bunun yassı tip olup olmadığı net değildir. Ancak
10
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Dört parmak boğumu uzunluğunda demek istenilmiş olmalı.

Latham-Paterson’un canlandırma resimlerinden anladığımız zeytunî’nin yassı biçimli bir şekli olduğudur (Latham-Paterson, 1970:25, Fig.15).
Bunun dışında Fahri Müdebbir tarafından aktarılan peykân-e sepahlu/peykân-e
sesu isimli temren, “etin içine yerleştiğini eğer çıkarılmak istenirse eti yırtmak gerektiği” şeklinde izah edilir (Khorasani, 2014:23). Aynı eserde peykân-e barg-e bid “söğüt yaprağı biçiminde temren” veya peykân-e bilak-e sepânâsi “uzun ince bir küreğe
benzeyen temren” şeklinde başka tabirlere rastlanır (Khorasani, 2014:27). Asya’da
önemli bir geleneğe sahip Mancu okçuluğunda yassı kesitli temrenlere ‘pi’ denildiğini biliyoruz (Dekker, 2008:20).
Ta’âlibi’ye göre “enli uç” anlamında kullanılırken sonraki sözlüklerde “küçük
kısa ok” diye tarif edilen dairesel temrenler erken dönem Arap edebiyatından Hudsail
Divanında vücuda derinlemesine girebilen kenarsız yumuşak ifadeleriyle açıklanır
(Schwarzlose, 1886:305). Divan-ı Lûgat-it Türk’te ‘kalva’ isimli bir talim/öğrenci
okundan bahsedilir (Yıldırım-Çiftci, 2012:1243). Ancak bunun formuna ilişkin bilgi
verilmez, buna karşın idman oku olmasından ötürü dairesel olduğu tahmin edilebilir.
Taybuga’da yarışma (hedef) atışları için kullanıldığı ifade edilen ‘naşl el hadaf’ temreninin dairesel biçimli olduğu tarif edilir. Bunun Osmanlı dönemi hedef uçlarının
benzeri olduğu, aynı isimle anılmasından da anlaşılabilir Aynı risalede ucu küt silindirik biçimli amacī isimli bir ok türünden de bahsedilir (Latham-Paterson, 1970:25).
Safevi dönemi ok risalesi Connati Ata’î’de geçen ‘peykān-i māskī’ tabiri eğitim
temreni, keskin olmayan kör, kesmez, yuvarlak biçimli idman anlamında kullanılmıştır (Khorasanî, 2014:27). Yine Safevi dönemi ok uzmanı Muhammed Zaman’ın
risalesinde geçen āhanin peykān’ın yuvarlaklaştırılmış demirden ve kalkan atışların
uygun olduğu, sert atışların yapılamadığı uç olarak açıklanır (Khorasanî, 2016:54).
Son olarak 18.yy. Osmanlı ok risalesi Telhis’te zeytunî tip temrenin puta ve azmayiş
atışlarına özel, ucu yuvarlak uçlar olduğu açıklanır (Mustafa Kâni Bey 2010:131).
Hilal biçimli temren, Muhammed Zaman’ın risalesinde ‘hilalî’ diye anılır (Khorosanî,2016:54, dpnt.79). Genceli Nizamî’de tîr-e dusâk çift çatallı ok olarak açıklanırken, Şeyhname’de bu okun Rüstem tarafından İsfendiyarı gözünden vurmak için
kullanıldığı belirtilir (Khorasanî, 2014:24).
Keski tipin risalelerde geçen tabirlerden hangisiyle ifade edildiğine dair kesin
bulgular yoktur. Buna karşın 12.yy. Gazne-Gur savaş uzmanı Fahri Müdebbir’den
öğrendiğimiz ve ‘zırh delici’ diye açıklanan tīr-i bakaltāk, (Khorasani, 2012:43), tīr-i
cevşen-guzer ve tīr-i zirih, (Khorasani, 2014:26) keski tipinin karşılığı olarak kullanılmış tabirler olmalıdır.
Çağdaş yayınlarda kancalı, kırlangıç kuyruğu, dikenli şeklinde isimlerle anılan
temren tipine geleneksel ok risalelerinde geçen tabirlerden en yakın olanı tîr-i badaksân dir (Khorasanî, 2014:28). Bunun dışında bir terim tespit edemedik.
Kazılarda bulunan temrenler arasında bir grup, klasik bir yayla atılabilecek ok
temreninden daha ağır olmasıyla dikkati çeker. Bu ağırlıklarda bir temrenin geleneksel yayla atılamayacağı düşünülürse bunların ancak kundaklı yaylarla atılabileceği
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açıktır. Bunlar batılı literatürde crossbow, çağdaş literatürde tatar yayı denilen Selçuklu kaynaklarında çarh/çark veya zenburek denilen kundaklı yay sınıfından savaş
aletlerine ait uçlardır. Askeri metinlerden El Hull-Taurah, yayları, kavs el-yad (el
yayı) ve kavs el-ricl (ayak yayı) olarak ikiye ayırır (Huuri, 1941:105). 12.yy.da Mardu et Tarsusi de kavs el ricl tabirini kullanır. Ayak yayı olarak belirlenen bu silah başlangıçta, klasik yayın dışındaki her türlü fırlatma yayı için kullanılan bir tabirdi. Daha
sonra ayağın bir üzengiye takılarak kullanıldığı kavs el rikâb isimli daha gelişmiş bir
versiyon ortaya çıkmıştır. Bu aletin Farsça çarh veya zenbürek şeklinde iki ismi olup
Arapça kavs el-garh ve Farsça keman-i tarh, tarh kaman şeklinde de anılırdı. Çarh
Farsça’da “sert yay”, “güçlü büyük yay” anlamında kullanılır. Tarh ise “kuşatma
aleti, bir tür mancınık” diye belirlenir (Huuri, 1941:105). Bu alet Batı’da genel olarak
arbalet ve crossbow olarak tanınır. Bunların dışında bu silah Bizans’ta Solenarion
(Dennis, 2011:180) şeklinde bilinmekteydi. Bu konudaki en önemli eserlerinden biri
olan İbn Erenbuga Ez-Zeredkaş’ın, “El-Enîk fi’l-Menâcik isimli eserinde zikrettiği
kundaklı yaylar arasında Harbî, Zeyyâr, Efrenci, Sultanî, iki yaylı Keskencir, Arrade,
Türkî isimli aletler vardır (Bozkurt, 2003:565). Bu aletlere ait uçların isimleri hakkında ise değişik veriler vardır. Arapça husbân veya Farsça navak gibi isimlerle anılan
bu uçlar bazen tir-i çarh veya peykân-e tîr-i tatar isimleriyle anılırdı. Tabarî, 739’da
Horosan’da Araplara karşı ‘husbân’ isimli kısa oklarla saldırı düzenlendiğini belirtir.
750-800 arasında yaşayan Müslim el- Velid, Araplar arasında husbân isimli bir oktan bahsedildiğini belirtir (Huuri, 1941:106). Taurah, usfûr (kısa çarh oku), dudâni
(orta boy çarh oku) gibi farklı boyda çarh oku isimlerini bildirir. Batı literatüründe
ise bazen tüm crossbow ucuna bazen de dörtgen kesitli çarh temrenine quarrel ismi
verilmiştir (Galloway, 1903:19, not 1). Taybuga’nın risalesini günümüze kazandıran
Latham-Paterson, risalede kısa mesafe atışları için kullanılacak kovanlı (soketli) çarh
ucuna bazlah isminin verildiğini belirtir.
Bir fırlatma aleti olan “Mancınık” ise Farsça “Kiskincīr” şeklinde kullanılır. Literatürde bu alet sabit ve seyyar olması, fırlattığı malzeme ve gücüne göre çeşitli
şekillerde adlandırılmıştır.
Kaynaklarda ok ve yay yapımcıları için Celu-dār, Kemānger, Kemān-sāz tabirleri
kullanılmıştır. Safeviler okun muhafaza edildiği yer için“Kemānkāne” tabirini kullanmıştır. Ok atıcıları olan “Okçılar” Safevî okçuluğunda “Kemān-keş” ve “Kemānvārīḫ” olarak adlandırılır. Moğallar ok taşıyıcıları için “Hurcīn” şeklinde özel bir
isim kullanmıştır.

86

3.4 Tipoloji
Biçim dilini söze uyarlamanın en kolay yolu sınıflamadır. Doğru tanımlama ve
gruplama, formların biçim dilinde yerini bulabilmesi için neredeyse kaçınılmazdır.
Bu konudaki temel zorluk ise tipolojiyi belirleyecek unsurun tespitidir. Temren çalışmalarında sıkça ‘Ia’ veya ‘IIa’ gibi simgelerle ayrıntılı alt kümelere ayrılmış tipoloji
denemeleri görülür. Bu sınıflamaların birbirinden farklı olmasındaki başlıca sebep
temren tipolojisini belirleyecek ana etmenin farklı kısımlardan seçilmiş olmasıdır.
Bilindiği gibi Sanat Tarihi ve Arkeoloji çalışmaları, Klasik Yunan ve Roma dönemleriyle çalışmalarıyla başlamıştır. Haliyle okçuluk, özelde ise temren konusundaki çalışmaların ilkleri de bu dönemin malzemesine yönelik olmuştur. Bu döneme
ilişkin temren tipolojilerinde belirleyici etmen, genellikle temrenin okun gövde kısmına bağlantısını temin eden iğne kısmıdır. İğne kısmına göre yapılan sınıflamalarda
saplamalı (iğneli) ve soketli (kovanlı) iki ana grup teşkil edilmiş, bunların alt tiplerini
ise temrenin ağız kısmının yapısı ve kanat sayısı belirlenmiştir. Bu konuda Türkiye’deki ilk kapsamlı çalışma H.Erkanal’ın M.Ö.2.bin savaş aletlerini içeren doktora
tezidir (H.Erkanal, 1977). İkinci ve önemli çalışma ise D.Yalçıklı’nın M.Ö.12.-M.Ö.
6. yy. Anadolu metal silâh endüstrisine yönelik doktora tezidir (D.Yalçıklı, 1999).
Bu döneme ilişkin tipolojilerde iğne bölümü ana belirleyicidir. İşleve yönelik ise bir
ayrım yoktur. Roma dönemi okçuluğuna ilişkin tipolojilerde ise hem iğne hem ağız
kısmına göre bir ayrım söz konusudur (Southern 2006:211-217).
Anadolu’daki antik dönem ören yerlerinin Bizans tabakalarına ait temrenlerin tipolojilerinde, örneğin Corinth, Sardis ve Pergamon’da, çağdaş literatürün Prehistorik
ve Roma dönemi tipolojilerindeki kafa karışıklığı görülür. Örneğin Sardis’in Bizans
dönemine ait temrenleri altı gruba ayrılırken, bu tipoloji, aslında iğne kısmının saplamalı ve kovanlı oluşuna göre yapılan Prehistorik gruplamanın bir varyasyonudur.
Burada bulunmuş temrenler arasında M.Ö. I. bin veya M.Ö. VI–IV. yüzyıla tarihlenen örnekler çoğunlukla kovanlı tipe ait iken, Bizans ve Türk dönemi kültür katına
ait örneklerin arasında kovanlı tipte örnek ya çok az ya da hiç yokken (Waldbaum,
1974: 32–36, Pl. 3-4/18, 26-27 ve 34-52) her iki dönemi ait temrenler aynı gruplamyla değerlendirilmeye çalışılmıştır. T.G.Kolias (1988:219), Bizans döneminin askeri
metinlerine dayanarak farklı bir temren tipolojisi ortaya koyar. Bizanslı hekim Paulos
von Aigina’ya (625-690) dayandırdığı sınıflamasında cam, boynuz, kemik, fildişi,
taş, kamış ve ahşaptan da yapılmış Bizans temrenleri, dairesel veya çokgen (üç veya
dört köşeli), bir, iki (mızrak biçimli) veya üç bıçaklı olarak ayrılırdı. Bunun dışında
kancalı diye tarif edilen (kancası giriş yönünün tersi yönünde olan) bir temren tipinden de bahsedilir ki bu temren vücuda girdiğinde itmek veya geri çekmek mümkün
değildi. Kompozit diye anılan ancak niteliği anlaşılamayan tipin dışında çivi biçimli
ağız kısmı iğnesi kovanlı bir tipten daha bahsedilir. Son olarak boru biçimli soketli
(kovanlı) boyun kısmında çentikler olan bir tip tarif edilir. Kolias, (1988:219), Paulos’un Bizans temrenlerini boyuna göre 3 (daktlylos) parmak uzunluğunda ve bunlardan daha küçük olanlar şeklinde grupladığını belirtir. Bizanslı hekim, bunlardan
küçük olanlardan 1 parmak ölçüsünde olan ve Myota (küçük temren) isimli olanının
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Mısır’da standart kabul edildiğini ifade ederken, Alexandra’lı doktorların zehirli-zehirsiz şeklinde temrenleri ayırdığını aktarır.
Ok veya savaş aletlerini konu alan eski risalelerdeki tipoloji önerilerinde genel
bir yaklaşım dikkati çeker. Bizans dönemi için Paulos’un aktardığı gibi temrenler
söz konusu olduğunda “üçgen, dörtgen gibi geometrik” veya “yaprak biçimli, söğüt
ağacı” kavramlarla adlandırma söz konusu iken konu ok tipleri olunca av, savaş, eğitim gibi fonksiyonu esas alan bir ayrım karşımıza çıkmaktadır. Örneğin Schwarloze, (1886:305-307) Ümrü’l Kays’ında (497-545) içinde olduğu bazı Arap şairlerinin
eserlerinden yola çıkarak yaptığı en eski temren tipolojisinde; üç kenarlı, dairesel,
yaprak biçimli, çift kanatlı, üç başlı, kancalı gibi tiplerden bahseder. Bunlardan üç
kenarlı için atın yanağıyla ilgili bir benzetme yapıldığını belirtir. Yaprak biçimli form
için, Hama’daki bir ağaç türünün yapraklarıyla benzerlik kurulduğunu, Kancalı diye
nitelendirilen formun doğrudan palmiye ağacına benzetildiğini ifade eder. Şairlerin,
şiirsel ifadelerinin arasında bazen “kısa ve yassı temren” gibi doğrudan forma işaret
eden adlandırmalar da görülür. Schwarloze, bunlar içinde üç kenarlı olanın en tehlikeli temren türü diye nitelendiğini aktarır (Schwarloze, 1886:307). Dairesel, ince,
hafif demirli (esmâ-latif) diye nitelenen tip yuvarlak kesitli olmalıdır. Ortası daha
yüksek üç parçadan oluştuğu söylenen yaprak biçimli temrenin “öyle ince ki arkası
görünür” denilerek inceliğine vurgu yapılır. Dördüncü tip orta kısmı çıkıntılı diğer
türlerin bir karması olduğu belirtilirek “mükemmel kullanışlı” diye nitelenir. Yassı
temrenin ise alt ve üst kısmına doğru konikleştiği vurgulanırken diğer tiplerden iki
kenarlı olan “hedefi yaran” şeklinde tanımlanır, üç kenarlı olan yaprak biçimli tiple
benzeştirilir. Son tip ise, kancalı veya iğneli olan temrendir (Schwarloze, 1886:305307). James Allan, Schwarloze’nin aktardığı bu tiplerden bazılarının erken İslam döneminde bilinmesi konusunda şüphesini dile getirir (Allan,1976:441).
Fahri Müdebbir’in 1228-1229’da yazdığı Âdâbü’l-Harb Ve’ş-Şecâa isimli savaş sanatıyla ilgili kitabında mavdudî isimli özel bir temren tipinden bahsedilir ki
bunun altından olduğu ve mevdud isimli biri tarafından icat edildiği belirtilir (Allan, 1976:441). Bunun dışında Peykân-e kolule (mermi biçimli), Peykân-e borg-e
bid (Söğüt yaprağı biçimli), peykân-e batpây (ördek ayağı biçimli), peykân-e bilak-e
dorostpâr (geniş ağızlı kürek biçimli), peykân-e sosu (üç bıçaklı/kanatlı), tir-e dosaks (çift bıçaklı/kanatlı ok), peykân-e tutmacı (uzun ince, şehriyeye benzetilen tip),
peykân-e mâhipost (balığın sırtına benzeyen) isimli temrenler ilginç benzetmelerle
karşımıza çıkarlar (KHorasani, 2013:58). Fahri Müdebbirin çağdaşı Cuzcanî, özel
bir tip olarak “yassı temren”den bahseder ki (Allan, 1976:441) bunun Divan-ı Lûgat-it Türk’te geçen meşhur “yasıç” tip olduğu tahmin edilebilir (Teres 2007:1187).
İslam okçuluğunun klasik yüzyılı 12-14.yüzyıldır. Bu dönemde çok sayıda ok
risalesi yazılmış olup bunlar Arap ok risalesi şeklinde batı literatüründe anılsa da
tamamı Memluk eserleridir. Bunlardan en meşhur olanı 14.yy.da yaşamış Taybuga
el-Eşrefî Baklamişhî’l Yunânî isimli muhtemelen Emir-i Silah görevindeki bir Kıpçak-Memluklu komutanının “Kitab Gunyat et-Tullâb fi Ma’rifet Remy an-Nûşşab”
adlı eserdir (Latham-Paterson, 1970). Kitabın okla ilgili bölümlerinde ayrıntılı bir
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temren sınıflaması yapılmıştır. En etkili ve güvenilir temrenlerin üçgen veya kare
olanlar olduğunu belirten Taybuga, bunların savaşta her türlü zırhı karşı kullanıldığını ve birçok çeşidi olduğunu ifade eder. Temren için naşl terimi kullanılan risalede, üçgen, dörtgen yassı, dairesel, zeytunî, keski biçimli ana başlıklar belirlenmiştir.
Bu temrenlerden yassı için “canvarî” (canavar?) özel terimi kullanırken ava mahsus
olduğu; dairesel biçimli olan için “nabl el ahdaf” (hedef oku) denilerek eğitim ve
yarışma oku olduğu belirtilmiştir (Latham-Paterson, 1970:25-26). Taybuga, temren
tiplerini geometrik kavramlarla sınıfladıktan sonra kısa (sahm kaşîr) ve uzun oklar
(nüşşab) şeklinde iki alt başlıkta fonksiyonlarına göre ayırır. Kısa oklar faslında genellikle çarh/zemberek gibi kundaklı yaylara uygun uçlar tanıtılırken, uzun oklar klasik yaylarla atılanlardır. Bunlardan savaş için olanı ‘Yağlık’tır. ‘Harbi’ de denilen bu
ok türü dörtgen veya üçgen kesitli uçlara sahiptir. Bu okların her türlü zırha atılan
en etkili ok olduğu belirtilir. Zırh delen diye nitelenen ve Taybuga’nın “Türk topraklarında diğerlerine göre daha fazla kullanılır” dediği Zeytunî temrenin, ucu keski
veya bisturi gibi konik biçimli ve karkal denilen zırh türüne atılan bir diğer türünden
bahsedilir. Taybuga, savaş temrenlerinin mutlaka çelikten yapılmasını, eğer plaka
zırhı delecekse konik ucun kesilerek atılması gerektiğini, bunun çok iyi korunan bir
sır olduğunu belirtir (Latham, Paterson, 1970:26). ‘Meydânî’ denilen ok türü eğitim
veya yarışma oku olup “nuşl el ahdaf veya naşl el-hedef” diye tabir edilen temrenin
takıldığı oktur. Osmanlı dönemi okçuluğunda hedef atışları denilen müsabakalarda
kullanılan hedef okları gibi bu oklar da dairesel biçimli temrenlere sahipti. Haydarî
denilen ve yassı temrene sahip ok av için kullanılırdı. Risaleyi günümüze kazandıran Latham-Paterson bu tabirin Arapça aslan tabirinden mülhem olduğunu, Farsça
canvarî tabiriyle aynı anlamda kullanılmış olabileceğini ifade eder (Latham-Paterson, 1970:26, 197 not 9). Bunların dışında miskas isimli uzun bir başlığa (ağız kısmı kastediliyor olmalı) sahip bir temren ve yasıç isimli açıklama yapmaya gerek
duyulmayan bir temren tipi daha karşımıza çıkar. Bu tipin Divan-ı Lügat-it Türk’te,
Fahri Müdebbir de ve Taybuga’da aynı isimle geçiyor olması dikkat çekicidir. Sabkı/
Sıbka ‘nın ise halka (halqah) isimli zile sahip ok tipi olduğundan bahsedilir ki bu da
Osmanlı okçuluğundaki menzil oklarını hatırlatır. Tumâr isimli bir başka türün ise
kabak atışları için uygun olduğundan bahsedilir (Latham, Paterson, 1970:70 not j,
166 ). Mirad-ı usfurî isimli okun kuşlara karşı kullanıldığı, hiçbir kuşun bu oktan
kaçamadığı açıklanır. Amaci isimli ucu küt silindirik biçimli temren, mi’balah isimli
yassı uzun, kargı veya mızrağa benzer ok, rahb isimli demiri ağır büyük okun dışında
carad, husbân, dudânî isimli tipler vardır (Latham, Paterson, 1970:164-166 ). Ayrıca
risalede her türün kısa ve uzun alt tiplerinden de bahsedilir.
Bu konuda Memluk döneminin bir başka önemli kaynağı 1500 tarihli anonim
risaledir. Bu ok risalesinde birçok temren tipi zikredilmesine karşın esasen beş ana
başlık vardır. Bunlardan üç kenarlı olanların kısa ve uzun diye iki türü olup kısa
olan kalkan ve miğfer hariç diğer zırhlara atılırdı. Uzun olanı ise demir miğferlere
atılmaya uygundu. Üç kenarlı temrenlerin diğer alt grubu yassı biçimli olup her türlü
amaç için atılabilirdi (Faris-Elmer, 1945:107-108). Diğer tip olan dörtgen biçimlinin
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de kısa ve uzun şeklinde iki alt türü vardı. Uzun olanı kancalı olup zırhsız düşmana
ve aslan gibi yırtıcı hayvanlara uygundu. Bu temren hedefin vücuduna girdiğinde ete
sıkıca yapışır ve geri çekilmesi zordur. Kısa olanı kare başlıklı olup göğüs ve yelek
zırhına atılırdı (Faris-Elmer, 1945:108). Dairesel temrenin kısa ve uzun tiplerinden
kısa olanı bilhassa kalkana, uzun olanı ise yelek zırha ve göğüs zırhına uygundu. İnce
uzun temrenlerin kısa, uzun ve kancalı üç alt tipi vardır. Kısa olanı enli keskin kenarlı Bizans mızraklarına benzer ve her iki kenarda da birer kancası olan tiptir. Bu, zırhsız düşmana ve vahşi hayvana atılmaya uygundur. Uzun olanı genellikle 4 parmak
uzunluğunda uzun kenarlı ve ince silindirik boyunla ok gövdesine takılı olup aslan
veya geyik gibi hızlı kaçabilen hayvanların avlanmasına uygundur. Üçüncü alt tipin
oldukça ağır olan kancaları dışa çıkıntılıdır. Onlar zırhsız düşmana ve vahşi hayvana
atılırdı (Faris-Elmer, 1945:108). Son temren tipi mızrak ucuna benzeyen basit kupa
(caplike) biçimli bir tiptir ve yine mızrak uçları gibi kovanlı tipte iğneyle gövdeye
bağlanmıştır (Faris-Elmer, 1945:109).
Memluk dönemi gibi Safevi döneminde de çok sayıda ok risalesi vardır. Bunlardan Şah İsmail dönemi (1502-1514) okçularından Şerif Muhammed’in risalesinde
bazı temren tiplerinden bahsedilir. Bunlardan, seher (gündoğumu), kapar (kulübe,
baraka veya kan akıtma anlamında) gibi muhtevasına ilişkin bilgimizin olmadığı tipler olduğu gibi sabukul-e gilâni gibi İran’ın kuzeyindeki ‘Gilân’ isimli şehre atfen
isimlendirilmiş tipler de vardı. Hilal biçimli olduğu belirtilen bir tip, yanı sıra, cangal-e peykân-e gari isimli muhtevası belirtilmemiş bir başka tip, mudavvar denilen
daire biçimli tip ve dört bıçaklı olup kalkan ve zırhlara etkili tiplerden bahsedilir
(Khorasani, 2013:68, 365, not, 262-267). Şerif Muhammed risalesinde bir parmak
uzunluğundaki dairesel başlıklı tipin zırhlara atıldığı belirtilirken Khorasani (2013,
365-366, not 269) bu tipin zeytunî tip olduğunu ve yuvarlak konik veya mermi biçimli olabileceğini belirtir. Üç bıçaklı türün göğüs zırhı (cošan) ve zincir zırhlara (zereh)
uygun olduğu belirtilirken peykân-e nâksunak isimli küçük çivi biçimli tipin ahşaptan veya deriden zırha atılmaya uygun olduğu ifade edilmiştir (Khorasani, 2013:68,
366, not, 274).
17. Yüzyılın önemli okçuluk yazarı ve kemankeşi Kâtip Abdullah Efendi, temrenleri üç köşe, dört köşe, yuvarlak ve yassı olmak üzere dört ana ve onların her birini
de uzun ve kısa olarak iki alt gruba ayırırken, üç ve dört köşe ile yuvarlak ve yıldız
kesitli olanların zırh, miğfer ve kalkan için, yassı olanların ise zırhsız düşmana ve
hayvana atıldığını belirtir (Yücel 1999:300).
Konumuzla ilgili en önemli risale kuşkusuz Mustafa Kâni Bey’in Talhîs-i
Rasâil ar-Rumât (Okçu El Kitaplarının Özeti) iismli eseridir. II. Mahmud döneminde Yeniçeri ocağının, dolayısıyla okçular tekkesinin kapatılması sonrası okçuluğun
simgesel önemini diri tutmak için sultanın bizzat yazdırdığı bu risale, okçulukla ilgili
birikimin en azından yok olmamasına sebebiyet vermiş, bu konudaki çalışmaların da
birincil başvuru kaynağı olmuştur. ‘Telhis’te altı çeşit temrenden bahsedilir. Mustafa
Kani Bey, bunlardan müselles yani üçgen biçimli olanların, uzun ve kısa alt tiplerinin olduğunu, buna yassı zeytunî de dendiğini ve her çeşit demiri deldiğini belirtir.
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Murabba, yani dörtgen tipin zırh ve demirden başka, her çeşit et kemik veya sinire
girerken ve çıkarken büyük tahribat yaptığından bahseder. Bunların dışında puta ve
azmayiş atışlarına özel, ucu yuvarlak zeytûnî temrenler ile düşman ve hayvanlara
atılan yassı temrenler ifade edilir (Mustafa Kâni Bey 2010:131-132). P.E.Klopsteg,
Telhis’e dayandırdığı eserinde menzil oklarının pişrev, haki, karabatak isimli üç temrenin yassı uçlarının 1 parmak boyunda ve bunun yarısı genişliğinde olduğunu ifade
eder (Klopsteg, 1947:56). Telhis’te temren okun gövdesinin 1/7 veya 1/8 ağırlığında
olmalı ifade edilir (Mustafa Kâni Bey 2010:131). Bu ifadenin Taybuga risalesinde de
aynen geçiyor olması, Osmanlı dönemi okçuluk kitabı kaleme alınırken eski Memluk
ok risalesinden aynen alıntılar yapıldığını gösterir ki, bu da Türk ok kültüründe farklı
hanedanlara rağmen bir süreklilik olduğunu ortaya koyması açısından ilginçtir.
Osmanlı dönemi, kuşkusuz Türk-İslam okçuluğunun zirve dönemidir. Ü.Yücel’in Kâtip Abdullah Efendi ve Mustafa Kani Bey’in risalelerini dikkate alarak hazırladığı eserinde çeşitli ok tiplerini zikreder. Bunları savaş, puta (hedef), menzil,
meşk ve idman okları olarak ayıran Yücel, savaş (tirkeş) oklarının ağırlığının hepsinden fazla olduğunu, menzil oklarının, pişrev, yeksüvâr, zergerdân (zeytuni demir
temrenli) tipleri olduğunu, meşk oklarının heki (soya temrenli), karabatak (kemik
temrenli), azmayiş (hem demir temrenli hem soya ölçülerinde küçük demir temrenli)
gibi türleri olduğunu, idman oklarına ise düz bir temren takıldığını ifade eder (Yücel,
1999:297-299). Yücel, temrenleri özel olarak incelediğinde geleneksel okçuluk risâlelerinde zikredilen üç köşe, dört köşe, yuvarlak ve yassı temren çeşitlerine, Topkapı
Sarayında incelediği örneklere dayanarak, üç köşeli yıldız, dört köşeli yıldız, çok
köşeli yıldız, oval, baklava ve çatal kesitli tiplerin de eklenebileceğini ifade eder.
Ucu üç köşe arkası yuvarlak, ucu dört köşe arkası yassı gibi birleşik türlere de rastlandığını belirten Yücel, yassı temrenlerin de ince mızrak uçlu, enli yaprak biçimli
varyasyonlarının olduğunu, ayrıca boyun kısımları kancalı değişik bir temren tipinin
de bulunduğundan bahseder (Yücel, 1999:300).
Görüldüğü gibi okçuluk risalelerinde geometrik formuna veya fonksiyonuna göre
de olsa sınıflama daima temrenin ağız kısmına göre yapılmıştır. Kuşkusuz bunda, Ortaçağ’da kovanlı (socketli) tipin hemen hemen hiç görülmemesinin etkisi büyüktür.
Kovanlı tipin Ortaçağ’da görüldüğü uçlar kundaklı yaylara ait oklara takılanlardır.
Bunlar Avrupa’da crossbow, arbalet, ballista, bizde tatar yayı isimlerle bilinen savaş
aletidir. Taybuga, Selahaddin Eyyubi döneminin ünlü mühendislerinden Tarsusî’ye
atfen kavs el ricl ‘in (ayak yayı) kullanışını anlatır. Ünlü Memluk silahşörü bu aletin gelişmiş bir örneğinin kavs er-rikâb (üzengili yay) olduğunu Kuzey Afrika’da
buna Lagsah İran’da ikisine birden çarh veya zenburak (küçük eşek arısı) denildiğini
belirtirken aletlerin ağır bir temreni olduğunu belirtir (Latham-Paterson, 1970:18).
Onun ilerleyen sayfalarda bahsettiği kavs el-bunduq’un metal mermisinin bir tür
misket-kurşun olduğu anlaşılmaktadır. Ömer Hayyam el- Nişaburî’nin Noruznâme
isimli eseri (11. yy) bu konuyla ilgili en erken kaynaklardan biridir. O, bu aletlerin
çarh/nim çarh (yarım çarh) gibi tipleri olduğunu belirtirek, dönemin tüm kundaklı
yaylarını tanıtır (Khorasani, 2013:66-67). Mavrikos, Bizans’ta bu aletin isimlerinden
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birinin solenarion olduğunu söyler (Dennis, 2011:180). Bu silah Avrupa’nın birçok
yerinde muschettta ismiyle de biliniyordu (Huuri, 1941:94). D.Nicolle (2003:20),
solenarion’ın sadece kılavuz uçuşu yapılbildiğini cheriomaggana’nın crossbow’un
arkaik tipi olduğunu, ancak melalai toxcobalistra veya meta trochhilion’un ballista
sınıfından olduğunu belirtir. Tarih-i Cihanguşa’da bu aletin oku için tir-i carh tabiri
kullanılır (Cüveynî, 1998:365). Ancak bu konuda en tafsilatlı bilgi Selahaddin Eyyubi’ye sunulan meşhur Tabsıra’sı ile Mardi Ali bin et-Tarsusî’ye aittir. 12.yy. da
yaşamış ve dönemin en önemli mühendislerinden biri olduğu anlaşılan Tarsusî, diğer
kuşatma aletlerinin ve silahlarının yanı sıra çarh, zenburek, kavs el-ricl gibi aletleri
de eserinde tanıtmış, bunlarla ilgili çizimlerle açıklamalara yer vermiştir (Sezgin,
2004; Boudot-Lamotte, 1968; Cahen, 1947-48:103-163). 14.yy.dan El-Hull-Taurah
bu aletlerde kullanılan oklardan bahseder. Bunların kısa olanına husbân denildiğini
daha sonra yeni bir kullanımla buna muvallad denilmeye başlandığını belirten Taurah, tüm fırlatılan kısa okların kavs-el husbân veya kavs husbâniyah adıyla anıldığını
ifade eder (Huuri, 1941:104). Taurah’tan alıntıyı sürdüren Huuri, metinde geçen bunduq tabirinin tüm tüm metal misket mermi/gülle için kullanıldığını belirtir. Husbân’la
ilgili en erken bilgi Tabari’den olup, 739’da Horasanlıların Araplara husbân oklarıyla saldırdığından bahseder. Huuri, bu aletin Araplar arasında yaygınlaşmasının
‘Büyük Turan işgali’ sırasında gerçekleştiğini ifade eder (Huuri, 1941:111). 750-800
arasında yaşayan Müslüm el Velid Araplar arasında husbân’dan bahsedildiğinden aktarır (Huuri, 1941:104). Farsça’da kısa oklara navak veya tir-i navak denirdi. Nitekim
El-Baladurî’den nakille, 637 yılında Perslerin el kavs el navakiyan denilen ve çift
kat zırhı dahi vurabilecek bir aletleri olduğu rivayet edilir (Huuri, 1941:113). Taurah, husbân için iki farklı tür olduğunu usfûr denilenin kısa, dudanî’nin ise orta boy
oklar olduğunu belirtirken, asâfir’in aynı anda birden fazla kısa ok atan, garânig’in
ise aynı anda hem kısa hem uzun ok atan sisteme verilen isim olduğunu belirtmiştir.
Ömer Hayyam çarh denilen aletin üç tür yayı olduğunu, bu yaylara özgü de kısa,
orta, uzun okları olduğunu belirtir (Khorasani, 2013:66). 13.yy.da Sa’di Bust’an ilk
kez bu aletin temreninden özel bir isimle bahseder: “Peykân-e Tir-i Tatar”. David
Nicole, (2003:20) Bizanslıların 949’da Araplardan Girit’i kurtarmak için gerçekleştirdiği seferde büyük crossbow kullandıklarından ve bunların uçlarının da muaz
(toplu şişman anlamında) isimli olduğundan bahseder. Nicole, Bizanslıların 11.yy.da
geliştirdiğini söylediği tzaga/tzarch isimli aletin İslam dünyasının bilhassa kuşatma
aleti olarak nam salmış zenburak isimli aletten geliştirildiğini belirtir. Zenburak’tan
daha hafif olan çarh’ın ise Rusya ve Balkanlarda kullanılan Samostrel isimli aletleri
etkilemiş olabileceğini ifade eder. Firdevsi’de geçmiş olmasına bakılırsa 9.yy.dan
beri bilinen çarh ve zenburak, 13.yy.da Anadolu Selçukluları tarafından kullanılır.
Bunlardan zenburak’ın sadece kuşatmalarla ilgili olaylar sırasında zikredilmiş olması yukarıdaki yorumları doğrular. Çarh ile ilgili en önemli kayıt İbn Bibi’de geçer.
Burada, Sultan I.Alâeddin Keykubat’ın Kilikya Ermeni kralından her yıl 500 çarkçıyı
savaş hizmetinde görmek istediği belirtilir (İbn Bibi: 1996; C.II, 352). Bu veri, bir
savaş yükümlülüğü olarak çarhın ve çarh birliğinin zikredilmesi açısından önemlidir.
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Bu veri, anılan tarihlerde henüz çarh birliğinin Selçuklu ordusunda teşekkül etmediğini göstermesi açısından da önemlidir. Tarihçi Alexander zenburak’ın başparmak
büyüklüğünde (kalınlığında) ve dört yüzü olan (kenarlı) ucu demirden, her nereye
düşerse delen, arka arkaya zırhlı iki adamı delebilecek, hatta kale duvarlarını delebilecek bir oku olduğunu söyler (Reinud, 1848:21). Bu açıkça Avrupalıların quarrel
tipteki ucunu tarif etmektedir. Başlangıçta, bu tabir sadece dört köşeli crossbow temrenleri için kullanılırken daha sonraki dönemlerde bu tabir tüm crossbow temrenleri
için kullanılmıştır (Gallwey, 1903:18-19). 19.yy. sonunda crossbow tiplerini inceleyen Gallwey bunlara ait uçları da oniki farklı tipe ayırmıştır. Bunlardan ilk yedi grup
askeri amaçlı uçlar olup 6 nolu olanı, ucundaki çaputun nefte batırılmasıyla gemilere
yangın çıkarmak için atılırdı. 8 numaralı olan geyiğe atılan, 9 ve 10 numaralı ucu çatallı olanlar büyük kuşlara, 11 ve 12 numaralı olanlar ise ucu küt ve demirden olmayan kuş avı için kullanılan temrenlerdi (Gallwey, 1903:18, Fig.10). Savaşlara mahsus
olanların dörtgen kesitli, av için olanlar ucu çatallı, av oyunlarına mahsus uçlar ise
küt biçimliydi. Gallwey, bu uçların ortalama (savaş için olanlar kastediliyor) 42 gr.
ağırlığında ve 1,5 cm. genişliğinde ve 7,6 cm uzunluğunda olduğunu belirtir (Gallwey, 1903:17, 126). Taybuga kavs-er-rikab dediği üzengili çarhların temrenlerine
nabl kavs er-ricl denildiğini, bu temrenlerin takıldığı uçların 30-48 cm. uzunluğunda
olduğunu; ancak kısa mesafe atışları için bunun iki parmak daha kısa olması gerektiğini ifade eder. Taybuga’ya göre, kısa mesafe atışları için bazlah adını verdiği kovanlı (soketli) temrenin kullanılması gerekir ve bunun ağırlığı 3 dirhem (9,2 gr.), ok
gövdesi (sahm) 6 dirhem; ayrıca akkar adını verdiği daha güçlü bir çarh türünün ise
temrenin 3,5 dirhem (11 gram), gövdesinin 7 dirhem ağırlığındadır. Taybuga, kovanlı
tipin boyun kısmından daima kırıldığını; buna karşın iğneyle gövdeye bağlananların sinirle kuvvetlendirildiği için daha güçlü ve bu yüzden kovanlılardan daha etkili
olduğunu vurgular (Latham-Paterson, 1970:29). Bugün, iğneli ve kovanlı olarak iki
ayrı tipte karşılaşılan çarh temrenlerinden kovanlı örneklerin daha hafif olduğunu ve
daha kısa atışları için tercih edildiğini, iğneli olanların ise daha ağır ve daha etkili
menzile sahip olduğunu Taybuga’nın bu ifadelerinden tespit edebiliyoruz.
Temren çalışmalarının ana kaynakları olan risale ve savaş/taktik kitaplarında tipolojiye ilişkin bilgiler böyle iken çağdaş literatürde konuyu ele alış açısından yaklaşım farklılıkları gözlenmektedir. Şöyle ki, risalelerde gerek üçgen, dörtgen, beşgen
gibi geometrik, gerekse yağlık, haydarî veya zeytunî gibi betimlemeye yönelik ifadelerde doğrudan hedef alınan yer temrenin esas kesici (Türkçe ağız, Arapça girârân
Macarca levél ) kısmı iken, çağdaş temren çalışmalarında bazen ağız veya iğne, bazen
atılan yayın türüne (kundaklı yay, crossbow, uzun yay gibi) göre sınıflama yapıldığı
görülmektedir. Bu farklılık İslam, Bizans, Moğol-Türk veya Avrupa Ortaçağı temren
araştırmalarında daha belirgin karşımıza çıkmaktadır.

Avrupa Ortaçağı’nda Temren Tipolojisi
Roma döneminde sideros (σιdηρος) adı verilen temrenin tipolojisine yönelik
çağdaş araştırmaların en önemlilerinden biri O.Jessop’a aittir. Onun “Ortaçağ Tem93

renleri Çalışmaları İçin Yeni Bir Tipoloji” isimli makalesinde, J.B.W.Perkings’in
“Londra Müzesi Ortaçağ Kataloğu” verilerini ihtiva eden ve 1940’da yayınlanan
tipolojisiyi eleştirilmiş, bunun Ortaçağ olmayan verileri de içerdiği belirtilir. Jessop’un tipolojisi dört başlığa ayrılır (Jessop, 1996:Fig.1): 1- İğneli Tip; Bu tip okun
gövdesine iğneyle bağlı temrenleri ihtiva etmekte, buna karşın savaş, av gibi farklı
fonksiyonlara, yaprak biçimli veya üçgen biçimli gibi farklı biçimlerde temrenleri
içermektedir. Genel olarak 9-10.yy.a tarihlenen bu tip sonraki dönemde kovanlı tipin
yaygınlaşmasıyla kullanımının azaldığı ifade edilir (Jessop, 1996:193-194). 2- Çok
Amaçlı Tip: İsminden anlaşılacağı gibi çok farklı biçim ve fonksiyona ait uçları ihtiva
eden bu tip on alt başlığa ayrılmıştır. Kovanlı (İng. socket) denilen biçimde ok gövdesine bağlanan bu tip temrenler iğneli tipe göre daha güçlü ve aerodinamik okların
elde edilmesine imkân verdiği belirtilir. Biçimlerine bakılırsa, üçgen, baklava biçimli
gibi farklı türleri olan bu uçlar 11-16.yy.a tarihlenir (Jessop, 1996:195-197). 3.Askeri
Tipler: Miğfer veya hafif zırhlara atılan uçları ihtiva eden bu tipin daha önceki savaş
uçlarıyla farkı ortaya konamamıştır. Bu kovanlı savaş okları dairesel ve baklava dilimi kesitli formlara sahip olup 12-15.yy.a tarihlenir (Jessop, 1996:197-199). 4- Son
grup olan Av okları beş alt gruba ayrılmıştır. Hilal biçimli (V biçimli diye de anılıyor), kancalı veya dairesel kesitli bu temrenler de kovanlı tipte olup 12-15.yy. arasına
tarihlenir (Jessop, 1996:199-200). Jessop’un tipolojisi hem kategorik olarak hatalı
hem de Ortaçağ’daki diğer yerleşimlerde karşımıza çıkan iğneli tipteki temrenlerin
sayısal çoğunluğu ve gelişiminin aksine değerlendirmeler ihtiva etmektedir.
K.Pinter’in vd.nin 10.yy. sonu 11.yy. başına tarihlenen ve Orta Almanya’daki
Böhmerg bölgesindeki Orȃştie nekropolündeki mezarlarda bulunan uçları konu alan
makalesindeki örnekler, Jessop’un tipolojisinde bulunmamasına karşın tüm Ortaçağ
yerleşimlerinde benzerlerini bulabildiğimiz yassı tipte temrenlerdir (Pinter, 20012002:Taf.IIIa-f, Taf.IV,a-d). Bir başka Avrupa örneği Polonya’dan… A.Szpunar-M.
Glinianowicz’in Polonya’daki Czchowie Kalesi’nde bulunmuş 13-15.yy temrenleri
konu edinen çalışmasındaki örnekler Orȃştie’deki yassı örneklerin bir benzeridir (Szpunar-Glinianowicz, 2006:143/Pl.2.c.f). Bulgaristan’daki Djadova nekropolündeki
11-12.yy. a tarihlenen temrenler çok daha çeşitlidir. Buradaki temrenler iğneli ve
kovanlı olarak iki gruptadır. Daha büyük grubu oluşturan iğneli örnekler ise çağdaşı
Moğol ve Türk dönemi temrenlerinde sıklıkla rastlanan dörtgen ve yassı tipin benzerleridir (Borisov, 1989:116-119, Fig.131-134). Hilal veya V biçimli olarak tanımlanan daha çok doğu dünyasında karşılaşılan ve av için kullanıldığı bilinen tipin iki
örneği Djadova’da karşımıza çıkar (Borisov, 1989:118, Fig.135). II. Grup ise kovanlı
tipte uçlar olup bunlar Jessop’un tipolojisindeki örneklerin benzerleridir (Borisov,
1989:120, Fig.136-138).
Ortaçağ Avrupa temrenlerine genel olarak bakıldığında kıta Avrupa ile İngiltere
örnekleri arasında kovanlı/iğneli tip olarak ayrılabilecek bir fark dikkati çeker. Elbette tüm örneklere hâkim değiliz. Ancak İngiltere’deki örneklerin neredeyse tamamen
kovanlı olması, buna karşın Fransa-İsviçre gibi Frank askerlerinin ağırlıkta olduğu
bölgelerin dışındaki temrenlerin ise genel olarak iğneli olması ve yassı tipin sayısal
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olarak fazla olması dikkati çeker. Bu anlamlı dağılımın sebebi bizce Doğu Avrupa’dan Türk ve Moğol boyların gelişimiyle silah teknolojisinde yaşanan değişimdir.
Buna karşın, Haçlı savaş repertuarının özellikle long bow (uzun yay) geleneğinin ve
onun uçlarının uzun bir süre değişmeden kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Örneğin Oxfordshire’daki bölge müzesinde bulunan 11-14 yy. a ait Ortaçağ temrenleri Jessop’un tipolojisinde karşımıza çıkan kovanlı örneklerdendir (Wadge, 2008:
Pl. 1-6). Yine, İngiltere Worcester-Shrawley’daki Oliver Höyüğü’nde bulunmuş iki
temren Jessop’un kovanlı tipolojisine uygun tiplerdir (Andrews, 2013:Cat.1, 2). İngiltere Towton kasabasındaki bir yüzey araştırması sırasında bulunan yüzlerce temren yine kovanlıdır (Sutherland, 2005:22, Pl.12). Yine İngiltere Gloucestershire’daki
St.Briavel Kalesi’nde 1256 tarihinde üretilen 25.000 temrenin de kovanlı tipte olduğu görülmektedir. Bu temrenler üzerine metalürjik bir çalışma yapan Starley-Cubitt
(2015:61-68.), bu temrenlerin konik kovan ve ağız olarak iki parça halinde üretilip
lehimlendiğini belirtirler. Kovanlı temren örneklerinin ağız formlarına göre çeşitlerine bakıldığında Jessop’un M1, M7, MP4, MP7 türlerinden olduğu görülmektedir
(Starley-Cubitt, 2015:Fig.1-2).
Buna karşın Orta ve Doğu Avrupa’daki örnekler dönemin Moğol ve Türk temrenleriyle paralel özellikler gösterir. Macaristan’daki oldukça eski okçuluk araştırmaları içinde Ortaçağa ait temrenler konusunda öncü çalışma Sebestyén Károly’dir.
“A magyarok íja és nyila” (Macarlarda ok ve yay) isimli eserinde 9-11.yy. ait Macar temrenlerinin tipolojilerini ortaya koyan Károly, uzun ve kısa olmak üzere iki
alt türü olan deltoit, baklava, kırlangıçkuyruklu (çatallı), keski biçimli ve zırh delici
olarak adlandırdığı altı gruba ayırmıştır (Károly, 1933:194, Abb.12). Macaristan’ın
Somogy bölgesinde 10.yy a tarihlenen mezarlarda ele geçen temrenler Károly’in tipolojisine çok uygun örneklerdir (László-Péter, 2004: ábra 4). Burada ele geçen objelerden sadece temrenler değil sadakların da Asyalı komşularının örnekleriyle benzeşmesi, Ortaçağ’ın 12-13. yüzyıllarında tamamıyla ortaya çıkacak olan etkileşimin,
çok daha erken tarihlerde başladığını ortaya koyar. Bu durumu bugün Moldova sınırları içinde kalan Bukovina yerleşimindeki veriler çok farklı biçimde belirler. Burada
ele geçen ve Pivovarov-Kalinichenko (2013:23-42) tarafından 9-11.yy.a tarihlenen
mızrak biçimli veya baklava biçimli uzun dörtgen kesitli temrenler, aynı tarihlerde
Orta ve Doğu Avrupa’daki komşularından çok farklı bir hususiyet gösterir. Pivovarov-Kalinichenko, bu tipin bölgeyi Slavlardan ele geçiren İskandinavlar tarafından
getirildiğini ve 7-8.yy.dan beri bilindiğini belirtir. Buna karşın aynı araştırmacıların
bir başka yayınında Bukovina-Chornivka Kalesi’ndeki 13.yy. temrenlerinde 13 tipe
ayrılmış örneklerin tamamının yassı kesitli olduğu, bunlar içinde konkav ve deltoit
biçimlilerin ağırlıkta olduğu görülür (Kalinichenko-Pivovarov, 2012:136-148, Puc:12). Kalinichenko-Pivovarov, bu durumu 8-10.yy.da Franklar, Bizans, Rus-Kiev Hanlıkları ile alakalı toplulukların yaşadığı değişime bağlar (Kalinichenko-Pivovarov,
2014:275). Bugünkü Slovenya’nın başkenti Ljubljana müzesinde yer alan ve Kranj
bölgesinde bulunmuş yedi temren, 6-7.yy. Lombardlar dönemine tarihlenirken kovanlı, yassıtılmış dörtgen kesitli ince uzun deltoit biçimli Slav örneklerini hatırlatır
(Bitene vd., 2009:86).
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Öyle görünüyor ki Orta Çağ’da Moğol ve Türk kavimlerin bölgeye getirdikleri
tip yassı temrenlerin çeşitlemeleridir. Nitekim Viking-İskandinav verilerinin ele geçtiği Moldova-Bukovina’dan çok da uzak olmayan bir bölgede, bugünkü Moldova’da
Zarechno-Ubinsky höyükte yassı tipte temrenlerin ağırlıkta olduğu örnekler karşımıza çıkar. Malinovski’nin (2004:Pиc:1-2), tek kanatlı düz-yassı, geniş yassı olanlar,
üçgen kesitli, beşgen kesitli, hilal biçimli, içbükey konkav, çivi biçimli, baklava kesitli, yaprak biçimli, asimetrik eşkenar dörtgen kesitli gibi isimlerle gruplara ayırdığı örnekler 6-17.yy. arasına aittir. Bu tiplerden deltoit ve konkav biçimli olanların
Asya steplerinden gelen kabileler eliyle bölgeye getirildiği, bunlardan konkav olanların (spatul biçimli yassı) Doğu Avrupa’da 9-14.yy., Batı Sibirya’da Geç Ortaçağ
örnekleri arasında yer aldığı belirtilir. Buna karşın bazı erken tiplerin devam ettiği
de anlaşılmaktadır. T.Mondache, Moldova’daki 14-15.yy. temren tipolojisine ilişkin
çalışmasında dörtgen kesitlilerin sayısal olarak ağırlıkta olduğunu, kovanlı tipteki
temrenler arasında konik biçimlilerin, iğneli tiptekilerde ise dairesel örneklerin fazla
olduğunu belirtir. Bunun dışında standart bir formun gözlemlenemediği, ölçülerin
arttığı, yaprak biçimli ve eşkenar dörtgenli örneklerin sayıca en büyük grubu oluşturduklarını, kancalı tipin bölgede 7.yüzyıldan bu yana gözlemlendiği, bu tiplerin
gelişiminde doğudan gelen göçer kültürün etkisinin açık bir şekilde gözlemlendiğini
ifade eder (Mondache, 2013:41-61).
Kuzey Kafkasya’daki Mala Kopanya Nekropolisinin Ortaçağ tabakasında İskit
tipi olarak bilinen üç bıçaklı ve kancalı tipte temrenlere rastlanmıştır. A.Panikarskyi’nin 13.yüzyıla tarihlediği bu temrenlerden çift kanatlı olanlar Erken Roma döneminden Ortaçağa kadar farklı tiplerde karşımıza çıkarken, 6-8.yy.lara tarihlenen
Slav bölgelerinde de görülür (Panikarskyi, 2014:148-151). Buna karşın Kuzey Kafkasya’da Pervomayskoe, Gilyach, Oktyabersky, Adzapsh, Ilyichovka, Grigorpolskaya, Lesokyafar, Lentinsky gibi yerleşimlerden elde edilen temrenler arasında deltoit, konkav hatta hilal (yaba veya V) biçimli temrenler karşımıza çıkar (Kaminsky,
1996:101-102, Fig.7). Kaminsky, özellikle Hun hâkimiyeti sonrası bölgede zırhlar
ve savaş taktiklerinin tamamen değiştiğini, üç bıçaklı veya üçgen kesitli örneklerin
11-12.yy.da Kafkasya’ya yayıldığını, diğer tiplerin sınırlı olduğu, ancak Moğol istilası sonrası çeşitliliğin artış gösterdiğini belirtir.
Doğu’dan gelen değişim etkisinin en bariz görüldüğü veriler Polonya’da karşımıza çıkar. Bu konuda W.Swietoslawski’nin yayınları alanın en fazla atıf yapılan
çalışmalardır. Swietoslawski, sayısal olarak Erken Ortaçağ bulgularının ağırlık teşkil ettiğini, buna karşın 12-14.yy. örneklerinin biçimsel olarak farklılaştığını belirtir.
Bu farklılığın kesin bir dönüşümünü belirlemenin zor olduğunu, buna karşın Moğol
işgali (13.yy. ortaları) öncesi bilinen çok sayıda tipin olduğunu ifade eder. Nadiren
kemik, çoğunlukla demir malzemeli temrenlerin ortak özelliğinin iğneli tipte olduğunu ifade eden Swietoslawski, kovanlı tipin step insanı tarafından nadir kullanıldığı
belirtir (Swietoslawski, 1999:61-62). Temrenleri ağız kısmına göre tasnif eden yazar,
yassı, elmas, üçgen, dörtgen, baklava, dikdörtgen, V biçimli, kanatlı ve çatallı tiplere
ayırdığı örnekler içinde en yaygın görülenin yassı tip olduğunu belirtir. Yazar, bu
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tipin yaygınlaşmasının Moğol işgaliyle paralel olduğunu farklı uzunluktaki alt tipler
arasında enli temrenlerin en yaygın görülenler olduğunu ifade eder. Bunların dışında
ünlü Moğol ıslık çalan, kuşlara atılan ve yangın çıkaran okları zikreden Swietoslawski, Marco Polo’nun Moğol oklarına ilişkin bilgilerinden yola çıkarak yassı örneklerin
yakın mesafe atışlarına uygun uçlar olduğunu ifade eder (Swietoslawski, 1999:63).
Polonya-Olkusz yakınlarındaki Smugowa Góra’daki Erken Ortaçağ ok ve çarh temrenleri arasında en fazla sayıdaki tipin yassı örnekler olduğu görülür. Yassı tipin hem
konkav hem deltoit alt tiplerinin görüldüğü Góra’da, kuş için atıldığı söylenen V
biçimli temrenlere de rastlanır. R.Bodnar vd., bu temren tiplerinin 1241-42 ve özellikle 1259-60 tarihli iki Moğol saldırısıyla Polonya steplerine gelmiş olabileceğini
belirtir (Bodnar vd., 2006:531-538, Fig.2-3). Yine Swietoslawski, Geç Ortaçağ’da
Polonya’da bulunmuş Czermno, Debno, Kowala, Cracow, Nawra, Opele, Plemieta
gibi farklı merkezlere ait 24 temreni incelediği bir diğer çalışmasında 1’i eşkenar
dörtgen, 23’ü deltoit biçimli yassı temrenlerin 12-14.yy. ait olduğunu belirtir. Bunlardan eşkenar dörtgen biçimli olanın Moğolların 1241 tarihli Opele harekâtına ait
olduğunu söyleyen Swietoslawski, Medvedev’e atıf yaparak deltoitlerin Moğollar
eliyle Polonya’ya getirildiğini hatırlatır (Swietoslawski, 1988:55-56). Yazar, Kyzlasov’dan alıntı yaparak bunların Kıpçak olarak sınıflarken ilk görüldüğü yer Tuva ve
Minusinsk Vadisi olduğunu 1.yy.dan sonra 8-10.yy.da Moğol ve Altay dağlarında
eşit şekilde dağıldığını ama esas yoğunluğun 13-14.yy.da ortaya çıktığını belirtir.
Swietoslawski deltoitlerin sadece bir topluluğun değil tüm Asya göçerlerinin üretimi
olduğunu, büyük topraklardaki yaygınlaşmasının ise Moğollar eliyle olduğunu ifade
eder (Swietoslawski, 1988:57).

