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SUNUŞ

Spor, insanın fıtratından kaynaklanan rekabet duygusunun medeni bir şekilde ifade‑
sidir. Spor müsabakaları da fertler arasındaki dayanışma ve işbirliği ruhunu güçlendirerek, 
farklı kültürlere, farklı inançlara sahip insanların birbirlerini daha yakından tanımalarına 
vesile olur. Bu yönüyle spor, dünyada barış atmosferinin yaygınlaşmasına katkı da sağlar.

Ecdadımız, tarih boyunca başta güreş, binicilik ve okçuluk olmak üzere belli spor 
dallarına büyük önem vermiştir. Önceleri savaşa hazırlık talimleri olarak görülen spor faa‑
liyetleri, zamanla hayatın hemen her alanına nüfuz etmiştir. Bilhassa Osmanlı döneminde 
bilim, sanat, edebiyat ve askerlik yanında spor kültüründe de ciddi ilerlemeler sağlanmıştır.

Spor müsabakaları için kimi meydanların vakfedilmesi, spor için gerekli malzemele‑
rin imalatı, kimi spor dallarının tekkelerle bütünleşmesi, padişahların müsabakalara biz‑
zat iştirak etmesi, ecdadın spora verdiği önemin tezahürüdür. Ayrıca belli spor dallarında 
ihtisaslaşmayı ve kurumsallaşmayı sağlamak için ciddi çaba harcanmıştır. Spor tekkeleri 
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ve vakıflar kurulmuş, dünyada okçuluğa ilişkin ilk spor kanunu çıkarılmış, atıcılar için özel 
törenler düzenlenmiştir.

Ecdadın, sporu sıradan yarışmalardan öte, toplumsal hayatı düzenleyen bir ahlak ve 
değer manzumesi olarak değerlendirdiğini görüyoruz. Ok atmanın yanı sıra atletik sporla‑
rın da yapıldığı Okmeydanı'na abdestsiz ve sarhoş girilmesi yasaklanmıştır. Okçular "kab‑
za" sınavında kabiliyetleri yanında ahlak ve karakterleriyle de imtihan edilmişlerdir. Pehli‑
vanların, ferdi hayatlarında da civanmert olmaları beklenmiştir. Pek çok Osmanlı padişahı 
da güreşten okçuluğa, binicilikten avcılığa kadar spor dallarıyla meşgul olmuştur.

XVI. yüzyıldan Cumhuriyetimizin ilk yıllarına kadar spor faaliyetleri hakkında kap‑
samlı bir arşiv sunan bu çalışma, sporun Osmanlı'nın beşeri, siyasi ve diplomatik hayatın‑
da işgal ettiği yeri göstermektedir.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığımızın hayata geçirdiği Arşiv Belgeleri‑
ne Göre Osmanlı'da Spor adlı bu kıymetli eserin okçuluk, atıcılık, binicilik ve cirit gibi ata 
sporlarımızı ihya çabalarımıza destek olacağına inanıyorum. Bu kapsamlı çalışmaya katkı 
sunan herkesi tebrik ediyorum.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Türkiye Cumhurbaşkanı
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Türklerin tarihi kadar eski bir faaliyet alanı olan bedensel faaliyetler, gerek askerî 
alanda gerekse avcılık ve atıcılık alanında kendini göstermiştir. Bununla birlikte toprağın 
işlenmesine dayalı üretimde, günlük hayatta sağlam bir vücudu gerekli kılmıştır. Tarihsel 
süreçte bedensel hareketler spor olmaktan çok günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası 
olarak değerlendirilmiştir. Savaşların insan güç ve enerjisine dayalı bir biçimde gerçek‑
leştirildiği dönemlerde silah olarak kullanılan ok, yay, kılıç, gürz ve mızrak gibi aletlerin 
sağlamlığı kadar bunları kullanacak savaşçının da sağlam bir bedensel güç ve faaliyete 
ihtiyacı olmuştur. 

Osmanlı dönemindeki spor tarihine bakıldığında da bedensel faaliyetleri savaş ve 
üretim odaklı olarak düşünmek ve belgelerin bize sunduğu bilgileri bu çerçeveden değer‑
lendirmek sağlıklı bir yaklaşım olacaktır. Bu bakış açısıyla Osmanlı'da spor, yoğun olarak 
savaşa hazırlık talimleri şeklinde yürütülmüş ve daha ziyade okçuluk, binicilik ve güreş 
olarak ön plana çıkmıştır. Eğitim ve talimlerin yürütülmesi için ilk padişahlardan itibaren 
özel alanlar tahsis edilmiş ve bugünkü spor kulüplerinin icra etmiş olduğu çalışmalara 
benzer tarzda müntesibi olan sporculara eğitim veren spor tekkeleri kurulmuştur. Bun‑
lardan en eskisi, Edirne Okçular Tekkesi ve en meşhuru olarak da İstanbul Okmeydanı'n‑
da Fatih Sultan Mehmed tarafından vakfedilen arazi üzerinde kurulan Okmeydanı Atıcılar 
Tekkesi örnek olarak zikredilebilir.

Bu tekkelerde yetişen sporculara katıldıkları müsabakalarda aldıkları başarılarla 
orantılı olarak tımar ve zeamete varan ödüller tevcih edilmesi; ayrıca çeşitli akar getiren 
mülklerin bu tekkelerin giderlerini karşılamak üzere vakfedildiği görülmektedir. Bu uy‑
gulamalar, klasik dönem Osmanlı tarihinde sporun teşviki için örnek gösterilebilecek ve 
oldukça bol miktarda belgeye yansımış bir durumdur.

ÖNSÖZ



Osmanlı döneminde sporun yukarıda zikredilen fiilî ve pratik unsurlarının yanı sıra, 
bayram, şehzade sünnetleri, elçi ağırlama ve padişahın saraydan çıkarak şehir içerisinde 
kısa süreli gezintilerinde sporcular eğlence amaçlı müsabakalar yapmışlardır. Ayrıca padi‑
şah ve devlet adamlarının avlanmak maksadı ile şehre yakın orman ve korularda yaptıkları 
etkinlikleri de spor faaliyetleri olarak zikretmek yerinde olacaktır.

Tanzimat ile başlayan dönemde Avrupa ile etkileşimin artması ve Batı tarzında eği‑
tim kurumlarının açılması üzerine başta jimnastik, futbol, yüzme ve yelken yarışları gibi 
sporlar da Osmanlı Spor Tarihi'ndeki yerini almaya başlamıştır. Bu alanlarla ilgili cemiyet‑
ler kurulduğu, okulların eğitim müfredatlarında spor faaliyetlerinin yer aldığı ve profesyo‑
nel anlamda spor kulüplerinin faaliyete geçtiği görülmektedir.

Modern anlamda ve uluslararası nitelikte spor organizasyonu olan olimpiyatların 
1896 yılında Atina'da ve 1900 yılında Paris'te hayata geçirilmesi, Osmanlı Devleti'nin de bu 
faaliyete ilgi duymasına neden olmuştur. Esasında ilk iki organizasyona katılamamış olan 
Osmanlı Devleti, Selim Sırrı Bey'in gayretleri ve temsiliyle 1912 yılında İsveç'te düzenlenen 
Olimpiyat Oyunları'na iki atlet ile katılmıştır.

Yine I. Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre önce gençleri askerliğe hazırlamak maksa‑
dıyla kurulan izcilik cemiyetleri faaliyete başlamış ve yine aynı gaye ile Genç Dernekleri ku‑
rulmuştur. Bugün ülkemizin önde gelen spor kulüplerinden başta Fenerbahçe, Galatasaray 
ve Beşiktaş gibi önemli spor kulüplerinin kuruluşları da 20. yüzyılın başlarında olmuştur. 
Bu dönemde Osmanlı Devleti'nin sıkıntılı savaş yıllarına dahil olması, ilgili kulüplerin arşiv 
belgelerinden takip edilebildiği üzere pek çok millî faaliyetin içerisinde yer almadığı görül‑
mektedir. 

Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da Spor isimli çalışmamızda 16. yüzyıldan başla‑
yarak Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar Türkiye'deki spor faaliyetleri hakkında Osmanlı ve 
Cumhuriyet Arşivinde yer alan belgelerden bir derleme sunulmaktadır. Kitapta yer alan 
konular binicilik ve at yarışları, ok ve tüfek atıcılığı, avcılık, güreş, cirit, beden terbiyesi, 
kulüpler ve idman yurtları, olimpiyatlar vb. gibi başlıklar altında ele alınmıştır. Çalışmada 
konuya ait olup arşivimiz dışından da görsel malzemeler kullanılmış ve sonuna analitik bir 
indeks ile kitapta geçen sporla ilgili tarihsel terimlerden oluşan bir sözlük ilave edilmiştir. 
Bu çalışma ile amacımız bir spor dalını bütün yönleri ile ele almak olmayıp özellikle o 
konuyla ilgili araştırma yapacak kişilere spor tarihi araştırmalarında arşivlerin ihmal edil‑
memesi gerektiği ve değeri hakkında fikir vermektir.

Kuruluş tarihleri Osmanlı Devleti’nin son yıllarına denk gelen ülkemizin önde gelen 
spor kulüplerine, koleksiyonlarından faydalanmamız sebebiyle verdikleri destek için şük‑
ranlarımızı arz ederiz.

Bu vesile ile bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen Cumhurbaşkanlığı Devlet 
Arşivleri Başkanlığı personeline teşekkür eder, eserin ilgililere yararlı olmasını dilerim. 

Prof. Dr. Uğur ÜNAL
Türkiye Cumhuriyeti

Cumhurbaşkanlığı
Devlet Arşivleri Başkanı
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI
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    Cumhuriyet Arşivinde kullanılan belge kodları numerik  
    olduğundan ayrıca kısaltmalar kısmına alınmamıştır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI

DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI OSMANLI ARŞİVİ (BOA.)

• A. DVN. MKL.  Sadâret Divan‑ı Hümâyûn Kalemi Mukavelenameler
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• DH. HMŞ.   Dahiliye Nezareti Hukuk Müşavirliği

KISALTMALAR
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BİNİCİLİK VE AT 
YARIŞLARI



1 

BOA, A. DVNS. MHM. d, 46/26



Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da Spor

21

CÜNDÎLİK TALİMİ

İstanbul'da bulunan müteferrika ve çaşnigir ve diğer bölük halkından cündîlikte ma‑
hareti olanların Cündîbaşı'na müracaat ederek cündîlere ait meydanda talim yapmalarına 
dair hüküm. 

22 Ağustos 1581

22 Receb 989

Kapıcılar Kethüdâsı Hasan Ağa'ya verildi. 

Çaşnigirbaşı'ya hüküm ki: 

Hâlâ südde‑i saadetimde olan müteferrika ve çaşnigîr ve sair bölük halkından ve 
gayrıdan cündîlik ilminde mahir olanların cümlesi cündîbaşı olan kıdvetü'l‑emacid ve'l‑
ayân (   ) zîde mecdühuya varıp müracaat edip cündîlik talim etmek fermân‑ı şerifim 
olmağın buyurdum ki: 

Hükm‑i şerifim vusûl buldukda sen dahi çaşnigîr kullarıma gereği gibi tenbih ve 
te'kîd eyleyesin ki varıp müşârunileyh cündîbaşıya müracaat edip kadimden cündîlere ta‑
yin olunan meydanda olugeldiği üzere cündîlik ta‘allüm edip inşâallahu Teâlâ vâki olacak 
sefer‑i hümâyûn‑ı behcet‑makrûna değin her biri fenninde maharet tahsil edeler. 

Bu dahi,

Bir sureti: 
Müteferrikabaşı'na

Bu dahi,

Bir sureti: Sipahi 
oğlanları ağasına

Bu dahi,

Bir sureti: 
Silahdârlar ağasına

Bu dahi,

Bir sureti: Gurebâ‑i 
Yemîn ağasına

Bu dahi,
Bir sureti: Gurebâ‑i 

Yesâr ağasına

Bu dahi,
Bir sureti: 

Ulufeciyân‑ı Yemîn 
ağasına

Bu dahi,

Bir sureti: 
Ulufeciyân‑ı Yesâr 

ağasına

Bu dahi,

Bir sureti: 
Cündîbaşı'ya



2 

BOA, HR. İD, 1222/48
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AT YARIŞI VE BALIKÇILIK SERGİSİNE 
HARA VE DAMIZLIK HAYVAN FOTOĞRAFI 

GÖNDERİLMESİ

Lahey yakınlarındaki Scheveningen'de iki ay açık kalacak olan at yarışları ve balık‑
çılık sergisinde dünyada bulunan bütün haraların nizamname, plan ve fotoğrafları sergile‑
neceğinden bu sergiye padişaha ait haralarda bulunan damızlık hayvanların fotoğrafları ile 
haraların plan ve nizamnamelerin gönderildiği.

26 Temmuz 1892

Makam-ı Sadâret'den fî 5 Mayıs sene [1]308 tarihiyle Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne 
mevrûd tezkirenin suretidir. 

Devletli efendim hazretleri 

Bin sekiz yüz doksan iki senesinde Lahey1 civarında kâin Şivenig2 nam mahalde 
küşâd edilecek olan sayd‑ı mâhî sergisine küre‑i arzda mevcud bi'l‑cümle haraların nizam‑
nâme ve planlarıyla fotoğrafları cem‘ ve teşhir olunacağından hara‑yı hümâyûnlarıyla mîrî 
haraları nizamnâmelerinin ve arazi ve inşaât planlarıyla ebniyesinin ve bunlardaki damız‑
lık hayvanâtın fotoğraflarının irsâli suretiyle cânib‑i Hükûmet‑i Seniyye'den mezkûr sergiye 
iştirak olunması hususuna Felemenk Sefâreti'nden verilen takrîr tercümesinin leffiyle vârid 
olan tezkire‑i devletleri üzerine bi'l‑istîzân irâde‑i seniyye‑i cenâb‑ı padişahî şeref‑sudûr 
buyurulmuş ve mezkûr serginin iki aya kadar küşâd olunacağı cânib‑i sefâretden haber 
verilerek taraf‑ı vâlâ‑yı Seraskerî'ye ve Hazine‑i Hassa‑i Şahane ve Ticaret ve Nafia Nezâ‑
ret‑i Behiyyeleri'ne tebliğ‑i keyfiyet olunmuş olmakla bir an evvel icra‑yı icabına himmet 
buyurulması siyakında tezkire‑i senâverî terkîm kılındı efendim.  

Makam‑ı Sadâret‑i Uzmâ'dan 14 Temmuz sene [1]308 tarihiyle Hariciye Nezâret‑i 
Celîlesi'ne tebliğ kılınan tezkire‑i sâmiye suretidir. 

* 

1   Den Haag (Hollanda)
2   Scheveningen (Hollanda)
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Devletli efendim hazretleri 
Bin sekiz yüz doksan iki senesinde Lahey civarında kâin Şivenig nam mahalde küşâd 

edilecek olan sayd‑ı mâhî sergisinde küre‑i arzda mevcud bi'l‑cümle haraların nizamnâme 
ve planlarıyla fotoğrafları cem‘ ve teşhir olunacağından hara‑yı hümâyûnlarla mîrî hara‑
ların nizamnâmelerinin ve arazi ve inşaât planlarıyla ebniyesinin ve bunlardaki damızlık 
hayvanâtın fotoğraflarının irsâli suretiyle cânib‑i Hükûmet‑i Seniyye'den mezkûr sergiye 
iştirak olunması hakkında iş‘âr‑ı devletleri üzerine bi'l‑istîzân şeref‑müte‘allik buyurulan 
irâde‑i seniyye‑i hazret‑i padişahî 20 Şevval sene [1]309 tarihinde nezâret‑i celîleleriy‑
le sair iktizâ eden devâire tebliğ kılınmışidi. Çifteler Sultansuyu Hara‑yı Hümâyûnlarının 
ahvâl‑i hâzıralarına müte‘allik Ticaret ve Nafia Nezâret‑i Behiyyesi'nden gönderilmiş olan 
harita ve muhtasar lâyiha ve ebniye planlarıyla hayvanât fotoğraf resimlerinin bi'l‑istîzân 
müsaade‑i seniyye‑i cenâb‑ı Padişahî şâyân buyurulmasına mebnî mezkûr sergiye gönde‑
rilmek üzere irsâl kılındığına dair taraf‑ı vâlâ‑yı Seraskerî'den vârid olan 29 Saferü'l‑hayr 
sene [1]309 tarih ve iki yüz seksen beş numaralı tezkire, melfûf pusula ve zikrolunan harita 
ve lâyiha ve plan ve resimler ile ma‘an savb‑ı devletlerine irsâl kılınmış olmakla icra‑yı 
icabına himmet buyurulması siyakında tezkire‑i senâverî terkîm kılındı efendim. 

* 
9 Temmuz sene [1]308 tarihiyle Ticaret ve Nafia Nezâreti'nden mevrûd tezkire‑

nin suretidir. 

Devletli efendim hazretleri 
Bin sekiz yüz doksan iki senesinde Lahey civarında kâin “Şivening” nam mahal‑

de umum at yarışları ile sayd‑ı mâhîye dair sergi küşâd olunacağının ve mezkûr sergiye 
hükûmet‑i metbû'asınca bir komiser tayin edildiğinin hükûmet‑i seniyyeye tebliği Hariciye 
Nezâreti'nden iş‘âr olunduğunu müş‘ir Felemenk Sefâreti'nden i‘tâ olunan takrîr suretinin 
irsâl kılındığına dair 19 R. Sene [1]309 tarihli vârid‑i dest‑i ta‘zîm olan tezkire‑i aliyye‑i 
nezâret‑penahîleri üzerine mezkûr sergiye iştirak arzusunda bulunanların ma'lûmları ol‑
mak üzere Dersaâdet Ticaret Odası Gazetesi'ne bend‑i mahsuslar derciyle ilân‑ı keyfiyet 
edilmiş olduğu gibi mezkûr sergiye müte‘allik evrak‑ı matbû‘anın Fransızca tercümesin‑
den bir nüshasıyla sayd‑ı mâhîye dair tarifnâme ve evrak‑ı saire ve ebniye ve bağçelerin 
plan ve sairesinin gönderildiği beyânıyla mezkûr sergiye iştirak etmek arzusunda bulunan 
devâir ve şirketlere li‑ecli't‑tevzî‘ bunlardan lüzum görülecek adedinin bildirilmesini şâmil 
zikrolunan sefâretden zeylen ahz olunan takrîrin tercümesi melfûfâtıyla beraber tesyîr kı‑
lındığını mutazammın ahîren dahi resîde‑i dest‑i tevkîr ve i'zâz olan 14 Mayıs sene [1]308 
tarih ve elli yedi numaralı diğer tezkire‑i aliyye‑i âsafâneleri mûcebince sebk eden tebliğ 
ve iş‘âra cevaben mezkûr oda riyâsetinden meb'us tezkirede sergi‑i mezkûr nizamnâmesi 
neşr ü ilân kılınmış ise de sefâret‑i mezkûrenin takrîrinde gösterildiği vechile icab eden 
devâir ve şirketleri tevzî‘ olunmak üzere işbu sergiye müte‘allik evrak‑ı matbû‘a ve sa‑
ireden kırk‑elli nüshasının irsâli lüzumu gösterilmiş olmağın ol vechile ifa‑yı muktezâsı 
hususuna himem‑i aliyye‑i hidivâneleri masrûf buyurulmak bâbında emr u ferman hazret‑i 
men lehü'l‑emrindir. 



BOA, HR. İD, 1222/48
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AT YARIŞI BAHİSLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Beyrut'ta düzenlediği at yarışlarında bahisler oynanarak büyük paraların kaybedil‑
mesine zemin hazırlayan Cercle d'Orient Cemiyeti hakkında inceleme ve soruşturma yapıl‑
masına dair Beyrut Valiliği'ne emir verildiği.

30 Ekim 1894

Beyrut Vilâyet-i Aliyyesi'ne

Şifre

Beyrut'da Serkal Doryan (Cercle d'Orient) namıyla ve riyâseti mutlaka ecânibden 
birinin uhdesinde bulunmak şartıyla bir mecma‘ mevcud olup defter‑i mahsusunda esâmî‑
si mukayyed olmayanların dahil olamamakda bulunduğu ve işbu cemiyetin geçen sene 
tertib etmiş olduğu bir suarede Beyrut ve Cebel‑i Lübnan vali ve mutasarrıfının bulunmuş 
oldukları ve yine geçen sene İskenderiye At Yarışı Nizamnâmesi'ne tevfikan tertib ve icra 
edilmiş olan at yarışında tutulan bahisler münasebetiyle kumar tarzında bir hayli paralar 
gâib edilmiş ve bu sene dahi gelecek Teşrîn‑i Sânî‑i Efrencî'nin yirminci gününe yine böyle 
bir yarış tertib olunarak mahsus varakalarla ilân kılınmış olduğu ve bu cemiyetin nizamnâ‑
me‑i mahsusu Fransızca olarak yalnız dahil olanlarca bilindiğinden bunun hükûmet‑i ma‑
halliyece tedkikiyle muhteviyatına ıttılâ‘ mûcib‑i muhassenât olacağı Zabtiye Nezâreti'n‑
den arz‑ı atebe‑i ulyâ kılınmakla cemiyet‑i mezkûre hakkında atebe‑i ulyâya arz‑ı ma'lûmât 
olunması emr u fermân buyurulmuşdur. Ol bâbda.

Fî 18 Teşrîn‑i Evvel sene [1]310

Kurenâ-yı Hazret-i Şehriyârîden 
[imza]

Kayd olundu.
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MISIR'DAKİ AT YARIŞLARINA BEYRUT'TAN AT 
GÖNDERİLMESİ

Mısır'daki at yarışlarına katılmak ve yarışlar bittikten sonra geri getirilmek üzere 
Beyrut ahalisinden İlyas Sursuk isimli kişinin Mısır'a iki adet at göndermesine izin verildiği. 

10 Aralık 1895

Beyrut Vilâyeti 
Mektubî Kalemi 
Aded 
237

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne 

Devletli efendim hazretleri 

Ba‘dehû yine geri getirilmek üzere Mısır'da icra olunmakda olan at yarışına geçen 
sene olduğu gibi bu sene dahi iki re’s esb göndereceğinden bahisle imrârına müsaade 
olunması Beyrut Hıristiyan mu‘teberânından ve Sursuk familyasından3 İlyas Sursuk Efendi 
tarafından istid‘â olunmuş ve bu vechile Mısır'a ve İskenderiye'ye gönderilecek hayvanların 
her defası için müsaade‑i seniyye‑i hazret‑i hilâfet‑penâhînin istihsâli lâzımeden bulun‑
muş olmakla yarışdan sonra yine geri getirmek üzere mûmâ‑ileyhin göndermek istediği iki 
re’s esbin sevâbık ve emsaline tevfîkan imrârı hususuna muktezî irâde‑i seniyye‑i hazret‑i 
Padişahînin istihsâl buyurulması istirhâm olunur. Ol bâbda emr u ferman hazret‑i men 
lehü'l‑emrindir. 

Fî 28 Cumâdelulâ sene [1]313 ve fî 10 Teşrîn‑i Sânî sene [1]311

Beyrut Valisi
Bende 

Abdülhâlık en-Nasûhî

* 

3   Sursock Family
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Bâbıâli 
Daire-i Sadâret 
Âmedî-i Divan-ı Hümâyûn 
1426

Atûfetli efendim hazretleri

Mısır'da icra edilecek at yarışında bulunduruldukdan sonra yine geri getirilmek üze‑
re iki re’s esbin Mısır'a imrârına ruhsat i‘tâsı Beyrut ahalisinden İlyas Sursuk Efendi tara‑
fından istid‘â edildiğine dair Beyrut Vilâyet‑i Behiyyesi'nden meb‘ûs tahrirâtın gönderildi‑
ğini hâvî Dahiliye Nezâret‑i Celîlesi'nin tezkiresi leffen arz ve takdim kılınmış olmakla ol 
bâbda her ne vechile irâde‑i seniyye‑i hazret‑i hilâfet‑penâhî şeref‑müte‘allik buyurulur ise 
mantûk‑ı celîli infaz edileceği beyânıyla tezkire‑i senâverî terkîm kılındı efendim. 

Fî 20 Cumâdelâhire sene [1]313 ve fî 25 Teşrîn‑i Sânî sene [1]311 

Sadrazam 
Rifat

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki

Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûflarıyla beraber manzûr-ı âlî buyurulan işbu tezkire-i 
sâmiye-i Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî şe-
ref-müte‘allik buyurulmuş olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 23 Cumâdelâhire sene [1]313 ve fî 28 Teşrîn-i Sânî sene [1]311 

Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî 
Bende 
Tahsîn



BOA, İ. DH, 1329/42



Kanunî Sultan Süleyman at yarışlarını izliyor.
Metin And, Osmanlı Tasvir Sanatları: Minyatür, C. I, Türkiye İş Bankası Yayınları, 

İstanbul:2002, s.198. (Hünernâme II. [TSM, H1524]).



Yerli. Arap ve Avrupa atlarının yarışı
İdman, numara 6-7, 1 Eylül 1329 [14 Eylül 1913], s. 112.

Safkan Arap at ve kısraklarının yarışı
İdman, numara 6-7, 1 Eylül 1329 [14 Eylül 1913], s. 112.
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AYDIN'DA AT YARIŞI DÜZENLENMESİ

Aydın'da Tepeköy Çiftlik‑i Hümâyûnu'nda at neslinin ıslahı ve arttırılması amacıyla dü‑
zenlenecek at koşusu için Ziraat Tahsisat‑ı Umumiyesi'nden on bin kuruş tahsis edilmesi.

25 Mayıs 1902

Hazine-i Hassa-i Şahane
Emlâk-i Hümâyûn İdâresi
Aded 
13

Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir ki

Aydın Vilâyet‑i Celîlesi dâhilinde kâin Tepeköy Çiftlik‑i Hümâyûnu'nda Aydın Emlâk‑i 
Seniyye İdâresi'nce tertib edilmekde olan at koşusu müsabakasında müstahiklere verilmek 
üzere Ziraat Bankası'ndan dahi her sene on bin kuruşun tahsisi ve i‘tâsı hakkında Or‑
man ve Ma‘âdin ve Ziraat Nezâreti Celîlesi'nden vuku bulan istîzân üzerine tanzim kılınan 
mazbatanın 6 Safer sene [1]319 tarihinde makam‑ı fehâmet‑ittisâm‑ı âsaf‑ı ekremîlerine 
takdim kılınmış olduğu bu kere Şûrâ‑yı Devlet Riyâset‑i Celîlesi'nden alınan tezkirede izbâr 
olunmuş ve koşu zamanının hulûlüne mebni îcâb‑ı hâlin sür‘at‑i îfâsı dahi idâre‑i mezkû‑
reden ahiren alınan tahrirâtda gösterilmiş olmasına binâen bu bâbdaki muamelenin bir an 
evvel ittihâz ve icrası vâbeste‑i müsaade‑i sâmiye‑i dâver‑i a‘zamîleridir ol bâbda emr u 
fermân hazret‑i veliyyü'l‑emrindir. 

Fî 18 Muharrem sene [1]320 ve fî 14 Nisan sene [1]318 

Nâzır-ı Hazine-i Hassa
Bende

Ohannes

* 
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Bâbıâlî
Dâire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-ı Hümâyûn
288

Atûfetli efendim hazretleri

Ziraatın terakkîsi ve cins‑i feresin ıslâh ve teksîri zımnında ahalinin izdiyâd‑ı şevk ü 
gayretlerine medâr‑ı küllî olmak üzere Aydın Vilâyet‑i Celîlesi'nce her sene icra edilmekde 
olan koşu müsabakasıyla ziraat sergisi için ikramiye olarak Ziraat Tahsîsât‑ı Umumiyesi 
miyânında dahil ve elli bin dört yüz kuruşdan ibaret bulunan Nebâtât‑ı Müfîdenin İhdâs 
ve Ta‘mim‑i Ziraat ve Tohum Celbi ve Hayvanâtın Islâh‑ı Ecnâsı Tertibi'nden beher sene 
elli liranın tahsisi hususunun Orman ve Ma‘âdin ve Ziraat Nezâret‑i Celîlesi'ne havalesi 
hakkında Şûrâ‑yı Devlet Maliye Dairesi'nin mazbatası makam‑ı senâverîden 14 Rebîülev‑
vel sene [1]319 tarihinde arz ve huzur‑ı âlî kılınmış idi. Müsabaka zamanının hulûlünden 
bahisle îcâb‑ı hâlin icrasını hâvî Hazine‑i Hassa‑i Şahane Nezâret‑i Aliyyesi'nden vârid 
olan tezkire arz ve takdim edilmiş olmakla ol bâbda her ne vechile irâde‑i seniyye‑i haz‑
ret‑i hilâfet‑penâhî şeref‑müte‘allik buyurulur ise mantûk‑ı âlîsi infaz edileceği beyânıyla 
tezkire‑i senâverî terkîm kılındı efendim. 

Fî 5 Safer sene [1]320 ve fî 30 Nisan sene [1]318

Sadrazam
Saîd

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki

Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûflarıyla manzûr-ı âlî buyurulan işbu tezkire-i sâmiye-i 
Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî şeref-sudûr 
buyurulmuş olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 17 Safer sene [1]320 ve fî 12 Mayıs sene [1]318

Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî
Bende
Tahsin
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ÇORUM'DA AT YARIŞI DÜZENLENMESİ

Çorum'da geliri mahallî ilkokullara sarfedilmek üzere yapılacak at yarışına izin ve‑
rildiği.

11 Mayıs 1903

Telgrafnâme
Geldiği mahal: Ankara
Numara: 2908
Tarih: 15 Nisan sene 1319

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Çorum'da Nisan'ın yirmi beşinde icra kılınacak olan at yarışına müsaade buyurulma‑
sı hakkında mütekaddim fî 22 Mart sene [1]319 tarihli telgrafnâme‑i acizânem cevabının 
emr u inbâ buyurulması Çorum Mutasarrıflığı'nın iş‘ârı üzerine ma‘rûzdur. Fermân.

Fî 15 Nisan sene [1]319

Ankara Valisi
Cevad
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Bâbıâli 
Daire-i Sadâret 
Âmedî-i Divan-ı Hümâyûn 
238

Devletli efendim hazretleri

Hâsılâtı mahallî mekâtib‑i ibtidâiyesi masrafına karşılık olmak üzere sene‑i hâliye 
Nisan'ının yirmi beşinde sâbıkı misillü Çorum'da at yarışı icrası lüzum‑ı istizânını hâvî Da‑
hiliye Nezâret‑i Celîlesi'nin tezkiresi melfûfuyla arz ve takdim kılınmakla ol bâbda her ne 
vechile irâde‑i seniyye‑i hazret‑i hilâfet‑penâhî şeref‑sudûr buyurulur ise mantûk‑ı münîfi 
infaz edileceği beyânıyla tezkire‑i senâverî terkîm kılındı efendim. 

Fî 22 Muharrem sene [1]321 fî 7 Nisan sene [1]319

Sadrazam
Ferid

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki

Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûfuyla manzûr-ı âlî buyurulan işbu tezkire-i sâmiye-i 
Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî şeref-sudûr 
buyurulmuş olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 13 Safer sene [1]321 ve fî 28 Nisan4 sene [1]319

Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî
Bende
Tahsin

4   Metinde sehven “Mayıs” yazılmıştır.
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SİVAS'TA İLK DEFA DÜZENLENEN AT 
YARIŞLARI

Sivas'ta ilk defa düzenlenen at yarışlarının intizam içinde ve olaysız bir şekilde ta‑
mamlandığı, yabancı devlet konsolosları, askerî ve mülkî erkân, Sivas halkı ve çevre vila‑
yetlerden gelen kişilerin de katılımıyla yirmi binden fazla kişinin yarışları izlediği.

15 Haziran 1903

Telgrafnâme 

Geldiği mahal: Sivas Vali Konağı
Numara: 473
Tarih: 2 Haziran sene 1319

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi'ne 

Cins‑i feresin ıslahına medâr olmak üzere cümle‑i inâyât ve müsa‘adât‑ı mübecce‑
le‑i mülkdârîden olarak Sivas'da icrası evvelce rehîn‑i tasvîb‑i âlî buyurulmuş olan at yarışı 
dünkü gün icra ve bugün ikmal olunmuşdur. Birinci defa olarak başlanan işbu müsabaka 
resminde düvel‑i mütehâbbe konsoloslarıyla aile ve tercümanları ve bi'l‑cümle ümerâ‑i 
askeriye ve memurîn‑i mülkiye ve mütehayyizân‑ı beldeden başka dahil‑i vilâyetle vilâyât‑ı 
mütecâvireden yirmi binden ziyade seyirci tecemmu‘ etdiği hâlde saye‑i inzibât‑vâye‑i 
hazret‑i Padişahîde en ufak bir uygunsuzluğa bile meydan verilmeyip yarışın bir revnak ve 
intizam‑ı fevkalâde ile icra kılınmış olduğu ve bu vesile ile de bi'l‑istifade da‘avât‑ı mefrû‑
za‑i veli‑nimet‑i bî‑minnetin ez ser‑nev tekrarıyla tezyin‑i lisan‑ı memlukiyet ve sadakat 
edildiği berây‑ı ma‘lûmât ma‘rûzdur. Fermân.

Fî 2 Haziran sene [1]319

Sivas Valisi
Reşid Akif



8 

BOA, İ. DH, 1427/30



Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da Spor

45

ÇORLU'DAKİ SERGİDE AT YARIŞI VE 
GÜREŞLERE İZİN VERİLMESİ 

Çorlu Tren İstasyonu civarında Eylül ayında açılan ziraat ve hayvancılık sergisinde at 
yarışı ve pehlivan güreşleri yapılmasına izin verildiğine dair irade. 

13 Ekim 1904

Bâbıâli 
Daire-i Sadâret 
Âmedî-i Divan-ı Hümâyûn 
1907

Devletli efendim hazretleri

Mahsulât‑ı dâhiliyeden olan tohumluk zehâir ile çift hayvanâtı ve sair bu kabil hay‑
vanât‑ı mahalliyeyi teşhir ve fürûht etmek ve Eylül'ün on ikisinden itibaren on gün devam 
eylemek üzere her sene Çorlu istasyonu civarında küşadı evvelce şeref‑sânih olan irâde‑i 
seniyye‑i cenâb‑ı hilâfet‑penâhî icab‑ı âlîsinden bulunan sergide hayvan müsabakasıyla 
pehlivan musâra‘ası icrasına müsaade i‘tâsı Edirne Vilâyeti Vali Vekâlet‑i Celîlesi'nden iş‘âr 
olunduğuna dair Dâhiliye Nezâret‑i Celîlesi'nin tezkiresi arz ve takdim kılınmakla ol bâbda 
her ne vechile irâde‑i seniyye‑i hazret‑i hilâfet‑penâhî şeref‑sudûr buyurulur ise mantûk‑ı 
münîfi infaz edileceği beyânıyla tezkire‑i senâverî terkîm kılındı efendim. 

Fî 11 Receb sene [1]322 fî 8 Eylül sene [1]320
Sadrazam 

Ferid

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki

Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûfuyla beraber manzûr-ı âlî buyurulan işbu tezkire-i 
sâmiye-i Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî şe-
ref-müte‘allik buyurulmuş olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 4 Şaban sene [1]322 fî 30 Eylül sene [1]320 

Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî 
Bende 
Tahsîn
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HALEP'TE AT YARIŞI DÜZENLENMESİNE İZİN 
VERİLMESİ

Halep'te Arap atları çok olduğundan burada bir at yarışı düzenlenmesine padişah 
tarafından izin verildiği. 

14 Temmuz 1907

Bâbıâli  
Daire-i Sadâret-i Uzmâ 
Mektubî Kalemi 
Aded 1252

Dahiliye Nezâret-i Celîle'sine 

Devletli efendim hazretleri 

Dahil‑i vilâyetde Arab atlarının kesreti cihetiyle Eylül zarfında bir at yarışı tertib ve 
icrası hususuna Haleb Vilâyet‑i Behiyyesi'nden vâki olan iş‘âr üzerine bi'l‑istîzân irâde‑i 
seniyye‑i cenâb‑ı hilâfet‑penâhî şeref‑müte‘allik buyurulmuş olmakla iktizâsının ifasına 
himmet buyurulması siyakında tezkire‑i senâverî terkîm kılındı efendim. 

Fî 3 Cumâdelâhire sene [1]325 fî 1 Temmuz sene [1]323 

Sadrazam 
Ferid 



10 

BOA, DH. İD, 100/7_22



Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da Spor

49

ÜSKÜP'TE AT YARIŞLARI DÜZENLENMESİ

At cinsinin çoğaltılması ve ıslâhı maksadıyla Üsküp'teki Yedinci Kolordu tarafından 
askeriye ve sivil halka ait hayvanların birlikte katılacağı bir at yarışı düzenleneceği, bu 
koşularda birincilikleri kazananlara para ödülü verilebilmesi için Yedinci Kolordu Kuman‑
danlığı'nın Ziraat Nezâreti'nden 200 lira talep etmesi. 

25 Nisan 1912

Beyefendi hazretleri 

Cins‑i feresin teksîr ve ıslâhı hususunda koşuların ne derece faide‑bahş olduğu ve 
bu bâbda memâlik‑i ecnebiyede ne kadar fedakârlıklar ihtiyar edilmekde olduğu ma‘lûm‑ı 
devletleridir. İşte bu maksada binâen kolorduca yakında Üsküb'de askerî hayvanlarıyla 
ahaliden iştirak edeceklerin hayvanlarından mürekkeb bir koşu tertibi mukarrer olup an‑
cak muhtelif koşularda birincilikleri kazanacaklara mükâfât i‘tâsı için elde mevcud para 
gayr‑ı kâfi ve bu gibi koşular için Ziraat Nezâreti tarafından mükâfât‑ı nakdiye i‘tâ edilmek‑
de olduğu ma‘lûm bulunduğundan tahsisat‑ı mezkûreden iki yüz lira kadar bir meblağın 
i‘tâsı Kosova Vilâyeti'nden nezâret‑i müşârunileyhâya yazılmışdır. 

Bu bâbda tanzim edilen programın bir nüshası leffen takdim kılındı. Koşuların cins‑i 
feresi ıslâh hususundaki faidesi müsellem olmakla beraber şu sırada bu gibi eğlencelerin 
tertibi ahalinin sa‘y ü terakkîye imâle ve sükûn ve asayişin takrîr ve idamesi ve ahalinin 
askerle ve hükûmetle te’lif ve işgali gibi fevâid ve muhassenatı mûcib bulunduğundan 
Ziraat Nazırı beyefendi hazretleri nezdinde taraf‑ı âlîlerinden de teşebbüsât‑ı lâzımede 
bulunularak istenilen paranın istihsâline delâlet ve inâyet buyurulmasını hassaten rica ile 
takdim‑i ihtirâm eylerim efendim hazretleri. 

12 Nisan [1]328
Yedinci Kolordu Kumandanı 

Ferik 
[imza]
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İSTANBUL'DA DÜZENLENECEK AT 
YARIŞLARININ İLAN EDİLMESİ

Islâh‑ı Nesl‑i Feres Cemiyeti tarafından İstanbul'da düzenlenecek at yarışlarının ve 
bu yarışlarda dereceye girenlere para ve çeşitli hediyeler verileceğinin yayın organları ile 
ilân edilmesi ve gerekli teşvikin yapılması.

4 Mayıs 1912

Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi Şube 4

21 Nisan [1]328

Umum Telgraf 

Islâh‑ı Nesl‑i Feres Cemiyeti tarafından Mayıs'ın yirmi beşinci ve yirmi yedinci günle‑
ri İstanbul'da at yarışları icrası ve birinci ikramiye için yüz lira ve diğer ikramiyeler için de 
mebâliğ ve hedayâ‑yı münasibe i‘tâsı mukarrer olmakla keyfiyetin oraca da gazetelerle ve 
vesâit‑i münasibe‑i saire ile ilânı ve bu bâbda teşvikât‑ı mukteziye ifası lüzumu ta‘mimen 
tebliğ olunur. 
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AT YARIŞLARININ YURT GENELİNDE 
YAYGINLAŞTIRILMASI VE YARIŞLARA 

SUBAYLARIN DA KATILMASI

Orduya gerekli hayvanların yurt içinden karşılanması amacıyla at depoları tesis edil‑
diği, at neslini ıslâh etmek ve sayısını arttırmak amacı ile İstanbul'da Islâh‑ı Nesl‑i Feres 
Cemiyeti'nin düzenlediği koşular gibi bütün yurtta at koşularının düzenlenmesi ve bu koşu‑
lara halk ile beraber subayların da katılımının sağlanması.

13 Mayıs 1912

Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi Şube 4
Evrak Numarası: 261

30 Nisan [1]328

Umum Tahrirât 

Evvelce de bildirildiği üzere cihet‑i askeriyece Ordu‑yı Hümâyûn'a muktezî hay‑
vanâtın dâhilden tedariki kararlaşdırılmış olmakla memleketde orduya elverişli hayvan 
yetişdirilmesi esbâbının te’mini için ittihâz olunan tedâbîr cümlesinden olmak üzere re‑
mont5 depoları ihdâs edildiği gibi koşular dahi icra etdirilmek üzere bir koşu nizamnâme‑
sinin tanzimi mukarrer ise de ikmaline kadar hayli vakit geçmesi tabii olup ancak ahîren 
teşekkül eden Islâh‑ı Nesl‑i Feres Cemiyeti tarafından Dersaâdet'de tertib etdirilecek koşu‑
lara buradaki zâbitânın da iştirak etmeleri takarrür etmiş ve nesl‑i feresin ıslâh ve teksîri 
maksadının husûlüne hâdim esbâbdan biri olan koşuların memâlik‑i Osmaniyye'nin her 
tarafında icrasıyla ezmine‑i sabıkada Osmanlı milletinin şöhret‑gîr‑i âlem olan cündîlik 
sıfatının yeniden ihyâsı şâyân‑ı arzu mevâddan bulunmuş olduğundan ve her tarafda ko‑
şular tertibi için cihet‑i mülkiye ile müştereken teşebbüsât‑ı lâzıme ifasına müsâra‘at ve 
zâbitânın da mezkûr koşulara iştiraki teshîl edilmesi ordu müfettişlikleri ile kolordu ve 
fırka kumandanlıklarına yazıldığından bahisle cihet‑i mülkiyece de tevessülât‑ı mukteziye 
ifası Harbiye Nezâret‑i Celîle'sinden bildirilmiş olmakla ber‑vech‑i iş‘âr muktezasına te‑
vessül olunması ta‘mimen tebliğ olunur efendim. 

5   Remont: Fr. Remonte: Ordu için gerekli at deposu. Bkz. Yabancı Kelimeler Sözlüğü. 



13 

BOA, DH. İD, 100/7_30



BOA, DH. İD, 100/7_30



BOA, DH. İD, 100/7_30



Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da Spor

57

KONYA'DA DÜZENLENECEK AT VE EŞEK 
YARIŞLARI PROGRAMI

Geliri Tayyare İanesi'ne bağışlanmak üzere 14 Haziran 1912 tarihinde Konya'da ya‑
pılacak olan at, eşek, bisiklet ve çuval yarışları ile güreş ve halk koşusuna dair program. 

28 Mayıs 1912

1328 Sene-i Maliyesi Haziran'ın Birinci Günü Konya'da İcra Kılınacak Olan  
At Yarışlarının Programıdır

Sene 1328

Konya – Matbaa-i Vilâyet

1328 senesi Konya'da icrası mutasavver at ve saire koşuları programı. 

Madde 1- At koşusu ve tafsilatı zîrde muharrer diğer koşular ve pehlivan güreşi fî 1 
Haziran sene [1]328 tarihine müsâdif Cuma günü Konya'nın bir saat mesafesindeki Horos‑
luhan6 civarında icra kılınacakdır. 

Madde 2- Arab ve yerli atı olmak üzere iki tertib yarış yapılacaktır. (Kısraklar yarışa 
dahil olamaz.)

Madde 3- Gerek Arab ve gerekse yerli atları 1333 metre muhitindeki daireyi üç defa 
devr edeceklerdir. 

Madde 4- Birinci yarış Arab atları saat ikide, ikinci yarış yerli atları saat üçde baş‑
layacakdır. Arab atlarından birinci gelenin sahibine 30, ikinciye 20 Osmanlı lirası üçüncüye 
bir altun saat, yerli atlarından birinci gelen hayvanın sahibine 20, ikinciye 10 Osmanlı lirası 
üçüncüye bir altun saat verilecekdir. 

Madde 5- Yerli hayvanları Arab hayvanlarıyla iştirak edebilirse de Arab hayvanları 
yerli hayvanları koşusu tertibine iştirak edemez. 

Madde 6- Yarışa atını dâhil edecek at sahiblerinden yarım Osmanlı lirası kaydiye 
alınacakdır. 

Madde 7- Yarışa dâhil olacak her binici nihayet otuz dokuz okkadan noksan olursa 
kurşun ile ikmal edilecekdir. 

6   Horozluhan
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Madde 8- Yarışa dâhil olacak atların sahibleriyle beraber Mayıs'ın yirmisinden niha‑
yet otuz otuz birinci günü akşamı saat on ikiye kadar Konya'daki komisyon‑ı mahsusuna 
müracaatla hayvanın eşkâl ve cinsini kayd etdirerek duhûliyeyi bi'l‑i‘tâ makbuz alacakdır. 

Madde 9- Taşradan koşuya iştirak edecekler komisyon‑ı mahsus riyâsetine hayva‑
nının cinsi ve sinn [ve] eşkâliyle kendi ismini tahrîran ve ücret‑i kaydiyeyi irsâlen bildire‑
bilirler. 

Madde 10- Yarış yerinde gerek biniciler ve gerekse seyirciler taraflarından silah 
ve nara atmak ve yekdiğerinin seyrine mâni olmak ve gürültü etmek katiyen memnû‘dur. 
Buna ictisâr edenler yarış mahallinden çıkarılacakdır. 

Madde 11- İkinci yarışı müteâkib velospid7 yarışı icra edilecekdir. İlk gelene bir lira 
kıymetinde velospide mahsus elektrik feneri verilecekdir. 

Madde 12- Velospidden sonra yaya koşusu icra edilecekdir. Birinci gelene yüz kuruş, 
ikinci gelene kırk kuruş verilecekdir. 

Bir saat istirahat.
Madde 13- Pehlivan güreşi için dahi başa beş lira, ortaya üç lira, desteye bir lira 

verilecekdir. 
Madde 14- Güreşleri müteâkib çuval içerisine yarı beline kadar girmiş çocuklar ta‑

rafından bir yarış yapılacak, birinciye kırk, ikinci gelene yirmi kuruş verilecekdir. 
Madde 15- Merkebler tarafından yapılacak yarışda herkesin kendi merkebine bin‑

meyerek ancak hey’et‑i tertibiyenin göstereceği merkebe binmek şartıyla bir devr icra 
edilecek ve en geriye kalan merkeb sahibine 20 kuruş verilecekdir. 

Madde 16- Yarışa dâhil olacak her binici yarışa başlamazdan bir saat evvel an‑
bar hey’etine müracaatla sıkletlerini vezn etdirdikden sonra alacakları pusula ile tertibat‑ı 
hey’ete müracaat ve orada çekeceği kur‘a numarası üzerinde yazılı yeknesak imal edilmiş 
elbiseyi giyerek kur‘a numarası sırasıyla devrede ahz‑ı mevki edecekdir. 

Madde 17- Atlara eğerli olarak binilmek mecburi olup kamçı ve mahmuz kullanma‑
ğa da me’zûniyet vardır. 

Madde 18- Seyircilere tahsis edilen mevkiler beş sınıf üzeredir. 

1'nci sınıf Bir Osmanlı lirası
2'nci sınıf Yarım Osmanlı lirası
3'üncü sınıf Yirmi kuruş
4'üncü sınıf Beş kuruş Açıkda sandalye
5'inci sınıf İki kuruş Ayakda seyir

Madde 19- Zâbitân ve efrâd‑ı askeriye ve elbise‑i resmiyesini lâbis bulunan mekteb 
talebeleriyle on iki yaşına kadar olan çocuklar nısf ücret vereceklerdir. 

Madde 20- Duhûliye biletini hâmil bulunanlar yarış mahallinin muhit‑i haricîsinden 
itibaren yirmi metre bir mesafeye kadar cihâtında toplaşmak ve oturmak katiyen mem‑
nû‘dur. Jandarma süvarileriyle tahdid edilmiş nikat arasından geçilmeyerek teşkil edilen 
kapılardan girip çıkılmasına dikkat olunacakdır. 

Madde 21- Masârıfât kâmilen daire‑i belediyeden verilecek ve hâsıl olacak varidat‑
dan masârıf‑i belediye bi't‑tenzîl fazlası Tayyare İanesi'ne terk ve teberru olunacakdır. 

7   Velespit/Bisiklet.
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Madde 22- Müsabakanın hüsn‑i idâre ve muhafazasına ve tertibâtıyla hakem ve 
sairesine suret‑i mahsusada tayin olunan hey’etleri memur olup haricden her ne suretle 
olursa olsun müdahale etmek ve beyân‑ı mütalaada bulunmak memnû‘ olduğu gibi gayr‑ı 
mesmû‘dur. 

Madde 23- Fî 1 Haziran sene [1]328 sabahı Konya'dan tren‑i mahsus yarış mahal‑
line hareket ve akşamına avdet edeceği cihetle arzu eden zevât bilet mukabilinde mezkûr 
tren ile azîmet ve avdet edebilirler. 

Madde 24- Yarış mahallinde iki büfe bulunacakdır.

-1-
İdâre Hey’eti 

Reis-i Evvel: Vali‑i Vilâyet Ahmed Muammer Beyefendi
Reis-i Sânî: Fırka Kumandanı Rıza Paşa hazretleri
Azâ: Çelebi Efendi
Azâ: İstinaf Ceza Reisi Tahir Beyefendi
Azâ: Defterdar Bey
Azâ: J[and]arma Alay Kumandanı Miralay Sabri Bey
Azâ: Tahrirât Müdürü Dimitraki Bey
Azâ: Meclis‑i İdâre azâlarından Ali Bey
Azâ: Belediye Reisi Hacı Ali Efendi
Azâ: Meclis‑i İdâre azâlarından Ohannes Efendi
Azâ: Reji Müdürü Şakir Bey

-2- 
Hakem Hey’eti 

Fırka Erkân‑ı Harb Reisi Binbaşı Kâzım Bey
Osmanlı Bank Direktörü Noble Efendi
Düyûn‑ı Umumiye Müfettişi Hancıyan Efendi
Jandarma Tabur Kumandanı Yüzbaşı Vasfi Efendi
Jandarma Alay Mülhakı Yüzbaşı Kemal Bey
Baytar Müfettişi İbrahim Efendi
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-3- 
Tertibat Hey’eti 

Vali‑i Vilâyet Ahmed Muammer Beyefendi
Erkân‑ı Harbiye Reisi Kâzım Bey
Belediye Reisi Ali Rıza Efendi
Meclis‑i İdâre azâsından Hüsameddin Efendi
Polis Müdürü Tevfîk Bey
Sıhhiye Müfettişi Besim Bey
Nüfus Müdürü Muhyiddin Bey
Yüzbaşı Kemal Bey
Mülâzım Şevki Bey
Baytar Müfettişi İbrahim Efendi
Efkaryan Efendi

-4-
Anbar Hey’eti

Meclis‑i İdâre azâsından Yanako Efendi
Redîf Mülâzım‑ı Evvellerinden Osman Efendi
Belediye azâsından Silleli Emin Ağa
Baytar Müfettişi İbrahim Efendi
Tüccarândan Mardiros Efendi

-5- 
Kontrol Hey’eti 

Belediye azâsından Okyanos Efendi
Tahsil Memuru Tahir Efendi
Muhasebe‑i vilâyetden Nuri Bey
Belediye Başkâtibi Saîd Efendi
Meclis‑i İdâre Kâtib‑i Sânîsi Kâzım Efendi
Mektubîden Adil Efendi
Polis Komiseri İbrahim Efendi
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-6-
Teşrifat Hey’eti 

Matbaa‑i Vilâyet Müdürü Necib Bey
Reji Başkâtibi Sırrı Bey
Adliyeden Fazıl Bey
Adliyeden Mustafa Efendi
Babalık Gazetesi Sermuharriri Mazhar Efendi
Hakem Gazetesi Sermuharriri Şaban Sırrı Efendi
Osmanlı Gazetesi muharrirlerinden Ziyâ Bey
Osmanlı Gazetesi muharrirlerinden Nazif Efendi
Muhasebeden Nazım Efendi

-7-
Muhafaza Hey’eti

Yüzbaşı Emin Efendi
Yüzbaşı Mail Efendi
Mülâzım Yusuf Efendi
Polis Komiser Muâvini Bahri Efendi
Polis Komiseri Muâvini İbrahim Efendi
Polis Komiseri Muâvini İzzet Efendi
Polis Komiseri Muâvini Re,fet Efendi
Polis Komiseri Muâvini Şevket Efendi
Polis Komiseri Muâvini Tevfîk Efendi
Polis Komiseri Muâvini Aris Efendi
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Konya Vilâyeti 
Tahrirât Kalemi 
Aded 
Hususî 134

Hulâsa: Nesl‑i feres ıslahına hâdim Konya'da tertib olunan at koşusu programının 
takdim kılındığına dair.

Dâhiliye Nezâret-i Celîle'sine 

Muhaberât‑ı Umumiye Dairesi'nden muharrer 29 Nisan [1]328 tarihli ve yüz on iki 
umum numaralı tahrirât‑ı aliyye‑i nezâret‑penahîleri mündericâtına tevfîkan nesl‑i feresin 
ıslâh ve teksîri maksadının husulüne hâdim olmak üzere merkez‑i vilâyetde Haziran'ın bi‑
rinci günü bir at koşusu tertibine teşebbüs olunarak tanzim edilen matbû‘ programı leffen 
takdim kılındığını arz eylerim efendim. 

Fî 11 Cumâdelâhire sene [1]330 ve fî 15 Mayıs sene [1]328

Konya Valisi 
Ahmed Muammer 
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TARSUS'TA DÜZENLENEN AT YARIŞINI 
KAZANANLARA NİŞAN VE MADALYA 

VERİLMESİ

Tayyare İanesi için Tarsus'ta yapılan at yarışında birinci olan atın sahibi İsmail Efen‑
di'ye Mecidî Nişanı ve süvarisi Hüseyin'e Liyakat Madalyası verildiği.

9 Haziran 1914

Harbiye Nezâreti
Muamelât-ı Zâtiye Müdüriyeti
Kıta‘ât-ı Fenniye Kısmı
568-269

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

[Hulâsa:] Tarsuslu İsmail Efendi'ye Mecidî ve adamı Hüseyin'e de Liyakat 
Madalyası ihsân buyurulduğuna dair.

Devletli efendim hazretleri
Tarsus'da Tayyâre İânesi menfaatine icra olunan at koşusunda birinciliği ihrâz eden 

at sahibi İsmail Efendi'nin beşinci rütbeden bir kıt‘a Mecidî ve süvarisi Hüseyin'in de bir 
kıt‘a Liyakat Madalyası'yla taltifleri hususuna lede'l‑arz 17 Mayıs sene [1]330 tarihinde irâ‑
de‑i seniyye‑i cenâb‑ı hilâfet‑penâhî şeref‑sudûr buyurulduğu Bâb‑ı Âlî cânib‑i sâmîsinden 
mevrûd tezkire‑i sâmiye‑i Sadâret‑penâhîde emr u izbâr buyurulmuş olmakla ol vechile 
iktizâ‑yı hâlin ifa buyurulması hususuna himem‑i celîle‑i nezâret‑penâhîlerinin bî‑dirîğ bu‑
yurulması bâbında emr u fermân hazret‑i men lehü'l‑emrindir.

Fî 15 Receb sene [1]332 ve fî 27 Mayıs sene [1]330

Harbiye Nazırı ve Erkân-ı Harbiye-i 
Umumiye Reisi namına 

Müsteşar Muâvini 
[imza]



Veliefendi At Koşularında: Veliahd Hazretleri ve Sadrazam Paşa
İdman, numara 10, 14 Teşrîn-i Sânî 1329 [27 Kasım 1913], s. 143.

Süvari Zabitleri Yarışı
İdman, numara 10, 14 Teşrîn-i Sânî 1329 [27 Kasım 1913]. s. 147.



Hilâl-i Ahmer mensupları yaralı  Bedri Beyi naklederken
İdman, numara 10, 14 Teşrîn-i Sânî 1329 [27 Kasım 1913], s. 151.

Yarışta yaralanan bir ata Tatbikat-ı Baytariye Mektebi talebeleri tarafından ilk 
müdahalesi yapılırken

İdman, numara 10, 14 Teşrîn-i Sânî 1329 [27 Kasım 1913], s. 152.
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VELİEFENDİ'YE KOŞU YOLU İLAVESİ

Veliefendi yakınında bulunan bahçenin dönümü iki yüz liradan istimlak edilerek Ve‑
liefendi koşu yolunun genişletilmesi.

11 Mart 1918

Bâbıâlî
Meclis-i Mahsus
46

Veliefendi'deki koşu mahalline ilâve olunmak üzere Harbiye Nezâreti'nce gösteri‑
len lüzum üzerine istimlâkine 15 Kânûn‑ı Sânî sene 1334 tarihinde müsaade‑i seniyye‑i 
cenâb‑ı padişâhî şâyân buyurulan emlâk‑i hâkâniyeden Cemil Bey'in müste’cir bulunduğu 
kırk yedi dönüm üç evlek üç yüz kırk iki zirâ‘ vüs‘atindeki bostan mahalli için nizamnâme‑i 
mahsusu dâiresinde îfâ‑yı muktezâsı hakkında sebk eden iş‘âra cevaben Hazine‑i Hassa 
Müdüriyet‑i Umûmiyesi'nden vârid olup melfûfu rapor ile miyâne‑i bendegânemizde mütâ‑
laa olunan tezkirede mezkûr nizamnâme hükmüne tevfîkan teşkil edilen hey‘ât tarafından 
mahallinde icrâ olunan tedkikât neticesinde sâlifü'l‑beyân haritanın Hazine'de mahfûz ha‑
rita ile tatbikâtı lede'l‑icra istimlâk edilecek mahallin kırk yedi ve küsur dönümden ibâret 
olmayıp atîk yetmiş dokuz dönüm beş yüz kırk dokuz zirâ‘ vüs‘atinde bulunduğu tezâhür 
etdiği dermiyân olunmuş ve mezbûr raporda işbu mahallin her atîk dönümünün iki yüz 
lira kıymet ve değerinde bulunduğu gösterilmiş olmasına nazaran icrâ‑yı îcâbâtı menût‑ı 
müsaade‑i seniyye‑i şehriyârî olduğu bi't‑tezekkür kaleme alınan irâde‑i seniyye lâyihası 
sâbıku'l‑bahs tezkire ve rapor ile arz ve takdim olmakla kâtıbe‑i ahvâlde emr u fermân 
hazret‑i veliyyü'l‑emr efendimizindir. 

Fî 26 Cumâde'l‑ûlâ sene 1336 fî 10 Mart sene 1334

[Meclis-i Vükelâ azâlarının imzaları]
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Bâbıâlî
Dâire-i Sadâret-i Uzmâ
Âmedî-i Divan-ı Hümâyûn
46

İrâde-i Seniyye

Veliefendi'deki koşu mahalline ilâve olunacak emlâk‑i hâkâniyeden atik yetmiş dokuz 
dönüm beş yüz kırk dokuz zirâ‘ vüs‘atindeki bostanın her atik dönümü iki yüz lira bedel 
mukâbilinde Hazine‑i Maliye nâmına icrâ‑yı ferâğına Meclis‑i Vükelâ kararıyla ruhsat ve‑
rilmişdir. 

Bu irâde‑i seniyyenin icrâsına Maliye Nazırı me’mûrdur. 

Fî 27 Cumâde'l‑ûlâ sene 1336 fî 11 Mart sene 1334

Mehmed Reşad
[ve Meclis-i Vükelâ azâlarının imzaları]
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VELİEFENDİ HİPODROMU'NU İŞLETEN 
ŞİRKETİN TALEPLERİ

Veliefendi Hipodromu'nu kiralayan İngiliz şirketinin, at yarışlarının padişah himaye‑
sinde yapılması ve yurt dışından getirilen yarış atlarından ülkeye giriş ve çıkışında vergi 
alınmamasını talep etmesi. 

6 Mart 1922

Bâbıâlî
Hariciye Nezâreti
Kalem-i Mahsus
32394-48

Huzur-ı Sâmî-i Cenâb-ı Sadâret-penâhî'ye

Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir

Taht‑ı himaye‑i hazret‑i Padişahîde bulunan Islâh‑ı Nesl‑i Feres Cemiyeti'ne aid 
Veliefendi Koşu Mahalli'ni muayyen bir müddetle taht‑ı icârına alan İngiliz şirketi vekili 
çâkerlerine bi'l‑müracaa at yarışlarına iştirak etdirilmek maksadıyla memâlik‑i ecnebi‑
yeden celb olunacak yarış atlarının bilâ‑rüsûm idhal ve hasbe'l‑icab ihraclarına müsaa‑
de buyurulmasını istirhâm eylemekdedir. Islâh‑ı nesl‑i feres hususunda menâfi‘‑i azîmesi 
görüleceği derkâr olan mezkûr yarışların hüsn‑i cereyânını te’min ve memleketimizde at 
yetişdirmek hususunda rekabet tevlidine hizmet edecek olan müracaat‑ı vâkı‘anın Meclis‑i 
Hâss‑ı Vükelâ'ca bir karara rabtıyla icab edenlere talimât‑ı lâzıme i‘tâsı menût‑ı re’y‑i 
sâmî‑i cenâb‑ı Sadâret‑penâhîleridir. Ol bâbda emr u fermân hazret‑i veliyyü'l‑emrindir.

Fî 25 Şubat sene 1338

Hariciye Nazırı 
Ahmed İzzet
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Bâbı Âlî
Hariciye Nezâreti
Kalem-i Mahsus
32557-58

Huzur-ı Sâmî-i Cenâb-ı Sadâret-penâhî'ye

Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir

Taht‑ı himaye‑i hazret‑i Padişahîde bulunan Islâh‑ı Nefs‑i Feres Cemiyeti'ne aid Ve‑
liefendi Koşu Mahalli'ni muayyen bir müddet ile taht‑ı icârına alan İngiliz şirketi vekili 
çâkerlerine bi'l‑müracaa icrası mukarrer olan büyük at yarışlarının taht‑ı himaye‑i müfah‑
hame‑i hazret‑i Padişahîye alınmasını istirhâm eylemekdedir. Avrupa'da bu kabil yarışların 
ale'l‑ekser hükümdârân ve rüesâ‑yı hükûmetin taht‑ı himaye ve riyâsetlerinde icra edil‑
mekde olmasına mebnî keyfiyetinin arz‑ı atebe‑i ulyâ kılınarak rehîn‑i tasvîb‑i şehriyârî 
olduğu takdirde şeref‑müte‘allik edecek irâde‑i seniyye‑i hazret‑i Padişahînin taraf‑ı çâ‑
kerâneme tebliğine müsaade buyurulması müsterhamdar. Ol bâbda emr u fermân hazret‑i 
veliyyü'l‑emrindir.

Fî 6 Mart sene 1338

Hariciye Nazırı 
Ahmed İzzet





OK VE TÜFEK 
ATICILIĞI
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KIBRIS'TAKİ ASKERLERİN ATICILIK 
TALİMLERİ

Kıbrıs'ta olan kul, yeniçeri, gönüllü, sipahi gibi ulufe alanların tüfek ve ok atmak ile 
birlikte cündîlik ve silahşörlük talimleri yapmaları gerektiği, bunların dükkân işletmesine 
izin verilmemesi, dükkân işletmekte ısrar edenlerin ulufelerinin kesilerek başkalarına ve‑
rilmesi.

10 Temmuz 1572

Kıbrıs çavuşlarından Hüseyin'e verildi.
Fî 28 S.[980]

Kıbrıs beylerbeyisine hüküm ki;

Hâlâ cezîre‑i Kıbrıs'da olan kul ve yeniçeri ve gönüllü ve sipahi ve gayrı taife daima 
eğer tüfeng istimaline ve eğer ok atmağa ve eğer sair âlât‑ı harb istimaline ve bi'l‑cümle 
silahşörlük fenninde idman eylemek lâzım ve mühim olmağın buyurdum ki:

(   ) Vusûl buldukda bu bâbda bizzat mukayyed olup her hafta taşra çıkıp tavâyif‑i 
mezbûreyi eğer yarak ve tüfeng istimaline ve eğer ok atmağa ve eğer silahşörlük ahvâline 
müte‘allik gereği gibi idman etdirip ve bu fenden haberi olmayanlara talim etdirip eğer at 
üzerine yarak ve ok ve tüfeng istimalidir ve eğer sair cündîliğe ve silahşörlüğe müte‘allik 
hususlardır, talim etdirip her biri fenninde mahir ola ve ulufe tasarruf eyleyenler dükkâna 
geçmeyip ehl‑i dükkân olmayalar şöyle ki ulufeye mutasarrıf olanlardan bir ferd dükkâna 
geçe dirliği alınıp âhara arz eyleyesiz ve bi'l‑cümle bu hususda tamam ihtimâm eyleyip 
kulun nizam ve intizamında dakika fevt eylemeyesiz.
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OKMEYDANI VE ATICILAR TEKKESİ'NE 
DIŞARIDAN MÜDAHALE OLUNMAMASI

Okmeydanı'nda Fatih Sultan Mehmed tarafından talim yapılmak üzere vakfedilen, 
Sultan II. Bayezid zamanında genişletilen ve okçulara ait olduğundan müdahale edilme‑
mesi için Şeyhülislam Ebussuud Efendi tarafından fetva verilen araziye tarla, suyolu, bağ, 
bahçe ve mezar yapılmaması, burada okçuların atıcılık yapıp menzil dikmesine engel olun‑
maması, ayrıca içinde bulunan Atıcılar Tekkesi'ndeki bakır eşyalara müdahale edilmeme‑
sine dair Galata kadısı ile sekbanbaşıya yazılan emir. 

25 Mart 1696

Vech-i meşrûh [üzere] tecdîd olunmuşdur.

Galata kadısına ve Âsitâne-i Saadet'imde sekbanbaşı olan yeniçeri ağası kaymakamına 
hüküm ki:

Dergâh‑ı muallâm yeniçerileri ağasının taht‑ı nezâretinde vâki Galata kazâsına tâbi 
Kulaksız kurbünde merhum ve mağfûrun‑leh ceddim Ebu'l‑feth Sultan Mehmed han tâbe 
serâhû İstanbul'u muhasara eyledikde Okmeydanı hududuna dahil ve hâlâ tekye olan ma‑
halde hıyâm‑ı zafer‑penahları vâki olup meydan‑ı mezbûreden fethi müyesser olmakla 
guzat‑ı islama ve âmme‑i enâma ok atıp dua olunmak için vakf u şart eder ki: Meydan‑ı 
mezbûrede fakat ok atıp kimesne bir karış yerine ve bir avuç toprağına taarruz etmeyip su 
yolları ve mezaristan ve bâğ ve bağçe olmayıp vechen mine'l‑vücûh kimesne müdahale et‑
meyeler deyu tîr‑endâz taifesinin yedlerine emr‑i şerif verilip ve muhafazasıyçün korucular 
tayin ve câ‑be‑câ sınır taşları vaz‘ ve sınur ve hudud bağlayup ve musallâ dahi vaz‘ edip 
ve ba‘dehû ceddim Merhum Sultan Bayezid Han‑ı Velî tâbe serâhû dahi meydan‑ı mezbûra 
kemâl‑i rağbet ve bazı araziler ilhâk ve tevsî‘ ve onlar dahi bâlâda tahrîr olunduğu üzere 
emr‑i şerif verip ve bundan mâadâ ecdad‑ı izamımdan her biri zamanlarında minvâl‑i 
muharrer üzere evâmir ve hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn verip ve merhum Şeyhülislâm 
Ebussuud dahi meydan‑ı mezbûrenin minvâl‑i meşrûh üzere vakfiyeti sahîh ve tîr‑endâz 
taifesine mahsus ve âharı müdahaleden men‘ birle fetva‑yı şerif vermiş iken bazı kimes‑
neler hudud‑ı meydana tarla ve mezarlık ve su [yo]lları kazıp şart‑ı vâkıfa mugayir taar‑
ruzdan hâlî olmamağla bundan akdem Âsitâne‑i Saadet'imde Sadâret‑i Uzmâ Kaymakamı 
Müteveffâ Mahmud Paşa ve Sekbanbaşı Hasan ve sair tîr‑endâz taifesiyle atıcı taifesinin 
itibar eylediği gez ile hudud‑ı erba‘ası tahrîr ve tecdîd olunduğu üzere düsturü'l‑amel olup 
ve hâlâ meydan‑ı mezbûrede vâki olan Atıcılar Tekyesi'nin Vezîr‑i aʻzam‑ı sâbık Müteveffâ 
İskender Paşa bina ve Silahdâr Mustafa Paşa dahi tevsî‘ ve bakır evânları vakf ve bazı 
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müslimîn dahi bakır evânî ve sair lâzıme‑i tekyeyi vakf edip zikrolunan tekye ve içinde olan 
mevkufata yaycı ve okçu taifesi beyhûde muarazadan hâlî olmayıp ve bundan mâadâ yaycı 
ve okçu taifesi dahi tîr‑endâz taifesinin âyin ve erkân‑ı remylerine muâraza edip "bizim 
hükmümüz ile menzil dikilir ve başka çıkmadan adamın ok ve yayı ile menzil dikdirmeziz" 
deyu Vezîr‑i aʻzam‑ı sâbık Müteveffâ Mustafa Paşa yeniçeri ağası iken mürâfa‘adan men‘ 
birle verdiği düsturü'l‑amel mûcebince emr‑i şerif verilip yine muârazadan hâlî olmayıp 
men‘ ü def‘ olunmak iktizâ eyledikde cümlenin ma‘rifetiyle verilen hudud‑ı tâmme ki Ok‑
meydanı'nın ceddim Ebu'l‑feth Sultan Mehmed Han tâbe serâhunun tîr‑endâz taifesine 
vakf edip hudud ve sınur bağlayup ba‘dehû Sultan Bayezid Han‑ı Veli tâbe serâhu bazı ara‑
zi ilhâkıyla hudud ve sınur bağlayup vaz‘ eylediklerinde sınur taşlarının cevânib‑i erba‘ası 
idâresi atıcı taifesinin itibar eylediği gez hesabıyla sekiz bin yüz elli gez olup meydan‑ı 
mezbûrda hudud‑ı muayyen ile mahdûd olan mahallin bir karış yerlerine ve bir avuç top‑
raklarına taarruz olunmayıp bâğ ve bağçe ve tarla ve su yolları ve mezaristan olmayıp ve 
yaycı ve okçu taifesi âyin ve erkânlarına ve menzil dikmelerine ve başka çıkmadan adamın 
oku ile menzil dikmelerine ve yaylarına ve tekyelerine ve içinde olan bakır evânına ve gayrı 
lâzıme‑i tekye[ye] kat‘an müdahale ve muâraza etmeyip minvâl‑i meşrûh üzere tîr‑en‑
dâz taifesi meydan‑ı mezbûreyi ve tekye‑i merkûmeyi zabt edip vechen mine'l‑vücûh bir 
ferd mâni olmamak bâbında hüdavendigar‑ı sâbık zamanında yeniçeri ağası arzıyla verilen 
emr‑i şerif mûcebince merhum ve mağfûrun‑leh ammim Sultan Ahmed Han tâbe serâhu 
zamanında dahi emr‑i şerif verilmekle vech‑i meşrûh üzere amel olunmak için yazılmışdır. 

Fî Evâsıt‑ı Ş. Sene [1]107 
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OKMEYDANI ATICILAR TEKKESİ ŞEYHİNİN 
ÖDENEK TALEBİ

Sultan II. Bayezid Evkafı'na bağlı olan Okmeydanı'ndaki Atıcılar Tekkesi'nin şeyhleri‑
ne İstanbul Gümrüğü'nden tayin edilen günlük yirmi akçe ödeneğin önceki şeyh zamanında 
kesildiği, söz konusu paranın tekkede pehlivanlar ve fakirler için daha fazla yemek pişiril‑
mek üzere yeniden Atıcılar Tekkesi şeyhlerine tahsis olunması talebi. 

21 Haziran 1783

Devletli, inayetli, merhametli sultanım hazretleri sağ olsun. 
Merhum cennet‑mekân Sultan Bayezid‑i Velî tâbe serâhû hazretlerinin evkâf‑ı şerif‑

leri mülhakatından Okmeydanı'nda eserleri olan tekye‑i tîr‑endâzda zümre‑i zamane şeyh 
olanlara İstanbul Duhan Gümrüğü malından almak üzere tayin eylediği yevmî yirmi akçe 
vazifemizin hîn‑i tayininden selefimiz şeyh‑i merhumun vefatına gelince verilip ba‘dehû 
bu kullarına şart‑ı vâkıf üzere verilmek iktizâ eder iken bazı kimesneler "mahluldür" deyu 
çaldırıp vakf‑ı şerife gadr olmakla merâhim‑i aliyyelerinden mercûdur ki esâmî‑i mezkû‑
run kaydı derkenar ve tekye‑i mezbûrede tabh olan pehlivanân ve fukarâ ta‘âmiyesine 
zam ve evvelkiden ziyade ta‘âm tabh olunmak üzere esâmî‑i mezkûru bu kullarına tevcîh 
ve inâyet ve ihsân olunmak bâbında emr u fermân devletli, inayetli, merhametli sultanım 
hazretlerinindir. 

Bende 
Seyyid Mustafa 

Şeyh-i Tîr-endâzân

* 
Sahh
Buyuruldu
Kaydı derkenar
Doksan bir senesinde fevt olan Şeyh İsmail'in mahlûlünden âhara tevcîh 
olunan yirmi akçenin kaydı derkenar.
Ber‑mûceb‑i Defter‑i Hazine 
Ân mâl‑i mukâtaa‑i gümrük‑i duhan‑ı İstanbul. 
Ân‑baha‑i revgan‑ı sade berây‑ı tekye‑i tîr‑endâzân der‑meydan‑ı Ok.
Yevmiye 20 akçe.
Berât sitâde an‑mahlulat‑ı cebeciyan bâ‑ruûs‑ı hümâyûn
fî 20 Ra. Sene 1155
Vech‑i meşrûh üzere gümrük‑i mezbûr malından almak üzere yevmî yirmi akçe rev‑

gan‑ı sade baha vazifesi bilâ‑deruhde hüddam defterinde mastûr ve mukayyeddir. Emr u 
fermân devletli, saâdetli sultanım hazretlerinindir.

Fî 18 Receb sene 1197
[Katip gülü] 
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Müteveffâ mahlûl‑bûde ve tamamen hazine‑mânde şode fermûde bâ‑fermân‑ı âlî
fî 14 M. Sene 1191
Eş‑Şeyh İsmail Efendi Şeyh‑i Tekye‑i Atıcılar der‑meydan‑ı Ok
Yevmiye 20 akçe
Gümrük‑i İstanbul

İstanbul Gümrüğü Mukataası malından almak üzere yevmî yirmi akçe vazife‑i mezbûr 
eş‑Şeyh İsmail Efendi Şeyh‑i Tekye‑i atıcılar der‑meydan‑ı Ok namıyla ber‑vech‑i dua‑gûy 
mukayyed iken doksan bir senesinde fevt oldukda seksen sekiz akçe mahlûl‑i âhar ile 
bâ‑fermân‑ı âlî tamamen hazine‑mânde olunup mukabelesinde Beypazarı sakinlerinden 
ulemadan Halil Efendi'ye İznikmid Gümrüğü'nden yevmî yirmi akçe ve Mehmed bin Ahmed'e 
İstanbul Gümrüğü'ne havale Bursa Mîzân‑ı Harîri mukataasından kezâlik yirmi akçe vazife 
tevcîh olunduğu mukayyeddir. Emr u fermân devletli, saâdetli sultanım hazretlerinindir. 

Fî 18 Receb sene 1197 
[Katip gülü]

Yirmi akçe öteden beri meşâyih-i meydan-ı tîr-endâzâna mahsus  
hazine-mândesi sehve mebnî olmuşdur. Tekrar izah vechile derkenar oluna. 

Hâlâ Okmeydanı'nda Atıcılar Tekyesi Şeyhi olan eş‑Şeyh İsmail Efendi arzuhâl sunup 
tekye‑i mezbûrenin irâdı kalîl olmakla beher hafta tâlibler için tabh olunan ta‘âmın irâdı 
masârıfına vefa etmediğinden naşi bundan akdem tekye‑i mezbûrede şeyh olan eş‑Şeyh 
Ahmed Efendi'ye meydan‑ı mezkûrda tâlibîn için tabh olunan ta‘âmiyelerine medâr olmak 
üzere bakıyye‑i mahlulâtdan İstanbul Gümrüğü'nden elli üç senesinde yevmî yirmi akçe va‑
zife ihsân buyurulup ancak vazife‑i mezbûre dua‑gûy defterine kayd olunduğundan altmış 
dört senesinde şeyh‑i mezbûr fevt oldukda dua‑gûy vazifesi olmak üzere iki akçesi tev‑
cîh ve kusuru hazine‑mânde çalınup gadr ve ta‘âmiyelerine tenezzül ve tedenni gelmekle 
ber‑vech‑i muharrer yevmiye‑i mezkûre kendüye dahi ihsân buyurulmak bâbında istid‘â‑yı 
inâyet itmeğin silahdârândan otuz dokuzuncu bölükde yetmiş üç akçeye mutasarrıf İsmail 
Abdurrahman nâmın mahlulü bakıyyesinden bin yüz altmış dört senesi Ramazan'ın üçüncü 
günü sâdır olan ruûs‑ı hümâyûn mûcebince İstanbul Gümrüğü'nden almak üzere kendüye 
dahi yirmi akçe tevcîh olunduğu defterde mastûr ve mukayyed iken bâlâda tahrîr olunduğu 
üzere doksan bir senesi Muharrem'inde çalınmışdır. Vazife‑i mezbûr hüddam defterinde 
mukayyed değildir. Emr u fermân devletli, saâdetli sultanım hazretlerinindir. 

Fî 20 Receb sene 1197
[Katip gülü]



Sultan II. Bayezid avlanıyor. 
Silsilenâme [TSM, A3109], Metin And, Osmanlı Tasvir Sanatları: Minyatür, C. I, Türkiye İş Bankası Yayınları,  

İstanbul: 2002, s. 190.
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BİR OKÇUNUN PADİŞAHA ARZI

Kendini okçuluğa adayan ve bütün eşyasını satarak oka ve yaya yatıran, ok atmakta 
ve yay çekmekte çok iyi olduğunu belirten Hamza isimli okçunun padişahtan yardım talebi. 

21 Haziran 17838

Hüve'l‑azizü'r‑rahîm 

Ebbede'llahu Teâlâ ömrahu ilâ yevmi'd‑din ve hallede'llahû mülkehû ve saltanatehû 
ve evdaha ihsânehû ale'l‑âlemîn. Âmin. Ba‘demâ sultanımın hâk‑i payına arz olunan oldur 
kim: 

Ben duacı Hondelen Hamza kulunuz oka, yaya heves etdim. Üsküfü satdım oka yaya 
verdim ve dahi sultanımın himmeti berekâtından ümidim vardır ki eyü ok atmakda, berk 
yay çekmekde pertâb atmakda yüz akarım ve sultanımın sadakasından harclucak umarım, 
kim hiç nesnem yokdur. Hak subhanehu ve Teâlâ sultanımın ömrünü ve devletini ziyade 
ede. Âmîn, ya rabbe'l‑âlemîn.

8   Tarih tahminidir. 
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OK USTASININ ÖĞRENCİSİNE KABZA TESLİMİ

Ok talimi yapan öğrenciye ustasının peygamber efendimizden ve okçuların piri Haz‑
ret‑i Sa‘d bin Ebî Vakkas'dan gelen ok kabzasını teslim etmesi.

23 Ekim 17869

Bismillahi ve alâ bereketihî Resulullah bu kabzai Cebrail aleyhi's‑selâm Hak sübha‑
nehû ve Teâlâ hazretlerinin emr‑i şerifleriyle cennetden çıkarıp ibtidâ ber‑vech‑i teberrük 
peygamberimiz sallallahu Teâlâ aleyhi ve sellem hazretlerine getirdi. Ba‘dehû sultan‑ı en‑
biya aleyhi ezka't‑tehaya efendimiz izn‑i şerifleriyle Sa‘d bin Ebî Vakkas radıya'llahû anh 
hazretleri pîrimiz olup bu kabza‑i şerifi ashab‑ı güzîn rıdvanu'llahî Teâlâ aleyhim ecmain 
hazretlerine teslim edip emanet birbirinden gelerek üstadım bana verdi ben dahi emaneti 
sana teslim eyledim. Fî‑sebilillah niyet edip ok at gâzâ eyle ve tâlib olan kabza âşıkına dahi 
bu minvâl üzere hayır dua ile teslim eyle. 

9   Tarih tahminidir. 
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SADRAZAMIN OKÇULARA KABZA VERME 
TÖRENİNE KATILMASI

Sadrazamın okçuluk öğrenen kırk‑elli kişiye Okmeydanı'nda kabza vermek için ya‑
pılan törenlere katılmak ve Boğaz hisarlarını teftiş etmek üzere binişe çıkmak için padi‑
şahtan izin istemesi ve bu konuda padişah tarafından izin verildiğine dair hatt‑ı hümâyûn. 

7 Nisan 178910

Elbet sünnet‑i Resûle mütâbaʻat bize ve size ve kâffe‑i ibâda elzem ve herkesi âlet‑i 
harb ve sefere teşvik güzel bir şeydir. Düvel‑i Nasara'ya dahi bir gösterişdir. Heman bu 
vechile hareket edesin. Allah seni her umurda muvaffak eyleye. Âmîn. 

Daire‑i bendegânemde mukaddem ve mu‘ahhar ok ta‘allüm edenlerden kabza ala‑
cak kırk‑elli kadar âdem olup ve bahar ve sayf mevsimlerinde bazen biniş âdet iken bu 
sene hiç biniş eylemediğimizden belki masrafından kaçıp biniş etmiyor diyecekleri melhûz 
ve külliyen terki fî'l‑hakika münasib dahi olmamağla eğer hava muvâfık düşer ise inşâalla‑
hu Te‘âlâ Pazartesi günü Okmeydanı'na biniş ile gidilip kabza alacakları duası etdirileceği 
ve ba‘dehû Boğaz Kaleleri nizamı hitâmıyla şevketli efendimiz tebdilen teşrif‑i hümâyûn 
buyurduklarından sonra kulları dahi biniş tarîkıyla yukarıda bir mahalle gidip Boğaz Kale‑
leri'ni bir defa dahi rü’yet niyetinde olduğum maʻlûm‑ı hümâyûnları buyuruldukda Pazar‑
tesi Okmeydanı'na gitmeğe izn‑i hümâyûn buyurulur ise emr u ferman men lehü'l‑emrindir. 

10   Tarih tahminidir. I. Abdülhamid'in vefat tarihi esas alınmıştır. 
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OKMEYDANI ŞEYHLİĞİ TEVCİHİ

Okmeydanı okçular reisi ve şeyhi Halil Efendi'nin vefatı üzerine bu görevin Silahşör‑i 
Şehriyârî Mustafa Nazifi'ye verildiğine dair sadrazam buyuruldusu ve hatt‑ı hümâyûn. 

14 Ekim 1798

Berât verile. 

Cenâb‑ı rabbü'l‑âlemîn. Şevketli, mehâbetli, kudretli, kerametli padişah‑ı âlem‑
penâh hazretlerinin mübarek vücud‑ı hümâyûnların kâffe‑i kedûrât‑ı kevniyeden masûn ve 
a‘dâ‑yı bed‑hâhların eynemâ kânû makhur ve sernigûn eyleye âmîn. Arzuhâl‑i kullarıdır ki: 

Okmeydanı'nda reis‑i tîr‑endâzân ve şeyh‑i râmiyân olan Halil Efendi fevt olup 
bâ‑berât‑ı âlîşân üzerinde olan meşihat mahlûl ve yeri hâlî kalmağla kaide‑i tarîk‑i ke‑
man‑keşân ve resm‑i dîrîne‑i pehlivanân üzere sahib‑i menzillerin akdemi ve cümle ehl‑i 
kabzanın muhtârı bu kulları olduğum ma‘lûm‑ı inâyet‑melzûm‑ı tâcdârîleri buyuruldukda 
merâhim‑i aliyye‑i hüsrevânelerinden mutazarrı‘dır ki eslafa inâyet buyurulan berât‑ı âlîşân 
bu kullarına dahi inâyet ve ihsân buyurulmak bâbında emr u fermân şevketli, mehâbetli, 
kudretli, kerametli padişah‑ı âlem‑penâh efendimiz hazretlerinindir. 

Bende 
Mustafa Nazifî 

Silahşor-ı şehriyârî  

* 

Sahh.
Şeref-yâfte-i sudûr olan hatt-ı hümâyûn mûcebince tevcîh ve berât i‘tâ ol-
unmak buyuruldu. Fî 4 Ca. Sene [1]213
Nişandan kaydı.

Meşihat‑ı der‑meydan‑ı Ok.

Talimi mesnûn olan tîr‑endâzânlık fennî üstaddan görüp meşk‑i zaman ve idmana 
muhtaç olmakdan naşi taraf‑ı Devlet‑i Aliyye'den Okmeydanı demekle ma‘rûf mahal züm‑
re‑i mezbûreden mahall‑i meşk tayin ve kadimden bu ana gelince güruh‑ı mezbûrenin ma‑
beynlerinde eslah ve elyak olanlardan biri cümle marifetleriyle şeyh ve reis‑i tîr‑endâzân 
olmak âdet olduğuna binâen yedlerinde olan hatt‑ı hümâyûn‑ı inâyet‑makrunumla mu‘an‑
ven kanunnâme‑i hümâyûnda okçu ve yaycı taifesinden [gayrı] şeyh olmak, kaidelerine 
mugayir olduğu ecilden zikrolunan riyâset ve meşihat, unvanı mübarek hatt‑ı hümâyûn‑ı 
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inâyet‑makrûn ile mu‘anven nişan‑ı hümâyûn ile mutasarrıf olan Seyyid el‑Hâc Mustafa 
veled‑i Seyyid el‑Hâc Fethullah fevt olup zikrolunan riyâset ve meşihat mahlûl olmakla râfi‘ 
Halil zîde salâhahû zümre‑i mezbûreden sahib‑i menzil ve cümleden atîk ve muhtârı olmak 
hasebiyle zikri mürûr eden riyâset ve meşihat kanun‑ı kadim üzere müteveffâ‑yı mezbûrun 
mahlulünden ber‑muktezâ‑yı tarîk kendüye inâyet ve ihsân ve yedine berât‑ı şerif i‘tâsı 
bâbında arzuhâliyle istid‘â‑yı inâyet etmeğin şürûtu mûcebince mûmâ‑ileyh cümleden atîk 
ve muhtârı olmakla riyâset ve meşihat mezbûra tevcîh olunup nişan‑ı hümâyûn verilmiş‑
dir. Fermân devletli sultanım hazretlerinindir.

Fî 10 Za. Sene [1]204



Yavuz Sultan Selim kaplan avlıyor. 
Hünernâme I. [TSM, H1523], Metin And, Osmanlı Tasvir Sanatları: Minyatür, C. I, Türkiye İş Bankası 

Yayınları, İstanbul: 2002.
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TERSANE'DEKİ TÜFEKÇİ ASKERLER İÇİN 
SATIN ALINACAK ELBİSELER

Tersane‑i Âmire'de tüfek talimi yapan askerler için satın alınacak elbiselerin masraf‑
larının ödenmesi. 

22 Eylül 1805

Tersane‑i Âmire'de müstahdem neferât‑ı mu‘allem‑tüfeng‑endâzâna ilbas olunmak 
üzere mübâya‘a olunan elbisenin mikdarı defteridir. 

Al cepken

750 aded

fî beheri 23 
kuruş

17250 kuruş

Mavi Şalvar

782 aded

fî beheri 13 kuruş

10166 kuruş

Zâbitân için güvez 
cepken

100 aded

fî beheri 25 buçuk 
kuruş

2550 kuruş

Zâbitân için fısdıkî 
cepken

18 aded

fî beheri 25 buçuk 
kuruş

459 kuruş

Zâbitân için 
Turuncu cepken

20 aded

fî beheri 25 
buçuk kuruş

510 kuruş

Zâbitân için Fes 
rengi şalvar

138 aded

fî beheri 25 
buçuk kuruş

3519 kuruş

Selanik puşisi

892 aded

fî beheri 16 kuruş

14272 kuruş

00100 dellaliye ve 
masârıf‑i tarîk

14372 kuruş

Mavi ve güvez 
puşi

100 aded

fî beheri 30 kuruş

3000 kuruş

Silah abası

800 aded

fî beheri 7 buçuk 
kuruş

6000 kuruş

Abadan kukuleta

864 aded

fî beheri 1 rub‘ 
11 kuruş

9720 kuruş

Binbaşı cepkeni

1 aded

248 buçuk kuruş 
1 para

Fes

15 aded

Fî beheri 50 para

18 buçuk kuruş, 
1 rub‘

Gaddare

7 aded

Fî beheri 7 buçuk 
kuruş

52 buçuk kuruş

Karacalar kuşağı

15 aded

Fî beheri 1 kuruş

15 kuruş

Defa puşi

2 aded, Fî beheri 
16 kuruş

32 kuruş

Cem‘an yekun 

68311 buçuk kuruş 1 para

* 

Defa Selanik puşisi

20 aded

Fî beheri 16 kuruş

320 kuruş

Abâdan kukuleta

7 aded

Fî beheri 11 kuruş, 1 rub‘

78 buçuk kuruş 10 para
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İzzetli defterdar efendi 
İktizâ-yı nizamına mübâderet eyleyesiz deyu buyuruldu. 25 C. sene [1]220

Tersane‑i Âmire'de bâ‑irâde‑i seniyye fenn‑i tüfeng‑endâzîyi talim ve ta‘allüm eyle‑
mek üzere tertib ve tahrîr olunan talimciyan asâkirinin zâbitân ve neferâtıyçün mübâya‘a 
ve tanzim ile tevzî‘ ve iksâ olunan elbiselerinin fiyat‑ı maʻlûmesiyle icab eden altmış sekiz 
bin üç yüz on bir buçuk kuruş baha ve masârıfât‑ı sairesi Tersâne‑i Âmire Hazinesi'nden 
verilmek üzere Başmuhasebe'ye kayd olunup masrafıyçün sureti i‘tâ olunmak bâbında emr 
u fermân devletli, inayetli sultanım hazretlerinindir. 

[mühür]
Yâ Aliyyü'l-âʻlâ

Mûcebince Başmuhasebe'ye kayd ve sureti verile. 
Suret dâde 27 C. sene [1]220
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ATICILIK VE AYAK TALİMİ YAPAN ASKERLERİN 
KIŞLALARDA KALMALARI

Rami Çiftliği'nde ve Haydarpaşa Sahrası'nda atıcılık ve ayak talimi yapacak askerle‑
rin çadırlarda kalmaları uygun görülmediğinden bunların geceleri Rami ve Selimiye kışla‑
larında kalmaları ve havalar soğuk olduğundan askerlere kışlık elbise verilmesi. 

28 Ekim 1846

Ma‘rûz‑ı çâker‑i musâdakat‑küsterleridir ki

Nişan ve ayak talimi ta‘allüm ve icra eylemek üzere Rami Çiftliği'ne Bâb‑ı Seras‑
kerî'den ve Haydarpaşa Sahrası'na Selimiye Kışla‑i Hümâyûnu'ndan dörder tabur asâkir‑i 
şahane ihracıyla çadırlarda ikame etdirilmesi mukaddemce iş‘âr ve istîzân buyurulmuş ise 
de hevaların bürudeti cihetiyle zikrolunan asâkir‑i şahanenin çadırda ikamesi suretinden 
sarf‑ı nazarla Rami Kışla‑i Hümâyûnu hâlî olduğundan oraya çıkarılacak asâkir gündüzleri 
ol havalide ve Selimiye Kışla‑i Hümâyûnu'ndan tayin olunacak taburlar dahi civariyet mü‑
nasebetiyle kezâlik gündüz Haydarpaşa Sahrası'nda usul‑i talim ve ta‘allümü icra ile gece‑
leri sâlifü'l‑beyân kışla‑i hümâyûnlarda beytûtet ve ikamet eylemeleri nezd‑i ilham‑vefd‑i 
cenâb‑ı cihanbânîde rehîn‑i tensîb ve istihsân buyurularak şifahen devletli serasker paşa 
hazretlerine emr u fermân buyuruldukda müşârunileyh hazretlerinin mütâlaası dahi bu 
suretde bulunmuş olduğundan ol vechile icra‑yı iktizâsı ve mevsim‑i şitânın takarrüb‑i 
hulûlü mülâbesesiyle Dersaâdet'de ve taşra mahallerde bulunan bi'l‑cümle sunûf‑ı asâkir‑i 
nizamiye‑i mülükâneye elbise‑i şitâiye iksâ etdirilmesi zımnında keyfiyetin müşârunileyh 
hazretlerine iş‘âr buyurulması müte‘allik ve şeref‑sudûr buyurulan irâde‑i seniyye‑i haz‑
ret‑i tâcdârî muktezâ‑yı münîfinden bulunmuş olmakla ol bâbda emr u fermân hazret‑i 
veliyyü'l‑emrindir. 

Fî 8 Za. Sene [12]62
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ANADOLUHİSARI İDMAN YURDU ATICILIK 
ŞUBESİ AÇMA TALEBİ

Anadoluhisarı'nda kurulan İdman Yurdu isimli kulübün, gençleri askerliğe ve vatan 
savunmasına hazırlamak amacıyla Atıcılık Şubesi açmak istedikleri, atış talimleri için ge‑
rekli silah ve mühimmatın sağlanması ve kendilerine bir arazi tahsis edilmesi talebi. 

8 Ocak 1914

Anadoluhisarı
İdman Yurdu 
Merkez-i Umumisi 

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne 

Nazır beyefendi hazretleri 
Harb‑i ahirde gördüğümüz felâketlerin başlıca sebeblerinden biri olarak da terbiye‑i 

bedeniyeye adem‑i riâyet olduğunu maalesef gördük. Bu kara günlerin intikamını almak 
için nesl‑i âtîyi ecdadı gibi yetişdirmek elzem olduğunu düşünerek Anadoluhisarı'nda "İd‑
man Yurdu" namıyla milleti harb u darbe kâdir bir hâle getirecek bir ocak te’sis eyledik. 
Burada birçok terbiye‑i bedeniye dersleri gösterilmekde olduğu gibi bu kere de merbûten 
takdim kılınan endâht programından anlaşılacağı vechile endâht mahallî te’sis etmek ar‑
zusundayız. İşbu programın me’hazı bilhassa piyade talimnâmesinin idman harekâtına aid 
mevâddıyla mezkûr talimnâmenin endâht talimnâmesine aid mevâddıdır. Şu hâlde yur‑
dumuzda yetişecek evlâd‑ı vatanı vazife‑i vataniyeleri olan askerliğe duhûlünde oldukça 
mümarese peydâ etmiş olacaklarından az zaman zarfında diğer teferruât‑ı askeriyeyi de 
ta‘allüm edecekleri cihetle müdafaa‑i vatan hususunda lâzım gelen hasâili câmi‘ buluna‑
caklardır. Binâenaleyh bu ümniyemizin mevki‘‑i hayyize husûlü için Harbiye Nezâreti'nce 
merbût endâht programımızın kabulü ve tatbik edebilmek için de mikdar‑ı kâfi esliha‑i 
emîriyenin i‘tâsını ve icab etdikce anbarlarda kalmış olan eski fişenklerin bedel‑i müna‑
sible fürûhtunun taht‑ı te’mine alınması ve Anadoluhisarı'nda mahall‑i mahsusda endâht 
yapabilmek üzere Üsküdar Mutasarrıflığı'na evâmir‑i lâzıme i‘tâ buyurulması müsterham‑
dır efendim hazretleri. 

Fî 21 Kânûn‑ı Evvel sene 1329

Anadoluhisarı
İdman Yurdu Merkez-i Umûmîsi 
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Dahiliye Nezâreti 
Tarih-i Tebyîz: 26 Kânûn-ı Evvel sene [1]329

Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne 

Gençler arasında terbiye‑i bedeniyenin ta‘mimi için mukaddemâ Anadoluhisarı'nda 
teşekkül eden "İdman Yurdu" tarafından bu defa te’sisine teşebbüs olunan endâht şube‑
sine aid müessisîn‑i cemiyetin metâlib ve temenniyâtını hâvî istid‘â merbût programıyla 
beraber huzur‑ı devletlerine takdim kılınmış ve teşebbüs‑i mezkûr şâyân‑ı teşvik ve tervîc 
görülmüş olmakla ifa‑yı iktizâsı bâbında emr u fermân hazret‑i men lehü'l‑emrindir. 
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İNGİLTERE ATICILIK VE TATBİKAT 
OKULLARINDA İNCELEME YAPMAK ÜZERE 

SUBAY GÖNDERİLMESİ

İngiltere'de atıcılık ve tatbikat mekteplerinde incelemede bulunmak üzere gönderi‑
lecek olan subayların ziyaret tarihleri hakkında bir karar alınıp alınmadığının bildirilmesi.

16 Nisan 1924

476

Hariciye Vekâleti'ne 

10 Kânûn‑ı Sânî sene [1]340 tarih ve 1772/758 numaralı tahrirâta zeyl: İngiltere 
endâht ve tatbikât mekteblerinde tedkikâtda bulunmak üzere gönderilecek zâbitânın ta‑
rih‑i ziyaretleri hakkında bir karar ittihâz olunup olunmadığı İngiltere Hariciye Nezâreti'nin 
iş‘ârına atfen mümessillikden bâ‑takrîr istifsâr olunmakdadır efendim. 

16/4/[13]40
Adnan 





ATLETİZM
ve

AVCILIK
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OKMEYDANI'NDA KOŞU YARIŞLARI

Okmeydanı'nda yapılan çeşitli koşularda birinci gelen Hasodalı Ali Ağa, Hazineli Çu‑
kadar Halil, Kilerli Ahmed ve Hacı Osman'ın padişah tarafından altın para verilerek ödül‑
lendirildiği.

13 Ekim 1708

Masraf kaydoluna.

Bin yüz yirmi şehr‑i Recebü'l‑hayrda vâki ceyb‑i hümâyûn ve bazı kullarına ihsân‑ı 
hümâyûnları olan ecnâs‑ı nükuddur ki zikrolunur. 

[...]11

Yirmi sekizinde Okmeydanı'nda koşu bir ok atıldıkda baş koşuda Hasodalı Ali Ağa'ya 
altı altun ve ikinci koşuda Hazineli Çukadar Halil kullarına dört altun ve üçüncü koşuda Ki‑
lerli Ahmed'e beş altun ve aşağı koşuda Hacı Osman kullarına üç altun ihsân buyurulmağın 
silahdar ağa ma‘rifetiyle verilen 

Altun
Aded

On sekiz

11   Belgenin sadece koşu ile ilgili olan kısmı transkribe edilmiştir. Yazılmayan yerler [...] ile gösterilmiştir. 
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AFYON VE ÇEVRESİNDE AVLANAN HASSA 
AVCILARA MÜDAHALE EDİLMEMESİ

Afyon, Bolvadin ve Barçınlı taraflarında avlanacak olan hassa avcıların avlanmaları‑
na ve silah kullanmalarına kimse tarafından engel olunmaması. 

23 Mart 1593

Nişânluyadır

Karahisâr-ı Sahib ve Bolavadin ve Barçınlı kadılarına hüküm ki; 

Hâlâ hassa avcılardan olan dârendegân‑ı fermân‑ı vâcibü'l‑iz‘ân İdris ve Hüseyin ve 
Emirhan ve Arnabud Süleyman ve İnehan ve Abdülcelal tüfeng ve sair yarak u yasağla av 
ve şikâra gezdüklerinde yaraklarına ve şikârlarına kimesne dahl ü taarruz etmemek bâbın‑
da hükm‑i hümâyûnum taleb etdikleri ecilden buyurdum ki;

Mezkûrlar taht‑ı kazânızda her ne mahalde hassa‑i hümâyûnum için av ve şikâr et‑
mek istediklerinde kendülerine ve tüfenglerine ve sair yat u yaraklarına haricden bir ferdi 
dahl ü tecavüz etdirmeyesiz. 
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PADİŞAHIN AVLANMASI İÇİN AV KÖPEĞİ 
TEMİN EDİLMESİ

Padişahın avlanması için Bursa, Kocaeli ve Bolu bölgelerinden zağar, samson ve tazı 
cinsi av köpekleri temin edilmesi için bölge kadılarına yazılan emir. 

14 Aralık 1609

Hüdavendigâr ve Kocaili ve Bolu sancaklarında vâki olan kadılara hüküm ki: 

İftiharü'l‑emâcid ve'l‑ekârim bostancılarım başı olan Hasan dâme mecdühû tarafın‑
dan dergâh‑ı muallâma şöyle arz olundu ki: 

Şikâr‑ı hümâyûnum için zağra [zağar] ve samson12 ve tazı var ise şikâr‑ı hümâyûnum 
için alınıp kimesneye taallül etdirilmemek emr edip buyurdum ki: 

(   ) Vusûl buldukda bu bâbda her biriniz bi'z‑zât mukayyed olup taht‑ı kazânızda 
şikâr‑ı hümâyûnuma yarar zağar ve samson ve tazı her kimin elinde bulunur ise eğer si‑
pahi ve yeniçeri ve gayrıdır taallül ve bahane etdirilmeyip müşârunileyh tarafından varan 
kimesnelere alıveresin, kimesneye inad ve muhalefet etdirmeyesiz.  

12   Eskiden savaşta ve avda kullanılmak üzere özel olarak yetiştirilen çok iri köpek, sekson, Bkz. Kubbealtı Lugatı.
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ANKARA, BOLU, ÇANKIRI VE KASTAMONU 
ÇEVRESİNDE AVLANAN MİRİ AVCILARA 

ZORLUK ÇIKARILMAMASI

Ankara, Bolu, Çankırı ve Kastamonu bölgelerindeki dağlarda avlanan ve avladıkları 
hayvanları her sene rikâb‑ı hümâyûna getirip teslim eden mîrî avcıların avlanmalarına 
engel olunmaması ve bu kişilerden, avarız‑ı divaniye ve tekâlîf‑i şakka vergilerinden muaf 
olduklarından dolayı, bu tür vergilerin talep olunmaması.

25 Ocak 172913

Mûcebince hüküm buyuruldu.

Der‑i devlet‑mekîne arz‑ı bende‑i kemîne budur ki: 

Bolu ve Ankara ve Kengırı ve Kastamonu kazâları dağlarında eyledikleri sayd u 
şikârları beher sene rikâb‑ı hümâyûna getirüp teslim eden mîrî sayyâdlardan Muslu ve 
Mustafa ve Ahmed ve Mahmud ve İsa ve Ali ve Mehmed ve diğer Mehmed ve (   ) ve (   ) ve 
(   ) nâmûn kimesnelerin sayd u şikârlarına dahl ü taarruz icab etmez iken kazâ‑i mezbûre 
ahalilerinden bazı kimesneler müdahale eylediklerinden gayrı avarız‑ı divaniye ve tekâlîf‑i 
şâkkadan muaf ve ağnâm mutâlebe olunmayıp bâ‑fermân‑ı âlî muaf ve müsellem olma‑
larıyla sayd u şikârlarına bir ferd mâni olmayıp ve bunlardan gayrılar ol mahallerde men‘ 
olunup mîr‑i mîrân ve mir‑livâ ve ümenâ ve ummâl ve sair ehl‑i örf taifesi avarız‑ı divaniye 
ve tekâlîf‑i şâkka talebiyle kendülerin ve sayd u şikârların bir tarik[la] müdahale etdirilme‑
mek bâbında Ankara ve Kengırı ve Kastamonu kadılarına hitaben hükm‑i hümâyûn ihsân 
buyurulmak ricasına der‑i devlet‑medara arz olundu. Baki emr u fermân der‑adlindir. 

[imza]
Abdühû ahkaru'l-hakîr Hasan

Ağa-i Bâbü's-saʻâde hâlâ

13   24 C. 1141, tarih belgenin arka yüzünden alınmıştır. 
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KARA AVCILIĞINA DAİR NİZAMNAME

Kara avcılığını düzenlemek üzere 1881 yılında hazırlanan ve elli iki maddeden olu‑
şan ve Şura‑yı Devlet tarafından incelenerek onaylanan nizamname.

3 Aralık 1881

[...]14

Nev‘-i Sânî 
Berre Mahsus Şikâr 

Otuz İkinci Madde: Mîrîye aid arazide ve ova ve orman ve koruluklar dahillerinde 
hayvanât‑ı vahşiye ve tuyur‑ı mütenevvi‘ayı şikâr edenler av tezkiresi almağa mecburdur. 
Ve bilâ‑tezkire avcılık edenlerin av tüfengi zabt olunur. 

Otuz Üçüncü Madde: Av tezkireleri Dersaâdet'de Şehremaneti ve taşralarda 
devâir‑i belediye tarafından i‘tâ olunup işbu tezkirelerden Dersaâdet ve mülhakâtında ve 
esâmîsi Maliye Nezâret‑i Celîlesi cânibinden tayin olunacak büyük şehirler ile bunlara mül‑
hak kazâlar dahilinde yirmi kuruş miriye ve yirmi kuruş idâre‑i belediyeye aid olmak üzere 
kırk ve sair mahallerde beş kuruş miriye ve beş kuruş daire‑i belediyeye aid olmak üzere 
on kuruş harc alınır. Av tezkireleri Maliye Nezâreti'nin tanzim edeceği numuneye mutabık 
olacak ve miriye aid olan harcların suret‑i istîfası dahi nezâret‑i müşârunileyhâ cânibinden 
talimât‑ı mahsusa ile tayin kılınacakdır. 

Otuz Dördüncü Madde: Av tezkiresi mutlaka bir seneye mahsus olmak üzere şah‑
sa ve avcının namına i‘tâ olunur ve iki av tezkiresinin hükmü yalnız tezkirenin verildiği liva 
hududu dairesine şâmil olur. Ve daha ziyade eşhâs bir tezkire ile avcılık edemez. Fakat 
sürgün avı gibi cemiyetle icra olunan avcılıkda asıl avcılara muâvenet etmek üzere mai‑
yetlerinde bulunan hademe tezkire ahzına mecbur değildir. Ve bâ‑tezkire sayyâdlık eden 
eşhâsdan temettu‘ vergisi taleb olunmaz fakat sayd‑ı berrîyi san‘at ittihâz etmiş olanlar 
temettu‘ vergisine tâbidir. 

Otuz Beşinci Madde: Evvelâ hukuk‑ı medeniyeden ıskat cezasıyla mahkum olan‑
lara, saniyen serseri denilen eşhâs‑ı mechûleye, sâlisen on sekiz yaşını ikmal etmeyen 
sabilerle vesayet tahtında bulunanlara, râbi‘an Zabtiye Nezâreti altına alınan her mah‑
kuma, hamisen silah taşıması men‘ olunanlara av tezkiresi i‘tâ olunmaz. Av tezkiresi is‑
teyenlerden hükûmetçe ma‘rûf olmayanlara av tezkiresi verilmek memnû‘ olan takımdan 
olmadıklarına dair kefalet‑i kaviyye alındıkdan sonra i‘tâ olunur. 

Otuz Altıncı Madde: Karada şikâr mevsiminin küşâd olunacağı ve hitâm bulacağı 
zaman her vilâyetde mevsim‑i şikârdan bir mâh mukaddem idâre meclisi kararıyla resmen 

14   Belgenin sadece kara avcılığı ile ilgili olan kısmı transkribe edilmiştir. 
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ilân olunacak ve ziraatça ve sair cihetle menfaati tahakkuk eden tuyurun itlafı vilâyetçe her 
vakit men‘ edilebilecekdir. 

Otuz Yedinci Madde: Bıldırcın müstesna olmak üzere ökse ve ağ ve âlât‑ı mütenev‑
vi‘a ve vesâit‑i saire ile küçük kuş saydı katiyen memnû‘dur. 

Otuz Sekizinci Madde: Şikarın memnû‘ olduğu zamanlarda ve alet‑ı nâriyye ve 
mevâdd‑ı semmîyye ile leylen sayd edenlerin av tüfengiyle beraber olan av köpeği zabt 
olundukdan başka kendilerinden rub‘ altundan bir altuna kadar ceza‑yı nakdî alınır. Fakat 
hayvanât‑ı muzırra sayd edenler bu hükümden müstesnadır. 

Otuz Dokuzuncu Madde: Şehir ve kasabât derûnunda ve mesirelerde ve memleket 
bağçelerinde sayd u şikâr külliyen memnû‘dur. 

Kırkıncı Madde: Mevsim‑i şikârın hitâmından sonra şikâr fürûhtu dahi memnû‘dur. 
Memnû‘iyet zamanında urulmuş av satan ve iştirâ eden ve gezdiren ve nakl eyleyenlerden 
bir altundan beş altuna kadar ceza‑yı nakdî alınır. 

Kırk Birinci Madde: Gerek şikârın mübah ve gerek memnû‘ olduğu zamanlarda 
avcılardan biri arslan ve kaplan ve porsuk ve kurd ve ayu ve yaban domuzu ve vilâyetçe 
suret‑i mahsusada tayin olunacak sair hayvanât‑ı muzırrayı mahv u telef eder ve suret‑i 
mahviyetini isbat eder ise şikâr avcıya terk olundukdan sonra evvelce kendisinden alınmış 
olan tezkire harcı dahi mükafaten tarafına red olunur. 

Kırk İkinci Madde: Çiftlikat ve arazi‑i saire ashabı mutasarrıf oldukları arazide 
sayd u şikâr hakkını dilediği suretde âhara icâr edebilir. 

Kırk Üçüncü Madde: Hâne ve meskene muttasıl olarak divar ve çit ile ve sair suret‑
le arazi‑i mütecâvireden tefrîk edilmiş olan arazide gerek ashabı ve gerek bunların me’zûn 
eyledikleri eşhâs ruhsat tezkiresi istihsâline hâcet olmaksızın zaman‑ı memnû‘iyetden 
mâadâ her ne vakit olur ise olsun avcılık etmek salâhiyetini haizdir. 

Kırk Dördüncü Madde: Ashabının muvâfakatı istihsâl olunmaksızın âharın arazi‑
sinde avcılık edenlerden ve sülün ve keklik yumurta ve kuluçkalarını alan veyahud bozan‑
lardan bir yirmilik mecidiyeden beş mecidiyeye kadar ceza‑yı nakdî alınır. Ve îkâ‘ edilen 
hasar başkaca tazmin etdirilir. Âharı uhdesinde bulunan arazide leylen avcılık etmek veya 
arazi‑i mezkûre hâne ve meskene muttasıl olmak veyahud madde‑i sabıkada beyân olu‑
nan suretle etrafı çevrilmiş bulunmak gibi ahvâl‑i müşeddede vuku‘unda on altuna kadar 
ceza‑yı nakdî ahz olunabilir ve Ceza Kanunnamesi hükmünce daha ağır ceza lâzım gelirse 
tamamıyla icra olunur. Av köpekleri bir saydın takibine şitâb esnasında âharın arazisine 
geçmeleriyle mahsulâtça vuku‘a gelebilecek zarardan köpek sahibi olan avcı mesuldür. 
Ancak bu madde cerâim‑i saydiyeden ma‘dûd olamaz. 

Kırk Beşinci Madde: Kendi mera ve baltalıklarında veyahud köyleri civarında vâki 
orman ve korular dâhillerinde mücerred kifaf‑ı nefsleri için hayvanât şikâr eden köylüler‑
den av tezkiresi sorulmaz. Şu kadar ki: Bunların sayda çıkdıkları zaman şikârın memnû‘ 
bulunduğu mevsime müsâdif olur ise birinci defasında men‘ edilip ikinci defasında otuz 
sekizinci maddede gösterildiği vechile mücâzât olunur. 
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Kırk Altıncı Madde: Madde‑i sabıkada gösterilen köylülerden kifaf‑ı nefs için ol‑
mayarak mücerred ticaret kasdıyla gerek köyün baltalıklarında ve gerek mîrî orman ve 
korulukları dahillerinde samur ve tilki ve sincab ve sansar ve zerdeva15 ve kastor16 gibi 
pöstekilerinden intifa olunan hayvanâtı sayd edenler bunların pöstekilerini panayır ve‑
yahud çarşı ve bazar mahallerine getirip fürûht eylediklerinde sair hayvanât‑ı ehliyenin 
alım‑satımı hakkında olan nizam mûcebince bunların kıymet‑i râyicelerinden kuruşda bir 
para resm alınır. 

MEVÂDD-I UMÛMİYYE

Kırk Yedinci Madde: Avcılığa müte‘allik vuku bulan cerâyim hakkında müddeʻi‑i 
umumîler tarafından resmen ikame‑i dava olunur. Fakat bir şahsın mutasarrıf olduğu ara‑
zide izni olmaksızın âharı avcılık eylediği takdirde sahib‑i arazi tarafından dava olunur. Şu 
kadar ki etrafı çit veya divar veyahud sur‑ı saire ile muhât ve bir meskeni hâvî bulunan ve 
mahsulâtı kaldırılmamış olan arazi üzerinde bilâ‑ruhsat avcılık vukuundan neşetle alaka‑
darı tarafından şikâyet ve iddia olunmadıkca mahkeme hiç kimseyi celb edemez. 

Kırk Sekizinci Madde: Cerâyim‑i saydiyede müşterek bulunanlar ceza‑yı nakdîler‑
de ve zarar u ziyan tazminatında yekdiğerine mütekeffil gibi mahkûm olurlar. 

Kırk Dokuzuncu Madde: İşbu nizamnâmede zikr ve beyân kılınan cerâyim üzerine 
lâhık olacak hükümlerde nahiye ve zâbıta müdürlerinin ve polis ve jandarma zabitânının 
ve orman memurlarının ve ashab‑ı emlâk ve arazi korucularının takdir ve şehadetleri aksi 
isbat olunmadıkca ma‘mûl ve mu‘teber tutulur. 

Ellinci Madde: Cerâyim‑i saydiyeden biriyle mahkûm olanlar ba‘de'l‑hüküm bir 
sene geçmeksizin tekrar mahkûm olurlar ise sabıkalı add edilir. Ve ol hâlde mücâzât iki kat 
olarak icra olunur. 

Elli Birinci Madde: Sayd u şikâra müte‘allik kâffe‑i de‘âvî cürmün tarih‑i vukuun‑
dan itibaren üç mâh mürûrundan sonra mesmû‘ olmaz. 

Elli İkinci Madde: Adliye ve Maliye nezâretleri işbu nizamnâmenin icrasına me‑
murdur. 

Fî 11 Muharrem sene [1]299 ve fî 21 Teşrîn‑i Sânî sene [1]297

[mühür]
Şûrâ-yı Devlet 

15   İskandinavya ve Rusya’nın buzlu bölgelerinde yaşayan, sansar cinsi, küçük, etçil memeli hayvan, ağaç sansarı. Bkz. Kubbealtı 
Lugatı.
16   Kunduz. Bkz. Kubbealtı Lugatı.
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MACARİSTANLI AVCININ AYDIN, BEYRUT VE 
SURİYE'DE AVLANMASINA İZİN VERİLMESİ

Macaristan ileri gelenlerinden Kont Alamir Banpani'nin Aydın, Beyrut ve Suriye vilâ‑
yetlerinde avlanmasına ve yanında av tüfeği bulundurulmasına padişah tarafından izin 
verildiği.

9 Ocak 1905

Sadâret-i Uzmâ Mektubî Kalemi 

Numara: 1210
Tarih-i Tebyizi: 3 Zilkade sene [1]322 - 27 Kânûn-ı Evvel sene [1]320

Dâhiliye ve Hariciye Nezâret-i Celîlelerine 

Macaristan mutebarânından olup Dersaâdet'e gelmiş olan Kont Alamir Banpani'nin 
Aydın ve Beyrut ve Suriye vilâyetlerinde sayd u şikâr eylemesi ve esnâ‑yı seyahatinde 
beraberinde iki av ve bir mavzer tüfengi bulundurması hususuna Avusturya Sefâreti'n‑
den vâki olan iltimas üzerine müsaade‑i seniyye‑i cenâb‑ı hilâfet‑penâhî şâyân buyurul‑
duğu Mâbeyn‑i Hümâyûn Başkitâbet‑i Celîlesi'nden bâ‑tezkire‑i hususiye inbâ * ve Ha‑
riciye Nezâret‑i Celîlesi'ne malumat i‘tâ kılınmış olmakla ber‑mantûk‑ı emr u fermân‑ı 
hümâyûn‑ı şahane icab edenlere tebligât‑ı lâzıme ifası hususuna himmet.

* Hariciye

Ve icab edenlere tebligât‑ı lâzıme icrası Dahiliye Nezâret‑i Celîlesi'ne iş‘âr kılınmış 
olmakla nezâret‑i celîlelerince de sefârete maʻlûmât i‘tâsına himmet. 



Şehzade Osman Fuad Efendi hazretlerinin taht-ı riyâsetlerinde icra 
edilen ava başlamadan evvel.

Sipahi Mecmuası, 8. Sayı, 15 Mart 1334 [15 Mart 1918], s. 123.

 Şehzade Osman Fuad Efendi Hazretleri taht-ı riyâsetlerinde icra edilen av 
koşusuna başlamak üzere. 

Sipahi Mecmuası, 8. Sayı, 15 Mart 1334 [15 Mart 1918], s. 123.



Büyükdere Çiftliğinde icra edilen büyük ava iştirak buyuran zevât-ı kirâm. 
Sipahi Mecmuası, 8. Sayı, 15 Mart 1334 [15 Mart 1918], s. 122.



34 

BOA, ZB, 604/72



Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da Spor

129

İSTANBUL'DAKİ AVCILARA AVLANMA İZNİ 
VERİLMESİ

Hüviyetleri bilinen yerli ve yabancı kişilerin İstanbul civarında avlanmalarına Düyun‑ı 
Umumiye tarafından izin verilmekle beraber, ülkede sıkıyönetim olduğundan bu kişilere 
şehir içinde avlanmamak şartı ile Hareket Ordusu Kumandanlığı tarafından izin verildiği.

1 Ağustos 1909

Nezaret-i Zabtiye 
Mektubî Kalemi 
Aded 
657

Hareket Ordusu Kumandanlığı Cânib-i Âlîsi'ne 

Atûfetlü efendim hazretleri

İstanbul civarındaki saydgâhlar ve Çekmeceler taraflarında avlanmak üzere her 
sene Temmuz'un yirmisinden itibaren hüviyeti malum olan yerli ve ecnebi kesâna Düyûn‑ı 
Umumiye'ce av tezkiresi verilmekde olup bu sene de mevsimi hulûl etmek üzere bulundu‑
ğuna ve memleketde idâre‑i örfiye ilân edilmiş olduğuna binâen bazı zevât müracaatla av 
tezkiresi alabilip alamayacaklarını istifsâr eylemekde olduklarından ve zâbıtaca hüviyet‑
leri malum olan yerli ve ecnebi kesânın İstanbul etrafındaki saydgâhlarda avlanmalarında 
beis olamayacağı gibi bunların isti‘mâl edecekleri esliha da çifte av tüfenglerinden ibaret 
bulunduğundan ve bu gibilerin av tezkiresi istihsâl ederek avlanmalarına müsaade olunup 
olunmayacağının emr u inbâsı bâbında emr u irâde hazret‑i men lehü'l‑emrindir. 

Fî 11 Receb sene 1327 ve fî 16 Temmuz sene 1325

Zabtiye Nazırı 
Ferik 

Bende
[mühür] 

Ali
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Hareket Ordusu 
1079

Hüviyeti zâbıtaca malum olan yerli ve ecnebi eşhâsa şehir dahilinde avcılık etmemek 
şartıyla ruhsat i‘tâsı muvâfık görüldüğünden ol vechile icra‑yı icabına müsaade buyurul‑
mak zımnında Zabtiye Nezâret‑i Aliyyesi'ne takdim.

Fî 19 Temmuz sene [1]325

[mühür]
Hareket Ordusu Kumandanlığı 

* 

Mektubî Kalemi'ne Mahsus 
Tarih-i Tebyîz: 21 Temmuz sene [1]325

Ta‘mim 

Her sene Temmuz'un yirmisinden itibaren hüviyeti malum olan yerli ve ecnebi kesâ‑
na Düyûn‑ı Umumiye'ce av tezkiresi verilmekde olmasına ve bu sene de sayd mevsimi 
hulûl eylemesine ve memleketde idâre‑i örfiye ilân edilmiş bulunmasına binâen İstanbul 
civarındaki saydgâhlar ve Çekmeceler tarafında çifte av tüfengleriyle avlanmak isteyenler 
hakkında sebk eden istifsâra ve Hareket Ordusu Kumandanlığı'ndan alınan cevabda hüvi‑
yeti zâbıtaca malum olan yerli ve ecnebi eşhâsa şehir dâhilinde avcılık etmemek şartıyla 
ruhsat i‘tâsı muvâfık görüldüğünden ol vechile icra‑yı icabı emir buyurulmuş ve keyfiyet 
icab edenlerle Dersaâdet ve mülhakâtı Düyûn‑ı Umumiye Nezâreti'ne tebliğ edilmiş olmak‑
la ol bâbda.



Kanunî Sultan Süleyman avlanıyor. 
Hünernâme I. [TSM, H1523], Metin And, Osmanlı Tasvir Sanatları: Minyatür, C. I, Türkiye İş Bankası Yayınları, 

İstanbul: 2002, s. 194.





BEDEN 
TERBİYESİ
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BRÜKSEL'DE DÜZENLENEN SPOR KONGRESİ

Belçika Kralının himayesinde Brüksel'de yapılacak olan İktisat Kongresi'ne ve Spor 
ve Terbiye‑i Bedeniye Kongresi'ne Brüksel maslahatgüzarının katılması.

10 Temmuz 1905

Bâbıâlî
Meclis-i Mahsus
1081

Hariciye Nezâreti'nden vârid olup miyâne‑i bendegânemizde kırâat olunan tezkirede 
iktisâd‑ı umumînin tevsî‘ ve terakkîsine hâdim vesâit ve mesâili tedkik ve müzâkere etmek 
için gelecek efrencî Eylül'ün yirmi dördünde Belçika Kralı hazretlerinin taht‑ı himayesinde 
in‘ikâd edecek kongre ile yine müşârûn‑ileyhin himayesinde olarak Haziran‑ı efrencîde akd 
olunacak Spor ve Terbiye‑i Bedeniye Kongresi'ne cânib‑ı Hükûmet‑i Seniyye'den iştirâk 
olunması Belçika Sefâreti'nden iltimas olunduğu ve mezkûr kongrelerin nizamnâme ve 
programlarının ve bi'l‑muhâbere Maârif Nezâreti'nden cevaben alınan tezkire suretleri‑
nin gönderildiği beyânıyla istifsâr‑ı muamele olunmuş ve zikr olunan kongrelere buradan 
mahsus me’mûrlar i‘zâmı masârıf‑ı zâideyi mûcib olacağı cihetle Brüksel Sefâret‑i Seniy‑
yesi maslahatgüzârının bulundurulması suretiyle Hükûmet‑i Seniyye'ce iştirâk olunması 
muvâfık‑ı maslahat görünmüş olduğundan ber‑minvâl‑i ma‘rûz iktizâsının îfâsı husûsunun 
Hariciye Nezâreti'ne teblîği tezekkür ve tensîb ve mezkûr tezkire melfûfuyla beraber arz ve 
takdim kılınmış olmakla ol bâbda ve kâtıbe‑i ahvâlde emr u fermân hazret‑i veliyyü'l‑emr 
efendimizindir. 

Fî 10 Rebîülâhir sene [1]323 fî 1 Haziran sene [1]321 

[Meclis-i Mahsus azâlarının mühürleri] 

* 
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Bâbıâlî
Dâire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-ı Hümâyûn
1081

Devletli efendim hazretleri

İktisâd‑ı umumî müzâkerâtı için Belçika'da in‘ikâd edecek kongre ile Spor ve Ter‑
biye‑i Bedeniye Kongresi'ne Hükûmet‑i Seniyye'ce iştirâk olunması Belçika sefâretinden 
iltimas olunduğundan bahis ile bazı ifâdâtı hâvî Hariciye Nezâret‑i Celîle'sinin tezkiresi 
Meclis‑i Mahsus‑ı Vükelâ'da lede'l‑mütâlaa cereyân eden müzâkerâta göre kaleme alınan 
mazbata melfûfuyla arz ve takdim kılınmış olmakla mündericâtı husûsunda her ne vechile 
irâde‑i seniyye‑i hazret‑i hilâfet‑penâhî şeref‑müte‘allik buyurulur ise mantûk‑ı âlîsi infaz 
edileceği beyânıyla tezkire‑i senâverî terkîm kılındı efendim. 

Fî 10 Rebîülâhir sene [1]323, fî 1 Haziran sene [1]321 

Sadrazam
Ferid

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki

Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûflarıyla manzûr-ı âlî buyurulan işbu tezkire-i sâmiye-i 
Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî şeref-sudûr 
buyurulmuş olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 7 Cumâde'l-ûlâ sene [1]323 ve fî 27 Haziran sene [1]321

Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî
Bende
Tahsin



36 

BOA, BEO, 3892/291866



Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da Spor

139

ULUSLARARASI BEDEN TERBİYESİ KONGRESİ

Danimarka'nın Odense şehrinde toplanacak olan Uluslararası Beden Terbiyesi Kong‑
resi'ne Osmanlı Hükümeti adına uzmanlığından dolayı Selim Sırrı Bey'in delege olarak 
tayin olunduğu.

11 Mayıs 1911

Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
Şube 1
Tarih-i tebyîz: 12 Cumâdelûlâ sene [1]329 - 28 Nisan sene [13]27

Maârif Nezâret-i Celîlesi'ne

Danimarka'nın Odense şehrinde Efrencî Temmuz'un yedisinden onuna kadar in‘ikâd 
edecek Beynelmilel Terbiye‑i Bedeniye Kongresi'ne Hükûmet‑i Seniyye'ce de iştirak oluna‑
rak ihtisâsı cihetiyle Selim Sırrı Bey'in17 bu kongreye delege tayin ve i‘zâmı ve mûmâ‑ileyhe 
azîmet ve avdet harcırahı olmak üzere Harcırah Tertibi'nden yüz lira harcırah ve orada 
bulunduğu müddetçe yevmî yüz frank i‘tâsı hususuna Hariciye Nezâret‑i Celîlesi'nden vuku 
bulan iş‘âr üzerine Meclis‑i Vükelâ kararıyla bi'l‑istîzân irâde‑i seniyye‑i cenâb‑ı Padişahî 
şeref‑sudûr buyurularak Nezâret‑i müşârunileyhâ ile Maliye Nezâret‑i Celîlesi'ne icra‑yı 
tebligât olunmuşdur efendim.

Bâ‑emr‑i âlî‑i hazret‑i müsteşârî

17   “Selim Sırrı, 25 Mart 1874 yılında Mora Yarımadası Yenişehir Feneri'nde Miralay (Albay) Yusuf Bey ile Zeynep Hanım'ın oğlu 
olarak dünyaya geldi. Babasının vefat etmesi sebebiyle İstanbulˈda bulunan dayısının yanına gelir. Galatasaray Lisesiˈne kayıt 
olur. Maddi imkânsızlıklar sebebiyle son suınıfta Mühendishane‑i Berri Hümâyûn'a kayıt olur. Jimnastik derslerindeki başarısıyla 
hocasının dikkatini çeker. 1908 yılında Osmanlı Olimpiyat Cemiyetiˈni ve yine aynı yıl İstanbulˈda özel bir Terbiye‑i Bedeniye me‑
ktebi kurar. Selim Sırrı, yazdığı eserler ile Batı sporlarını tanıtmaya ve aldığı görevler ile bu sporların mekteplerde oynanmasını 
sağlamaya çalıştı. 2 Mart 1957 yılında İstanbulˈda vefat etti.” Bkz. Selim Sırrı Tarcan Yaşamı ve Hizmetleri, yay. haz. A. Ferhan 
Oğuzkan, Türk Eğitim Derneği Yayınları, Ankara: 1997. 
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ANADOLUHİSARI İDMAN YURDU 
NİZAMNAMESİ

Merkezi İstanbul Anadoluhisarı'nda olmak üzere İdman Yurdu adıyla kurulan "Terbi‑
ye‑i Bedeniye ve Hıfzıssıhha Cemiyeti"nin nizamnamesi.

14 Nisan 1913

İdman Yurdu Nizamnâme-i Esâsîsi

Birinci Fasıl

Maksad ve Suret-i Teşekkül

Madde 1‑ Merkez‑i Umûmîsi ve merci‘‑i kanunîsi İstanbul'da Anadoluhisarı'nda ol‑
mak üzere 1 Nisan sene [1]329 tarihinde "İdman Yurdu" unvanıyla bir "Terbiye‑i Bedeniye 
ve Hıfzıssıhha Cemiyeti" teşkil edilmişdir.

Madde 2- Îcâb ve ihtiyac‑ı hâle göre mevâki‘‑i münâsibede doğrudan doğruya Mer‑
kez‑i Umumiye'ye merbût olmak üzere Yurd'un şubeleri teşkil edilmişdir.