Hun, Göktürk, Uygur ve Moğol Temren Tipolojisi
Rusya ve Polonya’daki kazılarda ele geçen Moğol temrenleri, sayısal olarak Asya’daki örneklere nazaran daha fazla yayınlara konu olabilmiştir. Buradaki çalışmaların öncüsü ise kuşkusuz A.F.Medvedev ve S.Khudyakov’dur. A.F.Medvedev’in “814.yy.da Elle Atılan Ok, Yay ve Crossbow Silahları” isimli eseri Ortaçağ okçuluğunun
en fazla atıf yapılan eserlerinden biridir. Medvedev, 1.binin 2.yarısından sonra kemik
uçların yerini alan demir temrenlerin socketli (kovanlı) ve iğneli olarak ikiye ayrıldığını, kovanlı örneklerin Rusya’da sınırlı sayıda olduğunu buna karşın iğneli grubun
çoğunlukta olduğunu belirtir. İğneli olanları, üç bıçaklı, yassı ve zırh deliciler olarak
üçe ayıran yazar, üç bıçaklı olanların çapraz, üçgen kesitli olup 10.yy.dan önceki
erken örneklerinin Kama (bugünkü Tataristan), Volgo ve Kuzey Kafkasya steplerinde görüldüğünü ifade eder (Medvedev, 1966:36). En karakteristik örneklerin M.Ö.I.
bin’den itibaren İskit ve komşularının bölgesinde karşılaşıldığını belirten Medvedev,
Ortaçağa kadar boyutları değişen örneklerin 8-9.yy.da zırh delici dar üçgen tiplere
yerini bıraktığını, Güney Rusya’ya bu ve yassı tipin Moğollar eliyle getirildiğini,
bunun sebebinin de süvarilerin ve avcılığın gelişimiyle ilgili olduğunu açıklarken,
üç bıçaklı olanların 14 alt tipini zikreder. Medvedev’in iğneli temrenlerin ikinci alt
grubu olarak zikrettiği yassı tip, yazara göre, tüm Doğu Avrupa’da ve Rusya’daki
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Ortaçağ temrenleri arasındaki en büyük gruptur. Hem av, hem savaş için kullanıldığı ifade edilen yassı tipin Taş Çağı’ndan bu yana kullanıldığını belirten Medvedev,
demir olanların M.Ö. I.binden itibaren bilindiğini, Batu Han’ın işgali öncesi Rusya
ve Doğu Avrupa’da pek görülmeyen bu tipin, Moğol işgali sonrası Rusya steplerinde
13-14.yy.da yaygınlaştığını ifade eder. Medvedev, Moğol başkenti Karakurum’da da
yaygın olan bu tipin en sık görülen iki alt tipinin (geniş açılı ve yay biçimli olarak
ifade ettiği) deltoit ve konveks biçimliler olduğunu, bunların dışında 45 farklı alt tipi
olduğunu açıklar (Medvedev, 1966:54-56). Son tip olan zırh deliciler diğer iki tipin
aksine fonksiyona göre bir isimlendirmeyle karşımıza çıkar. Medvedev, bu tipin tüm
(üçgen, kare, baklava, dikdörtgen, beşgen ve dairesel) tipleri kapsadığını belirtirken
Rus kabileler arasında 1.binde çok yaygın olduğunu tipin gelişiminin demir zırhların
gelişimine paralel bir çizgi izlediğini bu sebeple ateşli silahlar ortaya çıkana kadar
varlığını koruduğunu belirtir. Bu tipin, savaş temrenlerinin karakteristik ucu olduğunu belirten yazar, 106 alt tip zikreder (Medvedev, 1966:56-65). Medvedev, ok ve
temrenlerin ağırlığı hususunda çok önemli bilgiler verir. Rusya’da 16-17.yy.da aşağı
yukarı 40-50gr. ağırlığındaki okların bu haliyle Arap (Memluk dönemi kastediliyor)
örnekleriyle paralel olduğu belirtir. Moğol işgaline uğramış bugünkü Kiev yakınlarındaki Ortaçağ şehri Novgrodova’da bulunmuş 10-14.yy.a ait 100 temrenin ortalama
ağırlığının 10.gr. olduğunu belirten Medvedev, Arap diye nitelediği 15.yy. Memluk
temrenlerinin ağırlığını 6-9 gr. olarak ifade eder. D.Anushin’in “Eski Ok ve Yaylar
Üzerine” isimli eserine atıf yaparak temren tiplerinin çıkış bölgelerini ve hangi millete ait olduğunu belirlemenin zor olduğunu belirten Medvedev, aslında her milletin
aynı zaman diliminde her tip temreni yapabildiğini, bazı tiplerin çok uzun zaman
diliminde bir veya birkaç toplulukça oluşturulmuş olabileceğini, bunlar arasındaki
geçişgenliği belirlemenin zor olduğunu vurgular (Medvedev, 1966:35-36). Medvedev sadece bir tipin fonksiyonunun belirlenebildiğini, bunun zırh delici tip olduğunu,
bu tipin en yaygın olarak Rusya’da atlı düşmana kullanıldığını ifade eder. Ayrıca ayı
gibi yırtıcı hayvanlara atılan bu tipin farklı görünüşlere sahip alt tipleri olduğunu da
belirtir (Medvedev, 1966:36).
Rusya ve Doğu Avrupa’daki Moğol temrenleri konusunda en muteber araştırmacılardan biri de Y.S.Khudyakov’dur. Rus araştırmacı “Orta Asya ve Güney Sibirya’da Ortaçağ Göçerlerinin Silahları” isimli eserinde Minusinks Havzası ve Altay
Dağları’ndaki birçok Moğol-Türk yerleşiminin temrenlerini incelenmiştir. Erken
dönem olarak nitelediği 8-10.yy. örneklerini üç bıçaklı, üçgen-üç kanatlı, dörtgen,
dairesel, yassı, çift kanatlı, dört bıçaklı olarak gruplayan yazar, üç bıçaklı (onaltı
alt grubu var; bunların, asimetrik uzun eşkenar dörtgen, kancalı, düz uzun eşkenar
dörtgen olanları), üç kenarlı (tek grup; asimetrik eşkenar dörtgen) temrenlerin Hun
döneminden beri bilindiğini belirtir (Khudyakov, 1986:143-163). Bunların %81 oranında büyük çoğunluğu üç bıçaklı olup bunların alt grupları arasında %53 ile en
büyük grubu beşgen-altıgen olanların teşkil ettiğini, nihayetinde “Eski Türkler” olarak nitelediği bu dönemin örnekleri arasında en sık görülen temrenlerin üç bıçaklı/
kanatlılar olduğunu ifade eder (Khudyakov, 1986:149). Hafif silahlı savaşçılar için
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kullanılan iki, dört ve yassı şekilliler ise zamanla repertuara girmiştir. Zırh delici
olarak tanımladığı üç kanatlı, üç kenarlı, dört kenarlı ve oval şekilli temrenlerin bu
dönemdeki oranı ise düşüktür (%21). Göktürkler döneminde (6-8.yy.) üç kanatlıların asimetrik ve uzun eşkenar dörtgen, uzun üçgen, uzun beşgen, uzun altıgen, savaş
başlığı ve küt/kör şekilli örneklerin bulunduğunu belirten Khudyakov, bu dönemin
karakteristik temrenlerinin üç kenarlı asimetrik eşkenar dörtgen şekilli zırh deliciler
olduğunu açıklar. II. Göktürk Kağanlığı döneminde (7-8.yy) de dört kenarlı uzun
üçgen ve üç bıçaklı şekilli yeni tiplerin hem zırhlı hem de zırhsız düşmana kullanılmak üzere repertuara girdiğini yazan Khudyakov, 8-10.yy.dan itibaren uzak mesafe
savaşları için kullanılacak ekipmanın geliştiğini, zırh teknolojisinin gelişmesine paralel zırh delici temrenlerin de çeşidinin arttığını ifade eder. Üç kanatlı, üç kenarlı,
dört kenarlı, üç kanatlı (daire dilimli) tiplerin görüldüğü bu dönemde zırhsız için iki,
üç ve dört bıçaklı ve yassı tiplerin kullanıldığını, kemik okların nadiren görüldüğünü
belirten yazar, savaşlarda taktik değişiklik için kullanılan ünlü ıslık çalan okların ilk
kez Mete Han tarafından kullanıldığının rivayet edildiğini ifade eder (Khudyakov,
1986:149-150). Bu dönemde zırh delmek için üç kanatlı, üçgen, yuvarlak tiplerin,
zırhsız düşman için ise iki, üç, dört kanatlı ve yassı tiplerin uygun olduğunu, bazen
ahşaptan okların da kullanıldığını, tamamı silindirik biçimli bu temrenlerin huş ağacından olduğunu belirtir. Khudyakov, Uygurların (8-9.yy.) Altay ve bugünkü Moğolistan’da ele geçmiş örneklerinin büyük oranda üç kanatlı, üç kenarlı, dört kenarlı
tipler olduğunu ifade eder. Yazar, I.bin ilk yarısında üç bıçaklıların ve alt tiplerinin
ağırlıkta olduğunu, ikinci yarısında ise uzak mesafeli mücadelelere mahsus baklava
biçimli, dört kenarlı uzun dörtgen tipin bu dönem karakteristik temrenleri oluşturduğunu ifade eder (Khudyakov, 1986:171-175). Kimekler’de (8-11.yy.) üç bıçaklı, üç
kenarlı, üç bıçaklı-üç kenarlı, dört bıçaklı, yuvarlak, yassı biçimli temrenlerin görüldüğünü ifade eden Khudyakov, Altay’daki Türk temrenleri arasında 11.yy. dan itibaren yassı uçların sayısının artmaya başladığını belirtir. Kimek temrenleri içinde zırh
delici uçların çeşit olarak fazla olduğunu, eşkenar dörtgen ve savaş başlığı biçimli
olanların en büyük alt grubu teşkil olduğunu belirten Khudyakov, örneklerin yoğunluğuna bakıldığında zırhlı düşmana (Kırgızlar) karşı savaştıklarının açık olduğunu
ifade eder (Khudyakov, 1986:183-190).
Hunların bulunduğu bölgede temren tiplerinin gelişimindeki ilk aşama bronz ve
demirin kullanımı arasındaki değişim olduğunu belirten Khudyakov, MÖ I. bin yılın
sonunda Hunlar ve Kokel gibi bazı göçebe boyların bronz temrenlerin form çeşitliliğine rağmen önceki dönemlerin değişimleriyle karşılaştırabilecek bir yeniliğin olmadığını ifade eder. Khudyakov, demir temrenlerin gelişimini iki fonksiyonel gruba
göre takip edilebileceğini belirtir: Zırhsız, korunmasız düşmanı yok etmek için tasarlanmış olanlar ve zırh delici olanlar. Demirden yapılmış üç kanatlı temrenlerin oluşumunda başlangıç materyali olarak bronz temrenin kesitlerinin; yassı temren için ise
materyal olarak çakmak taşı temrenlerin kesitlerinin örnek alındığını ifade eden yazar, demirden yapılmış üç kanatlı temrenin bazı türlerinin İskitler döneminde Avrasya bozkırında ortaya çıktığını belirtir. Ancak İskitler döneminde bu bölgedeki metal
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uçların bronzdan yapıldığını, bu nedenle İskit oklarının Hun oklarının daha sonraki
tüm gelişimi için özgün modeller olarak kabul edildiğini açıklar. Hunlar tarafından üç
kenarlı (5 farklı tip), dörtkenarlı (1 tip), yassı demir (4 farklı tip) temrenlerin kullanıldığı, bunların genel olarak her yerde bulunduğunu, ancak sayılarının fazla olmadığını
ifade eden Khudyakov’un grupladığı tipler şunlardır: Üç kanatlı asimetrik eşkenar
dörtgen şekilli, uzun eşkenar dörtgen şekilli, uzun hatlı, kancalı, düz asimetrik eşkenar dörtgen şekilliler. Üç kanatlı temrenin birçoğunda kemikten yapılmış ıslık/düdük
kullanılmıştır. Komşu alanlardan ve aynı dönemdeki Tesinskiy yerleşimlerinden uzun
eşkenar dörtgen şekilli, kancalı, yassı, oval şekilli ve uzun eşkenar dörtgen şekilli
tipler bilinmektedir. Baykal Gölünün doğu ve güneydoğu bölgesindeki Aginskiy yerleşiminden bir adet uzun eşkenar dörtgen şekilli tip bulunmuştur. Hunların hâkim olduğu bölgenin periferisinde ise demir temrenin var oluşunun nedeni çevre kültürlerin
Hunları kopya etmesidir (Khudyakov, 1986:209). Khudyakov, Hunlarda zırh delici
temrenin seyrek olduğunu, zırh delici temrenin, üç kenarlı uzun üçgen şekilli ve dört
kenarlı uzun eşkenar dörtgen şekilli tipleri içerdiğini, ancak bu çağlarda Hun yerleşimleri dışında zırh delici temrenin de bilinmediğini, demir temrenin gelişiminin ilk
aşamasının Hunlar döneminde gerçekleştiğinin kabul edildiğini ifade eder.
Göktürk dönemi temrenlerini, delici ve parçalayıcı şeklinde ikiye ayıran J.Ö.
Çerezci, temrenlerin üç kanatlı, iki kanatlı, dört kanatlı ve yassı kesitli tiplerden oluştuğunu belirtir. Üç kanatlıların esasen uzak mesafeli atışlara mahsus olduğunu iki,
dört kanatlı ve yassı olanların ise zırhlı ya da zırhsız düşmana kullanıldığını ifade
eden araştırmacı, üçgen dörtgen ve yuvarlak tepelilerin zırh delici olduğunu, toplam
okların üçte birinin ıslıklı-bilyeli olduğunu bildirir. Çalışmada üç kanatlılar on grupta, üçgen olanlar tek grupta, üçgen kesitli uzun boyunlu olanlar iki grupta, dörtgen
kesitliler beş alt grupta, dairesel olanlar iki alt grupta, yassı kesitliler yedi alt grupta,
dört kanatlılar tek grupta incelenmiştir (Çerezci, 2017:25-44). Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan Hakasya ve Tuva gibi merkezlerdeki verilere dayalı çalışmada,
Göktürklerin 8.yy.da kullandığı örnekler tanıtılır. Çerezci, 6-7.yy.da I.Türk Kağanlığı dönemine asimetrik eşkenar dörtgen, uzun-üçgen, beşgen, altıgen, ve dikensi
(kancalı) tiplerin, buna karşın 7-8.yy.da II.Türk Kağanlığı döneminde ise üç kanatlı
ve üçgen zırh delici uçların hakim olduğunu belirtir (Çerezci, 2017:33).
Bir sonraki dönemde, yani M.S. VI.-VIII. yüzyıllarda Eski Türk Kağanlıkları’nda zırh delici olmayan gruba ait üç kanatlı (7 alt tip), asimetrik eşkenar dörtgen
şekilli, uzun eşkenar dörtgen şekilli, uzun üçgen şekilli, uzun altıgen şekilli temren
tipleri bulunduğunu belirten Khudyakov, sadece iki yeni tipin ortaya çıktığını, bunlardan en kullanışlı olanın uzun beşgen şekilli temren olduğunu ifade eder. Bu dönemde
başlangıç formları yeni formlara göre daha az sayıda olduğunu ifade eden Khudyakov, bu dönemdeki tiplerin Türkler tarafından bir önceki dönemde kullanılan temren
gruplarına çok benzediğini, fakat her tipte sayı olarak farklılık olduğunu, okların çoğunluğunda ıslık deliği olduğunu belirtir (Khudyakov, 1986:211). Bu dönemde zırh
delici okların üç farklı tipi bilinir: Üç kenarlı asimetrik eşkenar şekilli, savaş başlığı
şekilli, dört kenarlı uzun üçgen şekilli. Khudyakov, Uygurlarda üç kanatlı okların
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sadece iki yeni tipinin ortaya çıktığını, bunların uzun beşgen şekilli ve uzun üçgen
şekilli olduğunu, zırh delici olarak üç kenarlı asimetrik eşkenar dörtgen şekilli, dört
kenarlı uzun eşkenar dörtgen şekilli ve uzun beşgen şekilli tipler olduğunu ifade eder.
Kırgızlarda ise aynı dönemde üç kanatlı temrenlerin 4 farklı alt tipte ve bunlara yeni
bir tip olarak uzun beşgen tipin dâhil olduğunu belirten yazar kurganlarda bulunan
bu tiplerin üç kanatlı (6 tip), yassı (4 tip), üç kenarlı (1 tip) tip olduğunu ifade eder.
Bu dönemde, Orta Asya’da, zırh delici olmayan temrenlerin gelişiminde yeni
bir safhanın ortaya çıktığını belirten Khudyakov, bilinen Hun tipinde zayıflama gerçekleştiğini göçebelerin sayısız savaşlarıyla kazanılan tecrübelerin yeni tipleri ortaya
çıkardığını, artık üç kanatlı uzun beşgen şekilli ve uzun altıgen şekilli temrenin başat
tip haline geldiğini ifade eder. Orta Asya’da, zırh delici özelliği olmayan temrenler tipolojik sınıflandırmalara göre iki bölge oluşturduğunu, Moğolistan Altay-Sayan bölgesinde üç kanatlı temrenlerin, Baykal Gölü’nün doğu ve güneydoğu bölgesinde ise
üç kenarlı ve yassı temrenlerin üstünlüğü olduğunu zırh delici temren gruplarının ise
tüm bölgelerde az geliştiğini belirtir (Khudyakov, 1986:212). Bir sonraki dönemde,
MS IX.-X. yüzyıllarda demir temrenlerin biçimlendirilmesinde hızlı dalgalanmalar
olduğunu belirten yazar, zırh delici ve olmayan her iki grupta da fonksiyonel çeşitlilik ve büyümenin gerçekleştiğini, bunun da özellikle askeri alanda lider durumdaki
Kırgız ve Kimekler’de görüldüğünü belirtir. Kırgızların en güçlü olduğu dönemde
zırh delici olmayan oklar geniş bir yelpazede karşımıza çıktığını, bunların üç kanatlı
(11 alt tip), iki kanatlı (2 alt tip), dört kanatlı (1 alt tip), düz şekilli (7 alt tip) tipler olduğunu bunlar arasında en önemli olanının asimetrik eşkenar dörtgen şekilli,
uzun eşkenar dörtgen şekilli, uzun beşgen şekilli, uzun altıgen şekilli ve savaş başlığı şekilli kanatçıklara sahip üç kanatlı temrenler olduğunu ifade eden Khudyakov,
çoğunun ıslıkları bulunduğunu ekler. Kırgızlar’da zırh delici temren çeşitliliğinin
fazla olduğunu, bunların üç kenarlı üç kanatlı (5 alt tip), dört kenarlı-dört kanatlı
(2 alt tip), üç kenarlı (2 alt tip), dört kenarlı (6 alt tip), eşkenar dörtgen şekilli (1 alt
tip), dikdörtgen şekilli (1 alt tip), yuvarlak şekilli (2 alt tip) olduğunu belirten yazar,
Kırgızların silindirik çentikli özel bir zırh delici temreni bulunduğunu ifade ederken
(Khudyakov, 1986:212) Kimeklerde üç kanatlı ve yassı tipte zırh delici olmayan iki
temren grubu olduğunu ekler. Uygur temrenini üç kanatlı (2 alt tip), üç kenarlı (1 alt
tip), dört kenarlı (2 alt tip) şeklinde sınıflayan Khudyakov, kurganlarda üç kanatlı (6
alt tip), iki kanatlı (2 alt tip), yassı şekilli (8 alt tip), dört kenarlı (2 alt tip) temrenlere
rastlandığını belirtir (Khudyakov, 1986:213).
Khudyakov’un “Ortaçağ temrenin gelişiminin son safhasıdır” dediği bu dönemde, yukarıda bahsedilen değişim sonraki dönemde de gelişmeye devam etmiş, zırha
atılan ve atılmayan her iki grupta da tipolojik çeşitlilik büyümüş, çoğu tipin niceliksel
olarak arttığı görülmüştür. Bazı temren tipleri yok olmuş, ancak uzun beşgen şekilli
ve uzun altıgen şekilli temrenin değerini kaybetmeden önemini koruduğu görülmüştür. Şaşırtıcı biçimde, tüm temren grupları için başlangıç noktası olarak kabul edilen
asimetrik eşkenar dörtgen şekilli, uzun eşkenar dörtgen şekilli ve uzun üçgen şekilli
tiplerin sayısı artmıştır (Khudyakov, 1986:213). Bu formdaki temrenler Orta Asya
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ve Sayano-Altay Bölgesi (Uygurlar ve Kırgızlar) için karakteristik olduğunu belirten Khudyakov, Baykal’ın doğu ve güneydoğu bölgesinde üç kanatlılarla birlikte iki
kanatlı ve yassı şekilli temrenlerin büyük önem taşıdığını ifade eder. Ob Nehri civarında, Altay’ların bozkır kesimlerinde ve Doğu Kazakistan’da (Kimekler) üç kanatlı
asimetrik eşkenar dörtgen şekilli, uzun eşkenar dörtgen şekilli ve uzun üçgen şekilli
tipler en sık kullanılan formlar olarak karşımıza çıkar (Khudyakov, 1986:214). Zırh
delici temrenin gelişimi de benzer şekilde meydana geldiğini belirten Khudyakov,
Orta Asya’da başka temren tiplerine göre çok daha fazla gelişmiş bir Kırgız temren
tipi bulunduğunu, bunun karakteristik özelliğinin, üzerinde yivler bulunan yuvarlak
formlu olması olduğunu, bunun dışında, asimetrik eşkenar dörtgen şekilli, savaş başlığı şekilli, üç kenarlı-üç kanatlı şekilli, üç kenarlı ve dörtgen şekilli kesite sahip
temrenlerin diğer tüm tiptekilerden daha fazla olduğunu ifade eder. Yazar, en çok kullanılan formlardan birinin ucu küt biçimli olanın -ki bunlar zırhla kaplı düşman için
kullanılmaktaydı- zırhın pullarını parçalayıp içeri girmek için kullanılan tiplerinin
bulunduğunu belirtir (Khudyakov, 1986:213). Khudyakov, kültürel ve tarihsel bağlantılara bakıldığında Batı Baykal’da ele geçen üç kanatlı zırh delici oklar ile Sayano-Altay’daki üç kanatlı zırh delici oklar arasında çok fazla benzerlik olduğunu, fakat
Doğu, Güneydoğu Baykal ve Batı Baykal arasındaki benzerliğin daha az olduğunu
belirtir. Ona göre olasılıkla kültürler arasındaki iletişim Doğu ve Güneydoğu Baykal
üzerinde değil Orta Asya ve Selenge Irmağı boyları çevresinde gerçekleşmiş olmalıdır. Khudyakov’a göre askeri teknoloji gelişiminin ikinci aşamasının son safhasında
yeni özelliklerin değişimi Orta Asya ve kuzey bölge yoluyla değil Sayano-Altay’dan
güneye ve doğuya doğru oluyordu. Ayrıca batı komşuların etkileri de görülmekteydi.
Ona göre, gelişimdeki form değişikliği kesit farklılaşmasıyla olmaktaydı, ana hat
aynı kalmaktaydı. Temrenin en mükemmel formunun yoğun olarak araştırıldığı bu
dönemde birçok yeni forma sahip temren ortaya çıkmıştı (Khudyakov, 1986:214).
Moğol temrenleriyle ilgili bu iki ana kaynağın dışındakiler, onların tipolojilerine atıf yapan daha bölgesel çalışmalardır. B.Ahrens, Güney Sibirya’daki Tsagaan
Khad Dağı’ndaki 14.yy. mezarlarından çıkan deltoit biçimli yassı örneklerden bahseder. Yazar bu temrenlerin kuş avı veya kürklü bir hayvana atıldığını belirtir (Ahrens,
2015:683-692). A.S.Zinchenko tanıttğı Batı Sibirya’daki Basandaika Kurgan I’deki
13-14.yy.a tarihlenen mezarda bulunmuş 20 temrenin tamamı yassı kesitli baklava
veya eşkenar dörtgen biçimlidir (Zinchenko, 2013:138, Fig.6). A.M.İlyushin-G.M.
Süleymanov’un Altay-Kuzbass mezar alanındaki 11-13.yy. ait temrenlerden yola
çıkarak Ortaçağ temren gelişimini inceledikleri çalışmada 7 farklı temren tipi tespit
edilmiş olup bunlar, üç bıçaklı (benzerleri 10.yy Batı Sibirya örneklerinde görülür),
yassı (13-14.yy.a ait komşu topraklarda görülür), yassı uzun boyunlu tip (ana özelliği
üç kademeli boyun bölgesi olup asimetrik baklava ve ikizkenar yamuk biçimli iki alt
tipi vardır. Buraya komşu Kuznetsk yerleşiminde görülürler), tek bıçaklı baklava
biçimli (dört alt tipi olup Kuznetsk 11-12.yy ve Toropova 13-14.yy. örnekleri arasında benzerleri görülür), oval mercek/baklava (benzerleri Tuva Moğolistan 8-14.yy.
örnekleri arasında görülür), üç kenarlı (orta ve kısa mesafelere atılır, uzatılmış üçgen
102

ve uzun baklava biçimli iki alt tipi vardır ve benzerleri Kuznetsk 10-11.yy., Toropova-1 13-14. yy. ve Sopra 10.yy örnekleri arasında görülür) ve son grup olarak üç
açılı üçgen tip (plaka ve zincir zırhlara içindir, asimetrik baklava ve uzatılmış üçgen
olarak iki alt tipi vardır)tir (İlyushin-Süleymanov, 2007:79-83). Kuzbass örnekleri
ile mukayese edilen Kuznetsk yerleşimindeki 24 mezardan elde edilen 304 temreni
tanıttığı makalesinde A.M.İlyushin, hem iğneye hem ağız kısmına göre gruplamalar
yapmış, ağız kısmına göre 10 grup tespit etmiştir. 304 temrenden 138’inin zırh delici olduğunu belirten yazar bunları 5-14.yy. arasına tarihlemiştir. İlyushin, tipolojik
çeşitliliğin Erken’den Geç Ortaçağ’a doğru arttığını erken dönemde 5 grup varken
geç döneme doğru 63 yeni tür çıktığını, bunlar arasında zırh delicilerin çoğunlukta
olduğunu ifade eder. İlyushin’in tanıttığı tiplerden 5-14.yy tarihlenen, üç kanatlı tip
96 adettir. Bunların 13’ü zırh delici, en fazla görülen alt tipi ise uzatılmış eşkenar
dörtgendir. İkinci tip 9-14.yy. tarihlenen üç kenarlılar 45 adet olup 7’si zırh delicidir.
12 alt tipin en fazla görüleni uzatılmış üçgendir. Dördüncü grup oval boyunlu ve eşkenar dörtgen uçlu olanlardır. 17 alt tipi olan bu grup 8-14.yy.a tarihlenir. En çok görülen alt tip kısa omuzlu üçgen şeklinde savaş başlıklı uca sahip tiptir. Beşinci 8-14.
yy. a tarihlenen grup dört kenarlı tek kanatlı 7 alt türü olan tiptir. Zırh delici olanların
çoğunluğu teşkil ettiği bu alt tipin en fazla görülenini biçimi uzatılmış dörtgen uçlu
uzun omuzlu olanlardır. Altıncı grup olan yuvarlak biçimliler tamamen zırh delici
uçlara sahip olup 8-14.yy.a tarihlenir. 11-14.yy. a tarihlenen oval tip yedinci grubu
teşkil eder. Bu tipin en fazla görülen alt türü savaş başlı, uzun omuzlu dörtgen tiptir.
Sekizinci grubu elmas kesitliler teşkil eder. Zırh delici uçlu olanlar fazladır. 8-14.yy.
a tarihlenen bu grubun en sık rastlanılan alt türü tropez (yamuk) biçimli olanlardır.
Dokuzuncu grup yassı temrenlerdir. 10-13.yy. a tarihlenen ve 24 adet olup 10 farklı
tipteki bu grubun en sık görülen alt tipi asimetrik eşkenar temrenlerdir. Onuncu grup
iki kanatlı temrenlerdir. 11-13.yy. a tarihlenen bu türün iki alt tipi vardır (İlyushin,
2009:120-133). İlyushin, bugünkü Rusya federasyonu Penza Oblost kasabası sınırları içindeki Ortaçağ yerleşimi olan Kuznetsk Çukuru verilerine göre şu sonuçları
özetler: 5-14.yy.da sayısal ve tipolojik artış gözlenir. Bu artışta zırh delici diye sınıfladığı tipin oranı artıyor. Kuzentsk’de görülen bu artış eğilimini Altay ve Minusinks
vadisi verilerinde de gözlenir. Ama buradaki farklılığın artış eğilimi aşamalı değil
ani gerçekleşmiştir. Bunun nedeni bölgeye yeni toplumların göç etmesi olmalıdır (İlyushin, 2009:130-132). A.G.Sitdikov vd., “10-13.yy. Volga Bulgarlarının Silahları”
isimli çalışmasında, 10. ve 12.yy. ın ilk yarısındaki temrenlerin önceki yüzyılın geleneğini sürdürdüğünü üç kanatlı ve kovanlı tipin artık arkaik kaldığını, önemli bir
şekilde eşkenar dörtgen tipin alt türleri ve V biçimli, dar kesik (keski) biçimli tipin
yaygınlaştığını belirtir. Kanatlı-dikenli (kancalı) diye nitelediği türün de var olduğunu belirten yazar, bu örneklerin Volga Bulgarlarının düşmanlarının tamamının zırhlı
olmadığını gösterdiğini, bu temrenlerin hafif zırhlı düşmana uygun olduğunu belirtir.
Sitdikov, radikal değişimin 12.yy. ilk yarısı ve 13.yy. ın ilk çeyreğinde gerçekleştiğini
Volga Bulgarlarının kovanlı ve üç bıçaklı temrenleri kullanmayı bıraktığını, eşkenar
dörtgen uzatılmış üçgen tiplerin varyasyonlarıyla birlikte yaygınlaştığını ifade eder.
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Bu değişimin daha piramidal büyük temren elde etmek için yüzeylerin çeşitlendirilmesiyle oluştuğunu belirten araştırmacı, keski, bız (dörtgen), silindirik ve V biçimli
tiplerin nicelik ve nitelik olarak artış gösterdiğini, bu eğilimin Orta Asya steplerindeki genel yönelimi uygun düştüğünü açıklar (Sitdikov vd., 2015:169). Bu temrenler
arasında ağır piramidal olanların büyük tatar yayına ait uçlar olabileceğini, bunların
sayısındaki artışın doğrudan zırhlı düşman sayısındaki artışla alakalı olduğunu belirten Sitdikov, geniş yassı temrenlerin hafif zırhlı piyadeye karşı kullanıldığını belirtir
(Sitdikov vd., 2015:170). D.Sinor, “İç Asya Savaşçıları” konulu makalesinde Moğol
ve Türk okçuluğunu Carpini, Spalato gibi seyyahların anlatımlarına dayalı özgün veriler eşliğinde değerlendirir. Marcellinus’dan atıf yaparak kemik temrenlerin Hun döneminden başlayarak geleneğin başlangıcını oluşturduğunu belirten Sinor, onlardan
900 yıl sonra Macarların bu geleneği sürdürdüğünü ifade eder. Bunun sebebinin sadece yüksek kalite elde etmek değil aynı zamanda metal kıtlığının üstesinden gelmek
için olduğunu belirten Sinor, Marcellinus’dan atıfla, metal kıtlığı konusunda Hunlarda para yerine demirle ödeme yapıldığını, demirin stratejik bir malzeme olduğunu
açıklar (Sinor, 1981:142). N.A.Tikhonov-E.N.Khafizova, Ukrayna’nın Gorodische
kentinin 3 km. yakınlarındaki Nizhne-Arkhyz Tepesi’ndeki Moğol temrenlerini tanıttıkları çalışmalarında, üç kanatlı, eşkenar dörtgen, üç düzlemli, dört yüzlü, yassı,
dairesel ve iki kanatlı tiplerden bahsederler. Asya Steplerinde üç bıçaklı örneklerin
uzun mesafeli düşmanı tahrip eden tip olduğunu belirten araştırmacılar, asimetrik eşkenar dörtgen, uzatılmış baklava biçimi ve uzatılmış üçgen tipteki temrenlerin en sık
görülenler olduğunu, bunlar içinde de en karakteristik olanların yassı, uzatılmış üçgen, beşgen, altıgen temrenler olduğunu belirtir. Araştırmacı, Türklerin yassı, iki ve
dört kenarlıları kullandığını ifade eder (Online pub. at: http: //www.sao.ru/hq/dolly/
index_kolya/photo_ntik/kyafar/lyk_podorvannaya.pdf, Erişim Tarihi: 27/03/2017).
C.I.Vaulina’nin Kazan Hanlığı sınırlarındaki Toretsky yerleşimindeki Geç Ortaçağ
temrenleri arasında, eşkenar dörtgen, dört kenarlı, uzatılmış yassı ve buradan Avrupa’ya yayıldığını belirttiği uzun boyunlu yassı uçlu özel tiplerin bulunduğunu, ayrıca
crosbow uçlarının da ele geçtiğini belirtir (C.I.Vaulina, 2009:16-23).
A.N.Tolkatsky-G.P.Pavlyukovskaya, Moskova-Kansk Yerel Tarih Müzesi’nde yer alan silahları tanıttıkları makalelerinde toplam 35 temreni sınıflarlar. Bunlardan üç kanatlılar, oval, uzatılmış altıgen, asimetrik eşkenar olmak üzere üç alt gruba
ayrılır. İkinci gruptaki yassılar, armudî, dairesel dilimli, savaş başlıklı ve düz diye
alt başlıklarla tanıtılır. Dörtgenler üçüncü grubu oluşturur ve sivri uzun kanatlı ile
oval kanatlı olarak iki alt grubu vardır. Son grup crossbow ucu olarak uzatılmış üçgen kesitli temrenler sınıflanır (Tolkatsky-Pavlyukovskaya, 2011). Ukrayna-Bukovina’daki Chornivka kalesinde bulunmuş 13.yy. a tarihlenen temrenler S.Pivovorov-V.
Kalinichenko tarafından 13 tipte gruplanmıştır. İlk tip ortalama 11 gr. ağırlığında ve
13.yy.da boyunun azaldığı genişliğinin azaldığı belirtilen dörtgen kesitlilerdir. İkinci
grup Medvedev’in Moğol işgaliyle bölgeye girdiğini belirttiği ortalama ağırlığı 13 gr.
olan iki altıgen tiptir. 13-14.yy. da yaygın bir tip olan ve Moğolların şehirleri tahrip
etmekte kullanıldığı söylenen üçüncü tip yassı kesitli ve boyun kısmı çift boğumlu
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olup ortalama 7 gr. ağırlığındadır. Dördüncü tip 8 gr. ağırlığında 13 yy. ortalarından
14.yy. a kadar görülen yassı kesitli ve çift kanatlı tiptir. Pivovorov-Kalinichenko tarafından 13-14.yy. da kullanıldığı ve Moğol istilası yıllarındaki Rusya’nın tipik temreni
kabul edilen ortalama 5 gr. ağırlığındaki yassı kesitli deltoit biçimli tip beşinci grubu
teşkil eder. Altıncı grup 10-16.yy. için karakteristik olarak adlandırılan yassı kesitli
iki kenarı şişkin ve uca doğru sivrileşen temrendir. Bir sonraki grup sivri ucu ortaya
doğru şişkin boyun kısmı dar bir tiptir. Medvedev’in önceki yüzyılda (12.yy.) baklava biçimli olup boyunları daha içbükey, kenarları dışbükey bir tip olduğunu belirttiği
bu yassı kesitli temrenler ortalama 5 gr. ağırlığında olup 8-13.yy. için karakteristik
olduğu belirtilir. Sekizinci tip ortalama 6 gr. ağırlığında olup yassı kesitli deltoit biçimli, boyun kısmında kalın bir bilezik kısmı vardır. Kama bölgesinde ortaya çıktığı
belirtilen bu tip Kuzey Avrupa ve Rusya’da 13.yy. sonuna kadar kullanılmıştır. Chornivka’da üç alt tipi bulunan dokuzuncu tip, kenarları hafif konkavlaşmış ve düzleşmiş
boyun kısmı, 4-6 gr. ağırlığında temrenlerden oluşurken Sibirya, Çek Cumhuriyeti,
Slovakya, Macaristan ve Doğu Avrupa’da 8-13.yy. arasında görülür.
Ortalama ağırlığı 12 gr. olan onuncu tip yassı kesitli boyun kısmı üç boğumlu
olup 12. yy.ın 2. yarısı ile 13.yy. başlarına tarihlenir. Pivovorov-Kalinichenko bu tipin Moğolların Avrupa’da tahrip ettiği bölgelerde ve başkent Karakurum’daki kazılarda ele geçtiğini belirtir (Pivovorov-Kalinichenko, 2014:137). Onbirinci tipte, deltoit ağzın orta kısmıyla iğne arasında konveks ve poligonal bir uzun boyun vardır. 4-7
gr. ağırlığındaki bu tip Moğol işgaliyle 12.yy da Avrupa’da yayılır. Onikinci tip 3-8
gr. ağırlığında Novgrodova Moğol tabakasında karşılaşılan 12-13.yy. a tarihlenen
tiptir. Yassı kesitli temren, uca doğru sivrileşmiş orta kısmından iğneye kadar uzun
konkav bir boyundan oluşur. Son grup ortalama 3 gr. ağırlığında olup Batı Rusya’da
12-13.yy.da karşımıza çıkar. Yassı kesitli temrenin (kırlangıç tip diye de bilinir) uzun
iki kanadı uca doğru sivrileşir. Minsk ve Novgrodova’da benzer örnekler görülür
(Tolkatsky-Pavlyukovskaya, 2011:136-148).
Moğolların Gizli Tarihinde Ho’oçah (uzak mesafe), Odora (yakın mesafe) gibi
isimlerle veya Anghu ve Keyibur gibi biçimini bilmediğimiz ok isimleriyle karşılaşırız. Bunların, tanıttığımız tiplerden hangilerinin karşılığı olduğunu bilmiyoruz.
Karakurum Moğol Tarih Müzesi’nde karşımıza çıkan tipler, Moğolların Avrupa’daki
örnekleriyle paralel arz eder: Deltoit, iki kanatlı yassı kesitli, V biçimli, uzatılmış
eşkenar dörtgen yassı kesitli temrenler bunlardan bazılarıdır (Edwards, 1996:17).
C.I.Valiulina, bugün Ukrayna sınırları içinde kalan Toretksy yerleşimi 14-15.yy. a
tarihlenen toplam 35 temreni onbeş grupta sınıflanmıştır. Bunlardan ilki 10-14.yy. a
tarihlenen baklava biçimli tiptir. İkincisi, dört kanatlı dörtgen biçimli temrenler olup
8-10.yy. arasına tarihlenir. Üçüncü tip zırh delici olup dörtgen kesitli bu temrenler
13-14.yy. a tarihlenir. Eşkenar dörtgen kesitli dördüncü tip 14.yy. Novgorodova örnekleriyle paralel olup crossbow ucu olabileceği belirtilir. Elmas biçimli konik uçlar
beşinci grup olup 10.14. yy. tarihlenirken 18.yy. a kadar görüldüğü belirtilir. Düz kürek biçimli konkav uzatılmış boyun başlıklı diye tarif edilen altıncı grup 13.yy. da bu
bölgeye girdiği, 13-14.yy. da yaygınlaştığı belirtilir. Üçgen yassı kesitli yedinci grup
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9-13.yy.ın ilk yarısına tarihlenir. Eşkenar dörtgen biçimli yassı kesitli sekizinci grup
8-13.yy. a tarihlenir. Dokuzuncu grup paralel eşkenar kesitli olup 8-14.yy.a; onuncu
grup elmas biçimli konkav kenarları olan tip 11-14.yy. a; onbirinci grup ise boynu
dörtgen ucu yassı biçimli olup 12.yy. ortasında yaygınlaşmış olup benzerlerini Rivne
16-18.yy. örneklerinde görmekteyiz. Onikinci grup sivrileştirilmiş yassı kesitli düz
boyunlu eşkenar dörtgen başlıklı örnekler olup 9-13.yy.a; onüçüncü grup yassı kesitli
eşkenar dörtgen biçimli olup Medvedev’in 8-14.yy. a tarihlediği tiptir. Ondördüncü
tip Türklerin kullandığı tip olarak adlandırılırken uzatılmış dörtgen kesitli boyun ve
yassı kesitli küçük uç kısmından oluşur. Son grup crossbow ucu olarak nitelenirken
batı topraklarından geldiği, Izborsk, Novgrodova, Asote gibi benzerlerine bakarak
13-14.yy.a ait olduğu belirtilir (Valiulina, 2009:16-23). Çek, Polonya ve Rus kabilelerin Ortaçağ’da Geç Karolenj döneminde kullandıkları uçlara ait bir veriye Kiev yakınlarındaki Sherna yerleşiminde tanıklık etmekteyiz. Valiulina, bölgedeki “Ortaçağ
Çiftlik Yerleşimlerine Ait Veriler: Köylü Silahları” makalesinde gündelik kullanım
eşyası savaş aletleri, süs ve takı eşyalarının yanında ele geçen üç temrenden ikisi
uzun dairesel boyunlu ucu yassı kesitli baklava biçimli, diğeri dörtgen kesitli karakteristik Geç Ortaçağ 13-14.yy. a ait örneklerdir (Cherna-Ershova, 2013:390, Fig.6).
Andrey İlyushin, Kuznetsk yerleşiminde bulunmuş tek bıçaklı Ortaçağ temrenleri
üzerine kaleme aldığı makalesinde 109 temreni incelemiştir. Üç ana gruba ayırdığı
bu grupları, asimetrik ve baklava biçimliler, yamuk biçimli ve savaş başlılar ve uzun
boyunlu uzun dörtgen biçimli olarak belirlemiştir. İlyushin, tek kenarlı temrenlerin
8-14.yy.daki gelişiminin bölge tarihiyle, örneğin 8.yy.da ortaya çıkan tek kenarlı temrenlerin Türgiş gibi Orta Asya kökenli gruplarla alakalı olduğunu belirtir. Kuznetsk’e Türkçe konuşan göçebelerin gelişiyle çok sayıdaki yeni formun ortaya çıktığı, tipolojik çeşitliliğin 11.yy.da zirve yaptığını, 12-13.yy.da yerli-yabancı etnik grupların
birleşmesiyle çeşitliliğin arttığını vurgular (İlyushin, 2014:91-96). J.Masson Smith
Jr. “Göçebe Silahları-Ev Yapımı Silahlar” isimli makalesinde Marko Polo’dan alıntı
yaparak her Moğol askerinin 60 ok taşıdığını, bunun otuzunun daha küçük boyutlu
ve delici özelliği için, diğer otuzunun daha büyük boyutlu yassı başlıklı olduğunu bu
ikincinin yakın hedefler için kullanıldığını, kol ve yüz yaralaması veya yay kirişlerinin kesme için kullanıldığını ifade eder. Smith, Moğol okunun gövdesinin %90’ının
kozalaklı, %12 sedir, %9’unun huş ağacından olduğunu, kozalaklılar içinde çamın en
ideali olduğunu, yelek için de yerel kuşların tercih edildiğini belirtir. Smith dövme
veya döküm temrenlerin muhtemelen ticari malları el koyma yoluyla veya kaçakçılık
yoluyla elde edilmiş atık/kırıntı metallerden yapıldığını, demir sıkıntısı çekildğinde
Amerikan yerlilerinin demir tava veya halka şekilli metallerden, Moğolların da buna
benzer şekilde demir kap kaçaklardan temren ürettiğini ifade eder. Yazar, Carpini’den
alıntı yaparak her Moğol askerinin yay, crossbow, savaş baltası, kılıç, kargı, çengel ve
çift katlı, göğüs zırhı taşıdığını anlatır (Smith, 2000:51-61). A.Karasulas, Atlı okçular (M.Ö. 600-M.S.1300) isimli çalışmasında İskit dönemi standart bronz temreninin
küçük ve üç kanatlı olduğunu, iğneli ok gövdesine oturtulduğunu, Türklerin ise daha
çok yaprak biçimli temrenleri kullandığını belirtir. Yazar, Hunların baklava biçimli
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temrenlerinin karakteristik olduğunu bunun dışındaki tüm türlerin Orta Asya’daki
birçok millet ve grup tarafından ortak kullanıldığını, bunun da ticari yolla yaygınlaşmış olabileceğini ifade eder (Karasulas, 2004:24).
Y.S.Khudyakov, “9-10.yy. Kırgız Askeri Teçhizatının Gelişimi” isimli makalesinde 9.yy.da Uygurlularla mücadeleleri sırasında Kırgız askeri ekipmanlarında özellikle de temren formlarında değişim yaşandığını belirtir. Yazara göre, o döneme kadar
düşman zırhlarına atılan iki, üç, dört bıçaklı tiplerin yanı sıra uzatılmış sivri, beşgen,
altıgen, eşkenar dörtgen, uzun üçgen kancalı, asimetrik baklava gibi tipler biliniyordu. 9-10.yy.da ise yassı ve dörtgen tipler ortaya çıkıyor. Bunların arasında asimetrik
baklava biçimli ve küt uçlu tipler var. Daha sonra Ortaçağ’da özellikle Moğol işgali
sırasında yassı tip sadece Kırgız değil tüm Asya steplerine yayılır. Kırgızlar dört yüzyıl önce kullanılmasına rağmen bu tipe genel olarak ‘Moğol Tipi’ denildi. Bunların en
yaygın tipi üç kanatlı temrendir. Bunun yanı sıra iki bıçaklı, dikdörtgen biçimli uzun
tipler de vardır. Bu dönemde zırh delici temrenlerin sayısında artış görülür. Khudyakov’a göre Geç Ortaçağ’da farklı fonksiyonlar için farklı tipler ortaya çıkarken,
bunun esas nedeni ağır zırhlı süvarinin artan önemidir (Khudyakov, 1980:79-88,95).
Y.S. Khudyakov ve L.A.Bobrov’un “Moğollar ve Jungarsların Geç Ortaçağ’da Silah Teknolojisi” isimli çalışmasında iki ana gruptan bahsedilir. Birincisi yassı gruptur
ki dört alt tipte incelenmiştir. Bunlar asimetrik baklava, mızrak biçimliler ile konveks
ve oval kanatlılar. İkinci grup ise dörtgen tiptekiler. Araştırmacılar bu tipin uzatılmış
baklava biçimli tip ile temsil edildiğini belirtirler (Khudyakov-Bobrov, http://zaimka.ru/hudyakov-equipment/Erişim Tarihi 01.07.2002). Moğolların 1241’de bugünkü
Ukrayna’yı işgaline ilişkine ait en yoğun temren gruplarından biri Novgrodova’da
bulunmuştur. Von A.N.Kirpičnikov’un 1000 temren üzerinden yaptığı tipolojide,
14 oluşturduğu grublardan uzun ince mızrak biçimli dörtgen kesitli ilk grubu teşkil
eder. Deltoit biçimli yassı kesitli tip, üç alt grupta verilmiş olup bunlar eşkenar dörtgen, dar kürek ve insanlara ve atlara atılır dediği tiple armudi biçimli temrenlerdir.
Üçüncü grup uzun dikdörtgen biçimli ağız kısmı keski biçimli yassı kesitli temrenlerdir. Dördüncü grup yassı kesitli söğüt ağacı yaprağı biçimli tiptir. Beşinci grup
asimetrik eşkenar dörtgen biçimli yassı kesitli tip, altıncı grup ise eşkenar dörtgen
biçimli olup bazı örnekler içi deliklidir. Yedinci grup uzatılmış söğüt yaprağı biçimli
tip olup bunun uzun ve kısa alt tipleri vardır. V veya Y biçimli sekizinci grup, kancalı kovanlı tip dokuzuncu grubu oluşturur. Onuncu grup uzun ince mızrak biçimli
olup kovanlı olduğu için farklı bir grupta incelenmiş olmalı. Onbirinci grup daire
kesitli küçük boyutlu örneklerdir. Onikinci grup uzun ince bir boyun ve üç kanatlı
bir uçtan oluşan ve savaş başlığı olduğu belirtilen tiptir. Kirpičnikov diğer iki grubu
crossbow veya mancınık ucu olarak tanımlanırken bu fırlatma silahlarının Rusya’ya
Moğol işgaliyle girdiğini iddia eder. Araştırmacı, Moğolların yıktığı Rus karargahında ele geçirilen bu silahların Asya’dan getirildiğinin inkar edilemez olduğunu belirtir
(Kirpičnikov, 1986:99-100). Ukrayna-Korneshty’deki Ruhotyn Kalesinde Frank,
Bizans, Rus-Kiev Hanlıklarıyla alakalı topluluklara ait 8-10.yy. a tarihlenen temrenler V.Kalinichenko-S.Pyvovarov tarafından 150 farklı grupla sınıflandırılmıştır.
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Araştırmacılar, üç bıçaklı üçgen biçimli bu örneklerin 1/3’ünün zırh delici olduğunu
belirtir. Medvedev’in 17-18 nolu dar tipiyle ilişkili olduğu ifade edilen bu temrenler
10.yy. atfeden araştırmacıların aksine 8-9. yy. da yayıldığı ifade edilirken üç bıçaklı
tip Kuzey Kafkasya’dan Avrupa’ya yayılmıştır şeklinde açıklanır. Bir başka önemli
tip uzun ince biçimli baklava kesitli zırh delici temrenlerdir. Bölgede nadir görüldüğü belirtilen bu tipin benzerleriyle 9-11.yy. Bulgaristan ve Rusya’da karşılaşılır.
Bir başka tip mızrak biçimli temren türü 31 farklı alt tipte incelenmiş olup Kuzey
Avrupa orijinli olduğu ve 9-11.yy. Viking çağında yaygın olan temren tipi olarak
açıklanır (Kalinichenko-Pyvovarov, 2014:254-277). 13.yy. da Moğol Hanına giden
İtalyan Franziskan Papaz Johannes de Plano Carpini Tatar temrenlerinin her iki
ucu da kılıç gibi keskin olduğunu ve her birinin sadağının içinde temrenleri keskinleştirmek için bir eğe bulunduğunu söyler. Carpini, çok çeşitli ok tipleri olduğunu,
savaş oklarının yanı sıra kuşlara atılan, (üç parmak genişliğinde temreni olan) diğer
hayvanlara ve zırhsız düşmana atılan tiplerden bahseder. Hırvat Katolik din adamı
Split’li Thomas, Moğol okunun etkisini, “onların yayından bir ok herhangi bir kalkan veya zırhı delebilir” diye anlatır. Kubilay Hanı sarayında ziyaret eden İtalyan elçi
Marko Polo’da “her Moğol savaşçının uzaktan takip ve delme için kullanılan otuz
küçük uçlu demir oku, diğer otuzu ise daha büyük ve yassı demirden olup düşmana
yakından atış yapmak kol ve yüzünden vurmak, düşman yayını kesmek ve onlara iki
taraftan da zarar vermek için kullanıldığını” (Swietoslawski, 1999:59,61) belirtirken yassı ucun yakın atışlara mahsus olduğunu vurgulaması açısından çok önemli
bir veri sunmaktadır. Sovyet arkeolog V.N.Nemerow, “13.-14.yy.da Moğol Savaşçılarının Silahları ve Teçhizatı” konulu makalesinde aynı konuya değinir. Yazarın
yassı, dörtgen ve üç bıçaklı diye ayırdığı Moğol temrenlerinden ilk grup olan yassı
tipin, konveks (spatül biçimli diyor), beşgen, ucu dar iğneye yakın kısmı enli biçimde
alt tipleri vardır. Nemerow, Moğollardaki yassı tipin en fazla görülen tip olmasını
çoğunlukla süvari savaşçılarının kullanması, atış sıklığı ve mesafesinin azalmasına
bağlarken aynı zamanda yatay yara açmasının tercih sebebi olabileceğini ifade eder.
Yazar, bu tiple Moğol şehirlerinin kültür tabakalarında ve Baykal bölgesindeki kadar
Avrupa’da da karşılaşıldığını belirtir. Diğer tiplerden dörtgenler, yaprak biçimli uzun
boyunlu tek tip olarak tanıtılırken, üç kanatlılar, dar kavisli yaprak ağızlı ve ucu sivri
iğneye doğru kanatlı iki alt grupta tanıtılır. Nemerow, üç kanatlının ayırıcı özelliğinin
yüksek atış (balistik) kalitesi olduğunu, havada süzülme kabiliyetinin çok iyi olduğunu, ağrılı yaralanmalara sebep olduğunu, ana gayesinin zırhsız düşmanı yenmek olup
hem iğneli hem kovanlı biçimde kullanıldığını ifade eder. Moğol zehirli okları “horon” kaynaklar tarafından saldırı silahı olarak ifade edilir. Bu okta kullanılan “mohe”
diye bilinen zehrin ilki bitki orijinli, ikincisi “mogayn horon” (baharda bulunan ve
steplerde bol sayıda bulunan engerek yılanı” zehri olup savaştan önce seyreltilirdi
(Nemerow, 1987:221-227).
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Memluk-Arap-Haçlı ve Büyük Selçuklu-Gazneli Coğrafyasında Temren
F.W.Schwarzlose’nin 1886’de yayınladığı “Eski Arap Silahları” isimli, eski şiirlerden yola çıkarak Arap silahlarını tanıttığı eserinde temren tipolojisi de yapar.
Schwarloze, (1886:305-307) Ümrü’l Kays (497-545) gibi Arap şairlerinin eserlerinden yola çıkarak yaptığı bu en eski temren tipolojisinde; üç kenarlı, dairesel, yaprak
biçimli, çift kanatlı, üç başlı, kancalı gibi tiplerden bahseder. Bunlardan üç kenarlı
için atın yanağıyla ilgili bir benzetme yapılır. Yaprak biçimli form için, Hama’daki
bir ağaç türünün yapraklarıyla benzerlik kurulur. Kancalı diye nitelendirilen form
doğrudan palmiye ağacına benzetilir. Şiirlerin arasında bazen “kısa ve yassı temren”
gibi doğrudan bir sınıflamaya işaret eden ifadeler görülmektedir. Schwarloze, bunlar
içinde üç kenarlı olanın en tehlikeli temren olduğunu aktarır (Schwarloze, 1886:307).
Dairesel, ince, hafif demirli “esmâ-i latif” diye nitelenen tip yuvarlak kesitli olmalıdır. Ortası daha yüksek üç parçadan oluştuğu söylenen yaprak biçimli temrenin “öyle
ince ki arkası görünür” denilerek inceliğine vurgu yapılır. Ta’alibi’den atıflabu tip,
enli uç anlamında kullanılırken daha sonra “küçük kısa ok” diye de geçer. Dördüncü
tipin orta kısmı çıkıntılı forma sahip diğer türlerin bir varyasyonu olduğu belirtilirken
“mükemmel kullanışlı” diye nitelenir. Yassı temrenin alt ve üst kısmına doğru konikleştiği vurgulanır. Kamil’e göre yassı ok “hafif ok” olarak açıklanır. Diğer tiplerden
iki kenarlı olan “hedefi yaran” şeklinde tanımlanırken, üç kenarlı olan ise yaprak
biçimli tiple benzeştirilir. Son tip kancalı veya iğneli olan temrendir (Schwarloze,
1886:305-307). Temrenlerin keskinliğine gönderme yapan “zırh delici” gibi farklı
isimler de karşımıza çıkar. Antara isimli bir bölgeden bahsedilerek burada “keskin
kenarlı” diye tanılanan bir temren türü anlatılır. Arap şiirinde okun rengi mavimtrak/
gök rengi olduğu söylenirken mızrak ucu siyah renkle tanımlanırdı. Epitheton’dan
alıntı yaparak kısa okun sesinin ceylan sesine benzetildiğini aktaran Schwarloze,
Kitabe-el Agani’de okun hedefe varması hakkında farklı tanımlar kullanır. Hedefin
üstünden giden ok, hedefin önüne düşen ok, bükülen ok, düz ok, çarpan ok veya öne
arkaya zikzak, kırlangıç benzeri isimler bunlardan bazılarıdır.
Fahri Müdebbir, Gazne, Gur ve son olarak Hint Memlukluları emrinde çalışmış
bir savaş emiri olup onun Hint Memluklularından Sultan İltutmuş’a sunduğu eseri
1228-1229 tarihli Âdâbü’l-Harb Ve’ş-Şecâa, Türk, İran, Hint savaş geleneği konusunda önemli bilgiler veren bir funûn el-harbiyye-i âdâb kitabıdır (Uyar,2007:216).
Burada mavdudî isimli özel bir temren tipinden bahsedilir ki bunun altından ve mevdud isimli biri tarafından icat edildiği belirtilir (Allan, 1976:441). Eserde bunun dışında Peykân-e kolule (mermi biçimli), Peykân-e borg-e bid (Söğüt yaprağı biçimli), peykân-e batpây (ördek ayağı biçimli), peykân-e bilak-e dorostpâr (geniş ağızlı
kürek biçimli), peykân-e sosu (üç bıçaklı/kanatlı), tir-e dosaks (çift bıçaklı/kanatlı
ok), peykân-e tutmacı (uzun ince, şehriyeye benzetilen tip), peykân-e mâhipost (balığın sırtına benzeyen) şeklinde ilginç benzetmelerle temren isimleri karşımıza çıkar
(KHorasani, 2013:58). Bunların dışında tîr-i fulâdpeykân (çelik başlı temren), peykân-e narmâhan (yumuşak demirden temren, Fahri Müdebbir bu temrenin av hayvanı ve zırhsız düşman için kullanıldığını belirtir), tîr-i yazdahmosti (onbir yumruk
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uzunluğundaki temren), cube-ye tîr-i nohmosti (gövdesi dokuz yumruk uzunluğunda
temren), tîr-i cosangozar (zırh delici ok), tîr-i cosankay (zırh yırtan ok), tîr-i mekfersekâf (miğfer yaran ok) peykân-e zerehsekâf (örgü zırh delen temren), peykân-e
masqi (eğitim temreni, keskin olmayan kör, yuvarlak temreni), peykân-e kuhpâye-ye
hendustan (Hindistan’dan temren), peykân-e modudi (ismi Gazneli Mahmud’la ilişkilendirilen temren, Fahri Müdebbir bu temrenin kalkana atıldığını söyler), tîr-i hindui (hind oku), tîr-i badaksan (iki kancalı /kancalı ok, ismini Horasan’daki bir şehir olan Bodoksan’dan aldığı söyleniyor), peykân-e tîr-i tatar (Moğol temreni), tîr-i
akabpar-i zabenacder-i almâspeykân (ejderha diline benzeyen temreni olan kartal
tüylü ok), tîr-i labsors va akabpar (kızıl temrenli kartal tüylü), tîr-i kadang-i panzdahmosti cahrpar-i almaspeykân (elmas biçimli temren) (Khorasani, 2014:26-28).
Fahri Müdebbirin çağdaşı Cuzcanî’nin bahsettiği yassı temrenin Divân-ı Lûgat-it
Türk’te geçen meşhur “yasıç” tip olduğu tahmin edilebilir (Teres 2007:1187). 14.yy.
Memluk okçuluk risalelerinin en meşhuru muhtemelen Emir-i Silah görevindeki bir
Kıpçak Memluklu komutanı olan Taybuga el-Eşrefî Baklamişhî’l Yunânî’nin “Kitab Gunyat et-Tullâb fi Ma’rifet remy an-Nûşşab” isimli eseridir (Latham-Paterson,
1970). Burada sınıflanan temren grupları üçgen, kare, yassı (av için), dairesel kesitli
(hedef atışları için kullanılır ve nuşûl el ahdaf diye bilinirdi), zeytunî ve keski biçimli
tiplerdir (Latham-Paterson, 1970:25-26).
F.Koveh-M.M.Khorasani, Harzem dönemi silahlarını tanıttığı “Moğol İşgalinde Harzem İmparatorluğu” makalesinde savaşçıların farklı ok tiplerini sayar: Tîr-i
âmâc (hedef oku), tîr-i baqaltâq (zırh delici), tîr-i bergustûvân (at zırhı delici), tîr-i
girân (ağır ok), tîr-i hisâr (kale savunmalarına karşı kullanılan ok), tîr-i cuvaldız
(bodkin/bız/dörtgen ok), tîr-i kilk (kamıştan yapılmış ok), tîr-i nevak (kılavuz/rehber
ok atışlarında kullanılan ok), tîr-i kaftan (zırh kaftanı/yeleği delici ok), tîr-i zirih (zırh
delici ok) (Koveh-Khorasani, 2012:45-46). Bunların dışında Muhammed Zaman’ın
tarihsiz (muhtemelen Safevi dönemi) risalesinde ilginç temren tipleri buluyoruz.
Bunlardan peykân-i cahrpahlu (dört köşeli temren), bir tava veya küreğe benzetilirken, bu risaleyi yayınlayan Khorasani plaka zırh atışlarına uygun, dört kenarlı üç parmak uzunluğunda bir ağzı, dört parmak uzunluğunda ve sert olmayan bir iğnesi olan
gövdeye sinirle bağlanan bir uç olduğunu belirtir. Bu risalede kalkanlara atılmaya
mahsus iki ok tipi olduğu, bunun yuvarlaklaştırılmış “âhanin peykân” bir ucu olduğu
yassı başlıklı ok gibi sert atış yapamadığı belirtilir. İkincisi Türkçe ileri anlamına
geldiği belirtilen –ki bunun da bugünkü Türkçe’ye Çağatay Türkçesinden girmiş olabileceği belirtilir- “atku” dur. Risalede bu temrenlerin konik biçimli olup 2 parmak
uzunluğunda geyik boynuzundan yapıldığı, güçlü bir yayla kullanıldığı, atku okunun
iki kalkanı delip geçtiği belirtilir. Bir diğer tip kuşdiline benzediği söylenen (risalede
qustili şeklinde geçtiği belirtilir) câl oku. Türkçe bir kelimeden türediği belirtilen
isim, şahin ve doğan gibi hayvanları ifade eden qus ile küçük badem anlamındaki tili
sözcüklerinden oluşur. Bu okun üç kanatlı (Khorasani “sepahlu” diye not düşer) bir
temreni olduğu belirtilir. Diğer bir tip hilal şekilli olup “helâli” diye anılırdı. Risalede
bunun ağaçtaki meyvelere, yılanbaşına, yay kirişini kesmek, mum ateşini söndürmek
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için kullanıldığı ifade edilirken Khorasani, yorumunda mum alevi söndürme işinin
yarışma/şölen atışlarına mahsus yetenek atışlarını akla getirdiğini belirtir. Câl oku
semer, iki tabakalı zırh (celte) atışı, av ve bazen silo-depo saldırısı için kullanılırdı.
Diğer tip iki parmak uzunluğunda ağız, dört parmak uzunluğunda iğnesi olan tîr-i
beyl’dir. Kürek başına benzetilen bu tip Hindistan’da yassı tip olarak tanımlanırdı.
Bunun küçük tipi “bilâk” diye anılırdı. Mârsar diye adlandırılan yılanbaşlı temren
tipinin ise dört köşeli ağız kısmı olup iğnesi sekiz köşeli iğnesi vardı. Bu temrenin
bagtar denilen bir tür zırha atıldığı belirtilir (Khorasani, 2016:54, dipnot 70-83).
James Allan, “Erken İslam Döneminde Metal Endüstrisi” isimli doktora tezinde,
Schwarloze’nin aktardığı bu tiplerden bazılarının Erken İslam döneminde bilinmesi
konusunda şüphelerini dile getirir (Allan,1976:441). Ona göre bu isimlendirmelerin
birçoğu sonraki dönemde İran/Türk coğrafyasından ithal edilmiş olmalıdır. Onun tipolojisi Schwarloze’ın tanımlamalarına dayanır. El-Cuzcanî’nin yassı ve Fahr-i Müdebbîr’in Mavdudî isimli temrenlerinden bahseden Allan, tipolojisinde iki kenarlı,
dairesel, yaprak biçimli, çift başlı, üç başlı, kancalı şeklinde isimleri dile getirir. Bu
formların Sasani savaş ve av faaliyetlerinin benzerlerine bakarak erken dönemde de
kullanılmış olabileceğini söyleyen Allan, Yunânî’nin risalesinden yola çıkarak üçgen,
kare, yassı (av için kullanılır ve canvarî olarak bilindiğini söyler), dairesel kesitli
(hedef atışları için kullanılır ve nuşûl al hedef diye bilinir), zeytin ve keski biçimli
tiplerden bahseder. Bu altı tipi kimi hallerde sekize çıksa da Memluk dönemi için
karakteristik olup Erken İslam dönem İran’ı için de sınıflama buna yakın olmalıdır
(Allan,1976:442). J.Allan, farklı boy ve demirci keyfiyetlerinin muhtelif tiplerin çıkmış olmasına sebebiyet vermiş olabileceğini; örneğin Şimşir Gâr ve Şiraf’da bulunan
V biçimli tiplerin bu tercihlerden biri olduğunu söyler. Yazar, Erken İslam dönemi
İran coğrafyasında en önemli temren üretim ve ihraç merkezinin Damavend olduğunu belirtir (Allan,1976:442). J.Allan, Nişabur’un 12.yy. buluntuları arasında ele geçen üçgen kesitli temrenin farklı tipte alt örnekleri bulunduğunu bunun Taybuga’nın
anlattıklarına paralel olduğunu ifade eder (Allan, 1982:56). G.Plaug-E.Oldenburg
vd., Hama Ortaçağ buluntuları arasındaki dörtgen ve yassı kesitli temrenleri tanıtır.
Ancak bu yayında bazı temrenler çarh (arbalet) uçlarıyla karıştırılmış, hepsi temren
olarak ifade edilmiştir. Yazarlar, dörtgen kesitli temrenlerin Corinth, Monfort Kalesi örnekleriyle paralel olduğunu belirtir (Plaug-Oldenburg, 1969:55-56, Fig.21-1).
Bugünkü Suriye ve Filistin bölgesinde Haçlı-Memluk kalelerinde bulunan örnekler
Memluk-Arap-Haçlı temrenler konusuyla ilgili yayınlara en fazla geçmiş verilerdir.
Çoğunlukla küçük boyutlu üçgen veya kare biçimli, yaklaşık 15.gr. ağırlığında 4-5
cm. uzunluğunda 1-11,5 cm. genişliğindeki temrenler, Atlit (Johns, 1997:Fig.15:2-4),
Red Tower (Pringle, 1986b:116-119, Fig.56:21-22, Fig.57:23) kalelerinde ele geçmiştir. Bu iki ören yerinde kundaklı yaylara ait ortalama 25 gr. ağırlığında kovanlı
tipte uçlar da ele geçmiştir. İsrail’de yer alan Tel-Yoqne’am isimli Ortaçağ kalesinde
bulunan temrenler yine kare kesitli tipik Ortaçağ verilerinden oluşmaktadır (Boas,
1999:177, Pl.6.17-3). İsrail kuzeyindeki şehirlerinde Safed kalesi Ortaçağ katından
elde edilen temrenler ağır çarh (arbalet) uçlarıdır (Hanauer, 1902:392). Bugünkü Fi111

listin’deki haçlı kalesi Montfort’ta bulunan temrenlerinde bir kısmı kovanlı çarh ucu
olmasına karşın kare kesitli küçük temrenler de mevcuttur (Dean, 1927:37, Fig.53,
n, o, p).
Suriye’deki en büyük Ortaçağ kalelerinden biri olan El-Marqab Kalesi konuyla ilgili çok önemli veriler sunar. 1062-63 yılları arasında Frenkler döneminde inşa
edilen kalenin avlusunda ele geçen işlenmiş cüruf buradaki yoğun demircilik faaliyetlerine işaret eder. Buradaki 1285 yılında Memluk sultanı Kalavun tarafından
gerçekleştirilen kuşatmaya ait temrenler, kalenin surlarının dışına yayılmış vaziyette
bulunmuştur. Fakat esas yoğun buluntu kale içindeki şapelde ele geçirilmiştir. Memlukluların kaleyi ele geçirip şapeli mescide dönüştürmesi sırasında bir niş mihraba dönüştürülmek istenmiş, buradaki güney duvarı ile niş arasındaki boşluk taş ve
toprakla dolgulanmıştır. Burada yer alan merdiven tonuzu yararak üst kata ulaşır.
Mihrap bu merdivenin önüne yapılmıştır. Yaklaşık 300 adet temren, zırh, plaka ve
miğfer parçaları, bakır perçinler ve tanımsız metal objeler işte mihrap ile merdiven
arasındaki boşlukta ele geçirilmiştir (Török vd., 2016:2-4, Fig.2). Hiç kuşkusuz depolanma/saklanma gayesiyle, belki yeniden kullanım için veya alış-veriş için emtia
olarak kullanılacağı anlaşılan demir objeler içinde en büyük grubu temrenler teşkil
eder. Çoğunlukla korozyonlu bu örneklerin ana grubunu kare kesitli 4-5 cm. uzunluğunda, 1-1,5 cm. genişliğinde ağız, 6-7 cm. uzunluğunda iğnesi olan tipler teşkil eder
(Török vd., 2016:4, Fig.3, 4). Yassı tipin görülmediği Marqab örneklerinde diğer
uçlar kundaklı yaylarla atılan uçlardır. Bu temrenler üzerine yapılan metalürjik analizlerden yumuşak demirden, bazılarının düşük bazıların yüksek karbon içerikli, karbürleme denilen teknikle sertleştirmenin yapıldığı, sıcak dövme tekniğiyle üretilmiş
objeler olduğu anlaşılmıştır. Bazılarının üretiminin yarım ve fragman halinde olduğu
görülen bu örneklerin iç yapısına ait veriler ham luppelerden ve yeniden işlenmiş
malzemelerden üretildiğini ortaya koymaktadır (Török vd., 2016:2-4, Fig.4-9). Kalenin avlusunda bulunan cüruflar da göz önünde bulundurulursa kalede demir üretimin
yoğun bir şekilde yapıldığı anlaşılmaktadır. D.Nicoll, bu şekilde depolamanın Şam
Kalesi’ndeki Geç Memluk örnekleri arasında da olduğunu, buradaki temrenlerin de
dörtgen kesitli piramidal biçimli örnekler olduğunu belirtir (Nicoll, 2011:396).
Bugün Ürdün sınırları içinde yer alan Vadum Iacop Kalesi önemli sayıda temrenin ele geçtiği bir başka Haçlı kalesidir. Burada ele geçen 1000 temren arasında en
ilginç örnekler bir insan ve at iskeleti üzerinde bulunanlardır. Selahaddin Eyyubi’nin
1179 yılındaki saldırısında, bir Frank askerine ait iskeletin, biri omurgasına diğeri
sol eline saplı halde bulunmuş iki temren yassı kesitli deltoit biçimiyle karakteristik Ortaçağ örnekleridir. Kalenin girişinde bir at iskeletinin bacak kemiğinde saplı
halde bulunan yine deltoit biçimli örneğin bulunmuş olması tiplerin fonksiyonuna
dair önemli bilgiler sunar (Raphael, 2008:264-265, Fig.3-5). Raphael, uçurtma (kite)
biçimli dediği bu tipin münhasıran atlara atıldığını söylerken, işlevine ait bu bilgiye nasıl ulaştığını belirtmez. Buradaki 1000 temrenin tamamı demirden olup altısı
dışındakiler zırha atılır cinsten, kare, üçgen ve baklava biçimlidir. Uçlar hem iğne
hem de kovanlı olup kovanlı olanların 19-34 gr. arasında olmasına bakılırsa, çarh
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ucudur. İğneli olanlar ortalama 15 gr. ağırlığındadır (Raphael, 2008:263). Yazar, Taybuga’nın, kovanlı örneklerin sert bir yüzeye –örneğin kalkan- çarptığında kırılmaya
daha meyilli olduğu yolundaki sözünden yola çıkarak, Müslümanlar arasında ve bu
tipin Kudüs Haçlı Krallığında nadir kullanıldığını belirtir. Yazar, Vadum Iacop’daki
kovanlı örneklerin Frenk askerilerine ait olduğunu ifade eder. İnsan iskeletinin kaleyi savunan Franklara aidiyeti düşünüldüğünde temrenin Müslümanlara ait olması
muhtemeldir. K.Raphael, buradaki temrenlerin Taybuga’nın bahsettiği tiplerden farklı olmadığını, bu manada 11.yy.dan risalenin yazıldığı 14.yy.a tipler konusunda bir
değişimin olmadığını açıklar. Kale içinde ve dışında bulunan temrenlerin aynı olmasından ötürü Ortaçağ’da hammadde, teknik, üretim hususlarında Frankların da Müslümanların da aynı kaynaktan beslendiğini belirten yazar, temrenin kalitesini zırhın
kalınlığının belirlediğini belirtir. Yazar, ok gövdelerinde çam ağacının kullanıldığına
işaret eder (Raphael, 2008:267).
Kate Raphael’in bir başka Haçlı Kalesi Arsuf-Apollonia buluntularına ilişkin
yazısı bu konudaki önemli çalışmalardan biridir. Buradaki kazılarda, İsrail sınırları
içindeki Arsuf’un, Memluk saldırısına (1265) uğradığı savaşa ait 1243 temren ele geçirilir. Demirden ve ortalama uzunlukları 4,5 cm ve genişlikleri 1 cm. olan çoğunluğu
baklava ve dörtgen kesitli temrenler, çağdaşı Montfort, Atlit, Vadum Iacop gibi Haçlı
Kalelerinin örnekleriyle benzerdir. Yazar bu örneklerin 12-13.yy. için karakteristik
olduklarını hem Müslüman hem de Franklar tarafından kullanıldığını belirtirken sedir veya çam ağacından gövdeye sahip olduklarını, vücuda girdiğinde iğnelerinin
kırıldığını ve daha fazla gömüldüklerini belirtir (Raphael, 2005:86). Yazar burada
da uçurtma biçimli dediği deltoit temrenlerin ata atıldığını iddia eder. Buradaki temrenlerin büyük kısmının kapı ve iki kule arasında bulunduğunu belirten yazar, kapı
kuleleri arasında bulunanların daha iri uçlar olduğunu (Raphael, 2005:Fig.8a-b) bazılarının üzerinde ip olduğu ve yanıcı bir madde ile kapılara atılan bir crossbow ucu
olduğunu ifade eder. Buradaki temrenlerin metalürjik analizlerine ilişkin sonuçlar
El-Marqab kalesindekilerle benzerdir. Sıcak dövme ile üretilmiş uçlardan crossbow
uçları daha saf, temrenlerde ise cüruf kalıntıları gözlenmiştir. Bir miktar örnek de
soğuk dövme gözlenmiş, crossbow uçlarında birleşme çizgileri tespit edilmiştir (Ashkenazi vd., 2013:235-257).

Anadolu Ortaçağı’nda (Bizans-Selçuklu) Temren Tipolojisine İlişkin Bilinenler
Bizans dönemi temrenleri konusunda en ayrıntılı çalışma T.G.Kolias’a aittir.
“Bizans Silahları” isimli kitabında Taktikos gibi Bizans savaş kitaplarına dayalı çalışmasında ok’un sagitta, temren’in ise sideros (σιdηρος )gibi isimlerle anıldığını,
muteber bir okun 70 cm. den az olmaması ve porsuk ağacından olması gerektiğini
belirtir. Marcellinus’tan alıntı yapan Kolias, temrenin gövdeye tendonla bağlandığını
ifade eder (Kolias, 1988:216). Bizans’ta kaliteli bir temrenin nasıl olacağı sorusuna, 7.yy.da İskenderiye’deki bir doktorun sözlerini aktaran Paulos of Aigina’dan atıf
yaparak cevap bulmaya çalışan Kolias, demir, bakır, cam, boynuz, kemik, taş, kamış ve ahşaptan yapılma temrenlerin biçimlerine göre dairesel veya çokgen (üçgen
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veya dörtgen), bir veya iki (mızrak biçimli) veya üç bıçaklı olmalıdır. Temrenlerden
bazıları kancalı olup –kancası gidiş yönünün tersine olurdu- vücuda girdiklerinde
hem geri hem ileri oynatılmayacak biçimde zarar verirlerdi. Bir diğer tipi “kompozit”
olarak niteleyen Kolias, küçük demir parçalardan oluşan daha önce bahsedilmemiş
(muhtemelen kundaklı yaylara ait) bir uçtan bahseder. Çiviye benzettiği uçların kovanlı olduğunu belirten yazar, gövde ile uç arasında çentikli tendonların sarıldığı bölümün bulunduğunu belirtir. Yazar, Paulos’dan alıntı yaparak büyük olanların üç, küçük olanların da bir parmak (daktylos) uzunluğunda11 olduğunu, Mısır’da küçük temrenlere myota denildiğini, bunların da zehirli veya zehirsiz olanlarının bulunduğunu
ifade eder (Kolias, 1988:219). Kolias, Bizans dönemindeki temren üretimleri konusunda da IV.Leon’dan alıntı yaparak, Himerios seferi sırasında (911-912) Selanik’in
Fabricae Sagittariae Concordiensis’inden Nikopolis ve Peloponesos’a 200.000 ok
temin edildiğini aktarır (Kolias, 1988:226). Savaş sırasında ok ve techizatının büyük arabalardan taşındığını Principia Militaria’dan aktaran yazar, her birimin 15000
Basillios Sagitta’nın (en büyük boy ok) hayvanlarla taşındığını ifade eder. Aynı kaynakta her yüz ok için 2 yay ve 2 sadağın verildiği, savunma sırasında 50 atlı süvari
için 30-40 okluk bir istihkaktan bahsedilir. Batı kültürünün kaynaklarından Homeros, Antik Yunan’da ok tiplerine verilen genel adın ardis (ἄρδις), üç dilli temrenden
triglokhin (τριγλώχις), kancalı tipe (ὄγκοι), zehirli ok (venenatae sagittae) ve yunan
kovanlı bronz temreni khalkeres (χαλκήρης) bahseder (Smith, 1859:1001-1002).
Anadolu’daki Bizans temren tiplerine ilişkin Corinth, Sardis, Pergamon gibi
antik yerleşimlerin Ortaçağ tabakalarından önemli bilgiler edinebiliyoruz. Sardis’in
Bizans dönemine ait temrenler altı gruba ayrılmıştır. Bu sınıflama, aslında iğne kısmının saplamalı ve kovanlı oluşuna göre yapılan Prehistorik tipolojinin bir versiyonudur. Özellikle kovanlı tipe ait örnekler, M.Ö. I.bine, büyük oranda da M.Ö.
VI–IV.yy.a tarihlenir (Waldbaum:1983: 32–36, Plate 3-4/18, 26-27, 34-52). Orta ve
Geç Bizans dönemine tarihlenen örneklerin arasında baklava biçimli yassı temrenlerinin Selçuklu Dönemi oklarıyla açık benzerliği dikkati çeker. Yassı örnekler arasında baklava, deltoit, eşkenar dörtgen gibi temrenler Orta ve Geç Bizans’a tarihlenir.
Waldbaum Sardis’de 616 Sasani akınına ait tabakadan bu tipin benzerlerinin ele geçirildiğini belirterek, bunların söz konusu tipin erken örnekleri olabileceğini belirtir
(Waldbaum:1983:37). Yassıların dışında dörtgen ve orijini Kafkasya olarak belirtilen
V biçimli temrenlerde karşımıza çıkar. Yassı örneklerden birinin bir İslami sikkeyle
birlikte bulunması (Waldbaum:1983:26-36, Plate 4-5/53-74, 81), dönemlere ait karakteristik temren tiplerinin belirlenebilmesi açısından bilgi vericidir.
Corinth temrenleri arasında en büyük grubu kovanlı/iki veya üç kanatlı tipteki
M.Ö.VI-IV.yy.a. tarihlenen örnekler oluşturur (Davidson 1952: 199-200; Plate 9193/1511-1531). Buna karşın XI. yy.a tarihlenen üç örnekten ikisi yassı kesitli olup
Sardis’te İslami sikkeyle birlikte bulunan temrenle, diğeri ise kare kesitli küçük boyutlu dörtgen temrenlerle benzerlik gösterir (Davidson 1952: 201, Plate 91/15291530, Plate 93/1532). 4-5. yy. a tarihlenen kancalı tip ile eşkenar dörtgen biçimli
yassı kesitli temren ve kovanlı çarh ucu ise 11.yy. a tarihlenmiştir.
11

Genişliğinde demek isteniyor olmalı.
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D.M.Robinson’un tanıttığı Olynthus buluntuları arasında kuşkusuz en büyük
grubu bronz, üç bıçaklı temrenler oluşturur. Bunların dışındaki, dörtgen kesitli temrenler ve çarh uçları, Bizans dönemine tarihlenir (Robinson, 1941:Fig.1983-2026,
Fig.2167-2168).
W.Gaitzsch, Pergamon temrenlerini daha detaylı bir sınıflamaya tabii tutar. Kirpičnikov’un sınıflamasını temel alan inceleme de ok uçları 13 gruba ayrılır (Gaitzsch 2005:138, Abb.27). Buluntuların 1/3’ünden fazlasını teşkil eden ve bilhassa Geç
Bizans katmanlarında karşılaşılan ağzı yassı kesitli yaprak biçimli, uzun iğneli temrenlerin (Tip A) Asya tipi olduğu ve Tatar Türkleri eliyle Karpatlara ulaştığını, Pergamon’a ise Arap istilasıyla (VII-VIII yy.) gelmiş olabileceği belirtilir. Ağız genişlikleri 1-2,8 cm. boyları 3,5-7 cm. arasındadır. Gaitzch, A tipi örneklerin Pergamon’da
Geç ve Erken Bizans dönemi örnekleri arasında farklılık yoktur. En eski Bizans örneklerinde bilezikli temrenler sınırlı sayıdadır. Ancak 9.yy.dan itibaren Güneydoğu
Avrupa’da artar. Bunların Pergamon’da ortaya çıkışının Arap istilasıyla başladığını
belirten Gaitzch, klasik örneklerin 13-14.yy. temrenleri olduğunu ifade eder. Geç Bizans örneklerinin 14.yy. ait olanları, Türklerin şehri fethettiği döneme aittir. Genişliği
2,7-3,5 cm. ağırlıkları 3,9-4,5 gr. olan B tipi temrenler eşkenar dörtgen biçimli ve
yassı kesitlidir. Güney Rusya ve Karadeniz bölgelerinde geliştiği belirtilen bu tip,
Pergamon’daki 11-14.yy. ait Sardis’deki Geç Bizans örneklerini hatırlatır. C tipi ilk
iki örnekle ilişkili olup uç kısmı spatul biçimlidir. D tipi ise konik uzatılmış tiptir.
Ağırlıkları yaklaşık 7 gr.dır. A tipiyle birlikte genel olarak Geç Bizans örnekleri arasında bulunmuştur. D tipinin Karadeniz’in kuzeyi ve Asya-Kazak bölgelerinde çok
sayıda örneği olduğu belirtilirken C tipinin göçebelerin (?) hüküm sürdüğü yerlere
ait olduğu belirtilir (Gaitzsch 2005:141). Gaitzsch (2005:139), kovanlı ve iki kanatlı
tiplere (Tip E, F, G, Ja) Helenistik ve Erken Roma dönemlerinde sık rastlanıldığını,
buna karşın sınıfladığı tipler arasında yer alan yassı, eşkenar, dörtgen kesitli örneklerin çeşitlemelerinden müteşekkil 7 tipe, 13.yüzyıla kadar bölgede rastlanılmadığını
ifade eder. Gaitzsch, bu tipin Kafkaslar yoluyla ve göçebe topluluklar eliyle Anadolu’ya veya Karpatlara getirilmiş olabileceğini söylerken, bunların, 12-14. yüzyılda
Anadolu örnekleri içinde benzerleri olabileceği ve Selçuklu eliyle buraya getirilmiş
olabileceğini göz ardı etmiştir. Antik dünyasının en büyük kentlerinden Ephesos’un
Ortaçağ katında elde edilmiş temrenlere ilişkin ne yazık ki hiçbir veri yayınlara geçmemiştir. Yayınlanan Roma ve Antik Yunan dönemine ilişkin birkaç bronz üç bıçaklı
kancalı tipte örneğin dışında bir veri yoktur (Gauß, 2007:Taf.86/890-896).
Hieropolis Antik kentinin Bizans Kilisesi yakınlarında bulunmuş, deltoit ve
yaprak biçimli iki temren de Türklerin bölgeye gelişiyle ilişkilendirilir (Arthur,
2006:95, Res.38). Çorum-Boğazkale kazılarında ortaya çıkarılan 12.yy. a ait Bizans
katından az sayıdaki temren, üç bıçaklı erken dönem temrenlerinden kargıya benzeyen yassıtılmış dörtgen biçimli Slav temrenine, baklava biçimli tipik Ortaçağ yassı
temrenine, hatta kovanlı tipte çarh (crossbow) ucuna kadar zengin bir repertuarla
karşımıza çıkar (Böhlendörf, 2012:361, Abb. 10/1-6). Elazığ-Aşvan Kale’nin Ortaçağ II-III katlarında (Bizans-Türk dönemleri) ele geçen temrenlerde kancalı (barb),
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dörtgen kesitli, bilhassa, deltoit yassı temrenlerin ağırlıktadır (Mitchell, 1980:234,
246, Fig.119). Şanlıurfa-Birecik’deki Zeytinlibahçe Höyüğün Ortaçağ tabakasına ait
12.yy.a tarihli örnekler (Dell’Era, 2012:397-400, Fig.6/a-i) farklı boyuttaki dörtgen
kesitlilerin ağırlıkta olduğu temrenlerdir. Bazıları imalat hatasıdır. Yassı örnekler ise
12-13.yy.ın karakteristik deltoit biçimlileridir. F.Dell’Era, bu tipin Bizans ordusuna
7.yy.dan itibaren doğudan girmiş olacağından bahseder (Dell’era, 2012:399). Burada bulunan temrenler arasında çarh ucu örnekler de vardır. Adıyaman yakınlarındaki Gritille’deki buluntular benzerdir. S.Redford’un yayınladığı iki örnekte deltoit
biçimli yassı kesitli temrenlerdedir (Redford, 1986:135, Fig.14-j,k). Kahramanmaraş’daki Minnetpınarı Ortaçağ yerleşiminde 17 demir temren bulunmuş altı gruba
ayrılarak bilim dünyasına tanıtılmıştır (Tekinalp, 2005:123-124, Fig.75). Dörtgen,
kancalı ve yassı kesitlilerin oluşturduğu ana gruplardan yassılar, yaprak biçimli ve
deltoit olarak ayrılırken kancalı (barb) örnekler baklava kesitlidir. Kancalı örneklerden birinin iğnesinin burgulu olması dikkat çekicidir. Örneklerin tamamının iğneli
oluşu Bizans-Anadolusu’nda çarh ucu dışındakilerde kovanlı örneğin yok olduğuna
işaret eder. Tekinalp, Minnetpınarı örneklerinin Tille, Gritille ve Aşvan Kale temrenleriyle paralel olduğunu belirtir. Keban Kurtarma Kazıları kapsamında gerçekleştirilen çalışmalardan Taşkun Kale’nin Ortaçağ tabakalarında elde edilen örneklerden
ikisi üç bıçaklıdır. Buna karşın diğer temrenler bir kite biçimli yassı örnek dışında
dörtgen kesitli örneklerdendir (McNicoll, 1983:186, Fig.90/25-33). Höyüğün Ortaçağ konteksinden bulunan uçların tamamı dörtgen kesitlidir (Redford vd., 2001:134,
Fig.45). Adıyaman’daki Karakaya Kurtarma Kazılarından Tille Höyük’te bulunan
Ortaçağ temrenlerinden önemli kısmı dörtgen kesitlidir. Bunun dışındaki örnekleri biri kancalı (barb) tipteki daha çok Bizans döneminde karşılaştığımız temren ve
yassı örnekler teşkil eder. Yassı örnekler oldukça korozyonlu olmasına karşın daha
çok eşkenar dörtgen ve deltoit tiptedir (Moore, 1993:153-155, Fig.69-71). Keban
Kurtarma Kazıları çerçevesinde kazılan Korucutepe Höyüğün Ortaçağ tabakalarında
ele geçen az sayıdaki temren geniş eşkenar dörtgen biçimli yassı kesitli örneklerden
oluşur. (Van Loon, 1980:Pl.115, m; Pl.116/f, g, h). Adıyaman-Kâhta yakınlarındaki Arsameia - Nymphaios’daki Hellensitik temrenler ağırlıklı olarak üç bıçaklıdır
(Dörner-Goell, 1963:279, Fig.73/5-8). Buna karşın Ortaçağ diye tarihlenen iki örnek
kancalı (barb) yassı temrendir (Dörner-Goell, 1963:280, Fig.74/15-16). Bunların iğnesinin Minnetpınarı’ndaki gibi burgulu olması dikkat çekicidir. Burada bulunup Helenistik dönemine tarihlenen bir grup yassı örnekler var ki (Dörner-Goell, 1963:279,
Fig.73/9-12) deltoit ve konveks biçimli tipik Ortaçağ örnekleriyle paraleldir. Muhtemelen bir tarihleme hatası yapılmış olmalıdır.
Antik Malatya’yı Samsat’a bağlayan yol üzerindeki Perre Antik kenti Kommagene döneminden Ortaçağ’a kadar önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır (Erarslan vd., 2008:171-184, Resim 12). Buradaki nekropol kazısında muhtelif mezarlarda
ele geçen temrenler neredeyse hiç yıpranmadan bugüne ulaşmış olması açısından
dikkat çekicidir. Bu temrenlerin neredeyse tamamı Ortaçağ için artık klasik diyebileceğimiz, yassı kesitli eşkenar dörtgen, konveks, deltoit, spatul biçimli örnekler,
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bunların yanı sıra ucu kesit keski tipte, ucu dörtgen uzun boynu dairesel kesitlilerdir.
Bunun dışında neredeyse her dönem görebileceğimiz dörtgen tip ve ender rastlanan
küçük boyutlu dairesel kesitli örnekler vardır. Bunların dışında üç bıçaklı veya uzun
mızrak biçimli yassılaştırılmış dörtgen biçimli Helenistik/Erken Roma döneminden
örnekler de mevcuttur. Üzerindeki izlerden hiç kullanılmadığı anlaşılan bu örneklerin
Ortaçağ’a ait mezarlarda bir tür defin armağanı olarak konulmuş olabileceği ihtimali
üzerinde durmak gerekir ki bunun bir Asya geleneği olması düşünüldüğünde geniş
değerlendirmelere muhtaç bir durum ortaya çıkmaktadır. Keban Projesi kapsamında
kazılan Adıyaman-Kâhta yakınlarındaki Horis Kale kazılarında (Doruk, 1980:167169) elde edilen temrenler arasında kundaklı yaylarla atılmaya mahsus, ağırlığı 127
gr. bulan dörtgen kesitli uçlar bulunmuştur. Bunun dışındaki klasik yaylara mahsus
temrenler ağırlıklı olarak dörtgen kesitli ve küçük boyutlu demir objelerdir. Bunların
dışındakiler küçük boyutlu eşkenar dörtgen biçimli yassı kesitli temrenlerdir12.
Anadolu’nun en önemli Bizans yerleşimlerinden biri Amorium’dur. Kaynakların
Anadolu’nun en büyük kentlerinden biri olduğunu belirttiği kent, Bizans döneminde
esas önemi kazanır. Marmara bölgesinden önceki son büyük savunma mevzii kabul
edilen kent, Arapların 641, 716, 796’daki saldırılarına maruz kalır. 838’deki en büyük Arap saldırısı bölgeye önemli biçimde tahrip eder. Bu tahribata ilişkin bir yangın
tabakası buradaki kazı çalışmalarının en özgün verilerinden biridir. Burada yayınlara
geçmiş 13 temrenin önemli kısmı dörtgen kesitli örneklerdir. Oldukça korozyonlu
olarak ele geçmiş örneklerden yangın katında bulunanı kovanlı tipte ucu yassı biçimli çarh (crossbow) ucudur. Bunun özellikle Bizans yerleşimlerinde karşımıza çıkan
tipik kundaklı yay ucu olduğu anlaşılmaktadır. Diğer tipler, konveks veya spatul diye
isimlendirilenlerle, eşkenar dörtgen veya deltoit biçimli yassı kesitli temren çeşitlemeleridir (İnce, 2010:9-22). Tamamı demir örnekler, klasikleşmiş Ortaçağ verilerine
uygun bir biçimlenmeyle karşımıza çıkar.
İzmir-Bergama yakınlarındaki Allianoi Roma dönemi yerleşiminin Ortaçağ katına ait verilerden dokuz yassı kesitli örnek, 12-13.yy. için karakteristik denilebilecek deltoit, eşkenar dörtgen biçimli tipler ve varyasyonlarıdır. Bunlardan konveks
biçimli olup uzun bir boyna sahip olanlar ve daha enli bir uç kısma sahip konveks
biçimli alt tipler dikkati çeker. Bu tiplerin bazılarının kalın bileziği vardır (Baykan,
2017:12, Resim 4). Allanoi buluntuları arasında dörtgen kesitli ince uzun biçimli bir
grup temren fırlatma silahlarıyla ilişkilendirilip M.Ö. 1.yy-M.S.4.yy. a tarihlendirilir (Baykan, 2017:13, Resim 5). Ancak bunların yukarıda işaret edilen Slav-Viking
kökenli ve klasik yaylarla atılan temrenlerle açık bir benzerliği görülür. Burada ele
geçen dörtgen kesitli küçük boyutlu beş örnek (Baykan, 2017:14, Resim 6) uzun bir
tarih aralığında (belki de tipler arasında en sık) görülen örnekler olup Ortaçağ’ın tüm
zaman aralığında sıklıkla rastlanır. İzmir-Torbalı yakınlarındaki Metropolis Antik
Kenti buluntuları arasında Bizans dönemine tarihlenen temrenler bulunmuştur. Üç
bıçaklı, kovanlı iki kanatlı Erken Roma dönemi uçların yanı sıra Bizans dönemine
12
Hem Horis Kale hem Perre’nin bu çok önemli verileri, henüz yayınlara geçmemiş olup Adıyaman Müzesinin izinleriyle
burada ilk kez bilim dünyasıyla paylaşılmaktadır.
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tarihlenen yassı kesitli altı temren deltoit, eşkenar dörtgen ve konveks tiptedir. Tamamı demirden ve iğneli bu temrenlerin bazılarının kalın bir bilezik kısmı olduğu
görülür (Arslan vd., 2017:61-62, 71, Fig-11-16). Burada kırlangıç kuyruğu denilen
dikenli kancalı (barb) tipte demir bir uç vardır (Arslan vd., 2017:Fig.17). Ok mancınığına ait denilen (Arslan vd., 2017:62) bu obje, M.Ö. 4. yy. Roma döneminden
bu yana kundaklı yaylarda kullanılan uçlardandır. Ancak ağırlığı verilmediği için
benzerleri Bizans döneminde sıklıkla rastlanılan uçlardan olup olmadığını bilemiyoruz. Kütahya’nın Kureyşler Köyü yakınlarındaki baraj kurtarma kazıları sırasına ele
geçen temrenler 11-12.yy. Bizans dönemine tarihlenir. Kütahya Müzesi tarafından
gerçekleştirilen çalışma Höyüktepe, Attepe yerleşimi ve Sereköy Nekropolü isimli
alanda gerçekleştirilmiş olup buradaki çiftlik evleri ve bunlara bağlı mezarlıklarda
ele geçmiştir (Oransay-Ünan, 2017:24). Burada tanıtılan iğneli demir onbir temrenin
biri hariç tamamı yassı kesitlidir. Dörtgen kesitli ince uzun temren Roma döneminden Ortaçağa kadar uzanan klasik tipte temrenlerdendir. Yassılar ise deltoit, asimetrik
eşkenar dörtgen ve ince uzatılmış tiptedir. İnce uzun boyunlu bir örneğin uç kısmı
kırılmış, bir örneğin de iğne kısmı yok olmuştur. (Oransay-Ünan, 2017:34, Resim 8).
A.Oransay-S.Ünan, bu bölgenin I.Haçlı Seferinin önemli güzergahlarından olması,
II.Kılıçarslan döneminde Türk hakimiyetine geçmesi ve her iki taraf arasında sık sık
el değiştirmesine dikkat çekerek, sözkonusu çiftlik yerleşimi verilerinin bu bağlamda
değerlendirilmesi gerektiğini belirtir (Oransay-Ünan, 2017:26). İzmir Torbalı yakınlarındaki Nif Dağı Başpınar Mevkiinde 13.yy. Laskarisler dönemine ait yapı topluluğunda ele geçmiş 4,9-7,8 gr. ağırlığındaki beş temrenin biri küçük boyutlu dörtgen
diğerleri eşkenar dörtgen, deltoit, asimetrik eşkenar dörtgen uzatılmış baklava biçimli yassı kesitli örnekler olup benzerlerini 13.yy.da gördüğümüz temrenlerdendir
(Baykan, 2017:58, Resim 3).
Bulgaristan’daki Djadovo ören yeri, önemli Ortaçağ-Bizans yerleşimlerinden biridir. Burada ele geçen ve 11-12.yy. tarihlenen 100 temrenden önemli bir kısmı yassı
kesitlidir. Eşkenar dörtgen ve baklava biçimli bu temrenlerin büyük ve küçük boyutlu
olanları dikkati çeker. Tamamı demir temrenlerden üç bıçaklılar tek örnekle temsil
edilirken dörtgenler büyük grubu teşkil eder. Bunların ince uzun Slav-Viking temrenlerine benzerliği dikkati çeker. Bunun dışında Ortaçağ’ın klasikleşen V biçimli kuşa
atılan temrenlerinden de iki adet ele geçmiştir (Borisov, 1989:117-119, Fig.129-135).
Bugünkü Sırbistan sınırları içindeki Ortaçağ yerleşimi Stalać’da ele geçen temrenler
biri hariç kovanlıdır. Sekiz grup altında tanıtılan 22 örnekten üçü, iğnesi burgulu
kancalıdır. Diğer örneklerin ikisi dörtgen kalanlar yassı kesitlidir. Yassı örneklerin
ince uzatılmış olanları, spatul biçimli ve deltoit biçimliler küçük ve büyük boyutlu iki
alt tip halinde karşımıza çıkar (Minić-Vukadin, 2007:112-114, Sl.72). Bizans Selanik’i Thessaloniki’da bulunmuş demir atölyeleri ve diğer demir obje yapım araçları,
buradaki büyük üretime işaret eder. IV.Leon’un Himerios seferi sırasında (911-912)
Selanik’in Fabricae Sagittariae Concordiensis’inden Nikopolis ve Peloponesos’a
200.000 ok temin edildiğini daha önce belirtmiştik. Burada ortaya çıkarılan verilere
göre Orta Bizans döneminde buradaki demircilerin birkaçı sur dışında diğerlerinin
118

sur içinde yaşadığı anlaşılmıştır. Anastassios Ch. Antonaras’a göre burada zaten
Erken Hıristiyan döneminden beri var olan silah Fabricae’sı Orta Bizans döneminde
“Zavareion”a (cephanelik) dönüşmüş, 11.yy.da da şehir içinde bu üretim sürmüştür.
IV.Leon’un Strategos’ına göre Girit seferi için, Selanik’ten 6000 ok, 3000 mızrak
ve olabildiğince kalkan üretimi emri verilmiştir. Akropolis’teki kulelerin içinde 182
demir temrenin bulunduğunu, bunun uzun soluklu şehir savunmasında kullanıldığını
ifade eden Antonaras, bu temrenlerin muhtemelen Geç Bizans dönemine ait olduğunu
belirtir. Bu temrenlere baktığımızda önemli bir kısmının çarh ucu olabilecek kovanlı
örnekler olduğu, bunun dışındakilerin de deltoit ve eşkenar dörtgen biçimli yassı kesitli temrenler olduğu görülür (Antonars, 2016:49-50, Fig.28). Uçların yıpranmamış
olması henüz kullanılmaya fırsat bulunmadığının, depolandığının ve Antonaras’ın da
belirttiği gibi daha sonraki savaşlar için depolanmış olabileceğini düşündürür. Burada elde edilen demir üretimine ilişkin veriler ve Strategos gibi çağdaş kaynaklardan
öğrendiklerimiz, Selanik’in tıpkı Glocestershire, El Marqab veya Samsat gibi Ortaçağ’ın silah üretim merkezlerinden biri olduğunu ortaya koymaktadır.
Bugünkü İsrail Suriye sınırına yakın bir yerdeki Baniyas’ın Roma dönemi yerleşimi Paneas’ın Hellenistik ve Geç Roma buluntuları arasında ele geçen temrenlerin
tamamı dörtgen kesitli olup bazıları çarh (crossbow) ucudur (Khamis, 2008:181182, Fig.66-70). Halep’in 30 km kuzey batısında yer alan Qal’at Sem’an isimli Bizans yerleşiminde ele geçmiş temrenlere baktığımızda ise üç bıçaklı erken dönem
bronz örneklerin yanı sıra kancalı ağız kısmı burgulu iğnesi olan baklava kesitli tip
birkaç örnekle karşımıza çıkar. Bunların dışında ucu üçgen veya kare ama uzun boynu dairesel veya dörtgen kesitli küçük boyutlu temrenler bulunmuştur (Kazanski,
2003:6-9, Pl.5-6).
Selçuklu Anadolu’sunun temrenleri konusundaki çalışmalar çağdaşı Bizans’a
göre oldukça sınırlıdır. Eskişehir Karacahisar Kalesi 1288 yılında Osmanlı topraklarına katılan bir Bizans kalesiydi. Burada, E. Altınsapan tarafından gerçekleştirilen
kazılarda 97 temren ele geçmiştir (Altınsapan vd., 2015:2). Beş grup altında değerlendirilen bu örneklerden ilki yassı kesitli eşkenar dörtgen biçimli yaklaşık 5-6 cm.
uzunluğundadır. İkinci grup yine yassı kesitli ancak uzatılmış deltoit biçimli temrenler olup bunların bir alt gruba ait örneklerinin ağzı kısmı oldukça enlidir (2-3 cm).
Üçüncü grubu, konik biçimli bir uca sahip dairesel kesitli örnekler teşkil eder. Bu
grubun bir alt grubunda dairesel kesitli ağız kısmı ince uzun konik biçimlidir. Dördüncü tip dörtgen kesitli konik biçimli uca doğru sivrilen kısa iğneli örneklerdir. Beşinci grup kırlangıçkuyruğu/dikenli/kancalı diye tabir olunan kovanlı temrenler olup,
8 cm uzunluğunda ve 5 cm. genişliğindedir. Bunun bir alt grubu piramidal biçimli
ucu dörtgen kesitli kovana doğru genişleyen silindir biçimli olup 5-6 cm. uzunluğunda 1 cm. genişliğinde ağıza sahip temrenlerdir (Altınsapan vd., 2015:3-13). Beşinci
grubun çağdaşı Bizans örneklere bakıldığında çarh ucu veya diğer kundaklı yaylara
mahsus uçlar olabileceği düşünülebilir. Bu örneklerden hangisinin Bizans, hangisinin
Türk dönemine ait olduğuna dair bir arkeolojik veri Altınsapan’ın çalışmasında zikredilmemiştir.
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Konya-Selçuklu İlçesi sınırları içindeki Ortaçağ Kalesi Gevale, önemli sayıda
temrenin bulunduğu bir Selçuklu yerleşimidir. Burada bulunan dövme tekniğiyle
imal edilmiş demirden yirmibeş temren altı grupta incelenmiştir (Aygör, 2017:8-11).
İlk üç tip yassı kesitli temrenlerdir. Bunlar asimetrik dörtgen, deltoit şeklinde isimlendirmelerle anılsa da esasen yassı kesitli konik ağzın uç kısmına doğru sivrildiği
biçimdedir. Aralarındaki fark, ağız bölümünün en geniş kısmının 1.tipte ağzın orta
kısmında, 2.tipte uca yakın bölümde, 3.tipte ise bileziğe yakın kısımda olmasıdır.
Bu üç tipte de ağız kısmı 3-4 cm. uzunluğunda 1-1,5 cm. genişliğindedir. Dördüncü
tip ucu doğru daralan konik biçimli dörtgen kesitli örneklerdir ki bunlar her dönem
karşımıza çıkabilen temrenlerdir. Beşinci ve altıncı tipler kovanlı olup yassı kesitli
ağız kısmı daralan konik, sivri veya küt biçimde nihayetlenir. Ağız kısmı 2,5-4 cm.
uzunluğunda ve yaklaşık 0,5cm. uç genişliğine sahip bu iki tip hedef veya idman okçuluğunda kullanılmış olabileceği ileri sürülür (Aygör, 2017:13). Ancak bu tip açıkça
çarh (crossbow) türü kundaklı yaylara mahsus uçlardır ki yukarıda hem Karacahisar’da hem diğer Bizans yerleşimlerinde karşımıza birçok kez çıkmıştı. Kanaatimizce kovanlı bir örneğin Türk döneminde hem de menzil veya idman temreni olarak
kullanılmış olması çok akla yakın değildir.
Anadolu Selçuklu döneminin önemli kentlerinden Alanya 1221 yılında I.Alâeddin Keykuba’ın fethedip, kendi ismiyle burada bir şehir-saray yaptırdığı bir yerdir.
Alanya’da M.Oluş Arık tarafından gerçekleştirilen kazılarda bulunan temrenlerin
çok az kısmı çalışılabilmiştir13. Bunların tamamı dörtgen kesitli uca doğru daralan
konik biçimli ağza sahip kısa iğneli tiplerdir (Arık, 2008:92-93).
Dönemin en önemli saraylarından biri kuşkusuz Kubad-Abad Sarayı’dır. Konya-Beyşehir ilçesine bağlı Yenişarbademli kazasının göl kıyısında büyük bir alüvyon
üzerine kurulu bu büyük şehir-saray, Ortaçağ Türk Mimarisi için çok önemli verilerin
elde edildiği bir merkezdir. Burada 1980-2014 tarihleri arasındaki çalışmalarda toplam 90 temren bulunmuştur. Dörtgen, üçgen, yassı, dairesel ve çarh ucu şeklinde ana
gruplara ayrılabilecek temrenler arasında en büyük grubu dörtgen kesitliler oluşturur. Uzun ve kısa şeklinde iki alt tipini sayabileceğimiz bu örnekler dörtgen prizmal
ağız, iğneyle birleştiği yerden itibaren uç kısmına doğru incelerek sonlanır. 4.07–7.90
gram arasında değişen ağırlıktaki bu temrenler, 4.76–6.32cm. arasında uzunluğa ve
0.80 1.00cm. arasında kalınlığa sahiptir. Ağız ile iğnenin birleştiği bölümdeki bilezik kısmı bu gruba ait örneklerin çoğunda çok ince bir hat halindedir. Bu sebeple
bu gruba ait temrenlerin bir kısmının iğneyle ağzın birleştiği yerden kırıldığı tespit
edilir. Yassı kesitlilerin deltoit, konveks, spatul (kite) biçimli alt tipleri vardır. Ağız
kısmı oval, iğnesi daire kesitli bu temrenlerin 10.63 grama varan örnekleri bulunur.
Ölçüleri 5.56-10.34 cm x 1.23-2.60cm. şeklinde değişebilir. Bazı yassı-deltoitlilerin
oldukça enli olduğu hatta ağırlığı 13,77 gr. olan örneklerle karşılaşabilmekteyiz. Spatul veya konik biçimli olanlar 6.14-8.11gram arasında değişen ağırlığa ve 4.86-6.17
Bu çalışmanın yazarı Alanya’da 10 yıl çalışmasına, sözkonusu temrenlerin birçoğunun bulunmasına şahitlik etmesine karşın, mevcut kazı başkanlığı görevlilerinin ülkemizde ne yazık ki sıklıkla karşılaştığımız anlayışsız ve hasis tutumu sebebiyle
Selçuklu Anadolusunun en önemli saray verilerini ihtiva eden Alanya temrenlerinin sadece küçük bir bölümünü inceleme fırsatı
bulabilmiştir.
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x 0.31-1.91cm. arasında değişen ölçülere sahip olup yassı kesitliler içinde en büyük
grubu teşkil eder. Dairesel kesitli temrenden tek örnek ele geçmiştir. 7.00 gr. ağırlığındaki temren 5.60 x 1.03 cm. ölçülerindedir. Genel olarak sağlam vaziyette bugüne
ulaşabilmiş objenin ağız kısmında küçük bir kırık gözlenir. Daire kesitli ağız uç kısmına doğru daralır. Kırık olarak günümüze ulaşmış iğne kısmı ise diğer tiplerin aksine dörtgendir. Bilezik kısmı dörtgen temrenlerde olduğu gibi belli belirsiz ince bir hat
halindedir. Bir diğer grup bileşik grup olarak isimlendirilen uzun dairesel boyun kısmı kare veya yassı kesitli konik uç kısmı olan temrenlerdir. Örneklerden en küçüğü
6.91 gr, en büyüğü ise 10.40 gr. ağırlığındadır (Yavaş, 2012:119-145). Kubad-abad
örnekleri üretim tekniği açısından oldukça bilgi vericidir. Yumuşak demirden dövme
tekniğiyle imal edilmiş dörtgen kesitli temrenlerin şekillendirmesinde demirci ustaları karbonsuz/saf demiri tercih etmişler, benzer kaynaklardan üretilen demirci başlangıç ürünlerini muhtemelen aynı izabelerden üretmişlerdir. Dörtgen kesitli temrenlerin üretiminde kullanılan demir, cüruf kalıntısı açısından kirlilik dolayısıyla kaliteli değildir. Temrenlerde kabuk sertleştirme (karbürleme) yöntemini sadece bir adet
(muhtemel bileşik tür) temrende gözlemlenmiştir. Diğer dörtgen kesitli temrenlerde
korozyon tabakaları nedeniyle karbürleme olup olmadığı gözlemlenememiştir. Yassı
kesitli örneklerin üretiminde ise katmanlı çelik olarak bilinen karbonlu ve karbonsuz demir çubukların dövülerek kaynatılması ve katlanması tekniği kullanılmıştır.
Çoğunlukla bıçak ya da kılıçlarda kullanılan katmanlı çelik uygulaması, zahmetli ve
ustalık gerektiren bir tekniktir. Böylelikle yassı kesitli temrenlerin ortalama sertliğini
arttıran bir etki oluşturulmuştur.
Isparta-Eğirdir’de yer alan Sultan II. Keyhüsrev Hanı 1237-38 yılında inşa edilmiş Anadolu Selçuklu döneminin dördüncü büyük kervansarayıdır. Burada R.Bozer
başkanlığında 1993, 2006, 2007 yıllarında gerçekleştirilen kazılarda ele geçen toplam 62 temrenin tamamı demirden olup dövme tekniğiyle imal edilmiştir. Temrenler
arasında en büyük grubu yassı kesitliler oluşturur. 3-15 gr. arasında ağırlığa sahip
yassı kesitlilerden eşkenar dörtgen, deltoit, konik veya spatul biçimli alt tipler tespit
edilir. Bu anlamda Kubad-Abad Sarayı örnekleriyle benzerlik taşır. 1-2,5 cm arasında ağız genişliğine sahip temrenlerin boyları 1,5-5cm arasında değişir. Bu örnekler
arasında uca doğru sivrilen konik biçimli dairesel kesitli bazı örnekler kısa boylarıyla
dikkati çeker. Eğirdir’deki dörtgen temrenler çağdaşı Ortaçağ örnekleriyle paralellik
arz eder. Eğirdir örnekleri içinde V veya Hilal biçimli temren ve yassı kesitli ağzı
keski biçimli iki örnek Anadolu’da çok ender rastlanılan örneklerden olması açısından önemlidir. Hilal biçimli temrenin kuşa atıldığı, keski biçimli temrenin ise zırhlı
düşmana atıldığı Taybuga tarafından dile getirilir (Latham-Paterson, 1970:25). Bu
temrenler arasında üst sınırı 1260’a tarihlenen yangın katına ait bir temren grubu
mevcuttur. Bu temrenler hem yassı hem de dörtgen kesitlidir. Bunlara ait metalürjik
analiz sonuçları, Eğirdir temrenlerinin içyapısının homojen, saf demire daha yakın
karbonsuz cürufların temiz olduğunu göstermiştir. Eğirdir’deki yassı kesitli temrenlerin karbon miktarının tıpkı Kubad-Abad’daki gibi özellikle yassı form boyunca
son derece düzenli ve homojen dağıldığı anlaşılmıştır. Bunun dışında, Kubad-Abad
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Sarayı Eğirdir Kervansarayında katmanlı çelik ve soğuk dövme denilen sertleştirme
yöntemlerinin uygulandığı, tabaka tabaka oluşturulmuş üst yapı ile sertleştirme sağlandığı görülmüştür. Bu iki merkezde, temrenlerin üretildiği hammadde ve üretim
tekniklerinin daha kaliteli olduğu tespit edilmiştir.