Madde 3- Yurd'un terbiye‑i bedeniye hususundaki maksad ve gayesi Türklüğün fe‑
yizli bir istikbal kazanmasını te’min edecek esbâb ve vesâitin istihzâr ve istikmâli oldu‑
ğundan bunun için en son usul‑i fennî dairesinde jimnastik ve idmanlar ile Türk Milleti'nin 
müheyyâ‑yı inkişâf olan teşekkülât‑ı bedeniyelerinin tahiyye ve takviyesine çalışmakdır.

Hıfzıssıhha hakkındaki nokta‑i nazarı efrâd‑ı milleti kavâ‘id‑i esasiye‑i sıhhiyeye riâ‑
yete alışdırmak için lâzım gelen nasâyih‑i sıhhiyeyi ifa ve ilel‑i sâriye ve emrâz‑ı müstevli‑
yeden mütevellid zâyiâtın daire‑i mazarratını tenkis ve tahdid eyleyecek vesâit ve vesâile 
alâ‑kadri'l‑istitâ‘a tevessül ile feyyâz Türk neslinin idâme‑i sıhhat ve hayat‑ı umumiyesine 
gayret etmekdir.

Ve'l‑hâsıl Türklerdeki meziyyât‑ı insaniyenin inkişâf ve tekâmülüne vüs‘ü derecesin‑
de bezl‑i makderet eylemek "İdman Yurdu"nun en mukaddes emelidir.

Madde 4- "İdman Yurdu" politika ve fırka hissiyâtından tamamıyla âzâdedir. Yurd'a 
intisab eden her ferd vatan aşk ve muhabbetiyle ve Yurd'un istihsâl‑i maksada vusûlünü 
teshîl ve tesrî‘ emeliyle Yurd'a müte‘allik bi'l‑cümle umûr ve muamelâtda kitle‑i vâhide 
hâlinde ve bir âile‑i mes‘ûde şekil ve mahiyetinde teşrîk‑i mesâî eylemekle mükellefdir. 
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İkinci Fasıl

Yurd Azâsıyla Talebesinin Evsâfı ve Tâbi Olacağı Şerâit

Madde 5- Yurd'un iki sınıf efrâdı vardır. Biri azâ diğeri talebedir. Azâ da iki sınıfdır. 
Fahrî, faâl.

Madde 6- Azâ‑yı fahriye yalnız nakden muâvenetde bulunacak zevâtdır ki otuz kuruş 
duhûliye ve yirmi kuruşdan aşağı olmamak üzere aylık vermekle mükellefdir.

Madde 7- Azâ‑yı faâle. Nizamnâme'nin kendisine tahmîl etdiği vezâifi bi'l‑fi‘l ifa 
eden zevâtdır ki otuz kuruş duhûliye ve on kuruşdan aşağı olmamak üzere aylık vermeğe 
mecburdurlar.

Madde 8- Yurd'un azâ‑yı faâlesinden olabilmek için Osmanlı olmak sinn‑i nizamîyi 
ikmal etmiş bulunmak hukuk‑ı medeniyesine mâlik olmakla beraber hüsn‑i hâl ve hüsn‑i 
sît sahibi olmak şartdır. Yurd'a dahil olmak isteyenler ya azâ‑yı mukayyededen iki zât tara‑
fından hey’et‑i idâreye tahrîran tavsiye edilmeli veya bizzat ve kezâlik tahrîran müracaatda 
bulunmalıdır. Bu suretle evvelâ duhûliyesi istîfâ olunur ve bir hafta ismi salona ta‘lîk edilir. 

Müddetin hitâmında Hey’et‑i İdârece müzâkere olunarak kabul ve adem‑i kabul hak‑
kında bir karar i‘tâ olunur. Kabul edilmeyenlerin duhûliyeleri iade kılınır.

Madde 9- Sinn‑i nizamîyi henüz ikmal etmemiş olanlar velilerinden getirecekleri 
me’zûniyetnâme üzerine ve kezâlik Hey’et‑i İdâre kararıyla yurda talebe sıfatıyla kabul 
olunurlar. Talebe ayda en aşağı beş kuruş verecekdir.

Madde 10- Talebenin vezâifi ile tarz‑ı mesâîsi hakkında nizamnâme‑i dahilîde taf‑
silât verilmişdir.

Madde 11- Azâ ile talebe beyninde mütekâbilen şefkat ve hürmet hissi cârî olacakdır.

Üçüncü Fasıl

Madde 12- Faâl azâ ve talebe talimâtnâme‑i mahsuslarına tevfikan nizamnâme‑i 
dahilî mûcebince terbiye‑i bedeniye ve idman yapmağa mecburdurlar.

Madde 13- İdmanlar şunlardır. Muhtelif jimnastik, uzun yürüyüşler, jimnastik adım‑
ları, âdî koşma, sıçrama, atlamak, yüzgeçlik, gemicilik, kürek, yelken, alaturka ve alaf‑
ranga güleş,18 boks, meç, kılıç, kalkan, ok, cirid, değnek, kargı, binicilik, nişan talimleri, 
bisiklet, futbol, tenis, golf, hokey, kriket, waterpolo ilh.dir. 

Madde 14- Her azâ yaşına ve isteğine ve doktorun raporuna göre bir veya müte‘ad‑
did idmana intisab edebilir.

Madde 15- "İdman Yurdu" "Keşşâflık" teşkilâtını da kabul eylemişdir.

18   Güreş. Bkz. TDK Büyük Türkçe Sözlük.
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Dördüncü Fasıl

Hey’et-i idâre

Madde 16- İdman Yurdu'nun bir reis, bir katib, bir muhasebeci ve dört azâdan mü‑
rekkeb bir Hey’et‑i İdâresi vardır. Müddeti bir sene olup Umumî Kongre tarafından intihâb 
edilir. Ancak Yurd'un tamamî‑i teessüsünü te’min için ilk Hey’et‑i İdâre üç sene ifa‑yı vazife 
edecekdir.

Şu‘abât hey’et‑i idâreleri o şube hey’et‑i umumiyesi tarafından intihâb edilir ve Mer‑
kez‑i Umumî'ye de bildirilir.

Madde 17- Merkez‑i Umumî Hey’et‑i İdâresi reisi Yurd'un hükûmete karşı murah‑
has‑ı mes’ulüdür. Bi'l‑umum muamelât‑ı tahrîriye ve muhaberât katib tarafından ifa edilir, 
tekmîl‑i umûr‑ı hesabiye muhasabeciye mevdû‘dur.

Madde 18- Hey’et‑i İdâre reisi veya azâsından biri her ne sebeb ve suretle infikâk 
ederse ilk üç sene zarfında hey’et‑i idârece ve ondan sonraki senelerde ilk ictimâ edecek 
Umumî Kongre'ye tasdik etdirilmek üzere Hey’et‑i Umumiye'ce yerine bir diğeri intihâb 
edilir. Bir zâtın mükerreren riyâset ve azâlığına intihâbı caizdir.

Madde 19- Merkez‑i Umumî Hey’et‑i İdâresi nizamnâme ahkâmını tatbik ve icraya 
memur ve bi'l‑umum şu‘abâtında umûr ve muamelâtını teftiş ve murâkabe ve oralarda da 
nizamnâme ahkâmının tamamî‑i mer‘iyetini te’min ile mükellef olduğu gibi bi'l‑umum Yurd 
azâsı beyninde muhâdenet ve uhuvvet‑i samîmiyeyi takrîr ve intizam‑ı umumîyi te’mine 
de çalışacakdır.

Madde 20- Hey’et‑i İdâre en aşağı haftada bir defa ictimâ edecekdir.

Beşinci Fasıl

Hey’et-i Umumiye ve Kongre

Madde 21- Yurd'un bi'l‑umum azâsının ictimâı Hey’et‑i Umumiye'yi teşkil eder. 
Hey’et‑i Umumiye müzâkerâtını Hey’et‑i İdâre reisi idâre eder. Vazife‑i kitâbet de Hey’et‑i 
İdâre katibi tarafından ifa olunur. Hey’et‑i Umumiye her dört ayda bir alelâde ve Hey’et‑i 
İdâre'nin davetiyle fevkalâde olarak ictimâ eyler. İctimaât‑ı âdiyede Hey’et‑i İdâre'nin dört 
aylık muamelât‑ı umumiye hakkında vereceği izahât ve tafsilatı istimâ‘ eder. Azâdan bir 
veya birkaç zât tarafından tahrîran veya şifahen vuku bulacak bir teklif veya izhâr olunan 
bir arzu hakkında müdâvele‑i efkâr ve icra‑yı müzâkere ile Hey’et‑i İdâre'nin muvâfakati 
inzimâm etdiği takdirde icrâ‑yı icabını Hey’et‑i İdâre'ye tevdî‘ eyler. 

Madde 22- Her sene Nisan ibtidâsında İdman Yurdu'nun Umumî Kongresi ictimâ 
eder. Umumî Kongre Merkez‑i Umumî'nin faâl ve fahrî azâsıyla şu‘abâtın intihâb ve i‘zâm 
edecekleri ikişer ve talebenin intihâb edeceği üç murahhasdan teşekkül eder.

Madde 23- Yurd'un bütün şubeleri her sene vâridât ve sarfiyatına aid mazâbıt‑ı 
hesabiye ile bir senelik icraât ve muamelât fezlekesini hâvî mufassal birer raporu Umumî 
Kongre'nin zaman‑ı ictimâından bir ay mukaddem Merkez‑i Umumî Hey’et‑i İdâresi'ne ir‑
sâl eyleyecekdir.
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Madde 24- Umumî Kongre Merkez‑i Umumî ve şu‘abâtının bir senelik umûr ve mu‑
amelâtını müzâkere ve Yurd'un umumî büdcesini tedkik ve mütâlaa ile karara rabt eyler ve 
sene‑i âtiyede icrasına karar vereceği işleri Hey’et‑i İdâre'ye havale eyler.

Madde 25- Umumî Kongre sene‑i âtiye için Merkez‑i Umumî Hey’et‑i İdâresi'ni re’y‑i 
hafî ile intihâb ederek müzâkerâtına hitâm verir.

Madde 26- Umumî Kongre'de re’y‑i hafî ile bir reis, bir reis‑i sânî ve iki katib intihâb 
edilir. Umumî Kongre'nin zabıtnâmeleri reis ile katibler tarafından imza edilir. Ve hitâm‑ı 
ictimââtda Merkez‑i Umumî Hey’et‑i İdâresi'ne tevdî‘ olunur.

Madde 2819- Hey’et‑i İdâre ve Hey’et‑i Umumiye ve Kongre'de azâ‑yı mürettebenin 
nısfından bir fazlası olmadıkça müzâkerâta ibtidâr olunamaz ve kararlar ekseriyet‑i mut‑
laka ile ittihâz olunur. Ancak sarfiyâta müte‘allik hususâtda sülüsân ekseriyet şartdır.

Altıncı Fasıl

Mevâdd-ı Müteferrika

Madde 29- İdman Yurdu azâlığına dahil olan her ferdi işbu nizamnâme‑i esasîyi 
bi't‑tedkik maksad‑ı teşekküle tamamıyla vukûf hâsıl etmiş ve bu cihetle nizamnâme ve ta‑
limâtnâmeler ahkâmına riâyet eyleyeceğine haysiyet ve namusunu işhâd eylemiş addeder.

Madde 30- Mazeret‑i meşrû‘asını tahrîran bildirmeksizin mütevâliyen iki defa 
Hey’et‑i İdâre ve Hey’et‑i Umumiye ictimâına gelmeyen ve iki ay mütemâdiyen taahhüdât‑ı 
nakdiyesini vermeyen azâ istifa etmiş addolunur.

Madde 31- Şu‘abâtın teşkilât‑ı idariyesi Merkez‑i Umumî teşkilâtının aynı olacakdır.
Madde 32- İdman Yurdu'nun bir alâmet‑i fârikası olacakdır.
Madde 33- İşbu nizamnâme mevâddından bazılarının tayy ve tadili veya yeniden 

bazı mevâdd ilâvesi Umumî Kongre kararıyla mümkün olabilir.

Hey’et-i İdâresi

Doktor Bahtiyar Efendi
Anadolu Gazetesi Sahib‑i İmtiyâzı Haydar Rüşdi Bey

19     Belge metninde madde numarasında atlama bulunmaktadır.



Kabataş Mekteb-i Sultanisi gürbüz ve dinçlerden bir kısmının rehber Rıza Bey’in 
nezareti altında terbiye-i bedeniye yaparken.

Osmanlı Genç Gürbüzleri, Sayı 14, 1 Temmuz 1335 [1 Temmuz 1919], s. 2.

Kütahya Reşadiye Numune Mektebi gürbüzlerinin terbiyevî jimnastiklerinden 
kolları yana kaldırarak nefes hareketleri talimi. (Mektebin gayretli müdürü ve 

terbiye-i bedeniye muallimi Ahmed Nuri Bey idaresinde)
Osmanlı Genç Dernekleri, Sayı 7, 1 Mart 1334 [1 Mart 1918], s. 3.
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FATMA YUNUS HANIM'IN BEDEN EĞİTİMİ 
ÖĞRETMENLİĞİNE TAYİNİ

Terbiye‑i bedeniye eğitimini başarıyla tamamlayan Fatma Yunus Hanım'ın Üsküdar 
civarındaki bir kız okulunda beden eğitimi öğretmeni olarak görevlendirilmesi. 

26 Ekim 1916

Maârif-i Umumiye Nezâreti
Kalem-i Mahsus
Hususi numara 527 
Umumi numara 196537 

96/862

İstanbul Vilâyeti Maârif Müdüriyeti'ne

İzzetli efendim

İdâre‑i behiyyeleri tarafından evvelce küşâd edilmiş olan terbiye‑i bedeniye ders‑
lerinde üçüncülükle muvaffak olduğu ifade olunan Fâtıma Yunus Hanım'ın Üsküdar civa‑
rındaki inâs mekâtibinden birinin terbiye‑i bedeniye muallimeliğine tayini tavsiye olunur 
efendim.

Fî 25 Şevval sene [1]333 ve fî 23 Ağustos sene [1]331

Maârif-i Umumiye Nazırı namına
Müsteşar

[imza]

Îcâbına bakılmak üzere mümeyyiz Osman Beyefendi'ye fî 1 Eylül sene [1]331

Mûmâ‑ileyhe münasib bir vazife tevcîh edilmişdir.

Li‑ecli'l‑hıfz Tahsîn Efendi'ye fî 13 Teşrîn‑i Evvel sene [1]332
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SABİHA HANIM'IN ÇAMLICA SULTANİSİ BEDEN 
EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİNE TAYİNİ

Çamlıca Sultanî Kız Mektebi'nin beden eğitimi öğretmenliğine Sabiha Hanım'ın üçte 
bir maaşla vekil öğretmen olarak tayin olunduğu.

26 Eylül 1920

Maârif-i Umumiye Nezâreti
Tedrîsât-ı Tâliye Müdüriyet-i Umumiyesi
Şube 1
Hususî numara: 1072
Umumî numara: 266805

Huzur-ı Sâmî-i Cenâb-ı Sadâret-penâhî'ye

Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir

Mesafenin uzaklığı ve masârıf‑ı râhiyenin ziyadeliği hasebiyle hums maaşla vekil 
tedariki gayr‑ı kâbil olduğundan Çamlıca İnâs Sultanîsi terbiye‑i bedeniye muallimeliğine 
vekâleten tayin edilen Sabiha Hanım'a sülüs vekâlet maaşının i‘tâsı hususuna müsaade‑i 
celîle‑i efhamîleri erzân buyurulmak bâbında emr u fermân hazret‑i veliyyü'l‑emrindir.

Fî 26 Eylül sene [1]336

Maârif-i Umumiye Nazır Vekili namına 
Müsteşar 

[imza]

* 
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Sadâret-i Uzmâ 
Mektubî Kalemi
Evrak numarası: 91
Kalem numarası: 3459
Tarih-i tebyîzi: 12 Muharrem sene [1]339-26 Eylül sene [1]336

Maârif Nezâreti Vekâlet-i Aliyyesi'ne

26 Eylül sene [1]336 tarihli ve 1072 numaralı tezkire‑i aliyyelerine cevabdır. Çamlıca 
İnâs Sultanîsi terbiye‑i bedeniye muallimeliğine vekâleten tayin edilen Sabiha Hanım'a sü‑
lüs nisbetinde vekâlet maaş i‘tâsı tensîb olunmakla ifa‑yı muktezasına himmet.

Âmedî-i Divan-ı Hümâyûn beyefendi hazretlerinin işaretleri mûcebince.



Maârif Nezareti Terbiye-i Bedeniyye Müfettişi Selim Sırrı Bey’in idaresinde 
Dârülmuallimîn-i Âliye jimnastik salonunda gençlerin jimnastik talimlerine hazırlığı

 Osmanlı Genç Gürbüzleri, Sayı 8, 1 Nisan 1334 [1 Nisan 1918], s. 9.





CİRİT
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YARALANARAK ÖLEN CİRİT OYUNCUSUNUN 
AİLESİNE PARA YARDIMI

Davutpaşa'da cirit oynarken yüzüne cirit isabet etmesi sonucu yaralanan ve daha 
sonra bu yaradan dolayı vefat eden Ömer Ağa'nın yetim kalan çocuğuna Vezir‑i Sânî Mus‑
tafa Paşa tarafından 40 bin akçe verildiği.

2 Ocak 1637

El‑emru kemâ hurrire fîhi nemekahu'l‑fakirun ileyhi sübhanehû Nuh bin Ahmed 
el‑kâdî bi‑askeri Rumili ufiye anhumâ.

[mühür]
Nuh bin Ahmed

Yerteci min rabbihi hüsne'l-hitâm

Sebeb‑i tahrîr‑i huruf budur ki: 

Dârü's‑saltanati's‑seniyyeti mahmiye‑i Kostantıniyye'de Muhsine Hatun mahalle‑
sinde sâkin iken bundan akdem cirid meydanında mecrûhen müteveffâ olan Ömer Ağa 
bin Hasan nam kimesnenin sulbî oğlu Abdurrahman nam sagîrin savb‑ı şer‘‑i şerifden 
mansûb vasîsi ve zevce‑i metrukesi ve varisesi Şerife Ayşe bint‑i Abdurrahman nam hâmil 
hatun tarafından husus‑ı âti'l‑beyâna vekil olup vekâleti yedinde olan hüccet‑i şer‘iyye‑i 
sâbitü'l‑fehvâ ile sabite olan el‑Hâc Yusuf bin Abdullah el‑cündî meclis‑i şer‘‑i hatîr‑i lâ‑
zımü't‑tevkîrde işbu kitab‑ı sıhhat‑nisab yed‑i kerîmesine vusûl ile şeref‑yâb olan umde‑
tü'l‑vüzerâi'l‑kirâm kıdvetü'l‑vükelâi zevi'l‑ihtirâm sahibü's‑saadeti ve'l‑ikbâl sahibi ezya‑
lü'd‑devleti ve'l‑iclal Vezir‑i Sânî Mustafa Paşa dâme bi'l‑hayr zikrühu ve feşa hazretlerinin 
taraf‑ı bâhirü'ş‑şereflerinden tasdik‑i câiyyü'l‑beyâna sâbitü'l‑vekâle vekil olup atebe‑i 
aliyyede ruzname‑i hümâyûn hizmetiyle müşerref olan umdetü erbabi'l‑kalemi ve't‑tahrîr 
üsvetü eshâbi'r‑rakami ve't‑takrîr zü'l‑kadri'r‑refî‘ ve'l‑câhi'l‑menî‘ İbrahim Efendi mahza‑
rında bi'l‑vesaye ve bi'l‑vekale ikrar ve takrîr‑i kelâm edip müteveffâ‑i mezbûr Ömer Ağa 
tarih‑i kitabdan üç ay mukaddem mahmiye‑i mezbûre suru haricinde vâki Davudpaşa'da 
cirid meydanında esna‑yı ciridde yüzüne cirid isabet edip mecrûh olup ba‘dehû ol cera‑
hatden bi emri'llahi Teâlâ müteveffâ oldukda müşârûn‑ileyh Mustafa Paşa hazretleri mer‑
hameten li's‑sagîri'l‑mezbûr kendi mallarından bana kırk bin nakd‑i râyicü'l‑vakt‑i kazâ 
akçe verdiklerinde ben dahi vesayet ve vekâletim hasebiyle meblağ‑ı merkûmu müşâruni‑
leyh hazretlerinin yedlerinden bi't‑tamam alıp kabz ve tesellüm eyledim dedikde mukırr‑ı 
merkûm el‑Hâc Yusuf'un vesayeten ve vekâleten sudûr eden itirafını mûmâ‑ileyh İbrahim 
Efendi dahi bi'l‑vekale tasdik edicek ma vaka‘a bi't‑taleb ketb olundu. 
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Tahrîran fî'l‑yevmi'l‑hâmis min Şabani'l‑muazzam li‑sene sitte ve erba‘în ve elf. Min 
hicreti men lehü'l‑izzü ve'ş‑şeref. 

Şuhudü'l-hâl: 

Muharrem bin 
Abdullah el‑

Cündî

Yusuf Ağa bin 
Abdullah et‑

Tabbah

İbrahim Bey 
bin el‑Cündî

Fahrü'l‑akrân 
Mehmed Ağa 
bin Abdullah 

el‑Cündî

Fahrü er‑
bâbi'l‑kalem 
Çâker Efendi 
bin Abdullah

Ve gayruhum mine'l‑huzzâr.
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HAREM AĞALARININ CİRİT OYUNU

Sultan III. Ahmed'in içerisine gülsuyu ve misk koydurtarak pişirttiği aşureyi çok be‑
ğenerek bir miktar da vezirine gönderdiği ve kız ağaları ile enderun ağalarına cirit oynat‑
tırıp eğlendiği.

2 Ekim 173020

Benim vezirim

Bu şeb bir kazgan aşura tabh etdirdim ve gayet keskin gül‑âb ve misk vaz‘ etdirdim. 
Ziyade mümessek oldu, bir maşraba gönderdim. Biraz ekl eyleyesiz. Çok isti‘mâli tezel‑
zül‑i hareket etdirir. "El‑kalîlü lâ‑yedurru"21 mefhûmunca amel edesiz. Hattâblar geldi, 
hazzeyledim. Ben de bugün kız ağalara ve Enderun ağalarına cirid etdirip eğlenmek üze‑
reyim.

20   Tarih tahminidir. III. Ahmed'in ölüm yılı esas alınmıştır. 
21   Arapça “Azın zararı olmaz” anlamında deyim.
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ENDERUN AĞALARININ CİRİT OYUNU

Sultan III. Ahmed'in Enderun ağalarına cirit oynattırmak için yapılan programın ne 
gün icra edilebileceğine dair Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya yazdığı hatt‑ı hümâyûnu.

2 Ekim 173022

Benim vezirim

İnşâallahû Teâlâ yarın cenâbınızın Enderun ağalarına cirid etdirelim mi? Yohsa öbür 
güne mi te’hir edelim? Ve siz yarın gelip seyredersiniz yohsa binişe yahud tebdile gider‑
siniz? Muradın nedir maʻlûmum olmadığımdan yazdım. Yazıp bildiresiz. Sultan kızımın 
dîdelerinden bûs ederim. Nicelerdir? Ne günü bize gelirler ânı dahi bildiresiz.

22   Tarih tahminidir. III. Ahmed'in ölüm yılı esas alınmıştır. 
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BAYRAM GÜNLERİNDE CİRİT OYUNU

Damat İbrahim Paşa'nın bayramın ikinci günü sabahı Çubuklu Bahçe'de cündîlerin 
cirid oyununu izleyip oradan Tophâne'ye geçeceği, bayramın üçüncü günü Şeyhülislam ile 
birlikte Eyüp'e gidip oradan padişahın bayramını tebrik için saraya gelecekleri ve âdet ol‑
duğu üzere sarayda Harem ve Enderun ağalarının cirit oynayacaklarına dair III. Ahmed'in 
hatt‑ı hümâyûnu.

2 Ekim 173023

Kaide‑i kadîmeye mürâ‘ât münâsibdir. Yarın Çubuklu'ya varılıp sonra Tophâne'ye ge‑
lirsiz. Yarın cündîler hâzır olsunlar, öbür gün Enderun‑ı hümâyûn ağaları oynarlar, maʻlû‑
munuz oldukda ol gün efendi ile ma‘an gelirsiz.

Benim şevketli kerametli mehâbetli kudretli veli‑nimetim sebeb‑i devlet ve hayatım 
efendim padişahım

Kulunuz yarın faziletli müftü efendi dâ‘îleriyle sadreyn efendileri Çubuklu Bağçe'ye 
davet eyledim. Seherî azîmet olunmak üzereyiz. Kethüdâ kulunuzla cündîler bundadır. İn‑
şâallahu Teâlâ yarın ne vakit fermân‑ı hümâyûnunuz olursa mecmû‘u hazırdır. İnşâallahu 
Teâlâ Enderun‑ı Hümâyûn ağalarıyla Harem‑i Hümâyûn ağalarına her ne gün cirid fer‑
mân‑ı hümâyûn buyurulursa ol gün kulunuz âdet üzere müftü efendi dâ‘îleriyle mübarek 
rikâb‑ı hümâyûnunuza yüzüm sürerim. Kadimden vezirler cümle ile îd‑i şerifin ikinci günü 
Tophâne'ye üçüncü günü Hazret‑i Eyyub'e dördüncü günü Üsküdar'a giderler imiş. Kaide‑i 
kadîme‑i hasene icra olunsa halkın duasına bâ‘is olur deyu bugün Kubbealtı'nda sadreyn 
efendiler sevk eylediler. Enderun ağalarına cirid ne gün olacak ise akşamdan kulunuz habîr 
olmağa muhtâcım ki efendi dâ‘înizi haberdâr edip varalım.

Li'llâhi'l‑hamd saâdetli inâyetli sultan‑ı âlîşân efendim âfiyet üzere olup mübarek 
ayağınıza yüzler sürer inşâallahû Teâlâ yarın giderler.

* 

23   Tarih tahminidir. III. Ahmed'in ölüm yılı esas alınmıştır.
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Meydanda cirid Pazartesi olur, münasib görülen işde hayır olduğuna iştibâh yokdur 
ve hemen ba‘de'l‑müzâkere yarın âdet‑i kadîm üzere Eyüb'e ve ba‘dehû alay ile saraya 
nüzûl edersin. Bayramın üçüncü günü olmalıdır, dördüncü günü olmaz.

Benim şevketli kerametli mehâbetli kudretli şecâatli veli‑nimetim sebeb‑i devletim 
efendim padişahım

İnşâallahu Teâlâ bugün kulunuzun cündîlerine akşam fermân‑ı hümâyûnunuz olduğu 
vech üzere cirid olur kulunuzla müftü efendi ve sair efendiler dâ‘îleri Çubuklu'ya gideriz 
varır dua‑yı hayrınız ederiz. İnşâallahû Teâlâ yarın yine efendi dâ‘înizle ma‘an resm‑i dîrîn 
üzere tebrik‑i îd‑i sa‘idleriyçün mübarek rikâb‑ı müstetâb‑ı cihandârîlerine yüzler sürüp 
Enderun‑ı hümâyûn ve harem‑i ismet‑makrûn ağalarının ciridlerin seyr ederiz ve bugün 
Çubuklu'da cümle kullarıyla Eyyub‑i Ensarî'de süvar olunacak alay‑ı kadîm hususu müzâ‑
kere ve cümle ittifakı ile istihsân olunursa inşâallahû Teâlâ yarın lisânen huzur‑ı hümâyûn‑
larında dahi müzâkere olunup mübarek Pazartesi günü icra ve ihyâ olunur. Kulunuz Çu‑
buklu'ya azîmet üzereyim saâdetli ismetli sultan‑ı aliyyetü'ş‑şân efendim hazretleri dahi 
bugün saray‑ı hümâyûna varıp rikâb‑ı kâm‑yâb‑ı şehriyârînize yüz sürmeğe azîmet üzere‑
dir. Hak Teâlâ zât‑ı hümâyûn‑ı mülûkânelerin kemâl‑i sıhhat ve rahat ile bî‑şümâr a‘yâda 
erişdirip cemî‘ kulunuzu daima mübarek ayağınıza yüz sürmekle mu‘azzez ve mükerrem 
eyleye âmîn bi‑hürmeti seyyidi'l‑mürselîn ve bi‑câhi nebiyyi'l‑emin.



44 

BOA, AE. SABH. I, 10/906



Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da Spor

167

KAĞITHANE'DE CİRİT, KILIÇ-KALKAN 
OYUNLARI

Hint elçilerine Kağıthane'de ziyafet verileceği ve sonrasında da mızrak, cirit, kı‑
lıç‑kalkan oynanacağı, top, humbara, tüfek ve ok atılacağı, Hintlilerin de ateşbazlık ve fişek 
atmak gibi hünerlerini sergileyecekleri. 

7 Nisan 178924

Benim vezirim

Bu maddelerin her birleri ba‘de'l‑ifrâd arz oluna.

Şevketli kerametli mehâbetli kudretli veli‑nimetim efendim padişahım

Hind elçilerini bir gün Kağıdhane'de it‘âm ve şân ve şükûh‑ı Devlet‑i Aliyye'yi irâet ve 
izhâr zımnında ol gün mızrak ve cirid ve kalkan ve kılıç oynamak ve top ve humbara ve dir‑
hemli tüfeng ve ok atdırmak ile imrâr‑ı vakt olunmak hususu mübarek rikâb‑ı kamer‑tâb‑ı 
hüsrevânelerinden istîzân ve mezkûr elçiler dahi bazı âteşbâzlık icrasında mesela fişenk 
atmak ve bağlak gibi hünerleri olmakla onlar dahi icra etmeğe hâhişger oldukları kezâlik 
rikâb‑ı şahanelerine inhâ olundukda hünerlerini onlar mı mukaddem gösterecekler yohsa 
ibtidâ bizim tarafdan mı amel olacakdır deyu fermân‑ı hümâyûnları buyurulmuş. Çünkü 
ziyafet bizim tarafdan olacak olmakla mızrak ve cirid ve gayrı ne ise yine cümlesi bizim 
tarafdan evvelen icra olunur ve eğer onlar dahi tâlib olurlar iseler veyahud bizim taraf‑
dan rağbet olunur ise ol vakit onlara hünerleri icra etdirilir. Ancak bakalım ol gün onların 
hünerleri hâzır bulunur mu yohsa bir aralıkda göstermelerine mi tevkif olunur. Ol vakit 
muayyen oldukda hâk‑i pâ‑yi hümâyûnlarına ber‑tafsil ifade olunacağı.

[...]25

24   Tarih tahminidir. 1. Abdülhamid'in vefat tarihi esas alınmıştır.
25   Belgenin geri kalan kısmı konu ile ilgili olmadığı için yazılmamıştır.
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CİRİT OYUNLARINDA KURBAN KESİLMESİ

Kurban Bayramı'nda padişahın huzurunda yapılacak cirit oyunları için âdet olduğu 
üzere kasapbaşı tarafından on iki zinde koyun verilmesi.

19 Temmuz 1792

Devletli inâyetli sultanım hazretleri sağ olsun

Arzuhâl‑i kullarıdır ki îd‑i şerîflerinde huzur‑ı hümâyûn‑ı hazret‑i cihandârîde vuku 
bulan cirid‑i hümâyûn için zebh olunacak on iki re’s zinde kurbanlık ganem kasabbaşı ağa 
kulları tarafından verilmek mu‘tâd‑ı kadim olmakla mercûdur ki zikrolunan zinde kur‑
banlık ganem işbu sene‑i mübarekede îd‑i adhâsında dahi ber‑vech‑i mu‘tâd verilmesi 
bâbında kasabbaşı ağa kullarına hitaben emr‑i âlîleri buyurulur ise ol bâbda emr u fermân 
devletli inâyetli sultanım hazretlerinindir.

Bende 
Mehmed Ser-Bostaniyân-ı Hassa 

hâlâ

İzzetli defterdar efendi göresin deyu buyuruldu.
23 Za. sene [1]206

Sâbıkı görüle

Berây‑ı kurbanlık‑ı cirid‑i hümâyûn‑ı hazret‑i şehriyârî berây‑ı îd‑i şerif‑i adhâ ki 
beher sene dâde mu‘tâd bude ve hâlâ berây‑ı sene 1205 an‑cânib‑i Ser‑Kassâbân‑ı Hassa 
dâde fermûde ber‑mûceb‑i memhûr arzuhâl‑i Ahmed Ağa Ser‑Bostaniyân‑ı Hassa ve der‑
kenar ve telhis ve fermân‑ı âlî fî 25 Za. sene 1205 ve bâ‑fermân‑ı şerîf suret dâde fî

An-cânib-i Ser-Kassâbân-ı Hassa dâde fermûde

Kurbanlık
Ağnâm
12 re’s
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Beher sene îd‑i adhâda cirid‑i hümâyûn‑ı hazret‑i şehriyârîde zebh olunmak üzere 
kasabbaşı ağa tarafından ber‑mu‘tâd verilügelen on iki re’s ağnâm bin iki yüz beş senesine 
mahsuben dahi i‘tâsı için tarih‑i merkûmda suret verildiği mukayyeddir. Fermân devletli 
inâyetli sultanım hazretlerinindir.

Fî 23 Za. sene 1206

[Belgenin arka yüzü]
Telhîs

Sahh.
Telhisi mûcebince suret verilmek buyuruldu. 27 Za sene [1]206

Arz‑ı bendeleridir ki

Beher sene îd‑i adhâda huzur‑ı hümâyûn‑ı hazret‑i cihandârîde vuku bulan cirid için 
ber‑vech‑i mu‘tâd kasabbaşı tarafından on iki re’s ağnâm verilügeldiği mukayyed olmakla 
işbu bin iki yüz altı senesine mahsuben dahi i‘tâ olunmasını bostancıbaşı ağa kulları işbu 
arzuhâliyle istid‘â eder. Derkenar olunan sâbıkı mûcebince ağa‑yı mûmâ‑ileyh tarafından 
on iki re’s zinde ağnâm verilmek üzere Başmuhasebe'ye kayd ve suret i‘tâ olunmak bâbın‑
da emr u fermân devletli saâdetli sultanım hazretlerinindir.

Suret dâde 29 Za sene 1206

[mühür]
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BAMYACILAR VE LAHANACILAR 

Bamyacı ve Lahanacı ismiyle iki gruba ayrılarak cirit oynayan ağaların isimleri ile 
bunlara verilen paralar. 

31 Aralık 179926

Tertib-i Bamyacı Ağa kulları 

Ali Paşalı Solak 
Hacı Ali Ağa

Ragıb Paşalı 
Hacı Halil Ağa

Küçük 
Muhammed 

Ağa

Bayezid oğlu 
Hüseyin Ağa

Cündîbaşı 
Muhammed 

Ağa

Halil Paşalı 
Süleyman Ağa

Sâbık Şemdanî 
Ali Ağa

Abdullah 
Paşalı Hâfız 
Muhammed 

Ağa

Kethüdaoğlu 
Ahmed Ağa

Boşnak Hacı 
Mustafa Ağa

Çerkeşli 
Ahmed Ağa

Veli Paşalı 
Mustafa Ağa

Benli Ali Ağa Bağdâdî Hacı 
Abdullah Ağa

Memiş Paşa 
Rahtvanı 

Muhammed 
Ağa

Zâimzâde 
Hasan Ağa

Ali Paşalı 
Süleyman Ağa

Ragıb Paşalı 
Süleyman Ağa

Ali Paşa 
İbrikdarı 

Süleyman Ağa

Kürd Hacı 
Muhammed 

Ağa

26   Tarih tahminidir. 

Ebû Lebûd Muhammed Ağa
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Tertib-i Lahanacı Ağa Kulları 

Moralı 

Mustafa Ağa

Abaza 

Süleyman Ağa

Ali Paşa 

Buhurdancısı 

Süleyman 

Ağa

Erzurumlu 

İsmail Ağa

Hacı Gavvas 

Muhammed 

Ağa

Ali Paşalı 

Sâlih Ağa

Üsküdarî Lek 

Ahmed Ağa

Yahya Paşalı 

Yusuf Ağa

İsmail Paşalı 

Mahmud Ağa

Edirneli 

Hacı Osman 

Ağa

Yeğen Paşalı 

Hasan Ağa

Pehlivan 

Hasan Ağa

Cebhaneci 

Osman Ağa

Erzurumlu 

Muhammed 

Ağa

Sarı Ali Ağa

İhramî 

Hüseyin Ağa

Küçük cündî 

Yusuf Ağa

Küçük 

Mustafa Ağa

Küçük İsmail 

Ağa

Vanlı 

Mustafa Ağa

Elli beş nefer sadrazam cündîlerine 
altışardan zer‑i mahbub‑ı tam,

Aded
330

Yirmi yedi nefer Enderun ve alay 
çavuşlarına altışardan zer‑i mahbub‑ı 

nısfiyeyiAded 
     162
     044 atdan düşen iki nefer cündîlere
     206

* 

İvaz Paşalı Lütfi Ağa

Silahdâr ağa kulları yedinde Enderun 

iç ağalar kullarına nisar olunup buyurulan

Para

500 kuruş
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Defter oldur ki cündî ağayanlarının Bamyacıları beyân eder.

Defter oldur ki cündî ağayânlarının Lahanacıyânları beyân eder.

Hünkâr çerağı 

Hacı Mustafa Ağa

Hazinedar Ağa çerağı

Hacı İsmail Ağa

Hünkâr çerağı 

Küçük Said Ağa

Hazinedar Ağa çerağı 

Muhammed Ağa

Hünkâr çerağı 

Küçük Ali Ağa

Hünkâr çerağı 

Kapudan Paşalı 

Cevher Ağa

Hünkâr çerağı 

Şakir Ağa

Hünkâr çerağı 

Uzun Süleyman Ağa

Hünkâr çerağı 

Eski Saraylı Beşir Ağa

Hünkâr çerağı 

Küçük Mustafa 

Ağa

Hünkâr çerağı 

Sadullah Ağa

Hünkâr çerağı 

Reşid Mercan Ağa

Hünkâr çerağı Nezir 

Ağa

Hünkâr çerağı 

Bilal Ağa

Hünkâr çerağı 

Nezir Ağa

Hünkâr çerağı 

Beşir Ağa

Hünkâr çerağı 

Mercan Ağa

Hünkâr çerağı 

Behram Ağa

Hünkâr çerağı 

Abbas Ağa

Hünkâr çerağı 

Kapudan Paşalı 

Cevher Ağa

Hünkâr çerağı 

Nezir Ağa   

Hünkâr çerağı 

Küçük Eyüb Ağa

Hünkâr çerağı 

Muhterem Ağa  

 Hünkâr çerağı 

Anber Ağa  

Hünkâr çerağı 

Hüseyin Ağa

Hünkâr çerağı 

Rıdvan Ağa

Hünkâr çerağı 

Mercan Ağa  

Hünkâr çerağı 

İdris Ağa  

 İzzet Paşa çerağı 

Beşir Ağa  

Hünkâr çerağı 

Yunus Ağa

Hünkâr çerağı 

Küçük Ali Ağa

Hünkâr çerağı  

Beşir Ağa  

Hünkâr çerağı 

Beşir Ağa  

Saray‑ı Atîk 

Ağası çerağı 

Muhammed Ağa

Hünkâr çerağı 

Anber Ağa

 
Beyhan Sultan Başağası

Kabe'ye gitdi.



Okmeydanı Okçular Tekkesi'nin Bahçesinde 
Bulunan Bamyacıları ve Lahanacıları Temsil 

Eden Sütunlar





GÜREŞ
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BİR PEHLİVANIN PADİŞAHA ARZI

II. Bayezid zamanından beri pehlivanlık yaptığından bahisle padişahın pehlivanları 
arasına kabul edilmek arzusunda olduğuna dair bir pehlivanın padişaha arzı. 

7 Eylül 1566 27

Eşi‘a‑i râyât‑ı âsmân‑fersâ ve leme‘ât‑ı elviye‑i sipihr‑âsâ tâ münkarız‑ı zaman bey‑
ne ehli'l‑iman lâyıh ve lâmi‘ olup kevkeb‑i kevkebe‑i hilâfet ve debdebe‑i übhet sipihr‑i feth 
ü nusretden şârık ve tâlî‘ olsun. Sâye‑i adl‑i adaletinde ve zîr‑i cenâh‑ı saltanatında kâffe‑i 
enâm hâs eğer âm pister‑i rahatda istirahat üzere istinâmet eylerler. 

28بادا به پيش در كه تو بخت را مكان بادا بزير رايت تو فتح را مقر

Dergâh‑ı muallâ ve bârgâh‑ı a‘lânun türabına ki tutyâ‑yı enzâr‑ı şehriyârân ve kühl‑i 
ebsâr‑ı tâcdârân‑ı rûzigârdır, arz‑ı bende‑i bî‑mikdar‑ı hâksâr budur ki: 

Merhum ve mağfûr Sultan Bayezid Han aleyhi'r‑rahme ve'l‑gufrân zamanından tâ 
padişah‑ı din‑penâh hazretlerinin eyyâm‑ı hümâyûn‑ı saadet‑makrûnlarına dek güleş fen‑
nine kûşiş idüb merdân‑ı din‑i mübîn ve pehlivanân‑ı râh‑ı yakîn yani imam‑ı hümâm Haz‑
ret‑i Ali ve reis‑i şühedâ amm‑i Muhammed Mustafa Hazret‑i Hamza çerağı ve gülbankî 
hidmetin eylerem. Ve her bâr her diyarda ve bilâd ve emsârda hengâme kurub cemiyet vâki 
olub padişah‑ı İslam'a ve ecdad‑ı kirâmına ve âbâ‑i izamına duacı dua eylerem. El‑hâsıl 
kadimden dudmân‑ı âl‑i Osman'un duacısı olub can u dilden da‘avât‑ı cemîle ve teslimât‑ı 
cezîleye muvazabet ve mülâzemet gösterirem. Haliya ümidvârım ki bu bende‑i dîrîne 
kulzüm‑i hâkânî mevce gelüp bölükde olan kulları idâdından ma‘dûd buyura tâ kim bu 
râh‑ı meûnet‑âsârdan ruhsat bulub ol güruh‑ı pür‑şükûh ile ed‘iye‑i rûz‑efzûn ve emdiha‑i 
fîrûz‑nümûna mülâzemet idüp müdâvemet eyleyem. Baki sâhat‑ı âfâk‑ı cihan be netâyic‑i 
inâyât‑ı hüsrevâne ve himâyât‑ı padişâhane mu‘attâr bâd.29

30بادت هميشه كوكبۀ يمن بر يمي بادت مدام بدرقۀ يسر بر يسار

27     Tarih tahminidir. Kanuni Sultan Süleyman'ın vefat tarihi esas alınmıştır. 
28     Şansın seni bulsun dersen hep önde ol.
         Bayrağının altında zafer hep senin olsun!
29     Harekeli olarak yazılmış olan belgenin transkribesinde orijinal yazıma sadık kalınmıştır
30     Şans yıldızı hep seninle olsun! 
         İşlerin kolay, yolun hep açık olsun!
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HASSA GÜREŞÇİLER TEKKESİ'NE AMASYA VE 
TOKAT CİVARINDAN GÜREŞÇİ GÖNDERİLMESİ

Tokat, Amasya ve Sonisa havalisinden İstanbul'da Hassa Güreşçiler Tekkesi'nde ye‑
tiştirilmek üzere güreşe kabiliyetli güçlü, kuvvetli ve pehlivanlığı bilir adamlar seçilip gön‑
derilmesi.

22 Eylül 1573

Dergâh‑ı mu‘allam çavuşlarından Sonisalı Mehmed Çavuş'a hüküm ki;

Südde‑i saadetimde Hassa Güreşçiler Tekyesi'nde yarar güreşçi kalmayıp lâzım ol‑
mağın buyurdum ki:

Bu bâbda onat vechile mukayyed olup Tokat ve Amasya ve Sonisa semtlerinde güreş 
tutmağa kabil yarar ve tüvânâ yiğitlerden bulunduğu mikdarı tedarik edip âdet‑i kadime 
üzere kanunlarınca riâyet olunmak tarîkıyla cem‘ edip dahi mu‘accelen südde‑i saadetime 
gönderesin ki ba‘de'l‑imtihân tarîklarınca riâyet olunur tekyede kalalar onat vechile mu‑
kayyed olup gayet yarar güreş tutmağa kâdir ilminden habîr kimesneler bulup getüresin.
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EDİRNE GÜREŞÇİLER ZAVİYESİ

Edirne'deki Güreşçiler Zâviyesi ve Mektebi'nin tevliyetinin İstanbul güreşçilerinin se‑
çecekleri bir kişiye verilmesi.

29 Eylül 1578

Mezbûr Receb'e verildi

Edirne kadısına hüküm ki;

Dergâh‑ı mu‘allam güreşçileri arzuhâl sunup; "Edirne'de vâki olan Güreşciler Zâviye‑
si'nin bir mektebi olup zâviyenin ve mektebinin yevmî iki akçe ile tevliyeti girü güreşçilere 
meşrut iken hâlâ ecnebiden bir kimesne mütevellî olup altı ayda bir kere zâviyeye gelmeyip 
eda‑i hizmet etmemeğin zâviye harâba müşrif olmuşdur." Deyu tevliyet‑i mezbûre güreş‑
çilerden Receb nam pehlivana verilmek rica etdikleri Âsitâne‑i saadetim güreşçileri kimi 
ihtiyar ederlerse ona verilmek emr edip buyurdum ki;

(   ) Vusûl buldukda Âsitâne‑i saadetden varan güreşçilerden ihtiyar ve tevliyet ah‑
vâlin istifsâr edesin içlerinden her kimi tevliyete ihtiyar ederlerse zâviye ve mektebin tev‑
liyetin âna tevcîh edesin.
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İSTANBUL GÜREŞÇİLER OCAĞI'NA 
ANADOLU'DAN GÜREŞÇİ GÖNDERİLMESİ

İstanbul'daki Güreşçiler Ocağı'nda işe yarar güreşçi kalmadığından, rızaları alınarak 
Anadolu'dan kabiliyetli ve güçlü güreşçi gönderilmesine dair Anadolu, Karaman ve Sivas 
beylerbeyilerine yazılan hüküm.

23 Eylül 1585

Pehlivan Mehmed'e verilmişdir. Fî evâsıtı Şevval sene [9]93

Anadolu ve Karaman ve Sivas beylerbeyilerine ve vilâyât‑ı mezbûrede vâki olan san‑
cakbeylerine ve kadılara hüküm ki;

Mahrûse‑i İstanbul'da Güreşciler Ocağı'nda çendân yarar güreşçi kalmamağın bu‑
yurdum ki:

(...) Vardıkda taht‑ı hükûmetinizde güreşçiliğe yarar tüvânâ yiğit kande bulunur ise 
tenbîh eyleyesin ki ihtiyarlarıyla İstanbul'a gelip Güreşçiler Tekyesi'ne dahil olalar ki tarîk‑
larıyla riâyet olunalar.
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SULTAN İBRAHİM'İN HUZURUNDA GÜREŞECEK 
PEHLİVAN ARANIYOR

Fenerbahçe'de padişahın huzurunda Hasodalı namındaki pehlivanla güreşebilecek 
ona denk bir pehlivan bulunması için Tekirdağ ve Gelibolu taraflarına adam salınmasına 
dair Sultan İbrahim'in hatt‑ı hümâyûnları. 

8 Ağustos 164831

Hüve

Selamdan sonra hani sana ısmarlamışdım, pehlivanlar bulup rikâb‑ı hümâyûnuma 
gönderesin deyu dahi bulunmadı mı? Öte yakaya âdem salasın belki Tekirdağı'nda ve Geli‑
bolu'da bulunur. Canım göreyim seni manend bulasın, şöyle bilesin. 

* 
Selamdan sonra şu Tanrı emaneti olsun bir pehlivan bulup öte yakada nerede olursa 

huzuruma gönderesin. Göreyim seni. Dilersen şehirliden hele her ne hâl ise pek takayyüd 
edip bulasın. Şöyle bilesin. 

* 
Hüve

Selamdan sonra öteye gün Fenerbağçesi'nde hatt‑ı şerifim varmış idi ki Hasodalı'ya 
manend bir pehlivan keşmekeş edip bize gönderesin deyu takayyüd edersin yohsa bula‑
mıyorsun, canım pekçe takayyüd edip manend bulasın. Azîm mübâhase olmuşdur. Şöyle 
bilesin ve gönderdiğim hatt‑ı şerifleri gönderdin mi yohsa açıp bakdın mı bildiresin. 

31   Tarih tahminidir. Sultan İbrahim'in tahttan indirildiği tarih esas alınmıştır. 
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PEHLİVANLARA ELBİSE ÜCRETİ ÖDENMESİ

On nefer mîrî pehlivana Hazine'den elbise ücreti olarak yirmi beşer kuruştan toplam 
iki yüz elli kuruş (4000 akçe) ödenmesi.

6 Haziran 1700

Sahh
Buyuruldu
Verile

Be‑cihet‑i kisve‑bahâ‑i pehlivanân‑ı mîrî el‑vâki der‑sene 1111 în kadar meblağ 
an‑hızâne‑i âmire dâden fermûde ez‑ân‑sebeb an‑cânib‑i muhasebe‑i evvel tezkire‑i hazi‑
ne nüvişte ber‑mûceb‑i arzuhâl‑i pehlivanân‑ı hâssa ve bâ‑fermân‑ı şerif.

Neferen

10

25 kuruş-ı esedî

Fî 160

4000 akçe

Yalnız dört bin akçedir.

Tahrîran fî 18 Z. Sene 1111.

Nukilet
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GÜREŞÇİLERE VE MATRAK OYNAYANLARA 
İHSANDA BUYURULMASI

Sofa Köşkü ve Yalı Köşkü'nde yapılan güreşlerde gâlip gelen ve mağlup olan pehli‑
vanlar ile matrak oynayanlara padişah tarafından altın para ihsân olunduğu.

Aralık 1709

Masraf kayd oluna 

Bin yüz yirmi bir şehr‑i Şevval'inde vâki ceyb‑i hümâyûn ve bazı kullarına ihsân bu‑
yurulan ecnâs‑ı nükuddur ki zikrolunur. 

Birinde Yalı Köşkü'nde güreş oldukda Karabiber Muhammed ve Büyük Suhte ve Er‑
zurumlu Mustafa ve Köprülü Abdi ve Küçük Karabiber ile ve Muhammed, Edirneli Ahmed 
ve Erzurumlu Ahmed ve Nalbandoğlu'nun büyüğü ile ve Teberdâr Halil, Berber Hüseyin ve 
Kaymakçı Ahmed ve Edirneli Mustafa ve Çekmeceli Abdi ve Deli Bekir ve Kara Hüseyin ile 
ve Babaeskili Ali, Deli Musa ve İznikli Yumuk(?) ve Moralı Süleyman ile ve Nalbandoğlu 
İbrahim, Deli Mehmed ile ve Teberdâr Çengâlî, Bostancı Abdi ve Nalbandoğlu İbrahim ve 
Karasuhte ile ve Teberdâr Sağır, Bostancı Hüseyin ve Erzurumlu Musa ve Çakıroğlu ile ve 
Yakub Memiş ile ve Kara Ali, Bostancı Ali ve Bolulu Mustafa ve Siyah Muhammed ile ve 
Dıramalı Mustafa, Dolabcı İbrahim ile ve Bosnevî Hüseyin, Dıramalı Mustafa ile ve Çolak 
Yusuf, Kara Ali ve tekye küçeği(?) ile ve Tosun, Bosnevî Hüseyin ve Edirneli İbrahim ile ve 
Mafacan Ali, Kara Muhammed ile güreşdikde gâlibe ikişer ve mağluba birer ve duacıya iki 
zolata ihsân buyurulmağın mecmû‘u silahdâr ağa ma‘rifetiyle ihsân buyurulan 

Zolata
Aded

Yüz yedi

[...]32

Üçünde Sofa Köşkü'nde teberdâr kullarına güreş oldukda Dıramalı Halil, Sağır ve 
Deli Muhammed ve Dilsiz Çerağı Mustafa ve Çengâlî ile ve Ağa çerağı Ali, Köle Mustafa 
ve Küçük Mahmud ve Saka Ahmed ve İmam çerağı Ali ve Mustafa ve İbrahim ile ve Uzun 
Hüseyin, Batman Mustafa ile ve Kara Mustafa, Uzun Saka Ahmed ile ve Deli Hasan, Kara 
Mustafa ile ve Terlemez Ahmed, Gürcü Veli ve Uzun Hüseyin ile ve Mustafa, Terlemez Ah‑
med ile ve Bayrakdar Muhammed, Arnabud Mustafa ile ve Kandilci Ahmed, Ahmed ile ve 
32   Konu ile ilgili olmadığından yazılmamıştır.
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Sağır, Kandilci Ahmed ile ve Kilerli Çukadar Osman, Çukadar Mustafa ile güreşdikde gâlibe 
ikişer ve mağluba birer zolata ihsân buyurulmağın silahdâr ağa ma‘rifetiyle verilen.

Zolata
Aded

Altmış

Dokuzunda Yalı Köşkü'nde güreş oldukda Karabiber, Dilsiz ve Berber Hüseyin ve 
Edirneli Mustafa ve Abdi ve Adalı Suhte ile ve Teberdâr Halil Abdi ve Deli Muhammed ve 
Sultan Selimli Mustafa ve Büyük Suhte ile ve Nalbandoğlu İbrahim, Karslı Muhammed ve 
Bosnevî Hüseyin ve Edirneli Ahmed ve Kara Suhte Tosun ve Küçük Karabiber ile ve Teber‑
dâr Sağır Memiş ve Kara Mustafa ile ve Kara Ali Ahmed ve Kara Muhammed ve Civelek ile 
ve Yakub Başa, Bostancı Ali ile ve Dollabcı Muhammed Mustafa ile ve Hüseyin ve Dollabcı 
Muhammed ile ve Bostancı Süleyman Ali ve Kara Muhammed ile ve Çolak Abdi ve tekye 
küçeği(?) Hasan ile ve Ömer Muhammed ile ve Kara Muhammed Yumuk ile ve Uzuncaovalı 
Mustafa Muhammed ile ve Muhammed Ağa, Ali Başa ve Musa ve Hüseyin ve Erzurumlu 
Musa ve Berber Süleyman ile güreşdikde gâlibe ikişer ve mağluba birer ve duacıya iki zo‑
lata ihsân buyurulmağın silahdâr ağa ma‘rifetiyle verilen.

Zolata
Aded

Yüz yedi

Yevm‑i mezbûrda matrak oynayanlara silahdâr ağa kulları ma‘rifetiyle ihsân buyu‑
rulan 

Zolata
Aded

On beş
[...]33

Onunda Yalı Köşkü'nde güreş oldukda Nalbandoğlu Teberdâr Halil ile ve Çengâlî Mu‑
hammed Ağa ile ve Deli Muhammed, Hasköylü İsmail ile ve Mafacan Çakıroğlu ile ve Ka‑
rabiber Yakub ve Yumuk ile ve Kara Ali, Köprülü Abdi ve Berber Hüseyin ve Civelek ile ve 
Teberdâr Sağır, Moralı Süleyman ile ve Babalı Ali, Bosnevî Hüseyin ile güreşdikde gâlibe 
ikişer ve mağluba birer ve duacıya iki zolata ihsân buyurulmağın silahdâr ağa ma‘rifetiyle 
verilen.

Zolata
Aded

Otuz beş

33   Konu ile ilgili olmadığından yazılmamıştır.
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[...]34

Ve yevm‑i mezbûrda güreş oldukda Karabiber, Ruscuklu Ahmed ile ve Nalbandoğlu, 
Teberdâr Halil ile ve İzband ve Mustafa, Bosnevî Hüseyin ile ve Deli Muhammed, Büyük 
Nalbandoğlu ile ve Tabakoğlu İsmail, Şâtır ile ve Teberdâr, Sağır Çakıroğlu ile ve Bostancı 
Mafacan, Ali Mustafa ile ve Dollabcı Muhammed, Bostancı Abdi ile ve Abdi, Abdi ile ve Ah‑
med, Mustafa ile ve Dilsiz, Hüseyin ile güreşdikde gâlibe ikişer ve mağluba birer ve duacıya 
iki zolata ihsân buyurulmağın silahdâr ağa ma‘rifetiyle verilen.

Zolata
Aded 

Otuz beş

[...]35

34   Konu ile ilgili olmadığından yazılmamıştır.
35   Konu ile ilgili olmadığından yazılmamıştır.
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KEMANKEŞ PEHLİVANLARA BAHŞİŞ 
VERİLMESİ

Donanma‑yı Hümayun kalyonlarına memur olan on dokuz kemankeş pehlivana bah‑
şiş verilmesi.

20 Mart 1715

Kırkar kuruş[dan] hesab ola

Berây‑ı bahşiş‑i pehlivanân‑ı keman‑keşân berây‑ı Donanma‑yı Hümâyûn el‑vâki der 
sene [1]127

Neferen 19

Fî beher nefere 40 [kuruş]

760 kuruş‑ı esedî

Fermân buyurulduğu üzere zikrolunan on dokuz nefer pehlivanın her birine kırkar 
kuruşdan yedi yüz altmış kuruş eder. Fermân saâdetli sultanımındır.

Fî 14 Ra. Sene [1]127

Donanma‑yı Hümâyûn kalyonlarıyla memur olan kemankeş pehlivanları defteridir.

Kırkçeşmeli 
Mustafa

Ser‑pehlivan

İbrahim Ağa 
Pehlivan

Yusuf Ağa
Sipâhi

Pehlivan

Halil Ağa 
Bostanî
Pehlivan

Pehlivan Ahmed 
Çelebi

İbrahim Efendi 
Pehlivan

İbrahim Kilarî
Pehlivan

Monla Mehmed
Pehlivan

Hacı Mehmed 
Sipahi

Pehlivan

Hacı Osman 
Sipahi

Pehlivan

Okçu Monla 
Mehmed
Pehlivan

Topçu Ali
Pehlivan

Müezzin 
Mehmed Çelebi

Pehlivan

Yaycı İbrahim
Pehlivan

Kemanî 
Mehmed 

Efendizâde 
Sâdık Mehmed 

Çelebi
Pehlivan

Pehlivan Ali Arslan Ağazâde
İsmail Ağa
Pehlivan

Bursalı Mustafa 
Pehlivan

Solak Hacı Mehmed Efendi 
Pehlivan
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Bunlar birbirlerine kefil olup ve cümlesine Kemanî Mehmed Ağa kefil olmuşdur.

Sergi Halîfesi
Tezkirelerinden mahsûb olmak üzere bu defa her birine kırkar kuruş veresin.

Fî 11 Ra. Sene [11]27
Sah

Tuğralı altın

99 aded

Be‑hesab‑ı kuruş

260

500     Zolata

760     Be‑dest‑i Kemanî Mehmed Efendi, fî 11 Ra. Sene 1127

Tezkire kayd şüd

1550 kuruş.



Kanunî Sultan Süleyman, İbrahim Paşa Sarayı’ndan canbazları ve güreşçileri seyrediyor.
Hünernâme II. [TSM, H1524], Metin And, Osmanlı Tasvir Sanatları: Minyatür, C. I, Türkiye İş Bankası Yayınları, 

İstanbul: 2002, s. 187.
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PEHLİVAN VE OKÇULARA BAHŞİŞ VE 
HARCIRAH VERİLMESİ

Seferde donanmaya tayin olunan yirmi pehlivan ile yirmi iki okçu mülazımına bahşiş 
ve harcırah olarak bin altı yüz altmış kuruş verildiği.

7 Nisan 1716

Sahh

Buyuruldu

Verile

Be‑cihet‑i bahşiş ve harc‑ı râh ve me’ûnet‑i pehlivanân ve mülâzımîn‑i kemankeşân 
ve bâ‑donanma‑i hümâyûn tayin şüdegân der‑sefer‑i hümâyûn el‑vâki der‑sene 1128 în 
kadar meblağ an‑Hazine‑i Âmire dâde fermûde ez‑ân sebeb an‑cânib‑i muhasebe‑i evvel 
tezkire‑i hazine nüvişte ber‑mûceb‑i arzuhâl‑i hodşân ve derkenar ve telhis ve ferman‑ı âlî 
fî 13 R. Sene 1128 ve bâ‑fermân‑ı şerif.

Neferen 42
1.660 kuruş-ı esedî

Fî 160
265.600 akçe

Berây‑ı pehlivanân; neferen 20, fî 50, 1000 
kuruş‑ı esedî

Berây‑ı mülâzımîn; neferen 22, fî 30, 660 
kuruş‑ı esedî

Yalnız iki yük altmış beş bin altı yüz akçedir.

Tahrîran fî 14 R. Sene 1128

Nukilet
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PADİŞAH TARAFINDAN GÜREŞÇİLERE 
İHSANDA BULUNMASI

Yalıköşkü'ndeki güreşlerde galip gelen pehlivanlara ikişer, mağlup olan pehlivanlara 
birer, duacıya ise üç zolatanın padişah tarafından ihsân olunduğu. 

2 Haziran 1726 

Fî L. sene 1138
[...]36

Yevm‑i mezbûrda Yalıköşkü'nde güreş oldukda Hamza, Zenneoğlu'nu basıp, Eyüb, 
Hüseyin'le beraber kalıp, Hüseyin, diğer Kavaklı Mehmed'i; Karabiber, Edirneli Ahmed'i; 
İsmail, Eyüblü Musa'yı; Ömer, Ahmed'i; Tabakoğlu İsmail, Ömer'i; Hasan, Mehmed'i; İkizler 
Hasan, Hüseyin'i; Abdullah, Mehmed'i; Mustafa, Mehmed'i; Keştî‑ger Hüseyin, Ali'yi basıp; 
Saraylı Halil, Abdi'ye pes etdirip Sâlih'i basıp; zikrolunan (   ) pehlivanın gâlibine ikişer ve 
mağlubuna birer ve duacıya üç zolatadan ihsân‑ı hümâyûn buyurulup silahdâr ağa kulları 
ma‘rifetiyle mecmû‘u verilen.

Zolata

45 Aded

33,5 kuruş 90 para

36   Konu ile ilgili olmadığından yazılmamıştır. 
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EDİRNE GÜREŞÇİLER TEKKESİ'NİN GELİR VE 
GİDERLERİ

Edirne'de Güreşçiler Tekkesi olarak da bilinen Şeyh Cemaleddin Vakfı'nın 1 Muhar‑
rem 1167‑29 Zilhicce 1169 tarihleri arasındaki gelir ve giderlerini gösteren defteri.

31 Mart 1757

Muhasebe‑i mahsulât ve ihracât‑ı vakf‑ı Cemaleddin37 eş‑şehîr be‑Güreşçiler Tekye‑
si der‑Edirne an‑zaman‑ı kıdvetü'l‑emâsil ve'l‑akrân es‑Seyyid Şeyh Mehmed Efendi zîde 
kadruhû be‑ma‘rifet‑i iftihâru'l‑havâs ve'l‑mukarrebîn mu‘temedü'l‑mülûk ve's‑selâtîn 
enîsü'l‑hazreti'l‑aliyyeti's‑sultaniye celîsü'd‑devleti's‑seniyyeti'l‑hakaniye a‘nî sahibü'l‑iz‑
zü ve'd‑devle hazret‑i Mehmed Ağa Ser‑Hâzin‑i Enderun‑ı Hassa dâme ikbâluhû en‑nazır 
el‑vâki fî gurre‑i Muharrem sene 1167 ilâ gâye‑i Z. Sene 1169. 3 sinîn

Fi'l-asl

Mal-ı mahsul-i vakf-ı mezbûr

7680 akçe

An-mahsulât

İcârât ve mukataât-ı zemin-i hânehâ ve muayyene

dekâkîn der-Edirne

Fî 3 sinîn

7680 akçe

Vuzi‘a min zâlik

7680 akçe

El-vezâif-i hademe-i vakf fi't-tarihi'l-mezbûr

Fî yevm 8, fî 120

Fî sene 960 akçe

Fî 3 sinîn 2880 akçe

37   “Şeyh Seyyid Cemaleddin: Sultan I. Murad (1362‑1389) dönemi güreşçilerindendir. Sultan Murad, Edirne’de güreşçiler tekke‑
sini açınca şeyhliğine de Seyyid Cemaleddin’i getirmiştir. Seyyid Cemaleddin uzun bir süre burada güreşçi yetiştirdi. Bu tekke aynı 
zamanda “Seyyid Cemaleddin Sultan Tekkesi “ adıyla da anıldı.” Bkz. Âtıf Kahraman, Cumhuriyete Kadar Türk Güreşleri, Kültür 
Bakanlığı Yayınları, Ankara: 1989, s. 103.
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El-ihracât

4800 akçe

Defa vazife-i şeyh-i zâviye-i mezbûre, fî 3 sinîn : 1920 akçe

Defa berây-ı ta‘âmiye-i pehlivanân-ı zâviye, fî 3 sinîn : 1800 akçe

Defa berây-ı harc-ı muhasebe-i Ali Vefâ(?) Ağa, fî 3 sinîn: 1080 akçe

Ez-ân-sebeb ki zâid şüde be-muhasebe dâde 2 [3] sinîn

Tahrîran fî 10 B. sene 1170

Mehmed 
Ser-Hâzin-i Enderun-ı Hassa hâlâ



Toslaşan iki koç ve güreşen iki pehlivan
Metin And, Osmanlı Tasvir Sanatları: Minyatür, C. I, Türkiye İş Bankası Yayınları,  

İstanbul: 2002, TSM, H2135.
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EDİRNE GÜREŞÇİLER TEKKESİ'NE MÜTEVELLİ 
TAYİNİ

Edirne'deki Pehlivan Cemaleddin Güreşçiler Tekkesi'nin şeyhi, mütevellisi ve duacısı 
olan İdris oğlu Süleyman'ın vefat etmesi üzerine vazifelerinin Pehlivan Keleş Hasan'a ve‑
rildiği.