Kundaklı Yaylara Özgü Temren Tipolojisine İlişkin Bilinenler
Kazılarda bulunan temrenler arasında bir grup, klasik yayla atılabilecek ok temreninden daha ağır olmasıyla dikkati çeker. Bunlar batılı literatürde crossbow, çağdaş
literatürde tatar yayı, Selçuklu kaynaklarında çarh/çark veya zenburek denilen kundaklı yay sınıfından savaş aletlerine ait uçlardır. Bu ağırlıklarda bir temrenin geleneksel yayla atamayacağı düşünülürse bunların ancak demir veya hayvan tendonundan
yapılmış kirişlere sahip kundaklı yaylara ait olduğu açıktır. El Hull-Taurah, yayları,
kavs el-yad (el yayı) ve kavs el-ricl (ayak yayı) olarak ayırır (Huuri, 1941:105). 12.yy.
da Mardu et Tarsusi’de kavs el ricl tabirini kullanır. Ayak yayı olarak belirlenen bu
yaylar, başlangıçta klasik yayın dışındaki her türlü fırlatma silahını kapsıyordu. Bu
ayak yayı’nın, bir üzengiye ayağın takılarak kullanılan bir versiyonu olarak kavs el
rikâb isimli daha gelişmiş bir versiyonu ortaya çıkmıştır. Bu aletin Farsça çarh veya
zenbürek şeklinde iki ismi olduğu, Arapça kavs el-garh, Farsça keman-i tarh, tarh
kaman şeklinde isimlerle de anıldığını biliyoruz. Farsça tabirin karşılığı “sert yay”,
“güçlü büyük yay” anlamındadır. Tarh ise “kuşatma aleti”, bir tür mancınık (ok atılan) anlamındadır (Huuri, 1941:105). Taybuga, 14.yy. daki ok risalesinde kavs el
ricl’in hem yay hem atlı okçulukta kullanıldığını, atlının, aletin bir ucunu belindeki
halkaya, diğerini aletin ucundaki üzengiye (rikab) takarak gerdiğini belirtir. Yazar
kavs el ricl ile çarhın aynı silah olmadığını nitekim Tarsusi’nin iki yüzyıl önce bu
ikisini ayırdığını ifade eder (Latham-Paterson, 1970b:102). Üzengili kavs el rikâb ise
ayak yayının gelişmiş bir versiyonuydu. Başlangıçta son derece ilkel bir fırlatma yayı
olan bu alet, ayağın takıldığı üzengili kavs el-ricl modelinden sonra çarh ve zenberek
ve bunlarında ardından kavs el-akkar isimli makaralı/bocurgatlı modellere dönüşmüştür (Nicolle,2003:20). Kuşkusuz bu fırlatma silahlarının mancınık gibi yüksek
ağırlıklı uçları fırlatabilenlerinin yanı sıra daha hafif ölçülerdeki uçları atanları da
vardı. Zamanla bu aletlerle daha sadece ok değil, zehirli hayvan, neft (neffata) ve taş
da atılmaya başlandı. Bu aletin Batı literatüründeki arbalet veya crossbow gibi genel
isimlerinin dışında Bizans’taki ismi Solenarion’u (Dennis, 2011:180) da biliyoruz.
Çarh tabirine ilk kez Ömer Hayyam’ın 1102 tarihli Noruznâme isimli astronomi
kitabında rastlınır. Burada çarh ismli yayın kısa, orta, uzun şeklinde üç türü; bunlara
uygun da üç tür oku olduğu belirtilir (Khorosani, 2013:66-68). Bu konudaki en önemli eserlerinden biri olan İbn Erenbuga Ez-Zeredkaş’ın, “El-Enîk fi’l-Menâcik”ında,
kundaklı yayların Harbî, Zeyyâr, Efrenci, Sultanî, iki yaylı Keskencir, Arrade, Türkî
isimli türleri zikredilir (Bozkurt, 2003:565). Fahri Müdebbir lakaplı Mübarekşah’în
1228-1229’da Gazneliler için yazdığı savaş ve taktik kitabı “Âdâb el-Harb ve el-Şecâ
‘a”da kuşatma için gerekli aletler arasında çarhger (çarh imalatçısı) zikredilir (Uyar,
2006:221).
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13.yy. da İbn Bibi, Selçuknâmesi’nde çarh sözcüğünü sık sık anar. Bunların en
önemlisi I. Alâeddin Keykubat’ın Ermeni Kralından 500 çarkcı istemesiyle ilgili olanıdır ki (İbn Bibi, 1996: C.I, 352), bunun savaş ganimeti olarak istenmiş olması hem
çarhın Ortaçağ’daki önemini hem de henüz Selçuklu ordusunda bu birliğin tesis edilmemiş olmasını göstermesi açısından önemlidir. Bir Ortaçağ kroniğinde, 1240-60 tarihleri arasında Suriye’deki Saphet Kalesi garnizonunda fırlatma makineleri için 300
mühendis ve çalışanın bulundurulduğunun belirtilmesi (Fino, 1972:39) Ortaçağ’da
bu türlü fırlatma aletler için ne miktarda kadro çalıştırılmasının anlaşılması açısından
bilgi vericidir.
Bu yayların orijin ve dağılım alanı olarak iki bölge zikredilir: Çin ve Akdeniz
ülkeleri. Çin’de ilk kez M.Ö. 1100-250 arası arasında ortaya çıkan bu silah, oradan
Hint, Doğu Sibirya ve Japonya’ya yayılır. Avrupa’da açıkça ilk bahseden Mole van
Heron’dur. Ona göre Roma döneminde bu silah göğüs zırhını azalmasına sebep olmuş, M.S. 400’ de yeni ismiyle ortaya çıkışı, aşamalı bir şekilde Ortaçağ boyunca
sürmüştür. Ancak “el balistası” denilen bu silah hiçbir şekilde kullanışlı bulunmaz.
Çin’de ise bunun tam aksi şekilde çok tesirli bir silaha dönüşür. Silahın Avrupa’daki
gelişimi dalgalıdır ama 1100’ler civarında Rusya, Mısır ve muhtemelen tüm İslam
toplumlarına yayılır. Bunun Arap dünyasında ortaya çıkışı 7. yy da Türkler eliyle olur
(Huuri, 1941:110-111). Bu silahın Avrupa’da 13. yy. öncesinde bulunmadığı Moğol
işgaliyle yayıldığı anlaşılmaktadır. D.Bachrach, Batı literatüründe crossbow denilen
çarhın Avrupa’ya I.Haçlı seferinden sonra girdiğini belirtir. İngiltere’de düzenli üretime 1204 yılında başlandığını belirten yazar, bu yüzyılda crossbow’ların insan kuvvetiyle ve makaralı atılan olarak ikiye ayrıldığını, bunlardan ilkine balistae ad unum
adı verildiğini, ayağı üzengiye takarak kullanıldığını ifade eder. Araştırmacı, bunun
gelişmiş bir versiyonunun balistae ad duos pedes denilen çift ayaklı tip olduğunu,
makaralı tipe ise balistae ad turnum (büyük balista) denildiğini belirtir. Bachrach,
batı dünyasında makaralı tipin 1240’dan önce görülmediğini buna karşın Selahaddin
adına 1190’de yazılmış risalede (Tarsusî kastediliyor olmalı a.y.) makaralı tipin zikredildiğini, bu yüzden bu silahın Müslümanlardan alınmış olabileceğini, bu teknoloji
transferinin de Majorca’nın Aragonlular tarafından fethi sırasında yaşanmış olabileceğini ifade eder (Bachrach, 2004:104).
El-Hull Taurah, Pers veya Turan’ın bazı bölgelerinde Avrupa ve Çin’den farklı
bir çarhın geliştirildiğini belirtir. O, Kadisiye savaşında (637) Sasanilerin bu silahı
kullandığını ifade eder. Sonraki yıllarda İslam Halifesinin kuvvetlerinin arasında bu
silah kullanılmaya başlanır. Nitekim Tabarî’de kavs al-ricl tabiriyle karşılaşabilmekteyiz. (Huuri, 1941:114). Endülüslü İbn Hûdail (Ö.890) bu silah hakkında şunları
belirtir: “Arap el yayı süvari için daha uygun çünkü daha kullanışlı ve çevik, fakat
Frankların ayak yayı piyadelere daha uygun, çünkü sürekli ve daha güçlü çekilebilir.
Böylelikle kuşatma ve gemilerde özellikle kullanışlıdır. Bunun dezavantajı hava şartlarından etkilenir ve omza yüze sıçrayabilir” (Huuri, 1941:116). Mısır askeri tarih
yazarı El Hull Taurah, onların dezavantajlarının tendon ve kolon/direğin yüksek
sürtünmesi sebebiyle ortaya çıktığını, her zaman iyi çalışmayan, kaprisli, geri sıç123

raması olan, menzili belirsiz, taktik açıdan oldukça ağır (taşınması zor) atıcının hedefi için tahkimatı aramasını gerektirdiğini belirtir. (Huuri, 1941:117). 12.yy. savaş
ustası ve eğitmeni Tarsusi, çarhın kötü atış kabiliyetini artırmak için yeni öneriler
sunar. Bunlardan biri çoklu ok fırlatan bir düzeneğe sahip çarh-ı kaman’dır (Nicoll,
2003:24). Moğollar, Bağdat kuşatmasında (1250) Çin’den tatar yayı kullanıcıları getirmiştir. Ancak Moğolların Avrupalı çarhdan memnun olmadığını P. Carpini’nin,
Moğolların 1252 Rusya seferindeki notlarından anlayabiliyoruz (Huuri, 1941:117).
M.Reinaud, bu aletten (zenburek) İslam dünyasında ilk kez Selahaddin Eyyubî’nin
Tire (1187) ve St. Jean Acre (1189) kuşatmaları sırasında bahsedildiğini belirtir (Reinaud, 1848:21). Şurası kesin ki bu tarihlerde askeri teknik ve silah teçhizatı alanında
İslam dünyası cephesinde önemli atılımlar vardır. Nitekim Ortaçağ savaş eğitmeni
Mardî et-Tarsûsî (Ö.1193) ünlü eseri “Tabsıratu Arbâb Erbâbi’l-el bâb fî Keyfiyyeti’n-Necât Fi’l-Hurûb”u 1187 tarihinde kaleme almış ve Selahaddin Eyyubi’ye
sunmuştur. Selahaddin’in de bu yeni bilgileri kullanmakta gecikmediği anlaşılıyor.
Bu silahın gelişmiş örneklerinin çelik kirişli olduğunu belirten A.N.Medvedev,
Rusya’da 10.yy.dan bu yana avcılık için bu silahın kullanıldığını, Rus kroniklerinden
alıntı yaparak 1453 İstanbul fethinde Osmanlı ordusunda kundaklı yaylardan ayırmak için diğer yaylara el yayı denildiğini belirtir. Medvedev, bu yayın Avrupa’da
12-14.yy. arasında yaygınlaştığını, deliciliğinin yüksek olmasına rağmen ağır çalışması, yağmur yediğinde kullanılamaması ve menzilinin yetersizliği nedeniyle Rusya’da sınırlı yayıldığını, 14-15.yy.da ise piyade askerinin silahı olarak yaygınlaştığını
belirtir. D.Anuchin’den alıntı yapan yazar, çarhın Batı Avrupa’ya Araplardan, oraya
Perslerden, oradan da Rusya’ya geldiğini belirtir (Medvedev, 1966:65).
Bu aletlere ait uçların isimleri hakkında değişik veriler vardır. Arapça husbân
veya Farsça navak gibi isimlerle anılan temren türü bazen tir-i çarh veya peykân-e
tîr-i tatar isimleriyle anılır. Tabarî, 739’da Horosan’da Araplara karşı husbân denilen kısa oklarla saldırı düzenlendiğini belirtir. 750-800 arasında yaşayan Müslim
el- Velid Arapların arasında husbân isimli bir oktan bahsedildiğini belirtir (Huuri,
1941:106). Taurah, usfûr (kısa çarh oku), dudâni (orta boy çarh oku) gibi farklı boyda çarh oku isimlerini bildirir. Batı literatüründe ise bazen tüm crossbow temrenine
bazen de münhasıran dörtgen kesitli çarh temrenine quarrel ismi verilir (Galloway,
1903:19, not 1).
Taybuga’nın risalesini günümüze kazandıran Latham-Paterson, risalede kısa
mesafe atışları için kullanılacak kovanlı (soketli) çarh ucuna bazlah isminin verildiğini, bunun demir olup 3 dirhem (9,2 gr.) ağırlığında olduğunu belirtir. Taybuga
bu ucun ve ağırlığın rikab (üzengili) tipe uygun olduğunu belirtir. Taybuga risalesinde Akkar denilen daha büyük ölçülerdeki çarh için kullanılacak ucun 3,5 dirhem
(11 gr.) olması gerektiğini bunların iğneli olduğunu ve sinir bağ ile gövdeye sıkıca
tutturulduğu belirtilirken, kovanlı olandan daha etkili olduğunu çünkü kovanlının daima boyun kısmından kırıldığı ifade edilir (Latham-Paterson, 1970:29). Medvedev,
Ukrayna-Novgorod’da bulunmuş 130 örneğe göre ortalama 18-30 gr. arasında olduğunu, buna karşın 30-50 gr. arasında hatta 200 gr. bulan örnekler olduğunu belirtir
(Medvedev, 1966:66).
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Bu silahların büyük temrenlerinin ağırlığı zaman zaman 200-400 gr. bulabilmekteydi. R.Payne-Galloway’ın 1903 tarihli kitabında, oniki farklı crossbow ucu
olduğunu, bunlardan spor için olanlarının 63-70 gr., daha hafif olanlarının 35-42 gr.
arasında olduğunu belirtir (Galloway, 1903:16). El yayı (klasik yay) temrenleriyle
çarh uçlarının ağırlıklarının ayrımı konusunda net olmayan bilgiler vardır. Bu konudaki en net bilgi Taybuga’nın belirttiği, temrenin okun 1/7 ağırlığında olması gerektiğine ait veridir. Osmanlı okçuluk risalesi Telhis-i Rumât’ta bu oranın 1/8 olması
gerektiğini, eski okçu risalelerinde14 bu oranın 1/7 olduğu ifade edilir (Mustafa Kani
Bey, 2010:131). El-Hanefi’l-Aksarayî’nin (Ö.1348) “Nihayet as-su’l vel-Umniye
fî ta’lim a’mâl al-Furusiye” isimli eserinde ok ağırlıklarına ilişkin önemli bilgiler
vardır. Burada çeşitli sertlikteki yaylara ilişkin oklar zikredilir. Bu ok ağırlıklarını
Taybuga’nın ifade ettiği 1/7 kuralına uyguladığımızda 3,1-6,2 gr. arasında değişen
temren ağırlıkları tespit edilmektedir (Latham-Paterson, 1965:253-261). Ancak burada, dönemin ağırlıklarının bugüne yansıtılmasındaki hata payları da göz önünde
bulundurulmalıdır. Taybuga’nın risalesinde akkar denilen çarh türü ok ağırlığını 10,5
dirhem (300-350 gr.) olarak bildirmesine bakılırsa (Latham-Paterson, 1970:30) bunun, temreninin 20-25 gr. olduğu ortaya çıkar. Ü.Yücel Topkapı Sarayındaki Osmanlı
oklarını incelediği eserinde, Türk oklarında temrenin okun ağırlığını ve durumunu
büyük ölçüde etkilediğini, 35-40 gr.lık tirkeş (savaş) oklarında ağırlıkları bazen 1617 gramı bulan temrenler kullanıldığını belirtir (Yücel, 1999:300). Osmanlı dönemi
için 10-12 gr, ortalama klasik yayla atılacak temren için uygun bir ağırlık olsa da
Selçuklu dönemi ve diğer Ortaçağ yay örneklerinin biraz daha ağır olduğu da düşünüldüğünde, temrenin de ağırlığının buna bağlı olarak daha fazla olabileceği düşünülebilir. Bu ağırlığı üst sınır olarak belirlersek Anadolu Selçuklu dönemi çarhları için
19-37 gr. arasında ağırlığı uygun bulabiliriz.
Bunların formları dörtgen tipteki temrenlerden farklı değildir. Söz konusu temrenlerin daha az çekiç iziyle daha kolay ve hızlı üretilmiş olduğu bu haliyle murabba
denilen dörtgen kesitli klasik yaylarla atılan temrenlerden farklı üretildiği görülür.
Bir başka farklılık iğneden ağız kısma geçişte bilezik bölümünün oluşturulmamasıdır. Ağzın dört köşesi kimi örneklerde pahlı biçimde tertiplenmiş, bu ince kanallar
ağzın uç kısmında birleşerek sivri ucu teşkil etmiştir. Ele geçen örneklerden anlaşıldığı kadarıyla Samsat çarh uçlarının tamamının Galloway’ın askeri nitelikli dediği
tipte olduğu, av veya spor için kullanılan uçlar olmadığı anlaşılmıştır (Galloway,
1903:17). Tespit ettiğimiz diğer Ortaçağ Anadolu örnekleri de askeri nitelikli temrenlerdir. Bu örneklerden Kubad-Abad Sarayı 66 gr., Adıyaman müzesinde tespit etme
şansı bulduğumuz Perre kazılarına ait örnek 37 gr. iken Horis kaleden bulunan örnek
ise tam 125 gr.dır. Bu veriler çarh veya zemberek denilen silahın tek bir formu olmadığını ortaya koymaktadır. Örneğin Fatımiler kavs el ricl ve kavs el rikab’ı 9.yy.
sonunda kullanmaya başlamıştır. Aynı zaman diliminde daha fazla önem kazanmış
olan kavs el lavvab isimli silahın ucu ise 9 kiloydu (Nicoll, 2003:21). 949’da Araplar
tarafından kullanıldığı belirtilen bir çarh tipinin temrenine ‘toplu’ manasına gelen
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Burada Memluk ok risalesi Taybuga’ya atıf yapıldığı anlaşılıyor.
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“muaz” isminin verildiğini öğreniyoruz (Nicoll, 2003:21). Ahlat’ta Selçukluların
kullandığı bir başka çarh türüne ismi karabuga’dır (Nicoll, 2003:18). Bazı kayıtlar
çarhın ağırlığı konusunda bilgi verir. Zengiler’in Diyarbakır kuşatmasında yakalanan düşman çarhcılarının başparmaklarının kestirildiğini, bu cezalandırma sırasında
çarhlarının boyunlarına asılması istenmesine bakılırsa (Nicoll, 2003:22) bu aletler,
boyna asılabilecek ağırlıkta ve tek kişinin (geleneksel Türk atış şekli) kullanabileceği
silahlardı. Tarihi kayıtlar bugün kazılardan elde edilmiş uçlardan hangisinin hangi
tür kundaklı yayda kullanılmış olabileceğini ortaya koymuyor. Ancak bazı ipuçları
var. Örneğin Khoniates’in Historia’sında “surları yaylı ve zenberekli okçularla doldurdular” derken tek kişinin kullandığı bir silahtan bahsediyor olmalıdır. 19-37 gr.
arasındaki çarh uçlarının tek kişinin kullanmasına uygun tatar yayı-crossbow türü bir
alet; bundan daha ağır uçların ise makaralı/bocurgatlı tipte kundaklı yaylara mahsus
uçlar olabileceğini söyleyebiliriz. Makaralı tiptekilerin içinde de onlarca farklı tipte
silah olduğu anlaşılmaktadır. Bunların bazılarının kalelere kurulup birden fazla oku
aynı anda atan silahlar olduğu açıktır. Bu silahlar 66 gr., 125 gr. ve daha ağır uçları
atmaya uygun silahlardı.
Bu ağır uçların hedefi neydi? Selçuklu ve diğer Ortaçağ anlatımlarında çarh ve
arrade tabirleri genellikle kuşatma ve/veya savunma anlatımları sırasında geçer (İbn
Bibi, 1996:C.I, 156,184, 203; Aksarayi, 2000:139, 242). Bunların bazısı çok sayıda
oku aynı anda atabilen kabiliyette, muhtemelen, büyük bir çarhçı grubunun birlikte
kumanda edebildiği silahlardı. Peki, bunlar sadece düşman askerine mi atılıyordu?
Arsuf’daki ele geçen iğneli çarh uçlarından bazılarında ağız kısmına kendire benzeyen bir ip sarılı olduğu görülmüştür (Raphael, 2005:8A-B). K.Raphael, bunun
neft benzeri yanıcı maddeye batırılarak kale kapılarına veya surlara yangın çıkartmak amaçlı atılmış olabileceğini ileri sürer. Hiç kuşku yok ki bu kadar ağır uçlar
bir düşman askerine atmak için oldukça lükstür. Bu uçların kale kapısı gibi daha
büyük hedeflere atıldığı rahatlıkla söylenebilir. Bunun dışında, Tarih-i Cihanguşa’da
I.Keykubat’ın Yassıçimen savaşı hazırlıkları sırasında “siperlere ok ve neft atan çarklar yerleştirildi” denilmesi (Cüveyni, 1999:370) bu uçların meydan savaşlarında da
kullanıldığını gösteriyor.
Bu çalışmada, Samsat, Kubad-Abad, Horis Kale Amorium, Karacahisar, Gevale
gibi Türkiye’deki ören yerlerinde bulunmuş çarh uçları ele alınmıştır. Buralardan
elde edilen verilere göre uçların morfolojik özellikleri konusunda genel olarak şunlar
söylenebilir. Bu uçlar genel olarak iki gruba ayrılmaktadır: Kovanlı ve iğneli tip.
Kovanlı tip uzun silindirik bir boyun ve uca doğru sivrileşmiş konik bir ağızla karakteristikleşmişken, iğneli ise dörtgen (çoğunlukla kare) kesitli, bazen köşeleri pahlı
uca doğru konik bir forma sahip olduğu görülür. İğneli tiplerin ağız formları genel
olarak 1,1-5,5 cm. ölçülerinde iken bu ölçüler ağırlığın artmasına paralel olarak boy
lehine artmaktadır (örneğin Horis kale örneği ağız boyu 6,5 cm.). Kovanlı tip ise
ortalama 1,5-2 cm ağız, 1cm. çapında kovan ölçüsü ile karşımıza çıkar. Medvedev,
Rusya’daki örnekleri kovanlı ve iğneli olmasına göre ikiye ayırırken, eşkenar dörtgen, kare, dairesel ve üçgen biçimindeki uçların arasında bir kural olarak da iğneli
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örneklerin daha masif, dairesel veya kare biçimli olduğunu ifade eder (Medvedev,
1966:66). Bu konuda en mufassal tipolojiyi 19. yüzyılın meşhur crossbow ustası ve
yazarı R.Payne-Galloway yapar. Ortalama 42 gr. ağırlığındaki uçları 12 farklı gruba
ayıran yazar, bunlardan ilk yedisinin askeri uç, biri yangın, diğerlerinin de av için
kullanıldığını belirtir. Askeri tiptekilerin genel olarak konik biçimli ve dörtgen kesitli
iken ava mahsus olanların V biçimli veya dairesel formlu olduğunu ifade eder. Galloway, başlangıçta quarrel tabirinin sadece dört köşeli uçlar için kullanılırken daha
sonradan tüm uçlar için genel bir tabire dönüştüğünü belirtir (Galloway, 1903:18).
Galloway’ın resimlerini yayınladığı çarh, tek kişinin kullandığı, başlangıçta elle daha
sonra tek veya iki ayakla çekilen üzengili forma dönüşüp oradan makaralı bir sistemle gelişen bir Ortaçağ silahıdır. Bu, Samsat ve Horis kalede bulunan ortalama 19-37
gr. arasındaki uçların atıldığı Ortaçağ silahının gelişmiş türü olmalı. Bu silah, piştovlu arbeküs’ün de atasıdır.
Kovanlı ve iğneli tiplerin tespit edebildiğimiz örnekleri şöyle sıralanabilir:
a)

Kovanlı tipte çarh uçlarının görüldüğü ören yerleri: Boğazkale-Çorum
(Böhlendörf, 2012:361, Abb. 10/6), Amorium-Afyon (İnce, 2010:19), Djadovo-Bulgaristan (Borisov, 1989:120, Fig.137), Selanik-Yunanistan (Antonars, 2016:49-50, Fig.28), Stalać-Belgrad (Minić-Vukadin, 2007:116,
Sl.73/1-6), Corinth-Yunanistan (Davidson 1952: 1560), Pergamon-İzmir (Gaitzsch 2005:Levha 14/1,2,4,5,9), Olynthus-Makedonya (Robinson, 1941:Pl.123, 1983), Taman Bölgesi-Rusya (Chkhaidze, 2008:Fig.1),
Nif-Ballıcaoluk-İzmir (Baykan, 2017:26, Resim 8), Gevale-Konya (Aygör,
2017:20, Resim 6), Karacahisar-Eskişehir (Altınsapan vd., 2015:11, Tip
5B), Vadum-Iacop-İsrail (Raphael, 2008:Fig.3), Metropolis-İzmir (Arslan vd., 2017:70, Fig.10), Oxfordshire-İngiltere (Wadge, 2008:Fig.5-6),
Czchów Kalesi-Çek Cumhuriyeti (Szpunar-Glinianowicz, 2006:144, 146147, Tab.3-5), Torestky-Kazan (Valiulina, 2009:23).

b)

Zeytinlibahçe-Urfa (Dell’Era, 2012:400, Fig.7/a-d), Olynthus-Makedonya (Robinson, 1941:Pl.123, 2003), Al-Marqab-Suriye (Török vd.,
2017:Fig.14), Montfort-Filistin (Bashford, 1926:35, Fig.53/o), ArsufApollonia-Filistin (Raphael, 2005:Fig.8A-B), Kinet Höyük-Hatay (Redford, 2001:Fig.45/2), Karacahisar-Eskişehir (Altınsapan vd., 2015:11, Tip
4), Horis Kale-Adıyaman, Perre-Adıyaman, Kubad-Abad Sarayı-Konya, Samsat-Adıyaman.

Ortaçağ’da bu uçların üretimlerine ilişkin İngiliz kaynaklarında ilginç verilerle
karşılaşrıız. D.Bachrach, Kral III. Henry, John ve I.Edward dönemi resmi kayıtlarına
dayanan çalışmasında çarh uçlarının gün gün üretim miktarları ve bunlara ödenen ücretleri açıklar. Yazar, garnizonların, St. Briavel Kalesi gibi üretim merkezlerine bazen
1 milyonu bulan sayılarda quarrel (dörtgen) uç siparişi geldiğini (Bachrach, 2006:87),
ücret olarak örneğin 1278’de 1000 quarel için 13 şilin ödendiğini ifade eder (Bachrach, 2004:117). İngiltere Gloucestershire’daki 1256 tarihli St Briavel Kalesinde
gerçekleştirilen kazılarda 25.000 ‘quarrel’ tipi çarh ucu bulunmuştur (Straley-Cubitt,
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2015:61-68). Bu büyük üretim örneklerinin Ortaçağ’da birçok örneği vardır. Bugün
Filistin’deki Memluk/Haçlı Kalesi Arsuf’da bulunmuş 1200 demir temrenler arasında çarh uçları büyük gruplardan biridir (Raphael-Tepper, 2005:95, Fig.8A). Kolias,
IV.Leon’dan alıntı yaparak Himerios seferi sırasında (911-912) Selanik’in fabricae
sagittariae concordiensis’inden Nikopolis ve Peloponesos’a 200.000 ok temin edildiğini aktarır (Kolias, 1988:226). Nitekim buradaki kazılarda çok sayıda örnek ele
geçmiştir (Antonars, 2016:49-50, Fig.28). Adıyaman-Samsat’taki kazılarda bulunan
12.200 adetlik büyük temren koleksiyonun önemli miktarı çarh uçlarıdır (Özgüç,
2009:12). Yine Filistin’deki Haçlı-Memluk Kalesi Arsuf’da bulunmuş 1243 temrenin
önemli miktarı çarh ucudur (Raphael, 2005:85-100). Bir başka Haçlı kalesi Vadum
Iacop’da bulunmuş 1000 temrenin arasında da önemli sayıda çarh ucu vardır. (Raphael, 2008:264, Fig.3) Bu tip üretime son örnek Fatih döneminde Gelibolu kalesinde karşımıza çıkar. Buradaki 1462 tarihli tahrir defterlerinde “…Cemaat-i Zenberek
okın yonucılar ki ulûfe yimezler asılda iki nefermiş yılda 7200 zenberek okın virirlermiş şimdiki halde birisünün oğlı erişmiş üç nefer olmuşlar ol sebebden yılda 10.800
zenberek okın virecek oldılar bu mûcebce deftere sebt olındı bunlar dahi avârızdan
emîn dururlar ellerinde pâdişâhımızın hükm-i hümâyûnu vardır” denilerek zenberek
oku yapıcısı üç gayr-i müslim Rum reaya’ya, kişi başına yılda 3600 (yılda toplam
10.800) zenberek oku yapmaları karşılığında avârız vergisinden muaf oldukları belirtilir (Altuğ, 2016:260-261, not37). Bu veri Samsat, Arsuf, St Briavel gibi büyük
üretimlerin yapıldığı Ortaçağ dönemi geleneğinin Osmanlı döneminde de sürdürdüğüne işaret etmektedir.

Anadolu-Ortaçağı (Bizans Selçuklu) Temren Tipolojisi
Ortaçağ’ın ok risalelerinin anlatımlarına baktığımızda iki tür sınıflama karşımıza çıkıyor. Ok tipolojisi yapılmak istendiğinde meşk oku, pişrev oku, hedef oku,
tirkeş oku gibi fonksiyona atıf yapan adlandırmalar görülürken, temren sınıflaması
söz konusu olduğunda üçgen, beşgen gibi geometrik isimlendirmeler görülür. Bazen
zeytunî gibi bitki veya haydarî gibi hayvan, ya da pulâd peykân (çelik temren) gibi
malzemeye dayalı isimlendirmelerle karşılaşılır. Temrenlerin fonksiyonunu daha çok
takıldığı okun işlevinden ya da haydarî’de olduğu gibi (aslana yapılan atıftan çıkarım yaparak ava mahsus olduğunu) isminden çıkarım yaparak anlayabiliyoruz. Yani,
risalelerde sınıflandırmalar daha çok ok üzerinden gerçekleştirilmiş, temren sınıflandırmalarının ise oka nisbetle yapıldığı tespit edilmektedir.
Yukarıda sunulan risale verileri ile kazı buluntularının ışığında, bu döneme ait
temren tipolojisi, morfolojik ve işleve mahsus olmak üzere iki bakış açısıyla yapılabilir. Morfolojik (biçime dayalı) sınıflamanın ana belirleyicisi ağız kısmı olmalıdır.
M.Ö. dönemler veya Roma, Yunan temren tipolojilerinde görülen gövdeye bağlanış
esasına dayalı sınıflamalar, Ortaçağ için geçerli olamaz. Zira bu dönemde kovanlı
tipte temrenlerin, kompozit yaylara uygun oklardaki kullanımı neredeyse tamamen
ortadan kalkmış, sadece çarh türü kundaklı yaylara mahsusu uçlarda varlığını koruyabilmiştir. Malzemeye göre bir tasnif yapmakta doğru olmaz. Çünkü elde edilen
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malzemenin tamamı demirdendir. İğne ile ağzın birleştiği bilezik kısmına göre sınıflama yapmak istenirse, çoğunlukla bu bölümün tahrip olması ve genelde aynı tipte
şekillendirilmesi sebebiyle bu da doğru bir yöntem olmaz. Ortaçağ için, özellikle
milattan önceki yıllara ait temren tiplerinde görülen ağızdaki kanat sayısına göre sınıflama da bu dönemde birden fazla kanada sahip tiplerin ortadan kalkması sebebiyle
mümkün değildir.
Osmanlı dönemi ok risalelerini de etkilediği anlaşılan 14.yy. silahşoru Taybuga’nın ok risalesinde, temrenler “üçgen, kare, yassı, dairesel, zeytin biçimli, keski
biçimli” şeklinde altı gruba ayrılmıştır. Temrenlerin fonksiyonları bu morfolojik sınıflamanın içinde değerlendirilmiştir. Örneğin, “Yassı tip av için kullanılır ve canvari
olarak bilinir” veya “dairesel tip hedef atışları için kullanılır ve nuşl el ahdaf diye
bilinir” şeklinde açıklamalar vardır. J.Allan, (1976:441) bu altı grubun bazen sekizi
bulan şekliyle Erken İslam İran’ında da kullanılmış olabileceğini belirtir. Allan, Bunun dışındaki çok farklı grupların olduğunu, ancak bunların ustaların özel tasarrufu
olabileceğini ifade eder.
Okun savaş, av, meşk/menzil (yarışma) ve idman (talim) olmak üzere dört ana
kullanım sahası vardır. Temrenlerin fonksiyonları da ancak okun bu tipolojiye dayalı
olarak sınıflanabilir. Bu sebeplerle, temrenlerin kullanım alanlarını -tıpkı ok risalelerindeki gibi- biçimsel morfolojik sınıflamanın içerisinde belirlemeye çalışacağız.
Temrenin esas delici kısmı ağzın şekillenişi, morfolojik tipolojinin ana belirleyicisidir. Buna göre, tespit ettiğimiz ana gruplar, Dörtgen, Üçgen, Yassı, Dairesel, V
Veya Hilal Biçimli, Keski Biçimli, Kırlangıçkuyruğu veya Kancalı/Dikenli Biçimliler, Bileşik Tür ile Çarh türü yaylarla atılan temren tiplerinden oluşur15. Ortaçağ
temrenlerinin her temren grubunun içinde birçok alt grup vardır. Bazen düzinelerce
farklı çeşitte karşımıza çıkan bu alt tipler, demirci ustaların ana tipler üzerinde yeni
ihtiyaçlar ve teknolojik koşullara göre ürettikleri yeni formları ihtiva eder.
A) Dörtgen Biçimli Tip: Bu temrenler, kazılarda en fazla sayıda ele geçirilen tiptir. Bunun sebebi aşağı-yukarı her amaca mahsus deyim yerindeyse ‘harcıâlem’ bir tip
olmasındandır. Telhîs-i Rumât isimli Osmanlı risalesinde ‘murabba’ olarak isimlendirilen bu temrenlerin, “zırh ve demirden başka et, sinir, kemik her neye isabet ederse
geçip çekince bulunduğu yeri söküp parçalardı” (Mustafa Kâni Bey 2010:131) şeklinde işlevi açıklanır. 1500 tarihli Anonim Arap risâlesinde ise bu tipin “zırhlı düşman ve
aslan benzeri hayvanlara” kullanıldığı belirtilir (Faris-Elmer 1945:108). Taybuga’nın
14.yy. Memluk dönemi risâlesinde de aynı ifadelere rastlanır. Muhammed Zaman’ın
15.yy Safevi ok risalesinde peykân-e ĉahrpahlu ismiyle anılan temren tipi muhtemelen dörtgen tipi tanımlıyordu. Risalede “dört köşeli olduğu ve plaka zırhlara atıldığı”
ve dört parmak16 uzunluğunda olduğu ifade edilir (Khorasani, 2016:54, not 70).
15
Bu tipolojiyi oluşturan veriler başlıca şu kazıların temrenlerinden elde edilmiştir: Adıyaman-Samsat Höyük, Konya-Kubad-Abad Selçuklu Sarayı, Isparta-Eğirdir II. Gıyaseddin Keyhüsrev Kervansarayı, Antalya-Alanya Selçuklu Sarayı, Afyon-Amorium Kenti, Adıyaman-Horis Kale, Adıyaman-Perre kazıları. Metin içinde zikredilen ve yayınlar üzerinden takip edilebilen
diğer Ortaçağ ören yerlerine ait veriler de gözönünde bulundurulup mümkün mertebe tüm Ortaçağ verilerini kapsayacak bir
sınıflama yapılmaya gayret edilmiştir.
16

Dört parmak boğumu uzunluğunda demek istenilmiş olmalı.
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Foto 15: Dörtgen (kısa) temrenler

Şekil 9: Dörtgen (kısa) temrenler

130

Bunun dışında tir-e kadang-e panzdahmosti cahrpar-e almâspeykân isimli bir
başka ok tipi, temreninin elmasa benzetilmesi dolayısıyla dörtgen tipin baklava kesitli alt tipine ait isim olduğu söylenebilir (Khorasani, 2014:28). Harzemli savaşçıların
kullandığı oklar arasında zikredilen tir-e javalduz isimli temrenin dörtgen tipi ifade ettiği isminden anlaşılabilir (Khorasani, 2012:43). Ancak bunların içinde dörtgen
tipi ifade etmesi akla en yakın isim Fahri Müdebbir’in eserindeki belirtilen peykân-e
kolule olmalıdır. Dörtgen biçimli bu temrenlerin, büyük penetrasyon kabiliyetiyle
farklı zırhlara atıldığı ifade edilir (Khorasani, 2014:23-24). Batı ok literatüründe ise
bu tip temren bodkin (Türkçe bız) olarak ifade edilirken, bunun İngiliz okçusu tarafından “zırhlı süvarilere karşı oldukça etkin kullanıldığı” anlatılır (Latham-Paterson
1970:31). Bu temrenler hem zincir hem plaka zırhları kolaylıkla geçmekteydi, ayrıca
Ortaçağ’da zırhsız düşmanda da, -yassı temrenler kadar olmasa da- yaralanmalara
yol açıyordu. Memlukluların 1500 tarihli Anonim ok risalesinde kısa ve uzun olarak
ikiye ayrılan dörtgen uçların, kısa ve sıkı olanlarının kalkan, göğüs, gömlek ve plaka
zırhlara atılmaya uygun olduğu belirtilir (Faris-Elmer, 1945:108) Osmanlı ok literatüründe münhasıran zırh (cebe veya cevşen) ve miğfer (tolga, serpenah), kalkanlar
için de bu tip kullanılmıştır (Yücel 1999:300). Urfa-Zeytinlibahçe’de 12.yy. sonuna
tarihlenen bir mezara ait cesedin omurgasında ele geçmiş dörtgen kesitli bir temren
(Dell’Era, 2012:398, Fig.5/a), bu tipin zırhsız düşmana atıldığına dair risalede verilen
bilgiyi doğrular ve vücut içindeki penetrasyon kabiliyetinin ne kadar etkili olduğunu
ortaya koyar.
Bu tip, kare veya baklava (bazen yayınlarda elmas ve mercek biçimli diye de
adlandırılır) kesitli, sivri uca doğru konikleşen bir ağza, daire veya kare kesitli iğneye sahip olup genellikle kısa ve ensizdir. Bu tipin ortalama 0,5-1,4/1,6-6,32cm.
ağız, 0,3-0,6/0,9-6,8 cm. iğne ölçülerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Ağız ile iğnenin birleştiği bölümdeki bilezik kısmı bu gruba ait örneklerde ya yoktur ya da çok
ince bir hat halindedir. Bu sebeple dörtgen temrenlerin bir kısmının iğneyle ağzın
birleştiği yerden kırıldığı görülür. Bu tipte başlangıç kısmı her köşede pahlanarak
sekizgene dönüşen dörtgen prizmal ağızlı örneklere de rastlanır. Dörtgen temrenlerin
ağırlıkları dikkate alındığında 4-8 gr. ve 9-16 gr. arasında değişen iki alt türü olduğu
tespit edilmektedir (Şekil 9-10, Foto 15-16). Bunlar eski ok risalelerindeki “her tipin kısa ve uzun türleri vardır” (Yücel, 1999:300) ifadesine uygun bir ayrımdır. Bu
iki alt tipin, farklı amaçlara mahsus olduğu açıktır. Bu tipe ait örneklerden bazıları
kare bazıları baklava kesitlidir. Bunun temelde aynı üretim prensibinin ustanın elinde
farklı uygulanışından kaynaklanmış olabileceğini değerlendiriyoruz. Zira kullanım
sahaları konusunda herhangi bir farklılık yoktur. Baklava kesitli bazı örneklerin köşelerinin özenli biçimde pahlandığı görülür. Dörtgen kesitlilerde çoğunlukla bilezik
kısmı yoktur.
Bu tipin ortaya çıkışı hakkında farklı görüşler vardır. Batıda Roma’nın erken çağlarına Asya’da ise Göktürk dönemine (Çerezci, 2017:28) inen bir zaman diliminde
dörtgen temrenlerle karşılaşılır. Bu tipin bazı ince uzun formluları yanlışlıkla mızrak
ucu olarak yayınlara geçmiştir. Cambpell, (2005:12) Kıbrıs Palai Paphos’ta M.Ö.
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Foto 16: Dörtgen (uzun) temrenler

Şekil 10: Dörtgen (uzun) temrenler
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545 civarına tarihlenen tabakada ele geçen 150 ok ucu içinde bu tipin benzerlerinin
bulunması nedeniyle dörtgen temrenleri “Kıbrıs Tipi” olarak adlandırır. Ancak Balkan coğrafyasında Makedon hâkimiyeti öncesinde demir ok ucu kullanılmamış olmasına bakılırsa (Baykan, 2017:24) bu yanlış bir değerlendirmedir. Pyvovarov-Kalinichenko, bu tipin atasının mızrak biçimli, ince uzun dörtgen kesitli tür olduğunu belirtir. Araştırmacılar Moldova-Korneshty’deki Ruhotin Köyü’nde bulunmuş ortalama
6,2 cm. uzunluğa 0,5 cm. genişliğe ve 10,85gr. ağırlığa sahip bu örneklerin, bölgeyi
8-10.yy. da Slav halktan ele geçiren İskandinav kökenli (Viking) grupların getirmiş
olabileceğini, çeliğe yakın kaliteli bir işçiliğe sahip demirlerin çok katmanlı bir iç
yapıya sahip olduğunu ve artık malzemelerden üretilmiş olabileceğini ifade ederler
(2014:275). Pyvovarov-Kalinichenko bu tipin 7-8.yy.dan beri bilindiğini belirtir. A.
Medvedev de bu tipin önce Norveç ve İsveç’te yaygınlaştığını belirtir (1966:23-42).
Ancak bu ince uzun tipin Ortaçağda daha kısa ve daha enli bir forma dönüştüğü anlaşılmaktadır. A.G.Sitdikov, (2015:169) 10-12.yy. arasında Volga Bulgarlarının temrenlerinin daha piramidal ve büyük ölçülerde olduğu, yüzeylerinin de çeşitlendirildiğini belirtir. Gerçektende Samsat, Şam Kalesi El Markab, Arsuf, gibi kale-garnizon
yerleşimlerinden elde edilen bazı dörtgen kesitli temrenlerde hem ağırlık hem boyut
olarak normal ölçülerinin çok üstünde örneklerle karşılaşılır. Bazen 19 gr. bulan bu
temrenlerin geleneksel yayların dışındaki kundaklı yaylarla atılmaya mahsus uçlar
olma ihtimali göz ardı edilmemelidir.
Girnavaz’da (Yalçıklı, 1999: Levha XI.4, XI.5) ele geçmiş dörtgen temrenler
bu grubun Anadolu’daki erken örneklerinden bazılarıdır. Bunların dışındaki örnekleri
şöyle sıralayabiliriz: Gritille (Ortaçağ)-Adıyaman (Redford, 1998:169, Fig. 4:2e,b),
Tille (Ortaçağ)-Adıyaman (Moore, 1993:154, fig.70:106-109), Minnetpınarı (Ortaçağ)-Kahramanmaraş (Tekinalp, 2005:124, Fig.75:1A), Taşkun Kale- Elazığ (Ortaçağ II-III tabakası) (Mc Nicoll, 1983:246, Fig.119:48), Aşvan Kale (Bizans katı)-Elazığ (Mitchell, 1980:186, Fig.90:26), Samsat (12-13.yy.katı)-Adıyaman (Özgüç,
2009:12, Çizim 1, Res.77-78), Pergamon (İmparatorluk çağı, Geç Bizans, Erken
Roma katları)-İzmir (Gaitzsch, 2005:143, Taf.39(P.35-37-41,44,54,58-61), Olynthus-Makedonya (Robinson 1941:Pl.CXXIII, Fig.1988-1989, 1993), Paneas-İsrail (Tzaferis-Israeli, 2008:181, Cat no:66), Corinth (Bizans 13.yy. katı)-Yunanistan
(Davidson 1952:Pl.93, Fig.1532), Djodovo (Bizans 11-12.yy.)-Bulgaristan (Borisov
1989:Fig.131), Amorium (Bizans katı)-Afyon (İnce 2010:11.Res.2), Qal-at-Seman
(Bizans katı)-Suriye (Kazanski 2003:Pl.6 (Fig.16,17, 22-24), Samaria (Ortaçağ tabakası)-İsrail (Crowfoot vd 1957:454, Fig.111:20), Konevo/Kuznetsk Höyüğü (Ortaçağ katı)-Rusya (İlyushin-Sülemaniov, 2007:79, Pис.1/9-12), Toretsky Höyük
(14.yy.sonu 15.yy.başı)-Kazan (Valiulina, 2009: Pис.1/1-2), Chornivka Kalesi (13.
yy.ilk yarısı)-Ukrayna (Pivovarov-Kalinichenko, 2014:137, Pис.1/1), Oktyabrsky
yerleşimi (11-12.yy)-Kuzey Kafkasya (Kaminsky, 1996:103, Fig.7/11), Gorodische (1241 Moğol istilası katı)-Ukrayna (Kirpičnikov, 1986:100, Tab.XIII/1), Hama
(Kale kazısı)-Suriye (Plaug vd., 1969:55-56, Fig.21/1), Novgorod-Ukrayna (13.yy)
(Medvedev, 1966: Pис. 25/2-3, Pис. 28/4-5), Boğazkale (Orta Bizans köyü)-Çorum
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(Böhlendörf, 2012: 361, Abb.10/4), Zeytinlibahçe (12.yy. sonuna ait mezar)-Urfa
(Dell’Era, 2012:400, Fig.6/a-d), Sardis-İzmir (12-13.yy. Bizans tabakaları) (Waldbaum, 1983:38, Pl.5/74-75,77,82.), Vadum-Iacop Kalesi (1265 yılına ait kalıntılar)-Ürdün, (12.yy), (Raphael, 2008:263, Fig.2), El Markab Kalesi (12.yy.katı)-Suriye, (Török, 2017:3-4, Fig.3-4), Şam Kalesi (Geç Memluk depolanmış örnekleri
13.yy.), (Nicolle, 2011:396), Yogne’am Kalesi (Ortaçağ katı)-İsrail (Boas, 1999:173,
Pl.617), Atlit (Ortaçağ)-Kudüs, (Johns, 1997:Fig.15/2-4), Red Tower (12-13.yy
Haçlı kalesi)-Filistin, (Pringle, 1986:116-119, Fig.56:21/2, Fig.57:23), Safed Kalesi (1266 katı)-İsrail, (Damati, 1988-89:159-160), Montford Kalesi-İsrail (Ortaçağ),
(Dean, 1926:53, Fig.53/N), Arsuf Kalesi (1265 Memluk-Haçlı savaşı katı)-Filistin,
(Raphael, 2005:91, Fig.1), Kinet Höyük (Ortaçağ katı)-Hatay, (Redford, 2001:134,
Fig.45/1-5), Karacahisar Kalesi (13.yy.sonu)-Eskişehir, (Altınsapan vd., 2015:8-9,
Tip 3A), Heraion (Helenistik ve Roma katı)-Tekirdağ, (Atik, 2017:69-71, Kat.15-20,
Res.7), Altay-Minusa (9-10 yy. Göktürk-Kırgız dönemi), (Çerezci, 2017:28, Grup
4, Tip 1), Gevale Kalesi (Ortaçağ)-Konya, (Aygör, 2017:10, Tip 4), Nif dağı Başpınar mevkii (14.yy. katı)-İzmir, (Baykan, 2017c:60), Kureyşler Barajı Kurtarma
kazısı (Bizans)-Kütahya, (Türktüzün vd., 2017:34, Res.8/11), Allanoai (Geç Roma
döneminden 14.yy.a kadar)-İzmir, (Baykan, 2017b:12, Res.6), Nif dağı Karamettepe-Ballıcaoluk (Roma dönemi-14.yy)-İzmir, (Baykan, 2017a:24, Res.7), Kubad-Abad Sarayı (13.yy) –Konya, (Yavaş, 2012:128), Eğirdir-Isparta II.Keyhüsrev Kervansarayı (13.yy.), Alanya Selçuklu Sarayı (13.yy.), Horis Kale (Selçuklu katı)-Adıyaman, (Doruk, 1980:167), Perre Antik kenti (İslamî kat)-Adıyaman.
B) Üçgen Biçimli Tip: Arap şairi İmruü’l-Kays’ın (Ö.565) bir atın yanaklarına
benzettiği (Schwarzlose, 1886:305) üç kenarlı tip genel form olarak dörtgen kesitlilere benzer. Uca doğru sivrilen konik biçimli ağzın dörtgenlerden tek farkı üçgen
kesitli olmasıdır (Şekil 11, Foto 17). Bu tipin incelediğimiz örnekler içindeki tek
örneği Alanya Sarayında bulunmuştur. Alanya örneğinin ağzının köşeleri pahlıdır.
Ağzın ölçüleri 0,65 x 3,45 cm. olup ağırlığı 5 gr.dır. Genel olarak dairesel kesitli
iğnesi diğer tiplere göre daha kısadır. Medvedev, 6-9 gr. arasında ağırlığa sahip bu tipin, ağız uzunluğunun ortalama 2,2x5,8 cm. genişliklerin ise 0,6x1,1 cm. ölçülerinde
olduğunu belirtirken üç alt grubu olduğunu ifade eder.

Foto 17: Üçgen biçimli temrenler
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Şekil 11: Üçgen biçimli temrenler

Bunlardan ilki uzun dairesel boyunlu kısa üçgen kesitli ağızlı olup en eski tarihli
olanların Rusya’da 10.yy.dan itibaren görülmeye başlandığı ifade eder (Medvedev,
1966: табл.30,70). İkincisi diğerlerine göre daha uzun bir ağza sahip olup üçgen kesitli
ve 10-12.yy. tarih aralığında görülür (Medvedev, 1966: табл.17,39,40; 19,17:21,18).
Üçüncü alt tipi kısa ağız boyuna sahip olanlar şeklinde gruplanmış olup 11-14.yy.
arasına aittiir. Novgrodova’da 11.yy, Ryazan’da 9-12.yy. da Ternovskiy’de 14.yy.da,
Moğol başkenti Karakurum’da ise 13-14.yy.a tarihlenen örnekler görülür (Medvedev, 1966: табл. 30, 70; 19, 18-20; 28,2). Medvedev’in Rusya’daki Ortaçağ örneklerine göre bu tipi uzun ve kısa olarak ayırmasıyla Mustafa Kani Bey’in ünlü ok risalesi
Telhis-i Rumât’da her tipin uzun ve kısa tipleri olduğunun ifade edilmesi (Mustafa
Kani Bey, 2010:132) birbirine uyan verilerdir. Telhis’te müselles olarak adlandırılan
bu tip, “kılıç gibi su verildiği için savaşlarda hemen her şeyden kolayca geçer” diyerek “tesiri fazla ve büyük yara açması yüzünden düşmandan kurtulmaya sebep olduğu” anlatılır (Mustafa Kâni Bey 2010:132). İlyushin’in savaş ucu olarak nitelediği
(İlyushin, 2007:81) bu tipin özellikle Ortaçağ’ın erken tarihleri 9.yy. dan başlayarak
Ortaçağın sonu 14.yy. a kadar savaş temreni olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu
tipin görüldüğü ören yerleri şunlardır: Moldova (14.-15.yy.) (Mandache, 2011:43,
Fig.1/A-5), Orhon Del Kurganı-(9-10.yy) Uygur, (Rusya) (Khudyakov, 1986:171,
Pис.76/6), Srastki Kurganı, Karboliha ve Pavlovka kurganı (9-10.yy) Kimekler
(Rusya), (Khudyakov, 1986:185, Pис.82/8), Alcedar, Novgorod (Ukrayna) yerleşimleri (Moğol saldırısı) (11-14.yy), Konevo çukuru/Kuznetsk yerleşimi (12-13.
yy) (Rusya) (İlyushin, 2007:81, Pис.1/16-20), Vadum-Iacop Kalesi (1265 yılına ait
kalıntılar)-Ürdün, (Raphael, 2008:263, Fig.2), Allanoai (Roma dönemi-14.yy)-İzmir, (Baykan, 2017b:14, Res.6), Alanya Selçuklu Sarayı (13.yy.)
C) Yassı Tip: Bu temren grubu Ortaçağ kazılarında en fazla ele geçen temren
tiplerindendir. Ortaçağ döneminde birden fazla alt grubu ile en etkin ve en fazla
kullanılan temren tipidir. Denilebilir ki Ortaçağın karakteristik temreni yassı tiptir.
Medvedev Asya steplerinde bu tipin ortaya çıkışının 6.yy. olmakla birlikte esas artışın ve karakteristik alt tiplerin ortaya çıkışının 13-14.yy. da gerçekleştiğini belirtir.
Avrupa’da ise bu tipin Moğol yürüyüşüyle ortaya çıktığını ifade eden Medvedev,
özellikle Kiev’in güneyinde ve Polonya içlerindeki örneklerin karakteristik olduğunu
ifade eder (Medvedev, 1966:75-76). V.F.Nemerow, (1987:213-214) yassı temrenlerin Tatar/Moğol savaşçılarının en yaygın kullandığı tip olduğunu belirtirken bunların
atış sıklığı sebebiyle kısa mesafelere uygun olduğunu ve zırhsız düşmana atıldığını,
yatay yara açtığı için derin yarıklar teşkil ettiğini, atlı savaşçıların sık kullandığı bir
uç olduğunu, Doğu Avrupa’daki Moğol kültür tabakaları ve Kafkas bölgelerinde yoğun karşılaşıldığını ifade eder. Moğol Hanı Kubilay’ı sarayında ziyaret eden İtalyan
elçi Marko Polo “her Moğol savaşçının uzaktan takip ve delme için kullanılan otuz
küçük uçlu demir oku, diğer otuzu ise daha büyük ve yassı demirden olup düşmana
yakından atış yapmak kol ve yüzünden vurmak, düşman yayını kesmek ve onlara iki
taraftan da zarar vermek için kullanıldığını” (Swietoslawski, 1999:59,61) belirtirken
yassı ucun yakın atışlara mahsus olduğunu vurgular.
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Bu tipe dair kaynaklarda rastladığımız en eski isimlendirme ‘yasıc’ tır (Teres
2007:1187). Divânü-Lûgati’t-Türk’te de geçen bu ifadenin ‘yası’ adından türediği, “yassı ve uzun ok temreni” anlamında kullanıldığı açıklanmıştır (Clauson
1972:974a). Bunun dışında Fahri Müdebbir tarafından bildirilen peykân-e sepahlu/peykân-e sesu isimli terim, “etin içine yerleştiğinde çıkarılmak istenirse eti yırtmak gerektiği” şeklinde izah edilmiştir (Khorasani, 2014:23). Aynı eserde, peykân-e
barg-e bid “söğüt yaprağı biçiminde temren” veya peykân-e bilak-e sepânâsi “uzun
ince bir küreğe benzeyen temren” şeklinde tabirlere rastlanır (Khorasani, 2014:27).
Asya’da önemli bir geleneğe sahip Mancu okçuluğunda yassı kesitli temrenlere ‘pi’
denildiğini biliyoruz (Dekker, 2008:20). 14.yy. da Taybuga’nın ok risalesinde yasıc
tabirinin kullanılmaya devam edildiğini görüyoruz. Bu Türk okçuluk literatürünün ne
kadar köklü ve devamlılığı olan bir geçmişi olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Taybuga’nın zikrettiği diğer iki terim yaglık ve harbî’dir. Bu terimlerin karşısında
‘üçgen veya çivi gibi kare kesitli, zırha karşı etkili savaş temreni’ açıklaması bulunup
morfolojik olarak hangi tipi kastettiği anlaşılamamaktadır. Bir başka temren haydarî
ismindedir ancak bunun açıklanmasında av için kullanıldığı ve canvarî (canavar)
isminden mülhem olduğu dışında bilgi yoktur (Latham-Paterson, 1970:28-29). Hem
Taybuga’da hem de Telhis-i Rumât’ta karşımıza çıkan zeytunî savaşta zırh delmede
en fazla kullanılan tip olduğu belirtilir. Ancak bunun yassı tip olup olmadığı net değildir. Latham-Paterson’un canlandırma resimlerinden anladığımız zeytunî’nin yassı
biçimli bir şekli olduğudur (Latham-Paterson, 1970:25, Fig.15).
Bu tipin gelişimi ile üç bıçaklı ve iki bıçaklı temren tipinin ortadan kalkışı paraleldir. V.N.Kaminsky, (1996:101) Hun hâkimiyetiyle saldırı silahlarının önemli oranda çeşitlendiğini, üç bıçaklı ve onların varyasyonlarının bu dönem için karakteristik
olduğunu ifade eder. Y.S.Khudyakov, Hun dönemi temrenlerinin %81’inin üç kanatlı
olduğunu belirtirken bunun beşgen altıgen gibi varyasyonlarının en yaygın kullanılanları olduğunu, Türklerin de bu dönemde en fazla kullandığı temrenler olduğunu ifade eder. 6-8.yy.’da Göktürklerin de en fazla kullandığı tip olan üç bıçaklıların
özellikle 7-8.yy. da farklı tiplerinin ortaya çıktığı belirtilir. 8-10.yy. da uzak mesafe
mücadelelerinde yeni ekipmanların özellikle zırh teknolojisinin gelişimiyle zırh delici yeni tiplerin çıktığını ifade eden Khudyakov, üç bıçaklı tiplerin daha da geliştiğini
belirtir (Khudyakov, 1986:149). Nemerow, (1987:213) üç bıçaklıların ayırıcı özelliğinin balistik kalitesi, havada stabil kalabilmesi ve acılı bir yarık teşkil edebilmesi
olarak açıklar.
Peki, Asya’nın bu efsanevi ucu neden yerini tek kanatlı yassı kesitli tipe bırakmıştır? Khudyakov, 11.yy.la birlikte yassı örneklerin sayısının arttığını özellikle Kimekler’in zırh kullanan Kırgızlarla mücadele etmesi sırasında bu temrenin alt
tiplerinin sıkça kullandığını belirtir. Khudyakov, 9.yy. da Uygurlarla mücadeleleri
sırasında Kırgız askeri ekipmanında –özellikle temren tipinde- gelişmeler olduğunu
belirtir. 9-10.yy. da ortaya çıktığını söylediği yassı tiplerin içinde asimetrik baklava
biçimli veya ucu küt dediği alt tiplerin belirginleştiğini, bu temren tipinin Moğol
işgaliyle tüm Asya steplerine yayıldığını, Kırgızların bu tipi Moğollardan dört yüzyıl
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önce kullanmasına karşın bunun Moğol tipi olarak anıldığını ifade eder (Khudyakov, 1980:79-88, 95). Peki, bu değişim neden yaşandı? M.R.Reisinger (2010:57),
üç kanatlı temrenlerin diğerlerine göre daha masif (ağır) ve güçlü olmasına karşın
rüzgar sürtünmesinden daha kolay etkilendiğini belirtir. Holmberg, (1994:88) en iyi
temren tipini belirlemeye yönelik deneysel tez çalışmasında, üç kanatlının en geniş
yara açma kabiliyetine sahip tip olmasına karşın, vücut içinde penetrasyon (ilerleme)
kabiliyeti açısından en düşük tip olduğunu ifade eder.
Bu veriler bize şunları düşündürüyor. Üç bıçaklı tip İskit döneminden beri Asya’nın en önemli savaş temrenidir. Hun ve Göktürk dönemlerinde en fazla kullanılan
tip olmuştur. Ancak 9.yy.dan itibaren değişen savaş taktikleri ve teçhizatı ile bu tipin
yerini yassı kesitliler almıştır. Bunun sebebi öncelikle, yassıların yakın mesafe mücadelelerine daha uygun olması ve artık savaş taktiklerinin yakın mesafe mücadele
üzerine kurulu olmasıdır. Üç bıçaklı Asya’nın meşhur uzaktan mücadeleye mahsus
savaş taktiklerinin temrenidir. Yakın mesafe mücadeleleri artıkça bu tip yerini yassıya bırakmış gözüküyor. Zırh teknolojisinin özellikle plaka zırhların gelişimi ilk kez
Asya göçerlerinde ortaya çıkar. Manda derisi yeleğin üzerine küçük plaka derilerin
dikilmesiyle oluşturulan 9.yy. daki erken örneklerden itibaren bu zırh tipi, saldırı
silahlarını özellikle de temren tiplerinin değişimine sebep olmuşa benziyor. W.Swietoslowski, bu zırh türünü ilk keşfedenin Moğollar olduğunu, ama yassı formun Asya’da çok daha erken çıkmış olabileceğini belirtir (Swietoslawski, 2011:281). Üç
bıçaklı tip, yassılara göre daha ağırdır. Örneğin Amorium’da 9.yy tabakasına ait bir
örnek 12 gr.dır. Metalürjik analizler pota çeliği gibi zor zahmetli ama kaliteli bir yapımın ürünü olduğunu ortaya koyuyor. Asya’daki üç bıçaklıların içyapı özelliklerini
bilmiyoruz. Ancak bu ağır ve yapımı uzun zaman alan tip yerine seri üretilebilen
daha az kaliteli ama daha hafif, yakın mesafe atışlarına uygun, aynı zamanda hava
sürtünmesi daha az ve en önemlisi vücuttaki ilerleyişi üç bıçaklıya göre daha iyi
yassı kesitlilerin tercih edildiği anlaşılmaktadır. Dr. Bill, 1860’da ok yaralanmaları
ve tedavisine ilişkin makalesinde, yassı kesitlilerin et içinde daha kolay ilerlediğini
bu sebeple hayati organlara daha iyi ulaşabildiğini belirtir (Enis, Lisa A.- Harrington, Hugh T., https://noteshare.tips/download/arrow-wounds-and-treatments-on-thewestern frontier_58ce8a1ff6065d3b3f24a374.html. ErişimTarihi: 23. 11. 2015). Bu
veriler, iki ve üç bıçaklılar yerine 9.yy. Kırgız döneminden başlayarak Asya’da tek
kanatlı yassı temrenlerin neden başat tip olduğunu ortaya koymaktadır. Bir başka neden, değişen savaş tekniği. Atlı göçebelerin uzak mesafe atışlarına mahsus üç bıçaklı
tipin aksine yassılar, yakın mesafe atışlarına daha uygundur. Biz bu tip temrene dönüşün bir sebebinin de, 11.yüzyıldan itibaren atlı birliklerin yanı sıra düzenli piyade ve
yakın savaşına uygun teçhizat gereksinimi olabileceğini değerlendiriyoruz.
Tek kanatlı yassı kesitli tiplerin alt tiplerini belirleyen başlıca etmen ağız bölümünün en geniş kısmının uca ve bilezik kısmına yakınlığıdır. Dolayısıyla ağzın enli
kısmının bulunduğu yere göre tipler genel olarak şöyle sınıflanabilir.
1) Daire Dilimi veya Kite (Uçurtma) Biçimli Yassılar: Ağız kısmının en geniş
kısmının uca en yakın olduğu bu tip çeşitli isimlerle anılır. Spatul, uçurtma, daire
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dilimi gibi isimlendirmeler bir yana yassı tipler için risalelerden geçen tabirlerden
hangisinin bu alt tipe ait olduğunu tespit edemiyoruz. Enine yarayı açacak kısmın,
ağzın ucunda yarım daire şekilde biçimlendiği bu tipin bir başka versiyonu, ağzın
en geniş kısmının boyuna oranının 5/6 olduğu temrenlerdir. Türkiye’deki ören yerlerinden tespit edip ölçülerini alabildiğimiz Horis Kale-Adıyaman, Eğirdir Kervansarayı-Isparta, Kubad-Abad Sarayı-Konya örneklerine göre bu tip temrenlerin 2,5110,42 gr. arasında ağırlığa sahiptir (Şekil 12, Foto 18). Ağız kısımlarının eni 0,7-2
cm., boyu 1,33-5,15 cm. arasındadır. Khudyakov (http://zaimka.ru/hudyakov-equipment/01.07.2002) bu tip için aynı ölçüleri verir: 5 cm. uzunluk, 2 cm. genişlik. Genel
olarak dairesel kesitli iğneleri dörtgen tiptekilere göre daha iyi kalabilmiştir. Bilezik
bölümleri diğer tiplere göre daha enli ve bazen iki boğum halindedir. Temrenin gövdeye bağını kuvvetlendirmek için sinir denilen sicim veya ipin sarıldığı bölümün bu
kadar gösterişli olması atıldığı hedefle ilgili olmalıdır.

Foto 18: Yassı kesitli kite tipi temrenler

Şekil 12: Yassı kesitli kite tipi temrenler
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Bu tip temrenlerin kullanım yerleri konusunda en ilginç iddia “bilhassa atlara
atıldığı” şeklindedir. D.Nicolle (1988:265), bu tip temrenin eğer zırhla korunmazsa
atın vücudunda kolaylıkla ilerleyebildiğini, genellikle av için ama savaşlarda, özellikle atların saf dışı bırakılmasında kullanıldığını belirtir. Ancak Nicolle’nin bu iddia
için atıf yaptığı “zırhlardan mahrum olan(asker)lar, ve zırhsız atlar yere düşüyordu”
şeklindeki Daryleon savaşıyla ilgili ifade münhasıran özel bir tercihten ziyade at-insan ayırmaksızın atılan bir temren türünün anlatıldığını düşündürüyor. Bu ifade de
özel olarak vurgulanan bilgi zırhsız asker ve atın kolaylıkla saf dışı bırakılabildiğidir.
Bu veri, -Telhiste de geçen- yassı kesitlilerin fonksiyonu için yukarıda zikrettiğimiz
zırhsız düşmana atılır ifadesini de doğrular. K.Raphael, Vadum Iacop Kalesi kazılarında bir at iskeletinin yanında bulduğu bu temren tipinin Nicolle’nin iddiasını doğruladığını belirtir (Raphael, 2008:Fig.5). Ancak fotoğrafta görülebildiğimiz temren
yarım daire dilimli (uçurtma) tipte değil deltoit tiptedir. İkincisi temren atın yanındadır, ata saplı değildir. Lagina antik kenti içindeki Beybağ mevkiindeki Selçuklu
dönemine ait bir mezarda, insan iskeletinin omurgasında yassı kesitli (eşkenar dörtgen tipte) bir temren bulunmuştur (Tırpan vd., 2009:513). Bu durum yassı tip okların
uçurtma veya deltoit ayırt etmeksizin zırhsız at veya insan hedefine kullanılabildiğini
göstermektedir. Bu tipin özel olarak ata atıldığı iddiası çok da tutarlı değildir.
Bu tipin en eski örneklerden biri 735 tarihli Bilge Kağan kazılarında bulunmuştur
(Tika, 2002:99, Foto 76). Medvedev Doğu Avrupa’da 9-14.yy. da bu tipin bilindiğini
ifade ederken (Medvedev, 1966:54), Malinovski (2004: Pис.1) Batı Sibirya’da 15-18.
yy. Geç Ortaçağ örneklerinde görüldüğünü belirtir. Nemereow ise (1987:221) bu tipin Avrupa’da Moğol saldırısıyla ortaya çıktığını iddia eder. Khudyakov, (1986:149)
bu tipin erken örneklerinin Göktürk döneminden bu yana bilindiğini 9-10.yy. daki
teknolojik değişimin neticesinde yaygınlaştığını belirtir. Kirpichnikov, (1986:100)
Gorodische’nin Moğol saldırı katından elde edilen 1000 temreni incelediği çalışmasında dar kürek biçimli dediği bu tipin 12.yy. boyunca ve özellikle 13.yy. da yaygın
görüldüğünü ifade eder. Swietoslawski, (2011:281) bugünkü Polonya’da bulunmuş
örneklere dayanarak bu tipin Moğol saldırısıyla bölgede ortaya çıktığı fikrine katılır.
Anlaşılan o ki tüm yassı alt tiplerde olduğu gibi daire dilimli (uçurtma biçimli) bu alt
tip de Moğol temreni olarak Avrupa’da tanınan ancak Asya’da 8.yy.dan bu yana bilinen bir tiptir. Anadolu’da 13.yy. a ait Kubad-Abad Sarayı, Eğirdir Kervansarayı gibi
Selçuklu yapılarından elde edilmiş örneklere bakarsak bu tipin gelişmiş varyasyonlarının kullanıldığı anlaşılmaktadır. Arsuf, Montfort, Vadum Iacop gibi Haçlı-Memluk kalelerinde bu tipin çeşitlerini bulabiliyoruz. Daha öncesine bakılırsa 11.yy. a
tarihlenen Nişabur’un İstahr ve Şimşir bölgelerinde bulunmuş bazı temrenler, söz
konusu tipin bu dönemde de kullanıldığını gösterir (Dupree, 1958’den aktaran Allan, 1982:56). Bu anlamda Asya’da ortaya çıktığı anlaşılan bu tipin Moğollar eliyle
kuzeyden Avrupa’ya girerken Selçuklu eliyle Anadolu’ya, Kırgız-Peçenek-Memluk
koluyla Arap yarımadasına girdiği anlaşılmaktadır. Ancak bu tipin kuşkusuz en yoğun kullanıldığı dönem 12-13.yy.dır. Bu tipin görüldüğü diğer yerleri şöyle sıralayabiliriz: Tille-Adıyaman (Ortaçağ) (Moore, 1993: 159, Fig.69:102, Fig.71:120.),
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Taşkun Kale-(Ortaçağ II-III tabakası) Elazığ (Mc Nicoll, 1983:186, Fig.90:27),
Aşvan Kale (Bizans katı)-Elazığ (Mitchell, 1980:246, Fig.119:42), Korucutepe
(Ortaçağ katı) (Van Loon, 1980:Pl.115, m), Olynthus-Makedonya (Robinson, 1941:
Pl.CXXIV, Fig.22167-2168.), Pergamon-İzmir (Geç Bizans) (Gaitzsch, 2005: 141142, Taf.38/P38, 10, 57), Sardis-İzmir (12-13.yy. Bizans tabakaları) (Waldbaum,
1983:38, Pl.4/50), Amorium-Afyon, (İnce, 2010:14, Res.5), Samaria (Ortaçağ tabakası)-İsrail (Crowfoot vd 1957: 454, Fig.111:13.), Tsagaan-Khad Dağı-Moğolistan
(14.yy) (Ahrens, 2015:690, Fig.6), Basandaika Kurganı-Batı Sibirya (13-14.yy.)
(Zinchenko, 2013:138, Fig.6/3-4), Konevo/Kuznetsk Höyüğü (Ortaçağ katı)-Rusya (İlyushin-Sülemaniov, 2007:79, Pис.1/4-6), Barnau-Biysk Bölgesi-Rusya (Moğol dönemi) (Tishkin, 2002:146, Pис.II/4), Novorsky (Mezar buluntuları)-Güney
Urallar (11-13.yy), (Matyushko, 2013: 113, Pис.7/18), Chornivka Kalesi (13.yy.ilk
yarısı)-Ukrayna (Pivovarov-Kalinichenko, 2014:137, Pис.1/5), Smugowa Góra-Polonya (1241-1242/Moğol) (Bodnar vd., 2006:533, Fig.1-4; 537, Fig.6/1-4), Zarechno-Ubinsky Höyüğü-Moldova (Ortaçağ), (Malinovski, 2004: Pис.1), Lesokyafar-Kuzey Kafkasya (11-13.yy), (Kaminsky, 1996:103, Fig.7/7), Czerno/Depno/
Plemieta-Polonya (13.yy.) (Swietoslawski, 1994:57, Fig.1/1,3,4,6,8), Arkhyz-Gorodische-Ukrayna (Ortaçağ) Tihonov-Hafizova, https://www.sao.ru/hq/dolly/index_
kolya/photo_ntik/kyafar/lyk_podorvannaya.pdf.Pис.4, Erişim Tarihi: 28.1.2016, Gorodische-Ukrayna (1241 Moğol istilası katı) (Kirpičnikov, 1986:100, Tab.XIII/2),
Molchanovka Höyüğü/ Molchanovka mezarı/Rusya (8-14.yy) (Medvedev, 1966:
табл. 30, 64-65), Moldovya (12-13.yy), (Mandache, 2011:43, Fig.1/A-3), Doğu Avrupa mezar buluntuları- Moğol (13.yy) (Nemerow, 1987:219, Pис.2/3-6, Pис.3/68), Kokel Kurganı-Altay Dağları (8-9.yy.) (Khudyakov, 1986:147, Pис.64/41),
Djodovo- Bulgaristan (Bizans 11-12.yy.) (Borisov 1989:117, Fig.130), Chernovca-Sırbistan) (Orta Bizans) (Babuin, 2009:Fig.1420/d), İstahr ve Şimşir-Nişabur
(11.yy.) (Allan, 1982:56), Arsuf Kalesi-Filistin (1265 Memluk-Haçlı savaşı katı),
(Raphael, 2005:91, Fig.2), Bilge Kağan Mezar Anıtı-Moğolistan (735) (Anonim,
2002:99, Foto 76), Beş taş Koroo I Mezarlığı-Kırgızistan (Göktürk dönemi-9-10.yy),
(Çerezci, 2017:28), Allanoai-İzmir (Geç Roma döneminden 14.yy.a kadar), (Baykan, 2017b:12, Res.6), Perre-Adıyaman (Ortaçağ) (Erarslan vd., 2008:184, Resim
2), Lagina Antik Kenti-Beybağ Mevki-Milas (13.yy) (Tırpan vd., 2009:513), Kubad-Abad Sarayı-Konya (13.yy), (Yavaş, 2012:128), Eğirdir Kervansarayı-Isparta (13.yy).
2) Eşkenar Dörtgen Biçimli Yassı Kesitli Temrenler: Eşkenar dörtgen biçimli bu
tipin en geniş kısmı ağzın ortasında yer alır. Bu tipin risalelerdeki yassı temrenler
için ifade edilen tabirlerden hangisine karşılık geldiğini bilemiyoruz. Ancak çağdaş
yayınlarda elmas, baklava, yaprak ve en yaygın olarak eşkenar dörtgen olarak anılır.
Bu tipin varyasyonları içinde, eni dar ve daha enli iki tip öne çıkar. Türkiye’deki ören
yerlerinden tespit edip ölçülerini alabildiğimiz Adıyaman-Perre, Eğirdir Kervansarayı, örneklerine göre bu tip temrenler 4,7-14,88 gr. arasında ağırlığa sahiptir (Şekil
13, Foto 19). Ağız kısımlarının eni 1,7-2,65 cm., boyu 2,09-4,85 cm. arasında ölçü140

Foto 19: Yassı kesitli eşkenar dörtgen tipte temrenler

Şekil 13: Yassı kesitli eşkenar dörtgen tipte temrenler

lere sahiptir. Yassı temrenler içinde ağız kısmı en geniş tip olan eşkenar dörtgenler
arasında eni 3,6 cm.yi bulan örnekler bulunmaktadır (Lagina-Beybağ mevkiinde bulunmuş ve 1203 Selçuklu saldırısına ait olduğu düşünülen temren). İğne kısmı genelde diğerlerine göre daha kısa ve dairesel kesitli olan bu tipin enli bilezik kısmı kimi
örneklerde çift boğumlu ve 1cm. yi geçen kalınlıkta olabilmektedir. İncelediğimiz bu
tip temrenlerin ağız kısmında çarpmaya dayalı bir deformasyon olmamasının nedeni
de bilezik kısmının bu sağlam formundan dolayıdır.
Bu tipin kullanım alanlarına ilişkin bir görüş yoktur. Lagina-Beybağ’da bulunan
1203 Selçuklu dönemine tarihlenen iki temrenin bir insan iskeletine girmiş halde
bulunmasına bakılırsa (Tırpan vd., 2009:513), risalelerde genel olarak yassı kesitliler
için atfedilen “zırhsız düşmana atılır” ifadesi bu tip için de geçerlidir. Ayrıca Marko
Polo’nun Moğol oklarını tasvir ederken kullandığı “yakın mesafe içindir” şeklindeki
verinin de bu tip temrenler için doğru bir değerlendirme olacağı anlaşılmaktadır.
Bu tip Hun döneminden beri bilinir (Karasulas, 2004:22). Buna karşın Khudyakov 8-10. yy Altay-Minusinks bölgesinde karakteristik örnekleriyle karşımıza
çıktığını ancak 1.Göktürk Döneminde (6-7.yy.) kullanılmaya başlandığını gösteren
örnekler olduğunu belirtir (Khudyakov, 1986:149). Khudyakov (1980:95) bir başka
makalesinde, Kırgız yerleşimlerinde 9-10.yy. da ortaya çıkan yassılar arasında asimetrik baklava biçimli tipin en sık rastlanılanı olduğunu ifade eder. Medvedev ise
bu tipin Doğu Avrupa’ya Moğol işgaliyle girdiğini, yüzyılın ortasında bu bölgede
yoğunlaştığını iddia eder (Medvedev, 1966:69). A.M. İlyushin, Kuznetsk Höyük’te
bulunan Ortaçağ temrenleri arasında yassı kesitliler en fazla görülen alt tipinin asi141

metrik eşkenar dörtgen tip olduğunu ve 10-13.yy.arasına ait olduğunu açıklar (İlyushin, 2009:128). Gaitzsch, (2005:138) Güney Rusya ve Karadeniz’in kuzeyinde
11-14.yy. arasında bu tipin görüldüğünü Sardis’te Geç Bizans dönemine ait bir hamamda bulunduğunu belirtir. Bu tipin görüldüğü başlıca yerleri şöyle sıralayabiliriz:
Pergamon-İzmir (Geç Bizans) (Gaitzsch, 2005: 142, Taf.39/P14, 24, 32), Sardis-İzmir (12-13.yy. Bizans tabakaları) (Waldbaum, 1983:37, Pl.4/53), Amorium-Afyon, (İnce, 2010:16, 17, Res.7,8), Macaristan Ulusal Müze (Hun dönemine 9-10.
yy) (Karasulas, 2004, 49), Ukrayna’da bulunmuş Hun dönemi örneği (Karasulas,
2004, 49), Zarechno-Ubinsky Höyüğü-Moldova (Ortaçağ), (Malinovski, 2004:
Pис.2/22), Opole-Polonya (13.yy.) (Swietoslawski, 1994:57, Fig.1/7), Gorodische-Ukrayna (1241 Moğol istilası katı) (Kirpičnikov, 1986:100, Tab.XIII/VI), Maydeny-Kiev/Komenetz Kurganı/Komyshin Höyüğü-Rusya (13-14.yy) (Medvedev,
1966: 69, табл. 30/45, 23/39, 27/8-10), Moldovya (12-13.yy), (Mandache, 2011:43,
Fig.1/A-2), Katanda I Kurganı, Ibyrgys-Kiste Kurganı-Bain-Davane- Uibat II
Kurganı-Altay Dağları (8-9.yy.), Kamney, Tarasova Kurganları-Kimekler (9-10.yy)
(Khudyakov, 1986:146, Pис.65/64-34; 186, Pис.84), Djodovo- Bulgaristan (Bizans
11-12.yy.) (Borisov 1989:118, Fig.130,132), İstahr ve Şimşir-Nişabur (11.yy.) (Allan, 1982:56), Hama (Kale kazısı)-Suriye (Plaug vd., 1969:55-56, Fig.21/2,4), Nif
Dağı Başpınar Mevkii-İzmir (Geç Antik çağ), (Baykan, 2017c:58-59), Perre-Adıyaman (Ortaçağ) (Erarslan vd., 2008:184, Resim 2), Lagina Antik Kenti-Beybağ Mevki-Milas (13.yy) (Tırpan vd., 2009:513), Kureyşler köyü-Kütahya (13-14.
yy) (Türktüzün vd., 2017:34, Res.8/5), Minnetpınarı-Maraş (13.yy.) (Tekinalp,
2005:123-124, Fig.75/6B), Karacahisar kalesi-Eskişehir (13yy. sonu) (Altınsapan
vd., 2015:5, Tip 1B), Gevale Kalesi-Konya (13.yy.) (Aygör, 2017:9, Tip 1), Horis
Kale (Selçuklu katı)-Adıyaman, (Doruk, 1980:167), Eğirdir Kervansarayı-Isparta
(13.yy), Perre Antik kenti (İslamî kat)-Adıyaman.
3) Deltoit (Kısa) Biçimli Yassı Kesitli Temrenler: Deltoit biçimli yassı kesitli bu
tipte ağız kısmının en geniş yeri uca yakın noktadadır. Bu temrenlerde en-boy oranı
3/5 veya 4/5’dir. Ağız en geniş yerinden aşağı doğru bazen iç bükey bir kavisle bazen
düz bir şekilde konkav biçimli bileziğe doğru yönelir. Bu tip iğnelerin iğneleri dairesel kesitli ve dörtgenlere göre uzun olup bilezik kısımları enli, kare veya dairesel
kesitli ve tek boğumludur. Bu tipin enli formu olmayıp genelde dar uzun bazen ince
söğüt formlu olarak karşımıza çıkar (Şekil 14, Foto 20).
Bu tipin risalelerdeki yassı temrenler için ifade edilen tabirlerden hangisine karşılık geldiğini tespit edemiyoruz. Çağdaş yayınlarda söğüt yaprağı, deltoit, uzun baklava gibi tanımlamalarla karşımıza çıkar. Ölçülerini alabildiğimiz Kubad-Abad, Pere,
Eğirdir, Amorium örneklerine bakarak 2,8-14,75 gr. arasında ağırlığa sahip bu tipin
ağız kısmının eni 1,07-2,44 cm., boyu ise 1,48-7,05 cm. arasındadır. Bu tipteki incelediğimiz örneklerde ağız kısmında çarpmaya dayalı bir deformasyonun olmamasının bilezik kısmının sağlam formundan kaynaklandığı anlaşılmaktadır.
Bu tipin özel kullanım alanına ilişkin bir bilgi yoktur. Yassı tipler için genel olarak ifade edilen fonksiyonları bu tip için de düşünebiliriz. Risalelerde yassı temrenler
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Foto 20: Yassı kesitli deltoit (kısa) biçimli temrenler

Şekil 14: Yassı kesitli deltoit (kısa) biçimli temrenler
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için kullanılan “zırhsız düşmana” ve “av” için kullanılacağına ilişkin genel (Mustafa
Kani Bey, 2010:131) ifdeler bu tip için de geçerlidir
Khudyakov, veri yetersizliği nedeniyle Göktürk Kağanlığına ait MS VI.-VII.
yüzyıldaki anıtlarda bulunan temrenlere ait bilgilerin yeterli olmadığını buna karşın,
MS VII.-VIII. yüzyıllarda, İkinci Doğu Göktürk Kağanlığı’nda bir önceki döneme ait
uçların kullanılmasının yanında yeni tipler de kullanmaya başlandığını, uzun deltoit
yassıların benzerlerini de bugünkü Moğolistan topraklarında, örneğin Bain-Davane Aman’da 9-10.yy. itibaren görüldüğünü ifade eder (Khudyakov, 1986:146). Yassı
ok uçları ile Göktürklere ait 9-10. yüzyılda Eski Hakasya’da; 9. yüzyıl Moğolistan
anıtlarında; Doğu Zabaykal; 9-10. yüzyıl Altay bozkırları; 9-12. yüzyıl Batı Sibirya’daki mezarlarda rastlanılmaktadır (Çerezci, 2017:29). Malinovski (2004:sayfa
no yok) elmas şekilli düz omuzlu ve kenarlı diye isimlendirdiği bu tipin 12-18.yy.
arasına tarihlenebileceğini belirtir. Medvedev ise bu Tip 52 olarak grupladığı bu tipi
düz kenarlı ve boyunlu en geniş yeri ağzın üst yarısında diye tarif eder. Medvedev, Doğu Avrupa, Sibirya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’nde 8-13.yy. arasında
görüldüğünüğ belirttiği bu tipin dört alt tipi olduğunu, bunların düz kenarlı ve boyunlular, düz kenarlı ev konkav boyunlular, hafif konveks ve düz ya da hafif konkav boyunlular ile konveks ve konkav kenarlılar olduğunu ifade eder (Medvedev,
1966:69-70, Таб.30/48-49). Bu tipin görüldüğü başlıca yerleri şöyle sıralayabiliriz:
Amorium-Afyon, (İnce, 2010:18, Res.9), Tsagaan-Khad Dağı-Moğolistan (14.yy)
(Ahrens, 2015:690, Fig.6), Vörs-Majori-dûlõ (Somogy-Macaristan)(10.yy.), (László-Péter, 2004:228), Chornivka Kalesi (13.yy.ilk yarısı)-Ukrayna (Pivovarov-Kalinichenko, 2014:137, Pис.1/6-9), Zarechno-Ubinsky Höyüğü-Moldova (Ortaçağ),
(Malinovski, 2004: Pис.2/1-6), Toretsky Höyük (14.yy.sonu 15.yy.başı)-Kazan (Valiulina, 2009:20, Pис.1/7-15), Kansk Müzesi/Sibirya (Tolkatsky-Pavlyukovskaya,
2011, Tab.2), Barnau-Biysk Bölgesi-Rusya (Moğol dönemi) (Tishkin, 2002:146,
Pис.II/5-7), Novorsky (Mezar buluntuları)-Güney Urallar (11-13.yy), (Matyushko,
2013: 113, Pис.7/19-22), Cernovcó-Sırbistan (Bizans) (Babuin, 2009:Fig.1419/a,c),
Hortoy yerleşimi-Rusya, (Dashibalov, 2002:153 Pис.5/4-6), Arkhyz-Gorodische-Ukrayna (Ortaçağ) Tihonov-Hafizova, https://www.sao.ru/hq/dolly/index_kolya/
photo_ntik/kyafar/lyk_podorvannaya.pdf.Pис.4, Erişim Tarihi: 28.1.2016, Gorodische-Ukrayna (1241 Moğol istilası katı) (Kirpičnikov, 1986:100, Tab.XIII/V), Konev
1 Mezarı, Dirye Mezarı/Rusya (8-13.yy) (Medvedev, 1966:77, табπ. 48-49), Bain-Davane Aman-Moğolistan (9-10.yy.) (Khudyakov, 1986:146, Pис.64/37), Minnetpınarı (Ortaçağ)-Kahramanmaraş (Tekinalp, 2005:123-124, Fig.75:5), İstahr ve
Şimşir-Nişabur (11.yy.) (Allan, 1982:56), Vadum Iacop Kalesi-Ürdün (1265 yılına
ait kalıntılar), (Raphael, 2008:264, Fig.4), Allanoai-İzmir (Geç Roma döneminden
14.yy.a kadar), (Baykan, 2017b:12, Res.4), Gevale Kalesi-Konya (13.yy.) (Aygör,
2017:9, Tip 2), Horis Kale (Selçuklu katı)-Adıyaman, (Doruk, 1980:167), Perre Antik kenti (İslamî kat)-Adıyaman, Eğirdir Kervansarayı-Isparta (13.yy), Kubad-Abad Sarayı-Konya (13.yy), (Yavaş, 2012:128), Kureyşler köyü-Kütahya (13-14.yy)
(Türktüzün vd., 2017:34, Res.8/6-7), Metropolis-İzmir (Arslan vd., 2017:71, Fig.14144

16), Kureyşler köyü-Kütahya (13-14.yy) (Türktüzün vd., 2017:34, Res.8/8-9), Taşkun Kale-(Ortaçağ II-III tabakası) Elazığ (Mc Nicoll, 1983:186, Fig.90:30,32).
4) Deltoit (Uzun) Biçimli Yassı Kesitli Temrenler: Uzun konik biçimli ağzın uç
kısmında sivrildiği bu tipte ağzın en geniş yeri bilezik kısmına yakın olup genel olarak bir deltoit form söz konusudur. İğne kısmı genelde dörtgenlere göre daha uzun
olup bilezik kısımları tüm yassılarda olduğu gibi oldukça enli, kare veya dairesel
kesitli, bazen çift boğumludur. Bu tipin türleri içinde, dar ve daha enli yaprak formuna yakın iki tip öne çıkar. Daha enli olan örneklerde deltoit biçimli ağzın iki alt ucu
(omuz diye de adlandırılabilir) hafifçe iç bükey bir kavisle bileziğe bağlandığı, bazı
örneklerde bu kavisin uzun bir boyna dönüştüğü görülür (Şekil 15, Foto 21).

Foto 21: Yassı kesitli deltoit (uzun) biçimli temrenler

Şekil 15: Yassı kesitli deltoit (uzun) biçimli temrenler
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Bu tipin risalelerdeki yassı temrenler için ifade edilen tabirlerden hangisine
karşılık geldiğini tespit edemiyoruz. Çağdaş yayınlarda ise söğüt yaprağı, deltoit,
uzun baklava gibi tanımlamalarla karşımıza çıkmaktadır. Ölçülerini alabildiğimiz
Kubad-Abad, Pere, Eğirdir, Samsat, Amorium örneklerine bakarak 4,58-15,74 gr.
arasında ağırlığa sahip olduğu görülen bu tip temrenlerin ağız kısmının eni 1,2-3,11
cm., boylarının ise 2,5-6,04 cm. arasında ölçülere sahip olduğu görülür. İğne kısmı
eşkenar dörtgen tipe göre daha uzun olup dairesel kesitlidir. Bu tip temrenlerin enli
bilezik kısmı kimi örneklerde çift boğumlu ve 1cm. yi geçen ölçülerle karşımıza çıkar. Bilezik kısmının sağlam bir formdadır.
Bu tipin özel kullanım alanına ilişkin bir bilgi yoktur. Yassı tipler için genel olarak ifade edilen fonksiyonları bu tip için de düşünebiliriz. Lagina-Beybağ’da bulunan
1203 Selçuklu dönemine tarihlenen temrenin bir insan iskeletine girmiş halde bulunmasına bakılırsa (Tırpan vd., 2009:513) ve Vadum Iacop Kalesinde bir atın omurgasına girmiş halde (Raphael, 2008:264, Fig.4) bulunmasına bakılırsa hem insanlara hem
hayvanlara atılabildiğini anlıyoruz. Risalelerde bu bilgiye ek olarak yassı temrenlerin
“zırhsız düşmana” atıldığı ilave edildiği görülür (Mustafa Kani Bey, 2010:131). Risalede bu tipin av için de kullanıldığı belirtilir.
Yassı ok uçlarına Göktürklere ait 9-10. yy. Eski Hakasya, 9. yy. Moğolistan anıtlarında; Doğu Zabaykal; 9-10. yy. Altay bozkırları; 9-12. yy. Batı Sibirya’daki mezarlarda rastlanılmaktadır (Çerezci, 2017:29). Malinovski (2004:sayfa no yok) bu
tipin muhtemelen 9-10.yy.dan önce Batı Sibirya’da çıkmış olabileceğini iafde eder.
Medvedev ise bu tipin 9.yy.dan itibaren yaygınlaşmaya başladığını, ancak karakteristik tiplerinin 12.yy. ilk yarısı ve 13.yy. da ortaya çıktığını iddia eder. (Medvedev,
1966:66). Gaitzsch, deltoit yassı temrenlerin Pergamon’daki en büyük grubu teşkil
ettiğini, bu tipin alt tiplerinin Bizans’ın erken ve geç evreleri için bir farkı olmadığını
belirtir. Sadovec’de 6.yy. ait örnekler arasında bu tipe benzer temrenlerin olduğunu
ifade ederken 9.yy.dan itibaren güneydoğu Avrupa’da yaygınlaştığını, bunun da Asyalılar ve Türkler eliyle gerçekleştirilmiş olabileceğini, buna karşın, Pergamon’daki
örneklerin 13-14.yy. Türk işgali dönemine ait olduğunu belirtir (Gaitzsch, 2005:138).
Bu tipin görüldüğü başlıca yerleri şöyle sıralayabiliriz: Aşvan Kale (Bizans katı)-Elazığ (Mitchell, 1980:246, Fig.119:39,41,43), Pergamon-İzmir (Geç Bizans) (Gaitzsch,
2005: 139-141, Taf.38/P1,2,4-7,9,11,13,15,16; Taf.39/P17,22,26,28-30,34,52-53,56;
Taf.40/P67,73,74,77-78), Sardis-İzmir (12-13.yy. Bizans tabakaları) (Waldbaum,
1983:37-38, Pl.4/58,70,74; Pl.5/81), Amorium-Afyon, (İnce, 2010:20, Res.11; 12,
Res.3), Tsagaan-Khad Dağı-Moğolistan (14.yy) (Ahrens, 2015:690, Fig.6), Basandaika Kurganı-Batı Sibirya (13-14.yy.) (Zinchenko, 2013:138, Fig.6/2), Konevo/
Kuznetsk Höyüğü (Ortaçağ katı)-Rusya (İlyushin-Sülemaniov, 2007:79, Pис.1/78), Kuznetsk höyük-Rusya (Ortaçağ katı) (İlyushin, 2009:124), Vörs-Majori-dûlõ
(Somogy-Macaristan)(10.yy.), (László-Péter, 2004:228), Veletiny-Morovĕ-Slovenya (Ortaçağ katı), (Dostál, 1966, Levha 68/13), Chornivka Kalesi (13.yy.ilk yarısı)-Ukrayna (Pivovarov-Kalinichenko, 2014:137, Pис.1/8-9), Zarechno-Ubinsky
Höyüğü-Moldova (Ortaçağ), (Malinovski, 2004: Pис.2/1-5, 7-14), Toretsky Höyük
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(14.yy.sonu 15.yy.başı)-Kazan (Valiulina, 2009:20, Pис.1/7-15), Gorodische-Ukrayna (1241 Moğol istilası katı) (Kirpičnikov, 1986:100, Tab.XIII/V), Novgrodov/
Ukrayna (8-14.yy) (Medvedev, 1966:66, табπ. 30,39; 16,2; 20, 26-27), Bain-Davane
Aman-Moğolistan (9-10.yy.) (Khudyakov, 1986:147, Pис.64/62), Zeytinlibahçe (12.
yy. sonuna ait mezar)-Urfa (Dell’Era, 2012:400, Fig.6/f,g), Gritille (Ortaçağ)-Adıyaman (Redford, 1998:135, Fig. 14:j,k), Minnetpınarı (Ortaçağ)-Kahramanmaraş
(Tekinalp, 2005:123-124, Fig.75:3), Corinth (Bizans 13.yy. katı)-Yunanistan (Davidson 1952:Pl.91, Fig.1530, 1559), Djodovo (Bizans 11-12.yy.)-Bulgaristan (Borisov
1989:117Fig.129), Hieoropolis-İzmir (Bizans) (Arthur, 2006:95, Res.38), İstahr ve
Şimşir-Nişabur (11.yy.) (Allan, 1982:56), Vadum Iacop Kalesi-Ürdün (1265 yılına
ait kalıntılar), (Raphael, 2008:264, Fig.4), Allanoai-İzmir (Geç Roma döneminden
14.yy.a kadar), (Baykan, 2017b:12, Res.4), Karacahisar kalesi-Eskişehir (13yy.
sonu) (Altınsapan vd., 2015:3,7, Tip 1A, 2A), Gevale Kalesi-Konya (13.yy.) (Aygör,
2017:9, 10, Tip 3), Horis Kale (Selçuklu katı)-Adıyaman, (Doruk, 1980:167), Perre Antik kenti (İslamî kat)-Adıyaman, Lagina Antik Kenti-Beybağ Mevki-Milas
(13.yy) (Tırpan vd., 2009:513), Eğirdir Kervansarayı-Isparta (13.yy), Kubad-Abad Sarayı-Konya (13.yy), (Yavaş, 2012:128), Kureyşler köyü-Kütahya (13-14.yy)
(Türktüzün vd., 2017:34, Res.8/6-7), Metropolis-İzmir (Arslan vd., 2017:71, Fig.1416), Nif dağı Başpınar mevkii (14.yy. katı)-İzmir, (Baykan, 2017c:58-59).
D) Daire Kesitli Tip: Bu tip temrenleri diğerlerinden ayıran temel özellik hem
savaş hem av, hem de eğitim amaçlı kullanılabilmesidir. Anonim Arap ok risâlesinde
bu temrenlerin, kısa olanlarının kalkan, uzun olanların ise zırh ve savaş giysilerine
tesir edebildiği belirtilirken (Faris-Elmer, 1945:108), Taybuga risalesinde, dairesel
temrenlerin hedef yani, yarışma atışlarında kullanıldığı ifade edilir (Latham-Paterson, 1970:25). Bunun dışında, örneklerine hem İngiltere’de (Jessop, 1996:199-200)
hem de Türkiye’de Selçuklu tabakalarında rastlanan (Aygör, 2017:11, Tip 6) kovanlı
tipte, silindirik, mermi biçimli forma sahip örnekler vardır ki bunların eğitim amaçlı
kullanıldığı ifade edilir (Jessop, 1996:194, Fig.1). Ancak bu farklı kullanım sahalarına ait temrenlerin formlarında da farklılık olduğu açıktır. Jessop’un Ortaçağ tipolojisinde hem tavşan veya kuş gibi hayvanlara atılmaya hem eğitim hem de savaşta
kullanılmaya mahsus temrenler bulunmakta olup bunların hepsinin de kovanlı olduğu görülür.
Ta’âlibi’ye göre “enli uç” anlamında kullanılırken sonraki sözlüklerde “küçük
kısa ok” diye tarif edilen dairesel temrenler erken dönem Arap şairlerinden Hudsail
Divanında vücuda derinlemesine girebilen kenarsız yumuşak ifadeleriyle betimlenir
(Schwarzlose, 1886:305). Divan-ı Lûgat-it Türk’te ‘kalva’ isimli bir talim/öğrenci
okundan bahsedilir (Yıldırım-Çiftci, 2012:1243). Ancak bunun formuna ilişkin bilgi
verilmez, buna karşın dairesel olduğu tahmin edilebilir. Taybuga’da yarışma (hedef)
atışları için kullanıldığı ifade edilen ‘naşl el hadaf’ temreninin daire kesitli olduğu
tarif edilir. Ayrıca ucu küt silindirik biçimli amacī isimli bir ok türünden bahsedilir (Latham-Paterson, 1970:25). Safevi dönemi ok risalesi Connati Ata’î’de geçen
‘peykān-i māskī’ tabiri eğitim temreni, keskin olmayan kör kesmez yuvarlak biçimli
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Foto 22: Daire kesitli temrenler

Şekil 16: Dairesel kesitli temren

idman temreni için kullanılır (Khorasanî, 2014:27). Yine Safevi dönemi ok uzmanı
Muhammed Zaman’ın risalesinde geçen āhanin peykān’in yuvarlaklaştırılmış demirden olduğu ve kalkan atışların auygun olduğu yassı başlıklı ok gibi sert atışların yapılmadığı temren olduğu açıklanır (Khorasanî, 2016:54). Son olarak 18.yy. Osmanlı
ok risalesi Telhis’te zeytunî tip temrenin puta ve azmayiş atışlarına özel, ucu yuvarlak
olduğu açıklanır (Mustafa Kâni Bey 2010:131).
Dairesel temrenler arasında savaş için kullanılan ve kısa olanlarının kalkan, uzun
olanların zırh ve savaş giysilerine tesir edebildiği söylenen temrenlerin bizim ölçülerine ulaşabildiğimiz Perre, Eğirdir, Kubad-Abad, Samsat ve Karacahisar örneklerine bakılarak risalede belirtildiği gibi iki alt tipi ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki
Samsat, Perre ve Eğirdir gördüğümüz örneklerdir (Şekil 17, Foto 23). Bu temrenler
dairesel kesitli konik biçimli bir ağza sahiptir. Ağırlıkları 4,01x5,97 gr. olan bu temrenlerin ağız ölçüleri 0,70x0,90cm. genişliğe, 0,90x1,67cm uzunluğa olup iğne bölümü 0,20x0,32cm. genişlik, 2,8x4,38cm. uzunluğa sahiptir. Çok kısa ve dar ölçülere
sahip bu tipin, Anonim ok risalesinde kalkana atmaya mahsus şeklinde açıklanan kısa
dairesel temrenler olduğu düşünülebilir.
Savaş’ta kullanılmaya mahsus dairesel diğer temren grubu ise yine uca doğru
sivrilen konik biçimli olup ilk gruba göre daha büyük ve ağırdır. Kubad-Abad’daki
en iyi durumda olan bu tipteki temren 7 gr. ağırlığa sahip olup 1.03x5,60cm. ağız
ölçüsüne sahiptir (Şekil 16, Foto 22). Bu tiptekilerin diğerlerine nazaran iğnesi daha
kısadır. Her iki tipte de bilezik kısmı yoktur. Bu tip temrenlerin de zırha atmaya mahsus uzun dairesel temrenler olabileceği değerlendirilebilir.
Dairesel temrenlerin av için kullanıldığına daire yayınlarda rastladığımız tek
örnek Jessop’un İngiliz Ortaçağ temren tipolojisinde karşımıza çıkan kovanlı tipte
uçlarıdır (Jessop, 1996:200, Fig.1, Tip H5). Basing House’da ele geçmiş örnekler,
0,1-0,2x0,2-0,45 ölçülerde olup ucu küt veya dairesel uzun konik bir (mermi) biçime
ve dairesel kesitli ağız bölümüne sahiptir. Jessop bunun tavşan veya kuşa atılmaya
uygun olduğunu ve 12-15.yy. a tarihlenebileceğini belirtir.
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Foto 23: Dairesel kesitli konik biçimli ağza sahip temrenler

Şekil 17: Dairesel kesitli konik biçimli ağza sahip temrenler

Dairesel temrenlerin eğitim/idman amaçlı kullanıldığı iddia edilen örneklere ise
yine Jessop’un tipolojisinde rastlıyoruz. Yine ucu küt veya dairesel mermi biçimli
konik bir forma sahip olan bu kovanlı tipteki temrenler 12-16.yy. tarihlenir (Jessop,
1996:197, Fig.1, MP9-10). Ölçüleri 0,6-1,3x1,5-3,5cm. arasında olan bu tip temrenlerin Türkiye’de, Selçuklu dönemi kalelerinden Konya-Gevale’de benzer örneklerine rastlıyoruz. Buradaki örnekler 0,5-1,1x2,5-3,3 cm. ölçülere sahip ucu küt konik
biçimli ve dairesel kesitlidir (Aygör, 2017:20, Tip 6). Kovanlı tipteki bu temrenlerin
menzil veya hedef oku olduğu belirtilmiştir (Aygör, 2017:13).
Khudyakov bu tip temrenlerin en erken tarihlilerinin 9-10.yy.a ait olduğunu belirtir. Tuva bölgesindeki örnekler Kubad-Abad’daki kısa iğneli uzun konik ucu küt biçimli örneklere benzer (Khudyakov, 1986:146, Grup V, Res.64/33). Beş-Taş Koro I mezarında (Kırgızistan) 8.yy. a tarihlenen bir Göktürk dönemi temreni bu tiptedir. Medvedev ise dairesel kesitli mermiye benzeyen ucu küt biçimli kovanlı örneklerin 10-11.
yy. a tarihlenebileceğini bunların sincap benzeri hayvanlara atmaya mahsus temrenler
olduğunu ifade eder (Medvedev, 1966:58, табπ. 30,9). Bu tipin benzeri 1241’deki Moğolların Gorodische-Ukrayna şehrine saldırısına ait temrenler arasında karşımıza çıkar
(Kirpichnikov, 1986:100). Bu tipin kemik malzemeli olanların av için kullanıldığı ve
10-12.yy. a ait olduğu belirtilir (Medvedev, 1966:87, табπ. 30,103-104).
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Bu tipin görüldüğü diğer yerleri şöyle sıralayabiliriz: Taşkun Kale-(Ortaçağ
II-III tabakası) Elazığ (Mc Nicoll, 1983:186, Fig.90:29), Adzapsh-Kuzey Kafkasya (11-13.yy), (Kaminsky, 1996:103, Fig.7/5), Gorodische-Ukrayna (1241 Moğol
istilası katı) (Kirpičnikov, 1986:100, Tab.XIII/XI), Kuznetsk Kurganı-Rusya (8-14.
yy.) (İlyushin, 2009:124), Novgorod-Ukrayna (10-11.yy) (Medvedev, 1966:58 табл.
30, 9; 30π, 103-104), Kara-choga Kurganı-Tuva (9-10.yy) (Khudyakov, 1986:146,
Pис.64/33), Free Grammar School, Basing House-İngiltere (Jessop, 1996:199200) Beş taş Koroo I Mezarlığı-Kırgızistan (Göktürk dönemi-9-10.yy), (Çerezci, 2017:28, Res.3d), Karacahisar kalesi-Eskişehir (13yy. sonu) (Altınsapan vd.,
2015:8-9, Tip 3B), Gevale Kalesi-Konya (13.yy.) (Aygör, 2017:11, Tip 6), Perre-Adıyaman (Ortaçağ) Kubad-Abad Sarayı-Konya (13.yy), (Yavaş, 2012:128), Eğirdir
Kervansarayı-Isparta (13.yy).
E) V, Y veya Hilal biçimli Tip: Bu tip, spesifik formuyla fonksiyonu konusunda
kaynakların hemen hemen fikir birliği içinde olduğu temrenlerdir. Carpini, Moğol
temrenlerini anlattığı bahiste kuşlara atılan özel bir tipten bahseder (Swietoslawski, 1999:62). Bu tipin bilhassa suk uşlarına atıldığını ifade eden Swietoslawski,
bazı V şekilli temrenlerin Moğol tipi olduğunu belirtir. Muhammed Zaman’ın Safevi dönemi ok risalesinde, Hint dilinde ‘čandratiyān’ şeklinde özel tabirle anılan bu
temrenler ağaçtaki meyvelere atmak, düşmanın yayının kirişini kesmek, yılan başını
kesmek ve mum ateşini söndürmek (bir tür ok atış yeteneklerini gösterme yarışması)
için kullanıldığını ifade eder (Khorosanî, 2016:54). Taybuga risalesini tercüme eden
Latham-Paterson hilal biçimli temrenlerin kuşlara ve zırhsız düşman için kullanıldığını ifade eder (Latham-Paterson, 1970:Pl.5).
Bu tipin ana iki formu vardır. İlki ağız kısmı çatal veya V şekilli biçimlendiği
yassı kesitli olup uzun bir boyna sahiptir. Bu tip temrenlerin V bölümlerinin açısı, ustanın biçimlendirilişine göre farklılık gösterir. İkinci tipte ise ağız kısmı hilal şeklinde
biçimlendirildiği görülür. Her iki tipte de iğne dairesel kesitli olup enli bir bilezik
kısmı vardır. İncelediğimiz örnekler arasında sadece Eğirdir Kervansarayı’nda bu
tipe rastlanmıştır. Ölçüleri alınan örnek 2,96 gr. ağırlığa; 0,68 x 1,6 cm. ağız(hilal)
kısmına, 0,58 x 0,94cm boyun, 0,26 x 3,21 cm. iğne ölçülerine sahiptir (Şekil 18,
Foto 24). Carpini Moğol okları arasında bu tip temrenlerin 3 parmak (parmak boğumu kastediliyor olmalı) uzunluğunda olduğunu ifade eder. Tuva’daki Bain-Davane Aman’da bulunmuş örnek ise 2 x3,5cm. ağız, 2cm uzunluğunda iğne ölçülerine
sahiptir (Khudyakov, 1986:147). Medvedev, Kuzhnovskogo ve Gnezdova Höyük’te
bulunmuş bu tipteki temrenlerin 1,6x4,5 cm hilal kısmı, 2,3-8cm. toplam uzunluğa
olup 3-12 gr. ağırlığa sahip olduğunu ifade eder (Medvedev, 1966:72-73).
Muhammed Zaman’ın risalesinde ‘čandratiyān’ şeklinde karşılığını bulamadığımız bir Hint tabiriyle anılan bu temren aynı risalede ‘hilalî’ diye anılır (Khorosanî,2016:54, dpnt.79). Genceli Nizamî’de tîr-e dusâk çift çatallı ok olarak açıklanırken, Şeyhname’de bu okun Rüstem tarafından İsfendiyarı gözünden vurmak için
kullanıldığı belirtilir (Khorasanî, 2014:24).
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Foto 24: Hilal biçimli temrenler

Şekil 18: Hilal biçimli temrenler

Khudyakov bu tipin gelişimi için 9-10.yy. tarihlerini gösterir (Khudyakov,
1986:147, Res.64/43). Kaminsky (1996: 102, Fig.7/17) Kuzey Kafkasya’da V biçimli örneklerin 10.yy. dan sonra kullanılmaya başlandığını belirtir. Sitdikov ise
bu tipin Volga Bulgarları arasında 10-12.yy. da ortaya çıktığını ifade eder (Sitdikov
vd., 2015:169). István, bu tipin Macar topraklarına 9-11. yüzyılda girdiğini belirtir (M.T. István, http://ijasznemzet.hu/hu/olvasnival%C3%B3/tanulm%C3%A1nyok/154-a-ix%E2%80%93xi-sz%C3%A1zadi-magyar-nyilakr%C3%B3l.html. Erişim Tarihi: 28 Jun 2017). Malinowski (2004: Pиc:2)ise bu tipin geçmişini 6.yy. a
kadar götürür. Polonya topraklarında bu tipin izini süren Swietoslawski, Batı Avrupa’ya yabancı ama Asya steplerinde çok yaygın kullanılan bu tipin Moğol tipi olarak
anıldığını belirtir (Swietoslawski, 1997:88). Medvedev ise bu temren tipinin sekiz alt
türünü sayarken 9.yy.dan başlayarak özellikle 12-13.yy. tarihleri arasında Rusya ve
Doğu Avrupa’da yoğunluk kazandığını ifade eder (Medvedev, 1966:72-73).
Bu tipin görüldüğü diğer yerleri şöyle sıralayabiliriz: Lentinsky Tapınağı-Kuzey
Kafkasya (11-13.yy), (Kaminsky, 1996:103, Fig.7/17), Gorodische-Ukrayna (1241
Moğol istilası katı) (Kirpičnikov, 1986:100, Tab.XIII/VIII), Barnau-Biysk Bölgesi-Rusya (Moğol dönemi) (Tishkin, 2002:146, Pис.II/1,3), Kuzhnovskogo-Gnezdovo Höyük-Ukrayna (9-13.yy) (Medvedev, 1966:72-73, табл. 30, 56-57;14,27;
16, 35,37; 18,35; 21,5-8; 23,31-35; 26,18-23), Bain-Davane Aman-Tuva (9-10.yy)
(Khudyakov, 1986:147, Pис.64/43), Smugowa Góra-Polonya (1241-1242/Moğol)
(Bodnar vd., 2006:536, Fig.4,7), Free Grammar School, Basing House-İngiltere
(Jessop, 1996:199-200), Zarechno-Ubinsky Höyüğü-Moldova (Ortaçağ), (Malinovski, 2004: Pис.2/19), Tupesy-Çek Cumhuriyeti (Dostál, 1966:Tab.67/2), Djodovo
(Bizans 11-12.yy.)-Bulgaristan (Borisov 1989:118, Fig.135), Sardis-İzmir (Geç Bizans) (Waldbaum, 1983:Pl.5/83), Macaristan Ulusal Müzesi-Macaristan (Karasulas, 2004:19), Eğirdir Kervansarayı-Isparta (13.yy).
F) Keski Biçimli: Bu tip temrenler aslında yassı temrenlerin form olarak bir
benzeri ama ok risalelerindeki ifadelere bakılırsa spesifik amaçla yapılmış özel bir
tip. İnceleme, ölçülendirme imkânı bulduğumuz Eğirdir Kervansarayı, Kubad-Abad
Sarayı, Pere, Samsat Höyük, Horis Kale, Amorium, Alanya Sarayı gibi ören yerleri
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arasında toplam iki örneğin bulunuyor olması bile ne kadar özel bir tip olduğunu gösterir (Şekil 19, Foto 25). Eğirdir Kervansarayında bulunan örnek yassı kesitli olup
konkav biçimde uçtan boyna doğru daralan ağız, aynen bir bisturi gibi ince keskin
bir hat gibi düz ve keskin sonlanır. Ağırlığı 4,48 gr. olan temrenin ağzı 1,1x2,62 cm.,
iğne kısmı ise 0,35x1,53cm. ölçülerindedir. Enli bir bileziği olan temrenin dairesel
kesitli iğnesi kısa ve dardır.