13 Ocak 1768

Der‑i devlet‑i mekîne arz‑ı bende‑i kemîne budur ki
Nezaretimizde olup Edirne'de vâki merhum Pehlivan Cemaleddin eş‑şehîr [be‑]Gü‑

reşçiler Tekkesi Zâviyesi Vakfı'nın vazife‑i muayyene ile şeyh‑i tekke olan İdris oğlu Süley‑
man ve yine yevmî iki akçe ile muhtâr‑ı cümle duacı ve mütevellî olan Süleyman bin İdris 
fevt olup hizmet‑i lâzımesi mu‘attal kalmağla yerine bâ‘is‑i arz‑ı rıkkiyet Pehlivan Keleş 
Hasan her vechile mahall ü müstahik olmakla arzuhâl‑birle istid‘â‑yı inâyet etmeğin vech‑i 
meşrûh üzere müteveffâ mahlûlünden vazife‑i mersûmesiyle merkûma tevcîh ve yedine 
berât‑ı şerif‑i âlîşân sadaka ve ihsân buyurulmak ricasına der‑i devlet‑medâra arz olundu. 
Baki emr [u] fermân der‑adlindir.

Bende 
Ali Ağa  

Ser-Hâzin-i Enderun-ı Hassa hâlâ

Mahalli
Der‑nezaret‑i Ser‑Hâzin‑i Enderun‑ı Hassa
Ber‑mûceb Defter‑i Hazine‑i Âmire
Vakf‑ı zâviye‑i Pehlivan Cemaleddin eş‑şehîr [be‑]Güreşçiler Tekyesi der‑Edirne.

Süleyman bin İdris, muhtâr‑ı cümle ve 
duacı el‑mütevellî, yevmiye 2 [akçe].

İdris oğlu Süleyman şeyh‑i tekke, yevmiye‑i 
muayyene.

Vech‑i meşrûh üzere defterde mastûr. Emr u fermân devletli sultanım hazretlerinindir.

Fî 22 Ş. Sene 1181

Sahh
Mûcebince tevcîh olunmak buyuruldu.

22 Ş. Sene [11]81
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ZEYREK PEHLİVANLAR TEKKESİ'NİN TAMİR 
EDİLMESİ

İstanbul'un Zeyrek semtinde bulunan, Pehlivanlar Tekkesi'nin harap ve perişan olan 
mahalleri Mimar Ağa tarafından keşif yaptırılarak tamir edilmesi.

7 Aralık 1775

Devletli inayetli merhametli sultanım hazretleri sağ olsun.

Arzuhâl‑i kulları budur ki; Âsitâne‑i Aliyye'de Zeyrek kurbünde Pehlivanlar Tekke‑
si demekle ma‘rûf nam tekkenin binası harâb ve perişan olup her hâlde devlet‑i inâyete 
ve tamire muhtaç olup bunca eyyâmdır bina olunmasına bir kimesne müsaade eyleme‑
diklerinden arzuhâle cesaret olundu. Merâhim‑i âsafânelerinden mutazarrı‘dır ki tekye‑i 
mezbûrun bina ve ihyâ olunması için hüsn‑i himmet ve fermân‑ı âlîleriniz ihsân buyurulup 
Kabe sevabına dahil olunması makamına nail olunmanız bâbında emr [u] fermân devletli 
sultanım hazretlerinindir.

Bende-i 
Tekye-i Pehlivanlar

Sahh
Sâbıkı derkenar [ola]

Be‑cihet‑i masârıf‑ı bina‑i tekye‑i Güreşciler berây‑ı talim‑i musâra‘a‑i pehlivan der‑
kurb‑i Zeyrek der‑İstanbul ki pîş‑ezîn muhterik şüde bûd ve be‑ma‘rifet‑i el‑Hâc Ahmed 
Ağa Ser‑Mimarân‑ı Hassa müceddeden bina ve tekmîl şüde fermûde el‑vâki der‑sene 1176 
ve berây‑ı masârıf‑eş în kadar meblağ an‑Hazine‑i Âmire dâde fermûde tezkire‑i hazine 
nüvişte ber‑mûceb‑i defter‑i keşf‑i evvel ve sânî‑i ağa‑i mûmâ‑ileyh ve derkenar ve telhis 
ve fermân‑ı âlî fî 23 M. Sene 1176 ve bâ‑fermân‑ı şerif tezkire dâde fî 25 M. Sene 1176

500 kuruş‑ı esedî

Vech‑i meşrûh üzere meblağ‑ı mezbûra tarih‑i merkûmda hazine tezkiresi verildiği 
mukayyeddir. Fermân devletli inâyetli sultanım hazretlerinindir. 

Fî 15 Receb sene 1189
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Re’y-i âlî telhisi

İzzetli defterdar efendi

Görüp ilâm eyleyesin deyu buyuruldu

17 B. sene [1]189

Suret

* 

İzzetlü defterdar efendi

Cânib-i mîrî sıyânet olunarak keşfinden noksan ile mimar ağa ma‘rifetiyle 
tamirine mübâderet etdirdesin deyu buyuruldu.

27 N. sene [1]189

Sâdır olan fermân‑ı âlîşânları mûcebince Pehlivanân Tekyesi'ne varılıp muayene 
olundukda tekye‑i merkumun mevcud sakfı tamiri ve münhedim melez duvarın mahlûtan 
tecdidi ve pehlivanân sâkin olduğu muhterik odanın müceddeden binası ve mevcud bi’r‑i 
mânın tefrîğ [ve] tathîri ve bölme tahta perdenin tecdidi ve sair muktezî tamir [ve] termî‑
minin bi'l‑mesâha keşf ve takvimi defteridir ki zikrolunur el‑vâki fî 26 N. sene [1]189.

Tekye‑i merkûm 
üzerinde meremmât‑ı 

sakf ve aktarma 
kiremid ve bazen 
göğüsleme vaz‘ı

Tûlen 18,5 zirâ‘

Arzan 16,5 zirâ‘

Terbî‘î

305,5 zirâ‘

Fî 12

3660 akçe

Tekye‑i merkûm 
derûnunda külliyyen 

münhedim hatıllı 
ve peştvanlı melez 
duvar tecdidi maa 

nıkz

Devren 37 zirâ‘

Kadden 5 zirâ‘

Terbî‘î 185 zirâ‘

Fî 70

12950 akçe

Sakf tahtında 
dikme sütun için 
saray manası ve 

pâyanda

6 aded

Fî 70

420 akçe

Mevcud tekye 
kapısı tamiri

240 akçe
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Bâb‑ı merkûm 
üzerinde Yeniçay'dan 

parmaklık tecdidi

Tûlen 10 zirâ‘

Kadden 1,5 zirâ‘

Terbî‘î 15 zirâ‘

Fî 40

600 akçe

Pehlivanân sâkin olduğu oda muhterik 
olmakla üzeri sakflı ve tavanlı ve tahta 
döşeme ve pencereli ve kapılı tarafeyni 
dolma duvarlı tahtânî mükemmel oda 

tecdidi

Tûlen 5 zirâ‘

Arzan 5 zirâ‘

Terbî‘î 25 zirâ‘

Fî 360

9000 akçe

Mevcud duvar 
üzerinde cedîd sakf 
ve kiremid pûşîdesi 

tecdidi

Tûlen 19,5 zirâ‘

Arzan 1,5 zirâ‘

Terbî‘î 29,5 zirâ‘

Fî 40

1180 akçe

Bu mahalde kuşaklı ve 
payandalı ve sütunlu 

ağa tahtasından perde 
tecdidi

Tûlen 20 zirâ‘

Kadden 2,5 zirâ‘

Terbî‘î 50 zirâ‘

Fî 50

2500 akçe

Mevcud bi’r‑i mânın 
tefrîği ve tathîri ve 

müceddeden çıkrık ve 
üzerinin tahta pûşîdesi

2400 akçe

Zokak kapısı 
fena bulmağla 

karaağaç 
tahtasından kapu 

maa kilid

18 [akçe]

Kadden 2 zirâ‘

Arzan 2 zirâ‘

1200 akçe 

Üzeri sakflı ve 
bölmeli mükemmel 

kenîf tecdidi

2 aded

Tûlen 5 zirâ‘

Arzan 2,5 zirâ‘

Terbî‘î 12,5 zirâ‘

Fî 180

2250 akçe

Hammâliyye ve 
masârıf‑ı saire

3640 akçe

Yekûn

40040 akçe

Be‑hesab‑ı guruş: 333,5      20 kuruş [akçe]

Vech‑i meşrûh üzere derûn‑ı defterde zikrolunan mevâzi‘ bi't‑taharrî keşf [ve] mesâ‑
ha ve fiâtları vaz‘ ve hesab olundukda be‑hesab‑ı guruş yalnız üç yüz otuz üç guruş seksen 
akçeye bâliğ olup inşâallahu teala ba‘de't‑tekmîl ne vechile tamir [ve] termîm olunur ise 
tekraren keşf [ve] muayene olmak şartıyla işbu mahalle şerh verildi. Emr [u] fermân dev‑
letli inayetli efendim sultanım hazretlerinindir.

Bende
Hâfız İbrahim Ser-Mimarân-ı Hassa hâlâ

[mühür]

İzzetlü mimar ağa sâdır olan fermân‑ı âlî mûcebince keşfinden noksan ile tamir ve muhkem 
termîm eyleyesin

Hesab ola

Berây‑ı masârıf‑ı tamir ve termîm‑i tekye‑i Güreşciler berây‑ı talim‑i musâra‘a‑i 
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pehlivân der‑kurb‑i Zeyrek der‑İstanbul ki be‑ma‘rifet‑i Hâfız İbrahim Ağa Ser‑Mimarân‑ı 
Hassa tamir ve termîm ve tekmîl şüde fermude el‑vâki der sene 1189 ber‑mûceb‑i defter‑i 
keşf‑i ağa‑i mûmâ‑ileyh.

40040 akçe

Be‑hesab‑ı guruş

Guruş         Para

333,5         20

043,5         00     Tenzîl ve telhis 

290

İşbu keşif defteri mûcebince hesab olundukda bu mikdar eder. Fermân devletli inâ‑
yetli sultanımındır.

Fî 5 L. sene 1189. 

Sahh
Telhisi mûcebince Başmuhâsebe'ye kayd ve tezkiresi i‘tâ olunmak buyuruldu.

10 L. Sene [11]89

Arz-ı bendeleridir ki

İstanbul'da Zeyrek kurbünde Güreşçiler Tekyesi'nin muhtac‑ı tamir olan mahalleri 
sâdır olan fermân‑ı âlîleri mûcebince mimar ağa kulları ma‘rifetiyle ber‑mûceb‑i keşf ta‑
mir ve termîm ve tekmîl olunmağla mikdar‑ı masârıfını hâvî defterdir. Mûcebince hesab 
etdirildikde üç yüz otuz üç buçuk kuruşa bâliğ olduğu malum‑ı devletleri buyuruldukda 
meblağ‑ı mezbûrun kırk üç buçuk kuruşu tenzîl olunup mâadâ iki yüz doksan guruş veril‑
mek üzere Başmuhâsebe'ye kayd ve tezkiresi i‘tâ olunmak bâbında fermân devletli saa‑
detli sultanım hazretlerinindir.

Tezkire dâde
Fî 13 L. Sene [1]189



Sultan III. Ahmed’in şehzadelerinin sünnet şöleninde güreşçiler hünerlerini sergilerken. 
Levnî’nin resmi. Sûrnâme-i Vehbî, vr. 116a, TSM A3593. 1720-Şehzâdelerin Sünnet Düğünü- Sûr-ı Hümâyûn, haz. Seyit 

Ali Kahraman, Kitap Yayınevi, İstanbul: 2008
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PADİŞAH HUZURUNDA GÜREŞ YAPAN TEKKE 
PEHLİVANLARI 

Ramazan Bayramı münasebetiyle padişahın huzurunda güreş yapan tekke pehlivan‑
ların isimleri ve memleketlerinin yazılı olduğu liste.

16 Haziran 179038

Îd‑i şerîfin üçüncü günü huzur‑ı hümâyûn‑ı hazret‑i cihandârîde lu‘b eden tekke peh‑
livanları. 

Basdı
Taşköprülü 

Osman, Uzun 
Mustafa

Basdı
Çerkeşli Bekir, 

Yerliköylü Hasan

Basdı
Erzurumlu İsmail, 
Çankırılı Mehmed

Basdı
Tunuslu 

Abdullah, 
Kavaklı 

Mahmud

Basdı
Tunuslu 
Besim, 
Aydınlı 

Abdullah

Basdı
Çankırılı 
Hüseyin

Dursunköylü 
Hasan

Basdı
Şumnulu 
Mehmed, 

Karamürselli 
Ahmed

Basdı
Kayseriyeli 

İbrahim, Edirneli 
Mehmed

Basdı
Kütahyalı Ali, 

Boyabadlı Ömer

Basdı
Sivaslı Ömer, 

Yozgadlı 
İsmail

Basdı
Çirmenli 
Ahmed, 
Sinoblu 
Hasan

Basdı
Tulumbacı 

Hasan, 
Çankırılı 
Ahmed

Basdı
Dursunköylü 
Veli, Nakkaşlı 

Mustafa

Basdı
Zağferanbolulu 
Veli, Kastamonî 

Mustafa

Basdı
Yozgadlı Bekir,
Zağferanbolulu 

Hüseyin

Basdı
Özili Ali, 

Kastamonî Ali

Basdı
Çankırılı 
Mehmed, 
Tosyalı 
Mustafa

Basdı
Üsküblü 
İsmail, 

Taşköprülü 
Hasan

Yakacıklı 
Hüseyin, 

Kayseriyeli 
Mustafa

Çatalcalı 
Mustafa, 
Boşnak 
Hüseyin

Kastamonî 
Mustafa, 

Zağferanbolulu 
İbrahim

Üsküdarlı 
Süleyman, 
Geredeli 

Muhammed

Gedizli 
Ahmed, 
Tunuslu 
Abdullah

Kavaklı 
Ahmed, 
Tosyalı 
Mustafa

Sinoblu 

Mustafa, 

Geredeli 

Bekir

Tosyalı Hasan, 

Boyabadlı 

Mehmed

Boğazlı Numan, 

Köylü Mustafa

Sivaslı 

Mehmed, 

Bursalı Sü‑

leyman

Engürülü 

Hasan, 

Kastamonî 

Mustafa

Tokadlı 
Süleyman, 

Bursalı 
Bekir

Duacıya 

3 kuruş

38   Aynı defterin 8 numaralı ekinde 1204 senesi Ramazan Bayramı belirtildiğinden, bayramın 3. günü olan 3 Şevval 1204 tarihi 
esas alınmıştır. Bkz. TS.MA. d. 2435/8.
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EDİRNE GÜREŞÇİLER TEKKESİ 
MÜTEVELLİLİĞİNE AHISKALI PEHLİVAN 

İBRAHİM HALİFE'NİN TAYİNİ

Edirne'de Güreşçiler Tekkesi denilen Cemaleddin Pehlivan Zâviyesi'nin mütevellisi 
Ömer Halife'nin çocuksuz olarak vefat etmesi üzerine tevliyet vazifesinin Ahıskalı Pehlivan 
İbrahim Halife'ye verildiği.

8 Ekim 1815

Der‑i devlet‑mekîne arz‑ı bende‑i kemîne budur ki

Nezaretimizde olan evkâfdan Edirne'de vâki Güreşçiler Tekkesi demekle meşhur 
merhum Cemaleddin Pehlivan Zâviyesi Vakfı'nın yevmî iki akçe vazife ile mütevellîsi olan 
Ömer Halife ibn‑i Osman kulları bilâ‑veled fevt olup tevliyet‑i mezkûr mahlûl ve hizmet‑i 
lâzımesi mu‘attal kalmağla erbâb‑ı istihkâkdan bâ‘is‑i arz‑ı rıkkiyet Ahıshalı Pehlivan İbra‑
him Halife kulları her vechile mahall ü müstahik olmağın zâviye‑i mezkûrun tevliyeti mü‑
teveffânın mahlûlünden merkûm kullarına tevcîh ve yedine berât‑ı âlîşân i‘tâ buyurulmak 
ricasına der‑i devlet‑medâra arz olundu. Emr [u] fermân der‑adlindir.

Bende
Es-Seyyid İbrahim Ser-Neccârân-ı Enderun-ı Hassa hâlâ

Tatbîk

Mührü mutâbıkdır. Fermân devletli sultanım hazretlerinindir.

Kaydı

Der‑nezaret‑i Ser‑Hâzin‑i Enderun‑ı Hassa

Ber‑mûceb‑i Defter‑i Hazine‑i Âmire

Vakf‑ı zâviye‑i Pehlivan Cemaleddin eş‑şehîr be‑Güreşçiler Tekyesi der‑Edirne



Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da Spor

220

Ömer Halife ibn-i Osman

El-mütevellî

Yevmiye 2

Tevliyet‑i mezkûre vech‑i meşrûh üzere defterde mastûr ve mukayyeddir. Emr u 
fermân devletli inayetli sultanım hazretlerinindir.

Fî 3 Za. sene 1230

Ruûs‑ı hümâyûndan kaydı

Derkenar olunduğu üzere olup henüz kimesneye ruûs verilmemişdir. Fermân devletli 
sultanım hazretlerinindir.

Ve inhâsı

Vâki olan tevcîhâtı nazır‑ı vakf ağa‑yı mûmâ‑ileyhin arzlarıyla olagelip bundan ak‑
dem dahi derkenar olunmuşdur. Emr u fermân devletli inâyetli sultanım hazretlerinindir.

Fî 3 Za. sene 1230

Sahh
Arzı mûcebince tevcîh olunmak buyuruldu.

Fî 4 Za. sene [12]30



Kurtdereli Mehmed ve Adalı Halil pehlivanlar.
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GÜREŞTE KOLU KIRILARAK ÖLEN PEHLİVAN

Çankırı'ya bağlı Kuzgun köyünde düğün cemiyetinde güreşirken kolu kırılan ve bun‑
dan dolayı vefat eden İslam oğlu Mustafa'nın rakibi Beşe oğlu Bekir'e kanunen had cezası 
gerekmediği ancak maktulün çocukları tarafından Bekir aleyhine tazminat davasının açıla‑
bileceği hususunun Fetvahane'den bildirildiği.

11 Nisan 1853

Ankara Valisiyle Serasker Paşa hazretlerine

Kengırı kazâsında Kuzgun karyesi sâkinlerinden Beşe oğlu Bekir ile İslam oğlu Mus‑
tafa velime cemiyetinde pehlivanlık suretinde güleşirken ikisi birden yere düşerek merkûm 
Mustafa'nın kolu kırılıp yedi gün mürurunda müteessiren fevt olarak bu bâbda maktûl‑i 
merkûmun veresesi tarafından bir gûne iddiaları olmadığı ve merkûm Bekir'in ismine kur‘a 
isabet ederek bu tarafa gönderildiği beyânıyla icra‑yı icabına dair tevârüd eden tahrirât‑ı 
behiyyeleriyle mazbata Meclis‑i Vâlâ'ya lede'l‑havale siyâk‑ı iş‘âra nazaran verese‑i merkû‑
me fîmâ‑ba‘d merkûm Bekir'den nesne davasına kâdir olmayıp fakat müteveffâ‑yı merkû‑
mun sagîr ve sagîre iki nefer evlâdı tarafından bundan böyle dava vuku‘unda merkûm Be‑
kir ile bi'l‑muvâcehe mürâfa‘a‑i şer‘iyelerinin icrası lâzım geleceği cânib‑i Fetvahane'den 
beyân kılındığından merkûm Bekir hakkında şer‘an ve kanunen başka gûne hüküm terettüb 
etmeyeceğinin savb‑ı vâlâlarında bildirilmesi meclis‑i mezkûrdan bâ‑mazbata ifade olun‑
muş ve keyfiyet* devletli serasker paşa hazretlerine bildirilmiş olduğu beyânıyla şukka. 

* vali‑i müşârunileyh hazretlerine bildirilmiş olmakla irade efendimindir. 

Fî 2 Receb sene [12]69 



63 

BOA, BEO, 621/46504



Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da Spor

225

ADALI HALİL VE MUSTAFA OĞLU YAŞAR'IN 
GÜREŞMEK ÜZERE PARİS'E GİDİŞİNE İZİN 

VERİLMEDİĞİ

Paris'te güreşmek üzere Fransa vatandaşı olan Mösyö Dobile ile kontrat imzalayan 
Adalı Mehmed oğlu Halil Pehlivan ile Edirneli Mustafa oğlu Yaşar Pehlivan'ın, kontrattaki 
maddelerin Mösyö Dobile lehine çok ağır şartlar içermesi nedeniyle, devlet tarafından yurt 
dışına çıkışlarına izin verilmediği.

28 Mayıs 1895

Bâdî‑i terkîm‑i kontrato oldur ki

Pehlivan müteahhidliği ve müdürlüğü ile meşgul ve Paris şehrinde Joffreve Mari 
Zokağında 14 numaralı hânede ikamet eden Mösyö Dobile ile Edirne Vilâyeti'ne tâbi Kili‑
seli'de mukim Mehmed oğlu Adalı Halil39 ve keza Edirne Vilâyeti dahilinde Mandıra karyesi 
sakinlerinden Mustafa oğlu Yaşar ve Şumnulu Halil oğlu Tevfîk ağalar beyninde şerâit‑i 
âtiye üzere mukâvelenâme akdolunmuşdur. 

Evvelâ; Mösyö Dobile merkûmûn üç nefer pehlivanları kendi idâre ve hidmetine alıp 
maaşlarının nısfını on beş günde bir vermek üzere Adalı Halil Ağa'ya mâhiyye on beş aded 
Fransız altını, Yaşar Ağa'ya on aded Fransız altını ve Tevfîk Ağa'ya sekiz aded Fransız altını 
te’diye etmeği ve;

Saniyen; nafakalarını verip seyahatleri için dahi üçüncü sınıf şimendifer bileti ahz 
eylemeği taahhüd eder. 

Sâlisen; Adalı Halil ve Yaşar ve Tevfîk ağalar dahi Dobile tarafından irâe oluna‑
cak mahal ve tiyatrolardan mâadâ hiçbir yerde pehlivanlık icra edemeyecekleri gibi işbu 
kontratonun va‘desi hitâmında dahi üç sene zarfında gerek Fransa gerek İngiltere gerek 
Almanya ve gerek Amerika'da Mösyö Dobile refakat etmedikçe sınâ‘atlarını icra etmeye‑
ceklerini taahhüd ederler. 

Râbi‘an; altı mâhdan ibaret olan işbu kontratonun müddeti alafranga doksan beş 
senesi Mayıs on altı tarihinden bed’ ile Teşrîn‑i Sânî on altısında hitâm bulacakdır. 

Hâmisen; mezkûr altı mâh zarfında icra‑yı sınâ‘at etmeği deruhde eden merkûmûn 
üç nefer pehlivanlar kontratonun feshine kalkışdıklarında bunların her biri Mösyö Dobile'ye 
on bin Frank tazminât i‘tâ eylemeğe mecbur olacakdır. 

Sâdisen; Mösyö Dobile işbu kontratonun va‘desi hitâm bulmadıktan sonra merkûmân 
pehlivanlara yol veremeyecek verdiği takdirde beherine bin frank tazmimat i‘tâ edecekdir. 

Sâbi‘an; merkûmân pehlivanlar esna‑yı hidmetlerinde maharetlerini ibrâz edecek‑
lerdir. 
39   “Adalı Halil, Edirne’nin Yunanistan’da kalan “Adaiçi” bucağının “Kiliseli‑Klisso” köyünde 1866 yılında doğdu. Babası Kara 
Mehmed pehlivandır. Amerika, Almanya, Fransa ve Belçika gibi ülkelerde güreşmiş ve 1900 yılında Dünya şampiyonu olmuştur. 
10 Şubat 1925 yılında Edirne’de vefat etti.” Bkz. Kahraman, Türk Güreşleri, s. 216‑243.
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Sâminen; merkûmân vatanlarına döndüklerinde Mösyö Dobile bunlara İstanbul'a 
değin üçüncü sınıf bilet almağa mecbur olacakdır. 

Tâsi‘an; Mösyö Dobile merkûmân pehlivanlara bir mâh evvel ihbar‑ı keyfiyet etdiği 
takdirde işbu kontratoyu hâvî olduğu şartlarıyla beraber temdîd etmeğe hakkı olacakdır. 
İşbu kontrato iki nüsha olarak tanzim ve teâti kılındı. İşbu kontratonun hükmü Halil ve 
Yaşar için cârîdir. Tevfîk gelmemiş olduğundan.

Fî 25 Nisan sene [1]311 

Edirne Vilâyeti dahilinde Baba-yı Atîk ka-
zâsına tâbi Mandıra karyesi sakinlerinden 
olup Edirne'de Kara Panayot'un hanında 
müsâfereten mukim Mustafa oğlu Yaşar

Edirne kazâsında Ada nahiyesinde 
Kiliseli karyesinde mukim Mehmed 

oğlu Adalı Halil

İşbu mukâvelenâme zîrinde mevzû‘ mühürler Edirne Vilâyeti dahilinde kâin Edirne 
kazâsı nevahisinden Ada nahiyesine tâbi Kiliseli karyesinde mukim Mehmed oğlu Halil 
Pehlivan ile kezâlik Edirne Vilâyeti dahilinde vâki Baba‑yı Atîk kazâsı merbûtâtından Man‑
dıra karyesi mütemekkinlerinden Edirne'de Kara Panayot'un hanında müsâfereten sâkin 
şahıs ve zâtları maʻlûmumuz olan Mustafa oğlu Yaşar Pehlivan'ın kendi mühürleri olup 
muvâcehemizde bizzat temhîr eylediklerine şehâdet ederiz.

Fî 25 Nisan sene [1]311

Edirne'de Fethi Fîrûz mahallesinde mukim 
Kahveci Hacı Ahmed bin Mehmed

Edirne'de Rakkas Alibey mahallesinde 
mukim Mübâşir Mehmed bin Hacı 

Hasan

Numara:
Kayd: 45
Fihrist: 98

Şahıs ve zâtları bâlâda esâmîsi muharrer iki nefer şühûdun tarifiyle maʻlûm olan 
Edirne Vilâyeti dahilinde kâin Edirne kazâsı nevahisinden Ada nahiyesine tâbi Kiliseli kar‑
yesinde mukim Mehmed oğlu Halil Pehlivan ile kezâlik Edirne Vilâyeti dahilinde vâki Ba‑
ba‑yı Atîk kazâsı merbûtâtından Mandıra karyesi mütemekkinlerinden Mustafa oğlu Yaşar 
Pehlivan Edirne şehrinde Adliye Dairesi'nde vâki Mukâvelât Muharrirliği'ne mahsus mukim 
bulunduğumuz odada nezdimize gelerek işbu mukâvelenâmenin zîrini huzurumuzda biz‑
zat temhîr eylemiş oldukları gibi mezkûr mukâvelenâmenin mündericâtını dahi harfiyen 
kabul eylediklerini beyân ve ifade etmiş olmalarıyla bi't‑tasdik defter‑i mahsusuna aynen 
kayd edildi.

Fî 12 Zilkade sene [1]312 ve fî 25 Nisan sene [1]311
Edirne Adliye Dâiresi'nde mukim 

Edirne Mukâvelât 
Muharririnin mührü

* 
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Vilâyet-i Edirne
Mektubî Kalemi
Aded: 77

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletli efendim hazretleri 
Paris'de güreş icra etmek üzere Fransa tebaasından Dobile namında biri tarafın‑

dan muayyen ücretle Paris'e götürülmek istenildiğinden bahisle kendilerine pasaport veri‑
lip verilmemesi 24 Nisan sene [1]311 tarihli telgrafnâme‑i âcizî ile istifsâr olunan Edirne 
kazâsı ahalisinden iki pehlivanın bir de diğer refîkleri ile birlikde olarak mûmâ‑ileyh ile bir 
mukâvele akdetdikleri işidilerek görülen mezkûr mukavelenamenin bir sureti leffen savb‑ı 
vâlâ‑yı nezâret‑penâhîlerine irsâl kılındı. Böyle bir mukâvele altına girmeksizin ruhsat al‑
mak üzere hükûmete müracaat etmemekde merkûmların ve mukâvelenâme‑i mezkûru 
irâe ve istifsâr etmeksizin tasdik etmekde mukâvelât muharririnin yolsuzluğu meydanda 
ise de mütalaasından rehîn‑i ilm‑i vâlâ‑yı nezâret‑penâhîleri buyurulacağı vechile bu peh‑
livanlar bu mukâvelenâme ile kendileri taahhüdlerinden nükûl etdikleri hâlde merkûma 
on bir bin frank taahhüdünde bulunmak ve merkûm Dobile mukâvelenâmeyi fesh etmek 
istediği hâlde kendilerine biner frank vermekle iktifa etmek ve mukâvelenâme müddeti 
bitdikden sonra üç sene Avrupa ve Amerika'da icra‑yı san‘at edememek ve istediği hâlde 
müddetin hitâmından sonra tecdîd ve temdîd‑i mukâvele edebilmek hakkı merkûm Do‑
bile'ye aid olmak gibi ağırca şerâit altına girmiş olduklarından ve bu mukâvelenâme ile 
merkûm Fransızın bunları menâfi‘‑i külliyesi kendisine aid olmak üzere istediği vechile 
kullanmakda serbest bulunacağından ve bu musaddak mukâvelenâmeyi eline geçirdikden 
sonra diğer muamelede iştikâ ve sızıldıyı davet edeceğinden ve merkûm Dobile'nin ashâb‑ı 
hüner ve ma‘rifetden olduğuna mebnî Beşinci Rütbeden Mecidî nişan‑ı zî‑şânına nail ol‑
duğu yedinde görülen 21 Zilkade sene 1297 tarihli berât‑ı hümâyûndan anlaşıldığından şu 
hâllere göre haklarında olunacak muamelenin telgrafla iş‘âr buyurulması bâbında emr u 
irâde hazret‑i men lehü'l‑emrindir.

Fî 13 Zilkade sene [1]312 ve fî 26 Nisan sene [1]311 
Vali-i Edirne 

Es-Seyyid Abdurrahman bin Nureddin
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Bâb-ı Âlî
Daire-i Umûr-ı Dahiliye
Mektubî Kalemi
Aded: 949

Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye

Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir ki

Paris'de güreş icra etmek üzere Fransa tebaasından Mösyö Dobile tarafından iki peh‑
livan götürüleceğine dair Edirne Vilâyet‑i Celîlesi'nden keşide olunup takdim kılınan telg‑
rafnâme zahrına taraf‑ı zî‑şeref‑i Sadâret‑penâhîlerinden ruhsat verilmemesi işaret buyu‑
rulmasıyla mûcebince vilâyet‑i müşârûn‑ileyhâya icra‑yı tebligât olunduğu gibi merkûmun 
işbu iki pehlivan ile mukâvele akdetdiğine ve mukâvelât muharririne de tasdik etdirildiğine 
ve saireye dair cânib‑i vilâyetden gelen tahrirâtı üzerine takdim kılınan tezkireye cevaben 
şeref‑tevârüd eden 1 Mayıs sene [1]311 tarihli tezkire‑i sâmiye‑i Sadâret‑penâhîlerinden 
suret‑i iş‘âra göre bunların pasaportlarının verilmesi zarurî göründüğü emr u izbâr buyu‑
rulmakdan naşi vilâyet‑i müşârûn‑ileyhâya ol vechile tebliğ‑i madde olunmuşdu. Bu kere 
alınıp leffen takdim kılınan 4 Mayıs sene‑i minh tarihli telgrafnâmede bu bâbda evvelki 
iş‘âr vechile icra kılınan tefhîmât üzerine Mösyö Dobile avdet etmek üzere pasaportunu 
kayd etdirdiği gibi pehlivanlar dahi bilâ‑ruhsat harice gidememeleri zımnında kefalete rabt 
olunmaları ihtarıyla karyelerine gönderildiği beyân ve iş‘âr olunmağla ol bâbda emr u fer‑
mân hazret‑i veliyyü'l‑emrindir.

Fî 4 Zilhicce sene [1]312 ve fî 16 Mayıs sene [1]311

Nazır-ı Umûr-ı Dahiliye 
Rifat
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RUMELİLİ PEHLİVAN KARA AHMED'E NİŞAN 
VERİLMESİ

Paris'te yapılan güreş müsabakalarında dünya birincisi olup Paris Belediye Meclisi 
tarafından altın ve gümüş madalyalarla ödüllendirilen Rumelili Kara Ahmed'e beşinci rüt‑
beden bir adet Mecidî Nişanı verilmesinin Osmanlı Devleti'nin Paris Büyükelçiliği tarafın‑
dan teklif olunduğu.

13 Aralık 1899

Paris Sefâret-i Seniyyesi
13795

Mâbeyn-i Hümâyûn-ı Cenâb-ı Mülûkâne Başkitâbet-i Celîlesi'ne

Atûfetli efendim hazretleri

Geçenlerde Paris'de icra kılınan müsabaka‑i umumiyede Fransa ve Rusya ve sair 
memâlikin en meşhur pehlivanlarıyla şîrâne güreş ederek cümlesini yenmiş ve Osman‑
lıların kuvvet ve zûr‑ı bâzûsunu yar u ağyâra tasdik ve itiraf etdirerek birçok alkışlarla 
"cihânın en birinci pehlivanı" unvanını almış olan tebaa‑i şahaneden Rumelili Kara Ahmed 
Pehlivan'a40 bu kere mükâfâten Paris Şehremaneti Meclisi kararıyla bir kıt‘a altın madalya 
verilmiş olduğu gibi ayrıca iki kıt‘a gümüş madalya ile bir hayli mükâfât‑ı nakdiye dahi i‘tâ 
kılındığından ve kendisinin Belçika Kralı'ndan ve Rusya'dan madalyası olduğundan besâlet 
ve maharet ve muvaffakiyetini takdiren saye‑i mekârim‑vâye‑i hazret‑i şehriyârîde beşinci 
rütbeden bir kıt‘a Nişan‑ı Zî‑Şân‑ı Mecidî ile taltifi ve tesrîri vâbeste‑i emr u fermân‑ı inâ‑
yet‑beyân‑ı hazret‑i hilâfet‑penâhîdir. Ol bâbda emr u fermân hazret‑i men lehü'l‑emrindir.

Fî 10 Şaban sene [1]317 ve fî 1 Kânûn‑ı Evvel sene [1]315

Paris Sefir-i Kebîri 
Bende

[mühür]
Sâlih Münir

40   “Kara Ahmed, 1871 yılında Bulgaristan’ın Rusçuk vilâyetinin Razgrad ilçesine bağlı Umurköy’ünde doğdu. Paris’te yapılan 
güreş turnuvasında 5 Aralık 1899 yılında Dünya şampiyonluğunu kazanmıştır. 25 Mayıs 1902 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.” 
Bkz. Kahraman, Türk Güreşleri, s. 300‑338.
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GÜREŞ MÜSABAKALARI İÇİN ALINACAK 
ÖNLEMLER

Güreş müsabakalarının zâbıta ve belediyenin bilgisi dahilinde yapılması ve taraf‑
tarlar arasında uygunsuz davranışlar olması sebebi ile güreş yapılacak mahallin ip ve ka‑
zıklarla çevrilerek gerekli önlemlerin alınması, bu şartlar yerine getirilmedikçe pehlivan 
güreşlerinin yapılmasına izin verilmemesi.

9 Şubat 1900

Yıldız Saray-ı Hümâyûn
Başkitâbet Dairesi
8005

Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir ki

Maʻlûm olduğu üzere pehlivan güreşleri belediye ve zâbıtanın izin ve maʻlûmâtı tah‑
tında cereyân etmek ve bu suretle bir takım münasebetsiz ahvâle meydan verilmemek 
maksadı hâsıl edilmek lâzımeden olup hatta Amerika'da dahi bu yolda bazı muamelât‑ı 
inzibât‑perverâne cârî ve sair memâlik‑i mütemeddinede de mer‘î bulunduğuna ve çünkü 
böyle güreş esnasında temâşâ edenler arasında bir hiss‑i tarafgîrî olmak ve netice bir ci‑
hete hoş gelse diğeri memnun olmamak gibi ahvâlden bazı münasebetsizlik hâdis olmakda 
olup hatta vâlid‑i mâcid‑i hazret‑i şehriyârî cennet‑mekân Sultan Abdülmecid Han hazret‑
lerinin zaman‑ı saltanatlarında Nişantaşı'nda icra olunan bir güreş esnasında hâzırûn bey‑
ninde yine öyle bir sebeble bir arbede zuhuruna ramak kalmış iken tedâbîr‑i lâzıme ittiha‑
zıyla önü alındığı hâtır‑güzâr‑ı âlî idüğüne binâen ba‘d‑ezîn zâbıta ve belediyeye maʻlûmât 
verilerek istihsâl‑i ruhsat edilmedikçe ve güreşçilere mahsus mahal ip ve kazıklar vası‑
tasıyla tahdîd ve tefrîk olunmadıkça güreş icrasına müsaade olunmaması ve her hâlde 
bu türlü musâra‘alar esnasında arbede zuhuruna meydan verilmemesi zımnında lâzım 
gelenlere tebligât‑ı ekîde ve kat‘iye ifası şeref‑sudûr buyurulan irâde‑i seniyye‑i cenâb‑ı 
hilâfet‑penâhî icab‑ı âlîsinden olmakla ol bâbda emr u fermân hazret‑i veliyyü'l‑emrindir. 

Fî 9 Şevval sene [1]317 ve fî 28 Kânûn‑ı Sânî sene [1]315

Serkatib-i hazret-i şehriyârî
Bende 
Tahsîn
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PEHLİVANLARA SANAYİ MADALYASI 
VERİLMESİ

Kurtdereli Mehmed, Adalı Halil, Molla İbrahim ve Madaralı Ahmed isimli pehlivanla‑
ra Sanayi Madalyası ihsan buyurulduğu.

3 Aralık 1901

Yıldız Saray-ı Hümâyûnu
Başkitâbet Dairesi
6247

Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir ki

Kurtdereli Mehmed41 ve Adalı Halil ve Molla İbrahim42 ve Madaralı Ahmed43 Pehli‑
vanlara birer kıt‘a Sanâyi‘ Madalyası ihsân buyurulduğundan muâmele‑i lâzımenin îfâsı 
şeref‑sudûr buyurulan irâde‑i seniyye‑i cenâb‑ı hilâfet‑penâhî îcâb‑ı âlîsinden bulunmuş 
olmakla ol bâbda emr ü fermân hazret‑i veliyyü'l‑emrindir. 

Fî 22 Şaban sene [1]319 ve fî 20 Teşrîn‑i Sânî sene [1]317

Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî 
Bende
Tahsin

41  “Kurtdereli Mehmed Pehlivan, Bulgaristan’ın Tırnova ilina bağlı Selvi (Sevlievo) kazasının Bukurova köyünde, 1872 yılında 
doğdu. Çocukken ailesiyle Türkiye’ye göç ederek Balıkesir’in Kurtdere köyüne yerleşti. 1899 yılında Kırkpınar’da başpehlivan oldu. 
Kurtdereli, 11 Nisan 1939 günü köyünde vefat etti ve orada toprağa verildi.” Bkz. Kahraman, Türk Güreşleri, s. 339‑386. 
42  “Molla İbrahim’in asıl ismi İbrahim Safi Pehlivan’dır. Bulgaristan’ın Şumnu iline bağlı Yenipazar kasabasının Söğütlü –Ova 
Söğütlüsü‑ köyünde 1865 yılında doğdu. Çeşitli tarihlerde Avrupa’da ve Yıldız Sarayı’nda II. Abdülhamid huzurunda yapılan güreş 
müsabakalarında yarışmıştır. 1919 yılında Söğütlü köyünde vefat etti ve orada defnedildi.” Bkz. Kahraman, Türk Güreşleri, s. 
266‑270.
43   “Madaralı Ahmed, 1877 yılında Bulgaristan’ın Şumnu iline bağlı Madara köyünde doğdu. Güreş ustası Molla İbrahim’dir. Daha 
19 yaşındayken Fransa’ya ve daha sonra çeşitli tarihlerde Avrupa’ya gidip güreş turnuvalarına katılmıştır. 1927 yılında Madara’da 
vefat etmiştir.” Bkz. Kahraman, Türk Güreşleri, s. 427‑435.
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BOYABAT'TA DÜZENLENECEK GÜREŞLERİN 
PROGRAMI

Boyabat'ta Erenlik Tepesi'nde senede iki defa düzenlenecek ve geliri Maarif Sandı‑
ğı'na bağışlanacak olan güreş müsabakası programı.

25 Haziran 1906

Saye‑i maârif‑vâye‑i cenâb‑ı Padişahîde Maârif menfaatine Boyabad kazâsında icra‑
sı musavver olan güreşin suver‑i icraiyesine dair tanzim edilen programdır. 

Numara 1- Güreşin mevsim‑i in‘ikâdı birincisi rûz‑ı hızırın birinci ve ikinci ve üçüncü 
ve ikincisi her sene Teşrîn‑i Evvel ayının evâil veya evâsıtında icrası mu‘tâd olan Şehrani 
Çarşamba nam panayırının hitâmından sonra Perşembe ve Cuma ve Cumartesi günleri 
senede iki defa olmak üzeredir. 

Numara 2- Güreşin mevki‘‑i icrası nefs‑i kasabayı şarkan fasl eden Erenlik nam 
tepe üzerindeki arazi‑i vesî‘a‑i hâliyeyi dâiren mâ‑dâr tahta perde ile ihâta edilmek sure‑
tiyle mezkûr tepe üzerindedir. 

Numara 3- Pehlivanlar Kastamonu ve Tosya ve İskilib ve Vezirköprü ve Gerze ve 
Sinob ve Ayancık ve Taşköprü gibi mütecâvir kazâlardan telgraf keşîdesiyle suret‑i resmi‑
yede celb edilecekdir. 

Numara 4- Birinciliği ihrâz eden pehlivana mükâfât olarak beş lira kıymetinde üç 
yaşlı bir tay, ikinciliği ihrâz eden[e] üç lira değerinde bir re’s camus düğesi, üçüncü derece‑
de gâlibiyet ihrâz eden pehlivana bir buçuk lira kıymetinde bir re’s inek düğesi ve bunların 
madununda güreş icra eden pehlivanlara âdet‑i belde üzere ale'd‑derecât üç ve iki ve bir 
ve yarım mecidiye kıymetinde ve beş kuruş değerinde ipekli ve iplikli akmişe ve emsali 
eşya verilecekdir. 

Numara 5- Ahali‑i mevcude dört sınıf üzerine inkısam edilerek birinci sınıf itibar 
edilen memurîn ve eşraf‑ı mahalliyeden bilet tevzî‘ etmek suretiyle beşer, ikinci sınıfdan 
ikişer, üçüncüsünden birer kuruş ve çocuklardan yirmişer para duhûliye istifa edilecekdir. 
Birinci sınıfın gayrı ahalinin güreş mevkiine bilet istifa ederek duhûl etmelerinde muhtâr 
bırakılacak ve mevki itibarıyla localar tertib edilecekdir. 

Numara 6- Güreş mebde’inden hitâmına kadar hükûmet‑i mahalliyenin taht‑ı nezâ‑
retinde olmak üzere in‘ikâd edecekdir. 

Numara 7- Maârif Meclisi'nin hey’etinden en mü’temen olanlarından biri kabzı‑
mal tayin edilerek duhûliye ücretine mukabil bilet vermek üzere hâsıl olan temettu‘dan 
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mükâfât masrafları bi'l‑ifrâz kusuru Maârif Sandığı'na vaz‘ edilecek vakit vakit maârif na‑
mına emlâk ve akâr tedarik edilmek suretiyle sarf olunacakdır. 

Numara 8- Biletler Kastamonu Vilâyeti Matbaası'nda tab‘ etdirilecekdir. 

Saye‑i maârif‑vâye‑i cenâb‑ı Padişahîde maârif menfaatine Boyabad kazâsında icra‑
sı musavver olan güreşin suver‑i icraiyesine dair sekiz maddeyi hâvî tanzim olunan prog‑
ramdır. 

Fî 31 Kânûn‑ı Evvel sene [1]321

[mühür] 
Boyabad Kazâsı Maârif Şubesi 



İ.B.B. Atatürk Kitaplığı, Kartpostal, no. 906.
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KURTDERELİ MEHMET PEHLİVAN'IN ERMENİ 
KOMİTACILIĞI İLE SUÇLANMASI

Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın Ermeni anarşist komitasına mensup olduğuna dair 
Londra'dan Piyeri imzasıyla gönderilen mektubun şahsi düşmanlık ve intikam almak için 
yazılmış bir iftiradan ibaret olduğunun yapılan tahkikât neticesinde anlaşıldığı.

16 Haziran 1908

Dahiliye Mektubî Kalemi 

Evrak Numarası 89/102/4
Tarih-i tebyîzi: 24 Rebîülâhir sene [1]326 ve fî 12 Mayıs sene [1]324

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne 

Yazıla 

"Ermeni anarşist komitasına mensub Kurtdereli Mehmed Pehlivan'ı tevkif ediniz. 
Mektubu yoldadır" ibaresiyle ve Piyeri imzasıyla Londra'dan Cisr‑i Mustafapaşa Polis Mü‑
fettişliği'ne hitaben bir telgrafnâme çekildiği anlaşılıp Cisr‑i Mustafapaşa'da polis müfettişi 
olmadığı cihetle mezkûr imzanın müsteâr olması muhtemel bulunmakla beraber Kurtde‑
reli'nin tevkif edilerek tahkikât icra ve beyân olunan mektubun elde edilmesine itina olun‑
ması kazâ‑i mezkûr kaymakamlığına bi't‑tebliğ alınan cevabda merkûm pehlivanın Viyana 
treniyle Dersaâdet'e geçdiği ve sâlifü'z‑zikr telgrafnâmenin sâika‑i iğbirârla eser‑i tertib ve 
tasnî‘ olması muhtemel bulunduğu ve telgrafnâmede münderic mektubun da vürûdunda 
gönderileceği bildirildiği ve Zabtiye Nezâret‑i Celîle'sine iş‘âr‑ı keyfiyet olunduğu Edirne 
Vilâyet‑i Aliyyesi'nden bu kere alınan telgrafnamelerde izbâr kılınmışdır. Mektubun vürû‑
duna dair vilâyet‑i müşârunileyhâdan başkaca iş‘âr vâki olmadığı gibi telgrafnâmenin de 
eser‑i iğbirâr ve husumet olarak tertib edildiği anlaşılmasına ve merkûm Mehmed Pehlivan 
hakkında şu ihbarın sahîh olup olmadığı meydana çıkarılmaz ise mevkûf kalması lâzım ge‑
lip bu dahi nâ‑hak bir muamele demek olacağı âşikâr göründüğüne nazaran sâlifü'l‑beyân 
imza sahibinin hüviyeti ve bu telgrafnâmeyi keşîdeden maksadı hakkında Sefâret‑i Seniyye 
ma‘rifetiyle ve telgraf vasıtasıyla tahkikât icra etdirilerek neticenin nezâret‑i müşâruni‑
leyhâya bildirilmek üzere iş‘ârı hususuna himem‑i aliyye‑i âsafâneleri derkâr buyurulmak 
bâbında. 

* 
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Bâbıâli 
Daire-i Hariciye 
Mektubî Kalemi 
Aded 126

Dahiliye Nezâret-i Celîle'sine 

Devletli efendim hazretleri 

Kurtdereli Mehmed Pehlivan'ın tevkif edilmesi Piyeri imzasıyla Londra'dan Cisr‑i 
Mustafapaşa Polis Müfettişliği'ne hitaben yazılan telgrafnâmede bildirilmesiyle mezkûr 
imza sahibinin hüviyeti ve bu telgrafnâmeyi keşîdeden maksadı ne olduğu hakkında tah‑
kikât icrasıyla neticesinin inbâsı ifadesini hâvî vârid olan 24 Rebîülâhir sene [1]326 tarihli 
ve yüz on beş numaralı tezkire‑i aliyye‑i nezâret‑penâhîleri mütalaa‑güzâr‑ı acizî olarak 
sebk eden iş‘âra cevaben işin şahsi bir ahz‑ı sâr için mahzâ iftiradan ibaret idüğüne dair 
Londra Sefâret‑i Seniyyesi'nden ahz olunan 15 Haziran sene [1]908 tarihli ve iki yüz elli bir 
numaralı telgrafnâmenin tercümesiyle leffen irsâl edilmekle emr u fermân hazret‑i men 
lehü'l‑emrindir. 

Fî 17 Cumâdelûlâ sene 1326 ve fî 3 Haziran sene 1324 

Hariciye Nazırı  
Bende  
Tevfîk 
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İNGİLİZ GENÇLERİN KADIKÖY KUŞDİLİ 
ÇAYIRI'NDA FUTBOL OYNAMASI

Kadıköy'de Kuşdili Çayırı'nda toplanarak her Cumartesi futbol oynayan İngiliz genç‑
lerin ileride yapacakları gerçek maçlardan elde edecekleri geliri hangi mekteplere dağıta‑
cakları hakkında tahkikat yapılması ve bu maçlar esnasında uygunsuzluğa meydan veril‑
memesi.

23 Kasım 1890

Nezaret-i Zabtiye
Mektubî Kalemi

Kadı karyesinde Moda'da ikamet eden İngiltere Devleti teba‘asından Mösyö Vital'in 
oğullarının taht‑ı nezâretinde olmak üzere Dersaâdet'de sâkin yirmi yirmi beş kadar genç 
İngilizlerin sinîn‑i sâbıka misillü dünkü Cumartesi günü Kuşdili Çayırı'nda bi't‑tecemmu‘ 
iki tarafı kapı şekline konulmuş ve etrafına hat çekilmiş bir daire içinde lastikden ma‘mûl 
bir nev‘ oyun topu ile icra‑yı lu‘biyât etmekde oldukları görülerek lede't‑tahkik İngiliz ha‑
miyetmendânı tarafından mektebler menfaatine verilip terâküm etdirilen ve mikdarı henüz 
muayyen olmayan iâne akçesini İngiliz delikanlıları iki taraf olarak ve bu top oyununu oy‑
nayarak oyunu kazanacak tarafın iâne etmişçesine kesb‑i fahr etmesi kavâ‘id‑i mevzû‘aları 
icabından olmasına ve kesb‑i meleke ve maharet maksadına binâen şimdiden toplanıp 
talim etmekde oldukları ve her Cumartesi günleri toplanıp bu yolda talim edecekleri ve 
sahihi ileride oynanacağı anlaşılarak zikrolunan oyunun esası ve sahihi ne günü icra edi‑
leceğinin ve terâküm etdirilen mebâliğin miktarıyla kangı mekteblere tevzî‘ olunacağının 
tahkikine teşebbüs de olunduğu Üsküdar Mutasarrıflığı'ndan alınan jurnalden müstebân 
olarak takayyüdât‑ı kâfiye iltizâmıyla bir gûne uygunsuzluk zuhuruna meydan verilmemesi 
ve tahkikât neticesinin müsâra‘aten bildirilmesi cevaben tavsiye ve iş‘âr kılındığı ma‘rûz‑
dur. Ol bâbda emr u fermân hazret‑i men lehü'l‑emrindir.

Fî 11 Teşrîn‑i Sânî  sene [1]306
Nazır-ı Umûr-ı Zabtiye 

Bende 
Nazım
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GÖKSU ÇAYIRI'NDA FUTBOL

Cumartesi günü Kadıköy'den erkek ve kadınlardan oluşan yüze yakın insanın vapurla 
Göksu Çayırı'na gidip burada top oynadıkları ve bunu her Cumartesi tekrarlayacaklarının 
haber alındığı.

11 Temmuz 1897

Üsküdar Mutasarrıflığı

Kadı karyesi sakinlerinden Banker Mösyö Vuka Vepikli ve Banker Mösyö Edvar ile 
zükûr ve inâs yüz kişinin dün saat beş buçuk kararlarında istimbotla Göksu İskelesi'ne 
çıkarak ve içeri Göksu'da vâki çayırda top lu‘biyâtı icrasıyla iştigâl ederek saat on bir 
buçukda avdet etdikleri alınan jurnalden anlaşılmış ve ba‘demâ her Cumartesi günleri 
zikrolunan çayırda bi'l‑ictimâ lu‘biyât‑ı mezkûre ile iştigâl edecekleri cümle‑i tahkikâtdan 
bulunmuş olmakla ve vesâit‑i müsta‘idde ile takayyüdât‑ı münasibe iltizâmı tabii bulun‑
mağla ol bâbda emr u fermân hazret‑i men lehü'l‑emrindir.

Fî 10 Safer sene 1315 ve fî 29 Haziran sene 1313

Üsküdar Mutasarrıfı
Sabri
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KUŞDİLİ ÇAYIRI'NDA FUTBOL

Moda'da bazı İngilizlerin Kuşdili Çayırı'nda lastik bir topla oyun oynayıp dağıldıkları.

23 Haziran 1901

Üsküdar Mutasarrıflığı
Aded: 707

Moda'da sâkin İngiliz mu‘teberânından bazıları dünkü gün Kuşdili Çayırı'nda lastik‑
den ma‘mûl top lu‘biyâtıyla iştigâl ederek akşamüzeri dağıldıkları ve zâbıtaca iltizâm‑ı 
dikkat edildiği ma‘rûzdur. Ol bâbda emr u fermân hazret‑i men lehü'l‑emrindir.

Fî 10 Haziran sene [1]317

Üsküdar Mutasarrıfı 
Bende 
Hamdi
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BEŞİKTAŞ OSMANLI JİMNASTİK KULÜBÜˈNÜN 
BEYOĞLU MUTASARRIFLIĞIˈNA VERMİŞ 

OLDUĞU BEYANNAME44

Kurulmakta olan Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübüˈnün adres, kuruluş amacı ve 
kuruluş tarihini bildirmek üzere Beyoğlu Mutasarrıflığıˈna vermiş olduğu beyânnâme.

26 Ocak 1911

Beyoğlu Mutasarraflığı
Aded 
185 

Cemiyetin ünvanı Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü

Maksad‑ı Tesisi Terbiye‑i Bedeniyenin terakkisi için 

Merkez İdaresi Beşiktaşˈda Ihlamur Caddesiˈnde evvel jandarma karakolu 
iken tahliye olunan mahal

Şubeleri Yoktur

Tarih‑i tesisi  3 Kânûn‑ı Sânî sene [1]326.

 

Bâlâda unvan ve maksad‑ı tesisi ve merkeziyle hey’et‑i idaresi muharrer olan Be‑
şiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü nam cemiyetin nizamnamesi tevdî‘ edilmiş olduğundan 
mukabilinde işbu ilmühaber verilmişdir. 

Fî 13 Kânûn‑ı Sânî sene [1]1326 Fî 13 Kânûn‑ı Sânî sene [1]326

[mühür]            [mühür]

Beyoğlu Mutasarrıflığı            Beyoğlu Mutasarrıflığı

44     Bu belge BJK Müze Müdürlüğü'nden temin edilmiştir. Kullanımına verdikleri izinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz.
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SPORTİNG ÜSTAD KULÜBÜ NİZAMNAMESİ 

Selanik'te jimnastikle iştigal etmek üzere kurulan Sporting Üstad Kulübü'nin dahili 
nizamnâmesi ve bu kulübün üyeleri arasında yabancıların da bulunduğu, cemiyet teşkil 
etmek bütün insanların hakkı olduğundan bu durumun Cemiyetler Kanunu'na aykırı olma‑
dığına dair Dahiliye Hukuk Müşavirliği'nin yazısı. 

5 Mart 1911

Selanik Vilâyeti 
Tahrirât Kalemi 
Aded 1409

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne 

Hulâsa: Sporting Üstad Cemiyeti'nin nizamnâme-i dahilîsinin leffiyle istifsâr-ı 
muameleye dair. 

Devletli efendim hazretleri 

Maksad‑ı teessüsü jimnastik icrası için sa‘y ü gayretden ibaret olmak üzere taht‑ı 
riyâsetinde müteşekkil Sporting Üstad Cemiyeti'nin iki kıt‘a nizamnâme‑i dahilîsinin ra‑
btıyla usulen lâzım gelen ilmühaberin i‘tâsı Mösyö Kopers tarafından bâ‑arzuhâl istid‘â 
olunmuş ve zikrolunan nizamnâmelerin bir nüshası leffen takdim kılınmışdır. İcra kılınan 
tedkikâta nazaran mezkûr nizamnâmeler muhteviyatında kanunen mûcib‑i tadil bir cihet 
olmadığı anlaşılmış ise de cemiyet‑i mezkûre riyâsetini deruhde eden müsted‘î‑i mûmâ‑i‑
leyh Selanik Belçika Konsolosu olduğu gibi cemiyet mensubîni miyânında tebaa‑i ecnebi‑
yeden de bulunduğuna ve böyle tâbiiyet‑i ecnebiyeyi haiz eşhâs tarafından cemiyet teşkili 
için vuku bulacak müracaat ve teşebbüsâta karşı yapılacak muamele hakkında Cemiyetler 
Kanunu'nda bir sarâhat bulunmadığına dair suret‑i muamelenin müsâra‘aten tayin ve 
inbâsına müsaade buyurulması bâbında emr u ferman hazret‑i men lehü'l‑emrindir. 

Fî 13 Şubat sene [1]326

Selanik Valisi  
[mühür] 
İbrahim 
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[Belgenin arka yüzü]
Selanik 
105

Sual Hukuk Müşavirliği'ne 

Fî 19 Şubat sene [1]321

Cemiyetler Kanunu'nda ecanibin cemiyet teşkil edebilmeleri hakkında bir kayd ve 
sarâhat yoksa da cemiyet teşkili efrâd‑ı beşeriyenin haiz olduğu hukuk‑ı umumiye ve tabii‑
yeden olduğuna ve bu kabil hukukdan bir memleketde sâkin ecnebiler de istifade etmekde 
olup memâlik‑i Osmaniyye'de sâkin olan tebaa‑i ecnebiye ise fî‘len hukuk‑ı mezkûreyi haiz 
olduklarına göre Cemiyetler Kanunu'nun men‘ etdiği şekil veya maksad tahtında olmayan 
cemiyetleri merasim‑i kanuniyeyi ifa etmek şartıyla ecnebilerin de teşkil edebileceğini arz 
eylerim. 

20 Şubat [1]326
[mühür]

Dahiliye Nezâreti Hukuk Müşavirliği 

Sporting Üstad

Nizamname-i Dahiliyesi

Selanik

1911 Komitesi

Reis‑i Evvel: Kopers

Reis‑i Sânî: Maryo Modyano 

Sandık Emîni: Daniyel Modyano

Kâtib: İzak Modyano

Azâ: Ec. Benadi 

Azâ: Artur Modyano

Azâ: Sam Şalom

Azâ: J. Lobel
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Sporting Üstad Nizamnâme-i Dahiliyesi

Madde 1- Sporting Üstad'ın maksad‑ı tesisi jimnastik icra etmesi için sa‘y u gayret 
etmek içindir. 

Madde 2- Kulübün azâ‑yı45 fahrî ve daimî ve muvakkat azâlardan mürekkebdir. 

Madde 3- Fahrî azâların memurîn‑i mülkiye ve askeriye ve ceneral konsolos ve kon‑
solos ve konsolos vekilinden ibaretdir. Kulübe dahil olmak istediklerinin bir mektub takdi‑
miyle kâfidir. 

Madde 4- Daimî azâlar beşinci maddede gösterildiği vechile kabul olunur. 

Madde 5- Azâ olmak isteyenler 21 yaşından yukarı bulunmaları elzem olduğu gibi 
bir kıt‘a mektubla ve kulübün iki azânın imzasıyla taleb edebilecekdir. 

Madde 6- Her bir azânın kulübe senede 2 aded lira abonman parası verecekdir. 

Madde 7- Kulübün inzibâtı reisi ve hey’et‑i idârenin taht‑ı nezâretinde bulunacakdır. 

Madde 8- Siyasî ve mezhebe müte‘allik hususâtından kulübün derûnunda bahset‑
mek memnû‘dur. 

Madde 9- Kulübde kumar oynamağa memnû‘dur. Mahzan domino ve tavla ve sant‑
raç ve briç ve sair eğlence oyunları oynanılması müsaade edilir. 

Madde 10- Sporting Üstad Kulübü sekiz kişiden mürekkeb bir hey’et‑i idâreden 
idâre olunur. 

Reis‑i evvel, reis‑i sânî, kâtib, sandık emini ve dört azâdan teşkil olunur. 

Madde 11- Hey’et‑i idâre kulübün idâresi için dilediği vakitde ictimâ eder. 

Fî 23 Kânûn‑ı Sânî sene 1326 

45   Metinde çok sayıda cümle düşüklüğü bulunmaktadır.
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FENERBAHÇE İLE GALATASARAY ARASINDA 
OYNANACAK MAÇ SAATİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ46

Fenerbahçe Spor Kulübü menfaatine tertib edilen futbol müsabakalarında yapılan 
programa göre maçların 3.30ˈda başlaması planlanmış iken başlangıç saatinin 1.50ˈye 
çekilmesi amacıyla Galatasaray Spor Kulübüˈne gönderilen rica yazısı.

25 Eylül 1913

Fenerbahçe Spor Kulübü 
Fénér-Bagtché Sporting Club

Galatasaray Terbiye-i Bedeniye Kulübü Reisi Ali Sâmî Beyefendi 'ye

Beyim,

Pazar günü kulübümüz menfaatine tertib etdiğimiz müsabakalar için yapdığımız 
programa nazaran muhterem kulübünüzle yapacağımız maç 3.30' da başlayacak idi. Hal‑
bûki lig dâhilinde olan Strugglers ve Ramblers kulüblerine 1.50ˈde oyuna başlamaları için 
mektub yazdıksa da istediğimiz gibi cevab alamadık. Binâenaleyh lütfen ve ihtiyate riâye‑
ten kulübünüz azâlarının 1.50ˈde kulübde isbat‑ı vücud etmelerini hey’et‑i idaremiz namı‑
na rica eder ve biʼl‑vesile teyid‑i ihtirâm eylerim efendim. 

Fî 12 Teşrîn‑i Evvel sene [1]329    

Müdür-i Umumi
[mühür]

[Fenerbahçe Sporting Kulüb-1328]

46     Bu belge Fenerbahçe Spor Kulubü Müze Müdürlüğü'nden temin edilmiştir. Kullanımına verdikleri izinden dolayı kendilerine 
teşekkür ederiz.





Fenerbahçe ve Galatasaray birinci ayak topu takımları
İdman, numara 16, 28 Kânûn-ı Evvel 1329 [10 Ocak 1914], s. kapak.
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FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ'NÜN 1913 
TARİHLİ NİZAMNAMESİ47*

1907 senesinde kurulmuş olan Fenerbahçe Spor Kulübüˈnün Cemiyetler Kanunu ge‑
reği olarak kuruluş amacı, idare tarzı ve idarî mekanizmaların seçilme, çalışma, denetle‑
me ve görev sürelerinin düzenlendiği 1913 tarihli nizamnamesi.

1913

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ'NÜN SURET-İ TEŞKİLİ İLE MAKSADI

Madde 1- 1323 sene‑i maliyesinde te’sis edilmiş olan Fenerbahçe Spor Kulübü 1329 
sene‑i maliyesinde cemiyetler kanunu ahkâmına tevfikan hükumetin müsaade‑i resmiye‑
sini istihsâl eylemişdir.

Madde 2- Kulübün takib etdiği maksad ve gaye memleketde terbiye‑i bedeniye ve 
fikriyenin taʻmimine çalışmak ve şebân‑ı vatanı mübâreze‑i hayata ve meşakk ve esfâr‑ı 
askeriyeye alışdırmakdır. 

Madde 3- Kulüp biʼl‑hassa askerî idmanlar icrası ve millî oyunların taʻmîm ve ıslâhı 
esbabına teşebbüs edecek ve endâht tecrübeleri icrasına müsaid pavyonlar te’sis ve kü‑
şadına çalışacakdır.

Madde 4- Kulüp terbiye‑i bedeniyenin fevâ‘id‑i maddiyye ve maneviyesini enzâr‑ı 
umumiyede isbat ve spor merakının Memâlik‑i Osmaniyede ta‘ammüm esbâbını te’min ve 
istihsâl için indeʼl‑icab vilâyâta ve Osmanlı gençleri ile Avrupa gençleri arasında te’sis‑i 
münasabat maksadıyla fırsat zuhurunda memâlik‑i ecnebiyeye seyahatler icra ve icab‑ı 
hâle göre müsabakalar ve oyunlar tertib ve i‘tâ eyleyecekdir. 