Foto 25: Keski tipte temrenler

Şekil 19: Keski tipte temrenler

Taybuga’nın risalesinde, “Türk topraklarında (Memluk coğrafyası kastediliyor)
okçular tarafından kullanılan bir de keskiye benziyen temrenler vardır. Medani gibi
silindirik ama ucu bisturi gibi…” diye tarif ettiği bu tipin konikleşen ucunun çizgi
şeklinde kesilmiş gibi olduğu, ağız çapının da bıçağın ucu kadar eni olduğunu belirtir. Memluk savaş ustası ve yazarı Taybuga, bu temreni denediğini ve ‘karkal’
dediği lamine zırhları karşı etkili olduğunu ifade eder (Latham-Paterson, 1970:25).
Bu ifadeler, doğrudan bu tipin levha zırhlara karşı kullanıldığını ve 14.yy. da Türk
topraklarında kullanıldığını gösterir. Bu ifadeyi sadece Memluk coğrafyası olarak
düşünmemek gerekir. Çünkü yazarın bir Kıpçak sülale mensubu olması, bir savaş
uzmanı olarak Kıpçak steplerindeki temren repertuarına da hâkim olduğunu ve keski
tipinin bu coğrafyada da bilindiğini düşündürür.
Bu tipin risalelerde geçen tabirlerden hangisiyle ifade edildiğine dair kesin bulgulardan yoksunuz. Buna karşın ‘zırh delici’ diye açıkanan tabirlerden tīr-i bakaltāk,
(Khorasani, 2012:43), tīr-i cevşen-guzer ve tīr-i zirih, (Khorasani, 2014:26) 12.yy.
Gazne-Gur savaş uzmanı Fahri Müdebbir’den öğrendiğimiz ve keski tipi ifade eden
isimler olabileceğini değerlendiriyoruz.
Bu tipin ortaya çıkışı konusunda Medvedev 10-11.yüzyılı verir. Moğol işgaline kadar 11.yy. ikinci yarısı ve 12-13.yy. da çeşitli varyasyonlarının ortaya çıktığını
belirten Rus araştırmacı, Rusya ve Volga Bulgarları arasında yaygın kullanımı oldu152

ğunu ifade eder (Medvedev, 1966:85-86). Sitdikov, (2015:169) Volga Bulgarları arasında bu tipin 10-12.yy arasında yyagınlaştığını belirtir. Bir başka önemli araştırmacı
Khudyakov (1986:149-150) bu tipin 8-9.yy.dan itibaren Altay’larda görülmeye başladığını, buradan Doğu Avrupa’ya yayıldığını, Kiev-Novgrodova’da 11yy.dan 14.yy.
başına kadar görüldüğünü ifade eder.
Bu tipin görüldüğü diğer yerleri şöyle sıralayabiliriz: Peebles-Rusya (Ortaçağ
katı), (Shirin, 2002:131, Pис.I/1,1-2), Gorodische-Ukrayna (1241 Moğol istilası katı)
(Kirpičnikov, 1986:100, Tab.XIII/III), Princely-Ekimousty Alcedar Höyük-Ukrayna (10-11.yy) (Medvedev, 1966:74, 85-86, табл. 30B, 50; 30π/95-97), Volga-Bulgarları (10-12.yy) (Sitdikov vd., 2015:169), Ibyrgys-Kiste Kurganı/Altay (8-9.yy)
(Khudyakov, 1986:146, Pис.64/38), Djodovo (Bizans 11-12.yy.)-Bulgaristan (Borisov 1989:118, Fig.134), Eğirdir Kervansarayı-Isparta (13.yy).
G) Kırlangıçkuyruğu veya Kancalı/Dikenli Biçimliler: Bu tip temrenler Anadolu Selçuklu dönemi örnekleri arasında bugüne kadar sadece Eskişehir-Karacahisar Kalesi kazılarında ele geçmiştir (Şekil 20, Foto 26). Yassı kesitli çapa biçimli
kanatlı temrenin ortasında bulunan dairesel kesitli sap aşağı doğru genişler (Altınsapan, 2015:10). Bu tip örnekler
dönemin diğer tipleri arasında kovanlı türde tek temren grubudur.
Karacahisar örneğinin ağırlığını
bilmiyoruz. Ancak Pergamon’da
Geç Bizans dönemine tarihlenen
örnekler 12,5-17 gr. arasında değişen ağırlığa sahiptir. Anadolu’daki
Selçuklu tabakalarında karşımıza çıkmayan bu örneğin Pergamon’daki örneğe paralel olarak
Anadolu’nun Bizans Ortaçağına
ait bir tip olduğunu, Karacahisar
Foto 26: Kırlangıçkuyruğu/
Şekil 20: Kırlangıçkuyruğu/kancalı/
kancalı/dikenli tipte temrenler
dikenli tipte temrenler (E.Altınsapan, örneğinin de bu bağlamda değer(E.Altınsapan, 2015:Çizim 10)
2015:Çizim 10)
lendirilebileceğini düşünüyoruz.
Çağdaş yayınlarda kancalı, kırlangıç kuyruğu, dikenli şeklinde isimlerle anılan
bu tip temrenlere geleneksel ok risalelerinde anılan tabirlerden tespit edebildiğimiz
en yakın olanı tîr-i badaksân dir (Khorasanî, 2014:28). Bunun dışında bir terim tespit
edemedik.
Bu tipin ortaya çıkışına dair Anton Panikarskyi, Avrupa’da Erken Roma’dan
Ortaçağa kadar rastlanan bu tipin 6-8.yy. da Slav tabakalarında görüldüğünü, Avrupa’ya Slav etkisiyle girmiş olabileceğini ifade eder (Panikarskyi, 2014:156). Gaitzsch, Miken döneminden beri bilinen bu kancalı tipin düğümle kuvvetlendirilmiş
türünün 5.yy.den beri bilindiğini, fonksiyonunu net olmadığını, çarpma anında kancalar kırılmazsa temrenin sonuna kadar girebileceğini ifade eder. Araştırmacı bu tipin
erken örneklerinin bronz olarak imparatorluk çağı ve geç imparatorluk çağına ait
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olduğunu daha sonra Geç Hellenistik, Erken Roma ve Bizans döneminde görülmeye
devam ettiğini iddia eder (Gaitzsch, 2005:142-143). Jessop’un İngiltere’deki Ortaçağ
temren tipolojisinde karşımıza çıkan bu tip 13.yy. ortası ve 14.yy. a tarihlenmiş olup
av için kullanıldığı ifade edilir (Jessop, 1996:200). Mc Nicoll’de Taşkun Kale’deki
bir örnek üzerinden yaptığı değerlendirmede bu tipin av için olduğunu değerledirir
(Mc Nicoll, 1983:182). Medvedev 8.yy. ortasından 13.yy. a kadar Rusya ve Doğu
Arupa’da görüldüğünü belirtirken yırtıcı hayvanlar, hızlı koşan geyik aslan gibi hayvanların avlanmasında kullanılacağını belirtir (Medvedev, 1966:56). Bu tipin iğneli
örneklerinin ele geçirildiği Metrıopolis temrenlerinin Roma İmparatorluk dönemine
ait ok mancınığında kullanılan uçlar olduğunu belirten B.Arslan, bunların Bizans
döneminde de kullanıldığını ifade eder (Arslan, 2017:63, Resim 5-6). Buradaki örneklerin uzun boyun kısmındaki yivler dikkati çeker. Arslan, bu formun kovanlı tiptekilerinin de Ortaçağ’da ok mancınıklarında sıklıkla tercih edildiğini belirtir.
Bu tipin görüldüğü diğer yerleri şöyle sıralayabiliriz: Chornivka Kalesi (13.
yy.) (Pivovorov-Kalinichenko, 2014:137), Gorodische-Ukrayna (1241 Moğol istilası katı) (Kirpičnikov, 1986:100, Tab.XIII/IX), Mála Kopanya Nekropolü, (6-8.
yy) (Panikarskyi, 2014:156, Pис.2), Moldova (14.-15.yy.) (Mandache, 2011:43,
Fig.2), Strāžovice-Morovya-Çek Cumhuriyeti (Dostál, 1966:Tab.55/1), Uzhgorod-Kiev-Ukrayna (8-11.yy) (Medvedev, 1966:56, табл. 30/2, 13/2, 15/1, 18/1, 20/12,11, 23/1), Custom House-Christchurch-İngiltere (13-14.yy) (Jessop, 1996:200),
Djodovo (Bizans 11-12.yy.)-Bulgaristan (Borisov 1989:120, Fig.138), Minnetpınarı-Maraş (13.yy.) (Tekinalp, 2005:123-124, Fig.75/4A-4B), Karacahisar kalesi-Eskişehir (13yy. sonu) (Altınsapan vd., 2015:10, Tip 5A), Qal-at-Seman-Suriye (Bizans katı)-Suriye (Kazanski 2003:79, Pl.5/3), Aşvan Kale -Elazığ (Bizans
katı) (Mitchell, 1980:246, Fig.119:46-47), Corinth (4-5.yy.)-Yunanistan (Davidson
1952:Pl.91, Fig.1512-21), Pergamon-İzmir (İmparatorluk çağı, Geç Antik, Geç
Bizans) (Gaitzsch, 2005: 142-143, Taf.39/P19, 64-66), Metropolis-İzmir (Arslan,
2017:63, Res.5-6).
H) Bileşik Tür: Bu tiptekiler, farklı formların bir araya geldiği temrenlerdir. Bu
bazen yassı boyun dörtgen ağız, bazen de yassı ağız uzun dairesel veya yassı bir
boyunla karşımıza çıkabilmektedir. Bu tipte ağız mümkün olabilediğinde uzatılmış
deyim yerindeyse sündürülmüş uzun bir boyun ve bazen dörtgen bazen yassı kısa
ağız görülür. Bu tipin bazı teknik sorunların çözümüne karşı geliştirilmiş bir tür olduğu anlaşılmaktadır. Temel olarak temrenin iki görev vardır. Birincisi ete en büyük
enine yarayı açmak diğeri etin içinde mümkün olabildiğince ilermek. Enli ağzın geniş bir yara açaçağı açıktır. Ancak bu, temrenin enine doğru ebadının büyümesi, bu
da ağırlığının artması sonucunu doğrurur ki bu da hem ok hem de onun atılacağı yay
için büyük zorluklara yol açar. Diğer yandan et içinde ilerleyişi için (penetrasyonu)
temrenin ince uzun ve hafif olması beklenen özelliklerdir. Ancak bu tip de ette enli bir
yara açılması hususunda çok başarılı değildir. İşte bu tip bu iki morfolojik zafiyeti gidermeye yönelik teknik bir gelişmenin sonucudur. Bu tip de Ortaçağ’ın karakteristik
temrenlerinden biridir. Artık uzatılmış uzun ince bir boynun ucundaki farklı tipteki
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Foto 27: Bileşik tipte temrenler

Şekil 21: Bileşik tipte temrenler
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ağızlar teknik özelliklerini bir kat artırmış olabilecekti. Doğrudan inceleme fırsatı bulabildiğimiz Kubad-Abad Sarayı, Eğirdir Kervansarayı, Amorium, Perre verilerine
göre bu tip, 3,51-13,67 gr. arasında ağırlığa; 0,45-1,3x1,55-4,29 cm. arasında ağız;
0,2-0,45x0,9-5cm. arasında iğne ve 0,33-0,9x0,8-2,56 cm. arasında boyun ölçüleriyle
karşımıza çıkar (Şekil 21, Foto 27).
Ü.Yücel’in Telhis ve Abdullah Efendi’nin risalesine dayalı hazırladığı eserinde
bu tip için ‘bileşik’ tabiri kullanılır. Bunun dışında ne çağdaş yayınlarda ne de ok
risalelerinde başka bir tabire rastlamadık.
Bu tipin ortaya çıkışı konusunda İlyushin-Süleymanov (2007:80-81, Pис. 1/48), Batı Sibirya, Altay Minusink verilerine dayanarak 11-13.yy. arasını teklif eder.
‘Kademeli boyun bölgesi var’ diye tarif ettiği bu tipi Kuznetsk Höyüğü verilerine göre
değerlendiren İlyushin (2009:127, Pис.4) 10-13.yy. tarih aralığını verir. Sitdikov
(2015:169-170) ise Volga Bulgarları arasında bu tipin 10-12.yy. arasında görüldüğünü belirtir. Ünlü Rus araştırmacı Khudyakov (1986:186), Kimekler’de bu tipin 9-10.
yy arasında ortaya çıktığını ifade eder. Aynı araştırmacı Kırgız temrenlerini incelediği çalışmasında bu tip için aynı tarih aralığını verir (Khudyakov, http://kghistory.
akipress.org/unews/un_post:1454; 16 Kasım 2012). Kirpičnikov (1986:100) Gorodische verilerine dayalı çalışmasında bu tipin, 13.yy. da Moğol etkisiyle bugünkü
Ukrayna bölgesine gelmiş olduğunu belirtir.
Bu tipin görüldüğü diğer yerleri şöyle sıralayabiliriz: Gorodische-Ukrayna (1241
Moğol istilası katı) (Kirpičnikov, 1986:100, Tab.XIII/IV), Gnezdovo-Ukrayna (10.
yy) (Medvedev, 1966:56, табл. 30/71-84), Qal-at-Seman-Suriye (Bizans katı)-Suriye (Kazanski 2003:80, Pl.6/11-12), Pergamon-İzmir (İmparatorluk çağı, Geç Antik, Geç Bizans) (Gaitzsch, 2005: 142-143, Taf.39/P51), Torestky-Kazan (Ortaçağ)
(Valiulina, 2009:23, Pис.2/14), Zeytinlibahçe-Urfa (Dell’Era, 2012:400, Fig.6/h-i),
Sherna Höyük- Rusya (13-14.yy) (Chernov-Ershova, 2013:390, Fig.6/845, 871),
Kuznetsk Höyük-Rusya (10-13.yy.) (İlyushin, 2009:127, Pис.4), Büyük Saray-İstanbul (1204 tahrip tabakası) (Dawson, 2011:61), Konevo/Kuznetsk Höyüğü (Ortaçağ katı)-Rusya (İlyushin-Sülemaniov, 2007:80-81, Pис.1/7-8), Volga-Bulgarları
(10-12.yy) (Sitdikov vd., 2015:169-170), Srostki Kurganı-Yin Mezarı-Gileovo
Kurganı/Altay (6-10.yy) (Khudyakov, 1986: 186).

I) Çarh Türü Yaylarla Kundaklı Yaylarla Atılan Temrenler:
Kazılarda bulunan temrenler arasında bir grup, klasik bir yayla atılabilecek ok
temreninden daha ağır olmasıyla dikkati çeker. Bu ağırlıklarda bir temrenin geleneksel yayla atamayacağı düşünülürse bunların ancak demir veya hayvan tendonundan
yapılmış bir kiriş/sinire sahip kundaklı yaylarla atılabileceği açıktır. Bunlar batılı literatürde crossbow, çağdaş literatürde tatar yayı denilen Selçuklu kaynaklarında çarh/
çark veya zenburek denilen kundaklı yay sınıfından savaş aletlerine ait temrenlerdir.
Askeri metinlerden El Hull-Taurah, yayları, kavs el-yad (el yayı) ve kavs el-ricl
(ayak yayı) olarak ayırır (Huuri, 1941:105). 12.yy. da Mardu et Tarsusi kavs el
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ricl tabirini kullanır. Ayak yayı olarak belirlenen bu yaylar, başlangıçta klasik yayın
dışındaki her türlü fırlatma silahını kapsıyordu. Bu ayak yayı’nın, bir üzengiye ayağın takılarak kullanılan bir versiyonu olarak kavs el rikâb isimli daha gelişmiş bir
versiyonu ortaya çıkmıştır. Bu aletin Farsça çarh veya zenbürek şeklinde iki ismi olduğunu, bazen Arapça Kavs El-Garh ve Farsça Keman-i Tarh, Tarh Kaman şeklinde
isimleri kullanılır. Farsça’da “sert yay”, “güçlü büyük yay” anlamında kullanılır. Tarh
ise “kuşatma aleti, bir tür mancınık (ok atılan)” diye belirlenir (Huuri, 1941:105).
Taybuga, 14.yy. daki ok risalesinde kavs el ricl’in hem yay hem atlı okçulukta kullanıldığını; atlının, aletin bir ucu belindeki halkaya diğeri aletin ucundaki üzengiye
(rikab) takılı yayı üzengiye ayağını takarak gerdiğini belirtir. Yazar kavs el ricl ile
çarhın aynı silah olmadığını, nitekim Tarsusi’nin iki yüzyıl önce bu ikisini ayırdığını
ifade eder (Latham-Paterson, 1970b:102). Üzengili kavs el rikâb ise, ayak yayının
gelişmiş bir versiyonuydu. Başlangıçta son derece ilkel bir fırlatma yayı olan bu alet,
ayağın takıldığı üzengili kavs el-ricl modeli, ardından çarh/zenberek, daha sonra da
kavs el-akkar gibi makaralı/bocurgatlı modellere dönüşmüştür (Nicolle,2003:20).

Şekil 23: Taybuga’nın risalesine göre üzengili bir çarh ve bölümleri (Latham-Paterson, 1970: Fig.11’den işlenerek)

Kuşkusuz bu fırlatma silahlarının mancınık gibi yüksek ağırlıklı uçları fırlatabilenlerinin yanı sıra daha hafif ölçülerdeki uçları atanları da vardı. Bu aletlerle daha
sonraki yıllarda sadece ok değil, zehirli hayvan, neft (neffata), taş atılmaya başlandı.
Bu aletin Batı literatüründeki arbalet veya crossbow gibi genel isimlerinin dışında
Bizans’taki ismi olan Solenarion’u (Dennis, 2011:180) biliyoruz. Çarh tabirine ilk
kez Ömer Hayyam’ın 1102 tarihli Noruznâme isimli astronomi kitabında rastlıyoruz. Burada çarh ismli yayın kısa, orta, uzun şeklinde üç türü; bunlara uygun da üç
farklı türde oku olduğu belirtilir (Khorosani, 2013:66-68). Bu konudaki en önemli
eserlerinden biri olan İbn Erenbuga Ez-Zeredkaş’ın, “el-Enîk fi’l-Menâcik”ında
zikrettiği kundaklı yaylar arasında Harbî, Zeyyâr, Efrenci, Sultanî, iki yaylı Kesken157

cir, Arrade, Türkî isimli aletler vardır (Bozkurt, 2003:565). Fahri Müdebbir lakaplı
Mübarekşah’în 1228-1229’da Gazneliler için yazdığı savaş ve taktik kitabı “Âdâb
el-Harb ve el-Şecâ’a”da, kuşatma için gerekli aletler arasında ‘çarhger’ (çarh imalatçısı) zikredilir (Uyar, 2006:221).
Bu yayların yayılma alanı olarak iki bölge zikredilir: Çin ve Akdeniz ülkeleri.
Çin’de ilk kez M.Ö. 1100-250 arası arasında ortaya çıkan bu silah oradan Hint, Doğu
Sibirya ve Japonya’ya yayılmıştır. Avrupa’da açıkça ilk bahseden Mole van Heron’dur. Ona göre Roma döneminde bu silah göğüs zırhını azalmasına sebep olmuş,
MS. 400’ de yeni isminin ortaya çıkmış, aşamalı bir şekilde Ortaçağ boyunca yayılmıştır. Ancak el balistası denilen bu silah hiçbir şekilde kullanışlı bulunmamıştır.
Çin’de ise bunun tam aksi şekilde çok tesirli bir silaha dönüşmüştür. Avrupa’daki gelişimi dalgalı olmuş ama 1100’ler civarında Rusya, Mısır ve muhtemelen tüm İslam
toplumlarına yayılmıştır. Bunun Arap dünyasında ortaya çıkışı 7. yy da Türkler eliyle
olmuştur (Huuri, 1941:110-111). Bu silahın Avrupa’ya 13. yy. öncesi girmediği, Moğol işgaliyle ortaya çıktı. D.Bachrach, batı literatüründe Crossbow denilen çarhın
Avrupa’ya I.Haçlı seferinden sonra girdiğini belirtir. İngiltere’de düzenli üretime
1204 yılında başlandığını belirten yazar bu yüzyılda crossbow’ların insan kuvvetiyle
atılan ve makaralı olarak ikiye ayrıldığını bunlardan ilkinin balistae ad unum adı
verildiğini, ayağın üzengiye takılarak kullanıldığını ifade eder. Araştırmacı, bunun
gelişmiş bir versiyonunun balistae ad duos pedes denilen çift ayaklı tip olduğunu,
makaralı tipin ise balistae ad turnum (büyük balista) denildiğini belirtir. Bachrach,
batı dünyasında makarlı tipin 1240’dan önce görülmediğini buna karşın Selahaddin
adına 1190’de yazılmış risalede (Tarsusî kastediliyor olmalı a.y.) makaralı tipin zikredildiğini, bu yüzden bu silahın Müslümanlardan alınmış olabileceğini, bu teknoloji
transferinin de Majorca’nın Aragonlular tarafından fethi sırasında yaşanmış olabileceğini ifade eder (Bachrach, 2004:104).
El-Hull- Taurah, Pers veya Turan’ın bazı bölgelerinde Avrupa ve Çin’den farklı
bir çarhın geliştirildiğini belirtir. O, Kadisiye savaşında (637) Sasanilerin bu silahı kullandığını ifade eder. Sonraki yıllarda İslam Halifesinin kuvvetlerinin arasında
silahların kullanımına başlandığını, ilk kez kavs al-ricl tabirinin kullanıldığını Tabarî’den öğreniyoruz (Huuri, 1941:114).
Bu silahın gelişmiş örneklerinin çelik kirişli olduğunu belirten Medvedev, Rusya’da 10.yy. dan bu yana avcılık için bu silahın kullanıldığını, Rus kroniklerinden
alıntı yaparak 1453 İstanbul fethinde Osmanlı ordusunda kundaklı yaylardan ayırmak için diğerlerine el yayı denildiğini belirtir. Medvedev, bu yayın Avrupa’da 1214.yy. arasında yaygınlaştığını, ucunun deliciliğinin yüksek olmasına rağmen ağır
çalışması, yağmur yağdığında berbat olması ve menzilinin yetersizliği nedeniyle
Rusya’da sınırlı yayılmış, 14-15.yy. da piyade askerinin silahı olarak yayıldığını belirtir. D.Anuchin’den alıntı yapan yazar, crossbow’un (çarh) Batı Avrupa’ya Araplardan geldiğini oraya da Perslerden geldiğini oradan da Rusya’ya geldiğini belirtir
(Medvedev, 1966:65).
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Foto 35: Moğolistan Ulanbataar (Pohl, vd,.2012: 53), Bizans metal Fabrica’sı Thesaloniki’de (Yunanistan-Selanik) (Antonars, 2016:49-50,
Fig.28), Türkiye-Samsat (Özgüç, 2009, Foto 79), Haçlı Kalesi Arsuf’da (Filistin) bulunmuş demir külçeler (Ashkenazi-Golan-Tol, 2013:Fig.5)

Bu aletlere ait uçların isimleri hakkında ise değişik veriler vardır. Arapça husbân
veya Farsça navak gibi isimlerle anılan temren türü bazen tir-i çarh veya peykân-e tîr-i
tatar isimleriyle anılır. Tabarî, 739’da Horosan’da Araplara karşı husbân denilen kısa
oklarla saldırı düzenlendiğini belirtir. 750-800 arasında yaşayan Müslim el- Velid
Arapların arasında husbân simli bir oktan bahsedildiğini belirtir (Huuri, 1941:106).
Taurah, usfûr (kısa çarh oku), dudâni (orta boy çarh oku) gibi farklı boyda çarh oku
isimlerini bildirir. Batı literatüründe ise bazen tüm crossbow temrenine bazen de dörtgen kesitli çarh temrenine quarrel ismi verilmiştir (Galloway, 1903:19, not 1).
Taybuga’nın risalesini günümüze kazandıran Latham-Paterson, risalede kısa
mesafe atışları için kullanılacak kovanlı (soketli) çarh ucuna bazlah isminin verildiğini, bunun demir olup 3 dirhem (9,2 gr.) ağırlığında olduğunu belirtir. Taybuga bu
ucun ve ağırlığın rikab (üzengili) tipe uygun olduğunu belirtir. Taybuga risalesinde
akkar denilen daha büyük ölçülerdeki çarh tipine uygun ucun ise 3,5 dirhem (11 gr.)
olması gerektiğini bunların iğneli olduğunu ve sinir bağ ile gövdeye sıkıca tutturulduğu belirtilirken, kovanlı olandan daha etkili olduğunu; çünkü kovanlının daima
boyun kısmından kırıldığı ifade edilir (Latham-Paterson, 1970:29). Medvedev, Ukrayna-Novgorod’da bulunmuş 130 örneğe dayanarak çarh uçlarının ortalama 18-30
gr. arasında olduğunu, buna karşın 30-50 gr., hatta 200 gr. bulan örnekler de olduğunu
belirtir (Medvedev, 1966:66). Bu büyük oklara ait temrenlerin ağırlığı zaman zaman
200-400 gr. bulabilmekteydi.
R.Payne-Galloway’ın 1903 tarihli kitabı oniki farklı crossbow ucu olduğunu,
bunlardan spor için olanlarının 63-70 gr., daha hafif olanlarının 35-42 gr. arasında olduğunu belirtir (Galloway, 1903:16). El yayına ait temrenlerle çarh uçlarının ağırlık
açısından ayırımı konusunda net olmayan bilgiler vardır. Bu konudaki en net bilgi,
Taybuga’nın ifade ettiği, klasik el yaylarında temrenin, ok ağırlığının 1/7 olması ge159

rektiğine ait veridir (Latham-Paterson, 1970:25). Osmanlı okçuluk risalesi Telhis-i
Rumât’ta bu oranın 1/8 olması gerektiğini, ancak eski okçu risalelerinde (burada
Memluk ok risalesi Taybuga’ya atıf yapıldığı anlaşılıyor) bu oranın 1/7 olduğu ifade
edilir (Mustafa Kani Bey, 2010:131). El-Hanefi’l-Aksarayî’nin (Ö.1348) “Nihayet
as-su’l vel-Umniye fî ta’lim a’mâl al-Furusiye” isimli eserinde ok ağırlıklarına ilişkin
önemli bilgiler vardır. Burada çeşitli sertlikteki yaylara ilişkin oklar zikredilir. Bu
ok ağırlıklarını çağdaşı Taybuga’nın ifade ettiği 1/7 kuralına uyguladığımızda 3,16,2 gr. arasında değişen temren ağırlıkları tespit edilebilmektedir (Latham-Paterson,
1965:253-261). Ancak burada, dönemin ağırlıklarının bugüne yansıtılmasındaki hata
payları da göz önünde bulundurulmalıdır. Taybuga’nın risalesinde akkar denilen
çarh türünün okunun ağırlığını 10,5 dirhem (300-350 gr.) olarak bildirmesine bakılırsa (Latham-Paterson, 1970:30) temreninin de 20-25 gr. olduğu ortaya çıkar. Ü. Yücel
Topkapı Sarayındaki Osmanlı oklarını incelediği eserinde, Türk oklarında temrenin
okun ağırlığını ve durumunu büyük ölçüde etkilediğini, 35-40 gr. lık tirkeş (savaş)
oklarında ağırlıkları bazen 16-17 gramı bulan temrenler kullanıldığını belirtir (Yücel,
1999:300). Osmanlı dönemi için 10-12 gr, ortalama klasik yayla atılacak temren için
uygun bir ağırlık olsa da Selçuklu dönemi ve diğer Ortaçağ yay örneklerinin biraz
daha ağır olduğu da düşünüldüğünde, temrenin de ağırlığının buna bağlı olarak daha
fazla olabileceği düşünülebilir. Bu ağırlığı üst sınır olarak belirlersek Anadolu Selçuklu dönemi çarhları için 19-37 gr. arasında ağırlığı uygun bulabiliriz.
Bunların formları dörtgen tipteki temrenlerden farklı değildir. Söz konusu temrenlerin daha az çekiç iziyle daha kolay ve hızlı üretilmiş olduğu, bu haliyle murabba
denilen dörtgen kesitli klasik yaylarla atılan temrenlerden farklı üretildiği görülmektedir. Bir başka farklılık iğneden ağız kısma geçişte bilezik bölümünün oluşturulmamasıdır. Ağzın dört köşesi kimi örneklerde pahlı biçimde tertiplenmiş, bu ince kanallar ağzın uç kısmında birleşerek sivri ucu teşkil etmiştir. Ele geçen örneklerden anlaşıldığı kadarıyla Samsat çarh uçlarının tamamının Galloway’ın askeri nitelikli dediği
tipte olduğu, av veya spor için kullanılan uçlara rastlanmadığı anlaşılmıştır. Tespit
ettiğimiz diğer Ortaçağ Anadolu örnekleri de askeri nitelikli temrenlerdir (Galloway,

Tablo 9: Temrenlerin ağırlıklarının üst sınırını gösteren tablo
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1903:17). Bu örneklerden Kubad-Abad Sarayı 66 gr. (Yavaş, 2013), Adıyaman müzesinde tespit etme şansı bulduğumuz Perre kazılarına ait örnek 37 gr. iken Horis
Kale’den bulunan örnek ise tam 125 gr.dır. Bu veriler çarh veya zemberek denilen
silahın tek bir formu olmadığını ortaya koymaktadır. Tarihi kayıtlar bugün kazılardan
elde edilmiş uçlardan hangisinin hangi tür kundaklı yayda kullanılmış olabileceğini
net olarak açıklamıyor. Ancak bazı karineler var. Örneğin Khoniates, Historia’sında
“surları yaylı ve zenberekli okçularla doldurdular” derken tek kişinin kullandığı bir
silahtan bahsediyor olmalıdır. Bu verilerden yola çıkarak 19-37 gr. arasındaki çarh
uçlarının tek kişinin kullanmasına uygun tatar yayı-crossbow türü bir alet; bundan
daha ağır uçların ise makaralı/bocurgatlı tipte kundaklı yaylara mahsus uçlar olabileceğini söyleyebiliriz. Makaralı tiptekiler içinde onlarca farklı tipte silah olduğu
anlaşılmaktadır. Bunların bazılarının kalelere kurulup birden fazla oku aynı anda atan
silahlar olduğu anlaşılmaktadır. Bu silahların da 66 gr., 125 gr. ve daha ağırı uçları
atmaya uygun olduğu söylenebilir. (Tablo 9)
Bu ağır uçların hedefi neydi? Selçuklu ve diğer Ortaçağ anlatımlarında genellikle
çarh ve arrade genellikle kuşatma ve/veya savunma anlatımları sırasında geçer (İbn
Bibi, 1996:C.I, 156,184, 203; Aksarayi, 2000:139, 242). Bunlar yukarıda belirtildiği gibi bazısı çok sayıda oku aynı anda atabilen kabiliyette muhtemelen, büyük bir
çarhçı grubunun birlikte kumanda edebildiği silahlardı. Peki, bunlar sadece anti-personel, yani sadece insana mı atılıyordu? Arsuf’daki ele geçen iğneli çarh uçlarından
bazılarında ağız kısmına kendire benzeyen bir ip sarılı olduğu görülmüştür (Raphael,
2005:8A-B). K. Raphael bunun neft benzeri yanıcı maddeye batırılarak kale kapılarına veya surlara yangın çıkartmak amaçlı atılmış olabileceğini ileri sürer. Hiç kuşku
yok ki bu kadar ağır uçların salt düşman askerine mahsus kullanılması mantıklı değildir. Buna karşın, Tarih-i Cihanguşa’da I.Alâeddin Keykubat’ın Yassıçimen savaşı
hazırlıkları sırasında “siperlere ok ve neft atan çarklar yerleştirildi” nin belirtilmesi
(Cüveyni, 1999:370) bu uçların meydan savaşlarında da kullanıldığını gösteriyor.

Tablo 8: Çarh temrenlerinin en-boy/ağırlık grafiği

161

Foto 28: Çarh tipi temrenler

Şekil 22: Çarh tipi temrenler
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Samsat, Kubad-Abad, Horis Kale Amorium, Karacahisar, Gevale gibi Türkiye’deki ören yerlerinde bulunmuş çarh uçlarının genel olarak kovanlı ve iğneli olmak
üzere iki tipte olduğu görülmektedir (Şekil 22, Foto 8, Tablo 8). Kovanlı tip uzun
silindirik bir boyun ve uca doğru sivrileşmiş konik bir ağızla karakteristikleşmişken,
iğneli tip ise dörtgen kesitli, bazen köşeleri pahlı uca doğru konik bir forma sahip
olduğu görülür. İğneli tiplerin ağız formları ortalama 1,1-5,5 cm. ölçülerinde iken
bu ölçüler boy lehine artarak (örneğin Horis kale örneği ağız boyu 6,5 cm.) değişir.
Kovanlı tip ise ortalama 1,5-2 cm ağız, 1cm. çapında kovan ölçüsü ile karşımıza
çıkar. Ancak bunların da kendi içinde ağırlığına göre farklılığı olduğunu kovanının
çapı 1cm. olan tiptekilerin küçük boyutlu, 2,5cm. olanların ise daha büyük boyutlu
olduğunu söyleyebiliriz. Medvedev Rusya’daki örnekleri kovanlı ve iğneli olmasına göre ikiye ayırırken, eşkenar dörtgen, kare, dairesel ve üçgen biçiminde uçlar
olduğunu, bir kural olarak da iğneli örneklerin daha masif, dairesel veya kare biçimli olduğunu ifade eder (Medvedev, 1966:66). Bu konuda en mufassal tipolojiyi
19.yy. meşhur crossbow ustası ve yazarı R. Payne-Galloway yapar. Ortalama 42 gr.
ağırlığındaki uçları 12 farklı gruba ayıran yazar, bunlar arasında ilk yedisinin askeri
uç, birinin yangın diğerlerinin av için kullanıldığını belirtir. Askeri tiptekilerin genel
olarak konik biçimli ve dörtgen kesitli iken ava mahsus olanların V biçimli veya dairesel formludur. Galloway, başlangıçta quarrel tabirinin sadece dört köşeli uçlar için
kullanılırken daha sonradan tüm uçlar için genel bir tabire dönüştüğünü belirtir (Galloway, 1903:18). Galloway’ın resimlediği çarhlar tek kişinin kullandığı başlangıçta
elle daha sonra tek veya iki ayakla çekilen üzengili forma dönüşüp oradan makaralı
bir sistemle gelişen bir Ortaçağ silahıdır. Bunlar, Samsat ve Horis kalede bulunan
ortalama 19-37 gr. arasındaki uçların atıldığı Ortaçağ silahının gelişmiş türü, ayrıca
sonraki yüzyılların piştovlu arbeküsünün de atası olmalıdır.
Kovanlı ve iğneli tiplerin tespit edebildiğimiz örnekleri şöyle sıralanabilir:
Kovanlı tipte çarh uçlarının görüldüğü ören yerleri: Boğazkale-Çorum (Böhlendörf, 2012:361, Abb. 10/6), Amorium-Afyon (İnce, 2010:19), Djadovo-Bulgaristan
(Borisov, 1989:120, Fig.137), Selanik-Yunanistan (Antonars, 2016:49-50, Fig.28),
Stalać-Belgrad (Minić-Vukadin, 2007:116, Sl.73/1-6), Corinth-Yunanistan (Davidson 1952: 1560), Alésia-Fransa (Roma dönemi) (Feugere, 1994:6, Fig.8/4,14), Pergamon-İzmir (Gaitzsch 2005:Levha 14/1,2,4,5,9), Olynthus-Makedonya (Robinson,
1941:Pl.123, 1983), Gorodsiche-Ukrayna (1241) (Kirpičnikov, 1986:100, Tab.XIII/
XIII), Smogowa Góra-Polonya (Bodnar vd., 2006:537, Fig.6/5), Novgorod-Ukrayna (Medvedev, 1966:56, табл. 30/105-106, 31/1-11), Caraşova Kalesi-Macaristan (Ota-Ota, 2011:180, Pl.15/1-4), Cernovcó-Belgrad (Geç Bizans) (Babuin,
2009:Fig.1417/a-b), Zlutova-Morovya-Çek Cumhuriyeti (Dostál, 1966, Tab.64/67, 12-13; Tab.67/17-18), Pomarzankach-Polonya (Swietoslawski, 2011:58, Ryc.6),
Taman Bölgesi-Rusya (Chkhaidze, 2008:Fig.1), Nif-Ballıcaoluk-İzmir (Baykan,
2017:26, Resim 8), Gevale-Konya (Aygör, 2017:20, Resim 6), Karacahisar-Eskişehir (Altınsapan vd., 2015:11, Tip 5B), Vadum-Iacop-İsrail (Raphael, 2008:Fig.3),
Qal’at Seman-Suriye (İslami katı) (Kazanski, 2003:6, 79, Pl.5/4), (Metropolis-İz163

mir (Arslan vd., 2017:70, Fig.10), Oxfordshire-İngiltere (Wadge, 2008:Fig.5-6), Czchów Kalesi-Çek Cumhuriyeti (Szpunar-Glinianowicz, 2006:144, 146-147, Tab.35), Torestky-Kazan (13.yy.) (Valiulina, 2009:23), Selanik Kalesi -Yunanistan (Bizans) (Antonors, 2016:49-50, Fig.28).
İğneli Tipte Çarh Uçlarının görüldüğü ören yerleri ise şunlardır: Volga Bulgarları-(Bulgaristan) (Sitdikov, 2015:169), Sherna-Rusya (13-14.yy) (Chernov-Ershova, 2013:390, Fig.5/241), Zeytinlibahçe-Urfa (Dell’Era, 2012:398, Fig.5/a-d), Olynthus-Makedonya (Robinson, 1941:Pl.123, 2003), Al-Marqab-Suriye (Török vd.,
2017:Fig.14), Montfort-Filistin (Bashford, 1926:35, Fig.53/o), Arsuf- Apollonia-Filistin (Raphael, 2005:Fig.8A-B), Taşkun Kale- Elazığ (Ortaçağ II-III tabakası) (Mc
Nicoll, 1983:186, Fig.90:25), El-Markab Kalesi-Suriye (13.yy) (Török, 2017:3-4,
Fig.3-4), Şam Kalesi-Suriye (Ortaçağ) (Nicole, 2011:396), Atlit Kalesi-Kudüs (12.
yy.) (Johns, 1997:Fig.15/2-4), Montford Kalesi-İsrail (İslami katı), (Damati, 19881989:159-160), Kinet Höyük-Hatay (Redford, 2001:Fig.45/2), Karacahisar-Eskişehir (Altınsapan vd., 2015:11, Tip 4), Horis Kale-Adıyaman, Perre-Adıyaman,
Kubad-Abad Sarayı-Konya, Samsat-Adıyaman.
Anadolu-Ortaçağ temrenleri arasında hiç kuşkusuz bu önerilenler dışında spesifik örnekler bulunabilir. Buradaki tipoloji önerisi ana tipleri içermektedir.
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3.5 Metalürji
Bu çalışma kapsamında Samsat kazılarında ele geçen toplam 46 buluntu arkeometrik yöntemlerle incelenmiştir. Bu örneklerden 44 adedi temren iken iki tanesi
demir külçedir. Temren örneklerden iki yassı örnek hariç tamamı dörtgen kesitlidir.
Ayrıca Kubad Abad’dan 14, Eğridir’den 8, Amorium’dan ise 5 temren örneği çalışma
kapsamında arkeometalürjik analize tabi tutulmuştur.
Temren örneklerinin iğne ve ağız bölümlerinden numune alınarak, üretim malzemesi, şekillendirme ve sertleştirme yöntemleri, kullanım izleri hakkında bilgilere
arkeometrik analiz yöntemleri ile ulaşılmaya çalışılmıştır.17
Üretim malzemesi
Metalografi incelemesinde temrenlerin içyapılarında sıklıkla cüruf kalıntılarına
rastlanmış, genel itibariyle malzemelerin karbonsuz olduğunu gösteren ferrit taneleri
gözlemlenmiştir. Az karbonlu bölgelerde ise dağınık bir şekilde içyapılarda rastlanmıştır. Kimyasal incelemeler demire eşlik eden bir alaşım elementi olmadığını göstermektedir. İki örnekte %0,28’e ulaşan mangan, cevher kaynaklı ve dört örnekte ise
%0,20 silika, yoğun cüruf kalıntıları nedeniyle katışkı elementi olarak değerlendirilmektedir. Saf demirin hâkim olduğu kompozisyon ve yoğun miktarda rastlanan cüruf kalıntıları, üretim malzemesinin kökeninin doğrudan izabe teknolojisi olduğunu
ispatlamaktadır. Bu teknolojide izabe fırınlarında 1100 derece ve üzeri sıcaklıklarda
cürufu oluşturan cevher içeriği erimekte, yumuşayan ama erimeyen demirin birbiri
ile kaynaması sağlanmaktadır. Ortaya çıkan gözenekli ve bolca cüruf içeren demir
kütük (luppe) sıcak halde fırından çıkarılarak dövülmekte ve ilk saflaştırması gerçekleştirilmektedir. İnsanlığın demiri cevherden ilk elde ettiği yöntem olan doğrudan
izabe, Ortaçağ’da Anadolu’da en çok başvurulan demir üretim yöntemidir (Güder,
2015).
İlk saflaştırma işlemi uygulanan demir kütükler farklı formlarda dövülerek, demirci başlangıç malzemesi oluşturulmakta, ağırlığına ve kalitesine göre ticareti yapılmaktadır. Samsat’taki kazılarda doğrudan izabe yöntemi ile elde edilmiş iğ formunda
demirci başlangıç malzemeleri (Özgüç, 2009) ve kâse formunda külçeler bulunmuştur. Kâse formundaki külçelerden kesilen numunelerde korozyon nedeniyle metal
gövde elde edilememiştir (Foto 29). Ancak elektron mikroskobu ile yapılan incelemelerde bol cüruflu, kum katkılı, gözenekli yapılar görülmüştür. Ayrıca saf demir
ve dağınık bir şekilde az miktarda çeşitli karbon oranına sahip yapıların korozyon
sonrası kalıntılar gözlemlenmiştir (Foto 29-30). Bu gözlemler sonucunda bu külçelerin kalitesiz, iyi rafine edilmemiş malzemeler oldukları söylenebilir. Büyük ihtimalle
farklı merkezlerde farklı cevherlerden üretilmiş değişik formlardaki demirci başlangıç malzemeleri Samsat demirci atölyesinde temren başta olmak üzere çeşitli aletlerin üretiminde kullanılmak üzere bir araya getirilmiştir. Samsat’ta beş farklı temren
numunesinde yer alan cüruf kalıntılarının kimyasal analizi ile farklı kaynaklardan
demirlerin kullanıldığı anlaşılmıştır (Tablo 10a, b, c).
17
Araştırma sırasında numune kesimi yapılan örnekler, kullanılan analitik yöntemler, kullanılan cihazlar, analiz sonuçları
detaylı bir şekilde ekte sunulan Arkeometalürjik İnceleme Raporu’nda yer almaktadır.
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Foto 29: SA.09 Kodlu temrende çepere yakın bölümde
karbürleme sonucu oluşan karbonlu yapılar

Foto 30: SA.01 Kodlu şekillendirilmesi tamamlanmamış
temren

Numunelerde yer alan cüruf kalıntıları demirin üretildiği cevhere ait parmak izlerini taşır. Farklı karakterlere sahip cüruf kalıntıları ise aletlerin üretildiği demirci başlangıç malzemelerinin kökenlerinin farklı olduğunu gösterir. Tablo 10’da görüldüğü
üzere üç temrene ait numunelerde (SA No.01-03-09) yer alan cüruf kalıntılarının
analizlerinde SiO2/FeO oranları 1’e oldukça yakın determinasyon katsayısına (R2)
sahip oldukları için birbirleriyle tutarlıdırlar. Öte yandan SA No.08 ve 10 cüruf kalıntılarındaki SiO2/FeO oranları çok dağınık bir görünüm sergiler. Aralarında doğrusal
bir fonksiyondan bahsetmek mümkün değildir. Bunun nedeni bu temrenlerin üretildiği demirci başlangıç malzemelerinin üretiminde yüksek manganlı bir cevher kullanılmasıdır. Cüruf kalıntılarında yüksek mangana rastlanan iki örneğin demir gövdesindeki mangan oranı da yüksektir. Kimyasal analizi yapılan 17 örnekten sadece
ikisinde manganın yüksek oluşu, manganlı cevherden elde edilen külçelerin temren
üretiminde nadiren kullanıldığını göstermiştir. Katışkı oranında yer alan manganın
malzemenin mekanik özelliklerine Ortaçağ demircilerinin fark edebileceği miktarda bir katkısı olmaması nedeniyle bunun bilinçli bir tercihten öte demirci başlangıç
malzemelerinin tedariki ile ilgili bir durum olduğu söylenebilir. Bazı temren örneklerinde kıvrım ve birleşim hatlarına, farklı karbon oranlarına, tane boyutlarına ve cüruf
kalıntısı yoğunluğuna sahip içyapıların oluşumu hurda demirlerin kullanıldığına dair
güçlü kanıtlardır.
Demir, Ortaçağ’da önemli bir üretim malzemesi olup demirden üretilmiş ve kullanılmış aletler tamir edilmekte ya da farklı bir malzeme üretmek üzere atölyelerde
diğer demirlerle ocak kaynağı ile birleştirilerek tekrar değerlendirilmektedir. Fransa’da Gotik kiliselerin inşasında kullanılan demirlerin bir kısmının hurda demirlerden oluştuğu ve bunların ticaretine ilişkin bilgilere kilise kayıtlarında rastlanır (Heritier et.al. 2017). Samsat Höyük buluntuları arasında yer alan üretimi yarıda kalmış
ya da hatalı üretilmiş temrenlerin varlığı bu nedenle anlamlıdır. Ortaçağ demircisi
bu küçük demir parçalarını birbirine kaynatmak yöntemiyle tekrar değerlendirmeyi
düşünerek atölyesinde saklamış, depolamıştır. Ayrıca demirin Ortaçağ’da çok önemli
bir alış-veriş aracı olmasını da unutmamak gerekir.
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SAMSAT ÇARH TEMRENLERİ ÖLÇÜLERİ (EN-BOY) VE AĞIRLIKLARI
AĞIZ

İĞNE

BOYUN
EN (cm)

BOY (cm) AĞIRLIK (gr)

EN - BOY
ORANI (cm)

NO

EN (cm)

BOY (cm)

EN (cm)

BOY (cm)

19

1,5

4,8

0,6

3

21,88

3,2

20

1,4

4,1

0,4

2,6

23,58

2,92

21

1,4

6

0,4

1,9

27,04

4,28

26

1,6

5,2

0,6

1,4

27,13

3,25

31

1,2

5,5

0,6

2,1

18,82

4,58

55

1,3

3,7

0,4

4,2

18,49

2,84

62

1,5

4,7

0,6

2,8

37,08

3,13

78

1,8

4,2

0,6

3

32,54

2,33

87

1,8

4,3

0,5

1

25,71

3,38

89

1,7

4,2

0,6

2,1

21,34

2,47

93

1,4

4,6

0,6

1,8

18,29

3,28

105

1,4

4,6

0,6

1,8

31,2

3,28

127

1,18

3,65

0,5

2

24,39

3,09

186

1,1

4,85

0,5

1,84

18,34

4,4

194

1,3

4,4

0,35

1,4

28,75

3,38

204

1,62

4,82

0,3

3

18,4

2,97

Tablo 10a: Samsat Höyük temrenleri ölçü tablosu
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SAMSAT KISA MURABBA TİP ÖLÇÜLERİ (EN-BOY) VE AĞIRLIKLARI
AĞIZ
NO

EN (cm)

İĞNE

BOY (cm)

EN (cm)

BOYUN

BOY (cm)

EN (cm)

BOY (cm) AĞIRLIK (gr)

EN - BOY
ORANI (cm)

72

0,7

3,5

0,4

2,5

9,1

5

39

1,2

4,9

0,8

1,1

12,33

4,08

136

1,04

3,6

0,5

1,8

6,34

3,46

47

1,3

4,3

0,4

1,7

9,94

3,3

51

0,8

4,7

0,4

2,3

9,42

5,87

214

1,1

4,7

0,3

1,3

8,11

4,27

197

0,8

4,15

0,4

2,47

9,95

5,18

43

0,7

3,7

0,4

2,3

7,67

5,28

219

0,7

4,12

0,4

1,45

8,02

5,88

153

1,1

3,6

0,4

3,3

8,37

3,27

169

0,8

3,6

0,4

3,7

9,29

4,5

164

0,8

3,7

0,6

3,9

9,33

4,62

209

1

4,3

0,5

1,6

8,4

4,3

119

0,9

3,7

0,3

2,3

10,87

4,11

182

0,9

4,65

0,4

1,4

9,75

5,16

138

0,78

3,88

0,5

2,5

9,21

4,94

193

0,8

4,2

0,45

2,1

9,73

5,25

222

1,32

2,74

0,6

2,29

6,62

2,07

44

1,2

3,7

0,4

0,4

8,77

3,08

230

0,9

4

0,4

1

8,61

4,44

176

1

4

0,4

1,4

6,87

4

144

0,7

3,7

0,4

1,7

6

5,28

125

1,08

3,5

0,5

2,5

8,04

1,94

68

1

3,5

0,5

1

5,87

3,5

121

1,08

3,27

0,5

2,48

6,9

3,02

181

0,7

4

0,3

1,3

6,43

5,71

16

0,8

3,1

0,4

3,2

7,13

3,87

128

0,8

3,4

0,5

2

5,4

4,25

114

1,17

4,85

0,4

0,6

7,98

4,14

81

0,7

3,5

0,4

2

6,71

5

112

0,8

3,6

0,4

1,5

7,78

4,5

113

0,7

3,75

0,4

2

6,52

5,35

42

0,7

3,7

0,4

2

8,07

5,28

195

1

3,9

0,3

2,9

7,66

3,9

165

0,9

3,55

0,4

0,89

6,22

3,94

167

1,01

3,5

0,4

0,95

7,26

3,46

Tablo 10b: Samsat Höyük temrenleri ölçü tablosu
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SAMSAT KISA MURABBA TİP ÖLÇÜLERİ (EN-BOY) VE AĞIRLIKLARI
AĞIZ
NO

İĞNE

EN (cm)

BOY (cm)

EN (cm)

BOYUN

BOY (cm)

EN (cm)

BOY (cm) AĞIRLIK (gr)

EN - BOY
ORANI (cm)

54

0,7

4,7

0,4

0,4

7,36

6,71

117

0,8

4

0,4

2,7

8,62

5

86

0,9

3,54

0,5

1,5

7,87

3,93

52

0,8

3,7

0,3

2

8,95

4,62

111

0,7

3

0,3

2

5,53

4,28

73

0,8

3,5

0,8

0,8

7,48

4,37

148

0,7

3,8

0,5

0,9

5,83

5,42

150

0,9

3,7

0,4

1

7,33

4,11

139

0,7

3,7

0,4

0,8

5,93

5,28

10

0,7

3,5

0,2

0,6

7,54

5

189

0,9

2,75

0,4

1,5

6,39

3,05

187

0,7

3,54

0,3

0,7

4,85

5,05

48

1,2

3

0,4

1,1

6,24

2,5

84

0,87

3,33

0,4

2,61

8,92

3,82

11

0,8

3,3

6,53

4,12

223

0,93

3

0,4

2,07

7,91

3,22

13

1

3

0,5

0,8

5,17

3

215

1,3

4,23

0,4

1,2

7,44

3,25

95

0,9

4,3

0,4

1,2

8,61

4,7

161

1,1

3

0,6

2

15,8

2,72

185

0,9

3,55

0,4

2

5,64

3,94

216

0,6

3,3

0,3

3,1

5,29

5,5

231

0,7

3,8

0,3

1,15

6,13

5,42

190

0,9

3,8

0,3

0,3

5,67

4,22

192

1

4,4

0,3

1,75

6,83

4,4

178

0,8

2,3

0,6

3,4

5,79

2,87

122

0,7

1,6

0,3

3,2

4

2,28

188

1,21

2,45

0,55

3,2

8,25

2,02

110

1

4,6

0,4

0,5

6,66

4,6

66

0,8

3,8

0,5

1,2

8,26

4,75

170

0,98

3,44

0,4

1,6

10,19

3,51

77

0,7

5,2

0,4

1,8

11,68

7,42

130

0,7

4,3

0,7

1

8,05

6,14

207

0,8

4,4

0,4

1,4

9,16

5

135

0,85

4,1

0,4

1,3

7,29

4,82

147

0,8

4,5

0,5

2,8

10,54

5,62

(devam) Tablo 10b: Samsat Höyük temrenleri ölçü tablosu
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SAMSAT UZUN MURABBA TEMRENLERİ (EN-BOY) VE AĞIRLIKLARI
AĞIZ

İĞNE

BOYUN

NO

EN (cm)

BOY (cm)

EN (cm)

BOY (cm)

154

1,3

3,85

0,4

2,5

EN (cm)

BOY (cm) AĞIRLIK (gr)
10,21

EN - BOY
ORANI (cm)
2,96

151

0,7

5,5

0,4

1,1

7,56

7,85

156

1,23

3,58

0,5

2,31

10,99

2,91

103

1,43

3,65

0,5

1,6

10,61

2,55

104

0,95

3,43

0,4

2,24

10,53

3,61

106

1,5

3

0,4

0,4

8,69

2

59

1,3

4

0,5

1,5

9,81

3,07

6

0,9

3

0,3

0,8

11,73

3,33

213

1,15

5,22

0,5

0,8

10,05

4,53

67

1,4

3,8

0,6

2,27

11,81

2,71

118

1,31

3,28

0,6

9,24

2,5

49

1,3

4,1

0,6

2,5

11,95

3,15

100

1,46

5,16

0,5

1,29

12,42

3,53

96

0,9

3,7

0,4

0,4

10,33

4,1

45

1,4

4,6

0,4

0,9

12,52

3,28

149

1,17

5,01

0,5

0,2

10,54

4,28

196

0,9

3,5

0,35

1,2

10,32

3,88

144

0,7

3,7

0,4

1,7

6

5,28

141

1,32

3,86

0,6

1,03

14,45

2,92

191

0,95

5,08

0,4

1,3

9,67

5,34

171

0,9

3,7

0,5

2,9

11,04

4,11

172

1,42

4,06

0,5

1,22

12,91

2,85

162

0,8

4,3

0,3

0,5

10,6

5,37

163

1,1

3,71

0,6

1,89

9,55

3,37

212

0,98

4,76

0,4

1,3

12,52

4,85

210

1,34

3,78

0,5

1,7

11,17

2,82

159

1,34

4,31

0,5

1,83

11,06

3,21

157

1,35

4,15

0,4

1,72

13,95

3,07

64

0,8

5,2

0,3

2,5

10,38

6,5

205

1,38

3,93

0,4

1,38

10,91

2,84

63

1,3

4,2

0,4

1,2

10,37

3,23

17

1,2

3

0,4

1,5

6,66

2,5

22

1,5

3,8

0,5

0,8

10,75

2,53

23

0,7

5,2

0,5

3,1

12,68

7,42

74

1,2

3,8

0,5

1,8

8,53

3,16

Tablo 10c: Samsat Höyük temrenleri ölçü tablosu
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SAMSAT UZUN MURABBA TEMRENLERİ (EN-BOY) VE AĞIRLIKLARI
AĞIZ

İĞNE

BOYUN

NO

EN (cm)

BOY (cm)

EN (cm)

BOY (cm)

EN (cm)

BOY (cm) AĞIRLIK (gr)

75

0,8

4,1

0,4

1,4

10,36

EN - BOY
ORANI (cm)
5,12

76

1,2

4,21

0,6

1,1

10,21

3,5

126

1,34

3,18

0,6

1,1

11,78

2,37

129

1,3

3,13

0,4

2,9

8,9

2,4

70

1

3,8

0,5

3,2

7,97

3,8

29

1

4,5

0,4

2,1

10,95

4,5

180

1,3

2,96

0,6

1,96

9,81

2,27

220

1,15

3,44

0,4

1,7

12,04

2,99

132

1,22

4

0,5

1,41

9,39

3,27

30

1

4,6

0,4

3,1

10,19

4,6

33

1

4,3

0,4

1,8

11,48

4,3

34

0,9

4

0,5

2,6

10,86

4,44

35

1,3

4,3

0,4

1,9

10,09

3,3

134

1,2

3,5

0,6

0,3

10,32

2,91

88

1,3

4,3

0,5

2,9

8,39

3,3

137

1

3,23

0,5

0,4

11,12

3,23

90

1,12

3,83

0,4

1,5

15,56

3,41

183

0,74

5,57

0,4

1,5

6,92

7,52

217

1,54

3,79

0,55

1,54

10,96

2,46

(devam) Tablo 10c: Samsat Höyük temrenleri ölçü tablosu

171

Foto 31: AMO-42 kodlu temrenin içyapısında görülen globül sementit ve fonda perlit, pota çeliğine ait bir yapıdır

Foto 32: KU.09 Kodlu yassı tipli temrende çelik
katmanları

Samsat’taki dörtgen temrenlerin üretiminde diğer elementlerce katışkı oranı düşük, cüruf kalıntıları açısından zengin, heterojen özellikli, zaman zaman hurda içerikli malzemelerin kullanıldığı göz önüne alındığında diğer örneklerden bazı farklılıklar
görülmektedir. Örneğin Kubad Abad, Eğirdir yassı temrenlerinde daha temiz malzemeler kullanılırken, Yumuktepe’de elde edilen dörtgen kesitli temrenlerde fosfor
içerikli demir kullanıldığı tespit edilmiştir (Güder, 2015:124). Fosfor içeriği demiri
sertleştiren bir element olup bu konuya “Sertleştirme Yöntemleri” başlığında tekrar
değinilecektir. Bu çalışma kapsamında incelenen temrenler arasında üretim malzemesi açısından en şaşırtıcı örnek ise Amorium’da ele geçmiş olan yıldız kesitli temrendir. Bu temrenin üretiminde değerli bir çelik türü olan pota çeliği kullanılmıştır.
Pota çeliği üretim merkezleri, ürünün ekonomik değeri nedeniyle Merv’de olduğu
gibi yerleşim yerlerinin içerisinde korunaklı bölgelerde yer alırdı (A. M. Feuerbach,
1997). Değerli pota çeliğinden sadece kılıç ve bıçak gibi aletler üretildiği sanılmaktadır. Kubad Abad ve Samsat buluntuları arasında üç adet yüksek karbonlu pota çeliğinden üretilmiş bıçak ele geçmiştir (Güder, 2015 :234).
Üretim Yöntemi
Temrenler, demirci başlangıç malzemelerinin ya da kaynatılarak birleştirilmiş
hurda demirlerin demirci ocağında ısıtılması ve örs üzerinde dövülmesi ile şekillendirilmiştir. Temren, çivi gibi küçük aletlerin şekillendirilmesinde öncelikle bir ara
form oluşturulur. Başlangıç malzemesinden kesilen parça ısıtılıp dövülerek, malzemenin fazla boşluklu ve cüruflu olması durumunda ise tekrar tekrar katlanıp dövülerek uzunca bir çubuk meydana getirilir. Ortaçağ demirci başlangıç malzemelerinde
bu iş için önceden hazırlanmış çubukların da dolaşımda olduğu bilinmektedir (Pleiner, 2006: 47). Bunlardan bazılarının bir ucu düz diğer ucunda asmaya uygun kanca
ya da halka formları vardır. Bazıları ise Âdâb el-Harb ve el-Şecâ‘a adlı eserde belirtildiği üzere iki ucu sivri çivi formunda olup ağırlığı yaklaşık 1,5 kilogramdır (Uyar,
2006:222).
Dörtgen temrenlerin üretim sürecinde önce ağız şekillendirilir, ardından çubuk
kesilir ve en son iğne formu hazırlanır. Şekillendirmede herhangi bir kalıp kullanıl172

maz. Temrenlerin enini çubukların kalınlığı belirler, bu nedenle kundaklı yaylarla
atılacak temrenler için daha kalın çubuklar kullanılmış olmalıdır. Temren ağırlıkları
kabaca bazı sınıflarda değerlendirilse de her temrenin ağırlığı kesim işleminin göz
kararı yapılması gereği farklıdır. Samsat temrenleri arasında ağız kısmı tam ama iğnesiz örnekler görülür. Bu, üretim sürecinde bir çubukta çalışılırken çubuk bitene
kadar önce ağızların oluşturulup temrenlerin kesildiğini, iğne şekillendirme sürecinin bilahare tamamlandığını ortaya koymaktadır. Şekillendirme esnasında karbonsuz dolayısıyla yumuşak demir kullanıldığı için demirci zorlanmadan seri bir şekilde
üretim yapabilir. Ancak demirci çubuklarında yüksek karbonlu yapılara yani çeliğe
de rastlanabilmektedir. Çelik sert, dövülmesi zor ve ekonomik açıdan daha değerli
bir malzeme olduğu için temrenlerin üretiminde tercih edilmemiştir. Samsat Höyük
örnekleri arasında çelik içerikli üretimi yarıda bırakılmış temrenin bulunmasının nedeni de budur.
Yassı temrenlerin üretiminde de benzer bir üretim yöntemi takip edilmiştir. Ancak incelenen yassı temrenlerin ağız bölümlerindeki simetri, ağız iğne bölümlerindeki bilezikler, iğne bölümlerinin yuvarlak kesite sahip oluşu bu temrenlerin üretiminde
daha hassas bir süreç takip edildiğini gösterir. Toplam 12.200 dörtgen tipteki Samsat
temreni arasında bulunan birbirinden içyapı ve tipoloji olarak farklılık gösteren iki
yassı temrenin, farklı bir ören yerine ait olup müze deposunda Samsat örneklerine
karışmış olmalıdır. Kubad Abad, Eğirdir ve Amorium yassı temrenleriyle dörtgen örnekler kıyaslandığında en önemli farklılık kullanılan malzemenin kalitesi, bir başka
deyişle saflığıdır. Bu temrenlerin üretiminde daha iyi rafine edilmiş başlangıç malzemesi kullanılmıştır. Bu duruma ek olarak bazı temren örneklerinde Ortaçağ bıçaklarında görülen katmanlı çelik denilen yöntemin kullanıldığı görülür. Bu yöntemde saf
demirden oluşan çubuklar, çelik çubuklarla kaynatılmakta, katlama-dövme işleminin
tekrarlanmasıyla katmanlı (kompozit) yapılara sahip kaliteli üretim malzemesi elde
edilmektedir.
Bu tekniğin en başarılı örneklerine Kubad Abad temrenlerinde rastlanmıştır.
Katmanlı çelikten üretilmiş temrenlerin mukavemeti daha yüksek olup kesici, delici
özelliği daha üstün olarak değerlendirilmektedir. Yassı kesitli şekillendirme işleminin
son aşaması bileme taşında kenarların bilenmesidir. Bıçak üretiminde de kullanılan
bileme işleminin dörtgen kesitte kullanılmadığı düşünülmektedir. Samsat’ın dörtgen
kesitli temrenleri ile yassı örnekler üretim yöntemi açısından karşılaştırıldığında,
dörtgenlerin seri bir şekilde, özensiz üretimin gerçekleştirildiği, olabilen en hızlı yöntemlerin tercih edildiği söylenebilir.
Sertleştirme Yöntemleri
Saf demirin sertliği 75-100 HV arasında bir değere sahiptir. %10 kalay içeren
dövülmemiş bronz da bu sertlik aralığındadır. Soğuk dövme işlemi yapılmış bronzun
sertliği ise 3 kat fazladır. Demiri bronzdan üstün kılan özelliği; sertliğini arttırmak
için birçok farklı yöntemin tek başına ya da birlikte kullanılabilmesidir. Örneğin demire karbon eklenmesi, demiri çeliğe dönüştürür ve karbon oranına göre sertlik değerini arttırır. Orta karbonlu (%0,4-0,5) çeliklerin sertlik oranı 200-250 HV arasındadır.
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Bu karbon oranına sahip bir demirin sıcakken soğutucu bir sıvıya daldırılması, başka
bir deyişle su verme işlemi uygulanması yapıyı bir anda 600 HV’lik bir sertliğe ulaştırır. Karbon oranı yüksek çeliğin maliyetli bir malzeme oluşu Ortaçağ demircilerini
yapıya karbonu dışarıdan eklemeye yönlendirmiştir. “Karbürleme” denilen bu süreçte odun kömürü gibi karbon içerikli malzemelerin içerisinde östenit değişim sıcaklığı
üzerinde bekletilen demir ya da çelik aletlerin yüzeyden karbon emmesi sağlanmaktadır (Pleiner, 2000: 292). Karbonca zengin atmosferde ve yüksek sıcaklıklarda tutulan aletlerde karbon emilimi difüzyon yoluyla öncelikle yüzeyden başlar. Aletin karbonca zengin bölgesinin bir başka deyişle kabuğunun ne kadar kalın olacağı difüzyon parametreleri olan zaman, sıcaklık ve atmosfer ile doğrudan bağlantılıdır. Ayrıca
karbürleme işlemi sonrası aletin nasıl soğutulduğu da sürecin verimliliğini etkiler (A.
Feuerbach, 2005). İncelenen örnekler arasında SA No.09’de olduğu gibi uzun süre
karbürleyici atmosferde işleme tabi tutulduğu görülen örneklerde sementit oluşumları
gözlenmiştir (Foto 33). Karbürleme tespit edilenler Samsat örnekleri arasında en sert
örnekler arasında yer alır. SA
No.47 ve 164’de karbürleme
işlemi ortalama sertlikleri 200
HV’lik değerlere yaklaştırmıştır. Samsat’taki dörtgen kesitli
temrenlerde görülen karbürleme izleri 13.yy. Arsuf (Filistin)
Kalesi temrenlerinde görülmemiştir (Ashkenazi, Golan, &
Tal, 2012). Suriye’de yer alan
Al-Marqab Kalesi’ndeki Haçlı
ya da Memlük üretimi 13. yy.
temrenlerine ait yapılan bir başka çalışmada da karbürlemenin
Foto 33: SA-Külçe-1 kodlu numunede yüksek karbonlu bölgeden sementit
uygulanmadığı rapor edilmişkalıntıları (SEM-BSD fotoğrafı)
tir (Török, Barkóczy, Kovács,
Major, & Vágner, 2016). Karbürleme denilen bu sertleştirme işlemi gövde sertlikleri
hemen hemen benzer bu temrenler arasında Samsat örneklerine teknik anlamda öne
çıkarmaktadır. Kubad Abad Sarayı buluntuları arasında yer alan dörtgen kesitli iki
temrenden alınan numunelerden birisinde karbürleme yapıldığına dair izler görülmüş
olup diğerinde yoğun korozyona uğradığı için kabuk bölümü incelenememiştir.
Karbürleme işlemi yapılmış olduğu tespit edilen 8 temrenin ağırlıklarına bakıldığında bunların SA No.60 hariç hepsinin 18 grama yakın veya altında olduğu görülmektedir (Tablo 9). Karbürlemenin alet şekillendirilmesi tamamlandıktan sonra
uygulanan bir yöntem olduğu ve diğer bu ağırlıktaki temrenlerde kalın korozyon tabakaları olduğu düşünüldüğünde, Samsat’ta bulunan klasik yay ile atılan temrenlerde
karbürlemenin genellikle uygulandığını söylemek yanlış olmaz.
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Geçmiş dönemlerde demir üretiminde kullanılan balçıksı demir cevheri gibi
kaynaklar nedeniyle en çok karşılaşılan alaşım elementlerinden birisi de fosfordur.
Fosforlu cevherlerden üretilen demirlerin diğerlerinden daha sert olduğu ve işleme
esnasında demirde kırılganlık oluştuğu antik demirciler tarafından da bilinmektedir
(Piaskowski, 1989). Fosfor içeriği ferritik demirlerin sertliğini 150 – 300 HV arasında bir değere yükseltebilmektedir. Samsat temrenlerinde fosfora rastlanmasa da Mersin Yumuktepe’de ele geçen Geç Bizans dönemine ait iki dörtgen kesitli temrenin
sertlik değerleri 150 HV’yi aşmaktadır (Güder, 2015: 215).
Şekillendirme aşamasında temrenin soğumaya yakın dövülmesi içyapıda bazı
deformasyonlara neden olmakta bu deformasyonlar da sertleşmeye olanak vermektedir (Sherby & Wadsworth, 2001: 348). Bronzda da uygulanan bu sertleştirme tekniği
“Soğuk Dövme” olarak bilinmektedir. Eğirdir yassı temrenlerinde ortalama 234 HV
gibi sertliklere ulaşmasında soğuk dövme tekniğinin uygulandığı içyapı incelenmesinde gözlemlenen deforme olmuş tanelerle ortaya çıkmıştır. Samsat örneklerinde ise
soğuk dövmeye dair izlere rastlanmamıştır.
Sonraki çağlarda demirin sertleşmesinde uygulanan en etkili yöntemlerden olan
su verme işlemine bu çalışmada incelenen hiçbir temrenin üretiminde rastlanmamıştır. Bunun en büyük nedeni su verme işlemi esnasında oluşan martensit yapılarının kırılganlığı olup
hedefe çarpma anında şok darbe ile
karşılaşan temrenlerde kırılganlık
istenen bir özellik değildir.
Samsat temrenleri arasında,
üretimi yarıda bırakılmış (Foto
30) ya da hatalı örneklerin yanında
sertleştirme işlemi yapılmış, ahşap
gövde kalıntıları iğne bölümünde
fark edilen bitmiş ürünler de bulunmaktadır.

Foto 30: SA.01 Kodlu şekillendirilmesi tamamlanmamış temren

Demirci başlangıç malzemelerinin varlığı da dikkate alındığında Samsat ile Kubad Abad arasında bazı benzerlikler olduğu söylenebilir. Kubad Abad Saray Külliyesinde demirci atölyesinin bulunduğu düşünülen alanda demirci başlangıç malzemeleri, üretimi yarıda bırakılmış temrenler ortaya çıkarılmıştır. Ancak bu alanda bunların
yanı sıra çok sayıda farklı tipte demir aleti ve demirci ocağı cürufu da ele geçmiştir.
Kubad Abad’da incelenen yassı temrenlerin üretiminde kaliteli demir-çelik malzeme
kullanıldığı görülürken, pota çeliğinden bıçakların üretildiği de anlaşılmıştır (Güder,
Yavaş, & Yalçın, 2015). Kubad Abad’daki atölyenin saraya yönelik üretim yapması
nedeniyle daha kaliteli ara mamül seçimi ve daha özenli işçilik gerçekleşmiştir. Üretim safhalarını belli eden buluntuların işaret ettiği üzere büyük çaplı bir üretim merkezi olan Samsat’ta ise savaşta çok hızlı tüketilecek bir sarf malzemesi üretildiği bunun için ucuz malzeme, özensiz seri üretim tercih edilmiştir. Bu açıdan bakıldığında
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bölgesel bir farklılıktan öte malzeme ve yöntem tercihleri söz konusudur. 13. yüzyıl
Memluk ya da Haçlı dönemine ait olduğu düşünülen El-Marqab (Suriye) kalesinde
toplu halde depolanmış bulunan 300 demir buluntunun çoğunluğunu temrenler oluşturur. Bu temrenlerin arkeometrik incelemeleri Samsat temrenleri gibi heterojen demir malzemelerden veya hurda malzemelerden üretildiğini ortaya koymuştur (Török,
Barkóczy, Kovács, Major, & Vágner, 2016: 9). Heterojen yapısı nedeniyle farklı sertlik değerlerine sahip El-Marqab temrenlerinin yumuşak türlerinde sertleştirme yöntemi olarak karbürleme uygulanmış olması beklense de Samsat temrenlerinden farklı
olarak bu yönde ciddi bir kanıt sunulmamıştır. Üretiminde kirli ama karbon açısından
daha saf demirci başlangıç malzemelerinin kullanıldığı Arsuf Kalesi (Filistin) temren
buluntuları yine 13. Yüzyıla ait olup Haçlı ya da Memlük kökenli olduğu düşünülmektedir. Bu temrenler 100 – 125 HV arasında yumuşak değerler göstermekte olup
hiçbir karbürleme işlemi uygulanmadığı görülmüştür (Ashkenazi et al., 2012: 12).
Sertleştirme ve mekanik özellikler açısından Samsat örneklerine en yakın dörtgen
temrenler 12-14. yüzyıl arasında bir Haçlı yerleşimini ağırlayan Kinet Höyük’ten
gelmektedir. Bu döneme ait dörtgen kesitli temrenin hepsinde karbürleme işlemi uygulandığı anlaşımıştır. Burada yassı kesitli bir temrende de karbürleme uygulandığı
tespit edilmiştir (Güder, 2015: 147).
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4. SONUÇ
Bu araştırmanın başlıca öğesini Samsat Höyük Kule yapısında bulunmuş bir grup
temren oluşturmaktadır. Bu büyük temren grubundan seçilen 235 örnek temizliği
yapılarak tam ve eksiksiz bir şekilde çizim ve fotoğraflarla belgelenmiştir. Bunlardan seçilen kırkaltı örnek üzerinde metalürjik analizler yapılmış, Sem-Edx ve Mikro
Sertlik analizleri neticesinde objelerin içyapıları, sertlik oranları, üretim biçimleri,
temrenlerin üretildiği hazırlık ürünlerinin niteliği gibi konularda önemli veriler elde
edilmiştir. Bu çalışma kapsamında ilgili kazı başkanlarının izinleriyle Eğirdir Kervansarayı, Kubad-Abad Sarayı, Amorium gibi Ortaçağ ören yerlerine ait temrenler
hem biçimsel hem de yukarıda belirtilen metalürjik analizlerle incelenmiştir. Hem
bu üç ören yerine ait örnekler, hem de daha önce yayınlara geçmiş olan Kinet Höyük,
Yumuktepe Höyüğün Ortaçağ tabakalarına ve Arsuf ve Gloucestershire gibi yurtdışı
ören yerlerine ait temrenlerin metalürji verileri Samsat temrenleriyle mukayese edilmiştir. Böylece Ortaçağ temrenlerinin metalürji konusunda özgün verilere ulaşılmaya
çalışılmıştır.
Çalışmanın bir diğer ayağı olan tipoloji konusunda Samsat temrenleriyle mukayese için 80’i aşkın yurtiçi-dışı Ortaçağ ören yeri (Şekil 1) incelenmiş, buna dayalı
olarak Anadolu-Ortaçağı’na ait mufassal bir temren sınıflaması ortaya çıkarılmıştır.
Bu sınıflamada, kundaklı yaylarla atılan oklara ait uçlara da yer verilmiştir.
Araştırmanın aşağıda maddeler halinde özetleyebileceğimiz genel sonuçları ise
şunlardır:
•

Samsat temrenlerinin tamamı yumuşak demirden, dövme tekniğinde imâl
edilmiştir. Samsat temrenlerin içyapı ve biçimsel durumlarına bakıldığında
kullanıma dayalı bir deformasyona rastlanmamış olması bu objelerin kullanılmamış olduğunu ortaya koymuştur. Temrenlerle aynı yerde bulunan
100’ün üzerinde luppe (hazırlık ürünü) ve üretim hatası örnek, Samsat’ta
yoğun bir demir üretimin varlığına işaret etmiştir. Ortaçağ’da bu tip büyük
üretim yapan ve diğer askeri merkezlere silah teçhizatı gönderen Selanik (Yunanistan) ve St. Briavel (İngiltere) gibi merkezler bilinmekteydi. Samsat da
bu merkezlerden biri olmalıdır. Metalürjik analizler, temrenlerin, büyük luppelerden kesilmiş olan çubuk şeklindeki hazırlık ürünlerinden elde edildiğini
göstermiştir. Ortaçağ Avrupa’sına ait kazılarda bu tür hazırlık ürünü demir
çubuklara sıklıkla rastlanmıştır (Pleiner, 2006:Fig.20, 49). Ayrıca 13.yy. Moğol başkenti Karakorum’da yapılan kazılarda buna benzer demir çubuklar
ele geçirilmiştir (Pohl, vd,.2012: 53). Bunlar aynı zamanda 12. yüzyıl savaş
ustası Fahri Müdebbir’in ok risalesinde belirttiği demir çubuklar olmalıdır.
177

•

Çalışmanın en önemli araştırma konularından biri olan terminoloji bölümü
için öncelikle birinci el kaynakların incelenmesi gerçekleştirilmiş, bu bağlamda ok risaleleri (nûşşab) başta olmak üzere, eğitim, atçılık savaş sanatı
gibi konuları ihtiva eden Memluk, Safevi, Osmanlı el yazmaları incelenmiş
burada geçen temren ve ok tipleriyle ilgili terimler belirlenmiştir. Bunun dışında Divan-ı Lügat-it Türk, Kutagdu Bilig gibi kaynak eserler ve İbni Bibi,
Tarih-i Cihangûşa, Aksarayî gibi vakayinameler de incelenerek konuyla ilgili terimler tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmaların neticesinde ilk kez ok
ve temren sözlüğü oluşturulmuştur (Bkz Ekler bölümü). Ayrıca çalışmanın
terminoloji bölümünde hangi temren tipi için hangi teriminin kullanıldığına
dair karşılaştırmalı izahlar sunulmuştur. Farklı dönemlere ait risalelerdeki
terimler tespit edilip bunların hangi amaç için kullanmış temren olduğu belirlenmeye çalışılmıştır (Bkz. Tipoloji Bölümü). Murabba, yasıç, peykân-kolulu, müselles, hilali bu terimlerden bazılarıdır.

•

Anadolu Ortaçağı’nda belirlediğimiz biçimsel temren tipolojisi şöyledir:
Dörtgen, Üçgen, Yassı, Dairesel, V veya Hilal biçimli, Keski biçimli, Kırlangıçkuyruğu veya Kancalı/Dikenli biçimliler ve Bileşik Tür. Bunlara ilaveten kundaklı yaylarla atılan oklara özgü Çarh türü uçlarla karşılaşılmıştır.
Bazı grupların alt tipleri mevcuttur. Bu biçimsel sınıflamayla her tipin savaş,
av, yarışma, idman alanlarından hangisi için kullanıldığı bu biçimsel açıklamaların içinde verilmiştir. Bu tiplerden dörtgen, üçgen, yassı dairesel, keski,
kancalı/dikenli ve bileşik temrenlerin savaş maksatlı; hilal biçimli, yassı ve
kancalı olanın av, dairesel olanların bir alt tipinin eğitim maksatlı kullanıldığı anlaşılmaktadır. Dörtgen tipin her maksada uygun olduğu, yassı tipin
alt türleri içinde farklı maksatlara uygun temrenler olduğu, buna karşın hilal
biçimli tipin sadece av bilhassa ‘kuş avı’ için kullanıldığı tespit edilmiştir.
Tespit edebildiğimiz çarh uçlarının tamamının savaş için kullanılmış olabileceğini buna karşın bazı vahşi ve büyük hayvanlara da bu uçların atılmış
olabileceğini değerlendiriyoruz.

•

İnceleme ve ölçme imkânı bulduğumuz Selçuklu ve Bizans ören yerlerine
bakarak ortalama ağırlıkları şöyle tespit ettik: Dörtgen olanların kısaları
4-10gr, uzun olanları 8-16gr.; yassı olanların kite tipi 2,51-10,42gr., eşkenar dörtgen tipi 4,7-14,88gr., kısa deltoit tip 2,8-14,75gr., uzun deltoit ise
4,58-15,74gr. arasında ağırlığa; dairesel tipin savaşa uygun olanı 7gr. iken
av ve/veya eğitim amaçlı olanların 4,01-5,97gr. arasında; hilal biçimlilerin
2,7-2,96 gr. arasında; keski tipin 4,48 gr., bileşik tipin ise 3,51x13,67gr.
arasında ağırlığa sahip olduğu anlaşılmıştır. Tespit edilebilen dörtgen kesitli
savaş amaçlı çarh uçlarının 18,29-125,28 gr. arasında ağırlığa sahip olduğu
tespit edilmiştir. Maalesef Karacahisar-Gevale gibi kovanlı çarh uçlarının
bulunduğu yayınlarda ağırlıklar ölçülmediği için bu tipe ilişkin bir tespitimiz
olamamıştır. Rusya Ortaçağ buluntularına bakılırsa 10-14.yy. a tarihlenen
klasik yaylara ait temrenlerin ortalama 9-10.gr., kundaklı yaylara özgü
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çarh uçlarının ise 18-30.gr. arasında olduğu, ancak 30-50 gr. hatta 200 gramı
bulan örnekler vardır. Medvedev ve bizim çarh uçları için tespit ettiğimiz
veriler, Taybuga risalesinde verilen ağırlıklarla paraleldir. Ancak objelerin
zaman içinde korozyon ve diğer etkenler nedeniyle oluşacak ağırlık kaybının
bu tespitlerde göz önünde bulundurulması gerekir. Buna karşın okun havada
süzülme ve dengesi gibi konularda başlıca âmil olan temren ağırlığının bu tip
çalışmalarda ölçülmesi elzemdir. Yücel, Topkapı Sarayındaki Osmanlı oklarını incelediği eserinde, Türk oklarında temrenin okun ağırlığını ve durumunu büyük ölçüde etkilediğini, 35-40 gr. lık tirkeş (savaş) oklarında ağırlıkları
bazen 16-17 gramı bulan temrenler kullanıldığını belirtir (Yücel, 1999:300).
Osmanlı dönemi için 10-12 gramın ortalama klasik yayla atılacak temren için
uygun bir ağırlık olsa da Selçuklu dönemi ve diğer Ortaçağ yay örneklerinin biraz daha ağır olduğu da düşünüldüğünde, temrenin de ağırlığının buna
bağlı olarak daha fazla olabileceği düşünülebilir. Bu ağırlığı üst sınır olarak
belirlersek Anadolu Selçuklu dönemi çarhları için 19-37 gr. arasında ağırlığı
uygun bulmaktayız.
•

Samsat Höyük’te ele geçen 12.200 temrenlik koleksiyonu teşkil eden dörtgen, dairesel ve çarh tipte temrenler savaş maksatlı kullanılan uçlardır. Bu
durum araştırmaya konu koleksiyonun savaş maksatlı bir siparişin ürünleri
olduğunu ortaya koymuştur.

•

Anadolu-Ortaçağ örnekleri içinde önemli sayıda üretim hatası örnek mevcuttur. Biz bu durumu iki şekilde yorumladık. İlki, üretim hatası örnekler
ve hazırlık ürünü cüruf gibi veriler bir üretime işaret etmektedir. İkincisi ise
üretim hatası veya kullanılamaz durumdaki ürünler hurda mantığıyla toplanmış atık malzeme olması şeklindedir. Ortaçağ’da demirin çok önemli bir değiş-tokuş veya emtia aracı olduğu, örneğin Hunlarda, çok önemli bir stratejik
malzeme, para yerine geçen bir araç olduğu bilinir. Ayrıca Ortaçağ Gotik
katedrallerinde toplanan hurda demirin fiyat listeleri mevcuttur. Samsat örneklerinin hiçbirinin kullanılmamış olması, karşılaştırdığımız diğer Ortaçağ
ören yerleri örneklerine göre oldukça özensiz ve neredeyse tam bitmemiş
gibi oluşlarına bakılırsa bu ikinci ihtimal daha kuvvetli hale geliyor. Ancak
yine de Samsat’ta bir üretim akışından bahsetmek doğru olacaktır.

•

Samsat temrenlerinin büyük kısmının heterojen (katışlıklı) bir içyapıya sahip
olduğunu, atık demirlerin ikinci üretimle eritilerek bu objelerde yeni malzemeyle birlikte yeniden kullanıldığını ortaya koymuştur. Ortaçağ’da büyük
çapta üretim yapılmış merkezlerde her nevî atık demirin depolanmış olduğunu görüyoruz. Bu hurdalardan üretim için veya emtia aracı olarak faydalanıldığı anlaşılmaktadır. Samsat’taki temrenlerin içyapılarında rastladığımız
ikinci kullanıma ait izler Ortaçağ’daki bu yaygın geleneğe işaret etmektedir.
Samsat, Ortaçağın büyük demir üretim merkezleri Selanik, Gloucestershire
gibi bir hurda toplama merkezi olabilir. Eğirdir ve Kubad-Abad gibi daha
sınırlı sayıda temrenin ele geçtiği örenyerlerinde, daha temiz içyapıya sahip
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üretimler yapılmış olması, her yerde bu hurdaların toplanmadığını, bu durumun, büyük üretimlerin yapıldığı yerlere özgü bir alışkanlık olabileceği
değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın hazırlandığı günlerde ortaya çıkan yeni
bir arkeolojik keşif, Konya-Gevale Kalesi’nde de bu türlü kitlsel bir üretim
akışı veya hurda mantığıyla demir toplama/biriktirme alışkanlığına ait verilere işaret etmektedir.
•

Samsat’ın büyük çaplı temren üretimlerinin yapıldığı bir merkez olduğu anlaşılmaktadır. Bunu çok sayıda üretime ait külçe ve üretim hatası örnekler
ortaya koymaktadır. Bu büyük üretim örneklerinin Ortaçağ’da birçok örneği
vardır. İngiltere Gloucestershire’daki 1256 tarihli St Briavel Kalesi’nde gerçekleştirilen kazılarda 25.000 ‘quarrel’ tipi çarh ucu bulunmuştur. Buradan
İngiltere’nin diğer merkezlerine önemli sayıda temrenin üretilip gönderildiğine, hatta bunlar için ne ödendiğine dair birinci el kayıtlar mevcuttur (bkz. Bu
bölümün çarh temrenleri bölümüne). Haçlı kalesi Vadum Iacop’da bulunmuş
1000 temren bu anlamda bir üretime işaret eder. Filistin’deki Memluk/Haçlı
Kalesi Arsuf’da bulunmuş 1200 demir temren için de bunu söyleyebiliriz.
Selanik, Gloucestershire gibi önemli bir üretim merkezidir ve Ortaçağ’da Bizans’ın metal üretim ‘fabricae’sıdır. Adıyaman-Samsat’ta bulunmuş 12.200
adetlik büyük temren grubu da Samsat’ı Ortaçağın bu büyük üretim merkezleri arasına koyar. Bu tip büyük üretimin Osmanlı döneminde de devam ettiği
bir kayıtta ortaya çıkmaktadır. Fatih döneminde Gelibolu kalesine ait 1462
tarihli tahrir defterlerinde zenberek oku yapıcısı üç gayr-i müslim Rum reaya’yanın, kişi başına yılda 3600 (yılda toplam 10.800) zenberek oku yapmaları karşılığında avârız vergisinden muaf tutulduklarını ifade etmektedir. Bu
veri Samsat, Selanik, Arsuf, St Briavel’de görülen büyük üretimin Osmanlı
döneminde de planlı bir şekilde sürdürdüğüne işaret etmektedir.

•

Bu merkezler arasında üretilen tipler konusunda farklıklar karşımıza çıkmaktadır. Dörtgen denilen tip tüm merkezlerde en fazla sayıda ele geçen tiptir.
Ancak büyük üretimin yapıldığı merkezlerde (Samsat-Arsuf-Gloucestershire-Gorodishche) bu tiple diğer tipler arasındaki üretim oranı dörtgen lehine
çok açıktır. Kubad-Abad ve Eğirdir gibi merkezlerde bulunan toplam 50-60
temrenin tipler arasındaki dağılımının ise daha dengeli olduğu görülmektedir. Büyük üretimin yapıldığı yerlerde bazı tipler hiç yoktur. Örneğin hilal
biçimli ve kuş avı için kullanılan tip Samsat ve büyük sayıda temren üretimin
yapıldığı diğer merkezlerde hiç ele geçmemiştir. Bu durum toplu üretimin
yapıldığı Samsat gibi merkezlerde av, eğitim veya yarışma için temrenler
yerine sadece savaş temreni üretildiğine işaret etmektedir.

•

Samsat temrenleri beraberinde luppe külçeleriyle birlikte ele geçmiştir. Bunlar bilindiği gibi demir ocağından ilk işleme tabii tutularak çeşitli maksatlar
için üretim yapılacak yere getirilen ara mamul parçalarıdır. Sadece bu veriler
bile Samsat Höyük’te bir demir üretim atölyesine sahip olduğunu ortaya koymaya yetecektir. Ayrıca bizim verilerimiz arasında bulunan ve üretim aşa-

180

malarına işaret eden temrenlerin ele geçmiş olması da bu iddiayı destekler
niteliktedir.
•

Şekillenmesi henüz bitmemiş temrenlerin adım adım üretildiğine dair elimizde veriler mevcuttur. Ancak, bu örneklerin metalürjik analiz sonucunda
kesinleştirecek sonuçlar demir malzemenin yapısından kaynaklanan zorluklar gereği tam olarak elde edilememiştir. Ancak üretim akışı olduğu açıktır.

•

Kazılarda elde edilen üretim hatası bazı parçalarda çok yüksek karbon oranı
tespit edilmiştir. Biz bu durumu şöyle değerledirdik: Demirci ustası içyapı
sertliğini bilmeden eline aldığı hazırlık ürünün çok sert malzemeden olduğunu fark eder. Usta bu malzemeyle üretim yapılamayacağına karar verdiğinde
şekillendirmeden vazgeçer ve malzemeyi yarım şekillendirilmiş haliyele bir
kenara bırakır. Ancak atmaz, ikincil üretim veya değiş tokuş/alım-satım için
depolar/saklar.

•

Arsuf, Vadum Iacop ve El-Markap Kalesi verileri, özellikle kale kuşatması türü savaşlarda daha çok dörtgen (murabba) ve çarh tipi temrenlerin
kullanıldığını ortaya koymuştur. Samsat’ta da bu tip temrenlerin çoğunlukta
olması, böylesi bir savaş için düşünülmüş bir sipariş olduğunu düşündürür.
Ok risalelerinde, dörtgenlerin her türlü amaca uygun olduğuna dair ifadelerle
karşılaşırız, kazı buluntularının neredeyse tamamında dörtgenlerin en fazla
rastlanılan tip olması da bu veriyi doğrulamaktadır.

•

Yassı-murabba-çarh ucu gibi farklı tipteki temrenler için farklı hazırlık ürünü kullanılmadığı, aksine hepsi için benzer luppelerin kullanıldığını tespit
edilmiştir. Tiplerin büyük veya küçük örnekleri için de farklı malzeme kullanımı yoktur. Üretim aşamalarına işaret eden parçalar, temrenlerin, luppelerden üretilmiş demir çubuklardan demirci makası ile kesilerek ustanın elinde
önce iğneden başlayarak istenilen form teşkil edilene kadar dövülerek üretildiğini göstermiştir.

•

Objeler doğrudan izabe yöntemiyle elde edilmiş luppelerden sıcak dövme
tekniğiyle üretilmiştir. Biz bu yaygın bilinen üretim sonrası objelerin nasıl
sertleştirildiğini anlamaya çalıştık. Karbürleme denilen sertleştirme yöntemi –kabaca- odun kömürü gibi karbon içerikli malzemelerin içerisinde bekletilen demir ya da çelik aletlerin yüzeyden karbon emmesini sağlayan bir
ısıl işlemdir. Bu teknikte, temrenlerin ağız kısımları saatlerce ocakta odun
kömürü içerisinde bekletilerek karbon difüzyonu sağlanarak sertleşmesi
sağlanır (Güder, Yavaş&Yalçın, 2015: 203). Samsat örneklerinde görülen
bu sertleştirme yöntemi Arsuf Kalesinde görülmüyor. Kubad-Abad Sarayı
(1235) ve Eğirdir Kervansarayında (1237-38) karbürleme dışında katmanlı
çelik ve soğuk dövme denilen yöntemler de uygulanmıştır. Bu temrenlerde
tabaka tabaka oluşturulmuş bir üst yapı ile sertleştirme sağlanmıştır. Kinet
Höyük’te hem yassı hem dörtgen tiplerde karbürleme tekniği görülmüştür.
Yumuktepe Höyüğün Ortaçağ katmanlarına ait iki murabba temrenin anali181

zinde karbürleme yok ama kullanılan luppenin yapısında fosfor’un bulunuyor olması, karbürlemeye ihtiyaç hissetmeyecek bir içyapıya sahip olduğunu
göstermiştir.
•

Kuşkusuz bu yöntem farklılıkları luppelerin kalitesinden de kaynaklanıyor
olmalıdır. Arsuf ve Samsat gibi büyük üretimlerin gerçekleştirdiği merkezlerde daha kirli cüruflar elde edilmişken, Eğirdir ve Kubad-Abad gibi sınırlı
bir temren üretimin olduğu merkezlerde, homojen, saf demire daha yakın,
karbonsuz cürufların bulunması temrenlerin üretildiği luppelerin kalite farkı hakkında fikir verici olmuştur. Nitekim Kubad-Abad Sarayında Orta ve
Güney Asya’ya özgü bir çelik üretim yöntemi olan yüksek kaliteye sahip
pota çeliği külçelerinden, yüzeylerinin su akışını andıran motiflerin süslediği
‘Damascus’ tarzında üretilmiş bıçakların bulunmuş olması (Güder, Yavaş&Yalçın, 2015: 199) Selçuklu Sarayına ait verilerin bir miktar daha özenli luppelerden üretildiğini göstermiştir. Dolayısıyla sınırlı ve büyük (fabrikasyon)
üretimin yapıldığı yerler arasında kullanılan malzemeden kaynaklı farklar
olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu sonucun bir sebebi de büyük üretimin yapıldığı yerlerde hurda (atık) demirlerin daha fazla sayıda olması, buna karşın Kubad-Abad-Eğirdir gibi sınırlı üretime ait yerlerde daha az sayıda atık
malzeme olmasıdır. Bunun sonucu olarak da Samsat’ta daha fazla heterojen
(atık malzemenin de değerlendirdiği) üretim Kubad-Abad ve Eğirdir’e göre
daha fazla olmuştur.

•

Samsat Höyük Kule’deki diğer önemli buluntuları demir külçelerdir. Ağırlığı
300-1.720 gr. arasında değişen külçeler toplam 120 adettir. Bu külçelerin
en sağlam kalabilmiş olan iki örnek kuleyi farklı ölçülerde mekânlara bölen muhdes eklerin arasında ele geçmiştir. Kare kesitli ve iğ biçimli külçeler, dövmeden olup her türlü metal üretiminde ara mamul olarak kullanılan
luppeler olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim N. Özgüç, (1986:222) Samsat’taki
Ortaçağ kalıntılarının birçoğunda “cüruflaşmış demir külçeleri” ele geçirildiğini belirtir. Cüruf ve ingotların varlığı metal üretimine işaret eder. Samsat’ta
demirci ocağı bulunmamıştır. Ancak Ortaçağ’da bu üretimin seyyar veya kolaylıkla kurulup-kaldırılabilecek ocaklarda yapılmış olması onların bugüne
neden ulaşamadığını açıklayabilir. Temrenlerin ve onların üretiminde kullanıldığı anlaşılan külçelerin sayısal çokluğu bunun dışında çok sayıda çivi,
araba ve nal parçalarının da bulunması Samsat’taki demir üretiminin yoğunluğuna işaret eder. Samsat’ta üç katlı olduğu anlaşılan kulenin ortasındaki iki
kare ayak bu katın basık bir haç tonozla örtülü olduğunu düşündürür. Kulenin
zemin katının yaşamaya uygun bir mekândan daha çok, Ortaçağ burçlarının
genelinde rastladığımız gibi depo-kiler gibi saklamaya mahsus bir işlev gördüğü söylenebilir. Demir Ortaçağ’da son derece stratejik öneme sahip bir
metal olup üretim teknolojine ait bilgilerin saklandığı, atık malzemelerinin
bile saklanarak düşman eline geçmemesine gayret edildiği önemli bir emtia
aracıydı. Bu yüzden Ortaçağ sitleri, çoğunlukla da kalelerinin bazı bölümle-
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rinde toplu halde demirden ara mamullere veya işlenmiş atık ürünlerine rastlanması tesadüf olmamalıdır. Malzemenin hem hammadde hem de yeniden
kullanıma mahsus olmak üzere depolanması çok sık görülen bir uygulamadır.
Dolayısıyla kulenin alt katında, -özel bölmeler ihdas ederek- kullanıma hazır
atık demir malzemelerin, ticari alış-verişte bir emtia veya yeniden üretim için
bir hammadde olarak kullanılmak üzere saklandığı/depolandığı anlaşılmaktadır. Nitekim Samsat’ın değerli seramik ve cam lüks ürünleri de temrenlerle
birlikte kulenin bu bölmelerinde aynı maksatla saklanmış olmalıdır.
•

Samsat temrenlerinin iğnelerinde kalabilmiş ahşap kalıntılarına rastlanmış
olması temrenlerin okun gövde kısmına bağlanma işleminin üretimin yapıldığı atölyelerde gerçekleştirildiğini ortaya koymuştur. Söz konusu ahşap partiküllerinin analizi sonucunda ok gövdesine ait bu parçaların Gymnospermae-Açık tohumlu, Kozalaklı bitki grubundan, Pinus (Çam) bitki taksonu olduğu anlaşıldı. Bu sonuç Kubad-Abad Sarayı örnekleriyle uyumlu bir sonuçtur.
Arsuf’ta yapılan analizlerde de çam ağacı sonucu bulunmuştur. Bu sonuç şu
açıdan önemlidir. Osmanlı dönemi ok gövdeleri çoğunlukla çam ağacından
yapılırdı. Asya’da Hun- Göktürk dönemlerinde ok gövdesi için daha çok huş
ağacı tercih edilmiştir. Bunun sebebi Anadolu’nun, huş ağacının büyümesi
için uygun bir iklime sahip olmamasıdır. Analiz sonucunda ortaya çıkan bu
sonuç, okun gövdesi konusundaki ağaç tercihinin, Selçuklu-Ortaçağ döneminden başlayıp Osmanlı’da süren bir geleneği olduğunu ortaya koymuştur.
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•

Ağaç Uçlu Oklar: Moğolların Gizli Tarihi’nde niteliği belirtilmeyen ok tipi
(Anonim, 2010:52, 53, 92.).

•

Āhenīn-Peykān ()آهنین پیکان: Safevî ok risalelerinde demirden üretilmiş temrenlere verilen genel ad (Khorasani, 2016:54).

•

Ak Yelekli Ötkün Ok: Dede Korkut hikâyelerinde ses çıkaran vızıldayan
oka “ötkün” denilir (Ergüç, 1966:888). Bu da ıslık çalan okları akla getirmektedir. B. Ögel, ilk kez Mete Hanın (M.Ö. 209) ordusunda ıslık çalan okların
kullanıldığını, Osmanlı döneminde “çavuş oku” denilen okun bunun karşılığı olduğunu ifade eder (Ögel, 2010:8). Ü. Yücel ise Osmanlı döneminde
ordunun hareketini kontrol eden bu okun “kılavuz ya da çağırgan oku” gibi
isimleri olduğunu belirtir (Yücel, 1999:296). Çağırgan terimi ise Divan-ı Lûgat-it Türk’teki “çevürgen” tabirini akla getirir. Bu tabir “okları sınayan…”
ifadesiyle birlikte kullanılır. Bu terim okları istediği tarafa yönlendiren kişi
için kullanılmış olabileceğini; nitekim ‘öt’ köklü kelimelerin Karaça-Malkar
destanlarında okçulukla ilişkili kullanılmasından ötürü ıslık çalan ok tipinin
çewirgen (çağırgan), ötkün ve çavuş ifadeleriyle ilişkili olduğunu belirtilir
(Temizkan-Çoban, 2015:25). Bunun dışında, Dede Korkut Kitabında geçen
“ötkün ok” ifadesinin, kitabın muhtelif yerlerinde düşman askerine zarar
verebilecek bir ok tipi manasında kullanılmasından yola çıkarak “ötüb” ün
“zırh delen darb oku” anlamına geldiği ifade edilir (Tavkul, 2004:21).

•

Amāji: Memluk ok risalelerine göre, meydâni (hedef) atışlarında kullanılan
ucu küt bir başlığa sahip ok tipidir. Atlı okçu birlikleri, bu ok tipini belli
bölgeleri işaretleme maksadıyla kullandığı için bu oklar daha büyük (kabaca,
pürüzlü) üretilirdi. Ucunun sınırlı penetrasyon kabiliyeti zemine ve kuma giriş olanağı tanırdı (Latham-Paterson, 1970:29).

•

Anghu: Moğolların Gizli Tarihi’nde 900 alda’ ya (bir mesafe türü) atıldığı söylenen, ancak nevî’ne ilişkin bilgi verilmeyen bir çeşit ok (Göksu,
2013:161, not 499).

•

Akkar ()راكع: Huuri’e göre, kol ve bacaklar yardımıyla çekilen katil ve kıyıcı şeklinde tabir olunan bir çarh tipi (Latham-Paterson, 1970:29).

•

Ardis (ἄρδις): Antik Yunan’da oka verilen genel isim (Yates, 1875:1001).

•

Atraktos (ατρακτος): Roma döneminde ok tiplerine verilen isimlerden biri
(Kolias, 1988:218).

18
Bu lügatçe’de, erken dönemden Klasik Osmanlı veya Memluk ok risalelerine kadar Türk ve İslam kaynaklarında geçen ok
ve temrenler üzerine terimler ve onların izahları bulunmaktadır. Ok ve okçuluk dışında Ortaçağ’da sıklıkla kullanıldığı anlaşılan
fırlatma makinelerinin uçlarına ilişkin -Ortaçağ okçuluk araştırmalarında ilk kez- tespitlere yer verilmiştir. Kelimelerin açıklamalarında dipnotlarda atıf yapılan araştırmalardan faydalanılmıştır. Burada temren dışında özel tabirlerle anılan yay, mancınık
ve çarh ve uçlarına da konuyla ilgisi dolayısıyla yer verilmiştir.
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•

Az ok: Osmanlı okçuluk literatüründe uzağa gitmeyen kusurlu veya kalitesiz
oka verilen isim (Yücel, 1999:394).

•

Azak/Azuk: Divan-ı Lûgat-it Türk’te, nereden ve kimden geldiği belli olmayan (serseri) oka verilen isim (Kâşgarlı Mahmud, 1992:20).

•

Azmayiş Oku: Osmanlı ok risalesi Telhis’e göre bu yarışma oku iki türdür.
1) Demir temrenli, 2) Zeytunî denilen demir temrenli soya küçüklüğünde
olanı (Mustafa Kâni Bey, 2010:128).

•

Basillious Sagitta (βασιλιχαι σαγιτται): Roma döneminde en büyük ok çeşidine verilen isim (Kolias, 1988:218).

•

Başak: Divan-ı Lûgat-it Türk’te okun veya mızrağın delici uç kısmına verilen isimlerden biri. Temren. (Kâşgarlı Mahmud,1992:C.I,378; C.II, 14, 328,
C.III, 220).