Madde 5- Kulüp hiçbir sebeb ve suretle siyasiyat ile iştigâl ve icraat ve muamelâtın‑
da hiçbir fırka‑i siyasiyenin âmâl ve teşebbüsatına iştirak etmeyecekdir.

Kulübün Teşkilatı

Madde 6- Kulüp muhtelif spor şubelerine tefrîk edilmişdir. Ve bir de “Fanfar” takımı 
teşkil eyleyecekdir.

Madde 7- Kulüp a‘zâ‑yı asliye ve a‘zâ‑yı müteallime namıyla iki kısım a‘zâdan te‑
rekküb eder. 

A‘zâ‑yı asliye: spor şubelerinden birinde meleke ve mümarese kesb eden veyahud 
kulübe maddeten ve fikren muâvenetde bulunmak isteyen ve sinleri yirmiden efzun olan‑
lardır.
47     ∗ Matbaa‑i İkdam, 1329. Nizamname Fenerbahçe Spor Kulübü Müzesi Müdürlüğü koleksiyonundan temin edilmiştir.
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A‘zâ‑yı müteallime: Spor şubelerinden birine intisab ile spor öğrenmek arzusunu 
izhâr eyleyen zevatdır.

Madde 8- Kulübün biʼl‑cümle umûr ve muamelâtı bir reis‑i umûmi ile hey’et‑i idâre 
tarafından rü’yet ve tedvîr olunur.

Hey’et‑i idâre bir re’is ile kâtib‑i umûmi ve muhâsebeciden mürekkebdir ve hükû‑
mete karşı mes’ûldürler. Hey’et‑i umûmiye tarafından ta‘yîn olunan kapdan ve müfettiş 
hey’et‑i idâre ile teşrîk‑i mesâ‘î eder. Oyunların idâresi için muhtelif spor şu‘beleri kapdan‑
larından mürekkeb bir kapdanlar hey’eti mevcuddur ve bu hey’ete umûmi kapdan riyâset 
eder.

Madde 9- İşbu hey’etlerin a‘zâ‑yı mevcûdenin nısfından bir fazlasıyla ittihâz edecek‑
leri mukarrerât mevkî‘‑i tatbîke vaz‘ edilir. Tesâvi‑i ârâ vuku‘unda re’isin bulunduğu tarafın 
re’yi tercîh kılınır. Şu kadar ki kapdanlar hey’etinin hey’et‑i idâreye muhavvel mukarrerâtı‑
nı hey’et‑i idâre kabul veya reddetmekde muhtârdır.

Madde 10- Her sene‑i mâliyenin Mart ayı zarfında hey’et‑i idâre hey’et‑i umûmiyeyi 
ale'l‑âde ictimâ‘a da‘vet eder. Heyet‑i umûmiyenin mahall‑i ictimâ‘ı Dersa‘âdet'de kulüp 
merkezidir. Lede'l‑icâb hey’et‑i idâre hey’et‑i umûmiyeyi fevkalâde ictimâ‘a dahî da‘vet 
edebilir. Hey’et‑i Umûmiyede yalnız a‘zâ‑yı asliyeden olanlar isbât‑ı vücûd ve beyân‑ı 
mütâla‘a edebilirler. Gerek ale'l‑âde gerek fevkalâde ictimâʻat için hey’et‑i idare tarafından 
on beş gün evvel matbûât ile yevm‑i ictimâ ilân olunur.

Kulüp A‘zâsının Evsafıyla Tâbi Olacağı Şerâit

Madde 11‑ Fenerbahçe Spor Kulübüˈne a‘zâ olabilmek için:
Evvelâ: Tahsil ve terbiye görmüş olmak.
Saniyen: Hukuk‑ı medeniyesine mâlik bulunmak.
Sâlisen: Ashâb‑ı namus ve haysiyetden olmak.
Rabian: Hiçbir cünha ve cinayetle mahkûm olmamış bulunmak.
Hamisen: Sporu kendisine bir san‘at‑ı mahsusa ittihâz etmemiş olmak şartdır.
A‘zâ‑yı asliye yirmi kuruş duhuliye on kuruş aidat‑ı şehriye: a‘zâ‑yı müteallime on 

kuruş duhuliye beş kuruş aidat‑ı şehriye vermeye mecburdur. 
“Fanfara” dahil olacaklar bâlâdaki aidat‑ı şehriyelerine zamîmeten devam etdikleri 

müddetçe mahiye beş kuruş daha i‘tâ ve kulüp tabibinin müsaadesini istihsâl edecekdir.
Madde 12‑ A‘zâ aralarında muhâdenet ve samimiyet teşkiline son derece gayret ve 

yekdiğerinin hukuk‑ı şahsiyesine hürmet ve kulübün nizamnamesiyle hususat‑ı saire için 
tanzim edeceği talimât ahkâmına riâyet etmekle ve hayat‑ı ictimaiye ve terbiye‑i fikriyele‑
rini bir aile‑i mesude ve medeniye şerâit‑i hayatiyesine tevfîk eylemekle mükellefdir. 

Madde 13- Kulübe dahil olmak arzusunda bulunan a‘zâ‑yı asliyeden iki zât tarafın‑
dan tavsiye edilir.

Tavsiye olunan zâtın isim ve hüvviyeti ve kimler tarafından tavsiye edildiği hey’et‑i 
idare tarafından bir varakaya tahrîr ve on beş gün müddetle kulüp salonuna taʻlik olunur.
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Bu müddet zarfında a‘zâ‑yı asliyeden her biri kendi içtihadına göre “Kabulü mu‑
vaffıkdır” yahud “Kabulünde mahzur vardır” ibaresini hâvî mazrûf ve mumzâ bir varaka 
tanzim ve hey’et‑i idare riyâsetine tevdî‘ ederler. On beş gün hitamında hey’et‑i idare işbu 
zarfları küşâd ve tasnif ile ekseriyet hangi tarafda ise ona göre kabul veya red kararını 
verir. 

Kabul kararı verildiği hâlde tavsiye olunan zâta matbû‘ bir taahhüd varakası irsâl ve 
mezkûr varaka aleʼl‑usul mûmâileyhe ve kendisini tavsiye eden zevât tarafından imlâ ve 
imza edilir.

Madde 14- A‘zâ‑yı müteallime madde‑i ânifedeki şeraite tâbi olmakla beraber taah‑
hüd varakasını ebeveynlerine imza etdirmeye ve kulüp tabibi tarafından muayene olmaya 
mecburdur.

Madde 15- A‘zâ‑yı müteallime on birinci maddede beyân olunan şeraitle “Fanfara” 
dahil olabilirler ise de hey’et‑i idare a‘zâsı olamazlar ve hey’et‑i umumiyede bulunamazlar.

Vezâif

 Madde 16- Reis‑i umumi vezâif‑i âtiyenin ifasıyla mükellefdir:
1. Kulübün muamelât‑ı umumiyesine nezaret ve ledeʼl‑icab hey’et‑i idare müzake‑

ratına iştirak ve riyâset etmek.
2. Her üç ayda bir muamelât‑ı cemiyeti tedkik ve aynıyla veya iktizâ eden kuyûd‑ı 

ihtirâzîyenin dermiyanıyla tasdik veya red etmek.
3. İndeʼl‑icab hey’et‑i idare vasıtasıyla hey’et‑i umumiyeyi fevkalâde olarak ictimâ 

bir davet eylemek.
4. Hey’et‑i idarece ihracına lüzum gösterilen a‘zâ hakkında hey’et‑i mezkûre ta‑

rafından verilen kararı tasdik veya reddetmek. Reis‑i umuminin müddet‑i me‑
muriyeti üç senedir. Müddet‑i mezkûrenin hitamında yirmi dördüncü madde 
mûcebince yeniden bir reis‑i umumi intihâb olunur. Şu kadar ki evvelki reis‑i 
umuminin tekrar intihâbı mücazdır.

Madde 17- Hey’et‑i idarenin vezaifi ber‑vech‑i âtîdir:
1. Hey’et‑i idare reis‑i umumi bulunmadığı zamanlarda hey’et‑i mezkûre reisinin 

taht‑ı riyâsetinde olarak lâ‑ekal haftada bir ictimâ eder.
2. Kulübün biʼl‑cümle umûr ve muamelâtına müte‘allik mukarrerât ittihâz eyler.
3. Muamelâtın ve kuyudat ve muhasebatın intizam‑ı cereyanı ve kulübün terrakiya‑

tına aid tedâbîr ve hususatı tezekkür ve icra‑yı icabına tevessül eyler.
4. Yeniden dahil olacak a‘zâlar hakkında a‘zâ‑yı asliyenin reylerini tasnif ve kulüp 

nizamnamesine mugayir hareketde bulunan a‘zâ hakkında yapılacak muameleyi 
tayin eyler.

5. Kulüp vâridâtının mâ‑vudiʻa‑lehine sarfı esbâbını teʼmine hasr‑ı mesâî eder.
6. İttihâz etdiği mukarrerâtı zabıt defterine kayd ve tahrîr ve duhuliye, aidat‑ı şeh‑

riye makbuzlarını imza ve tahtîm eyler. 
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7. Hey’et‑i umumiyede kıraat edilecek raporları ve kulübün bilançosunu tanzim ve 
hey’et‑i umumiyeyi davet eder. 

Hey’et‑i idarenin vazife‑i memuriyeti bir senedir. Bu müddetin hululünde yeniden 
intihabat icra olunur ve eski a‘zâ miyânından dahi tekrar hey’et‑i idare a‘zâsı intihâb olu‑
nabilir.

Madde 18- Umumi kapdan, kapdanlar hey’etine riyâset eder. Muhtelif spor şubele‑
rine dahil olacak a‘zâları karara rabt etmek üzere hey’et‑i mezkûreye tevdî‘ eyler.

Madde 19- Kapdanlar hey’eti muhtelif spor şu‘belerinin terakkiyâtına aid hususât 
ile iştigâl ve bu bâbda ittihâz‑ı mukarrerât eyler. Mukarrerâtı miyânında hey’et‑i idâreye 
ta‘alluk eden hususâtı bâ takrîr hey’et‑i mezkûreye tevdi‘ eder. Her kapdan timini kendi 
tensîbi vechile teşkile salahiyetdar ise de teşkilâtı hakkında umumi kapdana ma‘lûmât 
vermeye mecburdur. Kapdanlardan her biri kendi timlerine müte‘allik aidât‑ı şehriyeyi 
tahsil ve muhasebeci ve hey’et‑i idareden musaddak makbuzlarını sahiblerine tevdî‘ eyle‑
mekle de mükellefdir. Kapdanların vazife itibariyle merci‘i umumi kapdandır. 

Madde 20- Kâtib muhaberât ve müraselatı suret‑i munzamada icra ve muamele‑i 
kaydiyeyi ifa etmek ve hey’et‑i idare kararlarını zabıt defterlerine geçirmek ve biʼl‑cümle 
evrakın muntazam dosyalarını tanzim eylemekle mükellefdir. 

Madde 21- Muhasebeci hey’et‑i idare kararıyla vuku bulacak sarfiyatı icra ve aidat‑ı 
şehriye ve vâridât‑ı saireyi tahsil ve istifa ve muamele‑i hesabiyeyi usul‑ı muzaafeye tevfî‑
kan ifa edecek ve vâridât‑ı sarfiyata müte‘allik her gûnâ evrak‑ı vesâ’iki indeʼl‑icâb ibrâz 
edebilmek üzere hıfz edecekdir. Muhasebeci hey’et‑i idare kararına iktirân etmeyen hiçbir 
vâridât ve sarfiyatı istifa ve ifa etmeye ve kasasında beş liradan fazla para bulundurmağa 
me’zûn değildir. Beş liradan fazla mebâliğ hey’et‑i idarece tensîb olunacak bir bankaya 
tevdî‘ kılınacakdır. 

Madde 22- Müfettiş, kulübün her gûnâ muamelatını tedkik ve teftîşe ve gördüğü 
kusur ve nevâkısı bâ takrîr hey’et‑i idâreye teblîğe me’mûrdur. Müfettiş kulübün bir sene‑
lik mu‘âmelâtı hakkındaki tedkikâtını hâvi alâ tarîki'l‑hülasa bir rapor tanzim ve hey’et‑i 
umûmiyede kırâ’et olunmak üzere hey’et‑i idâreye tevdi‘ eder.

Madde 23- Hey’et‑i umûmiye kulübün bir senelik mu‘âmelât ve hesâbâtı hakkında 
gerek hey’et‑i idâre gerek müfettiş tarafından tanzîm ve kırâ’et olunacak raporları ve a‘zâ‑
yı asliye cânibinden verilecek takrîrleri istimâ‘ eder. Bunların me’âl ve mündericâtını haliy‑
le veya icâb eden ta‘dilâtın icrâsıyla kabul ve tasdîk ve kulübün terakkiyâtına aid her gûnâ 
hususâtı bi'l‑müzâkere bu bâbda ittihâz‑ı mukarrerât eder. Re’îs‑i umûmiyi ve hey’et‑i 
idâre a‘zâsını intihâb ve ta‘yîn eyler. 

Hey’et‑i umûmiye ictimâ‘ında ekseriyet‑i ârâ ile bir re’îs intihâb olunur ve ictimâ‘a 
riyâset eder. Hey’et‑i umûmiye zabtı hey’et‑i mezkûrece a‘’zâ miyânından intihâb olunacak 
iki zât tarafından tutulur ve hey’etin hitâm‑ı müzâkerâtını müte‘âkib re’îs tarafından imzâ 
edilir. İttihâz olunan mukarrerâtdan ekseriyet‑i ârâya iktirân edenler mer‘î ve mu‘teberdir. 
Kulüp a‘zâsı ekseriyet‑i ârâ ile ittihâz edilen mukarrerâta ittiba‘ etmeğe mecburdur.
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İntihâbât

Madde 24-Re’îs‑i umûmi a‘zâ‑yı asliye miyânından intihâb olunur. Bunun için işbu 
vazîfeyi ifâya muktedir en ziyâde ehliyeti olanlardan –muvâfakatleri istihsâl edilmek şar‑
tıyla‑ üç namzed intihâb edilerek hey’et‑i umûmiyeye arz olunur ve hey’et‑i umûmiyede 
re’y‑i hafî ile bunlardan en ziyâde re’y kazanan re’îs‑i umûmi ta‘yin kılınır.

Madde 25- Hey’et‑i idâre intihâbâtı için ictimâ‘‑ı umûmiden mukaddem hey’et‑i 
idâre‑i munfasıla hey’et‑i cedîdeye a‘zâ olabilecek zevâtın efkârını ba‘de'l‑istimzâc nam‑
zed olarak gösterebildiği gibi a‘zâ‑yı asliyeden olanlar dahi kendi namzedliklerini vaz‘ ede‑
bilirler ve bu sûretle irâ’e edilen namzedler re’y‑i hafî ile ayrı ayrı intihâb kılınır.

Madde 26- Her time hey’et‑i idâre tarafından bir kapdan ve bir de kapdan mu‘âvini 
ta‘yin edilir.

Mevâdd-ı Müteferrika

Madde 27- A‘zânın nizamnâme ahkâmına ri‘âyet etmesi şartdır. Aksi takdirde icâb‑ı 
hâle ve adem‑i ri‘âyetin derecesine göre o a‘zâ hakkında hey’et‑i idârece ittihâz ve re’îs‑i 
umûmi tarafından tasdîk olunacak karâr dairesinde îfâ‑yı mu‘âmele olunur.

Madde 28- Hey’et‑i idâre a‘zâsından biri bir müddet‑i kalîle için gaybubet etdiği 
takdirde hey’et‑i mezkûrenin inzimâm‑ı re’yiyle diğer bir a‘zâyı tevkîl eder. Kapdanların 
gaybûbetinde kapdan mu‘âvinleri tarafından icrâ‑yı vekâlet edilir.

Madde 29- Hey’et‑i idâreden istifâ edip de re’îs‑i umûmice istifâsı kabul edilenlerin 
yerine kendilerinden sonra o mevki‘ için en çok re’y kazananlar ta‘yin edilir.

Re’îs‑i umûminin istifâsında hey’et‑i idâre der‑akab hey’et‑i umûmiyeyi ictimâ‘a 
da‘vet eder. Yirmi dördüncü madde mûcebince re’îs‑i umûmî intihâb olunur.

Madde 30- İhtilâs ve muhill‑i nâmus ve haysiyet harekâtından dolayı hey’et‑i idâre 
kararı ve re’îs‑i umûminin tasdîki ile kulüpden tard olunan a‘zâ bilâhare hiç bir sebep ve 
sûretle kulübe kabul olunamaz. Bu gibilerin ahvâl ve harekâtı hakkındaki tedkikât ve ol 
bâbda hey’et‑i idârece ittihâz edilen mukarrerât bir varaka‑i umûmiye ile bi'l‑umûm kulüp 
a‘zâsına iblâğ ve onunla hiç vechile münâsebetda bulunmaması kendilerine ricâ ve tavsiye 
olunur.

Madde 31- Her nasılsa yalan söylemek, seb‑i şetm etmek, velev latîfe tarzında ru‑
fekâsından biriyle istihzâ eylemek, bir diğerinin hukûk‑ı şahsiyesine ta‘arruz etmek, verdi‑
ği sözde bilâ‑ma‘zeret sebât etmemek, dinini ve milletini tezyîf edecek ahvâl ve harekât‑
da bulunmak gibi âdât‑ı kasîmeyi i‘tiyâd etmiş olanların ihtârât ve tenbihât‑ı münâsibe 
ile nazar‑ı dikkatleri celb edilecek ve lede'l‑icâb düçâr‑ı tevbîh olacaklardır. Bunlardan 
tenbihât ve tevbîhât ile ıslâh‑ı hâl etmeyeceği anlaşılanlar kulüpden ihrâc mu‘âmelesine 
düçâr olacaklardır.
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Madde 32- Mevâdd‑ı sabıka mûcebince kulüpden ihrâc olunanlar hakkında gerek 
Dersa‘âdet'de gerek taşrada bulunan diğer spor kulüplerine de ma‘lûmât verilecek ve on‑
ların da her ihtimâle karşı bu bâbda nazar‑ı dikkatleri celb olunacakdır.

Madde 33- Her a‘zâ spora müte‘allik elbise vesâ’ireyi kulüpce ittihâz edilen numû‑
neye tevfikan kendi hesâbına olarak tedârik etmeğe mecburdur.

Madde 34- Kulübün kırtasiye, kahve, su gibi masârıf‑ı müteferrikası aidât‑ı şehriye‑
sinin yüzde onunu (%10) tecâvüz etmeyecekdir.

Madde 35- İşbu nizamnâme ahkâmından bazılarının tay ve ta‘dili veya yeniden ba‘zı 
mevâd ilâvesi hakkında vuku‘bulacak teklîf hey’et‑i umûmiyece şâyân‑ı kabûl görüldüğü 
takdirde ta‘dilât ve ilâvât‑ı mukteziye îfâ edilecekdir.
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BJK Müzesi koleksiyonundan temin edilmiştir.
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BEŞİKTAŞ OSMANLI JİMNASTİK KULÜBÜ'NÜN 
1911 ve 1914 TARİHLİ NİZAMNAMELERİ

Kurulması düşünülen Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübüˈne ait 26 Ocak 1911 tarihli 
nizamname ile kuruluşu gerçekleştikten sonra yeniden ele alınan 21 Şubat 1914 tarihli 
nizamnameler.

21 Şubat 1914

Beşiktaşˈda Tesisi Mukarrer Olan Osmanlı Jimnastik  Kulübü Nizamnamesidir.

Madde 1- Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübüˈnün maksad‑ı teşkili, ihtiyacât‑ı müb‑
reme‑i beşeriyeden ma‘dûd bulunan terbiye‑i bedeniyenin terakki ve tealisiyle şân‑ı mille‑
timizle mütenasib tamüʼs‑sıhha ve kavî vücudlar yetiştirmekdir.

Madde 2- Osmanlı Jimnastik Kulübüˈnün reis‑i fahrisi Beyoğlu Mutasarrıfı Muhyid‑
din Beyefendiˈdir. 

Madde 3- Kulübün nizamname‑i dahilisine tebaiyyet şartıyla bilʼa‑tefrîk‑i cins ve 
mezheb her Osmanlı kayd edilecekdir.

Madde 4- Kulüp katiyyen siyasiyatla iştigâl etmeyeceği gibi müdaviminin dinden 
mezhebden bahs etmeleri de memnudur. 

Madde 5- Kulübün biʼl‑cümle umuru mes’ul bir katible dört azâdan mürekkeb olan 
hey’et‑i idare tarafından rü’yet edilecekdir.

Madde 6- Kulüp müdaviminin i‘tâ edecekleri tekâsît‑i münasib ile ve münasib za‑
manlarda tertib edilecek müsâmere ve konferanslardan hâsıl olacak mebaliğ ile te’min‑i 
mevcudiyet edecekdir. 

Madde 7- Kulüp ağniyâ‑yı milletin muâvenet‑i nakdiyeleriyle te’sis ve tevsi edile‑
cekdir.

Madde 8- Kulübe dahil olmak isteyenlerin cünha ve cinayetle mahkum ashâb‑ı 
cerâimden olmamaları şartdır.

Madde 9- Kulübde takib edilecek muhtelif jimnastiklerin muallimlikleri hey’et‑i ida‑
reden müntehab veya haricden fahri olarak devam edecek mütehassıs muallimîn ile te’min 
edilmişdir.

Madde 10- Kulüp hey’et‑i idaresi hükûmete karşı her husus için mes’uliyeti deruhde 
eder.

Madde 11- Kulüp her sene tertib edeceği dahilî müsabakalarda ihrâz‑ı muvafakki‑
yet eden ‑zevâtı müntesibînin tezyîd‑i şevk ve heveslerine hâdim olmak üzere‑ münasib 
hediyelerle taltif edecekdir. 
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Fî 13 Kânûn‑ı Sânî sene [1]326 

Teʼsisi mukarrer olan Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü 
Hey’et-i İdaresi namına 

Kâtib-i Umumi
[imza] 

Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü Nizamnamesi

Madde 1- Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübüˈnün maksad‑ı teşkili, ihtiyacât‑ı müb‑
reme‑i beşeriyeden ma‘dûd bulunan terbiye‑i bedeniye emr‑i mühimminin memlekete‑
mizde de mazhar‑ı inkişâf olmasına çalışmak ve memlekete tamüʼs‑sıhha ve kavî gençler 
yetiştirmekdir.

Madde 2- Kulüp merkezi Beşiktaşʼda Akaratlerˈde (72) yetmiş iki numaralı mahâll‑i 
mahsusdur.

Madde 3- Kulübün nizamname‑i dahilisine tebaiyyet şartıyla ashâb‑ı namus ve hay‑
siyetden bulunan herkes kayd ve kabul olunur.

Madde 4- Kulüp mesâil‑i diniye ve siyasiye ile katiyyen iştigâl etmez.

Madde 5- Kulübün biʼl‑cümle umuru bir müdür, bir katib ve bir faâl azâdan mürek‑
keb üç kişilik hey’et‑i idaresi tarafından rü’yet olunur.

Madde 6- Kulüp müdaviminin i‘tâ edecekleri tekâsît‑i mahiye ile terbiye‑i bedeniye 
hakkında verilecek konferans ve müsamerelerden tahassul edecek mebâliğ ile te’min‑i 
mevcudiyet edecekdir.

Madde 7- Kulüp memleketin, münselik‑i hayrına hâdim bir müessese olduğundan 
ağniyâ‑yı milletin muâvenet‑i nakdiyeleriyle tevsi‘ edilecekdir.

Madde 8- Kulübe dahil olacakların cünha ve cinayetle mahkum olmamaları ve sabı‑
kalı güruhundan bulunmamaları şartdır.

Madde 9- Kulüp her sene tertib edeceği dahili müsabakalarda ihrâz‑ı muvafakkiyet 
eden gençleri münasib hediyelerle taltif edecekdir.

Madde 10- Hey’et‑i idare‑i hâzıra kulübün ber‑vech‑i bala nizamname‑i esasisi ha‑
ricinde vuku‑bulacak her hareketi için hükûmete karşı mes’uliyeti deruhde eder. 

Fî 8 Şubat sene [1]329

[mühür]
Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü
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DENİZLİ GENÇLER İDMAN KULÜBÜ'NÜN İDARÎ 
NİZAMNAMESİ

Gençleri askerliğin zorlu şartlarına hazırlamak amacıyla futbol oynamak ve izcilik 
faaliyeti yapmak üzere kurulan Denizli Gençler İdman Kulübü'nün İdarî Nizamnâmesi.

2 Mayıs 1915

İşbu nizamnâme‑i esasînin esasına mutabık olduğu tasdik kılındı. 

Fî 19 Nisan sene [1]331

[pul‑mühür]

Denizli Gençler İdmân Kulübü'nün Nizamnâme-i İdarîsi'dir. 

Mukaddime

"Sağlam vücudda sağlam fikir" artık itiraza uğramaz hakikatlerden oldu. Bâ‑husus 
son Balkan Harbi bize gösterdi ki "terbiye‑i fikriye" kadar "terbiye‑i bedeniye" de bizde 
mefkûd. Halbuki düşmanlarımızda bunlar iyi denecek derecede var. Bizim her türlü efrâ‑
dımız, az bir zahmete karşı kesilip kalıyor! İki günlük nâkıs bir gıda kuvâ‑yı bedeniyemizi 
iflâs etdiriyor. Beş kilometrelik bir yol hepimizi yoruyor. Halbuki düşmanlarımız günlerce 
açlık derecesinde nâkıs gıdalarla, karlar içinde, uzun yollar yürümek arasında bile zinde 
kalıyor. Tabii değil midir ki her hak lâyık olanındır, her hak ve mükâfât kavî olana teveccüh 
eder. İşte bunun içindir ki gençlerimize faaliyet‑i hayatiyeyi yaşatmak ve bunun için şerâit‑i 
hayatiyeyi takib etdirmek lâzım. Onlarda; yeniliğe, atalet ve uyuşuklukdan kurtulmağa 
karşı bir heves uyandırmak için "terbiye‑i bedeniye"yi ta‘mim lâzım. Şâyân‑ı şükrandır ki 
şimdilik büyük şehirlerde buna karşı umumî bir cereyân ve meyelân hâsıl oluyor. Mesela; 
düne kadar mechûl olan futbol meraklıları İstanbul, İzmir ve daha bazı şehirlerde ehem‑
miyetli bir mikdarı buluyor. Az zaman zarfında daha dün teşekkül eden bir Galatasaray 
Futbol Kulübü Romanya ve saire gibi birçok bilâd‑ı ecnebiyede bile ihrâz‑ı muvaffakiyet 
ve Türklerin namını i‘lâ ediyor. Bazı gençlerde uzun mesafeleri katetmek, güneş altında 
bulunmağa alışmak, yüzmek hevesleri de uyanıyor. Yüzünü bir kadın gibi muhafazaya ça‑
lışarak vatanını unutan; beyaz, nazlı gençlerin yanında yüzü idmanlar altında, güneşlerle 
kavrulmuş çehreler ne kadar sevimli, takdire şâyândır? Hâl‑i hâzır gençleri çevikliğe, her 
türlü tehlikelere karşı durabilmek için metânete, istikbalin Türk ordusunu teşkil edecek 
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olan bugünkü gençlerin meşâkk u mezâhime mütehammil bulunabilmesi için izciliğe alış‑
ması elzemdir. İşte bu maksada hizmet etmek üzere memleketimizde de "Denizli Gençler 
İdman Kulübü" namıyla bir kulüb teessüs etmişdir. Bu kulübün yegâne maksadı şimdilik 
gençlere futbol oynatmak, izcilik yapdırmakdır.

Kulübün; biri reis, biri veznedâr, dördü azâ olmak üzere altı kişiden mürekkeb bir 
hey’et‑i idâresi vardır. Bu hey’et kulübün esbâb‑ı terakkî ve tealisi için teşebbüsâtda bu‑
lunur. Kulübe azâ kayd eder, oyun zamanlarını oyunculara ilân eder, efrâdın kostümlerini 
muhafaza, efrâddan tahsil olunacak haftalık mebâliğ‑i muayyeneyi bi't‑tahsil defter‑i mah‑
susuna kayd eder.

Mevâd

1‑ Oyun zamanında hey’et‑i idârenin hukuk cihetinden efrâddan hiçbir farkı yokdur.

2‑ Kulübün mebâliğ‑i müterâkimesi veznedârda mahfûz bulunur ve bu meblağ 
hey’et‑i idâre azâsından ekserisinin muvafakatinin inzimâmıyla sarf olunur ve bu suretle 
icra edilen sarfiyat efrada arz olunur.

3‑ Hey’et‑i idâre azâsından hiç birinin arzusu üzerine kulüb veznesinden hiçbir para 
sarf edilemez.

4‑ Yeni top iştirâsı veyahud elde mevcud topun tamiri hey’et‑i idârenin vezâifi cüm‑
lesindendir.

5‑ Kulüb efradının lâbis olduğu kostümler eğer efrâdın kendi malı ise kendi yedlerin‑
de mahfûz bulunur. Eğer kulüb tarafından müterâkim paradan iştirâ olunmuş ise mezkûr 
kostümler beylik demek olacağından kulübün veznedârında mahfûz olarak oyun zamanla‑
rında meydana çıkarılır ve efrada tevzî‘ olunur.

6‑ Kulüb hey’et‑i idâresinin ekseriyetle murâfakati zamanında kulüb veznesinden 
mikdar‑ı kâfi meblağ icab eden hususda sarf olunur ve efrada arz olunur.

7‑ Hey’et‑i umumiye azâlarının sülüsân‑ı ârâsı olmadıkça kulübün feshine karar ve‑
rilemediği gibi hey’et‑i idâre dahi iskat edilemez.

8‑ Her ne esbâba binâen olursa olsun kulübden kat‘‑ı alaka edecek efrâdın kulübe o 
vakte kadar verdiği meblağdan hiçbir şeyi talebine hakkı olmayacakdır.

9‑ Memleketden infikâk etdikleri takdirde arzu eden efrâd kulüble alakasını kat‘ et‑
meyerek aylıklarını kemâ fi's‑sâbık te’diye etmekde muhayyerdirler.

10‑ Kulübden mazeret‑i meşrû‘asına binâen infikâk eden efrâd gaybubeti zamanında 
aylıklarını arzu etmediği takdirde te’diye etmediği gibi tekrar avdetinde yine kulübe kabul 
ve memlekete avdeti tarihinden itibaren kemâ fi's‑sâbık aylıklarını te’diye edebilirler.

11‑ Kulübün teessüsünden itibaren [1]331 senesi Nisan'ının gayesine kadar kulübe 
girecek olan efrâd hiçbir duhûliye vermeyerek kabul edilir. Bu müddet hitâmında kulübe 
girecek olanlar her masârıfa mukabil olmak üzere beş kuruş duhûliye vermeğe mecbur‑
durlar.
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12‑ Kulüb efradından altı kişi bulunduğu takdirde top alınarak oyun oynanabilir. Bun‑
dan daha dûn efrada top teslim edilemez.

13‑ Her ayın birinci günü akşamı bütün efrâd mecma‘‑ı ihvânda toplanarak bir aylık 
kulübe olan borcunu veznedâra teslim etmeğe mecburdur. O gece isbat‑ı vücud edeme‑
yenler o ayın haftasına kadar verebilirler.

Oyuncular için muktezî şerâit 

Oyuncuların kuvâ‑yı bedeniyeleri oyunun icab etdirdiği derecede olmak lâzımdır. 
Hatta kulüb, bünyesi kâfi derecede sağlam olmayanlar üzerine bu oyunun icra edeceği 
tahribâta mâni olacak tedâbîr ittihazına vazifeten mecburdur.

Kulübümüz aynı zamanda her kazayı men‘ edecek tedbirlerin ittihazına mecburdur. 
Aksi takdirde her zâyiâtın mes’ul‑ı manevîsi kulübümüz olacakdır. Oynayacak gençler on 
beş yaşından dûn olmayacakdır.

Fî 12 Nisan sene [1]331.

[pulun üzerindeki tarih] Fî 19 Nisan sene [1]331
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GALATASARAY BEDEN TERBİYESİ KULÜBÜ'NE 
İKİ KOTRA VERİLMESİ

Ganâim‑i Bahriye Müsâdere Komisyonu tarafından elkonulan üç kotradan ikisinin 
Galatasaray Beden Terbiyesi Kulübü Reisi Ali Sami Bey'in isteği üzerine bu kulübe veril‑
mesi.

13 Mayıs 1915

Huzur-ı Sâmî-i Hidîv-i A‘zamîlerine

Fehâmet‑meâb efendimiz

Ganâim‑i Bahriye Müsâdere Komisyonu'nca zabt edilen merâkib‑i bahriyeden Fran‑
sa tebaasından Mösyö Delil'e aid "Sayklamen" ve yine Fransa tebaasından Mösyö Bodvi'ye 
aid olan "Belfis" ve İngiltere tebaasından Mister Richo'ya aid "Darent" nam kotralardan 
ikisinin taht‑ı himaye‑i fahîmânelerinde bulunmakla müftehir olan ve memleketimizde id‑
man âlemine an‑kadîm hidmeti sebkat etmiş bulunan yurdumuza lütuf ve ihdâsı zımnında 
istirhâmnâme‑i çâkerânemizin Nezâret‑i Celîle‑i Bahriye'ye havalesi bâbında emr u irâde 
veliyyü'l‑emr efendimizindir.

Fî 21 Nisan sene 1331

Galatasaray Terbiye-i Bedeniye Kulübü Reisi 
Ali Sami

* 
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Harbiye Nezâreti
Beşinci Nakliyat ve Sevkiyât Şubesi
Numara:
Şube: 274
244

Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir 

21 Nisan sene [1]331 tarih ve 239 numaralı tezkire‑i sâmiyeleri arîza‑i cevabiyesidir. 
Ganâim‑i Bahriye Müsâdere Komisyonu'nca zabt edilen iki aded kotraya Seyr‑i Sefâin İdâ‑
resi'nce de lüzum olmadığı icra edilen tahkikâtdan anlaşılmışdır. Tezkire‑i fahîmânelerine 
merbût istid‘ânâme leffen iade ve takdim kılındı. Ol bâbda emr u fermân hazret‑i veliy‑
yü'l‑emrindir.

Fî 26 Cemâziyelâhir sene [1]333 ve fî 28 Nisan sene [1]331

Harbiye Nazırı namına
[imza]

* 

Daire-i Sadâret
Kalem-i Mahsusu
Şubenin evrak numarası: 249
Tarih-i tebyîz: 28 Cumâdelâhire sene [1]333/30 Nisan sene [1]331

Bahriye Nezâreti Vekâlet-i Celîlesi'ne

Ganâim‑i Bahriye Müsâdere Komisyonu'nca zabt edilen merâkib‑i bahriyeden "Sayk‑
lamen", "Belfis", "Darent" namındaki kotralardan ikisinin Galatasaray Terbiye‑i Bedeniye 
Kulübü'ne ihdâsı mezkûr kulüb reisi tarafından bâ‑arzuhâl istid‘â olunması üzerine sebk 
eden istifsâra cevaben mârrü'l‑beyân komisyonca zabt edilen iki aded kotraya Seyr‑i Sefâin 
İdâresi'nce lüzum olmadığı icra olunan tahkikâtdan anlaşıldığı Harbiye Nezâret‑i Celîlesi'n‑
den inbâ olunmuş ve bunların Daire‑i Bahriye'ye de adem‑i lüzumu tahkik kılınmış olmakla 
mebhûsün anh kotralardan ikisinin sâlifü'z‑zikr kulübe i‘tâsına himmet.

Müsteşarlık Vekâlet‑i Aliyyesi'nin işareti mûcebince.
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Galatasaray Kulübü Heyet-i İdaresi. sağdan sola üst fotoğraflar: Galatasaray Kulübü’nün müessis 

ve reisi Ali Sami [Yen] Bey, Reis-i sani ve kasadar Rıza Bey, sağdan sola alttaki fotoğraflar: Katib-i 

umumi ve muhasib Cevdet Bey, Tenis kaptanı ve Osmanlı keşşafları müessisi Ahmed Robinson Bey, 

Futbol kaptanı Emin Bülend Bey.

İdman, numara 2, 1 Haziran 1329 [14 Haziran 1913], s. 21.
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ALTINÖRS İDMAN YURDU KURULUŞ 
NİZAMNAMESİ 

Üyelerinin bedensel ve zihinsel gelişimini sağlamak ve bu sayede Türk milletine fay‑
dalı bireyler yetiştirmek amacıyla ve sadece idmanla uğraşıp siyasetle iştigal etmemek 
üzere kurulan Altınörs İdman Yurdu isimli cemiyetin nizamnâmesi ve cemiyetin kuruluşu‑
na dair yazışmalar. 

3 Kasım 1915

İstanbul Vilâyeti Cânib-i Vâlâsına 

Saâdetli efendim hazretleri 

Merbût nizamnâmede muharrer şerâit dahilinde olarak idman talimleri yapmak 
maksadıyla "Altunörs İdman Yurdu" namıyla bir cemiyet teşekkül etmişdir. Merkez‑i idâ‑
resi Kazlı'da Mehmed Paşa Akaretleri'ndedir. Hey’et‑i idâre esâmîsi de merbût pusulada 
muharrer olmakla lâzım gelen muamelenin ifası ve muktezî ilmühaberin i‘tâsını istirhâm 
ederiz efendim. 

Fî 7 Eylül sene [1]331

Hekimoğlu Ali Paşa'da 
Ömer Lütfi Efendi'nin 
dükkânında müste’cir 

Müessis Kâzım

Kazlıçeşme'de Mehmed Paşa 
Akareti'nde Mukim Müessis 

Hüsnü

Kazlıçeşme'de Muhtâr 
Şahab Efendi'nin 
odasında mukim 

Müessis Ali

Cemiyetler Kitâbeti'ne

8-7-[1]331

Cemiyetler Nizamnâmesi mûcebince müessisler ile hey’et‑i idâreyi teşkil eden zât‑
ların hüviyetleri hakkında tedkikât ve tahkikât‑ı lâzımenin icra ve inbâsı zımnında Polis 
Müdüriyet‑i Umumiyesi'ne işbu evrakın takımıyla irsâl buyurulması istirhâmıyla huzur‑ı 
sâmî‑i vilâyet‑penâhîye arz ve takdim kılındı efendim. 

9 Eylül sene [1]331
Cemiyetler Kâtibi namına  

Bende  
Nazmi 



Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da Spor

286

Mazrûfen Polis Müdüriyet-i Umumiyesi cânib-i vâlâsına 

9-7-[1]331

Vali namına  
[imza] 

[Belgenin arka yüzü]
3/781

Merkez‑i idâresi Kazlı'da Mehmed Paşa Akaretleri'nde olmak üzere bu kere yeniden 
teşekkül eden Altunörs İdman Yurdu nâm cemiyetin hey’et‑i idâresini teşkil eden ve mer‑
bût pusulada esâmîsi muharrer zevâtın bir gûnâ mahkumiyeti mesbûk olmadığı ve hukuk‑ı 
medeniyelerine mâlik bulundukları ve cümlesinin sinni hadd‑i nizamîden efzun bulunduğu 
icra kılınan tahkikâtdan anlaşılmış olmakla İstanbul Vilâyet‑i Aliyyesi'ne arz ve takdim 
kılınır. 

Fî 13 Teşrîn‑i Evvel sene [1]331

Polis Müdür-i Umumîsi namına  
[imza] 

Tedkik ve beyânı zımnında Cemiyetler kâtibine fî 14 minh. 

Polis Müdüriyet‑i Umumiyesi'ne maʻlûmât verilmekle beraber ruhsatnâmesi dahi 
i‘tâ edilmiş ve işbu evrak dosyasında hıfz olunmuşdur. Fî 21 Teşrîn‑i Evvel sene [1]331

Serkâtib namına  
[imza] 

Esas-ı Nizamnâme

Maksad

Madde 1- Sağlam dimağların kavî vücudlarda bulunduğu ve memleketimizin iyi ve 
musîb düşünür ve her düşüncesiyle mühim ihtirâ‘lar vücuda getirir büyük dimağlı Türk 
san‘atkârlarına pek çok ihtiyacı oluğu cihetle Türk ve Müslüman san‘atkârlarının böyle kavî 
bir vücuda ve binâenaleyh sağlam ve sâlim bir fikre malikiyetlerini te’min edecek her biri‑
nin her türlü müşkilâta dayanabilmeleri korkmaz, yılmaz, azimkar ve sebatkar olmaları ve 
dedelerimizden intikal eden cevval bir kana hissiyât‑ı vatan ile mütehassis bir kalbe sahib 
bir unsur‑ı müfîd hâlini iktisâb etmeleri için icab eden vesâit‑i mümkineyi tehyi’e edecek 
"Altun Örs İdman Yurdu" namıyla bir cemiyet açılmışdır. 
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Yurd'un vazifesi 

Madde 2- Yurd; her türlü idman ve cündîlikler ile vakit vakit tertib edeceği va‘z u 
nasihatleri ve kütübhanesinde bulunduracağı faideli kitablarıyla Türk ve Müslüman san‘at‑
kârlarının birinci maddede izah olunduğu üzere memlekete nafi‘ bir unsur olabilmeleri için 
çalışacakdır.

Madde 3‑ Yurd siyasiyâtla asla uğraşmayacak ve ancak idmanla iştigâl edecekdir. 

Hey’et-i İdâre 

Madde 4- Yurd'un umûr ve hususâtı altı ay muvazzafiyetle hey’et‑i umumiyece in‑
tihâb edilmiş bir reis, bir kâtib, bir muhasebeci, bir kasadar ve bir dahilî müdürden müte‑
şekkil bir hey’et‑i idâre tarafından rü’yet olunur. 

Madde 5- Reis; hey’et‑i idâreye riyâset etmek ve hükûmetle konuşmak ve anlaşmak, 
kâtib; yurdun her türlü yazılarını yazmak, muhasebeci; muamelât‑ı hesabiye ile uğraşa‑
rak vâridât ve masârıfâtı tevazün etdirmek ve alınacak eşyayı mübâya‘a etmek, kasadar; 
mensubînden alınacak duhûliyeleri ve kasaya girecek her meblağı ahz etmek ve saklamak, 
dahilî müdür; yurdun intizam‑ı dahilîsini ve bi'l‑cümle eşyayı muhafaza etmek vazifeleriyle 
muvazzafdırlar. 

Şerâit-i Duhûl 

Madde 6- Yurd'umuz her iyi huylu Türk ve Müslüman san‘atkârı için açıkdır. 

Madde 7- Yurd'a girmek için mensubînden iki kişinin kendisine hüsn‑i şehadetde bu‑
lunması ve on sekiz yaşından küçük ise ebeveyninin rızasını tahsil etmesi, evvelce idman 
kulüblerinde bulunmuş ise fena bir hâli sebkat etmediğini mübeyyin bir tasdiknâme irâesi 
ve hey’et‑i idârenin kararı lâzımdır. 

Madde 8- Yurd'a kayd olunan her azâ bir mecidiye duhûliye ve her ay on altı yaşın‑
dan küçükler üç kuruş, büyükler beşer kuruş vermekle mükellefdirler. Fazlası teberru ad‑
dolunur. Şehriyyesini veremeyeceği hey’et‑i idârece anlaşılan azâ yalnız duhûliye vermekle 
yurda kayd olunabilir. 

Madde 9-  İdmanla iştigâl etmemek üzere yurda intisab edeceklere fahri azâ denir. 
Fahri azâlara duhûliyeleri bir mecidiye ve şehriyyeleri kendi takdir etdikleri kadardır. 

Madde 10- Duhûliye ve aylıkları vermekden imtinâ‘ edenler haysiyet‑şikenane ah‑
vâlde bulunanlar, nizamnâmeye itaat etmeyenler hey’et‑i idâre kararıyla yurddan ihrac 
olunur. 

Madde 11- Kendi arzusuyla yurddan çıkanlara yurda borçları var ise te’diye etdik‑
den sonra hüsn‑i hâli musaddak bir vesika verilir. İki sene sonra çıkanlar tekrar girdikleri 
takdirde duhûliyeden muafdırlar. 
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Dağılma 

Madde 12- Yurd'un dağılmasını mensubînin dörtde üçü kabul etdiği takdirde mev‑
cud akçe Osmanlı Donanma Cemiyeti'ne, eşya dahi hükûmetçe tanınmış bir idman kulübü‑
ne verilmek üzere Müdafaa‑i Milliye'ye terk edilir. 

Madde 13- İşbu nizamnâmenin tadil ve tağyîri hey’et‑i umumiyenin sülüsân ekseri‑
yetiyle kabildir. 

Fî 7 Eylül sene [1]331

Müessis Kâzım Müessis Hüsnü Müessis Ali

[mühür]
Altunörs İdman Yurdu

Hey’et-i İdâre 

Reis: Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi'nde Kasab Hacı Receb‑zâde Ömer Lütfi Efendi'nin 
dükkânında müste’ciren sâkin Zeytinburnu Fişenk Fabrikası ustalarından Kâzım Efendi.

Kâtib: Kazlıçeşme'de Muhtâr Şahab Efendi'nin mutasarrıf olduğu odada müste’ci‑
ren sâkin Filibeli Hâfız Ali Efendi.

Muhasebeci: Yedikule'de Mirahur Mahallesi'nde Ali Efendi Sokağı'nda yirmi üç nu‑
maralı hânede sâkin Zeytinburnu Fişenk Fabrikası ustalarından Yusuf Efendi. 

Kasadar: Aksaray'da Koğacıdede Mahallesi'nde Kantarcı Sâdık Efendi'nin hânesinde 
sâkin Zeytinburnu Fabrikası ustalarından Osman Efendi. 

Dahilî Müdür: Kazlıçeşme'de Mehmed Paşa Akareti'nde "23" numarada sâkin Bos‑
nalı Hüsnü Efendi. 

Fî 7 Eylül sene [1]331

Müessis Kâzım Müessis Hüsnü Müessis Ali

[mühür] 
Altunörs İdman Yurdu
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GENÇ DERNEKLERİ GEÇİCİ KANUNU

Harbiye Nezareti'nin emir ve idaresine tabi olmak ve gençleri askerliğe hazırlamak 
üzere kurulan, Gürbüz Derneği ve Dinç Derneği olmak üzere iki kısımdan oluşan Genç 
Dernekleri'nin geçici kanunu. 

26 Nisan 1916

Bâbıâli
Dahiliye Nezâreti
İdâre-i Umumiye-i Dahiliye Müdüriyeti
Umumî 6331

Umum 147

Tahrirât-ı Umumiye

Genç Dernekleri teşkiline dair 14 Cumâdelâhire sene [1]334 ve 4 Nisan sene [1]332 
tarihli kânûn‑ı muvakkatin sureti ber‑vech‑i zîr ta‘mimen tebliğ olunur efendim.

Fî 23 Cumâdelâhire sene [1]334 ve 13 Nisan sene [1]332

Nâzır namına 
Müsteşar Vekili 

[imza]

Kânûn-ı Muvakkat Sûreti

Birinci Madde: Harbiye Nezâreti'nin emr u irâdesine tâbi olmak üzere Genç Der‑
nekleri teşkil edilecektir. İşbu dernekler Gürbüz Derneği ve Dinç Derneği nâmıyla iki kısım‑
dan ibaretdir. 

İkinci Madde: Tâbiiyet‑i Devlet‑i Aliyye'de bulunup 12 yaşından 17 yaşına kadar 
olan gençlerden “Gürbüz Derneği” ve on yedi ve on yediden yukarısında bulunan gençler‑
den “Dinç Derneği” teşkil olunur. 

Dernekler için muayyen esnân dahilinde bulunan her Osmanlı, derneklere dahil ol‑
mağa ve talimâtnâme‑i mahsusu ile muayyen olan talimlere bi'l‑fi‘l  iştirak etmeye mec‑
burdur. Bu mecburiyet her gencin hizmet‑i fî‘liye‑i askeriyesini îfâ etmek üzere silah altına 
alındığı tarihe kadar devam eder. Ahvâl‑i sıhhiyelerinin müsaid olmadığı tebeyyün edenler 
ve her ne suretle olursa olsun memâlik‑i ecnebiyede bulunanlar müstesnadır. 
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Üçüncü Madde: Kurâ ve mahallât muhtarları sene‑i hâliyenin hulûlünden evvel ken‑
di karye ve mahallesi dahilinde bulunan ve on iki ve on yedi yaşına giren gençlerin isimle‑
rini mübeyyin olarak ayrı ayrı ikişer defter hazırlamaya ve işbu defâtiri Mart'ın nihayet on 
beşinci gününe kadar karye ve mahallenin merbût olduğu mıntıka jandarma kumandanına 
teslim etmeye ve mıntıka jandarma kumandanları işbu defâtirden birer nüshasını mıntıka‑
larında bulundukları kolordu kumandanlarına veya ahz‑ı asker reislerine sür‘at‑i mümkine 
ile göndermeye mecburdurlar. 

Karye ve mahalle nüfusunda mukayyed olub da muvakkaten veya berâ‑yı tahsil ma‑
hall‑i âharda bulunanların künyelerine ayrıca şerh verilir. 

Dördüncü Madde: Kolordu kumandanları veya ahz‑ı asker reisleri Dinç Dernekleri 
teşkilâtını ifa ve talimlerin o bâbdaki program ve talimâtnâme dâiresinde icrasına nezâ‑
retle mükellefdir. İşbu teşkilâtın icrası emrinde memurîn‑i mülkiye tarafından dahi muâ‑
venet‑i lâzıme ifâ olunur. 

Beşinci Madde: Gürbüz Dernekleri mekteb muallimleri veya hükûmet‑i mahalliyece 
haricden intihâb edilecek münasib rehberler tarafından ve Dinç Dernekleri berrî ve bahrî 
zâbitân ile sıhhiye ve jandarma zâbitânı ve küçük zâbitler tarafından sevk ve idâre edilir. 

Altıncı Madde: Derneklerin teşkili ve gençlerin celb ve cem‘i ve kumandan ve mu‑
allimlerin tayini ve mekteblerde işbu dernek teşkilât ve mu‘âmelâtının suver‑i tatbikası ve 
husûsât‑ı sâiresi ayrıca tanzim edilecek nizamnâme ve talimâtnâmelerle tayin edilecektir.

Yedinci Madde: Dinç derneklerine devam ile talimlerini ikmâl edenlerden askerliğe 
hazırlandığına ve muhtelif talimler icrasına kabiliyet kesb etdiğine dair bâ‑istid‘â müraca‑
at ve talimâtnâme‑i mahsusuna tevfikan bi'l‑imtihân isbât‑ı ehliyet eden gençlere ehliyet‑
nâme verilir.

Ehliyetnâme istihsâline muvaffak olanlar ber‑vech‑i âtî müsaadâta mazhar olurlar: 

Evvelâ: Mensub oldukları kolordular ahz‑ı asker mıntıkaları dahilinde sunûf‑ı muhte‑
life‑i askeriyeden istedikleri sınıfa ve arzu etdikleri mevki‘‑i askerîye gönderilirler.

Sâniyen: Tâlib olmadıkça bilâd‑ı hârredeki kıta‘ât‑ı askeriyeye sevk olunmazlar.

Sâlisen: Hizmet‑i askeriyeye ba‘de'l‑kabul terfi‘a bi'l‑imtihân isbat‑ı liyakat eyledik‑
leri hâlde onbaşılığa terfî‘ nizamnâmesinde muharrer asgarî müddetden dört mâh evvel 
terfi‘ için bir zamm‑ı kıdeme mazhar olur ve o suretle terfî‘‑i rütbe ederler.

Râbi‘an: Bir sene kıt‘ada hizmet edenlerden hüsn‑i hulku ve kâbiliyeti ile mütemâyiz 
olanlar vakt‑i hazarda bi't‑tercih nezâret ve kolordu ve fırka ve ahz‑ı asker dâirelerinde 
emirberlik hidemâtına tayin olunurlar. 

Hâmisen: Esna‑yı vazifede hidemât‑ı hasenesi meşhûd olan ve kanunen ceza‑dîde 
olmamış bulunan efrada her sene manevraları müteâkib iki buçuk mâh me’zûniyet verilir. 

Sekizinci Madde: Ale'l‑umum derneklere iştirak etmek mecburiyetinde bulunlar 
bi'l‑fi‘l talimlerde bulunmadıkları veya derneklere muntazaman devam etmedikleri takdir‑
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de hükûmet‑i mahalliye ma‘rifetiyle cebren talime sevk edilirler ve devamsızlıkları teker‑
rür edenler ehliyetnâme imtihanlarına kabul olunmazlar. 

Dokuzuncu Madde: Evvelce neşr edilmiş olan Genç Dernekleri Nizamnâmesi işbu 
kânûnun neşrinden itibaren mefsûhdur. 

Onuncu Madde: İşbu kânûn tarih‑i neşrinden mu‘teberdir.

On Birinci Madde: İşbu kânûnun icra‑yı ahkâmına hey’et‑i vükelâ me’mûrdur. 

Meclis‑i Umumî'nin ictimâında kanuniyeti teklif olunmak üzere işbu lâyiha‑i kânûni‑
yenin muvakkaten mevki‘‑i mer‘iyete vaz‘ını ve kavânîn‑i devlete ilâvesini irâde eyledim.

Fî 14 Cumâdelâhire sene [1]334 ve 4 Mart sene [1]332

Mehmed Reşad

Sadrazam 
Mehmed Saîd

Şeyhülislâm ve 
Evkâf‑ı Hümâyûn 

Nâzırı 
Hayri

Harbiye Nâzırı ve 
Bahriye Nâzırı Vekili 

Enver

Dahiliye Nâzırı ve 
Maliye Nâzır Vekili 

Tal‘at

Hariciye Nâzırı 
Halil

Adliye Nâzırı ve 
Şûrâ‑yı Devlet Reisi 

Vekili İbrahim

Nâfi‘a Nâzırı 
Abbas

Maârif Nâzırı ve 
Posta ve Telgraf 

Nâzır  Vekili 

Ahmed Şükrü

Ticaret ve Ziraat Nâzırı 
Ahmed Nesîmî
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CANİK SANCAĞI'NDA GENÇ DERNEKLERİ'NİN 
KURULMASI

Samsun, Bafra, Çarşamba ve Ünye'de Genç Dernekleri'nin teşkilâtına ve toplanan 
üyelerin eğitimlerine başlandığı, Genç Dernekleri'nin Gürbüz ve Dinç Dernekleri şeklinde 
iki kısma ayrıldığı, liva dahilinde Gürbüz Derneklerine 688 ve Dinç Derneklerine ise toplam 
580 kişinin üye yapıldığına dair Canik Livası mutasarrıflığından gelen telgraf.

25 Şubat 1917

Tarih: 12 Şubat [1]332
Mahrec: Samsun 
Numara: 2582

Dahiliye Nezâreti'ne 

C. 10 Kânûn‑ı Sânî sene [1]332 ve 4513/733 merkez ve mülhakât‑ı livada Genç Der‑
nekleri'nin teşkilâtına başlanmış ve cem‘ olunabilen efrâdın talim ve terbiyelerine devam 
ve talimâtnâme mûcebince bu derneklere dahil olan efrâdın kâmilen cem‘ine sarf‑ı mesâî 
edilmekde bulunmuşdur. Şubenin verdiği maʻlûmâta nazaran merkezde Gürbüz Derneği'ne 
dahil efrâd 6225 ve Dinç Derneği efrâdı ise 959 neferden ibaret olup bunlardan mekâtib‑i 
ibtidâiyede 340 gürbüz ve şubece 553 nefer dinç ve Bafra kazâsında 138 gürbüz ve 27 dinç 
ve Çarşamba kazâsında 60, Ünye'de 150 nefer gürbüz ki cem‘an liva namına 688 gürbüz ve 
580 dinç efrâd cem‘ olunmuş ve talimler icra ve ara sıra kasaba haricine tenezzühler tertib 
edilmek ve meşhudata dair muhtıralar ve arazi üzerinde keşfiyâtı yapdırılmak suretiyle 
efrâd‑ı mezbûrenin ta‘allüm ve terbiyelerine ihtimâm edilmekde bulunduğu ma‘rûzdur. 

Fî 12 Şubat

Mutasarrıf  
Müştak 
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HALEP'TE GÜRBÜZ DERNEKLERİ

Halep mekteplerinde teşkil edilen Gürbüz Dernekleri'nde yaşı ve sağlığı yerinde 
olanlardan rehberler tayin edildiği ve bu rehberler eşliğinde gürbüzlere haftada iki defa 
jimnastik eğitimi yaptırıldığı. 

22 Mayıs 191748

4527/97

Haleb Ahz-ı Asker İkinci Şube Riyâseti'ne makam-ı vilâyetden muhavvel 13 Mayıs 
[1]333 tarihli ve 611 numaralı tezkiresine derkenardır.

Dinç teşkilâtı cihet‑i askeriyeye âid olduğu cihetle şimdiye kadar mekteblerde teşkil 
edilememişdir. Gürbüz dernekleri teşkilâtı geçen [1]332 senesi Teşrîn‑i Evvel'inden itiba‑
ren Haleb mekteblerinde teşkil ile sinn ve ahvâl‑i sıhhiyeleri müsaid olanlardan rehber‑
ler tayin edilmiş ve ol bâbdaki talimâtnâmesi mûcebince baş, kol, gövde, bacak ve ayak 
hareketleri, koşu, sıçrama, taş atma, sıklet atma (muhtelif vaz‘iyette) toplu ve yürüyüş 
talimleri ve birçok terbiyevî oyunlar icra ettirilmesine ve öğrenilmesine ve umum mekâtib 
talebesinin ictimâ‘ıyla dört def‘a tecrübeleri ma‘rifetle icra edilmişdir. Umum rehberler 
haftada birer defa ictimâ etdirilerek kendilerine verilen talimât ve program dâiresinde 
rehber, gürbüzlere haftada iki defa terbiye‑i bedeniye ve tatbikât yaptırılmış[dır]. Haleb 
mekâtibinde teşkil edilen gürbüz derneklerini mübeyyin defter merbûten takdim kılınmış 
olmakla mezkûr defterin Dersaâdet'deki Genç Derneği Müfettişliği'ne irsâline ve keyfiyetin 
Ahz‑ı Asker İkinci Şubesi Riyâseti'ne cevaben emr u iş‘ârına müsaade buyurulması bâbın‑
da emr u irâde efendim hazretlerinindir. 

48   Tarih belgenin arka yüzünden alınmıştır. 



İzmir Genç Dernekleri Gürbüzleri. Aydın vilâyeti rehber-i umumisi Mehmed Nuri 
Bey’in idaresinde dağa tırmanma talimlerinde.

Osmanlı Genç Dernekleri, Sayı 7, 1 Mart 1334. [1 Mart 1918], s. kapak.
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MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN FENERBAHÇE 
SPOR KULÜBÜ'NÜ ZİYARETİ SIRASINDA 
HATIRA DEFTERİNE YAZDIĞI TEBRİK

Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Mayıs 1919 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziya‑
ret vesilesi ile kulüp hatıra defterine yazdığı tebrik yazısında Fenerbahçe Kulübü'nün her‑
kes tarafından takdir edilen mesaisini işittiğini ve ziyaret etmek istediğini, ancak ziyaretini 
gerçekleştirme fırsatını ancak yakaladığını ve bu vesile ile takdir ve tebriklerini iletmekten 
övünç duyduğunu ifade etmektedir.

3 Mayıs 1919

Fenerbahçe Kulübü'nün her tarafda mazhar‑ı takdîr olmuş bulunan âsâr‑ı mesâ‘isini 
işitmiş ve bu kulübü ziyâret ve erbâb‑ı himmetini tebrik etmeği vazife edinmişdim. Bu 
vazifenin îfâsı ancak bugün müyesser olabilmişdir. Takdirât ve tebrikâtımı buraya kayd ile 
mübâhiyim.

3/5/[13]34
Ordu Kumandanı

M. Kemal
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BURSA SPOR KULÜBÜ'NÜN JİMNASTİK 
DİREKLERİ SATIN ALMAK İSTEMESİ

İstanbul'da müzayedeye konmuş olan jimnastik direklerinin Bursaspor Kulübü tara‑
fından satın alınmak istendiği.

17 Mayıs 1919

Huzur-ı Âlîlerine

Efendim hazretleri

Yevmî İstanbul gazetelerinde ilânât kısmında müdüriyet‑i âlîlerinizden mevki‘‑i mü‑
zayedeye vaz‘ olunan cimnastik direklerini mümkünse her ne bir fiyat üzere ise lutfen 
Bursa Spor Kulübü namına gönderilmesini taleb [ve] istirhâm eylerim. Her ne kadar var 
ise cümlesini gönderilmesini taleb ile esmânını serî‘an âtîdeki adrese bildirmenizi istirhâm 
ederek ihtirâmât‑ı fâikamızın kabulünü ayrıca niyaz eylerim, efendim.

Fî 17 Mayıs sene [1]335

Bursa Spor Kulübü Müessisi ve Reis-i dâ‘îsi 
Burhaneddin 

[mühür]
Bursa Spor Kulübü
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HİLAL SPOR KULÜBÜ

Erenköy ve Göztepe spor kulüplerinin birleşmesiyle Hilalspor Kulübü'nün kurulduğu.

20 Ekim 1919

Tebyîz tarihi: 20 Teşrîn-i Evvel sene [1]335

Emniyet-i Umumiye'ye Derkenâr

Erenköy ve Göztepe spor kulüblerinin tevhîdiyle bu kere teşekkül etdiği beyânıyla 
ihbar ve ruhsat‑ı resmiyesi taleb edilen "Hilal Spor" Kulübü'ne aid nizamnâmeler mün‑
dericâtı Cemiyetler Kanunu ahkâmına muhalif mevâddı ihtivâ etmediği cihetle muktezî 
ilmühaberin i‘tâsında mâni‑i kanunî görülemediği, ancak akdemce teşekkül edip bu kere 
tevhîd edildikleri bildirilen Erenköy ve Göztepe spor kulübleri müessislerinin bu bâbda 
rıza ve muvâfakatları mevcud olup olmadığı tahkik ve mezkûr kulüblere aid ilmühaberler 
istirdâd edilmek lâzım geleceği mütalaasıyla Emniyet‑i Umumiye Müdüriyeti Memuriyet‑i 
Aliyyesi'ne tevdî‘ ve takdim kılındı.

[imza]

Fî 20 Teşrîn‑i Evvel sene [1]335
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MÜHENDİS MEKTEBİ İDMAN YURDU

Teşkil olunan Mühendis Mektebi İdman Yurdu isimli cemiyetin Cemiyetler Kanunu'na 
göre kurulmasında bir sakınca olmadığı fakat cemiyetin merkezi Mühendis Mektebi olarak 
gösterildiğinden bu duruma onay verilip verilmediğinin mektep müdüriyetinden sorulması. 

26 Kasım 1919

Emniyet-i Umumiye'ye -Derkenar

Teşkil kılındığı beyânıyla ruhsat‑ı resmiyesi taleb edilen Mühendis Mektebi İdman 
Yurdu namındaki cemiyete aid olarak tevdî‘ edilen merbût nizamnâmeler mündericâtı Ce‑
miyetler Kanunu'na muhalif görülmediğinden muktezî ilmühaberin i‘tâsında mâni‑i kanunî 
bulunmadığı ancak nizamnâmenin üçüncü maddesinde yurd merkezi olarak Mühendis 
Mektebi irâe edilmekde olduğundan mekteb idâresince bu cihete muvâfakat edilip edil‑
mediği hususunun mekteb‑i mezkûr müdüriyetinden isti‘lâmı muvâfık olacağı beyânıyla 
Emniyet‑i Umumiye Müdüriyeti Memurîn‑i Aliyyesi'ne tevdî‘ olunur. 

[imza] 

Fî 26 Teşrîn‑i Sânî sene [1]335
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GELİRLERİ MUHACİRLERİN İHTİYAÇLARI 
İÇİN KULLANILMAK ÜZERE TÜRK İTTİHAT 

SPOR İLE FENERBAHÇE ARASINDA FUTBOL 
MÜSABAKASI DÜZENLENMESİ

İstanbul'da sayıları her geçen gün artan Müslüman Muhacirlerin ihtiyaçlarının kar‑
şılanmasına yardım için gelirleri Muhacirîn‑i Müslimeye Mu‘âvenet Komisyonu'na bağış‑
lanmak üzere Türk İttihat Spor ile Fenerbahçe Kulübü arasında bir müsabaka yapılmasına 
karar verildiği, müsabakanın gerçekleştirileceği sahanın bozuk zemininin düzeltilmesi için 
yeterli miktarda kumun getirtilmesi hakkında Kadıköy Belediye Dairesi'ne gönderilen yazı.