•

Başaklamak: Divan-ı Lûgat-it Türk’te okun demir malzemeli ucunu takma
eylemine verilen isim (Kâşgarlı Mahmud,1992:C.III, 337).

•

Bazlah: Taybuga risalesinde çark yayıyla atılan ve kısa mesafe atışlarına
mahsus kovanlı tipteki temren tipi. Genellikle 3 dirhem ağırlığındadır (Latham-Paterson, 1970:30).

•

Belemnon (βελεmνον): Antik Yunan’da ok tiplerine verilen genel adlardan
biri (Kolias, 1988:218).

•

Belos (βελος): Antik Yunanda ok tiplerine verilen genel adlardan biri (Kolias, 1988:218).

•

Boltsuu: Moğol okçuluğunda genellikle kemik boynuz veya ahşaptan yapılan yarışma temreni (Browvstein, 2008:30).

•

Borı: Divan-ı Lûgat it-Türk’te ok ucuna geçirilen temren oyuğu veya halkasına verilen isim (Kâşgarlı Mahmud,1992:C.I, 220).

•

Cānvārī ()جانواری: Geleneksel Türk-Safevî okçuluğunda av için kullanıldığı
söylenen temren tipi (Allan, 1979:441).

•

Çarḫ/Çark ()چرخ: Ortaçağ’da yaygın kullanılmış olan kundaklı yay sınıfından bir savaş aleti. Zenbûrek ile farkı henüz belirlenememiştir. Tarih
Cihangûşa’da geçen ifadelerden (“…Yaylardan ve çarklardan çıkan oklar
yağmur gibi yağdı” veya “…siperlere neft ve ok atan çarklar yerleştirdiler”)
(Cüveynî, 1998:341, 365, 370) hem ok hem de neftle atılabildiği anlaşılmaktadır. Alaaddin Ata Melik Cüveynî, ok atan çarhlara “tîr-i çarh” tabirini
kullanarak bu tipleri ayırır. İbn Bibi’de “Ermeni kralının Sultan Keykubat’a
diğer haraçlarla birlikte her yıl 500 çarkçıyı göndermeyi taahhüt ettiği”
(İbni Bibi, 1999:352) yazılıdır. Bunun dışında yine İbni Bibi’de geçen ve
orduda çarkçılardan oluşan özel bir birlik olduğunu ifade eden “Ertesi sabah
Pervane ve Sinaneddin, yanlarında çarkçılar, öncü birlikleri ve ellerinde kılıç, sırtlarında siper olan askerlerden oluşan kalabalık ve haşmetli bir alayla
şehirden ayrıldılar” (İbni Bibi, 1999:C.I, 431) şeklindeki ifadeler, Anadolu

200

Selçuklu döneminde ne kadar önemli bir silah olduğunu ortaya koyar. Türk
ve Hint kaynaklarında “çarḫ (”)چرخ, Arab kaynaklarında ise “ḳavs-el’çarḫ
( ”)قوس الچرخveya “ḳavs-er’rical (الرجال
ّ  ”)قوسolarak anılır (Huri, 1941,:94,
not 2-3). “Ayak yayı” olarak da literatürde anılan bu alet Batı literatüründe
“crossbow” olarak bilinir (Payne-Gallwey, 1958). Bunun Taybuga’ya göre
atlı süvarilerin de kullanabileceği tipinin adı ḳavs-er’rekāb (الرکاب
ّ  )قوسdir
(Latham-Paterson, 1970:19). Ancak Latham bu üzengili yayın makaralı bir
sistemi gerektirmesi ve bunun atın üzerinde kullanılmasının zorluğundan
yola çıkarak çarh ile ḳavs-er’rekāb’ın farklı aletler olduğunu belirtir (Latham, 1970:102). Temel olarak kundaklı yay türünden bir alet olan çarh/çark,
piyade veya atlı ayak yaylarından farklı bir alettir.
•

Çarhger ()چرخگر: Çark veya zemberek imalatçısı (Uyar, 2006:221).

•

Çengāl-i peykān-i gārī ()چنگل پیکان گاری: Geleneksel Türk-Safevî okçuluğunda, hilal biçimli temrene verilen isim (Khorasanî, 2013:68).

•

Celu-dār ()جلودار: Geleneksel Türk-Safevî okçuluğunda yay yapan kişi, usta
(Khorasanî, 2013:56).

•

Çentikli ok: Moğolların Gizli Tarihi’nde bahsedilen bir ok türü. Bu okun
–kaynakta açık olarak belirtilmemesine karşın- zehirli oku ifade ettiği ileri
sürülür (Göksu, 2013:161, not 501). Gumilev, okun üzerine çentik atılmasının hem üretim süresini artıracağı hem de savaşta işe yararlılık oranını düşüreceğinden bahisle, çentik kelimesinin okun zehirli olmasından ötürü derine
saplanmaması gerektiği için kullanılmış bir tabir olduğunu belirtir.

•

Çıgılvar okı: Divan-ı Lûgat-it Türk’te geçen bir çeşit küçük ok (Kâşgarlı
Mahmud,1992:C.I, 493-494).

•

Çok (Yüğrük) Ok: Uzağa giden ok (Yücel, 1999: 397).

•

Cubb-yi tīr ()جبّ ٔه تیر: Şeyhname’de okun temrenden yeleğe kadar olan gövdesine verilen isim (Khorasanî, 2013:56).

•

Cubb-yitīr-i nuh-muştī ()جبّ ٔه تیر نهمشتی: 11. yüzyıl Türk okçuluğunda gövdesi dokuz yumruk uzunluğundaki oka verilen isim (Khorasanî, 2013:56).

•

Çuram/Çuramokı: Divan-ı Lûgat-it Türk’te diğerlerinden daha uzağa gittiği söylenen hafif oka verilen isim (Kâşgarlı Mahmud,1992:C.I, 413).

•

Çuvāl-dūz (چووالدوز/)جوالدوز: Fahri Müdebbir’in risalesinde geçen bu tabir, Türkçe’de bir ucu sivri, bir karış uzunluğunda demir alet anlamına gelmektedir. Ancak risaledeki anlamının bir çeşit ok olduğu anlaşılıyor (Uyar,
2006:222).

•

Dakar ()راكاد: Tarsusi’nin risalesine göre demir oka verilen isim (Boudut-Lamotte, 1968:158).

•

Demir Delen Oklar: El-Hüseynî’nin naklettiği bir hikâyede Nizâmü’l-Mülk’ün kumanda ettiği askerlere saldıran bir Gürcü Beyin, Rum askerlerine attığı okların demiri (muhtemelen zırhı a.y.) deldiğinden bahsedilir.
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Bu ok için özel bir tabir kullanılmamıştır (Göksu, 2013:148). Buna karşın,
Dede Korkut Kitabında “ötkün ok” ifadesinin kitabın muhtelif yerlerinde
düşman askerine zarar verebilecek bir ok tipi manasında kullanılmasından
yola çıkarak “zırh delen darb oku” anlamında da kullanılmış olabileceği ifade edilmiştir (Tavkul, 2004:21). Nitekim Urfalı Mateos, Tutuş ordusundaki
Selçuklu askerlerden birinin attığı okla Arap emirlerinden İbrahim’in çelik
miğferini delerek öldürmesi anlatılır (Urfalı Mateos, 2000:181). Buradaki ok
aynı anlamda kullanılmış olmalıdır.
•

El Rimāt’ul-Muḫtārūn ()الرمات المختارون: Seçkin okçulara verilen isim (Nicole, 1999:592).

•

Errāde ()اراده:
ّ Uzun mesafelere taşlar atabilen bir tür mancınık. Fahri Müdebbir’in askeri risalesinde geçen (Uyar, 2006:223) Mancinik-endāz
()منجنیق انداز, Errāde-endāz ()اراده انداز
ّ veya Neft-endāz ( )نفت اندازgibi tabirlere
bakılırsa sözü geçen aletler birbirinden farklıdır. Errāde’nin sürekli kuşatma
ile ilgili anlatımlar sırasında ve mancınıkla birlikte kullanıldığını görüyoruz.
Reşidü’d-din tarihinde “Mancinik ve errāde yerleştiriyorlar…”, (Reşidü’d-din, 1999: 171), Aksarayî’nin Müsamarat-ül-ahbar’ın da “Ne ateş atan
errâde ne de dünyayı yakaş şimşeğe benzeyen neffāte işe yaradı” (Aksarayî,
2000:242). İbn Bibi de, … “sonra savaş araç ve gereçlerini hazırlayıp kale
içine errâde ve işkence yerleştirdiler.”, “Bu düşünceyi yerinde ve bu tedbiri
uygun gören Emir Kemaleddin ile Çeşnī-gīr Emir Mübarizeddin Çavlı-Allah
onlara rahmet eylesin- mancinik, errāde, “neffātlar (”)نفّات, nekkāblar ()نقّاب,
taş atanlar. Yaycılar ve diğer harp araç ve gereçlerini kullananları bulup
bütün cephane aletlerini tertip ettiler”, “4 gün 4 gece çekirge ve an sürüsü
kadar errāde ve mancınıkı fitne kâfirlerin üzerine yağdırdılar” (İbn Bibi,
2996:C.I, 421) şeklindeki ifadeler errâde ve mancınık’ın bilinçli bir şekilde
birbirinden farklı kullanıldığını gösterir.

•

Evtār (اوتار/)اوطار: Ömer Hayyam’ın Norûz-nâme’sinde ( )نوروزنامهyayın kirişine verilen isim (Khorasani, 2014:19).

•

Girārān ()گراران: Tarsusî’de, (Boudot-Lamotte, 1968:11, Pl.IV) temrenin
ağız kısmındaki kanat (bıçak) biçimine verilen isim. Çağdaş ok literatüründe
iki kanatlı, üç loblu şeklindeki izahlarda geçen ifadeler bunun karşılığıdır.
Batı literatüründeki ‘Midrib’ tabiri de bu anlamda kullanılır.

•

Golde: Moğol hedef oku. Ahşap gövdeli ve ahşap veya kemik uçlu olurdu
(Browstein, 2008:30).

•

Gūşe-i Kemān ()گوش ٔه کمان: Norûz-nâme’de yayın kulak da denilen uç kısmına verilen isim (Khorasani, 2014:19).

•

Halenc ()هالنج: Sultan Alparslan’ın Malazgirt fethi öncesi askerlerine biner
adet dağıttığı söylenen ancak niteliğine ilişkin bilgi verilmeyen ok türü (Sümer-Sevim, 1988:42).
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•

Ḫāne ()خانه: Norûz-nâme’ye göre yayın kollarına verilen isim (Khorasanî,
2014:19).

•

Hava Gezi: Osmanlı okçuluğunda menzil atışları için kullanılan idman oku.
Temreni ve soyası yoktur (Yücel, 1999:295).

•

Haydarî (Canvarî/Canavar): Taybuga risalesinde geçen ve av için kullanıldığı belirtilen temren tipi. İsmindeki canvarî veya canavar hayvanlara
özellikle vahşi hayvanlara mahsus olduğunu düşündürür (Latham-Paterson,
1970:26).

•

Hazvah: 14.yy. Memlük dönemi ok risalesi Taybuga’ya göre bir arşın boyundaki oka verilen isim (Latham-Paterson, 1970:164).

•

Heki Oku: Osmanlı okçuluğunda menzil atışlarına hazırlık için veya okçular arasında tertiplenen gündelik yarışmalarda kullanılan bir ok türü (Yücel,
1999:291).

•

Hilālī ()هاللی: Türk-İran ok risalelerinde hilal biçimli ok ucuna verilen isim
(Khorasanî, 2016:54).

•

Ho’oçah: Moğolların Gizli Tarihi’nde uzak mesafe oku (Anonim, 2010:59).

•

Hurcīn ()خرجین: Moğolların Gizli Tarihi’nde ok taşıyıcılarına verilen isim
(Anonim, 2011:146).

•

İbriş oku (abriş, ebruş, ebruveş): Osmanlı okçuluğunda idman ve meşk
okuna verilen isim. Menzil idmanlarında kullanılır (Yücel, 1999:296).

•

Ḳabża-gāh ()قبضه گاه: Okun kabza kısmına Safevi okçuluğunda verilen isim
(Khorasanî, 2014:20).

•

Kalva: Divan-ı Lûgat-it Türk’te tahta temrenli öğrenci/talim okuna verilen
isim (Yıldırım-Çiftçi, 2012:1243).

•

Karabatak oku: Osmanlı okçuluğunda kemik soyalı ve bakkam gezli bir
meşk okudur. Yeleği, heki yeleği biçiminde ve boynunda olup, hekiden tek
farkı, yeleğin kuğu tüyü yerine karabatak tüyünden yapılmış olmasıdır (Yücel, 1999:292).

•

Karın atmak: Divan-ı Lûgat-it Türk’te hayvan işkembesine ok atılması
(Kâşgarlı Mahmud, 1992:C.I, 403).

•

Katurlug ok: Ağı (zehir) bulaştırılmış temren (Kâşgarlı Mahmud, 1992:C.
II, 284).

•

Ḳavs-el᾿bundūḳ ()قوس البندوق: Bu yay, Tarsusî’nin eserinin ikinci bölümünde
“farklı türde yaylar” başlığı altında geçer. Tarsusî, Tatar yayının ilk tiplerinden olduğu ve kuş vurma için atış yapıldığını belirtir. Bu yaydan Bunduq
veya Ğulahiq denilen seramik taşlar atılırdı (Boudot – Lamotte and F.Viré,
1970:49).

•

Kavsī ()قوسی: Safevî okçuluğunda yaya verilen isim (Khorasani, 2014:20).
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•

Kâz (Mi’rad ‘Usfuri): Taybuga’nın risalesine göre çapraz uçuşlu kuşa atılmaya uygun, yeleksiz temrensiz ok (Latham-Paterson, 1970:164).

•

Kemān ()کمان: Kompozit Türk yayına Türk-İran ok risalelerinde verilen
isim. (Khorasani, 2014b:28).

•

Kemān-dār ()کماندار: Safevî okçuluğunda okçuya verilen isim (Khorasani,
2013:56).

•

Kemānger ()کمانگر: Safevî okçuluğunda yay yapan kişi, ustaya verilen isim
(Khorasani, 2013:56).

•

Kemān-gīr ()کمانگیر: Safevî okçuluğunda okçuya verilen isim (Khorasani,
2013:56).

•

Kemān-i ʿāc ()کمان عاج: Safevî okçuluğunda fildişinden üretilmiş yaya verilen isim (Khorasani, 2013:57).

•

Kemān-i ʿāc-ḳabże ()کمان عاج قبضه: Safevî okçuluğunda kabzası fildişinden
üretilmiş yaya verilen isim (Khorasani, 2013:57).

•

Kemān-i ʿArabī ()کمان عربی: Fahri Müdebbir’de Arap yayına verilen isim
(Khorasani, 2014:21).

•

Kemān-i Bulend ()کمان بلند: Norûz-nâme’de uzun yaya verilen isim (Khorasani, 2014:19).

•

Kemān-i Bulend-ḫāne ()کمان بلندخانه: Tarsusi’de uzun kolları olan yaya verilen isim (Khorasani, 2013:57-58).

•

Kemān-i Cācī ()کمان جاجی: Günümüzde “Taşkent” olarak bilinen merkeze
özgü yay (Khorasani, 2014:21).

•

Kemān-i Ceng ()کمان جنگ: Safevî okçuluğunda bir tür savaş yayı (Khorasani, 2014:22).

•

Kemān-i Çarḫ ()کمان چرخ: Kale kuşatmalarında kullanılan mancınık (Khorasani, 2013:57-58).

•

Kemān-i Çīnī ()کمان چینی: Çin/Türkistan menşeli yay (Khorasani, 2014:21).

•

Kemān-i Fūlād ()کمان فوالد: Safevî okçuluğunda çelik yaya verilen isim
(Khorasani, 2014:21).

•

Kemān-i Gurūhe ()کمان گروهر: Nizamî-i Arûzî’ye göre topraktan yapılmış
mermiler atan bir tür yay. Nizamî-i’yi İngilizce’ye çeviren Browne, bu aletin
çarh/çark olduğu belirtilir (Göksu, 2013:160).

•

Keman-i Ḫārezmī ()کمان خوارزمی: Harzem bölgesine özgü yay (Khorasani,
2014:21).

•

Kemān-i Ḥikem ()کمان حکم: Kale kuşatmalarında kullanılan mancınığa verilen isim (Khorasani, 2014:21).

•

Kemān-i Ḥikmet ()کمان حکمت: Safevî okçuluğunda büyük ok atan makineye
verilen isim (Khorasani, 2013:57-58).
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•

Kemān-i Hindūyī ()کمان هندویی: Hindistan’a özgü bir yay türü (Khorasani,
2014:21-22).

•

Kemān-i Kebbāde ()کمان کبّاده: Safevî okçuluğunda eğitim okuna verilen
isim (Khorasani-Dwyer, 2016:51).

•

Kemān-i Kirmān ()کمان کرمان: Safevî okçuluğunda bir tür savaş oku (Khorasani, 2012:2).

•

Kemān-i Miyāne ()کمان میانه: Ömer Hayyâm’ın ‘orta büyüklükte’ diye tanımladığı ok (Khorasani, 2014:19).

•

Kemān-i Ney-i Tufāk ()کمان نی تفاک: Tartusî’de kamıştan yapılmış yaya verilen isim (Khorasani, 2014:19).

•

Kemān-i Pārsī/ Kemān-i Fārsī ( کمان فارسی/)کمان پارسی: İran yayı (Khorasani, 2014:21).

•

Kemān-i Pest ()کمان پست: Ömer Hayyam’ın küçük ölçekli yaylar için kullandığı isim (Khorasani, 2014:19).

•

Keman-i Ṭā᾿irān ( طایران/)کمان طائران: Bilhassa kuş avı kullanılan bir yay tipi
(Khorasani, 2013:57).

•

Kemān-i Teng ()کمان تنگ: Safevî okçuluğunda kısa yaya verilen isim (Khorasani, 2013:58).

•

Kemān-i Tīr ()کمان تیر: Kısa atışlar için kullanılan ortalama bir yaya verilen
isim. Diğer yandan bu yay kılavuz atışlar için de kullanılırdı. Bu tipin sıra
dışı kısa oklarıona da kemān-i tīr-i nāvek (( )کمان تیر ناوکkısa atışlar için ok
ya da uç) da denirdi (Khorasani, 2013:58).

•

Kemānkāne ()کمانکانه: Safevî okçuluğunda yayların muhafaza edildiği yere
verilen isim (Khorasani, 2013:56).

•

Kemān-keş ()کمانکش: Safevî okçuluğunda okçuya verilen isim. Kemānvār
( )کمانوارtabiri de kullanılırdı (Khorasani, 2013:56).

•

Kemān-sāz ()کمانساز: Safevî okçuluğunda yay yapan kişi, ustaya verilen isim
(Khorasani, 2013:56).

•

Kemānvārīḫ ()کمانواریخ: Orta zaman Farsça’sında okçuya verilen isim (Khorasani, 2013:56).

•

Kesme: Divan-ı Lûgatit Türk’te enli oka verilen isim (Kâşgarlı Mahmud,1992:C.I., 434).

•

Keybūr ()کیبور: Moğolların gizli tarihinde 900 alda’ya atıldığı söylenen, ancak nevî’ne ilişkin bilgi verilmeyen bir ok türü (Anonim, 2010:122,204).

•

Khalkeres (χαλκήρης): Antik Yunanda bronzdan üretilen ok uçlarına verilen
genel isim (Yates, 1875:1001).

•

Kızıl Ok: Oku alan emirin derhal gönderen sultanın ordusuna katılması gerektiğine işaret eden ve simgesel bir anlamı olan kırmızı renkli ok. Celâlüd-dîn Hârezmşâh sefer (Moğol seferi) kararı alınca ordusunun ileri gelen205

lerine kırmızı (kızıl) oklar gönderdiği, bu okları alan emîr, han vs.nin maiyetindeki kuvvetlerle derhal sultan’a katıldıkları görülmektedir. Celâlüd-dîn
Hârezmşâh, Yassıçemen Savaşında mağlup olduktan sonra da Moğollara
karşı ordusunu toplamak üzere emîrlerine -içtima alâmeti olarak- kırmızı
(kızıl) oklar göndermiş, ancak toplanmaya vakit bulamadan Moğol akınları
başlamıştır (Göksu, 2010:994).
•

Ḳiskincīr ()قسقنجیر: Ömer Hayyam’ın Norûz-nâmesi’ne göre büyük mancınık (Khorasanî, 2014:21).

•

Kogu: Divan-ı Lûgat-it Türk’e göre temrenleri perdahlamak için huş ağacından yapılmış eğe (Kâşgarlı Mahmud,1992:C.I., 369).

•

Kūtah-ḫāne ()کوتاه خانه: Safevî okçuluğunda kısa kollu yaya verilen isim
(Khorasanî, 2016:56).

•

Mancinīḳ-i ʿarīż ()منجنیق عریض: Dört yöne atış yapabilen mancınık (Uyar,
2006:220).

•

Mancinīḳ-i Dīv ()منجنیق دیو: Dev, büyük mancınık (Uyar, 2006:220).

•

Mancinīḳ-i Gūrīvār ()منجنیق گوری وار: Gûrlular’a özgü mancınık (Uyar,
2006:220).

•

Mancinīḳ-i Ḫufte ()منجنیق خفته: Sabit mancınık (Uyar, 2006:220).

•

Mancinīḳ-i Revān ()منجنیق روان: Seyyar, yürüyen mancınık (Uyar, 2006:220).

•

Māvdūdī ()ماودودی: Altından yapılmış temren. Fahr-i Müdebbir, Mavdûd
diye (birisi veya yer) tarafından icat edildiğini söylediği bu temrenle birisi
öldürüldüğünde cenaze işlemlerinin ücreti ödensin diye altından yapıldığını
söyler (Allan, 1979:92).

•

Medḫel ()مدخل: Taybuga’nın ok risalesine göre temren iğnesine verilen isim
(Latham-Paterson, 1970:126).

•

Meydânî: Taybuga’nın 14.yy Memlük dönemi ok risalesine göre dairesel
hedef oku. Adından anlaşılacağı gibi meydan (yarışma) atışlarında veya eğitim alanlarında kullanılırdı. Bu tip oklarla, okçular pratik, spor, yarışma, şölen ve tatil günlerinde atışlar yapılırdı. Bunun yanı sıra devlet görevlilerinin
okçuluk ile ilgili yetenekleri ölçülürdü. İyi okçular bu hedef oklarıyla kendisi
için, temelde en doğru denge ve ağırlıktaki oku seçerdi. Savaş okları aynı
ağırlık ve dengede olmasına karşın hedef okları okçu için en uygun ağırlık
ve dengede olurdu. Hedef oklarının temreni dairesel kesitli, ucu külah (koni)
veya kaş kemer şeklindedir. En önemli özelliği dengeli, tek tip demir çubuklardan ve tek tip ağırlık, uzunluk ve kalınlıkta olmasıdır (Latham-Paterson,
1970:26).

•

Mi’balah: Taybuga’nın 14.yy Memluk dönemi ok risalesine göre, yassı
düz uzun, kargı mızrağına benzeyen, diğerlerine göre düz pürüzsüz ok (Latham-Paterson, 1970:164).
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•

Mishqas ()ساكشيم: Uzun temrene sahip olan oklara verilen genel isim (Latham-Paterson, 1970:164).

•

Miṣrāʿ() مصراع: Dört tüye sahip olan uzun ok (Latham-Paterson, 1970:19).

•

Mustafî n-naht: Taybuga’nın 14.yy Memluk dönemi ok risalesine göre, kalınlığı baştan sona aynı olan ok gövdesi tipi. Düz yontulmuş tip olarak tarif
edilmektedir (Latham-Paterson, 1970:24).

•

Myota (μυωτα): Antik Mısır’da küçük ok uçları için kullanılan terim (Kolias, 1988:220).

•

Nâbl: ()ٌلْبَن: Taybuga’nın risalesinde ok türlerine verilen genel isim. Taybuga,
bunun carad, husbân, dûdâni gibi isimlerle anılan alt türleri olduğu gibi kısa
ve uzun tipleri de olduğunu belirtir (Latham-Paterson, 1970:24, 164).

•

Nâṣl ()لصن: Arapça’da okucuna verilen isim (Latham-Paterson, 1970:164).

•

Nushshâb ( ( انشا ب: Başlık, tüy ve ahşap ile bütün oklara uygulanan terimleri
ve her tip okları içinde barındıran genel terim. Arapça’da, akazzâ, kazâzin,
haba, ve mincab gibi ok türleri vardır. Yeleksiz ve temrensiz oka mincab
adı verilir. Bu ok Osmanlı okçuluğunda hava gezi denilen oktur. Çok hızlı
giden delici oka ehze’ denmiştir. Yeleği düşen oka emrat denilirdi. Hantal
ve kalın olan oka ise agdaf adı verilmiştir. Haşr, sihâm ve huşrun en iyi olan
ve diğer ok çeşitlerinden üstün ve ayrı olan oklara verilen isimlerdir. Osmanlı okçuluğundaki “baş ok” gibi. Faydası görülen oka da kâbız denilirdi.
Yaydan hiddet ve şiddetle fırlayan oka da zâlic denirdi. Zemhar, zemhare
öteki oklardan uzun olan oka denirdi. Şârif, ince ve uzun oktur, bu Osmanlı
okçuluğunda aşağı koşu azmayiş denilen oktur. Âyir, yeleği haddinden çok
uzun olan oktur. Asal diye eğri oka denirdi. Âyirhacer, istenilen menzil ve
nişana ulaşamayan ok için kullanılmıştır. Arûb, kim tarafından atıldığı belli
olmayan oktur. Menzamathar, menzile atılan ok; müfezza, yelekleri cinsiden
küçük olan oktur. Pîşrev denilen küçük yelekli ok için de bu tabir kullanılır.
Katnata, Osmanlı okçuluğunda hadde putası denilen puta okunun incesidir.
Cânî, puta okuna verilen isimdir. Dalif, tablaya isabet eden, fakat geçmeyip
sekip düşen oktur. Râhif, tabla önüne vuran, sonra sıçrayarak tablaya vurana
verilen addır. Şârim, nişana doğru varmayan ve yan giden oktur. Şârid, hedef vuran oktur. Heza, ok çantasında tek kalan ok için bu isim kullanılmıştır
(Latham-Paterson, 1970:164).

•

Nuṣūl-el᾿ehdāf ()نصول ال اهداف: Hedef atışları için kullanıldığı belirtilen daire kesitli temren tipi (Allan, 1976:441).

•

Odora: Moğolların Gizli Tarihi’nde yakın mesafe oku olduğu belirtilen ok
türü (Anonim, 2010:59).

•

Okçı: Divan-ı Lûgat-it Türk’te okçuya verilen isim (Kâşgarlı Mahmud,1992:C.II, 199)

•

Okluk: Divan-ı Lûgat-it Türk’te okların muhafaza edildiği sadağa verilen
isim (Kâşgarlı Mahmud,1992:C.I., 100).
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•

Oktam: Divan-ı Lûgat-it Türk’te ok atımıyla hesap edilen mesafeye verilen
isim (Kâşgarlı Mahmud,1992:C.I., 107).

•

Oktamak: Divan-ı Lûgat-it Türk’te ok atma fiiline verilen genel isim (Kâşgarlı Mahmud,1992:C.II., 97).

•

Oluklu ok: İbnü’l-Cevzî’nin naklettiğine göre iki bey arasında meydana gelen kavgada kullanılan ok türü. Muhtevasına ilişkin bilgi verilmemiştir (Ibnü’l-Cevzî, 1968:85).

•

Par/Par-i Tīr ( پر تیر/)پر: Fahri Müdebbir’in eserinde okun yelek kısmına
verilen isim (Khorasanî, 2013:58).ü

•

Par-i Çarḫ ()پر چرخ: Fahri Müdebbir’de şahin/kartal tüyüne verilen isim.
Par-i Gālīvāj ve Par-i Mūsḫār ile arasında farklılıklar vardır (Khorasanî,
2014:25).

•

Par-i Gālīvāj ()پر گالیواژ: Fahri Müdebbir’de şahin tüylü ok yeleğine verilen
isim (Khorasanî, 2014:25).

•

Par-i Mūsḫār ()پر موسخار: Fahri Müdebbir’de şahin tüylü ok yeleğine verilen
isim (Khorasanî, 2014:25).

•

Par-i Şāhīn ()پر شاهین: Fahri Müdebbir’de şahin tüylü ok yeleğine verilen
isim (Khorasanî, 2014:25).

•

Par-i Şutur-murġ ()پر شترمرغ: Fahri Müdebbir’de deve kuşu tüyünden yeleğe verilen isim (Khorasanî, 2013:59).

•

Peykān ()پیکان: Farsça’da temrene verilen isim (Khorasanî, 2013:58). Kökleri Orta Farsça olan pêkân’a dayanır (Khorasanî, 2013:58).

•

Peykān-i Berg-i Bīd ()پیکان برگ بید: Safevî okçuluğunda söğüt yaprağı biçimindeki temrene verilen isim (Khorasanî, 2013:58).

•

Peykān-i Beṭ-pāy ()پیکان بط پای: Safevî okçuluğunda ördek ayağına benzeyen
temrene verilen isim (Khorasanî, 2013:59).

•

Peykān-i Bīlek-i Durust-par ()پیکان بیلک درست پر: Geniş ağızlı küçük bir
küreğe benzeyen temren. Fahri Müdebbir’e göre bu tip temrenler hafif zırhlı
veya zırhsız düşman veya avcılık için kullanılırdı. Tīr-i Bīle ( )تیر بیلهşeklinde
de adlandırılırdı (Khorasanî, 2013:58).

•

Peykān-i Bīlek-i Sepā-naḳşī ()پیکان بیلک سه پانقشی: Safevi okçuluğunda uzun
kürek biçimindeki temrene verilen isim (Khorasanî, 2013:58).

•

Peykān-i Çār-pehlū ()پیکان چار پهلو: Safevi okçuluğunda dört köşeli (bıçaklı)
temrene verilen isim (Khorosanî-Dwyer, 2016:54).

•

Peykān-i Gulūle ()پیکان گلوله: Mermi biçimli temren; zırh delen temren. Fahri
Müdebbir’e göre zırhı delmek için kullanılırdı. Bu tip temren bodkin (bız)
biçimli olup büyük penetrasyon gücü nedeniyle halka zırh ve diğer zırh çeşitlerine karşı kullanılmıştır (Khorasanî, 2013:58).

•

Peykān-i Hindī-nejād ()پیکان هندی نژاد: Hind kökenli temrene verilen isim
(Khorasanî, 2013:58).

208

•

Peykān-i Kūhpāye-i Hindūstān ()پیکان کوهپای ٔه هندوستان: Hindistan temreni
(Khorasanî, 2013:58). Fahri Müdebbir’e göre bu tip ok, ölü öküz, buffalo
veya eşek kemiğinden yapılırdı. Onlar eşek idrarında ve gübre yığınında her
biri kemik zehirli ve şişkin olana kadar bekletilirdi. Sonra temren bu kemiklerden, endamı ılgın ağacından olacak şekilde oyulurdu. Her ne zaman bu tip
oklar birine isabet eder veya temrenden ayrılan bir parça vücuda girerse yılan
zehrine benzer ölümcül etkileri olurdu (Khorasanî, 2013:59).

•

Peykān-i Māhī-pūst ()پیکان ماهی پوست: Fahri Müdebbir’e göre balık sırtına
benzeyen temren (Khorasanî, 2013:58).

•

Peykān-i Māskī ()پیکان ماسکی: Safevî okçuluğunda eğitim okçuluğu için kullanılan dairesel başlıklı veya ucu küt temren (Khorasanî, 2013:58).

•

Peykān-i Mes᾿ūdī ()پیکان مسعودی: Gazna kralına atfedilen temren. Fahri Müdebbir, bu tip temrenin siper-i çarḫ سپر چرخ, siper-i çūbī ( سپر چوبیahşap kalkan), siper-i kergī ( سپر کرگیgergedan derisinden kalkan), siper-i neyze سپر
( نیزهmızrakçılar tarafından kullanılan kalkan) ve siper-i sūsāk’e ()سپر سوساک
karşı kullanıldığını bildirir (Khorasanî, 2013:58).

•

Peykān-i Nāḫunek ()پیکان نا خنک: Fahri Müdebbir’e göre küçük çivi biçimli temren. Plaka zırhlara karşı kullanılırdı ve yapımı gizliydi (Khorasanî,
2013:68).

•

Peykān-i Nermāhen ()پیکان نرم آهن: Saf demirden yapılmış temren. Fahri
Müdebbir’e göre bu temren tipi zırhsız düşmana veya av hayvanlarına karşı
kullanılırdı (Khorasanî, 2013:58).

•

Peykān-i Pūlād/ Pūlād Peykān ( پوالد پیکان/)پیکان پوالد: Şeyhname’de çelik
temrene verilen isim (Khorasanî, 2013:58).

•

Peykān-i Pūlād-i Ābdāde ()پیکان پوالد آبداده: Fahri Müdebbir’de su verilmiş
çelikten temrene verilen isim (Khorasanî, 2013:58).

•

Peykān-i Sebuk ()پیکان سبک: Safevi okçuluğunda hafif temrenlere verilen
isim (Khorasanî, 2013:57).

•

Peykān-i Se-pā-naḫ ()پیکان سه پانخ: Safevi okçuluğunda söğüt yaprağına benzeyen temrene verilen isim (Khorasanî, 2013:59). Peykân-e Sesu’de (پیکان سه
 )سوdenir (Khorasanî, 2013:59).

•

Peykān-i Se-pehlū ()پیکان سه پهلو: Safevi okçuluğunda üç kanatlı temrene
verilen isim. Connati Atai, bu temrenin hedefe vardığında ete girdikten sonra çıkarılmak istenirse birçok yaraya neden olacağını belirtir (Khorasanî,
2013:589).

•

Peykān-i Tīr-i Tātār ()پیکان تیر تاتار: Fahr-i Müdebbir’e göre tatar okunun
temrenine verilen isim (Khorasanî, 2013:58).

•

Peykān-i Tutmacı ()پیکان توتماجی: Fahr-i Müdebbir’e göre uzun ince biçimli
temrene verilen isim (Khorasanî, 2013:58).

•

Peykān-i Zirih-şikāf ()پیکان زره شکاف: Safevî okçuluğunda zincir zırha atılan
temren (Khorasanî, 2013:58).
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•

Pişrev: Osmanlı okçuluğunda en çok kullanılan menzil okudur. Bazen de
bütün menzil oklarına genel olarak bu ad verilirdi. Soyalı ve bakkam gezlidir
(Yücel, 1999:288).

•

Puta Oku: Osmanlı ok risalesi Telhis’e göre hedef oku (Mustafa Kâni Bey,
2010:128). Okların uçlarına konulan demir veya pirinç temrenler, zeytin çekirdeği gibi olduğundan, Zeytunî diye de anılırdı (Yücel, 1999:293).

•

Qalibash-Sha’îrah (Gâlib es-Sirah): Taybuga’nın 14.yy Memluk dönemi
ok risalesine göre, en hassas, en ince ok türünün gövde formuna verilen isim.
Arpa tanecikli diye tarif edilmektedir. Orta kalınlıkta gövde ye sahip ok tipidir (Latham-Paterson, 1970:24).

•

Qâlibash-Sham’ah (Gâlib es-Semah): Taybuga’nın ok risalesine göre,
en hızlı ok türünün formuna verilen isim. Risaleye göre bu tipteki okların
temreni en ince olanlardır. Mum formlu olarak açıklanır (Latham-Paterson,
1970:24).

•

Rahb ()بحر: Taybuga’nın ok risalesine göre, çok yoğun demir içeren ok türü
(Latham-Paterson, 1970:164).

•

Ra’s: ()سار: Anonim Memluk ok risalesine göre temrenin iğnesi dışında kalan bölümü (Latham-Paterson, 1970:126).

•

Riṣâf ()فاشیر: Anonim Memluk ok risalesine göre temrene sarılan sinire
verilen isim (Latham-Paterson, 1970:126).

•

Rikâb ()باكر: Arapça’da üzengi karşılığı bir anlamı olan bu tabir, Taybuga
risalesinde kavs el-rikab tabiri ile bir çark tipi olarak anılır. Bu alet ayağın
üzengiye takılarak kemere bir halka yardımıyla bağlı kirişle gerilerek okun
yerleştirildiği bir silahtır (Latham-Paterson, 1970:29).

•

Sabqî () يكباس: Uçuşunda mesafe kesinliğine dikkat etmeksizin yarışmalarda kullanılan “menzil” okudur. Temelde bir insanın gücünün yetebileceği
hafiflikte ve güçte üretilirdi. Ok gövdesi en yüksek derecede inceltilmiş olan
örneklerden seçilirdi. Bu durumun nedeni, ok ancak o zaman çekişte kirişin
etkisine karşı koyacak sertliğe ve güce yeterince ulaşırdı (Latham-Paterson,
1970:29).

•

Sahm / Sihâm) ( مهس/ )ماهيس: Anonim Memluk ok risalesine göre tüm ok
tiplerini ihtiva eden ortak terim (Latham-Paterson, 1970:126).

•

Se-pehlū ()سه پهلو: Safevî okçuluğunda üç bıçaklı temrene verilen isim (Khorosanî-Dwyer, 2016:54).

•

Se-pey ()سه پی: Safevî okçuluğunda temrene sarılan sinir katmanlarına verilen isim (Khorosanî-Dwyer, 2016:54).

•

Sideros (σιdηρος): Antik Yunan da ok uçları için kullanılan genel terim (Kolias, 1988:218).

•

Silân ()ناليس: İğne. İngilizcede tang şeklinde isimlendirilir. Bıçak ve kılıçlarda iğne kısmına verilen isim. Arapça’dan gelen bir kelimedir. 14.yy.
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başlarında Gazi Bedr Muhammed Dhar’da aynı şekilde kullanılmıştır (Melikian-Chirvani, 1981:311).
•

Sinḫ: ()هنيس: Tarsusî’de temrenin gövdeye bağlantısını temin eden iğne kısmına verilen isim (Boudot-Lamotte, 1968:11, Pl.IV).

•

Syntha Bele (αυνφετα βελη): Roma döneminde tek parçadan oluşan (kompozit) ok tipi (Kolias, 1988:219).

•

Talimhane Oku: Osmanlı ok risalesi Telhis’e göre, metal “ayna” denilen hedeflere atıldığı için temreni demir ve zeytuni olan eğitim oku. Atış poligonu
gibi kapalı yerlerde atılırdı (Yücel, 1999:294).

•

Tirkeş: Sadak (Nicolle, 1999:594).

•

Temren/Temürgen/Temürken: Okun esas delici kısmı, ok başağı, sinan,
peykân. (Kâşgarlı Mahmud, 1992:C.I., 522). Arapçada ‘naşl’ veya ‘zugg’
şeklinde ifade edilir (Boudot-Lamotte, 1968:11, Pl.IV.). İngilizce karşılığı
olan “arrowhead” ok başı karşılığında kullanılırken, geleneksel Türk Okçuluğunda temren, okun uç değil ayak kısmını ifade eder. Bu anlamda okucu
tabirinin temrenin karşılığı olarak kullanılması hatalıdır. Temren genellikle
ok için kullanılan bir tanım olmasına karşın mızrak (süngü) temreni (Teres,
2007:1187), kargı temreni gibi diğer silah aletlerin kesici uç kısımlarını da
tarif etmek için kullanılmıştır.

•

Tili: Divan-ı Lügat-it Türk’te ok temreni üzerine sarılan sırım (Kâşgarlı
Mahmud, 1992:C.III., 233).

•

Tîr ()تیر: Farsça Ok demektir. Arapça ‘daki sehm, pertav, navek bunun karşılığıdır (Yücel, 1999:28).

•

Tīr-i Āmāc ()تیر آماج: Safevî okçuluğunda hedef oku, hedefe ulaşan ok anlamlarında kullanılmıştır (Khorasanî, 2014b:28).

•

Tīr-i Baqaltāq: ()تیر قتلاقب: Fahri Müdebbir’e göre at zırhı ve plaka zırha
atılan ok (Khorasanî, 2013:58).

•

Tīr-i Bergustūvān ()تیر برگستوان: Zırhlara atılan ok (Khorasanî, 2014b:28).

•

Tīr-i Cevşen-guzer ()تیر جوشن گزر: Şehnâme’de zırh delici oka verilen isim
(Khorasanî, 2013:58).

•

Tīr-i Cevşenḫāy ()تیر جوشن خای: Safevî okçuluğunda “zırhı yırtan ok” şeklinde tarif edilen ok türü (Khorasanî, 2013:58).

•

Tīr-i Çār-par ()تیر چارپر: Safevî okçuluğunda dört tüylü yeleği olan oka verilen isim (Khorasanî, 2013:58).

•

Tīr-i Du-sāḳ ()تیر دوساق: Safevî okçuluğunda çift kanatlı oka verilen isim.
Şehnamenin Rüstem ve Esfendiyar savaşında, İsfendiyarı gözünden bu çift
kanatlı okuyla vurarak öldürdüğü yazılıdır (Khorasanî, 2013:58).

•

Tīr-i Fūlād-peykān ()تیر فوالد پیکان: Safevî okçuluğunda çelik başlıklı oka
verilen isim (Khorasanî, 2013:58).
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•

Tīr-i Girān ()تیر گران: Safevî okçuluğunda ağır oka verilen isim (Khorasanî,
2014b:28).

•

Tīr-i
Ḫadeng-i
Pānzdehmuşt-i
Çār-par-i
Elmās-Peykān
()تیرخدنگ پانزده مشت چارپر الماس پیکان: Safevî okçuluğunda gövdesi kavak ağacından olup 15 yumruk (boğum) uzunluğunda, dört tüylü yeleği, elmas şekilli temreni olan ok (Khorasanî, 2013:58).

•

Tīr-i Ḫadeng-i Ziren-sūfār-i ʿUḳāb-par ()تیر خدنگ زرنگسوفار عقاب پر: Safevî
okçuluğunda kavak ağacından gövdesi, kertiği zarang ağacından (bir dağ
ağacı), yeleği kartal tüyünden bir oka verilen isim (Khorasanî, 2013:58).

•

Tīr-i Ḫākī ()تیر خاکی: Safevî okçuluğun da hakî okuna verilen isim (Khorasanî, 2013:17).

•

Tīr-i Hindū ()تیر هندو: Fahri Müdebbir’e göre İran menşeli ok (Khorasanî,
2013:58).

•

Tīr-i Ḥisār ()تیر حصار: Safevî okçuluğunda savunmaya karşı kullanılan oka
verilen isim (Khorasanî, 2014b:28).

•

Tīr-i Kaftān ()تیر کفتان: Safevî okçuluğunda kaftan zırha (cevşen) atılan oka
verilen isim (Khorasanî, 2013:58).

•

Tīr-i Kilk ()تیر کیلک: Harzemşahlar döneminde kamıştan yapılan oka verilen
isim (Farrokh-Khorasanî, 2012:42-48).

•

Tīr-i Leb-sūrḫ ve ʿUḳāb-par ()تیر لب سرخ وعقاب پر: Safevî okçuluğunda kartal tüylü ve kırmızı temrenli oka verilen isim (Khorasanî, 2013:58).

•

Tīr-i Māskī ()تیر ماسکی: Safevî okçuluğunda eğitim oku (Khorasanî, 2013:56).

•

Tīr-i Miġfer-şikāf ()تیر مغفر شکاف: Safevî okçuluğunda miğfer yaran oka verilen isim (Khorasanî, 2013:58).

•

Tīr-i Moġol ()تیر مغول: Safevî okçuluğunda Moğol okuna verilen isim (Khorasanî, 2013:58).

•

Tīr-i Murġābī-par ()تیر مرغابی پر: Safevî okçuluğunda yaban ördeği tüyünden yapılan ok yeleğine verilen isim (Khorasanî, 2013:56).

•

Tīr-i Nāvek ()تیر ناوک: Safevî okçuluğunsa kılavuz oka verilen isim (Khorasanî, 2014b:28).

•

Tīr-i Pīş-rov ()تیر پیشرو: Safevî okçuluğunda pişrev oku (Khorasanî, 2012:17).

•

Tīr-i
Sufte-sūfār-i
ʿUḳāb-par-i
Nuh-muştī
ve
Ḫadeng
()تیر سفته سوفار عقاب پر نهمشتی و خدنگ: Safevî okçuluğunda kavak ağacından
yapılmış, dokuz yumruk (boğum) uzunluğunda, kartal tüyünden yelesi olan
kertiği delinmiş ok (Khorasanî, 2013:58).

•

Tīr-i Terk-şikāf ()تیر ترک شکاف: Şeyhnâme’ye göre miğfer yaran ok (Khorasanî, 2013:58).

•

Tīr-i Terkeşī ()تیر ترکشی: Safevî okçuluğunda savaş oklarına verilen isim
(Khorosanî-Dwyer, 2016:55).
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•

Tīrkār ()تیرکار: Ok yapan ustaya verilen isim. Tīr-terāş ( )تیر تراشda denir
(Khorasanî, 2013:58).

•

Tīr-i ʿUḳāb-par-i Zebān Ejder-i Elmās Peykān ()تیرعقاب پر زبان اژدر الماس پیکان:
Safevî okçuluğunda yeleği kartal tüyünden, temreni ejder dilli (yani ejder
diline benzer) veya elmas biçimli ok (Khorasanî, 2013:58).

•

Tīr-i Yādeh-muştī ()تیر یازده مشتی: Safevî okçuluğuna göre onbir yumruk
(boğum) genişliğindeki temrene verilen isim (Khorasanî, 2013:58).

•

Tīr-i Zirih ()تیر زره: Fahri Müdebbir’de zırh delici oka verilen isim (Khorasanî, 2013:58).

•

Tīr-terāşī ( )تیر تراشی: Temren yapılan zenaat-endustri (Khorasanî, 2013:58).

•

Torba Gezi: Hedef atışları için zeytunî demir temrenli hedef oku (Yücel,
1999:295).

•

Triglokhin (τριγλώχιν): Antik Yunanda kullanılan üç dilli ok tipi (Yates,
1875:1001).

•

Tune ()تونه: Reşidüddin tarihinde Moğolların ucu iç kanatlı ve çok keskin
olduğu söylenen ok türü (Reşidüddin, 2013:284).

•

Ṭūmār ()طومار: Anonim Memluk ok risalesinde silindirik oka verilen isim
(Latham-Paterson, 1970:19).

•

Uçsuz Ok: Bizans ordusunda kullanılan ve süvari veya piyade birliğinin düşmanı yanıltmak için kullandığı ok (Dennis, 2011:192).

•

Uçumah: Moğollarda çiviye benzetilen ok türü (Anonim, 2010:221).

•

Ulunlu Ok: Divan-ı Lûgat-it Türk’te “okun gövdesinin temrensiz kısmı”,
şeklinde açıklanmıştır (Kâşgarlı Mahmud, 1992:C.I., 148, 178). Dede Korkut Kitabı’nda bu tabir, “avcına sığmayan ulunlu ok” şeklinde ifade edilir.

•

Üç Yelekli Kayın Ok: Okun gövdesine 120 derece açı ile yerleştirilen üç
yelekli tasarım. Okun yivli tüfekten çıkan mermi gibi dönerek yol almasını
sağlar. Bu sayede paradokstan kurtulma süresi azalmakta, okun uçuş süresi
yani verimliliği artmaktadır (Temizkan-Çoban, 2015:24).

•

Ya: Divan-ı Lûgat-it Türk’te yay için kullanılan isimlerden biri (Kâşgarlı
Mahmud, 1992:C.I., 280, 496, 500).

•

Yadag Okçı: Kutadgu Bilig’de bu ifade ordudaki yaya okçular için kullanılmıştır (Göksu,2009:277).

•

Yaqhliliq (Harbi): Savaş oku; neredeyse üçgen, çapraz veya sivri uçlu çivi
gibi kare kesitlidir. Bu forma sahip ok tipi plaka zırh ve zincir zırha karşı
etkilidir. Kişiye özel sipariş olmadıkça, standart boyutlarda üretilirdi (Latham-Paterson, 1970:19).

•

Yangın Oku: Daha çok deniz savaşlarında kullanılan ve saplandığı yelken
bezini temren dibindeki barut haznesi fitili ile ateşleyen ok türü. Ayrıca ucu
nefte batırılarak ateşlenip atılan örnekleri de vardı (Yücel, 1999:427). Bunun
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dışında V.G.Kişenko’nun Moğol dönemi örneklerini yeniden kurma çalışmasında, konik formlu iki kanatlı kovanlı tipte temreni bulunan bir yangın
okundan bahsedilir.
•

Yasıc (Yassıc): Divan-ı Lûgat-it Türk’te Yassı ve uzun temrene verilen isim
(Teres, 2007:1187).

•

Yeksuvâr: Osmanlı ok risalesi Telhis’e göre, tek parça kamıştan gövdeye
topuz biçimli kelebek kanadı yeleğe sahip ok (Yücel, 1999:291).

•

Yüglüg ok: Divan-ı Lûgat-it Türk’te yelekli oka verilen isim (Kâşgarlı Mahmud, 1992:C.III., 217).

•

Zenbūrek ()زنبورک: Avrupalıların cross-bow veya arbalet dedikleri, Türkler’de ayak yayı zenberekli yay, tatar yayı olarak da bilinen (Yücel, 1999:424,
430) bu aletin, deve üzerinde de taşınabilen (Scanlon, 1961:129) örnekleri
vardı. Çıkış yeri olarak muhtelif fikirler vardır. Kundaklı yay sınıfına giren bu savaş aleti ele oturacak şekilde hazırlanmış ahşaba (geç dönemlerde
muhtelif malzemeden) yay kanatlarının eklenmesiyle teşkil edilmiştir. Tetik
mekanizmasıyla seri atış yapabilen bu aletin ok dışında neft, zehir, yılan vb.
hayvanları atabilen alt türleri de vardır. Çarh denilen silahla aynı anlamda
kullanılır ve aralarındaki fark henüz tespit edilememiştir. Dedem Korkut Kitabında geçen “demir kundaklı yay” tabirinin bu alete atfen söylenmiş olabileceği belirtilir (Temizkan-Çoban, 2015:23).

•

Zergardân: ))زرگردان: Altın tel sarılı, zeytunî demir temrenli ok (Yücel,
1999:278).

•

Zerrâd ( (زراد:Ortaçağ’da silah imalatçısına verilen isim (Uyar, 2007:221).

•

Ẕerrāt-ḫāne ()ذرات خانه:
Ortaçağ’da silah hazinesine verilen isim (İbn Bibi,
ّ
1996: C.I., 203).

•

Ẕerrāt-sālār ()ذرات ساالر:
Ortaçağ’da Silahhâne komutanına verilen isim
ّ
(İbn Bibi, 1996: C.I., 72).

•

Zev: Moğolcada metal, savaş ya da av temrenine verilen isim (Brownstein,
2008:31).

•

Zih ez Pūst-i esb ()زه از پوشت اسب: At derisinden yapılan yay kirişi (Khorosanî, 2013:60).

•

Zih-i Nātāfte ()زه ناتافته: At derisinden yapılmış fakat bükülmemiş yay kirişi
(Khorosanî, 2013:60).

•

Zih-i Sitebr ()زه ستبر: At derisinden kalın olarak yapılan yay kirişi (Khorosanî, 2013:60).
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ORTAÇAĞ TEMRENLERİ
‘Anadolu Ortaçağı’nın 9-13.Yüzyıl Temren Teknolojisi Üzerine Kronolojik,
Morfolojik, Terminolojik, Tipolojik ve Metalürjik Bir Değerlendirme’
Osmanlı ve Anadolu öncesi Türk okçuluğu konusunda oldukça fazla bilgi ve maddi
veri olmasına karşın bu iki dönemin arasında bir geçiş dönemi olan Selçuklu dönemine
ait veri yetersizliği dikkat çekicidir. Bu durum, Anadolu’yu 24 yılda fethetmiş Selçuklu ordusunun bir numaralı saldırı silahı okun teknik özellikleri hakkında hiçbir şey
bilmememize neden olmuştur. Selçuklu ve çağdaşı Bizans oku hakkında elimizdeki en
sağlam veriler okun ucunda esas yaralamayı gerçekleştiren demirden okucu (temren)
bölümünden elde edilmektedir.
Elinizdeki kitap, orijinal kazı verilerine dayanarak Ortaçağ temrenleri konusunu morfolojik ve ampirik açılardan ele alan bir çalışmadır. Samsat Höyük başta olmak üzere
Beyşehir-Kubad-Abad Sarayı, Isparta-Eğirdir II. Gıyaseddin Keyhüsrev Kervansarayı, Alanya Sarayı, Amorium gibi Ortaçağ dönemine ait temrenler terminolojik, morfolojik, tipolojik, kronolojik ve metalürjik boyutlarıyla ele alınmıştır. Ayrıca bu Ortaçağ
merkezleri dışında, daha önce çeşitli yayınlarda değinilmiş seksenin üzerinde merkeze
ait temrenler karşılaştırma amaçlı incelenmiştir.
Çalışmada konu öncelikle terminolojik boyutuyla ele alınmış; burada ok risaleleri ve
diğer kaynak eserlerde geçen temrenle ilgili terimler incelenmiştir. Kitabın sonunda
verilen temren sözlüğü Ortaçağ dönemi için ilk özelliği taşımakta olup temren tiplerinin orijinal isimlerini ihtiva etmektedir. Ortaçağ temrenlerin morfolojisinin incelendiği
ikinci bölümde mevcut örnekler kesit, ağırlık ve ölçü gibi verilerle değerlendirilmiş,
menzil, kalibre gibi teknik özellikleri elde edilmeye çalışılmıştır. Temren tipolojisine
ilişkin üçüncü bölümde, seksen Ortaçağ merkezinde bulunmuş örneklerden teşkil edilmiş verilerle bugüne kadar yapılmış en kapsamlı temren sınıflaması yapılmıştır. Tipoloji sadece morfolojik değil fonksiyon açısından da yapılarak hangi tipin hangi amaçla
kullanıldığı saptanmaya çalışılmıştır. Son bölüm olan metalürjik bölümde ise sem-edx
ve mikro sertlik gibi analizlerle, temrenlerin sertlik oranları, üretim biçimleri, sertlik
oranları hakkında temrenlerin içyapı özelliklerini ortaya koyan veriler sunulmaktadır.
Çalışma, en genel ifadeyle “karakteristik bir Ortaçağ temreninin biçimsel ve metalürjik
özellikleri nasıldır” sorusunu aydınlatmayı hedeflemektedir. Burada elde edilen sonuçların, Selçuklu Bizans ve Haçlı ordularının savaş kabiliyetleri, aralarında gerçekleşen
başta Haçlı savaşları olmak üzere birçok savaşın niteliği hususunda orijinal verilere
dayalı karşılaştırmalı yorumlar yapılabilmesine imkân tanıyacağı düşüncesindeyiz.
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