10 Ağustos 1921

Dâhiliye Nezâreti Aşâ’ir ve Muhâcirîn Müdîriyet-i Umûmiyesi

Târîh-i tebyîzi: 10 Ağustos sene [1]337

Bihî

Müdîriyet‑i Umûmiye‑i Maliye'den Kadıköy Dâire‑i Belediyesi Müdîriyeti'ne Tezkire

Ahvâl ve hâdisât‑ı ma‘lûme dolayısıyla Dersa‘âdet'e ilticâya mecbûr olan ve mikdârı 
pek mühim bir meblağa bâliğ olan muhacirîn‑i İslâmiyenin tehviyet‑i ihtiyâcları esbâbını 
istikmâl etmek üzere ol bâbdaki nizamnâme mûcebince Meclis‑i Hass‑ı Vükelâca teşkîl 
olunan Muhacirîn‑i Müslimeye Mu‘âvenet Komisyon‑ı Âlîsince vâki‘ olan teşebbüsât üze‑
rine Türk İttihad Spor ile Fenerbahçe Kulübü arasında bayramın ikinci günü Kadıköyü'nde 
Union Kulüb'de bir müsâbaka icrâsıyla hâsılâtın muhâcirîn‑i mezkûreye tahsîsi takarrur 
etmiş ve hâlbuki çayır müsâbakanın icrâsına imkân bırakmayacak derecede bozuk bir hal‑
de bulunmuş olmağla mikdâr‑ı kâfî kumun tanzifât arabalarıyla nakletdirilerek mahall‑i 
mezkûrun mümkün mertebe tanzîmi için îcâb edenlere evâmir‑i lâzıme i‘tâsını ricâ ve bu 
vesîle arz‑ı ihtirâm olunur efendim.
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GALATASARAY SPOR KULÜBÜ'NÜN STADYUM 
İÇİN ARSA TALEBİ

Galatasaray Spor Kulübü'nün stadyum olarak kullanmak üzere Dolmabahçe Gazha‑
nesi arkasındaki arsadan bir kısmının kendilerine kiralanmasını talep ettikleri. 

9 Ocak 1922

Sâbık Maliye Nazırı Tevfîk Beyefendi Hazretlerine 

Hususidir

Efendim hazretleri 

Galatasaray Spor Kulübü, kulübe muhtass bir stadyuma mâlik olmaması dolayısıyla 
azâsının mümarese icra edemediğini bildirerek idâresi zât‑ı âlîlerine mevdû‘ ve Dolma‑
bahçe Gazhanesi arkasında kâin araziden bir kısmının kendilerine icâra verilmesi suretiyle 
bu arzularının tatmini cihetine gidilmesini rica etmek üzere tavassutuma müracaat eyledi. 
İmkân olduğu takdirde is‘âf‑ı matlûblarını rica eder ve bi'l‑vesile takdim‑i ihtirâmât eyle‑
rim efendim hazretleri. 

9 Kânûn‑ı Sânî sene [1]338
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TÜRKİYE İDMAN CEMİYETLERİ İTTİFAKI'NIN 
KURULUŞUNDAKİ HUKUKİ ENGELLER

Altınordu İdman Yurdu, Anadolu İdman Kulübü, İdman Yurdu, Beylerbeyi Terbiye‑i 
Bedeniye Yurdu, Türk Gücü, Dârüşşafaka Mezunîn‑i Terbiye‑i Bedeniye Yurdu, Süleymaniye 
Terbiye‑i Bedeniye Yurdu, Galatasaray Terbiye‑i Bedeniye Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulü‑
bü, Kumkapı Terbiye‑i Bedeniye Yurdu, Nişantaşı Terbiye‑i Bedeniye Yurdu, Vefa İdman 
Yurdu ve Hilâl Spor Kulübü adlarındaki cemiyetlerinin katılımıyla Türkiye İdman Cemiyet‑
leri İttifakı adıyla bir çatı spor cemiyeti oluşturulması yönündeki talebin karşılanabilmesi 
için yeni bir kanun gerektiğine dair Şûrâ‑yı Devlet kararı.

19 Nisan 1922

Şûrâ-yı Devlet
Mülkiye ve Maârif Dairesi
Aded
42351-245

Dahiliye Nezâreti'nin Şûrâ‑yı Devlet'e havale buyurulan 20 Kânûn‑ı Evvel sene [1]337 
tarih ve hususî adedli tezkiresi melfûfuyla Mülkiye ve Maârif Dairesi'nde kırâat olundu.

Meâlinde; Altınordu İdman Yurdu, Anadolu İdman Kulübü, İdman Yurdu, Beylerbeyi 
Terbiye‑i Bedeniye Yurdu, Türk Gücü, Dârüşşafaka Me’zûnîn‑i Terbiye‑i Bedeniye Yurdu, 
Süleymaniye Terbiye‑i Bedeniye Yurdu, Galatasaray Terbiye‑i Bedeniye Kulübü, Fenerbağ‑
çe Spor Kulübü, Kumkapı Terbiye‑i Bedeniye Yurdu, Nişantaşı Terbiye‑i Bedeniye Yurdu, 
Vefa İdman Yurdu ve Hilâl Spor Kulübü namlarındaki cemiyetlerin ittihâd ve iştirakiyle 
"Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı" unvanıyla bir cemiyet teşkil olunduğundan bahisle 
muktezi müsaade‑i resmiyenin i‘tâsı cemiyet‑i mezkûre tarafından istid‘â olunmuş ve bu 
bâbda tanzim ve tevdî‘ olunan nizamnâme‑i esasîleri Hukuk Müşavirliği'nce lede't‑tedkik 
cemiyet teşkili efrâd için hukuk‑ı tabiiyeden ise de usul ve kavânîn‑i mahsusasına tevfîkan 
teşekkül eden ve hükûmetçe ilmühaberi verilen hey’etlerin şahsiyet‑i uzviyelerini ayrı ayrı 
muhafaza etmekle beraber birleşerek bir cemiyet teşkil edebileceklerine ve tarz‑ı müraca‑
atlarına dair Cemiyetler Kanunu'nda bir kayd ve sarâhat bulunmadığından bu şekilde bir 
cemiyet hakkında olunacak muamelenin Şûrâ‑yı Devlet'çe takdir ve tayini lâzım geleceği 
dermiyân kılınmış olduğu ve fi'l‑hakika nizamnâme‑i esasîsi melfûf işbu cemiyetin bu su‑
retle teşkil edileceğine dair el‑yevm mer‘iyyü'l‑icra olan Cemiyetler Kanunu'nda bir kayd 
ve sarâhat olmamakla beraber memâlik‑i mütemeddine‑i sairede ve ez‑cümle Fransa'da 
mevcud Cemiyetler Kanunu'nda bazı cemiyetlerin ittihadıyla yeniden bir cemiyet te’sis edi‑
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lebilmesi esası kabul ve ferdlere bahş edilen cemiyet teşkili hakkının efrâd misillü eşhâs‑ı 
maneviyeye de teşmil olunduğu ve bu kabil cemiyetlerin hükûmete beyânnâme i‘tâsıyla 
mükellef ve mukabilinde ilmühaber istihsâl etmek mecburiyetinde bulundukları musarrah 
bulunmuş ise de mevzû‘ât‑ı kanuniyemizde bu esasın iltizâm edilmemiş olmasına nazaran 
keyfiyetin Şûrâ‑yı Devlet'çe lüzum‑ı tezekkürü gösterilmişdir. 

İcabı lede't‑teemmül 3 Ağustos sene [1]325 tarihli Cemiyetler Kanunu'nun birinci 
maddesinde "Cemiyet eşhâs‑ı müteaddide tarafından maʻlûmât veya mesâîlerini suret‑i 
dâimede bi't‑tevhîd mukâsame‑i ribhden gayrı bir maksadla teşkil edilen hey’etdir" de‑
nilerek eşhâs lafzı mutlak olarak zikredilmiş ve işbu lafzın eşhâs‑ı hükmiyeye de şümûlü 
derkâr bulunduğu gibi mezkûr kanunda bunu takyîd eder bir hüküm ve delil görülememiş 
olduğundan muhtelif eşhâs bir cemiyet teşkil edebilecekleri gibi müteaddid cemiyetlerin 
de mezkûr kanun hükmüne tevfikan başkaca bir cemiyet teşkil edebileceklerinin Dahiliye 
Nezâreti'ne tebliği tezekkür ve keyfiyetin bir kere de Hey’et‑i Umumiye'ce tedkiki tensîb 
olundu. Ol bâbda emr u fermân hazret‑i men lehü'l‑emrindir.

16 Cumâdelûlâ 1340 – 15 Kânûn‑ı Sânî 1338

[Şûrâ-yı Devlet Mülkiye ve Maârif Dairesi üyelerinin imzaları]
[mühür] Şûrâ-yı Devlet

Mülkiye ve Maârif Dairesi'nin işbu mazbatası Hey’ât-ı Umumiye'de kırâat olundu.

İktizâsı lede't‑teemmül azâdan Baha Bey tarafından eşhâs‑ı hükmiyeden ma‘dûd bu‑
lunan cemiyetlerin suret ve cevâz‑ı teşekkülünü mübeyyin olarak neşr kılınmış olan Cemi‑
yetler Kanunu'nun birinci maddesinde "Cemiyet eşhâs‑ı müteaddide tarafından maʻlûmât 
veya mesâîlerini suret‑i dâimede bi't‑tevhîd mukâsame‑i ribhden gayrı bir maksadla teşkil 
edilen hey’etdir" diye muharrer bulunup burada beyân kılınan "eşhâs‑ı müteaddide"den 
maksad "eşhâs‑ı hakikiye" olmadığında şübhe olmamasına ve kanun‑ı mezkûrun mevâdd‑ı 
umumiyesinin kâffesi de eşhâs‑ı hakikiyeyi kasd ederek muharrer olup bi'l‑hâssa beşinci 
maddesinde "Cemiyetler azâsının yirmi yaşından dûn olmaması ve bir cinayetle mahkum 
veya hukuk‑ı medeniyeden mahrum bulunmaması şartdır" diye muharrer bulunup bu mad‑
de hükmü de cemiyetin teşkili hakkındaki birinci maddede mevzû‘‑ı bahs olan "eşhâs‑ı mü‑
teaddide"nin eşhâs‑ı hakikiyeden ibaret olduğunu ve bu eşhâs‑ı hakikiyeden yirmi yaşından 
dûn olmaması ve bir cinayetle mahkum veya hukuk‑ı medeniyeden mahrum bulunmaması 
lâzım geleceğini tasrîhden ibaret bulunmasına binâen birinci maddede bahsolunan "eş‑
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hâs‑ı müteaddide" terkibinin ancak eşhâs‑ı hakikiyeye münhasır olduğu ve eşhâs‑ı hükmi‑
ye maksûd‑ı kanunî olmadığı cihetle Dahiliye Nezâreti'nin iş‘ârı vech ile Cemiyetler Kanunu 
ancak eşhâs‑ı hakikiye tarafından cemiyet teşkiline müsaid olup bu suretle teşekkül etmiş 
olan müteaddid cemiyetlerin şahsiyet‑i maneviyeleri kalmak suretiyle birleşerek bir ce‑
miyet teşkiline mesâğ‑ı kanunî bulunmadığından sâlifü'z‑zikr spor cemiyetlerinin yeni bir 
cemiyet teşkiline yeni bir kanun neşr olunmadıkça müsaade edilmemesi lâzım geleceği ve 
maa‑hâzâ mezkûr spor kulübleri mensubîni eski cemiyetlerini fesh, yeniden şimdiki namla 
bir cemiyet teşkil edebilip mezkûr kulüblerin bu cemiyet‑i merkeziyenin şu‘abâtı tarzında 
idâme‑i mevcudiyetlerinde bir beis‑i kanunî bulunmadığı dermiyân kılındı ise de kanunda 
eşhâs tabiri mutlak olarak mezkûr olmasına mebnî daire‑i müşârunileyhâca müttehiz ka‑
rar ekseriyetle muvâfık‑ı hükm‑i kanun görüldüğünden ona göre ifa‑yı muktezasının Dahili‑
ye Nezâreti'ne tebliği tezekkür kılındı. Ol bâbda emr u fermân hazret‑i men lehü'l‑emrindir.

21 Şaban [1]340 – 19 Nisan [1]338

[Şûrâ-yı Devlet Hey’et-i Umumiyesi üyelerinin imzaları]
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FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ'NÜN 
GALATASARAYˈA ÖZEL MAÇ TEKLİFİ

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından 1922 yılı Ramazan Bayramıˈnın birinci günü 
kendi kulüpleri menfaatine Union Kulüp’te düzenlenecek olan spor müsabakalarının daha 
cazip hâle gelmesi amacıyla Galatasaray Kulübüˈnün birinci futbol takımı ile bir maç ter‑
tibini rica ettikleri.

8 Mayıs 1922

Fenerbahçe Spor Kulübü
Kadıköy

8 Mayıs 1922

Galatasaray Kulübü Riyâset-i Aliyyesi' ne

Efendim,

Önümüzdeki bayramın birinci günü kulübümüz menfaatine Union Kulüb' de spor mü‑
sabakaları tertib edeceğiz. Bu miyânda meraklı bir futbol maçı yapmak için birinci timini‑
zin iştirakini hassaten rica eyleriz efendim.

Kâtib-i Umumi
[imza]

[mühür]

Fenerbahçe Spor Kulübü

Cevabı: 8 Mayıs sene [1]338



G
alatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin geçen haftaki m
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Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin geçen haftaki müsabakaları. 
İdman, numara 16, 28 Kânûn-ı Evvel  1329 [10 Ocak 1914], s. 242.

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin geçen haftaki müsabakaları. 
İdman, numara 16, 28 Kânûn-ı Evvel  1329 [10 Ocak 1914], s. 243.
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BAZI SPOR KULÜPLERİNİN KURULUŞ 
TARİHLERİ VE AMAÇLARI

Fenerbahçe Spor Kulübü, Makriköy (Bakırköy) Spor Kulübü, Millî Olimpiyat Cemiyeti 
ve Vefa İdman Yurdu'nun kuruluş amacı ve tarihi ile idâre merkezi ve yöneticilerinin isim‑
lerinin yazılı olduğu cetvel.

26 Haziran 192249

[...]

49   Belgedeki günümüze en yakın tarih olan 26 Haziran 1338 senesi esas alınmıştır. 

Cemiyetin 

Unvanı
Maksad-ı Te’sisi Merkez-i İdâresi 

Tarih-i 

Te’sisi
Hey’et-i İdâresi Mülâhazât 

Fenerbağçe 

Spor Kulübü

Memleketde terbiye‑i 

bedeniye ve fikriyenin 

ta‘mimine çalışmak 

ve şübban‑ı vatanı 

mübâreze‑i hayata ve 

meşâkk ve esfar‑ı askeri‑

yeye alışdırmak üzere

Kadıköyü'nde Kuşdili 

Çayırı'nda
Sene 1323

Reis‑i Umumî Hamid Hüsnü 

Bey, Reis Fuad, Kapudan‑ı 

Umumi Gâlib, Kasadar 

Hulki, Kâtib‑i Umumi 

Hüseyin Hüsnü Beylerden 

mürekkebdir.

Makriköy Spor 

Kulübü

Terbiye‑i bedeniye ve 

fikriyenin tenmiyesine 

hizmet etmekden iba‑

retdir. 

Makriköyü'nde Zeyt‑

inlik Mahallesi'nde ve 

Çarşıyolu'nda Altun 

Örs İdman Kulubü 

binasında

13 Kanun‑ı 

Evvel sene 

1335

Reisi müessislerden Bedri 

Ziyâ, azâ Fazıl, Halid 

Nevzad, Nuri ve Ali Reşad 

Beylerden mürekkebdir.  

Millî Olimpiyat 

Cemiyeti 

Memâlik‑i sairede 

mevcud olan teşkilâ‑

ta kıyasen Türkiye'de 

terbiye‑i bedeniyenin ve 

spor[un] neşr ü tamimin‑

den ibaretdir. 

Jandarma mektebi 

kurbünde daire‑i 

mahsusada.

26 Haziran 

sene 1338

Reis Hasib Bey, Reis Vekili 

Pertev Paşa, Reis Vekili 

Kemal Paşa, Kâtib‑i Umumi 

Selim Sırrı Bey, Celâl Bey, 

İhsan Abidin, Doktor Server 

Kâmil ve Ahmed Vefik Bey‑

lerden mürekkebdir. 

Vefa İdman 

Yurdu

İdmanla iştigâl ederek 

kavî uzuv ve sağlam 

fikirler yetişdirmek mak‑

sadıyla

Şehzadebaşı'nda 

Dârülfünûn karşısın‑

da daire‑i mahsu‑

sada

29 Teşrîn‑i 

Sânî sene 

1332

Mühendis Ekrem Bey, 

Mehmed Nuri, Saim Turgud 

Efendilerden mürekkebdir. 
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ALİ SAMİ YEN BEY'İN BAŞKANLIĞI

Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Reisi Ali Sami Bey ve cemiyet üyelerinin sırf idman 
ile meşgul oldukları ve cemiyetin siyasetle alakadar olmayan sporcu gençler yetiştirdiği, 
ancak Ali Sami Bey'in fahri başkanlığının kabulü hususunun barış sonrasına bırakılmasının 
uygun olacağı.

22 Mart 1923 

1847

İcrâ Vekilleri Reisi Hüseyin Rauf Beyefendi'ye

C. 18/3/[13]39 şifreye.

Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Reisi Ali Sâmî Bey ile azâsının sırf idman ile meş‑
gul ve siyasiyâtla asla alâkadar olmayan sporcu gençlerden ibaret olduğu lede't‑tahkik 
anlaşılmışdır. Riyâset‑i fahriyesinin kabulünde bir mahzur yok ise de ba‘de's‑sulh bu cemi‑
yetler hakkında daha kat‘î maʻlûmât almak mümkün olacağından bir suret‑i münâsibede 
te’hir‑i kabulü daha muvâfıkdır, efendim.

Adnan

22/3/[13]39
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FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN 
MAARİF VEKİLLERİNE GÖNDERİLEN 

TEŞEKKÜR TELGRAFLARI

Maarif Vekili Vasıf Bey'e Fenerbahçe Spor Kulübü albümünün takdimi hakkında Fe‑
nerbahçe Kulübü Başkanı Mehmed Nurizade'nin telgrafı ile Slavya takımına karşı elde edi‑
len galibiyet sebebi ile tebriklerini ileten Maarif Vekili Necati Bey'e kulübün genel sekreteri 
Ali Naci Bey tarafından gönderilen teşekkür telgrafı.

8 Kasım 1924

Fenerbahçe
Spor Kulübü

Merkezi: Kadıköy-Kuşdili
Telefon numarası: 

Kadıköy-653
8 Teşrîn-i sâni sene [1]340

Ma‘ârif Vekîli Vasıf Beyefendi'ye

Efendim hazretleri,
Zât‑ı âlî‑i vekâlet‑penâhîlerine minnetdarlığı derin ve dâ‘imî olan kulübümüzün al‑

bümü leffen takdîm kılındı. Lutfen kabûlünü ricâ ve sporcu arkadaşlarınızın teşekkürâtını 
şimdiden arz eylerim efendim.

Mehmed Nurizâde
Cevap kalem‑i mahsûsa 11/11/[13]40
Teşekkür edildi
13 minh

Sureti Maârif Vekîli Muhterem Necati Beyefendi Hazretleri'ne Telgrafnâme

Mahreci: Kızıltoprak
Slavya takımına karşı ihrâz etdiğimiz gâlibiyeti tebriken irsâline inâyet buyurdukları 

çok kıymetdar telgrafnâmenizi kulübümüz gençlerinin teşekkürât ile kırâ’et etdiklerini arz 
ederken bu tebrikâtın hepimiz için mûceb‑i teşvîk olduğu arza şitâb ve sizler gibi büyükle‑
rimizin yüksek himâye ve müzâheretlerinin yârınki gâlibiyetleri için ahz kuvvetle mekr‑ih‑
mâl etmeyeceğimize i‘timâd buyurmanızı ayrıca ricâ ederiz. 

Fenerbahçe Kâtib-i Umûmisi 
Ali Naci



94 

BCA, 030-10-144-34-18



Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da Spor

327

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ'NÜN DEVLETTEN 
PARA YARDIMI TALEBİ

Galatasaray Spor Kulübü'nün borçlarından dolayı alacaklılar tarafından kulübün eş‑
yaları ve kupalarının haczedilmekle tehdit edildiği bundan dolayı kulübün borçlarını öde‑
yebilmek için, daha sonra maç hasılatından karşılanmak üzere, Maârif Nazırı'ndan 700 lira 
yardım talep ettiği fakat para olmaması sebebiyle bu talebin kabul edilmediği. 

13 Kasım 1924

Türkiye Cumhuriyeti 
Maârif Vekâleti 
Kalem-i Mahsus Müdüriyeti 
Umumî: 13752
Hususî: 804

Başvekalet-i Celîle'ye 

Galatasaray Spor Kulübü Riyâseti'nden bir telgraf aldım. Bunda Millî Takım'ın Mos‑
kova'ya hareketi sebebiyle 21 Teşrîn‑i Evvel'de icrası mukarrer iken teehhür eden maçdan 
dolayı kulübün taahhüdatını ifa edememesi neticesinde dayinler tarafından kulüb eşyası‑
nın ve kupalarının haczine teşebbüs edileceği tarzında tehditlere ma‘rûz kaldıkları zikre‑
dilerek yedi yüz lira kadar bir meblağ ile muâvenet istirhâmında bulundukları dermiyân 
olunuyor. Maç hâsılâtından te'diye edilmek üzere taahhüd etdikleri bu masrafı i‘tâya kulü‑
bün vaziyet‑i maliyesi gayr‑ı müsaid bulunduğuna ve Millî Takım'ın Hükümetçe Moskova'ya 
i‘zâmı tensîb edilerek maçın adem‑i icrası bir emr‑i vâki olduğuna göre bu paranın i‘tâsına 
müsaade‑i devletlerini arz ve rica eylerim efendim. 

5 Teşrîn‑i Sânî sene [1]340
Maârif Vekili  

Vasıf
Zekiyyüddin
Başvekalet, 4/7601, 6/11/[1]340
"Para yokdur." buyuruldu. Telefonla Maârif Kalem‑i Mahsus Müdürüne maʻlûmât Re‑

câi Bey'e. Fî 13 minh. 
Zekiyyüddin Bey'e telgrafla söyledim efendim. Fî 13 minh.
Hafiyyen
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FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜˈNÜN İNŞA 
ETTİRECEĞİ TENİS SAHALARI İÇİN HİLÂL-İ 

AHMERˈDEN YARDIM TALEBİ

Fenerbahçe Spor Kulübü için yapılmakta olan iki tenis sahasının inşasında ihtiyaç 
duyulan malzemelerle ilgili olarak Hilâl‑i Ahmer Cemiyetiˈnden yardım talep edildiği. 

2 Mayıs 1925

1394/282

Fenerbahçe  Spor Kulübü
Merkezi : Kadıköy Kuşdili
Telefon Numarası: Kadıköy 652

Tarihi: 2 Mayıs sene 1341
Numarası: 323

Hilâl-i Ahmer Riyaset-i Aliyesi'ne

Efendim hazretleri

Kulübümüzde bu defa ilâveten te’sis edilmekde olan iki tenis sahasına muktezi tel 
örgü vesaire müessese‑i aliyyelerine aid ambarlarda vardır. Kulübün bina ve bahçelerinde 
ve spor müessesâtının imâr ve ikmâli için ihtiyarı icâb eden masarif‑i varidatdan fazla 
olduğuna müessese‑i aliyyelerinin bedeli cüz’iyatdan olan bu eşyayı kulübümüze ihdâ su‑
retiyle bezl‑i muavenet eylemesini rica ederiz. Müessese‑i aliyyeleri menfa‘atine mukad‑
demâ kulübümüzce sarf‑ı mesâi edildiği gibi bundan sonra da münâsib vesilelerle hizmete 
ve te’mîn‑i menfaate âmâde olduğumuzu ihtiramatımıza terdifen arz eyler müfredatı mer‑
but pusulada münderiç eşyanın ihdâ ve i‘tâsını istirhâm eyleriz efendim hazretleri.

2 Mayıs 1341/1925

Fenerbahçe Spor Kulubü
Hey’et-i İdaresi namına 

[imza]
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Bundan iki buçuk sene mukaddem Kadıköy’ünde icrâ edilen ve Hilâl-i Ahmer’e 1000 
Lira kadar menfaat te’mîn eden Fenerbahçe-Altınordu futbol müsabakası için taraf-ı 
âlilerinden konulan Refet Paşa Kupası el-yevm Kadıköy Hilâl-i Ahmer Şubesi’nde mahfuzdur. 
Bu kupa için tekrar Hilâl-i Ahmer menfaatine bir müsabaka icrâsına âmâde olduğumuzu 
defa‘atle Kadıköy Şubesi'ne arz ettik. Bunun da nazarı dikkate alınmasını rica ederiz.

1394/282.2
Fenerbahçe Spor Kulübü 
Merkezi: Kadıköy Kuşdili
Telefon Numarası: Kadıköy 652

Her biri iki buçuk metre boyunda kalın demir boru (Bunlar çatlak 
olacaktır. Bu kalınlardan çürük olmadığı halde incelerden olabilir. Bu 
tûlde olmazsa parça da olur)

30 adet

Birer metre ve boyunda demir çatlak boru 20 adet

İki metre eninde tel kafes 1,5 metre 200 metre

Kalın tel kablo, telgraf teli kalınlığında 300 metre

Arkalıksız banko ayakları demir, üstleri kalas 6 adet

Yağlı boya biri koyu neftî yahud koyu yeşil, diğeri gümüşî 2 patlak

[imza]
Doktor Galip Hakkı



Türk Sporunun önemli aktörlerinden
Selim Sırrı Tarcan (1874-1957)
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BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ'NÜN 1925 
TARİHLİ NİZAMNAMESİ50*

Beşiktaş Jimnastik Kulübüˈnün kurucuları, idarî kadronun yetki, sorumluluk ve de‑
netlenme usulleri, kulübün yürütmüş olduğu spor faaliyetleri, üyelerin uymak zorunda 
oldukları kurallar, spor dallarına ait müsabakalarda sporcuların giyecekleri formalar ile 
kulübün resmî rozet ve flamalarının tarif edildiği 1925 yılında düzenlenmiş olan dahili ve 
esasi nizamnamesi.

1925

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ
B.J.K

Nizamname-i Esasî ve Dahilîsi

Müessisler

Reis‑i fahri: Müdafâ‑i Milliye Vekili Receb Bey Efendi

İhsan Bey‑Tüccar

Ahmed Şerafeddin Bey‑Fransızca “Büyük Yol” gazetesi sahibi

Ahmed Fetigirey Bey ‑Bahriye Yüzbaşısı

İsmail Fuad Bey ‑Tüccar

Emin Şükri Bey ‑Doktor

Enver Bey ‑[1]341 İstanbul eskrim şampiyonu

Bekir Bey‑ Merhum Osman Paşa oğlu

Camî Bey ‑Tüccar

Celâl Davud Bey ‑Muharrir

Hacı Ahmed Paşa‑Merhum Enver Paşa pederi

Hâkîm Rıza Bey ‑Kütahya Mebʻusu

Hüseyin Bereket Bey ‑Merhum Osman Paşa oğlu

Hikmet Bey ‑Eskrimör

50     ∗ İstanbul, Vatan Matbaası,1925. Söz konusu nizamname, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Müze ve Arşiv Müdürlüğü koleksi‑
yonundan temin edilmiştir.
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Hamza Osman Bey ‑Bank‑ı Osmanî memurininden

Hulki Bey ‑Şirket‑i Hayriye memurininden

Receb Bey ‑Müdafâ‑i Milliye vekili

Resul Bey‑Baytar müfettişi

Refîk Bey ‑Konya mebusu

Refîk Bey ‑Eskrimör

Süleyman Fuad Bey ‑Tüccar

Şâmil Bey ‑Merhum Osman Paşa oğlu

Şeref Bey ‑Süvari miralayı

Şerafeddin Bey ‑Süvari kaymakamı

Şerafeddin Bey ‑Tüccar

Şükri Paşa‑Esbak Viyana ataşe‑militeri

Saim Bey ‑Maliye memurininden

Sâlih Hüsnü Bey ‑Tüccar

Salâhaddin Mustafa Bey ‑Tüccar

Ziyaeddin Bey ‑Cumhuriyet Halk Fırkası Beyoğlu Vilâyeti Heyʼet ‑i İdare reisi

Abbas‑el‑Kâtib Bey ‑Tüccar

Abdülkâdir Bey ‑Muhâmî

İzeddin Bey ‑Piyade mülazım‑ı evveli

Alaaddin Bey ‑Anadolu Ajansı müdür‑i umumisi

Ali Rıza Bey ‑Manifatura tüccarı

Ali Seyfi Bey ‑ Terbiye‑i bedeniye muallimi

Fuad Bey ‑Eskrimör

Fuad Paşa‑Müşir

Kemal Bey ‑Güreş şampiyonu

Kemal Bey‑Zâbıta‑i belediye komiseri

M. Sâmî Bey ‑Kalgay

Mehmed Alaaddin Bey ‑Komisyoncu

Mehmed Fetigirey Bey ‑Terbiye‑i bedeniye muallimi

Mazhar Bey‑ Süvari kaymakamı

Nazım Nazif Bey ‑Tüccar

Nazmi Bey ‑Tüccar

Nuri Bey ‑Ressam

Nuri Bey ‑Komisyoncu

Şevket Bey ‑Terbiye‑i bedeniye muallimi

Vâhid Bey ‑Piyade yüzbaşısı

4 Kânûn‑ı Evvel 1925 Müessisler hey’eti ictimaında intihâb olunan zevât 
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Hamid Bey‑Beyoğlu Daire‑i Belediye müdürü

Hasan Tahsîn Bey‑Cumhuriyet Halk Fırkası Beşiktaş nahiyesi mutemedi.

Nizamname-i Esasî ve Dahilî
Maksad-ı Teşkil ve Gaye

Madde 1- Nesl‑i necibemizin takviyesine çalışarak idmancılığın beyneʼl‑milel mev‑
kiʻdeki fennî ve ictimaî eşkâlini ve usullerini memleketemizde tatbik ve bir vakitler bütün 
cihanca darb‑ı mesel hükmüne giren “Türk Kuvveti”ni ateşîn bir cehd ile ihyâ etmek sure‑
tiyle vatanımızın emr‑i müdafaasında mensubininin âmil‑i muvafakkiyet olmasını temin‑
den ibaretdir.

Kulüb, münhasıran idman ile iştigâl ider. Azâsının fikri, terbiyevî ve ictimaî inkişafı‑
na da hizmet etdiğinden kumarı ve içkiyi suret‑i katiyyede menʻ ve heveskârlığı tergîb ve 
teşvik ile bu gibi menhiyatın menʻ‑i intişarının teminini gaye bilir.

Teşkilat

İdare Hey’eti 
Madde 2-  Kulübün idari teşkilatı ber‑vech‑i atidir:

Müessisler hey’eti tarafından münteheb “bir reis, bir reis‑i sânî, bir katib‑i umumi, 
bir murahhas‑veznedar, bir müdür‑muhasib”den mürekkeb [idare hey’eti]. İdare hey’eti, 
kâffe‑i ahvâlde hükûmete ve müessisler hey’etine karşı mes’uliyeti deruhde ederek kulü‑
bün muamelât‑ı umumiyesini iki sene müddetle tedvir ve ifa eder. 

İstifa Vuku‘unda 
Madde 3- İdare hey’etinden inhilal vukuʻ bulduğu takdirde ilk müessisler ictimaın‑

da tasdik etdirilmek üzere idare hey’eti münasib gördüğü zevâtı intihâb edebilir. İnhilal, 
hey’etin nısfını tecavüz etmiş ise intihâb tecdîd olunur.

Müessislik Ünvanı
Madde 4- Mensub bulunduğu idman şubesinde temayüz eden ve arkadaşları ara‑

sında idare kâbiliyeti meşhûd olan kıdemli azâ, ilk müessisler hey’eti ictimaında tasdik 
edilmek üzere idare hey’etinin tasvibiyle müessisler miyanına dahil olması için hakkında 
(kabul‑ı muvakkat) kararı verilir.
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Müessislerin Başka Bir Kulüple Münasebeti
Madde 5- Müessislerden birinin başka bir idman cemiyetine intisab etdiği müddetçe 

kulübde hakk‑ı re’yi olamaz ve nisab‑ı ekseriyete icra‑yı tesir edemez.

Vezaif
Riyaset

Madde 6- Riyâset haysiyetiyle taahhüd etdiği vezaifden başka reis, kulübü temsil 
eder. Reis‑i sânî, reisin gaybûbetinde aynı vazife ile mükellefdir. Reis; nizamat, talimât ve 
mukarrerat ahkâmına muhalif gördüğü ahvâlden dolayı talimât‑ı lâzıme i‘tâ ve lüzum gör‑
düğü takdirde meseleyi hey’ete sevk eder. Kulüb mühür‑ı resmîsi reisin nezdinde bulunur.

Kâtib-i Umumi
Madde 7- Kulübün biʼl‑umum muamelât‑ı kalemiyesini ifa, her türlü efkâr ve cere‑

yana ve gazetelerde görülecek fıkarata cevab i‘tâ ile şâkird ve azânın kabulünden sonra 
ittifakça teshîl edilmek üzere künyesini derhal murahhaslığa tevdî‘ni te’min eder.

Murahhas-Veznedar
Madde 8- Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı ile spor aleminde kulübü temsil ve ha‑

ricle olan münasebat ve müzâkerâtı ifa ve idare ve kulübün her nev mebaliğini ahz ve kabz 
eder.

Müdür-Muhasib
Madde 9- Kulübün biʻl‑umum hususat‑ı dahiliyesinin te’min‑i intizamına ve vâridât 

ve masarifatın suret‑i muntazamada defterlerini tertib ve ihzara memurdur. Her idman 
şubesinin kapdanlarıyla ve kulüb muallimiyle birlikde takib edilecek idman programlarını 
tanzim ve hüsn‑ı icrası esbâbını te’min eder ve demirbaş eşyanın kaydını tutar.

Muallim ve Tabib
Madde 10- İdare hey’eti, görülen lüzum üzerine kulüb mensubîni haricinden mute‑

hasis muallimler celb ve tayin ile tavzif ve bu muallim vasıtasıyla her dört ayda bir kere 
azânın bedenî mikyasatını ve kulüb tabibi ile müştereken de muayene‑i sıhhiyelerini icra 
etdirir. Muallimi mevcud olmayan şubelerde bu vazifeyi kapdanlar, kulüb müdür ve tabi‑
biyle müştereken ifa ederler.
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Umumi Müsabalara İştirak Edecek Azâ 
Madde 11- Umumi müsabalara iştirak edecek azâ, hususi bir progamla çalışdırıl‑

malarının te’min ve ihzarı idare heyetince tensîb edilecek şekilde icra olunur.

İdman Şubelerinin Teşkilatı
Kapdan

Madde 12- idare hey’eti, kulübde lüzum gördüğü her idman şubesi için ‑vesaitini 
ihzâr ederek‑ bir şube küşâd ve bu şube umurunu –idare hey’etine karşı mes’ul olmak 
üzere‑ intihâb etdiği umumi bir kapdana reʼsen veya müessis bir şube kapdanına ilâveten 
tevdî‘ eder.

Umumi kapdanlar, meşgul olduğu idmanın beyneʼl‑milel kavâ‘id ve nizamatı dahi‑
linde inkişâf ve terakkisi esbâbını biʼl‑fi‘l te’min ve ihzâr etmekle mükellefdir. Umumi kap‑
danlar müstakillen nâzım ve amiri olduğu şubesine müntesib azânın bir künye defterini 
tanzim ve talimlerine nezaret etdirdiği gibi aynı salâhiyeti haiz olarak da mümessil veya 
kısım kapdanları intihâb ve idare hey’etinin tasdikiyle kendilerine aid vezaifi ifa etdirirler. 

İdare hey’eti, bir idman şubesi hakkında malumât almak için kapdanını veya mü‑
messilini davet ve istişarî mahiyetde olmak üzere müzakeratına iştirak etdirir.

Azâ-ı Fahriye ve Hamiye
Madde 13- Kulübün on dördüncü maddede muharrer faâl idmancılarından mâadâ 

iki nev azâsı vardır:

Azâ‑yı fahriye

Azâ‑yı hamiye

Azâ‑yı fahriye, kulübe maʻnen veya maddeten fevkalâde ibrâz ve ibzâl‑i muâvenet 
buyuran zevât.

Azâ‑yı hamiye, kulübün ihtiyacatına kâfi bir meblağı senede bir defa olmak üzere 
teberru eden zevât.

Azâ‑yı fahriye ve hamiye, kulübün tertib, himaye ve müsaide eylediği biʼl‑umum mü‑
sabaka ve müsamerelere serbestçe dahil olmak üzere medʻuvdurlar. İşbu azâ on beşinci 
madde ahkâmından hariç olarak doğrudan doğruya müessisin veya idare hey’eti tarafın‑
dan intihâb olunur. Senelik teberruatı ifa eylemeyen azâ‑yı hamiyenin azâlık hakkı sakıt 
olur. Her iki nev azânın da duhuliye ile ve gelen taahhüdat‑ı seneviye Mecidî yirmi dört 
lirayı geçmeyecekdir.  
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Faâl Azâ
Madde 14- Kulübün üç51*nev idmancısı vardır:
1. 17 yaşından aşağı olanlar [şâkird]
2. 17 yaşından yukarı olanlar [birinci sınıf azâ]
3. Yine 17 yaşından yukarı olanlar [ikinci sınıf azâ]
A- Şakirdler, bir muallimin nezareti tahtında terbiye‑i bedeniye harekâtı yapma‑

ya mecburdur. Çalışacağı idmanlar, oyun şeklinde ve tabibin müsaadesine 
vâbestedir. Bu gibi azânın kulübe devamları velisinin ruhsat ve müsaade‑i 
tahririyesine mütevakıfdır.

B- Birinci sınıf faâl azâ, bir mütehassısın nezareti altında muayyen zamanlarda 
arzu etdiği idman şubelerinde çalışanlardır. 

C- İkinci sınıf faâl azâ, hiçbir mütehassısa ihtiyacı olmayıp serbest zamanlarda 
arzu etdiği idman şubelerinde müsabakalara istediği gibi iştirakde serbest 
olanlardır. Her nev azâ 18 yaşından dûn olamaz.
[Şakirdler, mekteb ders saatlerine müsâdif zamanlarda kulüb merkezine ve 
sahasına kabul olunmazlar]
Şakirdler, idman mualliminin, diğer faâl azâ mensub bulundukları şubenin kap‑
dan veya mümessili veyahut kulüb müdürüyle irtibat ve temas ederler. 

Şerait-i Duhûl 
Madde 15- Kulübe dahil olacak, her ferd 18 yaşından dûn olmamak şartıyla ‑şa‑

kirdler müstesna‑ evvel emirde matbû‘ taleb varakasını biʼl‑imlâ riyâsete takdim edilmek 
üzere müdüriyete tevdî‘ eder. İdare hey’eti, işbu namzedin kulübe kabulü hakkında i‘tâ ey‑
lediği varakayı azânın müşahedesine arz ve bir hafta zarfında namzedin azalığa duhulüne 
mâni hakkında bir şikâyet vuku‘ bulmadığı takdirde kabulünü tasdik eyler.

Hüvviyet Varakası
Madde 16- Kulüb azâsının hüvviyet varakasını hâmil bulunması mecburidir. Bu va‑

rakalar her sene tecdîd olunur. İstifa eden veya kaydı terkîn olunan azânın hüvviyet vara‑
kaları istirdâd olunur. 

Mazeretli ve Ücretsiz Azâ 
Madde 17- Me’zûn bulunan azâ müddet‑i me’zûniyeti zarfındaki taahhüdatlarını 

te’diye etmez. Li‑mazeretin devam edemeyen azâya me’zûniyet verilir.

Münasib görülen azânın bilʼa‑ücret devamını idare hey’eti, tensîb etdiği suretde ta‑
karrür etdirir. [Me’zûn ve ücretsiz azâ kendilerine keyfiyet idare hey’etinden tahrîren teb[l]
iğ olunmadan işbu maddeden müstefîd olamazlar.]

51     ∗ Metinde tashih yapılarak azâ sayısı iki olarak düzeltilmiştir. 
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Azânın Muayenesi 
Madde 18- Biʼl‑umum faâl azânın kulübe kayd edildikleri zaman muntazaman mik‑

yasat‑ı bedeniyeleri alınır, sıkleti vezn edilip defter‑i mahsusuna işaret edilir. Kulüb tabibi 
tarafından edilen muayene neticesinde hangi şubede ve hangi harekâta ihtiyacı olduğu 
tedkik ve tayin ve ona göre mesâî programı tanzim edilir. Azâdan her birinin her sene 
alınan fotoğrafıyla mâzî ve hâlî beynindeki farkı tesbit edilmiş olur.

Rozet
Madde 19- Kulüb müntesibinine mahsus olarak imal edenler rozetleri her azâ taşı‑

mak mecburiyetindedir. 

Ceza
Madde 20- Nizamata riâyet etmeyen ve rüfekâsı arasında tefrika ihdâsına meyl 

eden ve ahlâk‑ı umumiyeye cüz’î nakisa verecek şübheli bir hareketde bulunan azâ hakkın‑
da, idare hey’eti şiddetle hareket ve hatasının derecesine göre tayin‑i ceza eder.52∗ 

Vâridât
Menâbi‘-i Vâridât 

Madde 21- Kulübün menâbi‘‑i vâridâtı idare heyetince spor muhibbî (hükümetin 
müsaadesiyle vuku bulacak) zevâtın muavenetinden ve tertib edeceği müsamereler hası‑
latıyla teberruatdan te’min eder. 

Azânın aidat‑ı şehriyesi, o mahın masârıf‑ı gayr‑ı melhuzasına karşılıkdır. 

Duhuliye ve Taahhüdat-ı Şehriye
Madde 22- Aidat ber‑vech‑i zirdir 
A- [Şakirdler için]‑ Kulüb formasını tedarik eden her şâkird idare hey’etince tayin 

edilen günler ile mekteb‑i ders zamanları müstesna olmak üzere taahhüdat‑ı 
şehriyeden muaf olarak her zaman kulübe devama serbestdir.

B- Diğer azâ‑yı fa‘âle duhuliye olarak def‘aten bir lira ve şehrî yirmi beş kuruşdan 
aşağı olmamak üzere [eskrim, denizcilik ve tenis müstesna] bütün şubelerin 
idmanlarıyla meşgul olurlar. (Taahhüdat‑ı şehriye mecmu‘u duhuliye ile birlikde 
senevi 24 lirayı geçmeyecekdir.)

52     * Metinde tashih yapılarak “Azâlıkdan ihraç olunur veya ihzarat‑ı münasebe bulunur.” ifadesi eklenmiştir. 
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Terbiye-i Bedeniye Mektebi
Madde 23- Kulüb, Maârif Vekâlet‑i Celîlesiˈnin mektebler için kabul etdiği umumi 

idman programı dahilinde tedrisatda bulunmak üzere mütehassis ve resmî mualliminin 
idaresinde bir terbiye‑i bedeniye mektebi küşâd ve şerâit‑i resmiyeyi hâvî olarak şâkird 
kabul eder.

Tarz-ı İştigal
İdman Şubeleri

Madde 24- Kulübün sportif programında İsveç jimnastikleri, ibtidâî askeri talimleri, 
nazarî ve amelî endâht talimleri, bütün aksamıyla atletizm, halter, lobut, baston, barfiks, 
paralel, halkalar, ip, boks, eskrim, süngü mübarezeleri, güreş, futbol, voleybol, basketbol, 
hokey, tenis, denizcilik, izcilik, avcılık ve musîkî gibi idmanlar mevcuddur.

Müsabaka ve Müsamereler
Madde 25- İdare hey’etinin tensibiyle kulüb her sene iki büyük ve iki küçük müsâ‑

mere ve müsabaka tertib eder. Küçük müsâmere ve müsabakalar kulüb dahilinde, büyük 
müsâmere ve müsabakalar idare hey’etinin lüzum göreceği mahal ve mevkiʻde icab eden 
mevsimlerde yapılır.

Madalya ve Şehadetnameler
Madde 26- Dâhilî müsabakalara, her şubenin bütün azâsı iştirake mecburdur. Birin‑

cilik ihrâz edenlere hususi madalya ve ikinci ve üçüncülere birer şehadetname ve üç defa 
aynı dereceyi muhafaza edenlere dördüncüde madalya verilir. 

Kahramanlar
Madde 27- İştigal etdiği idmanın her hangi bir şubesinde İstanbul en sonlarını 

(rekorlarını) ihrâz ve muhafaza edenler bu müddet zarfında kulübün “kahramanlar” 
sınıfına dahil bulunurlar ve salondaki kahramanlar çerçevesine resmi talik edilir ve her 
senenin kahramanlarına dahil olanlar kulübün aidatından muaf tutulur.
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Elbise 
İdman Kıyafetleri

Madde 28- İdman elbiseleri, kulüb renkleri olan siyah ve beyazdan mürekkeb olacak 
ve cem‘î ve ferdî idmanlara aid elbise, şekl‑i âtî üzere bulunacakdır; 

A- Futbol, basketbol, voleybol ve hokeyde tûlânî kalın siyah ve beyaz çizgili, göğüs‑
den ilikli kollu fanila veya gömlek ile beyaz zemin üzerine bir santimetre aralık 
ve üç santimetre arzında iki beyaz zihi hâvî kısa pantolon. Siyah zemin üzerine 
yalnız koncunda dört santimetre arzında arzanî iki beyaz rengi ihtiva eden spor 
çorablarıyla hususi ayakkabılarından ibaretdir.

B- “Terbiye‑i Bedeniye” için başdan geçme kısa kollu beyaz fanila, göğsün sol 
tarafında kulüb alâmet‑i farikası [on santim arzında on iki santim tûlunde], dört 
santim arzında siyah zihli beyaz uzun pantalon, ökçesiz iskarpin ve uçları on 
beş santim uzunluğunda siyah ve beyaz kurdeladan mürekkeb bel kemerinden 
ibaretdir.

C- “Atletizm” ve “İdman talimlerinde” [B]'deki fanila ve [A]'daki pantalondur. 
D- “Denizcilik”de (A)'daki fanila (B)'deki pantalon.
H‑ “Eskrim”de kısa ceket, külot pantalon, uzun çorab ve hususi ayakkabı ile sol 

pazuda siyah ve beyaz kurdelalar üzerine kokard. 
V‑ “Boks”da siyah zihli kısa pantalon ve hususi ayakkabı.
Z‑ “Güreş”de siyah mayo, tam göğüs üstünde [B]'deki kulüb alâmet‑i farikası.
H‑ “Tenis”de beyaz, yakası açık gömlek ve uzun beyaz pantalon, beyaz ve ökçesiz 

lastik iskarpin [H]'deki kokard.
T‑ “Avcılık”da kokard.
Y‑ İzcilikde resmî tam elbise, yakada beyaz siyah boyun bağı.

Bayrak
Madde 29- Kulübün şekl‑i âtî üzere bir bayrağı vardır: bir kulübün resmî [te]sîsi 

olan (1325) senesinin beher rakamının işaret etdiği rumuzları muhtevî olarak üç siyah ve 
iki beyaz tûlânî kalın çizgili üzerine sol köşeye bayrağın hey’et‑i umumiyesi ib‘âdının se‑
kizde birine müsâvî ibʻâdda Türk bayrağı. İşbu bayrak eyyâm‑ı resmiyede kulüb merkezine 
ta‘lîk olunur.

İctima‘lar ve İntihab 
Müessisler İctimâ‘ı

Madde 30- Müessisler hey’eti –İdare heyʼetince lüzum görülen fevkalâde içtimalar 
hariç olmak üzere‑âdiyen her sene ibtidâsında akd‑i ictimâ eder. Nisab‑ı ekseriyet, mezun‑
lar hariç olmak üzere nısfından bir fazlasının vücudı şartdır. İlk ictimâda ekseriyet hâsıl 
olmazsa bir hafta sonra ikinci ictimâ akd olunur. Bu ictimâda nisab‑ı ekseriyet aranmaz. 
Mukarrerât, mevcudun ekseriyet‑i nisbiyesiyle ittihâz olunur. Müessisler hey’eti, ictimâ‑
larında âtîdeki mevâd ile iştigâl eder: divan‑ı riyâset intihâbı, sene‑i sâbıka muamelât‑ı 
idariye raporunun tedkiki, muamelât‑ı hesabiyenin tedkiki.
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İdare Hey’eti İctimâ'ı
Madde 31- İdare hey’eti, lâ‑ekal on beş günde bir defa muntazaman akd‑i ictimâ 

eder ve nısfından bir fazlası hâzır bulunmadıkça ittihâz‑ı mukarrerât edemez.

 Tesâvî‑i âra vuku‘unda reisin bulunduğu taraf tercih olunur.

Kararlarda Ekseriyet ve Re’yler
Madde 32‑ Herhangi bir meselenin intacında veya intihabatda nisab‑ı ekseriyet da‑

hilinde ekseriyet‑i mutlaka, ittihâz‑ı karar hususunda kâfidir. İntihabat için re’yler hafiyyen 
isti‘mâl olunur.

Dersler ve Konferanslar
Madde 33- Kulüb sportif programı dâhilinde mesaisine muntazaman devam edece‑

ği gibi her on beş günde bir defa bütün azâ huzurunda ilmî ve terbiyevî mesâil ile teşrîh, 
fizyoloji, piskoloji mevzuları üzerine serbest konferanslar verilmesini ve âdâb‑ı muâşeret, 
hıfzıssıhha, pedagoji ve ahlâkî mevzulara aid münakaşalar yapılmasını idare hey’eti te’min 
eder. Kulübde ayrıca yalnız azaya mahsus olmak üzere lisan ve san‘at dersleri küşâd olu‑
nur.

İdare Hey’etinin Salâhiyeti
Madde 34- İdare hey’eti, işbu nizamnamede musarrah olmayan mevâd hakkında 

münasib gördüğü tarzda ittihâz‑ı kararda serbesttir.

Kulüb Hidemâtı
Madde 35- Kulüb heveskâr bir müessese olmak itibariyle bütün hidematı fahri ve 

meccânîdir. Ancak icabında haricden ücretli muallim ve memur istihdam olunabilir.

Fesh
Madde 36- Kulübün feshi hususu ancak müessisin hey’etinin kararıyla kâbildir. Fesh 

hâlinde kulübün biʼl‑cümle menkûlâtı kâffeten ve tamamen Türkiye Hilâl‑i Ahmer cemiye‑
tine aid olacaktır. 





97 

BCA, 180-03-4-21
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GALATASARAY ANTRENÖRÜ BİLLY HUNTER

Galatasaray Terbiye‑i Bedeniye Kulübü'nün futbolcularından bir kısmının mektep ta‑
lebesi olduğu ve bu futbolcuların antrenman yapabilmesi için kulübün aylık 30 İngiliz lirası 
maaşla İngiltere'den getirdiği futbol antrenörü Billy Hunter'in Galatasaray Lisesi'ne terbi‑
ye‑i bedeniye muallimi olarak tayin olunması ve futbolculara idman yaptırması yönünde 
Galatasaray Kulübü tarafından Maârif Nezâreti'ne yapılan başvurunun "Mektep içerisine 
devletçe görevlendirilmeyen ve mes’uliyeti olmayan kişilerin girmesinin caiz olmadığı" ge‑
rekçesiyle kabul edilmediği. 

28 Nisan 1926

Galatasaray Terbiye-i Bedeniye Kulübü 
Tarih-i Tesisi 
1321

Maârif Vekil-i Muhteremi Necati Beyefendi'ye 

Muhterem reis ve ağabeyim: 

Çok meşgul olduğunuzu bildiğim bir zamanda sizi mektubumla taciz etmemeği is‑
terdim fakat, siz reisi ben de veznedârı bulunduğumuz kulübümüzün himayenize tevdî‘ 
etdiğimiz menâfi‘ini müştereken düşünmek kulübümüzü muayyen gayesine îsâl edecek 
çarelere tevessül etmek zamanının hulûl etmiş olduğu kanaatinde olduğumdan mecburiyet 
hâsıl oldu. Ma‘zûr görülmemi dilerim. 

1‑ Kulübümüz büyük fedakârlıklarla İngiltere'den celb ve mahiye otuz İngiliz lirası 
ödediği futbol muallimi Mister Billy Hanter'den (Billy Hunter) istifade edemiyor. Zira fut‑
bolcularımızın kısm‑ı a‘zamı mekteb talebesidir. Hafta arasında mektebden çıkmalarını 
derslerine mâni teşkil edeceğinden tasvîb etmiyoruz. Derslerden sonra teneffüs zama‑
nında her gün bir saat muayyen futbolculara muallimin futbol göstermesine ise mekteb 
idâresi maʻlûmatınız olmadıkça müsaade edemeyeceğini söylüyor. Binâenaleyh mezkûr 
muallimden istifade imkânı şimdilik bu suretle münselib oluyor. Ricamız: Sene‑i tedrisiye 
ibtidâsında münasib görüldüğü takdirde Mister Billy Hanter'in mektebe aylığı kulüb tara‑
fından tesviye edilmek şartıyla muallim (terbiye‑i bedeniye muallimi) tayin buyurulması ve 
o zamana kadar da derslerin hitâmında son teneffüs müddetince kulüb hey’et‑i idâresinin 
irâe edeceği muayyen futbolculara mektebde talim yapdırılmasına müsaade için mekteb 
idâresine icab eden emrin i‘tâsı. 

2‑ Takımımızın 30 Nisan [1]926 Cuma günü İstanbul Şampiyonluğu için Fenerbağçe 
Takımı'yla karşılaşması mukarrer olduğundan o zamana kadar futbolcularımızın mutlak 
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bir idmana tâbi tutulması mecburiyeti olduğundan mümkün olursa mekteb talebesinden 
Fenerbağçe maçına iştirak edeceklere muallimin idman yapdırması için icab eden müsaa‑
de ve emrin sür‘at‑i irsâli.

3‑ Akşam Gazetesi sahiblerinden Ali Naci Bey'e kulübümüz için Mart'da vereceğinizi 
va‘d buyurduğunuz iki bin beş yüz liranın imkânı var ise bir an evvel i‘tâsı için icab eden‑
lere emir verilmesi.

4‑ İhtiramât ve mazeretimin kabulünü istirhâm eder hürmetle ellerinizi sıkarım 
muhterem ağabeyim. 

Galatasaray Kulübü Veznedarı  
Faik 

Türkiye Cumhuriyeti
Maârif Vekâleti 
Hususî 
28-4-[1]926

İstanbul – Galatasaray Terbiye-i Bedeniye Kulübü Veznedarı Faik Bey'e 

Efendim, 

1‑ Mekteb içerisine gayr‑ı mes’ul ve devletçe muvazzaf olmayan bir zâtın girme‑
si caiz olmadığından Antrenör Billy Hanter'in hususî tedrisâtına müsaade imkânı yokdur. 
Binâenaleyh mektubunuzun birinci ve ikinci maddelerinin kabül ve tervîci mümkün değil‑
dir. 

2‑ Yeni büdce çıkınca taleb etdiğiniz meblağın i‘tâsı teemmül edilecekdir efendim. 

Maarif Vekili 
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FENERBAHÇE, GALATASARAY VE 
GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜPLERİNE PARA 

YARDIMI

Fenerbahçe ve Galatasaray spor kulüplerine 1000'er lira; Gençlerbirliği Kulübü'ne 
ise 100 lira devlet tarafından para yardımı yapılması hususunda Maârif Vekâleti'nden Baş‑
vekil İsmet Paşa'ya yazılan yazılar. 

28 Temmuz 1926

Maârif Vekâleti 

Başvekil Muhterem İsmet Paşa Hazretlerine 

Fenerbağçe ve Galatasaray spor kulübleri Türkiye'nin en eski kulübleridir. Spor ha‑
yatının en faâl rüknünü teşkil eden bu iki kulüb şimdiye kadar bütün bu yoksuzluklar içinde 
varlıklarını cihan spor âlemine tasdik etdirmek kudretini göstermişlerdir. Ancak maddî 
bir muavenete mazhar olamadıkları için mesâilerinin semeresini tam bir suretde iktitâf 
edememekde olduklarından memlekete daha ziyade müsmir olabilmelerini te’minen en 
mübrem ihtiyaclarına sarf olunmak üzere spor tahsisatından biner liranın i‘tâsına müsaa‑
de buyurulmasını arz ve istirhâm eylerim muhterem paşam.

28/7/[1]926

* 

Maârif Nezâreti 

Muhterem Başvekil İsmet Paşa Hazretlerine 
Muhterem Paşam
Ankara'da bulunan spor kulübleri arasında faaliyetleri ile temeyyüz eden Gençler‑

birliği büyük bir yoksuzluk içerisinde, en mübrem ihtiyaclarını te’min edememekde ve bu 
yüzden mesâileri akîm kalmakdadır. Spor tahsisatından yüz lira lutf buyurulduğu takdirde 
bugünkü ihtiyaclarını te’min edecek olan bu kulübün memleketde daha kuvvetli bir varlık 
göstereceğinden şübhe yokdur. İs‘âf‑ı istirhâmlarını rica eylerim muhterem paşam. 

28/7/[1]926
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PARA YARDIMINDAN DOLAYI GALATASARAY 
KULÜBÜ'NDEN GELEN TEŞEKKÜR YAZISI

Maârif Vekâleti'nce Galatasaray Kulübü'ne yapılan 1000 liralık para yardımı için Ga‑
latasaray Kulübü'nden gelen teşekkür yazısı.

19 Temmuz 1927

Galatasaray Terbiye-i Bedeniye Kulübü 
Tarih-i Tesisi 1905
Merkez: Beyoğlu Parmakkapı Yeniyol Sokağı
Denizcilik Şubesi: Bebek

Futbol‑Atletizm‑Tenis‑Boks‑Denizcilik: 
(Kürek Çekme‑Yüzme‑Yelken Kullan‑
ma)‑Hokey‑Patenli Hokey‑Eskrim‑Keş‑
şaflık‑Voleybol‑Basketbol‑Binicilik

İstanbul Futbol Şampiyonluğu: 1925/6, 
1926/7, 1927/8

İstanbul Atletizm Şampiyonluğu: 1924/5

İstanbul Denizcilik Şampiyonluğu: 1924/5, 
1925/6, 1926/7

Atletizm Türkiye Rekorları: 100, 200, 400, 
800, 1500 metre; uzun atlama, disk, cirid; 
4x100, 4x400 bayrak.

415/77
İstanbul 19/7/[19]27

Ankara 
Maârif Vekil-i Muhteremi Beyefendi Hazretlerine 

Muhterem efendim hazretleri 

Müsteşar beyefendi vedâatıyla irsâl buyurulan bin lira dolayısıyla kulübümüz gös‑
terilen çok kıymetli muâvenet ve teveccühe arz‑ı şükran ve minnetdarî eyleriz efendim 
hazretleri. 

Reis namına  
[imza]
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KADIKÖY'DE HAZİNEYE AİT KADIKÖY 
İTTİHAT SPOR SAHASININ FENERBAHÇE'YE 

KİRALANMASI

Kadıköy'de hazineye ait olan Kadıköy İttihat Spor Sahasının etrafındaki duvarları 
tamir etmek, futbol dışında atletizm, voleybol ve basketbol sahaları da yapmak ve kira 
sözleşmesi bittiğinde yapılan masraflardan dolayı herhangi bir talepte bulunmamak şar‑
tıyla Fenerbahçe Kulübü'ne kiraya verilmesine dair bakanlar kurulu kararı.

7 Ocak 1931

Başvekâlet
Muâmelât 
Müdürlüğü
Şube:-------
Sayı: 10472

KARARNÂME

Hazineye ait olup [1]930 senesi zarfında icâr müddeti hitâm bulan Kadıköy İttihat 
Spor Sahası'nın etrâfındaki duvarları tamir etmek ve iki oyun oynanabilecek surette ve 
futboldan maadâ Atletizm pisti, Voleybol ve Basketbol yerleri yapmak ve icâr müddeti‑
nin hitâmında yapılan tesisât için masraf talebinde bulunmamak ve aynen hazineye terk 
edilmek şartıyla on sene müddetle ve işin hususiyetine mebnî müzâyede, münâkasa ve 
İhalât Kânunu'nun 18. Maddesinin Z fıkrasına tevfikan, pazarlıkla Fenerbahçe Kulübü'ne 
icârı Maliye Vekâleti'nin 4/1/[1]931 tarih ve 7079 numaralı tezkeresiyle vuku‘ bulan teklifi 
üzerine İcra Vekilleri Heyeti'nin 7/1/[1]931 tarihli ictimâ‘ında tasvip ve kabul olunmuştur.

7/1/[1]931
Reisicumhur

Gazi M. Kemal

Başvekil53∗

İsmet (İnönü)

Adliye Vekili

Yusuf Kemal 
(Tengirşenk)

Millî Müdafaa 
Vekili

Zekai (Apaydın)

Dâhiliye 
Vekili

Şükrü Kaya

Hariciye Vekili

Tevfik Rüştü (Aras)

Maliye Vekili

Mustafa Abdül-
halik (Renda)

Maarif Vekili

Esat (Sagay)

Nafia Vekili

Hilmi (Uran)

İktisat Vekili

Mustafa Şeref 
(Özkan)

Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekili

Refik (Saydam)

53     ∗ 27/9/1930‑04/11/1931 6. Hükümet
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ÇIRAĞAN SARAYI'NIN ORTAKÖY TARAFINDA 
BULUNAN BOŞ ARSANIN BEŞİKTAŞ JİMNASTİK 

KULÜBÜ'NE KİRALANMASI

Ülkenin en eski spor kulüplerinden olan ve kendi sahasında çalışmalarını yürüten 
Beşiktaş Kulübü'nün gelişmesine katkı sağlamak üzere devlete ait olan, Çırağan Sarayı'nın 
Ortaköy tarafında bulunan boş arsanın pazarlık yöntemi ile ilgili kulübe kiraya verilmesi 
hakkında bakanlar kurulu kararı.

13 Temmuz 1932

Başvekâlet
Muâmelât 
Müdürlüğü
Şube:‑‑‑‑‑‑‑
Sayı: 13106

KARARNÂME

Memleketin en eski spor kulüplerinden olup şimdiye kadar kendi sahası dâhilinde 
çalışmış olan Beşiktaş Kulübü'nün inkişâfı için devlete ait ve Çırağan Sarayı'nın Ortaköy 
tarafında bulunan boş arsanın devletçe görülecek her hangi bir lüzum üzerine bir ay zar‑
fında tahliye ve teslim edilmek şartıyla münakasa ve ihalât kanununun 18. Maddesinin Z 
fıkrasına tevfikan menâfi‑i umûmiye hâdim müessesât meyânında bulunan mezkûr kulübe 
pazarlıkla icârı, Maliye Vekâleti'nin 12/7/[1]932 tarih ve 1470 numaralı tezkiresiyle yapı‑
lan teklifi üzerine İcrâ Vekilleri Heyeti'nin 13/7/[1]932 tarihli ictimâında tasvip ve kabul 
olunmuştur.

13/7/[1]932
Reisicumhur

Gazi M. Kemal

Başvekil54∗

İsmet 

(İnönü)

Adliye Vekili Millî Müdafaa Vekili

Zekai 

(Apaydın)

Dâhiliye Vekili Hariciye Vekili

Tevfik Rüştü 

(Aras)

Maliye Vekili

Mustafa 
Abdülhalik 

(Renda)

Maarif Vekili

Esat 

(Sagay)

Nafia Vekili

Hilmi 

(Uran)

İktisat Vekili

Mustafa Şeref 
(Özkan)

Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekili

Refik 

(Saydam)

54     ∗ 04/5/1931‑01/03/1935 7. Hükümet

Gümrük ve İnhisarlar Vekili
Ali Rana 
(Tarhan)

Ziraat Vekili
Muhlis

(Erkmen)
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BEŞİKTAŞ GENÇLİK KULÜBÜ'NÜN 
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ŞÜKRÜ 

SARAÇOĞLU'NUN BAŞBAKAN OLUŞUNU 
KUTLAMASI

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Şükrü Saraçoğlu'nun Başbakan olması üzerine Be‑
şiktaş Gençlik Kulübü tarafından çekilen tebrik telgrafında dost Fenerbahçe Spor Kulübü 
başkanının Türk milletinin de başına geçmesinden duydukları memnuniyeti ve bu günün 
bütün sporcular için bayram olduğunu ve candan alkışlandığını belirterek ifade ettikleri.

Beşiktaş

Gençlik Kulübü

Kuruluşu: 1903‑1906

Lokal: Beşiktaş Spor Caddesi

Stad: Beşiktaş Şeref Stadı

Beşiktaş 11 Temmuz 1942

Bay Şükrü Saracoğlu
Sayın Başvekil

Çankaya-Ankara

Dost Fenerbahçe Kulübümüzün başkanının Türk Milletinin de başına getirilmiş olma‑
sı biz Beşiktaşlıları çok sevindirdi.

Bu sevinç ve tebriklerimizin yüksek makamınıza takdimine müsaadenizi rica eder‑
ken sporcular için de büyük bir bayram olan bu günü candan alkışlamakta olduğumuzu arz 
ederiz.

Beşiktaş Gençlik Kulübü
[imza]



Beşiktaş Terbiye-i Bedeniye Mektebi futbol takımı. Sağdan birinci sıra, Fahri, Ali, Şerafeddin (Reis) Asım, 
Mehmed, ikinci [sıra], Sadi, Kazım (kapudan), Sabri, üçüncü [sıra], Rıdvan, Raşol, Behzad.

İdman, numara 14, 12 Kânûn-ı Evvel 1329 [25 Aralık 1913], s. 206.



Makriköy İdman Kulübü Futbol Takımı.
İdman, numara 12, 28 Teşrîn-i Sânî 1329 [11 Aralık 1913], s. 177.

Armstrong ayak topu takımı ile icra eyledikleri müsabakada gâlib gelen Anadolu Terbiye-i 
Bedeniyye Kulübü ayak topu takımı ile kulüb-ı muhterem azalarından bazıları. 

İdman, numara 30, 1 Mayıs 1330 [14 Mayıs 1914], s. 476.





İZCİLİK



103 

BOA, MV, 187/57



Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da Spor

365

OKULLARDA İZCİLİK TEŞKİLATI KURULMASI

Tüm tâliye mekteplerinde izcilik (boy scout) teşkilâtını kurmak ve beden eğitimi fa‑
aliyetlerini iyileştirmek için Belçika İzciler Başkanı Mösyö Parfit'in aylık 25 lira maaşla 
Osmanlı Devleti'nde istihdamına dair Meclis‑i Vükelâ kararı.

19 Nisan 1914

Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtına Mahsus Zabıt Varakasıdır
Zabıtnâme rakamı 87
Tarih: 
Arabî: 23 Cumâdelûlâ sene [1]332
Rumî: 6 Nisan sene [1]330

Hulâsa‑i Meâli
Bilumum mekâtib‑i tâliyede izcilik (boy scout) tertibâtını tanzim ve terbiye‑i bede‑

niye tedrisâtını ıslâh için Belçika'da bu gibi müessesâtı idâre etmiş olup bu kere hizmet‑i 
Devlet‑i Aliyye'yi kabul edecek olan Belçika izciler reisi Mösyö Barfik'in55 şehrî yirmi beş 
lira maaş ile istihdamı tensîb olunduğundan mûmâ‑ileyhin bir senelik maaşı olan üç yüz 
ve bir defaya mahsus olmak üzere yol masrafı için de yüz liranın üç yüz otuz senesi maârif 
büdcesine zammı hakkında Maârif Nezâreti'nin tezkiresi okundu.

Kararı
Mûmâ‑ileyhin ber‑vech‑i muharrer celb ve istihdamı ve mikdâr‑ı maaşı münasib 

olup ancak maaş ve masrafının Hazine‑i Celîle'ce masârıf‑i gayr‑ı melhûza tertibinden 
tesviyesi zımnında Maliye Nezâreti'ne tebligât ifâ ve Maârif Nezâreti'ne cevaben ma‘lûmât 
i‘tâsı tezekkür kılındı.

[Meclis-i Vükelâ üyelerinin imzaları]

55    Herold Parfit ismi orijinal metinde Barfik olarak yazılmıştır.



Darulmuallimin talebesi Mösyö Parfit ile izcilik tatbikatı yaparken.
İdman, numara 30, 1 Mayıs 1330 [14 Mayıs 1914], s. 475.

Darulmuallimin talebelerinden bazıları Kalgay Mösyö Parfit ile Kağıthane’de 
izcilik tatbikatı esnasında yemek pişirirken.

İdman, numara 30, 1 Mayıs 1330 [14 Mayıs 1914], s. 475.



Galatasaray Mekteb-i Sultanisi ve Altınordu izcileri selamlık resm-i âlisinde 
mukaddes halifelerini selamlarlarken. 

İdman, numara 28, 14 Nisan 1330 [27 Nisan 1914], s. 444.

Bursa Darulmuallimin izcileri selamlık resm-i âlisinde kutlu hakanlarını selamlarlarken.
İdman, numara 28, 14 Nisan 1330 [27 Nisan 1914], s. 444.
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HARBİYE NEZARETİ'NİN İZCİLİK 
KONUSUNDAKİ GENELGESİ

Gençliğin orduya hazırlanması için okullarda yürütülen izcilik faaliyetlerinin yapıl‑
ması için mahallin en büyük mülkiye memurundan izin alınması, izcilik tatbikat ve ders‑
lerinin askerî ve mülkî memurlar tarafından teftiş edilmesi, izcilikte kullanılan bütün emir 
ve talimatların Türkçe olması ve bu maddelere uymayanların cezalandırılması hususlarına 
dair Harbiye Nezareti'nin genelgesi. 

20 Mayıs 1914

Harbiye Nezâreti
Harbiye Dairesi
Ordu Şubesi Kavânîn Kısmı
154

Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir ki
Gençliğin orduya ihzârı için bugünlerde umumî ve hususî bi'l‑cümle mekâtibde ter‑

biye‑i bedeniye ve izcilik zeminlerinde şâyân‑ı takdir bir gayret ve faaliyet ibrâz edildiği 
nazar‑ı şükrânla görülmekdedir. Ancak bu faâliyetin müfîd ve semere‑bahş olması için 
mülkiye ve maârif memurlarından icab edenlere ber‑vech‑i âtî mevâddın tebliği için emr‑i 
sâmî‑i fahîmânelerinin makamât‑ı aidesine bî‑dirîğ buyurulması ma‘rûzdur. Ol bâbda emr 
u fermân hazret‑i veliyyü'l‑emrindir.

Fî 24 Cumâdelâhire sene [1]332 ve fî 7 Mayıs sene [1]330

Harbiye Nazırı 
ve Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi 

Enver

1‑ Herhangi bir mevkide olursa olsun izcilik teşkilâtı icrası için evvel emirde mahal‑
linin en büyük mülkiye memurundan müsaade istihsâl etmek lâzımdır.

2‑ İzciliğe aid bi'l‑cümle tatbikât ve dürûs, mahallin en büyük askerî ve maârif me‑
murları tarafından teftiş edilecekdir.

3‑ Bi'l‑umum terbiye‑i bedeniye harekâtı ile askerliğe müte‘allik bi'l‑cümle harekât‑ı 
talimiye ve izcilik tatbikâtı için verilmesi icab eden emir ve kumandalar Türkçe lisanı üzere 
verilecekdir.

4‑ Bâlâdaki maddelerdeki şerâiti ifa etmeyenler hemen vazifelerinden men‘ edilmek‑
le beraber tecziye edileceklerdir.
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Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
Evrak numarası: 234
Tarih-i tebyîz: 27 Cumâdelâhire sene [1]332-10 Mayıs sene [1]330

Dahiliye ve Maârif Nezâret-i Celîlelerine

Gençliğin orduya ihzârı için bugünlerde umumî ve hususî bi'l‑cümle mekâtibde ter‑
biye‑i bedeniye ve izcilik hususunda ibrâz edilmekde olduğu nazar‑ı şükran ile görülmekde 
olan gayret ve faâliyetin müfîd ve semere‑bahş olmasını te’minen merbût pusulada mu‑
harrer mevâdda ittibâ‘ edilmesi için mülkiye ve maârif memurlarına tebligât icrası lüzumu 
Harbiye Nezâret‑i Celîlesi'nden bâ‑tezkire iş‘âr kılınmış ve Maârif Nezâret‑i Celîlesi'ne teb‑
liğ‑i keyfiyet edilmiş olmakla Nezâret‑i Celîlelerince de ifa‑yı muktezâsı siyâkında.

İşaret‑i aliyye‑i müsteşârî üzerine.
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TÜRK MİLLÎ KEŞŞAFLARI TEŞKİLATI'NIN 
PADİŞAHIN HUZURUNA KABULÜ

Türk Millî Keşşâfları‑İzcileri Teşkilatı'nın padişah tarafından huzura kabul edildiği. 

24 Ocak 1921

Mâbeyn-i Hümâyûn-ı Mülûkâne 
Başkitâbeti
7

Türk Millî Keşşâfları (İzcileri) Teşkilatı taht‑ı himaye‑i füyûzât‑ı sermaye‑i cenâb‑ı 
Padişahîye kabul buyurulmuş ve ana göre muamele‑i mukteziyenin ifası hususuna irâde‑i 
lutf‑mu‘tâde‑i hazret‑i hilâfet‑penâhî şeref‑sâdır olmuş olmakla ol‑bâbda emr u fermân 
hazret‑i veliyyül‑emrindir. 

Fî 10 Cumâdelûlâ sene 1339/fî 20 Kânûn‑ı Sânî sene 1337 

Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî 
Bende 

Rifat 

* *
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Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Evrak numarası: 7
Kalem numarası: 191
Tarih-i tebyîzi: 14 Cumâdelûlâ sene [1]339/24 Kânûn-ı Sânî sene [1]337 

Dahiliye Nezareti Vekâlet-i Celîlesi’ne

“Türk Millî Keşşâfları İzcileri” Teşkilatı taht‑ı himaye‑i füyûzât‑ı sermaye‑i cenâb‑ı 
Padişahîye kabul buyurularak ana göre muamele‑i mukteziyenin ifası hususuna irâde‑i 
lutf‑mu‘tâde‑i cenâb‑ı hilâfet‑penâhî şeref‑sâdır olduğu Mâbeyn‑i Hümâyûn‑ı Mülûkâne 
Başkitâbet‑i Aliyyesi'nden bâ‑tezkire‑i hususiye iş‘âr kılınmış olmakla ber‑mantûk‑ı emr u 
fermân‑ı şahane icabının icrasına himmet. 

Ta‘mimen Devâir-i Merkeziye’ye

“Türk Millî Keşşafları İzcileri” teşkilatının taht‑ı himaye‑i füyûzât‑ı sermaye‑i cenâb‑ı 
Padişahîye kabulü şeref‑müte‘allik buyurulan irâde‑i seniyye‑i hazret‑i hilâfet‑penâhî ik‑
tizâ‑yı âlîsinden bulunduğu Mâbeyn‑i Hümâyûn‑ı Mülûkâne Başkitâbet‑i Aliyyesi'nden 
bâ‑tezkire‑i hususiye tebliğ olunarak icabı icra ve ta‘mimen devaire malumât i‘tâ kılınmış‑
dır efendim.

Evrak‑ı Müdüriyet‑i Aliyyesi tarafından tebliğ olunan emr‑i âlî‑i hazret‑i müsteşarî 
mûcebince. 





JİMNASTİK
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HARBİYE MEKTEBİ'NDE JİMNASTİK VE 
ESKRİM

Mekteb‑i Harbiye‑i Şahane öğrencileri ile subaylardan arzu edenlere jimnastik ve 
eskrim sporlarını öğretmek üzere Fransa'dan getirtilen Mösyö Pelçi'nin aylık 450 ve Mösyö 
Martin'in aylık 350 frank maaşla görevlendirildiği.

20 Kasım 1863

Aded: 300

Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir ki

Saye‑i maârif‑vâye‑i hazret‑i mülûkânede Mekteb‑i Harbiye‑i Şahane şâkirdânı ile 
zâbitân‑ı askeriyeye cimnastik ve eskrim fenlerinin talimi mertebe‑i elzemiyetde olmasına 
mebnî şâkirdân‑ı mûmâ‑ileyhime ve Hassa Ordu‑yı Hümâyûnu'ndan bu tarafda bulunacak 
taburlar zâbitânı ile zâbitân‑ı saireden istek edenlere eskrim talimi irâe eylemek üzere 
Fransa Devleti tebaasından bu fende mahareti olan Mösyö Pelçi'nin şehriyye dört yüz elli 
frank maaş ile eskrim fennî muallimliğine ve Mösyö Martin'in dahi hem eskrim talimi irâe‑
sinde muâvenet etmek ve hem de mekteb‑i mezbûr şâkirdânına müstakillen cimnastik 
talimini göstermek üzere şehriyye üç yüz elli frank maaş ile jimnastik muallimliğine ta‑
yinleri hususuna dair Dâr‑ı Şûrâ‑yı Askerî'den terkîm olunan bir kıt‘a müzekkere ol bâbda 
tanzim kılınan iki kıt‘a kontrato senedi müsveddesiyle beraber manzûr‑ı me‘âlî‑mevfûr‑ı 
vekâlet‑penâhîleri buyurulmak üzere leffen takdim kılınmış ve saye‑i me‘âlî‑vâye‑i hazret‑i 
Padişahîde şâkirdân ve zâbitâna bu fenlerin dahi irâe ve talimi ez‑her‑cihet muhassenât‑
dan bulunmuş olmakla suret‑i ifade muvâfık‑ı emr u irâde‑i aliyye‑i dâverâneleri buyurul‑
duğu hâlde iktizâsı icra olunacağı muhât‑ı ilm‑i âlî‑i vekâlet‑penâhîleri buyuruldukda emr 
u fermân hazret‑i men lehü'l‑emrindir.

Fî 28 Cumâdelûlâ sene 1280 ve fî 29 Teşrîn‑i Evvel sene 1279

Bende 
Hüseyin
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Atûfetli efendim hazretleri

Saye‑i maârif‑vâye‑i hazret‑i mülûkânede Mekteb‑i Harbiye şâkirdânı ile zâbitân‑ı 
askeriyeye cimnastik ve eskrim fenlerinin talimi elzem olmasına mebnî gerek şâkirdân‑ı 
mûmâ‑ileyhim ve gerek zâbitândan arzu edenlere eskrim talimi irâe eylemek üzere Fransa 
Devleti tebaasından bu fende mahareti olan Mösyö Pelçi'nin şehriyye dört yüz elli frank ve 
Mösyö Martin'in dahi mekteb‑i mezbûr şâkirdânına müstakillen cimnastik talimini göster‑
mek üzere mâhiyye üç yüz elli frank maaş ile muallimliğe tayinleri ifadesine dair devletli 
kaymakam paşa hazretlerinin tezkiresi melfûfuyla beraber arz ve takdim kılındı. Saye‑i 
me‘âlî‑vâye‑i cenâb‑ı cihanbânîde şâkirdân ve zâbitâna bu fenlerin talimi muhassenât‑ı 
adîdeyi müstelzim olmakla ol bâbda her ne vechile emr u fermân‑ı hazret‑i şehinşâhî 
şeref‑sünûh ve sudûr buyurulur ise ifa‑yı muktezâ‑yı münîfine ibtidâr olunacağı beyânıyla 
tezkire‑i senâverî terkîm olundu, efendim.

Fî 7 C. sene 1280
M.

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki

Esâbi‘-zîb-i ta‘zîm olan işbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle evrak-ı ma‘rûza man-
zûr-ı şevket-mevfûr-ı hazret-i şehriyârî buyurulmuş ve mûmâ-ileyhimânın ber-mûceb-i 
istîzân ol mikdar maaşlar ile muallimliğe tayinleri müte‘allik ve şeref-sudûr buyurulan emr 
u irâde-i seniyye-i cenâb-ı mülûkâne muktezâ-yı münîfinden olarak evrak-ı merkûme yine 
savb-ı sâmî-i âsafîlerine iade kılınmış olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-em-
rindir.

Fî 8 C. sene 1280



BOA, İ. DH, 518/35255



107 

BOA, İ. DH, 948/75010



Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da Spor

383

MEKTEB-İ SULTANÎ JİMNASTİK 
ÖĞRETMENİNİN TALTİFİ

Mekteb‑i Sultanî Jimnastik Öğretmeni Ali Faik Bey'in görevinde gösterdiği üstün gay‑
ret ve çabalarından dolayı Üçüncü Rütbe verilerek ödüllendirilmesi.

3 Mayıs 1885

Devletli efendim hazretleri

Mekteb‑i Sultanî Cimnastik Muallimi Ali Faik Bey'in umûr‑ı memuresine müdâvim ve 
mesâîsi meşhûd olarak müstahikk‑i mükâfât görünmekle uhdesine rütbe‑i sâlise tevcîhiyle 
taltifi hakkında Maârif Nezâret‑i Celîlesi'nin tezkiresi leffen arz ve takdim olunmağla ol 
bâbda her ne vechile emr ü irâde‑i seniyye‑i cenâb‑ı mülûkâne şeref‑müte‘allik buyurulur 
ise mantûk‑ı münîfi infaz edileceği beyânıyla tezkire‑i senâverî terkîm olundu, efendim.

Fî 13 Receb sene [1]302 – Fî 16 Nisan sene [1]301

Saîd

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki

Resîde-i dest-i ta‘zîm olan işbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleriyle melfûf tezki-
re manzûr-ı âlî buyurulmuş ve ber-vech-i istîzân mûmâ-ileyhin taltifi hususuna irâde-i se-
niyye-i hazret-i hilâfet-penâhî şeref-müte‘allik buyurularak tezkire-i ma‘rûza iade kılınmış 
olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 18 Receb sene [1]302 – Fî 21 Nisan sene [1]301

Bende
Kâtib-i sânî 

Fevzi
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JİMNASTİK DERSLERİNDE TEHLİKELİ 
HAREKETLERDEN KAÇINILMASI

Mekteb‑i Sultânî'de jimnastik dersleri sırasında yüksek yere çıkıp oradan baş aşağı 
inmek ve ağır şeyler kaldırmak gibi öğrencilerin sağlıklarını tehlikeye atacak hareketlerden 
kaçınılması, hatta bu sebeple daha önce bir öğrencinin vefat ettiği ve bazı öğrencilerin de 
sağlıklarının bozulduğunun haber alındığı, jimnastik derslerinin öğrencilerin vücutlarını 
kuvvetlendirmek amacıyla müfredata konulduğundan derslerin bu amaca uygun olarak 
icra edilmesi ve öğrencilerin sağlığının korunmasına dikkat edilmesine dair Maarif Neza‑
reti'nden Mekteb‑i Sultanî Müdüriyeti'ne yazılan yazı.

15 Ocak 1895

Maârif-i Umûmiye Nezâreti Mektubî Kalemi Müsveddâtına Mahsus Var-
akadır.
Hususî Numarası: 105
Tarih-i Tebyîzi
Arabî 18 Receb sene [1]312, Rûmî: 3 Kânûn-ı Sânî sene [1]310

Jimnastik talimlerinin suret-i hakikiye ve münâsibede icra etdirilmesi hakkında.

Mekteb-i Sultânî Müdüriyet-i Aliyyesi'ne

Mekteb‑i Sultânî'de jimnastik talimlerinde şâkirdâna yüksek mahalle çıkmak ve 
oradan baş aşağı inmek ve ağır şeyler kaldırmak ve perendebazlık etmek gibi bir takım 
harekât icra etdirilmekde olduğu ve bunların ise derkâr olan tehlikesi cihetiyle maazalla‑
hu Teâlâ büyük büyük hata ve kazalar vuku‘u melhûz olup hatta talebeden Abdurrahman 
Paşa‑zâde'nin bu yüzden geçende müteessiren vefat etmesi dahi muhâtara‑i melhûzenin 
derece‑i ehemmiyet ve hakikatini isbâta kifayet etmekde bulunduğu ve harekât‑ı mezbû‑
renin usreti hasebiyle dahi şâkirdândan bir kısmı buna tahammül edemeyeceği gibi hele 
esnâ‑yı ameliyâtda cümleten çocuklar derleyüp ba‘dehû hüsn‑i muhafazalarına mektebce 
lâyıkıyla dikkat olunmayarak birçoğunun sıhhatleri muhtel olmakda idüğü istihbâr edildi. 
Müstağnî‑i beyân olduğu üzere jimnastik taliminin Mekteb‑i Sultânîce esas‑ı te’sisi mücer‑
red şâkirdânın tasallüb ve takavvî‑i vücudları maksadından ibaret olup şu hâlde mezkûr 
talimlerin esas‑ı mezbûra hâdim ve şâkirdânın hayat ve sıhhatlerince mahzurdan sâlim 
olacak bir suret‑i hakika ve münâsibede icrası lâzımeden olduğu hâlde reviş‑i hâle naza‑
ran mezkûr talimlerin bu derecelerde bırakılmadığı anlaşılmış ve bu ise esas‑ı maksada 
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münâfî olup bilâhare guft u gûyü dahi müeddî olacağı bedîhî bulunmuş idüğünden ba‘demâ 
mezkûr talimlerin esas‑ı te’sisi nazar‑ı dikkate alınarak ona göre suret‑i hakika ve münâ‑
sibede icrası ve şâkirdânın derli bulundukları sırada hüsn‑i muhafazalarına itina olunması 
ile beraber diğer bi'l‑cümle dersler gibi bunun için dahi mektebce mündericâtına tevfîk‑i 
hareket olunmak ve nezâretçe ba‘de't‑tedkîk mevki‘‑i icraya konulmak üzere îcâb eden‑
ler ma‘rifetiyle serî‘an bir program tanzim ve irsâl edilmesi hususlarına himem‑i vâlâları 
derkâr buyurulmak bâbında. 
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MEKTEB-İ MÜLKİYE'DE JİMNASTİKHANE 
AÇILMASI

Mekteb‑i Mülkiye‑i Şâhâne talebesinin her cihetle iyi bir eğitim alması ve sağlıklı 
bir şekilde yetişmesi amacıyla mektep içinde bir jimnastik talimhanesi inşâ edildiği ve bu 
binanın 2 Nisan 1900 tarihinde dualarla açıldığı.

2 Nisan 1900

Nezaret-i Maârif-i Umumiye
Mektubî Kalemi
Umumî 27745 
Hususî 185

Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir

Maʻlûm‑ı âlî‑i cenâb‑ı Sadâret‑penâhîleri buyurulduğu üzere mekâtibde muttasıl 
meşâgil‑i zihniye ile uğraşan talebenin evkât‑i münâsibede jimnastik ile de iştigâlleri sıh‑
hat‑ı bedeniyece fevâid‑i azîmeyi müstelzim olacağı bedîhî olmasına ve şimdiye kadar 
Mekteb‑i Sultânî'de olunan jimnastik taliminin mûcib‑i muhassenât‑ı adîde olduğu müsbet 
bulunmasına binâen Mekâtib‑i Leyliye'den münasib olanlarına dahi ta‘mim‑i talimi lâzıme‑
den ise de şimdilik Mekteb‑i Mülkiye‑i Şahane programına idhali tensîb edilerek burada bir 
jimnastikhânenin te’sisi maa teferruât mecidî on dokuz kuruş hesabıyla altmış bin beş yüz 
yetmiş sekiz kuruş seksen sekiz santim sarfıyla husûle geleceği icra edilen keşfi üzerine 
Şehremânet‑i Celîlesi'yle cereyân eden muhabereden tebeyyün etdiğinden ve bi'd‑defâât 
evrak‑ı havâdisle ilân edildiği hâlde bunun ihâleten inşasına tâlib zuhur etmemesine mebni 
emâneten inşası müraccah görüldüğünden meblağ‑ı mezkûrun sene‑i âtiye inşaât terti‑
binden sarf ve tesviyesi hususunun huzur‑ı sâmî‑i cenâb‑ı Sadâret‑penâhîlerinden istîzânı 
meclis ve muhasebe‑i maârifden ifade ve keşif defteriyle evrak‑ı müteferri‘ası leffen tak‑
dim ve firistâde kılınmış ve icra‑yı îcâbı menût‑ı re’y ve irâde‑i aliyye‑i fehâmet‑penâhîleri 
bulunmuş olmağın ol bâbda emr u fermân hazret‑i veliyyü'l‑emrindir. 

Fî 9 Şevval sene [1]316 ve fî 8 Şubat sene [1]314

Maârif-i Umûmiye Nâzırı 
Bende
Zühdü
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Mekteb-i Mülkiye-i Şahane
10

Maârif-i Umûmiye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletli efendim hazretleri
Mekteb‑i Mülkiye‑i Şahane talebesinin ez‑her‑cihet istihsâl‑i esbâb‑ı âfiyet ve is‑

tikmâl‑i vesâil‑i hüsn‑i talim ve terbiyetleri emrinde her an bâsıra‑pîrâ‑yı fahr ü şükrân 
olan ulüvv‑i eltâf‑ı cenâb‑ı padişâhî erbâb‑ı tahsil için nice eser‑i nevin‑i terakkî te’min 
eylemekde olduğuna bir nişane‑i âlü'l‑âl‑i avâtıf‑iştimâl olmak üzere şeref‑sünûh ve sudûr 
buyurulan emr u fermân‑ı hümâyûn‑ı hazret‑i tâcdârî mantûk‑ı münîfine tevfikan mekteb‑i 
mezkûrda bir suret‑i metîne ve nefîsede inşa edilen jimnastik talimhânesinin pezîrâ‑yı 
hüsn‑i hitâm olması cihetiyle bi'l‑cümle memurîn‑i mekteb ve şâkirdân hâzır oldukları 
hâlde bugün küşâdı bi'l‑icra veli‑nimet‑i bî‑minnetimiz veli‑nimet‑i âlem efendimiz hazret‑
lerinin efzâyiş‑i ömr ü şevket‑i mülûkânelerini mutazammın bir dua‑yı beliğ kırâat oluna‑
rak hitâmında zînet‑zebân‑ı rıkkıyet ve musâdakatimiz olan “padişahım çok yaşa” dua‑yı 
icabet‑intimâsı bi‑hulûsi'l‑bâl ref‘‑i kabul‑gâh‑ı hazret‑i Vâhibü'l‑âmâl kılındığını müteâkib 
talebe efendilerin jimnastik talimine ibtidâ edilmiş olduğu ma‘rûzdur ol bâbda emr u fer‑
mân hazret‑i men lehü'l‑emrindir. 

Fî 2 Zilhicce sene [1]317 ve fî 20 Mart sene [1]316 

Mekteb-i Mülkiye-i Şahane  
Müdürü 

Recâi

Maârif-i Umûmiye Nezâreti Mektubî Kalemi Müsveddâtına Mahsus 
Varakadır.
Tarih-i Tebyîz
Arabî 2 Zilhicce sene [1]317 Rûmî 20 Mart sene [1]316
Numara: 4/32

Mâbeyn-i Hümâyûn-ı Cenâb-ı Mülûkâne Başkitâbet-i Celîlesiyle  
Matbûât-ı Dahiliye İdâre-i Aliyyesi'ne

Taht‑ı himaye‑i füyûzât‑vâye‑i hazret‑i hilâfet‑penâhîde bulunmakla mübâhî olan 
Mekteb‑i Mülkiye‑i Şahane talebesinin her vechile istikmâl‑i vesâil‑i hüsn‑i talim ve terbi‑
yetleri ve istihsâl‑i esbâb‑ı âfiyetleri zımnında her an bâsıra‑pîrâ‑yı mahmidet ve şükran 
olan eltâf‑ı celîle‑i cenâb‑ı cihanbânîye bir lâhika‑i fâika olmak üzere vuku bulan arz ve 
istîzân üzerine şeref‑rîz‑i sahife‑i sünûh ve sudûr buyurulan irâde‑i hikmet‑âde‑i cenâb‑ı 
zıllullahî mantûk‑ı münîfine tevfikan mekteb‑i mezkûr dahilinde te’sis ve inşasına mübâ‑
şeret olunan jimnastikhâne bu kere rehîn‑i hitâm olarak bugün müdür‑i mekteb ile hey’et‑i 
talimiye ve idâre ve talebe hâzır oldukları hâlde resm‑i küşâdı icra ve bu vesile ile de zî‑
net‑zebân‑ı rıkkıyet ve musâdakat olan da‘avât‑ı mefrûza‑i hazret‑i hilâfet‑penâhî yâd u 
tekrar kılındığı* arz ve beyânına ibtidâr olundu ol bâbda emr u fermân.

* ma‘rûzdur ol bâbda.



Mühendishane-i Hümayun’da talim.
Catherine Pinguet, İstanbul Fotoğrafçılar Sultanlar 1840-1900, çev. Saadet Özen, Türkiye İş Bankası 

Yay., İstanbul: 2014, s. 148. 



1917 yılında Kadıköy'de yapılan İdman Bayramı'nda Darulmuallimin-i Âliye öğrencisi bir 
gencimiz başarı ile atlarken. 

Osmanlı Genç Dernekleri, Sayı 4, 1 Kânûn-ı Evvel 1333 [1 Aralık 1917], s. kapak.



110 

BOA, MF. MKT, 704/31



Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da Spor

395

İSVEÇ USULÜ JİMNASTİK EĞİTİMİNE DAİR 
RAPOR

Osmanlı Devleti'nin Stockholm Büyükelçiliği tarafından gönderilen İsveç Devleti'nin 
jimnastik talim ve terbiye usulüne dair raporun Teftiş ve Muayene Heyetince incelendikten 
sonra uygun görüldüğü.

16 Mayıs 1903

Bâb-ı Âlî
Daire-i Hariciye
Mektubî Kalemi
Aded: 3

Maârif Nezâret-i Aliyyesi'ne

Atûfetli efendim hazretleri
İsveç memâlikinde kabul olunmuş olan jimnastik ve usûl‑i talim ve terbiyeye dair 

mahallî şehbenderliği tarafından tanzim ve İstokholm56 Sefâret‑i Seniyyesi'nden irsâl olu‑
nan bir kıt‘a rapor leffen tesyîr kılınmağla emr u irâde hazret‑i men lehü'l‑emrindir.

Fî 29 Zilhicce sene [1]320 ve fî 15 Mart sene [1]319

Hariciye Nazırı 
Tevfik

* 
İstokholm'de Saltanat‑ı Seniyye Başşehbenderi tarafından takib edilmiş olan İsveç 

idman ve cismânî ve manevî terbiye usulü hakkında bazı mütâlaâtı ve memâlik‑i mahrû‑
se‑i şahanede tatbiki hâlinde fevâid‑i mükemmelesinin az bir müddetde hâsıl olacağını 
mutazammın tanzim edilmiş olan Franseviyyü'l‑ibare raporu tedkik eyledim. Mukaddimâtı 
idmanın envâ‘ıyla suret‑i icrasından ve nihayetinde münderic fasıl dahi müellif‑i raporun 
makâsıd‑ı hâlisasını ve memâlik‑i şahanede mücerreb olan İsveç usul‑i idmanının tatbik 
ve icrası hâlinde ittihâzı lâzım gelen tedâbîri hâkî olup mahzurdan sâlim bulunmuş ve 
mes’uliyeti deruhde olunmuşdur.

Fî 20 Mart sene [1]319
[imza]

56   Stockholm (İsveç)
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Maârif-i Umumiye Nezâreti 
Mektubî Kalemi müsveddâtına mahsus varakadır.
Evrak numarası: 3
Tarih-i tebyîzi: Rûmî 3 Mayıs sene [1]319

Dârülfünûn ve Mekteb-i Mülkiye-i Şahane Müdüriyet-i Aliyyesi'ne

İsveç memâlikinde kabul edilmiş olan jimnastik ve usul‑i talim ve terbiyeye dair 
mahallî şehbenderliği tarafından tanzim ve İstokholm Sefâret‑i Seniyyesi'nden irsâl olu‑
nan bir kıt‘a Fransızca rapor Hariciye Nezâret‑i Celîlesi'nden bâ‑tezkire tesyîr olunmasıyla 
Teftiş ve Muayene Hey’eti'ne lede'l‑havale mezkûr raporun mukaddimâtı idmanın nev‘iyle 
cihet‑i icrasından ve nihayetindeki fasıl dahi sahibinin makâsıd‑ı hâlisasını ve memalik‑i 
şahanede İsveç usul‑i idmanının tatbik ve icrası hâlinde ittihâzı lâzım gelen tedâbîri hâkî 
olup mahzurdan sâlim görüldüğü ifade olunmuş olmağın mezkûr rapor bu bâbda mualli‑
mince maʻlûmât olmak üzere aynen savb‑ı vâlâ‑yı atûfîlerine irsâl kılındı. Ol bâbda.
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YATILI OKULLARDA JİMNASTİK DERSİ

İstanbul'daki yatılı okullarda jimnastik dersi verilmeye başlanıldığı ve jimnastik 
derslerinin müfredata konulduğu, bu derslerin diğer okullarda da yaygınlaştırıldığı.

18 Aralık 1904

Umum 93

Mekâtib‑i leyliye talebesine jimnastik talimi şeref‑sudûr buyurulan irâde‑i seniy‑
ye‑i hazret‑i hilâfet‑penâhî iktizâ‑yı âlîsinden bulunmuş ve ber‑mantûk‑ı emr u fermân‑ı 
hümâyûn‑ı cenâb‑ı mülûkâne Dersaâdet mekâtib‑i leyliyesinde îcâb‑ı hâl îfâ ile fenn‑i 
mezkûr mekâtib‑i mezkûre programına ilâve ve idhal edilmiş olduğundan ba‘demâ oraca 
da jimnastik fenninin suret‑i münâsibede hüsn‑i talim ve icrası siyâkında.

Fî 5 Kânûn‑ı Evvel sene [1]320
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YATILI OKULLARDA VERİLECEK JİMNASTİK 
DERSLERİ HAKKINDA GENELGE

Padişahın iradesi doğrultusunda yatılı okullarda talim edilecek jimnastik derslerinin 
sabahleyin 15‑20 dakika sürmesi, öğrencilerin 13 yaşından küçük ve zayıf bünyeliler ve 
13 yaşından büyükler olmak üzere iki kısma ayrılması, jimnastik derslerinin okul müdürü, 
müdür muâvini veya öğretmenlerden bu tür hareketlere vakıf olanlar tarafından verilmesi 
ve bu hareketler esnasında öğrencilerin sakatlanmamasına özen gösterilmesine dair Ma‑
arif Nezâreti'nin genelgesi.

31 Ocak 1905

Telgrafnâme 
Numara: 10831
Tarih: 14 Kânûn-ı Evvel sene [1]320

Maârif Nezâret-i Celîlesi'ne 

C. Umum 5 Kânûn‑ı Evvel sene [1]320. Ber‑mantûk‑ı emr u fermân‑ı hümâyûn‑ı 
hazret‑i hilâfet‑penâhî mekâtib‑i leylî talebesine talimi takarrür eden jimnastik dersinin 
masârıf‑i te’sisiyesi için tahsisat i‘tâsına müsaade ve muallim maaş ve mikdarıyla saat‑i 
meşguliyet ve idadinin hangi sınıflarına tatbik olunacağının arz ve istîzânına cür’et kılındı. 
Fermân.  

Fî 14 Kânûn‑ı Evvel sene [1]320

Adana Maârif Müdürü 
Kerîm 
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Maârif-i Umumiye Nezâreti Mektubî Kalemi Telgraf Müsveddâtına Mahsus 
Varakadır. 
5606/58
Tarih-i Tebyizi: Rûmî 18 Kânûn-ı Sânî sene [1]320 

Leylî mektebi bulunan vilâyât maârif idârelerine 

Umum 

119

Mekâtib‑i leyliye talebesine jimnastik talimi 
şeref‑sâdır olan irâde‑i seniyye‑i cenâb‑ı hilâ‑

fet‑penâhî muktezâ‑yı münîfinden bulunduğundan 
ber‑mantûk‑ı emr u fermân‑ı hümâyûn‑ı mülûkâ‑
ne icra‑yı icabı hakkında umum sırasında sebk 

eden tebligâta cevaben Adana Maârif Müdüriye‑
ti'nden keşide olunan telgrafnâmede jimnastik 
dersinin masârıf‑i te’sisiyesi için tahsisat i‘tâsı 

iş‘âr ve muallim maaşıyla meşguliyet saati neden 
ibaret olup ders‑i mezkûrun hangi sınıflara mah‑
sus olacağı istifsâr olunmasıyla Mekâtib‑i İdadiye 

İdâresi'ne lede'l‑havale mârrü'z‑zikr ders için*

Adana Maârif Müdüriyeti'ne 

14 Kânûn‑ı Evvel sene 
[1]320 tarihli telgrafnâmeleri 
cevabıdır. Mekâtib‑i leyliye 

talebesine talimi muktezâ‑yı 
irâde‑i seniyye‑i cenâb‑ı 

hilâfet‑penâhîden bulunan 
jimnastik dersi için*

* masârıf‑i te’sisiye ihtiyarına ihtiyac olmayıp mekâtib‑i leyliyede bir kısmı sinni on 
üçden dûn olanlarla zaifü'l‑bünye bulunanlardan ve ikinci kısmı talebe‑i mütebakiyeden 
mürekkeb olmak üzere umum talebe ikiye tefrîk edilerek bağçe veya teneffüshânede ve 
sabah teneffüsü zamanında nöbetçi muâvin hâzır olduğu hâlde mûmâ‑ileyhin irâe ve tarif 
edeceği usul dairesine bir çâr‑ı yek saat ve nihayet yirmi dakika kadar harekât‑ı bedeniye 
icra etdirilmesi ve sinnleri on üçü mütecâviz ve kaviyyü'l‑bünye olanlar için müteferrika‑
dan birkaç çift halka ve birkaç dâne trapez tedarik ve bunlar teneffüshânenin münasib bir 
mahalline talik edilerek mûmâ‑ileyhimden yine aynı müddet zarfında müdür ve muâvinler 
ve muallimlerden her hangisinin jimnastik harekâtının enva‘ ve eşkâline vukufu var ise 
onun tarifâtına tevfîkan harekât icra etdirilmesi suretleriyle idâre‑i maslahat olunması 
müdürlerin himmet ve gayretlerinden muntazır ve her hâlde bu harekât esnasında talebe‑
nin sakatlanmalarını mûcib olacak ahvâle meydan verilmemesi elzem olduğunun cevaben 
** müdüriyet‑i mezkûreye ve ta‘mimen sair maârif idârelerine iş‘ârı ifade ve icabı icra 
edilmiş olmakla oraca da ol vechile muamele ifası bâbında.

** Adana Maârif Müdüriyeti'ne ibare: izbârı lede'l‑havale Mekâtib‑i İdadiye İdâresi'n‑
den ifade kılınmağla ol vechile icra‑yı icabı siyakında şukka‑i muhibbî terkîm edildi.
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AYVALIK'TA AYOLOKOS JİMNASTİK KULÜBÜ

1906 yılında Atina'da yapılacak ara olimpiyatlara katılmak üzere Ayvalık'ta açılması 
düşünülen Ayolokos Jimnastik Kulübü'nün kuruluşu için izin alınması gerektiği, kuruluşun‑
dan önce malzeme tedarikinin ve iâne toplanmasının doğru olmayacağı. 

6 Haziran 1906

Telgrafnâme
An: Bursa
Mahallî numarası: 10082
Tarih: 24 Mayıs sene [1]322

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Yunanistan'da dört senede bir icra kılınmakda olan olimpiyat oyunlarına57 iştirak 
edebilmek üzere "Ayolokos" namıyla Ayvalık'da bir cimnastik mektebi te’sisi mutasavver 
olup bu bâbda on dokuz maddeyi hâvî bir talimât kaleme alındığı bunu hükûmete tak‑
dim ile müsaade‑i resmiye istihsâl etmek teşebbüsünde bulunmak mukarrer olduğu ve 
bu bâbda âlât ve edevât celbi için yüz mecidiye cem edilmekle beraber ayda üç kuruş 
i‘tâsıyla yüz talebe kayd olunduğu ve ruhsat‑ı resmiye istihsâl olunmaksızın mekteb te’sisi 
caiz olamayacağından şimdiden teşebbüsâtdan ferâgat eylemeleri zımnında icab edenlere 
tebligât ifa olunduğu Ayvalık Kaymakamlığı'nın iş‘ârına atfen Karesi Mutasarrıflığı Vekâ‑
leti'nden bildirilmiş ve ahvâl‑i mümâsilede ruhsat‑ı resmiye istihsâli icab edeceğinden ve 
kable'l‑istîzân iâne cemine teşebbüs olunması muvâfık olamayacağından müsaadesi istih‑
sâl edilmeden evvel bu yolda teşebbüsâta icraâtda bulundurulmaması cevaben yazılmış 
olmakla arz olunur.

Fî 24 Mayıs sene [1]322
Vali 

Tevfîk

57   Olimpiyat oyunları 1896'da Atina'da, 1900'de Londra'da, 1904 yılında Amerika'da St.Luis'de yapılmıştır. 1906 yılında ise 
Atina'da ara olimpiyatlar düzenlenmiştir. Belgede yer alan "Yunanistan'da dört senede bir icra kılınmakda olan olimpiyat oyunları" 
ibaresi 4 senede bir yapılan olimpiyatları kastetmektedir. 
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DARUŞŞAFAKA'YA JİMNASTİK ÖĞRETMENİ 
GÖREVLENDİRİLMESİ

Daruşşafaka ders programına jimnastik dersinin ilâvesi sebebi ile ilgâ edilen Aşiret 
Mektebi jimnastik öğretmeni Selim Sırrı Bey'in burada görevlendirilmesi ve maaşının Dâ‑
rüşşafaka me’mûrîn tertibinden ödenmesi.

21 Mayıs 1908

Dârüşşafaka
Aded
35

Maârif-i Umûmiye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletli efendim hazretleri

Dârüşşafaka'nın ıslâh‑ı muamelâtı için teşekkül eden komisyon tarafından kaleme 
alınan ve mûcebince işaret‑i celîle‑i cenâb‑ı nezâret‑penâhîlerine iktirân eden 15 Mart 
sene [1]324 tarihli mazbatada irâde‑i seniyye‑i hazret‑i hilâfet‑penâhî iktizâ‑yı âlîsince 
mekâtib‑i sâireye kıyasen programa jimnastik dersinin ilâvesiyle mülgâ Aşiret Mektebi 
mualliminin maâşıyla nakli istirhâm olunmuş idi. Halbuki ders‑i mezkûr muallimliğine 
mahsus maâş nezâret‑i celîleleri muhasebesince tasarruf edildiğinden muallim‑i mûmâ‑i‑
leyh Selim Sırrı Bey ileride tavzif edilmek üzere şimdiden fahrî olarak devama muvâfakat 
etmiş ve bugün mektebe müracaatla derse bede’ ve mübâşeret etdirilmiş olduğu muhât‑ı 
ilm‑i âlîleri oldukda ol bâbda emr u fermân hazret‑i men lehü'l‑emrindir. 

Fî 21 Nisan sene [1]324

Dârüşşafaka Müdürü 
Bende
Hakkı
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[Belgenin arka yüzü]

Dârüşşafaka'nın ıslâh‑ı muamelâtı için teşekkül eden komisyon tarafından kaleme 
alınan ve mûcebince işaret‑i celîlelerine iktirân eyleyen 15 Mart sene [1]324 tarihli maz‑
batada irâde‑i seniyye‑i hazret‑i hilâfet‑penâhî mantûk‑ı âlîsince ilâve olunacak jimnastik 
dersi muallimliğine ileride tavzif edilmek üzere şimdilik fahriyen Selim Sırrı Bey'in tayini 
Darüşşafaka müdüriyetinin işbu tezkiresinde iş‘âr kılınmış ve halbuki mezkûr mazbatada‑
ki emr‑i sâmî‑i cenâb‑ı nezâret‑penâhîleri iktizâ‑yı âlîsince mûmâ‑ileyh Selim Sırrı Bey'e 
Aşiret Mektebi jimnastik muallimliğinden muhassas olan şehrî iki yüz kuruş büdcede Da‑
rüşşafaka me’mûrîn tertibine nakl ve tahsis edilmiş olmakla vazifesine tarih‑i mübâşere‑
tinden itibaren maâşının tesviye olunması hususunun cevaben müdüriyet‑i mûmâ‑ileyhâya 
izbâr olunmasının mektubî kalemine havâle buyurulması bâbında emr u fermân hazret‑i 
men lehü'l‑emrindir. 

Fî 28 Nisan sene [1]324
[mühür] 

Muhasebe-i Maârif-i Umûmiye

Maârif-i Umûmiye Nezâret-i Celîlesi Mektubî Kalemi 
Müsveddâtına Mahsus Varakadır.
Evrakca Kayd Numarası: 21
Kalemce Kayd Numarası: 1410/232
Tebyîz ve Mukabele Tarihleri: Fî 19 Rebîülâhir sene [1]326 - fî 8 Mayıs sene 
[1]324

Dârüşşafaka Müdüriyeti'ne

28

Fî 21 Nisan sene [1]324 tarih ve otuz beş numaralı tezkire‑i şerîfelerine muhase‑
be ifadesiyle cevabdır. Dârüşşafaka'nın mekâtib‑i sâireye kıyasen programına ilâve edilen 
jimnastik dersi muallimliğine tayin kılınan mülgâ Aşiret Mektebi jimnastik muallimi Selim 
Sırrı Bey'in memuriyet‑i sâbıkasındaki şehrî iki yüz kuruş maâşı büdcede dâr‑ı mezbûr me‑
murîn tertibine nakl edilmiş olduğundan mûmâ‑ileyhin vazifesine tarih‑i mübaşeretinden 
itibaren maâşının tesviyesi siyâkında tezkire‑i muhibbî terkîm olundu. 
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MİDİLLİ'DE ASKERİ TALİMLER YAPTIRAN 
JİMNASTİK KULÜBÜ

Midilli'deki Atlas ve Diyegori isimli jimnastik kulüplerinin askeri talimlere benzeyen 
silah ve ayak talimleri yaptıkları ayrıca boru ve trampet çalarak çift sıra hâlinde köylere 
gittikleri, özel izinle açılmış olmayan bu gibi kulüplerin kapatılması için gerekli emir ve 
talimatın verilmesi hususunda Sadaret'e yazılan yazı.

12 Haziran 1909

Telgrafnâme
Numara: 335
Tarih: 19 Mart sene [1]325

Huzur-ı Sâmî-i Sadâret-penâhî'ye

Zeyl. 16 Mart sene [1]325 tarihli şifre Midilli'de te’sis edilen Atlas ve Diyegori nam 
jimnastik kulübleri hey’etinin kasaba harici ve kırlarda ayak talimleri edecek olurlarsa 
hükûmetden bir memur bulundurmak üzere evvelce hükûmete ihbar eylemeleri ve kasaba 
dahilinde asker gibi sınıf teşkili ile meşy ve hareket eylememeleri lüzumu reislerine ez‑
ser‑nev ekîden tenbih olunarak muvâfakat etdirilmiş olduğu Midilli Mutasarrıflığı'nın iş‘ârı 
üzerine ma‘rûzdur.

Fî 18 Mart sene [1]325
Bahr-i Sefîd Valisi 

Ekrem

Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Tarih-i tebyîz: 28 Mart sene [1]325

Cezayir-i Bahr-i Sefîd Vilâyeti'ne

Şifre 
C. 18 Mart sene [1]325. Jimnastik kulüblerinde eskrim talimleri icra edilebilir ise de 

kulüb hey’etlerinin gerek kasaba dahilinde gerek haricinde askerî talimlerini taklîden ayak 
ve silah talimleri icra eylemeleri asla caiz olamayacağından ber‑vech‑i tebliğ‑i sâbık bu 
gibi ahvâlin men‘i lüzumu tekrar olunur.

Taraf‑ı Mektubî'den tebliğ olunan irâde‑i aliyye mûcebince.

* *
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Bâbıâli 
Daire-i Umûr-ı Dahiliye 
Mektubî Kalemi 

Cezayir-i Bahr-i Sefîd Vilâyeti'nden alınan şifre 

Zeyl. 25 Mayıs sene [1]325 jimnastik kulüblerinin bilhassa Atlas nâm kulübün meş‑
yet‑i askeriye tarzında hareketler tertib eylediği ve boru ve trampete çalarak ve çift sıra 
olarak köylere gitdiği tahakkuk eylediğinden ruhsat‑ı mahsusa ile küşâd edilmiş olmayan 
bu kulüblerin kapatılması için evâmir ve talimât‑ı mukteziyenin i‘tâsı ve bazı tedâbîr it‑
tihâzı hakkındaki mütâlaa‑i kâsırânemin ve Midilli'deki ahvâl‑i umumiyenin dün akşam 
cevaben ve tafsilen huzur‑ı sâmî‑i Sadâret‑penâhîye arz ve iş‘âr edilmiş olduğu ma‘rûzdur. 
Fermân. 

Fî 28 Mayıs sene [1]325 
Vali  

Ekrem 

* 

Dahiliye Mektubî Kalemi 
Evrak Numarası: 160
Tarih-i tebyîz: 30 Mayıs sene [1]325

Huzur-ı Âlî-i Sadâret-penâhîye 

Midilli'deki jimnastik kulüblerinin bilhassa Atlas namındaki kulübün meşyet‑i askeri‑
ye tarzında hareketler tertib ve boru ve trampete çalarak ve çift sıra olarak köylere gitdiği 
tahakkuk eylediğinden ruhsat‑ı mahsusa ile küşâd edilmiş olmayan bu kulüblerin kapatıl‑
ması için vilâyete evâmir ve talimât i‘tâsı muktezî idüğü ve ittihâzı icab eden bazı tedâbîr 
ile Midilli ahvâl‑i umumiyesi hakkındaki mütâlaâtını makam‑ı sâmî‑i fahîmânelerine arz 
eylediği Cezayir‑i Bahr‑i Sefîd Vilâyeti'nden alınan şifreli telgrafnâmede izbâr olunmağla 
suret‑i hâl ve iş‘âra nazaran muktezâsının ifa ve inbâsı menût‑ı re’y‑i âlî‑i Sadâret‑penâhî‑
leridir. Ol bâbda.
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JİMNASTİK MUALLİMİNE MADALYA VERİLMESİ

Trabzon'da "Terbiye‑i Bedeniye" adıyla bir jimnastik salonu açan Dahiliye Yüzbaşısı 
ve Askerî Rüşdiye Mektebi Müdür Vekili Mehmed Said Efendi'nin Sanayi Madalyası ile ödül‑
lendirilmesi hakkında Dahiliye Nezareti'nden Sadâret'e yazılan yazı.

15 Mayıs 1910

Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi
Evrak numarası: 125
Tarih-i tebyîz: Fî 2 Mayıs sene [1]326

Hulâsa: Jimnastik Muallimi Said Efendi'nin taltifine dair.

Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye

Trabzon'da "Terbiye‑i Bedeniye" namıyla bir cimnastikhâne vücuda getiren ve fahrî 
muallimliğini deruhde eden mahallî Mekteb‑i Rüşdî‑i Askerîsi Müdür Vekili Dahiliye Yüzba‑
şısı Mehmed Said Efendi'nin fenn‑i mezkûrdaki maharetine ve vâki olan himmetine binâen 
bir kıt‘a madalya ile taltifine dair Trabzon Vilâyeti'nin tahrirâtı leffen takdim kılınmağla 
mûmâ‑ileyhin Sanâyi‘ Madalyası'yla taltifi menût‑ı re’y‑i sâmî‑i fahîmâneleridir. Ol bâbda.
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MAKKABİ JİMNASTİK CEMİYETİ'NİN SİYONİZM 
FAALİYETLERİ

Beyoğlu'ndaki Makkabi adlı Musevî Jimnastik Cemiyeti'nin Siyonizm fikrini yaymak 
amacıyla gizli siyasî faaliyetler yürüttüğüne dair alınan duyumlar üzerine gerekli yasal 
işlemlerin yapılacağı.

7 Temmuz 1910

Kayd numarası: T. 2036
Nev‘-i muharrerât: Tezkire

Hulâsa: Beyoğlu'nda müteşekkil Makkabi [Maccabi] nam Musevî Jimnastik 
Cemiyeti'nin âmâl [ve] ilkâât-ı hafiyesine dair.

İstanbul Polis Müdüriyeti'ne

Mahrem 

Evvelce Beyoğlu'nda Büyükhendek sokağında teşekkül etmiş olan Makkabi nam Mu‑
sevî Jimnastik Cemiyeti'nde suret‑i hafiyede Siyonizm fikrinin tervîci için ne gibi ilkââtda 
bulunulduğuna dair bir zât tarafından suret‑i mahremânede verilen varaka suretinin irsâ‑
liyle zikrolunan Makkabi Cemiyeti sırf mümâresât‑ı bedeniye için teşekkül etmiş olduğu 
hâlde bunun bir takım efkâr‑ı siyasiye‑i ifsâdiye ile iştigâl etmesi münasib olamayacağı 
Beyoğlu Mutasarrıflığı'ndan iş‘âr edilmesi üzerine beyânnâmelerinde siyasetle iştigâl ede‑
cekleri bildirilmeyen cemiyetlerin siyasetle iştigâl etmemeleri lâzım geleceğinden bu nokta 
için kanunun tayin etdiği suret‑i muamelenin tatbikinde zaman fevt edilmemesi cevaben 
mutasarrıfiyet‑i mûmâ‑ileyhâya tavsiye ve inbâ ve mezkûr varakanın bir sureti isrâ kılın‑
dığından bi'l‑bahs İstanbul Vilâyeti'nden yazılan tezkire‑i mahremânede beyân‑ı maʻlûmât 
edilmiş ve mebhûsün‑anh varaka sureti bi'l‑istinsâh leffen gönderilmiş olmakla münde‑
ricâtına ve suret‑i iş‘âra nazaran memuriyetlerince de icabât‑ı kanuniye dairesinde ifa‑yı 
muamele edilmesi lüzumu tavsiye olunur.

24 Haziran sene [1]326
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JİMNASTİK DERSLERİ USULÜNÜN SELİM SIRRI 
BEY TARAFINDAN ANLATILACAĞI

Mekteb‑i Sultanî'de ve İstanbul'daki idâdî mekteblerinde terbiye‑i bedeniye dersle‑
rinin yerine ikame edilen jimnastik derslerinde takip edilecek usulün Darulmüallimîn'de 
Terbiye‑i Bedeniye Müfettişi Selim Sırrı Bey tarafından muallimlere anlatılacağı.

3 Kasım 1910

Maârif-i Umûmiye Nezâret-i Celîlesi'ne

Ma‘rûz‑ı bendeleridir

Mekâtib‑i sultaniye ve i‘dâdiyede terbiye‑i bedeniye dersleri hâline ifrâğ edilen jim‑
nastik derslerinde takib edilecek usulü öğrenmek üzere ders‑i mezkûr muallimlerinin Salı 
günleri öğleden sonra saat ikiden üçe kadar Dârülmuallimîn'e devam etmeleri elzem ol‑
duğundan bu bâbda lâzım gelen evâmir‑i devletlerinin tebliği hususunda emr u fermân 
hazret‑i men lehü'l‑emrindir. 

Fî 20 Teşrîn‑i Evvel sene [1]326 
Terbiye-i bedeniye Dersleri 

Müfettişi 
Selim Sırrı 

Maârif-i Umûmiye Nezâret-i Celîlesi Tahrirât Kalemi Müsveddâtına Mahsus 
Varakadır.
Fî 1 Zilkade sene [1]327 ve fî 21 Teşrîn-i Evvel sene [1]326 
Hususî 1811
Umumî 2407

İstanbul Maârif ve Mekteb-i Sultânî Müdüriyetlerine

İstanbul Mekteb‑i Sultânîsi'yle mekâtib‑i i‘dâdiyede terbiye‑i bedeniye dersleri hâline 
ifrâğ edilen jimnastik derslerinde takib edilecek usul, Terbiye‑i Bedeniye Müfettişi Selim Sırrı 
Bey tarafından [anlatılacağından] Salı günleri ba‘de'z‑zevâl saat ikiden üçe kadar Dârülmual‑
limîn'e devam eylemeleri lüzumunun jimnastik muallimlerine teblîği mütemennâdır.





DENİZ 
SPORLARI
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POLONYALI YÜZME MUALLİMİNİN OSMANLI 
ORDUSU BÜNYESİNDE YÜZME MEKTEBİ 

AÇILMASI TALEBİ 

Polonya ordusunda yüzme öğretmenliği yapmış olan ve şu anda İstanbul'da bulunan 
Albay J. Smolinski'nin Osmanlı Ordusu bünyesinde bir yüzme mektebi açılması ve kendisi‑
nin de bu mektepte görev yapma talebi ve bu hususun padişaha iletilmesine dair Mustafa 
Reşid Paşa'ya yazdığı arzuhâl. 

10 Ocak 1857

Reşid Paşa Ekselanslarına

Şu anda İstanbul'da oturan ve eski Polonya ordusunda yüzme mektebi muallimliği 
yapmış olan aşağıdaki imzanın sahibinin, (askeriyenin bünyesinde) Yüzme Mektebi açılma‑
sı talimatının ısdârı ve Osmanlı ordusunda görev alma arzusunun Haşmetlü  Türkiye (Os‑
manlı) Sultanı'na iletilmesi ve muvâfakatının alınması için desteklerinizi esirgememenizi  
ve yardım etme lütfunda bulunmanızı zât‑ı âlîlerinden  istirham eder.

Polonya ordusunda yüzme eğitimi veren bir bölümün (mektebin) açılması Avusturya 
ordusu planı esas alınarak 1824 yıllarına doğru teşekkül etmiştir. Çok geçmeden birkaç yıl 
Rusya bu harp sanatının eğitimini vermeyi benimsemiş, daha sonra 1830‑1831 yıllarında 
Prusya ve Fransa orduları onu takip etmiştir. 

Yüzme talimi artık harp sanatlarının gelişmesi için kaçınılmaz olup sayısız yararları 
olduğu birçok vesileyle 1830‑31 yılları Polonya‑Rus Savaşı'nda yaşanarak müşahede edil‑
miştir.

Aşağı yukarı her ülke akarsuyla (ırmak‑çay) kaplıdır ve (harp esnasında) düşman 
tarafından her zaman buraların kazanılması ve geçişinin sağlanmasının yolları göz önünde 
bulundurulmuştur. Ordudaki iyi eğitilmiş yüzücüler sayesinde bu görünmez engel ortadan 
kaldırılarak askerî birliklerin geçişine büyük kolaylıklar sağlar. Bir akarsuyu geçmek zorun‑
da kalmak fakat geçiş noktalarını bilmemek düşman orduları önünde ölümcül bir duruma 
düşmeye yol açar. Bu demektir ki,  iyi yüzücülerden oluşan askeri birliklerin varlığı bir ordu 
için çok yararlı ve gereklidir. 

Yüzme eğitimi almış bir asker harbin getirdiği sıkıntılara karşı dayanma gücü, ır‑
makların derinlikleri ve nehirlerin geçişi üzerine deneyim elde ederek cesaret ve gözü‑pek‑
lik iktisap eder.

Son olarak yüzme etüdü, hem kara ve hem de deniz orduları manevraları için ziya‑
desiyle yararlı bir askerî talimdir. Zaten sürekli hayatlarını su üstünde geçiren denizciler 
için yüzme kaçınılmaz derecede olmazsa olmaz bir beceridir.

Aşağıda imzası bulunan (ben), 1828, 1829 ve 1830 yıllarında bütün dereceleri ta‑



Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da Spor

424

mamlayarak Polonya ordusunda muallimlik yapma patenti (beratı) almaya hak kazandım. 
Söz konusu beratın kopyasını ekte takdim etmekten iftihar ederim.

İstanbul
10 Ocak 1857

Sadık Hizmetkârınız
Albay J. Smolinski

       Sûret                     Tercüme:

  Polonya Ordusu               Marymont

   No: 2721.                  29 Temmuz 1830

Yüzme  Mektebi

Yüzme Okulu öğrencilerinden Beşinci Ligne Alayı'nda Astsubay Smolinski Joseph'in 
1828 yılı yüzme eğitimini tamamlayarak yedinci dereceye ulaşması  ve muallimlik yapmayı 
hak kazanması sebebiyle bu sertifika kendisine verilmiştir.

(Mekteb Arması)      Yüzme Mektebi Kumandanı

Yüzme  Okulu       (İmza) Albay (Miralay) Valentin d’Hauterive

         L.   S.     (İmza) Teğmen (Mülâzım‑ ı Sâni) Jzbicki

         (İmza) Zalivski, Teğmen (Mülâzım‑ ı Sâni), Marimont Eğitmeni

         (İmza) Jean Gnyborowski, Teğmen (Mülâzım‑ ı Sâni),Yedinci 

         Kategori Eğitmeni

Çeviri Aslına uygundur
[imza]
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AMERİKA'DAN YÜZME ALETİ GETİRİLMESİ 

Amerika'dan getirilecek olan üç adet yüzme âletinin Trieste'den Lloyd Kumpanyası 
vapurlarıyla İstanbul'a gönderileceği, bu âletlerin ücreti ve nakliye masrafı olan toplam 
924 Mark ve 50 Fenik'in Berlin Sefareti tarafından ödendiği.

21 Eylül 1895

Berlin Sefâret-i Seniyyesi
Aded   
1535/62 

Mâbeyn- Hümâyûn-ı Cenâb-ı Mülûkâne Başkitâbet-i Aliyyesi'ne 

Atûfetli efendim hazretleri,

Petersburg'da çıkan “Grajdayn” gazetesinin musavver ilavesinde resmi münderic 
yüzmek aletinden üç kıtʽasının bi'l‑iştirâ irsâli hakkında şeref‑sudûr eden irâde‑i seniyye‑i 
hazret‑i pâdişâhîyi mutazammın vâsıl‑ı dest‑i senâverî olan 27 Temmuz sene 1311 tarihli 
ve 1648 numaralı tahrîrât‑ı aliyyeleri üzerine emr u fermân‑ı hümâyûnun infâz‑ı hükm‑ı 
celîline müsâraʽat kılınmış ise de Petersburg'dan sâlifü'l‑beyân gazetenin hallinden sonra 
mezkûr aletlerin mahall‑i iʽmâli bulunan Amerika'dan getirilmesi vakte muhtac bulundu‑
ğundan şimdiye değin beklenilmesi andan ileri gelmiş ve mezkûr sibâhat aletlerinin bir 
haftaya kadar buraya vusûlüyle yola çıkarılabilmesi mümkün olacağı sûy‑ı acîzîye bildiril‑
miş olmakla maʽlûmât olarak arz‑ı keyfiyete mübâderet kılındı. Ol‑bâbda emr u fermân 
hazret‑i men‑lehül emrindir.  FÎ 13 Rebîülevvel sene [1] 313 ve 21 Ağustos sene [1] 311 

Berlin Sefiri
Bende 

[mühür] 
Ahmed Tevfik bin İsmail Hakkı

* *
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Berlin Sefâret-i Seniyyesi
Aded 
1578/70 

Mâbeyn- Hümâyûn-ı Cenâb-ı Mülûkâne Başkitâbet-i Aliyyesi'ne 

Atûfetli efendim hazretleri

21 Ağustos 1311 tarihli ve 62 rakamlı tahrîrât‑ı cevâbiyye‑i senâverîde karîben 
gönderileceği iş‘âr kılınan üç aded sibâhat aleti bu kere Lloyd Kumpanyası ma‘rifeti ve 
Trieste tarîkıyla irsâl‑ı savb‑ı aliyyeleri kılınmış ve alât‑ı mezkûrenin masârıf‑ı nakliyesiyle 
beraber 924 Mark ve 50 Fenik’e baliğ olan ücreti buraca tesviye edilerek alınan makbûz 
varakası leffen takdîm ve tesyîr olunmuş olmağla ol‑bâbda emr u irâde hazret‑i men‑lehül 
emrindir. 9 Eylül sene 1311

Berlin Sefiri
[mühür] 

Ahmed Tevfik bin İsmail Hakkı
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BÜYÜKADA'DA KAYIK YARIŞLARI

Büyükada Yat Kulübü başkanı tarafından bu sene Büyükada'da yapılacak kayık yarı‑
şının padişahın himayesinde yapılmasının talep olunduğu.

22 Ağustos 1901

Nezaret-i Umûr-ı Bahriye

Atûfetli efendim hazretleri

Büyükada'da bu sene dahi kayık yarışının taht‑ı himaye‑i inâyet‑pîrâye‑i hazret‑i 
hilâfet‑penâhîde icrası için müsaade‑i seniyye‑i cenâb‑ı mülûkânenin istihsâli Büyükada 
Yat Kulübü reisi cânibinden mebus tezkirede istid‘â kılınmış olmakla yevm‑i muayyen‑
de taraf‑ı âcizânemden vekâleten İdâre‑i Mahsusa Meclisi Reis Vekili Ferik Mehmed Pa‑
şa'nın i‘zâmıyla mezkûr yarışın sâbıkları vechile icrası hususunda irâde‑i seniyye‑i cenâb‑ı 
Padişahî her ne vechile şeref‑müte‘allik ve sudûr buyurulur ise mantûk‑ı münîfinin infaz 
olunacağı muhât‑ı ilm‑i âlî buyuruldukda ol bâbda ve her hâlde emr u fermân hazret‑i 
veliyyü'l‑emrindir.

Fî 7 Cumâdelûlâ sene 1319

Nazır-ı Bahriye 
Hasan
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TARABYA'DA KAYIK YARIŞLARI

27 Ağustos 1884 tarihinde Tarabya'da yapılacak sandal yarışının programı.

26 Ağustos 1884

Erzân buyurulan müsaade‑i seniyye‑i cenâb‑ı padişâhî mûcebince işbu mâh‑ı hâl‑i 
rûmînin on beşinci Çarşamba günü Tarabya'da icrâsı mukarrer olan yarışın programıdır.

Mükâfât

Saat/
dakika

Mesâfe
Mil/R

Birinci İkinci Üçüncü

Birinci yarış sefâret 
maiyyet vapurlarının 
beş çifte sandalları

6,00 1,8 10 Lira‑yı 
Osmanî

5 Lira‑yı 
Osmanî

İkinci yarış süfün‑i şa‑
hanenin büyük sandal‑
ları

6,10 1,8 10 Lira‑yı 
Osmanî

5 Lira‑yı 
Osmanî

Üçüncü yarış sefâret 
maiyyet vapurlarının 
her nevi‘ orta sandal‑
ları

6,20 1,5 6 Lira‑yı 
Osmanî

3 Lira‑yı 
Osmanî

Dördüncü yarış her 
nevi‘ sandallar

6,35 10,00 On liralık 
su kadehi

Bir aded 
dürbün

Beşinci yarış “fat bot” 
tabir olunan diğer san‑
dallar

6,40 10,00 Sekiz 
liralık bir 

kadeh

Altıncı yarış yelkenli 
sandallar

6,45 10,00 6 Lira‑yı 
Osmanî

4 Lira‑yı 
Osmanî

2 Lira‑yı 
Osmanî

Yedinci yarış Karaden‑
iz Boğazı'nda can kur‑
taran sandalları

6,50 1,8 15 Lira‑yı 
Osmanî

8 Lira‑yı 
Osmanî
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Sekizinci yarış sefâret 
vapurlarının yelkenli 
sandalları

7,00 7,00 6 Lira‑yı 
Osmanî

3 Lira‑yı 
Osmanî

Dokuzuncu yarış istek 
edenlerin her nevi‘ bir 
çifte sandalı

7,10 1,00 Musanna‘ 
bir eşya

Onuncu yarış üç çifte 
kayıklar

7,25 1,8 8 Lira‑yı 
Osmanî

4 Lira‑yı 
Osmanî

2 Lira‑yı 
Osmanî

On birinci yarış iki çifte 
kayıklar

7,45 1,8 5 Lira‑yı 
Osmanî

3 Lira‑yı 
Osmanî

2 Lira‑yı 
Osmanî

On ikinci yarış bir çifte 
kayıklar

8,10 1,4 3 Lira‑yı 
Osmanî

2 Lira‑yı 
Osmanî

1 Lira‑yı 
Osmanî

On üçüncü yarış iki 
çifte sandallar

8,30 1,4 5 Lira‑yı 
Osmanî

3 Lira‑yı 
Osmanî

2 Lira‑yı 
Osmanî

On dördüncü yarış 
istek edenlerin dört 
çifte sandalları

9,10 1,4 Altı liralık 
musanna‘ 
bir eşya

On beşinci yarış büyük 
beş çifteye kadar 
kayıklar

9,10 1,8 11 Lira‑yı 
Osmanî

5 Lira‑yı 
Osmanî

Hobarti

[Belgenin arka yüzü]

Büyükdere'de icra olunacak kayık ve saire yarışının cedveli fî 4 Zilkade sene [1]301



Donanma-yı Osmanî Muavenet-i Milliye Cemiyeti 1913 Senesi Moda Yarış Komitesinin Arması, 
İdman, numara 6-7, 1 Eylül 1329 [14 Eylül 1913], s. kapak.
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MODA BURNU'NDA YAPILAN KAYIK YARIŞLARI

Bahriye Nazırı'nın Kadıköy Moda Burnu'nda yapılacak olan kayık yarışlarının progra‑
mının ekte gönderildiğine dair yazısı ve yarış programı.

27 Ağustos 1893

Nezaret-i Umûr-ı Bahriye

Şeref‑müte‘allik buyurulan müsaade ve irâde‑i seniyye‑i cenâb‑ı hilâfet‑penâhî üze‑
rine yarınki Pazartesi günü Kadıköyü'nde Moda Burnu'nda icra olunacak kayık yarışı hak‑
kında tanzim olunan programdan bir kıt‘ası manzûr‑ı âlî buyurulmak üzere leffen arz ve 
takdim kılınmış olmakla ol bâbda emr u fermân hazret‑i veliyyü'l‑emrindir. 

Fî 15 Safer sene [1]311

Nâzır-ı Bahriye 
Bende
Hasan

Yıldız Saray-ı Hümâyûnu
Başkitâbet Dairesi

Yarın ki Pazartesi günü Kadıköyü'nde Moda Burnu'nda icra olunacak kayık yarışı hak‑
kında tanzim olunan programdan bir kıt‘asının takdimine dair Bahriye Nezâreti'nin tezki‑
re‑i husûsiyesi.

Fî 15 Safer sene [1]311 Pazar
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Taht‑ı Himaye‑i Celîle‑i Hazreti Şehenşâhîde Ağustos'un Onaltıncı Pazartesi günü 
Moda'da İcrâ olunacak kayık yarışlarının programı.

Bahriye Nazırı devletli Hasan Hüsnü Paşa hazretlerinin taht‑ı riyâset‑i aliyyelerinde 
teşekkül eden komisyon.

(Zîrde esâmîsi münderic zevât‑ı kirâm hazerâtı fahrî azâ sıfatıyla dahil olmuşlardır.)

Hassa Müşir Devletli Rauf Paşa hazretleri

Mustafa Paşa‑zâde Devletli Osman Paşa hazretleri

Atûfetli Apik Efendi hazretleri

Bahriye ferîkânından saâdetli Vodos Paşa hazretleri

Istabl‑ı Âmire müdürü ferik saâdetli İzzet Paşa hazretleri

Saâdetli Fon der Golc58 Paşa hazretleri

Bahriye mirlivalarından saâdetli Fon Hofe59 Paşa hazretleri

Şûrâ‑yı Devlet azâsından saâdetli Saîd Paşa hazretleri

Şûrâ‑yı Devlet azâsından saâdetli Abbas Paşa hazretleri

Mısırlı saâdetli Fuad Paşa hazretleri

Bank‑ı Osmanî Müdür‑i Umumîsi Sir Edgar Vinsan60 cenâbları

Saâdetli Noradunkyan Efendi61 hazretleri 

Saâdetli Con Paşa62 hazretleri

[ve diğer komisyon üyelerinin isimleri]

HARİTA

[Haritada çizgi yanlarındaki yazılar]

Birinci ve ikinci sınıf kotraların yarış mesafesi

Yarım güverteli ve açık ve süfün‑i hümâyûn yelkenli sandalları

İki ve üç çifte kayık sandallar ile Donanma‑yı Hümâyûn filika ve kiklerinin
Kulüp maltız sandalı bir çifte kayık ve sandallar için

Bi'l‑cümle yelkenlilerin yarışları haritada gösterilen İngiltere devleti sefâret vapuru 
“İmojen”63 ile Fenerbağçe'de Fenerkulesi beynindeki hatt‑ı mevhum üzerinden hareket olu‑
nacağı gibi yine mahall‑i mezkûrda hitâm bulacakdır. 

Evvelce ahz olunan kendi alâmetlerinin aynı “İmojen”den keşide olduğu anda hare‑
ket edecekleri gibi mukaddem hareket edenler avdete mecbur olacaktır.

58   Von Der Goltz
59   Kalau von Hofe
60   Sir Edgar Vincent
61   Gabriel Noradunkyan
62   John Avrimidis
63   “İmogene, İngiliz Sefarethanesi’nin gemisinin ismidir. Aynı adı taşıyan futbol takımı da vardır.” Bkz. Türk Futbol Tarihi C. I, ed. 
Erdoğan Arpınar, Türkiye Futbol Federasyonu Yayınları, 1992, s. 14. 
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Hâzır olmak için beş dakika evvel “İmojen”den birinci sınıf yani on tondan ziyade 
kotralara Osmanlı sancağı keşide olunacaktır.

İkinci sınıf yani on tondan dûn Fransız bandırası güvertesiz ve yarım güverteli san‑
dallar için.

İngiltere konsoloshânesine mahsus bandıra süfün‑i bahriye yelkenlilerine Rusya bey‑
lik bandırası keşide olunacaktır.

Birinci sınıf yatlar iki ve ikinci sınıflar birer defa yarış mahallerini dolaşıp hitâm bu‑
lan mahalle geleceklerdir.

Güvertesiz ve yarım güverteli ve süfün‑i harbiye yelkenli sandalları iki defa dolaşa‑
cakdır.

Cümle yelkenliler yarış günü ale's‑sabah mahall‑i mezkûrda “İmojen” vapuru süvâri‑
si Mösyö Higen'den kendilerine mahsus alâmet flamaları ile lüzum görülecek tafsilâtı ahz 
edeceklerdir.

Hususî yelkenli sandalların hareketlerini mübeyyin programlar Moda İskelesi'nde ka‑
yıkhâneye ta‘lîk olunacağından ale's‑sabah müracaat olunacaktır.

Kürekli olacak yarışlar alâmet flamalarını avdetde teslim etmek üzere kendi yarış‑
larından on dakika mukaddem yarış hey’etinin bulunduğu dubadan ahz edip şamandıra 
numaralarını keşide edecektir.

Avdetde birincilere kırmızı ikincilere mâ’î mükâfât flaması verilecektir.

Adedi dörtden dûn olan yarışların ikincilerine mükâfât verilmeyecektir.

Hasbe'l‑îcâb programın tadili yarış hey’etine âiddir.  

[İkinci Abdülhamid'in tuğrası]
Abdulhamid Han bin Abdülmecid el-muzaffer daima (el-gazi)

Yarışların Esâmî ve Hareketlerini Mübeyyin Cedveldir.

Saat‑i 
Ezânî
Sa./D.

Saat‑i 
Zevâlî
Sa./D.

[Yarışçının Adı] Alâmet [Deniz Aracının Adı] Alâmet Mükâfât

3,15 10,00

(Birinci yarış bir çifte KadıköyüYarış Kulübü sandalı)

S. Çistal Beyaz K. B. Marşal Fad Mavi İstanbul 
Gazetesi
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3,30 10,15

(İkinci yarış iki çifte Tersâne‑i Âmire kikleri)
Liman Kumandanı vekili 

Saâdetli Hasan Paşa 
hazretleri

Kırmızı
Osmaniyye fırkateyn‑i 

hümâyûnu
Mavi Beyaz

Birinci 6 Lira
İkinci 3 Lira

İ‘mâlât Reisi Saâdetli 
Hüsnü Paşa hazretleri

Mavi
Âsâr‑ı Şevket korvet‑i 

hümâyûnu
Sarı Beyaz

İtfâiye Kumandanı 
Saâdetli Mehmed Paşa 

hazretleri
Sarı İzzeddin vapur‑ı hümâyûnu Kırmızı Sarı

Teşrîfiye Vapur‑ı 
Hümâyûnu süvarisi 

Miralay izzetli Abdi Bey

Kırmızı‑
Beyaz

3,45 10,30

(Üçüncü yarış bir çifte Kadıköyü Yarış Kulübü kikleri)
Numara

1‑ Diran Ağasyan
2‑ V. Bond

Dümenci C. Çirnal

Beyaz

Numara
1‑ J. Balado
2‑ S. Karof

Dümenci K. Çirnal

Mavi Gümüş Kupa

4,00 10,45

(Dördüncü yarış beş çifte Tersâne‑i Âmire filikaları)
Sultâniye vapur‑ı 

hümâyûnu
Kırmızı

Necm‑i Şevket korvet‑i 
hümâyûnu

Sarı [Birinci] 10 
Lira

[İkinci] 5 LiraMes‘ûdiye fırkateyn‑i 
hümâyûnu

Mavi
İzzeddin vapur‑ı hümâyûnu

Mavi Beyaz

4,20 11,05

(Beşinciyarış maltız sandalları)
Luid Kumpanyası'nın64 Kumpanya‑ 

larına 
mahsus 
bandıra

Osmanlı Bankası'nın
[Birinci] 5 Lira

[İkinci] 2 Lira
İngiliz kapudan Diport'un Mesajeri Kumpanyası'nın
Fresne Kumpanyası'nın Rusya Kumpanyası'nın
İtalya Kumpanyası'nın

4,35 11,20

(Altıncı yarış tahlisiye sandalları)
Riva Kırmızı Kilyos Kırmızı Beyaz 25 Lira

Yarış ile icra 
olunacak 

manevraya 
mahsusdur

Şile Mavi Karaburun Mavi Beyaz

4,55 11,40

(Yedinci yarış dört çifte Tersâne‑i Âmire filikaları)

Tersâne‑i Âmire memuru 
saâdetli Şükrü Paşa 

hazretleri

Kırmızı Mu‘în‑i zafer korvet‑i 
hümâyûnu

Sarı Beyaz

[Birinci] 8 Lira

[İkinci] 4 Lira

Hamidiye fırkateyn‑i 
hümâyûnu

Kırmızı 
Beyaz

Aziz duba‑i hümâyûnu Kırmızı Sarı

Âsâr‑ı Tevfîk fırkateyn‑i 
hümâyûnu

Sarı İzzeddin vapur‑ı hümâyûnu Mavi Kırmızı

Avn‑ı İlâhî korvet‑i 
hümâyûnu

Mavi Beyaz Talîa vapur‑ı hümâyûnu Mavi

64   Lloyd Kumpanyası. 



Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da Spor

442

5,15 12,00 (Sekizinci yarış iki çifte Kadıköy Yarış Kulübü Kikleri)
Numara

1‑ Diran Agasyan
2‑ S. Grof

3‑ W. Simzehis
4‑ V. Bond

Dümenci K. Çirnal

Beyaz

Numara
1‑ V. Marşal

2‑ W. Wayholl (?)
3‑ K. Marşal
4‑ S. Çirnal

Dümenci C. Çirnal 

Mavi Gümüş Kupa

5,30 12,15 (Dokuzuncu yarış tahlisiye sandalları tarafından icra olunacak manevralar)
İstirahat

7,15 2,00

(Onuncu yarış bir çifte husûsî kayıklar)
Saâdetli Saîd Paşa 

hazretleri
Kırmızı Mister Piker Mavi Beyaz Esmâniyle 

münasib bir 
hediye

[Birinci] 3 Lira
[İkinci] 1 Lira

Saâdetli Sâmî Beyefendi Mavi İzzetli İbrahim Efendi Kırmızı Beyaz
Nazif Efendi Sarı Jim James Kırmızı Sarı

7,15 2,00

(On birinci yarış birinci sınıf kotralar)
Mösyö Jogy'[n] in Josephi Kırmızı İstavro'nun Satanila Mavi Beyaz

Gümüş Kupa
Mösyö Vital'in Dazet Kırmızı 

Beyaz
Mösyö 

Novel'in 
Claut Çapraz Mavi 

Sarı
Saâdetli İzzet Paşa'nın 

Keyfim
Sarı Mavi Mösyö 

Morton'un
Vemnan Satranç Mavi 

Sarı

7,15 2,00

(On ikinci yarış ikinci sınıf kotralar)
Jo Fredy'nin Tartaryan Satranç 

Beyaz Mavi
Ferry'nin     Lady Niyorpil Etrafı beyaz 

ortası mavi

Mükâfât
Gümüş Kupa

Barka'nın   Nilüfer Ortası Beyaz 
Etrafı Mavi

Mösyö 
Planket'in

İra Kırmızı 
vasatında sarı 

İstavroz
Baltacı'nın     Daniyel Sarı Flama Mösyö 

Silen'in 
Avrupos (?) Kırmızı Beyaz 

Mavi
Tersâne‑i Âmire     Tayyar Beyaz

(On üçüncü bir çifte husûsî mağun65 sandallar)

7,30 2,15

Saâdetli Saîd Paşa 
hazretleri

Kırmızı İzzetli Ârif Beyefendi Sarı Esmâniyle 
münasib bir 
hediye 3 lira

Saâdetli Nureddin 
Beyefendi

Mavi

7,45 2,30

(On dördüncü altı çifte Tersâne‑i Âmire filikaları)

Hamidiye fırkateyn‑i 
hümâyûnu

Kırmızı Osmaniye fırkateyn‑i 
hümâyûnu

Kırmızı Beyaz

[Birinci] 10 
Lira

[İkinci] 5 LiraSultaniye vapur‑ı 
hümâyûnu

Mavi Feth‑i Bülend korvet‑i 
hümâyûnu

Mavi Beyaz

65   Maun ağacından yapılmış, kızıl kahverengi. 
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7,45 2,30

(On beşinci umum süfün‑i harbiye yelkenli sandalları)

Mes‘ûdiye fırkateyn‑i 
hümâyûnu

Osmanlı 
sancağı

Fransız sefâret vapurunun Fransız

[Birinci] 8 Lira
[İkinci] 4 Lira

Mes‘ûdiye fırkateyn‑i 
hümâyûnu

Mavi Rusya sefâret vapurunun Rusya

Âsâr‑ı Tevfîk fırkateyn‑i 
hümâyûnu

Beyaz 
Kırmızı

Avusturya sefâret 
vapurunun

Avusturya

Âsâr‑ı Şevket korvet‑i 
hümâyûnu

Mavi Beyaz

7,55 2,40 (On altıncı yarış iki çifte husûsî kayıklar)

Saâdetli Saîd Paşa Kırmızı İngiltere sefârethânesinin Beyaz Kırmızı Esmâniyle 
münasib 
hediye

[Birinci] 4 Lira
[İkinci] 1 Lira

Saâdetli Sâmî Bey Mavi Mösyö Vikont Jokeb Mavi Beyaz

7,55 2,40

(On yedinci yarış yarım güverteli ve güvertesiz husûsî yelkenli sandalları)

Muradoğlu'nun     
Karolina

Beyaz 
üzerine 

kırmızı dâire 
flama

Vital'in     Nili Mavi beyaz 
sancak

Bonmarşe'den 
münasib bir 

hediye

Ali Rıza'nın     Hilâl Mavi üzerine 
beyaz dâire 

flama

Fernati     Bohi Mavi üzerine 
beyaz istavroz

Vital'in     Riva Kırmızı 
üzerine 

beyaz dâire 
flama

Nâdir Efendi'nin     Burgaz Mavi beyaz 
kırmızı

Tomson'un     Peral Kırmızı 
flama

Kemal Bey'in     Beylerbeyi Beyaz kırmızı 
istavroz

Volfin     Adel Kırmızı 
beyaz flama



Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da Spor

444

3,00

8,15

(On sekizinci yarış iki çifte mağun sandallar)

Saâdetli Abbas Paşa 
hazretleri

Kırmızı İzzetli Ali Bey Kırmızı Beyaz
Esmâniyle 

münasib bir 
hediye

[Birinci] 6 Lira
[İkinci] 3 Lira

8,15

Saâdetli Hilmi Beyefendi 
hazretleri

Sarı Saâdetli Neş’et Beyefendi 
hazretleri

Mavi Beyaz

Saâdetli Nureddin 
Beyefendi hazretleri

Mavi

8,35 3,20

(On dokuzuncu yarış üç çifte husûsî kayıklar)

Mâbeyn‑i hümâyûn Kırmızı Saâdetli Saîd Paşa 
hazretleri

Kırmızı Beyaz [Birinci]4 Lira
[İkinci]

Esmâniyle 
münasib bir 

hediye

Mâbeyn‑i hümâyûn Mavi İzzetli İlhâmi Beyefendi Sarı

8,45 3,30

(Yirminci yarış sefâret vapurlarının dört çifteler ile yarışları)

Rusya

Kendi 
bandıraları

Fransa

Kendi 
bandıraları

[Birinci] 8 Lira
[İkinci] 4 Lira

İngiltere İtalya

Almanya Avusturya

9,15 4,00

(Yirmi birinci yarış üç çifte Tersâne‑i âmire kikleri)

Hamidiye fırkateyn‑i 
hümâyûnu

Kırmızı Âsâr‑ı Şevket korvet‑i 
hümâyûnu

Kırmızı Beyaz

[Birinci] 6 Lira
[İkinci] 3 Lira

Liman kumandanı vekili 
Saâdetli Hasan Paşa 

hazretleri

Mavi Beyaz Âsâr‑ı Tevfîk fırkateyn‑i 
hümâyûnu

Mavi

9,35 4,20

(Yirmi ikinci yarış iki çifte fota sandalı)

Refîk Bey Hasköy Kırmızı Ahmed 
Mustafa 

Dolmabahçe Kırmızı Sarı

[Birinci] 6 Lira
[İkinci] 3 Lira

Reji 
idâresinin 

… Mavi Rıza Dolmabahçe Sarı Beyaz

Cemîl Bey Hasköy Kırmızı 
Beyaz

Ahmed 
Mehmed

Dolmabahçe Mavi Kırmızı

Ma‘şûk 
Efendi 

Defterdar Mavi Beyaz Hasan Beylerbeyi Beyaz

Tevfîk Bey Ahurkapı Sarı
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9,55 4,40

(Yirmi üçüncü yarış üç çifte futa sandallar)
Saâdetli 

Emin Paşa 
hazretleri 

Büyükada
Kırmızı 
Beyaz

Sâmî Efendi Ahurkapı Mavi

[Birinci] 4 Lira
[İkinci] 1 Lira

Hasan Efendi Çengelköy Kırmızı Vahiyyüddin Efendi 
Ahurkapı

Sarı

(Yirmi dördüncü yarış yağlı direk üzerinde mükâfât almak)
(Esâmîleri programa dahil olmayan filika ve kayıklar yarışa kabul olunmaz.)



Fenerbahçe Kulübü sandal talimleri yaparken.
İdman, numara 3, 15 Haziran 1329 [28 Haziran 1913], s. 47.

İstanbul Şehri Sandal Kulübü idman yaparken.
İdman, numara 3, 15 Haziran 1329 [28 Haziran 1913], s. 48.



Moda’da Deniz Yarışları
İdman, numara 6-7, 1 Eylül 1329 [14 Eylül 1913], s. 92.

Moda’da Deniz Yarışları
İdman, numara 6-7, 1 Eylül 1329 [14 Eylül 1913], s. 93.
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YARIŞLARDA DERECEYE GİRENLERE 
PADİŞAHTAN İZİNSİZ VERİLEN MADALYALAR

At, av ve kayık yarışmalarında birinci ve ikinci gelenler ile Bornova'da yapılan bi‑
siklet yarışmasında birinci gelen Vital'in oğluna, Aydın Valisi tarafından, üzerine Osmanlı 
arması kazıttırılan, İmtiyâz Madalyası'na benzer bir madalya verildiği, padişahın izni ol‑
maksızın verilen bu tür madalyaların padişahın hukukuna tecavüz ve bir nevi hükümdarlık 
sürmek manasına geleceği. 

12 Haziran 190166

Mâbeyn-i Hümâyûn'a

Nişan ve madalya gibi nişane‑i takdir ve sadakat ve medâr‑ı şevk ve gayret olan şey‑
lerin te’sisi [ve] ihdâsı yed‑i iktidar‑ı hazret‑i şehinşâhîye hâs imtiyâzlardan olduğu hâlde 
bura hükûmeti at ve avcı ve kayık müsabakalarında birinci ve ikinci gelenlere mahsus 
madalya te’sisinde rû‑yi kabul gösterdiği gibi geçen Mayıs ayında Bornova'da icra edilen 
bisiklet müsabakasında birinci gelen İngiliz mu‘teberânından Mösyö Vital'in oğluna veril‑
mek üzere vali paşanın oğlu Said Bey bir tarafında Ordu‑yı Hümâyûn ve diğer tarafında 
Mösyö Vital'in oğlunun ismiyle 1317 senesi mahkûk İmtiyâz Madalyası şeklinde altın bir 
madalyanın hak ve te’sisi ile hafta zarfında merkûma derdest‑i i‘tâ ve teslim bulunmuş‑
dur. Madalyaya arma‑i Osmanî hakki ve saire icrasıyla bilâ‑istîzân madalya te’sisi ve şuna 
buna i‘tâsı hukuk‑ı sarîha‑i hazret‑i Padişahîye tecavüz ile bir nev‘ hükümdarlık sürmek 
olduğundan işin ehemmiyet‑i azîmesi cihetiyle müsâra‘aten berây‑ı ma‘lûmât ma‘rûzdur. 

66    Tarih tahminidir. Osmanlı Arşivi kataloğunda yer alan 24 Safer 1319 tarihi esas alınmıştır. 
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AKŞEHİR'DE PANAYIR VE YARIŞLAR

Akşehir'de bir panayır kurulacağı, güreşler tertip edilip, at, aygır ve öküz yarışları 
yapılacağı.

30 Eylül 1901

Dahiliye Mektubî Kalemi
Evrak numarası: 217-3
Tarih-i tebyîzi: Fî 17 C. sene [1]319 ve fî 17 Eylül sene [1]317

Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye 

Saye‑i teshîlât‑vâye‑i hazret‑i Padişahîde Eylül ibtidâsından yirmisine kadar Akşe‑
hir'de te’sisi kararlaşdırılan hayvan panayırının küşâd edileceği ve şehr‑i mezkûrun on 
altıncı günü at koşusuyla güreşlerden başka aygır ve atlar ve öküzlere mahsus olmak üze‑
re bir de müsabaka açılacağı dahil‑i vilâyetde cereyân eden vukuâtı hâvî Konya Vilâyet‑i 
Celîlesi'nden alınan tahrirâtın bir fıkrasında dermiyân olunduğunun li‑ecli'l‑maʻlûmât arz 
ve beyânına müsâberet kılındı. Ol bâbda.
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AT YARIŞI VE GÜREŞLERİN HÜKÜMETİN İZNİ 
DAHİLİNDE YAPILMASI

At yarışı, pehlivan güreşi ve bisiklet müsabakası gibi yarışlar için önceden hükümet‑
ten ruhsat alınması, bu müsabakaların hükûmet tarafından belirtilen zaman ve mekânda 
yapılması, izinsiz bu tür yarışmalar tertip edenlerin kanunen sorumlu olacaklarına dair 
Dahiliye Nezâreti'nin yazısı. 

9 Aralık 1901

Bâbıâli 
Daire-i Umûr-ı Dahiliye 
Mektubî Kalemi 

Suret/26 Teşrîn-i Sânî sene [1]317

Mer‘iyet ahkâmına bi'l‑istîzân irâde‑i seniyye‑i cenâb‑ı hilâfet‑penâhî şeref‑müte‘al‑
lik buyurulan at yarışı nizamnâme‑i matbû‘unun taraf‑ı vâlâ‑yı Seraskerî'den bâ‑tezkire 
tevdî‘ olunan nüshalarından (   ) adedi leffen (   ) kılındı. Ancak ahîren şeref‑sâdır olan 
emr u fermân‑ı hümâyûn‑ı cenâb‑ı mülûkâne mûceb‑i âlîsince at yarışı ve pehlivan güreşi 
ve velospid müsabakası gibi şeyler için tertibât icrasından evvel hükûmetden istihsâl‑i 
ruhsat olunması ve hükûmetçe irâe edilecek zaman ve mekanda yapılması lâzım geleceği 
ve bilâ‑ruhsat böyle şeyler olursa mes’uliyeti mûcib olacağı cihetle bi'l‑istîzân müsaade‑i 
seniyye‑i hazret‑i Padişahî istihsâl ve tebliğ kılınmadıkça o misillü tertibât icrasına ruhsat 
verilmemesi lüzumunun da ekîden beyânına ibtidâr olundu. Ol bâbda.



127 

BOA, DH. MKT, 488/25_2



Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da Spor

457

EDİRNE'DEKİ ELMALI VE KIRKPINAR 
PANAYIRLARINDA GÜREŞ VE AT YARIŞINA İZİN 

VERİLMESİ

Edirne'de her yıl Nisan ve Ağustos aylarında kurulan Kırkpınar ve Elmalı panayır‑
larında pehlivan güreşi ve at yarışı yapılageldiği, güreşlere Adalı Halil, Kurtdereli ve Kara 
Ahmed gibi meşhur pehlivanların katıldığı, at yarışlarının ise bölgede yetişen az sayıdaki 
adi atlarla yapıldığı, ayrıca bu panayırlarda ahalinin hayvanlarını getirip sattığı, yiyecek ve 
giyecek eşyalarının satıldığı sergilerin de kurulduğu, fakat bu yıl yapılacak panayırlarda gü‑
reş ve at yarışı yapılmayacağı duyumu üzerine kimsenin panayır ihalesine talip olmadığı, 
bu panayırların devamı için burada güreş ve at yarışlarına müsaade olunması hususunda 
Edirne Valiliği'nden Dahiliye Nezâreti'ne yazılan yazı.

27 Mart 1902

Vilâyet-i Edirne 
Mektubî Kalemi 
Aded 25

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne 

Devletli efendim hazretleri 

At yarışı ve pehlivan güreşi ve velospid müsabakasının bi'l‑istîzân müsaade‑i seniy‑
ye‑i hazret‑i Padişahî istihsâl ve tebliğ olunmadıkca tertib ve icrasına ruhsat verilmemesi 
hakkında şeref‑vârid olan 26 Teşrîn‑i Sânî sene [1]317 tarih ve yüz altmış sekiz numaralı 
tahrirât‑ı aliyye‑i nezâret‑penahîleri at yarışı nizamnâmesinin leffiyle mülhakâta tebliğ kı‑
lınmışidi. Ortaköy kazâsının Simavina karyesi civarında her sene şehr‑i Nisan'ın yirminci 
ve Akçaalan karyesi civarında Ağustos'un on yedinci günü Kırkpınar ve Elmalı namlarıyla 
küşâd olunarak üçer gün imtidad etmekde olan iki panayırda etrafdan gelen ahali tara‑
fından hayvan ahz u i‘tâ ve pehlivan güreşi ve at yarışı icra olunduğu gibi melbusat ve 
me’kûlât ve saire sergileri dahi açılmakda ve bunların rüsûmu Hazine‑i Celîle ile belediye‑
ye aid olmak üzere yedişer sekizer bin kuruş bedellerle ihale olunmakda bulunduğu hâlde 
rüsûm‑ı mezkûrenin üç yüz on sekiz senesine mahsûben icra kılınan müzâyedesinde peh‑
livan güreşi ve at yarışı icra olunmayacak zehabıyla henüz tâlibi zuhur etmediği ve halbuki 
mezkûr panayırlarda meşhur Adalı Halil ve Kurtdereli ve Kara Ahmed ve bunlara mümâsil 



Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da Spor

458

pehlivanlar güreş icra ederler ise de at yarışının bu havalide yetişdirilerek yürük namı 
verilen ve yalnız iki gün idman edilen adi üç dört re’s hayvanla beş kilometre mesafeden 
icra edilmekde ve müsabakayı kazananlara panayır ağaları tarafından tay ve tosun ve koç 
ve kuzu gibi mükâfât‑ı cüz’îye verilmekde bulunduğuna nazaran at yarışı nizamnâmesinde 
muharrer ehemmiyeti haiz bir yarış olmadığından ve şu ehemmiyetsiz yarış ve güreşe 
müsaade olunmadığı suretde Hazine‑i Celîle ile belediyeye aid olan rüsûma tâlib zuhur 
etmediğinden bahisle iktizâsının icrası Ortaköy Kazâsı Kaymakamlığı'ndan iş‘âr olunmakla 
suret‑i iş‘âra nazaran icabının müsâra‘aten emr u inbâ buyurulması bâbında emr u fermân 
hazret‑i men lehü'l‑emrindir. 

Fî 17 Zilhicce sene [1]319 ve fî 14 Mart sene [1]318

Yâver-i Ekrem-i Hazret-i Şehriyârî, Edirne Vali Vekili 
ve İkinci Ordu-yı Hümâyûn Müşiri 

Bende  
Mehmed Arif bin Ali



Meşrutiyetin ilk senelerinde Fenerbahçe’de hâsılâtı Donanma Cemiyeti yararına yapılan bisiklet müsabakası
İdman, numara 23, 20 Şubat 1329 [5 Mart 1914], s. 351.
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BORNOVA'DA KOŞU, JİMNASTİK VE BİSİKLET 
YARIŞI

İngiliz Tristram ailesi tarafından İzmir'in Birunabad (Bornova) nahiyesinde her sene 
yapılmakta olan koşu, jimnastik ve bisiklet yarışlarına dair talimat ile bu yarışların bir 
defaya mahsus zabtiye gözetiminde yapılması ve herhangi bir uygunsuzluğa meydan ve‑
rilmemesine dair irade. 

28 Nisan 1902

Aydın Vilâyeti 
Mektubî Kalemi 

Bazı mekteblerin talebesiyle cimnastik meraklıları için Bornova'da kâin "Tristram" 
nam İngiliz familyasının emlaki dahilindeki meydanda her sene Nisan ve Mayıs aylarında 
tertib ve icra olunacak cimnastik, ayak koşusu ve velospid müsabaka oyunları hakkında 
talimât.

Madde 1- Sâlifü'z‑zikr müsabaka oyunlarının suret‑i icrası bir hey’et‑i mahsusa ta‑
rafından tertib ve idâre olunacağı gibi oyunlara iştirak edeceklerin ihrâz edecekleri derece 
tayin edilmekle beraber bu bâbda zuhur edecek her gûnâ nizâ‘ fasl olunacak ve mükâfâtın 
müstahikkîne tevzî‘ine de karar verilecekdir. 

Madde 2- Mezkûr oyunlara iştirak edeceklerini beyân edenlerin kâffesi isimleriyle 
hangi oyuna iştirak edeceklerini mübeyyin bir pusulayı oyunların icra olunacağı günden 
lâ‑ekal on gün evvel mezkûr hey’ete irsâl etmelidir. 

Madde 3- Müsabakaya dahil olanlardan birinin nefsi ile derece‑i mahareti hakkında 
bir gûnâ itiraz dermiyân olunmak istenildiği hâlde mükâfâtın tevzî‘inden kırk sekiz saat 
evvel mezkûr hey’ete tarhrîran beyân olunmak lâzım gelir. 

Madde 4- Müsabakaya dahil olacakların giyecekleri elbise omuzlardan dizlere kadar 
vücudu setr edecek bir suret‑i münasibede olmak lâzım gelir. Ayaklarda dahi bir sahtiyan 
ayakkabı bulunmak şartdır. 



Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da Spor

462

Madde 5- Cimnastik ve ayak koşusu oyunlarının kâffesi Bornova'da kâin mahall‑i 
mahsusda icra edilecekdir. Şöyle ki: Yüz ve yüz yirmi metrelik mesafe müstakimen ve iki 
yüz yirmi ve dört yüz kırk metrelik ile yarım ve bir mil mesafede devren kat‘ edilecekdir. 

Madde 6- Nokta‑i maksûd ittihâz olunacak yerin bir tarafından öbür tarafına kadar 
gerilmiş olacak kurdeleye koşanlardan hangisi daha evvel göğsüyle temas edecek olursa 
onun birinciliği ihrâz etmiş olduğu add u itibar edilecekdir. 

Madde 7- İşaret‑i mahsusa verilmeden evvel koşan olursa koşmakdan men‘ ve tev‑
kif edileceği gibi mebde’ itibar olunan hattın arkasına da konulacakdır. 

Atlayış oyunları iki türlüdür. Birincisi adi koşuşla tûlen atlayış, ikincisi de koşarak 
mürtefi terazi üzerinden atlamakdır. Tûlen atlayış oyununda her birine üç defa atlamak 
üzere müsaade edilecekdir. Bu atlayışların her hangisinde olursa olsun en ileri gidecek 
olan birinciliği kazanmış olacağı itibar edilecekdir. 

Tek ve çift terazilerin üzerinde icra edilecek cimnastik hakkında kavâ‘id‑i umumiye: 
Mezkûr oyunlar münferiden bir kişi ya derece‑i mütesaviyede olmak üzere beş kişiden iba‑
ret eşhâs tarafından müctemi‘an icra edilecekdir. Mezkûr tek ve çift terazi oyunları kavis 
ten‑dürüsti ve kolay dönme ve serîü'l‑hareke gibi lu‘biyâtdan ibaret olmak üzere iki kısma 
münkasımdır. 

Ahkâm‑ı Umumiye: Hey’etden mâadâ her kim olursa olsun oyun meydanına girmek 
katiyen memnû‘dur. 

Velospid müsabakaları hakkında kavâ‘id: Sair koşuş oyunları hakkında işbu talimât‑
da muharrer kavâ‘id velospid ile icra edilecek koşuş oyunlarında da cârîdir. Şâyed velospi‑
dcilerden biri sehven işaret verilmeden evvel hareket edecek olursa koşmakdan tevakkuf 
edilerek yeniden hareket etdirilecekdir. Velospidciler imkân müsaid olduğu kadar meydan‑
daki daire dahilinde seyr ü hareket etmeğe mecburdur. Dairenin bir tarafından diğerine ka‑
dar çekilen çizgi nokta‑i müntehayı irâe etmekdedir. Velospidin ön tekerleğiyle önce olarak 
dokunan birinciliği kazanmış olduğu itibar olunacakdır. 
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Bâbıâli 
Daire-i Sadâret 
Amedî-i Divan-ı Hümâyûn 
77

Atûfetli efendim hazretleri 

İngiltere Devleti teba‘asından Tristram veresesi tarafından İzmir'de Birunâbâd na‑
hiyesinde mutasarrıf oldukları mahalde jimnastik ve velospid müsabakası icrasına ruhsat 
istid‘â olunmuş olduğuna ve bu bâbda mahzur olmadığına dair Aydın Vilâyet‑i Celîlesi'n‑
den vârid olan tahrirâtın gönderildiğini hâvî Dahiliye Nezaret‑i Celîlesi'nin tezkiresi arz ve 
takdim kılınmış olmakla ol bâbda her ne vechle irâde‑i seniyye‑i cenâb‑ı hilâfet‑penâhî 
müte‘allik ve şeref‑sudûr buyurulur ise mantûk‑ı âlîsi infaz edileceği beyânıyla tezkire‑i 
senâverî terkîm kılındı efendim. 

Fî 11 Muharrem sene [1]320/fî 7 Nisan sene [1]318
Sadrazam 

Saîd

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki; 

Resîde-i dest-i ta‘zîm olan işbu tezkire-i sâmiye-i sadaret-penâhîleri melfûfuyla man-
zûr-ı âlî olarak bir defaya mahsus olmak ve zâbıta-i mahalliye tarafından dikkat oluna-
rak bir gûne uygunsuzluğa meydan verilmemek üzere ruhsat-ı matlûbenin i‘tâsı hususuna 
irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî şeref-sudûr buyurulmuş olmakla ol bâbda emr u 
fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 19 Muharrem sene [1]320 ve fî 15 Nisan sene [1]318

Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî
Bende 
Tahsîn 



129 

BOA, İ. DH, 1397/5



Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da Spor

465

HAYRABOLU KIZ MEKTEBİ YARARINA 
YARIŞLAR DÜZENLENMESİ

Geliri Hayrabolu Kız Mektebi'nin masraflarına karşılık tutulmak üzere her sene 15 
Nisan'dan itibaren yapılmakta olan geleneksel güreş, at yarışı ve bisiklet müsabakalarının 
düzenlenmesi.

24 Mayıs 1902

Hayrabolu Meclis-i İdâresi
Numara 21

Huzur-ı Sâmî-i Hazret-i Mutasarrıf-ı Ekremî'ye

İstihsâl olunan emr u müsaade üzerine üç yüz on altı senesinde te’sis olunarak hâsı‑
latı Hayrabolu kasabasının İnâs Mektebi'nin masârıfına karşılık ittihâz olunan ve her sene 
Nisan on beşinden itibaren icrası mukarrer bulunan pehlivan güreşi ve beygir koşusu mü‑
sabakasının bu sene de icrasına müsaade buyurulması hakkında maârif komisyonu hey’e‑
tinden verilen mazbatada ifade ve istirhâm kılınması üzerine lede'l‑havale jandarma ve 
polis dairelerinden yazılan derkenarlara nazaran pehlivan güreşi ile müsabaka‑i mezkûrun 
sinîn‑i sâbıka misillü icrâsında bir gûnâ mahzur mutasavver olmadığı anlaşılmış ise de fî 
19 Şubat sene [1]317 tarih ve beş yüz otuz iki numaralı zeylnâme‑i âlî‑i hazret‑i mutasar‑
rıfîleriyle tebliğ buyurulan Dahiliye Nezâret‑i Celîle'sine emirnâme‑i âlîsi ahkâmına göre at 
yarışı ve pehlivan güreşi ve velospid müsabakası gibi şeyler için tertibât icrasından evvel 
bi'l‑istîzân müsaade‑i seniyye‑i hazret‑i padişâhî istihsâline muhtaç bulunduğundan ifa‑yı 
muktezâsı menût‑ı re’y‑i sâmî‑i hazret‑i mutasarrıf‑ı ekremîleridir. Ol bâbda emr u fermân 
hazret‑i men lehü'l‑emrindir. 

Fî 21 Zilhicce sene [1]319 ve fî 18 Mart sene [1]318

[Hayrabolu İdâre Meclisi azâlarının mühürleri] 
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Bâbıâli 
Daire-i Sadâret
Amedî-i Divan-ı Hümâyûn 
376

Atûfetli efendim hazretleri

Hâsılâtı Hayrabolu İnâs Mektebi maaş ve masrafına karşılık ittihâz olunan ve birkaç 
seneden beri ve Nisan'ın on beşinden itibaren icra edilmekde olan güreş ve at yarışının bu 
sene dahi icrası lüzum‑ı istîzânına dair Dahiliye Nezâret‑i Celîlesinin tezkiresi leffen arz 
ve takdim kılınmış olmakla ol bâbda her ne vechile irâde‑i seniyye‑i hazret‑i hilâfet‑penâhî 
şeref‑müte‘allik buyurulur ise mantûk‑ı celili infaz olunacağı beyânıyla tezkire‑i senâverî 
terkîm kılındı efendim. 

Fî 14 Safer sene [1]320 fî 9 Mayıs sene [1]318

Sadrazam 
Saîd

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki

Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûflarıyla manzûr-ı âlî buyurulan işbu tezkire-i sâmiye-i 
Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî şeref-sudûr 
buyurulmuş olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 16 Safer sene [1]320 ve fî 11 Mayıs sene [1]318

Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî 
Bende
Tahsîn
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Anadoluhisarı İnas Mektebi Tâlibâtı İdman Yurdu koşu müsabakasında.
İdman, numara 5, 1 Ağustos 1329. [14 Ağustos 1913], s. 84.

İdman Yurdu Müsabakasında Silifkeli Şükri Bey 11.45 saniyede yüz yardede birinci gelmiştir.
İdman, numara 5, 1 Ağustos 1329. [14 Ağustos 1913], s. 85.



Cuma Birliği idman müsabakalarından bisiklet yarışı. 1. Vecdi Bey. 2. Burhan Bey. 
3. Sırrı Bey. 4. Kemal Bey. 

İdman, numara 25, 13 Mart 1330 [26 Mart 1914], s. 387.

Otuz tur bisiklet müsabakasında birinciliği 
kazanan Burhan Bey

İdman, numara 25, 13 Mart 1330 [26 Mart 1914], s. 387.
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SELANİK'TE BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ 
MÜSABAKASI 

Selanik'teki Velodrom'da bisiklet ve yürüyüş müsabakası yapılmasına izin verildiğine 
dair irade. 

9 Haziran 1902

Bâbıâli 
Daire-i Sadâret 
Âmedî-i Divan-ı Hümâyûn 
472

Atûfetli efendim hazretleri

Selanik'deki Velodrom'dan velospid ve yürüyüş müsabakası icrasına ruhsat i‘tâsı is‑
tid‘â olunduğuna ve bu bâbda mahzur olmadığına dair Selanik Vilâyeti'nden gelen telgraf‑
nâmenin gönderildiğini hâvî Dahiliye Nezâret‑i Celîlesi'nin tezkiresi leffen arz ve takdim 
kılınmış olmakla ol bâbda her ne vechile irâde‑i seniyye‑i hazret‑i hilâfet‑penâhî şeref‑mü‑
te‘allik buyurulur ise mantûk‑ı münîfi infaz edileceği beyânıyla tezkire‑i senâverî terkîm 
kılındı efendim. 

Fî 25 Safer sene [1]320 ve fî 20 Mayıs sene [1]318 

Sadrazam  
Saîd 

* 

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki

Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûfuyla manzûr-ı âlî buyurulan işbu tezkire-i sâmiye-i 
Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî şeref-mü-
te‘allik buyurulmuş olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 3 Rebîülevvel sene [1]320/fî 27 Mayıs sene [1]318 

Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî  
Bende  
Tahsîn 





OLİMPİYATLAR
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ATİNA'DA OLİMPİYATLARA KATILACAK 
İSVEÇLİLERİN İSTANBUL'A UĞRAMAK 

İSTEDİKLERİ

Atina'da yapılacak ara olimpiyatlara katılacak İsveçli sporcuların ilgili görevlilere 
jimnastik eğitimi vermek üzere İstanbul'a uğramak istediklerinden seyahat masraflarının 
karşılanması.

30 Mart 1906

Bâbıâlî
Dâire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-ı Hümâyûn
286

Atina'da tertib olunacak Olimpiyat Oyunları'na iştirake davet olunan İsveçlilerin 
Hükûmet‑i Seniyye'ce beis görülmediği takdirde memurîn‑i âidesi muvâcehesinde jimnas‑
tik talimleri icra etmek üzere Dersaâdet'e uğramak arzu eylemekde olduklarından yeni 
bir iâne‑i milliye ile Dersaâdet'e kadar olan seyahatleri masârıfını tedarik eylemek için ol 
bâbda serî‘an cevaba intizar etdiklerini hâvî İstockholm sefâret‑i seniyyesinden mevrûd 
telgrafnâme tercümesinin leffiyle istifsâr‑ı keyfiyeti mutazammın Hariciye Nezâret‑i Celî‑
le'sinin tezkiresi arz ve takdim kılındı efendim. 

Fî 5 Safer sene [1]324/fî 17 Mart sene [1]322

Sadrazam 
Ferid
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1912 STOKHOLM OLİMPİYATLARI

1912 Temmuz'unda İsveç'in başkenti Stokholm'de düzenlenen Olimpiyat oyunlarının 
açılışında İsveç Olimpiyat Komitesi başkanı ile İsveç Kralının açılış konuşması yaptıkları, 
olimpiyatlara Rusya, Amerika, Almanya ve değişik ülkelerden sporcuların katıldığı, İsveç 
Kralının katılan sporculara ödül verdiği, Osmanlı Devleti'nden gözlemci olarak Selim Sırrı 
Bey'in de orada bulunduğu, ayrıca Papazyan ve Mıgıryan isimli iki Ermeni sporcunun kendi 
hesaplarına müsabakalara katıldıklarına ve saireye dair Stokholm Sefiri Mustafa Şekib 
Bey'den gelen yazı. 

8 Ağustos 1912

İstokholm Sefâret-i Seniyyesi 
Aded 2633-94

Hariciye Nazırı Devletli Gabriyel Noradonkyan Efendi Hazretlerine 

Devletli efendim hazretleri 

3 Temmuz 1912 tarihli ve 2615/82 numaralı tahrirât‑ı acizîye zeyldir: İstokholm'de 
icrası mukarrer olan "Ju Olimpik'in"67 resm‑i küşadı Temmuz‑ı Efrencî'nin altıncı günü İs‑
veç aile‑i hükümdarîsi ile bi'l‑cümle hey’ât‑ı murahhasa, mu‘teberân‑ı mahalliye ve ecne‑
biye ve hey’et‑i süferâ hâzır bulunduğu hâlde bir suret‑i mutantanada icra olunmuşdur. 
Olimpik komitesinin reisi olup bu hususda ibrâz‑ı gayret‑i fevkalâde eden İsveç veliahdı 
hazretleri kral hazretlerine hitaben suret‑i mütercemesi melfûf nutku irâd ile mümare‑
se‑i bedeniyenin fevâid ve muhassenatından ve mesâil‑i münasibe‑i saireden bahsederek 
lu‘biyât‑ı mezkûrenin açıldığını beyân buyurmasını Kral hazretlerinden İsveç Olimpiyat 
Komitesi namına rica ve hükümdar‑ı müşârunileyh de tercümesi merbûten takdim kılınan 
nutk‑ı cevabîleriyle beşinci olimpiyat oyunlarının icrası için İstokholm'ün intihâb olunma‑
sından dolayı beyân‑ı memnuniyet ederek hey’ât‑ı murahhasaya resm‑i hoş‑âmedîyi ifa ve 
"Ju Olimpik'in" küşâd edildiğini beyân eylemiş ve ba‘dehû memâlik‑i muhtelifeden i‘zâm 
olunan murahhasîn tarafından millî bayraklar önlerinde olduğu hâlde bir resm‑i geçid icra 
olunarak oyunlara mübâşeret edilmişdir. 

Mâh‑ı mezkûrun on beşinci günü merasim‑i mahsusa‑i fevkalâde ile Kral hazret‑
leri tarafından müsabıkîne mükâfâtlar tevzî‘ olunmuş ve 16 ve 17'nci günleri de milel‑i 
müte‘addide süvari ve topçu zâbitânı tarafından bir at yarışı icra ve buna Rus grandük‑
lerinden "Dimitri Pavloviç" ile Alman prenslerinden "Prens Frederik Şarl Dö Prus" iştirak 
etmişlerdir. Rusya Hükûmeti tarafından murahhas‑ı fevkalâde olarak Grandük "Kiril" ve 
"Boris" hazretleri gönderilmiş olduğu gibi müteaddid zâbitân ve jimnastik cemiyetleri azâ‑

67   Jeux Olympiques (Fransızca).
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sı dahi i‘zâm olunmuş ve işbu zevât bir kruvazör, iki yat ve bir nakliye sefînesine râkiben 
gelmişlerdir. 

Amerika Hükûmeti dahi tedarikat‑ı fevkalâde icrasıyla bir transatlantik kiralayarak 
müsabakalara iştirak edecek zevâtı muallim ve doktorları refakatinde olarak i‘zâm eyle‑
mişdir. 

"Ju Olimpik'e" ve ale'l‑umum İsveç jimnastiğine dair Avusturya matbûâtına cevaben 
Avusturya delegesi Prens "Vindişgraç"68 tarafından ahîren yazılan ve Fransızca sureti mat‑
viyyen tisyâr‑ı huzur‑ı âlîleri kılınan makale hâl ve mevkii bir ecnebi nokta‑i nazarından 
pek iyi bir suretde tasvir eylemekdedir. 

"Ju Olimpik'e" taraf‑ı Hükûmet‑i Seniyye'den i‘zâm buyurulan Selim Sırrı Bey her ta‑
rafdan mazhar‑ı ihtiramât olmuş ve Temmuz'un on üçüncü günü İstokholm'den müfârakat 
eylemişdir. Kendi hesablarına olarak "Robert Kollej" mezunlarından Papazyan ve Mıgıryan 
Efendiler de mezkûr müsabakalara iştirak için buraya gelmişler ve bunlardan Papazyan 
Efendi yalnız "koşma"ya iştirak eylemişdir. Mıgıryan Efendi müteaddid müsabakalara dahil 
olmuş ve ismi birkaç günler programlarda mezkûr bulunmuşdur. Mûmâ‑ileyh ebeveyninin 
rızası hilâfına olarak geldiğinden Dersaâdet'e avdetini te’min için Sefâret‑i Seniyye'ce ken‑
disine muâvenet‑i nakdiyede bulunulmuşdur. 

Olimpiyat esnasında gerek "İstadyun" da ve gerekse şehrin mahall‑i müte‘addidesin‑
de milel‑i muhtelife sancakları miyânında liva‑i Osmanî'nin de temevvüc etmekde olduğu 
nazar‑ı bâhire‑i memnuniyetle müşahede olunmakda idi. Ol bâbda emr u ferman hazret‑i 
men lehü'l‑emrindir. 

8 Ağustos 1912

İstokholm Sefiri  
Bende  

Mustafa Şekib

68   Otto Weriand, Prince of Windisch‑Grätz
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OSMANLI DEVLETİ'NİN 1916 
OLİMPİYATLARINA DAİR TOPLANTIYA 

KATILAMAYACAĞI

Meclis‑i Vükelâ'dan alınan karar gereğince Osmanlı Devleti'nin 1916 yılında Paris'te 
yapılacak olan Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin toplantısına katılmayacağına dair Sa‑
daret'ten Hariciye Nezâreti'ne yazılan yazı. 

18 Mayıs 1914

Bâbıâli 
Daire-i Sadâret 
Tahrirât Kalemi 
Aded 
Umumi 321334
Hususi 185

Hariciye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i Âlîsi'ne 

1916 senesinde Paris'de in‘ikâd edecek beyne'l-milel olimpiyat ictimâına 
Hükûmet-i Seniyye'ce iştirak olunamayacağına dair

Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir ki 

Bin dokuz yüz on altı senesi Haziran'ında Paris'de in‘ikâd edecek olan beyne'l‑milel 
olimpiyat ictimâına iştirak olunması Komite Enternasyonal Olimpik69 namındaki hey’et ta‑
rafından teklif edildiği Paris Sefâret‑i Seniyyesi'nin iş‘ârına atfen taraf‑ı sâmîlerinden bildi‑
rildiğine dair Maârif Nezâret‑i Celîlesi'nden gelen tezkire Meclis‑i Vükelâ'da lede'l‑mütâlaa 
mezkûr kongreye iştirak olunamayacağının cevaben nezâret‑i müşârunileyhâya izbârı ve 
taraf‑ı sâmîlerine de ma‘lûmât i‘tâsı bi't‑tezekkür icabı ifa olunmakla ol bâbda emr u fer‑
man hazret‑i men lehü'l‑emrindir. 

22 Cumâdelâhire sene [1]332 ve 5 Mayıs sene [1]330 
Sadrazam namına  

Müsteşar  
Emin 

69   The Internatıonal Olympıc Commıttee (Uluslararası Olimpiyat Komitesi)
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1924 PARİS OLİMPİYATLARINDA TÜRKİYE'Yİ 
TEMSİL EDEN GAZETECİ VE SPORCULARA 

MADALYA VE DİPLOMA GÖNDERİLDİĞİ

1924 Paris Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'yi temsil eden gazeteci ve sporculara 
Fransız Olimpiyat Heyeti Kâtib‑i Umumiliği tarafından madalya ve diploma gönderildiği bu 
madalya ve diplomalardan iki tanesinin Eminönü Rıhtım Hanı'nda bulunan Türkiye Olim‑
piyat Heyeti Riyâseti'ne verildiği, gönderilen bu madalya ve diplomaların alındığına dair 
makbuzların Paris'e gönderilmesi hususunda Paris Maslahatgüzarlığı ile İstanbul Murah‑
haslığı arasındaki yazışmalar. 

13 Aralık 1924

No: G 3436/111

Hariciye Vekâlet-i Celîlesi İstanbul Murahhaslığı'na 

Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye matbûâtını temsil eden zevâta mahsus olmak 
ve Eminönü'nde Rıhtım Hanı'nda 6 numarada Türkiye Olimpiyat Hey’eti Riyâseti'ne gön‑
derilmek üzere Fransa Olimpiyat Hey’eti Kâtib‑i Umumiliği'nden tevdî‘ olunan iki madalya 
ile iki diploma posta ile makam‑ı âlîlerine takdim kılınmışdır. 30 Eylül sene [1]340 tarihin‑
de doğruca mârrü'z‑zikr adrese gönderilen Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden 
zevâta ve idmancılara mahsus otuz beş diploma ve otuz beş madalyaya aid makbuz el‑ân 
bi'l‑imza iade kılınmamış olduğundan iki ay evvel gönderilen mezkûr emanetlerin alın‑
dığına mütedâir olan makbuzların Türkiye Olimpiyat Hey’eti Riyâseti'nden taleb edilerek 
irsâline ve makam‑ı âlîlerine mürsel iki madalya ve diplomanın mahalline tevdî‘ine lutfen 
müsaade buyurulmasını hürmetlerimle rica eylerim efendim. 

Fî 26 Teşrîn‑i Sânî sene [1]340 

Paris Maslahatgüzârı  
Hüseyin Ragıb

* 
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Türkiye Cumhuriyeti 
Hariciye Vekâleti Dersaâdet Murahhaslığı 
Umumî Numara: 7685
Hususî Numara: 1138
Tarih: 13 Kanun-ı Evvel sene [1]340

Eminönü'nde Rıhtım Hanı'nda 6 numarada Türkiye Olimpiyat Hey’eti Riyâseti'ne 

Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye matbûâtını temsil eden zevâta mahsus olmak 
üzere Fransız Olimpiyat Hey’eti Kâtib‑i Umumiliği'nden Paris mümessilliği vesatetiyle irsâl 
kılınmış olan iki madalya ile iki diploma leffen gönderilmiş olmakla bunlara aid makbuz‑
ların Murahhaslığa irsâli mütemennâdır. 30 Eylül sene [1]340 tarihinde müşârunileyh mü‑
messilik cânibinden doğrudan doğruya adresinize gönderilmiş olan otuz beş madalya ile 
otuz beş diplomanın dahi henüz makbuzları gönderilmemiş olduğu bildirilmiş olmakla işbu 
makbuzların dahi bir an evvel Murahhaslığa irsâli rica olunur efendim. 
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TÜRKİYE- MISIR FUTBOL MAÇI

Amsterdam Olimpiyatlarında Türkiye ile Mısır millî takımları arasında yapılan futbol 
maçına dair Hollanda'nın Nieuwe Rotterdamsche Courant, Vaderland, Handelsblatt ve Te‑
legraaf gazetelerinde çıkan yazıların tercümesi.

11 Temmuz 1928

Türkiye Cumhuriyeti   
Maarif Vekâleti
Kalem-i Mahsus Dairesi
Umumî: 16592
Hususî: 231     
Ankara: 11 Temmuz 1928

Başvekalet-i Celîle'ye

Beyne'l‑milel olimpiyatlara iştirak eden Milli Takım'ımız hakkında Hollanda gaze‑
telerinin yazdıkları tenkidlerin bir suret‑i mütercemesi huzur‑ı âlî‑i riyâset‑penâhîlerine 
takdim kılınmışdır. Bu vesile ile ta‘zimâtımın kabulünü istirhâm eylerim efendim.

Maarif Vekili namına 
Müsteşar 

[imza]

* 

Türkiye ile Mısır arasında futbol maçı.

Mayıs

Türkiye takımı ile Mısır takımı arasında [28]70 Mayıs'da icra edilen futbol maçı hak‑
kında en iyi makale‑i tenkidiye Nieuwe Rotterdamsche Courant gazetesinin (   ) Mayıs 
tarihli nüshasında Felemenkli mütehassıs Groothof'un imzasıyla intişar etmişdir. Bu müte‑
hassısın verdiği hükmün tercümesini ber‑vech‑i zîr nakl ediyoruz:

"Türkler ile Mısırlılar arasındaki maç ancak Mısırlı muhacimlerin güzel oyunları ile 
hâiz‑i ehemmiyet idi. Bu beş oyuncu bazen pek şâyân‑ı takdir kombinezonlar yapdılar. Ve 
oyun hakkında iyi bir maʻlûmatları olduğunu isbat etdiler. Mamafih egzekusiyon71 kusur‑
suz değildi. Mısır takımı Türklerinkinden daha kuvvetli bir takımla karşılaşdığı zaman öyle 

70   Metinde gün yazılmamıştır. 
71   Execution, uygulama.
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zannediyoruz ki bu kadar kolayca gâlib gelemeyecekdir. Takımın diğer oyuncuları alelâde 
idi. Oyun ale'l‑ekser vasatînin fevkine çıkamıyordu. Başlıca hata: Topu oyun sahasında 
muhafaza etmeğe muvaffak olamıyorlardı. Bilhassa arkada bulunan oyuncular topu pek 
yükseğe atıyor ve ona muayyen bir istikamet vermeğe muvaffak olamıyorlardı. 

"Türklerin oyununda takdire seza pek az unsur mevcuddur. Türkler Felemenk'in her 
hangi birinci sınıf bir takımıyla karşılaşsalar ağleb‑i ihtimal mağlub olurlar. Kalecileri ha‑
fifdi. Biraz mahir golkeeper72 hiç şübhesiz gollerden bir çoğuna mâni olabilirdi."

Fransız hakem Slowick bu maç esnasındaki harekâtını bilâ‑müsamaha tenkid et‑
mekle Mösyö Groothof her hâlde umumî intibaa tercüman oluyor: "Bu maçda arbitraj73 da 
hayli kusurlu idi. Çok şükür ki bunun netice üzerinde bir tesiri olmadı. Gülüşüldü; hakem 
ara sıra halkın dostane alkışlarına mazhar oldu. Fakat olimpiyatlarda böyle bir arbitraj 
yakışık almaz."

Yine o gazetede bu maçın kontrandusunu(?) yapan muhbir de bu şişman hakemin 
oldukça hızlı giden oyunu takib edemediğini istihza ile kayd ediyor: "Birçok ehemmiyetsiz 
şeyler için düdük çalarak işini kolaylaştırdı; bu suretle durup nefes alabiliyordu."

Yine o muhbire nazaran maçın bidayetinde Mısırlılar rakiplerine pek az faik idiler. 
Ve bu faikıyetlerini bir sürü iyi şut çekerek isbat etdiler. Fakat Türklerin kalecisi vazifesinin 
ehli olduğunu gösterdi. İstirahatdan evvel Mısırlılar iki gol yapmış oldukları hâlde Türklerin 
yine cesareti kırılmadı: "İyi mukavemet etdiler. Fakat hücumları o kadar kusurlu ki Mısırlı‑
ların kalecisi onları püskürtmekte hiçbir zorluk çekmiyor."

Mısırlıların biri biri arkasına dört golü ile başlayan ikinci half‑timeden74 bahs eder‑
ken muhbir halk arasında şâyân‑ı alaka bir hareket olduğundan bahsediyor; bidayetde 
2000'den ibaret olan seyirciler 5000'e bâliğ oldu. Alaaddin bir gol yapıp Türklerin şerefini 
kurtardığı ve Türkler hücuma gittiği zaman "Hararetle Türk tarafdârı olduğunu gösteren 
halk onları bütün kuvvetleri [ile] teşci‘ ediyordu."

Vaderland (29 Mayıs) gazetesi muhbiri de yine o hadiseyi kayd ediyor: Türkler gol 
yapdığı zaman kopan hararetli alkışları halkın muhabbetine bir delil olarak gösteriyor.

Bu muhbir de maçın umumî seyrinden öbür gazeteninki gibi bahsediyor: İlk kısımda 
Mısırlılar evvela biraz sonra daha çok faik; istirahatden sonra ilk 25 dakika zarfında Mı‑
sırlılar ezici bir suretde faik; sonra Türkler ileri geçiyor; son çeyrek saat zarfında Mısırlı‑
lar sahaya tamamıyla hakim. "Vaderland"a göre Mısırlılar Türklerden daha çevik ve daha 
atılgan idiler. Halkın zaten birkaç defa yuhaya çekdiği hakemi bu gazete de tenkid ediyor.

Handelsblast75 gazetesi: "Maç Mısırlıları[n] mutlak bir suretle faik olduğunu gösterdi" 
diyor. Buna ilaveten diyor ki: "Türk takımı müdafaada zayıf olduğundan mâadâ hücumda 
da pek alelâde olduğunu gösterdi. Türklerin muhacimleri de faal olsa idi hiç şübhesiz her 
iki taraf da bir mikdarda gol yapardı; zira Mısır takımının müdafi‘leri bir "kick and rush"76 

72   Kaleci.
73   Arbitrage, hakemlik.
74   İkinci yarı.
75   Handelsblatt
76   Uzun top (long ball) da denilen vur ve koş taktiği. 
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sistemi takib ederek topa gelişi güzel vuruyor ve hiçbir taktik takib etmiyordu. Türkler de 
aşağı yukarı böyle oynuyorlardı. Ama onlar kendilerinden daha az emin idiler."

Maçın ferdası gün Telegraaf gazetesi diyordu ki: "Türkiye henüz olimpiyat futbolları‑
na iştirak edemeyeceğini gösterdi. Doğrusu enerjik fakat hiç de ezici olmayan Mısırlılara 
karşı bire karşı yedi ile mağlub olması bunu isbat eder. Fakat öğrendiğimize göre Türkler 
Amsterdam'a sırf bir şey öğrenmek maksadıyla gelmişdir; bu doğru ise biraz masraflı da 
olsa bu tenezzühlerinden her hâlde istifade etmişlerdir. Ve müteessif değillerdir.."

Bu gazete her iki tarafın oyunundan bahsederken diyor ki:

"Mısırlılar futbolu İngiliz usulüyle oynuyorlar. Dört sene evvel Paris'de de böyle oy‑
namışlardı. Ve o zaman olduğu gibi dün de oyunlarının öyle yüksek bir futbol olmamağla 
beraber yine şâyân‑ı kabul bir oyun olduğunu isbat etdiler. Avant garde77 oyununu çok iyi 
kombine ediyor ve hücumlarında tenevvü‘ gösteriyordu. Fakat ekseriya çok batî’ hareket 
ediyordu78 ve hücumları mükemmel değildi. Zaten orta saf oyuncularının mesaisi pek ku‑
surlu idi.

“Türkler daha yavaş oynuyorlardı; oyunlarını hemen hemen hiçbir ahenge rabt etme‑
mişlerdi. Bundan avant‑gardın merkezindeki üç oyuncunun oyununda hiç çalım yokdu ve 
bunun için Mısırlıların müdafaa hatları zayıf olmakla beraber mağlubiyete mahkum idiler. 
Türk takımının "extrieme"leri79 o kadar az iş gördüler ki onların İstanbul'da bırakılmasında 
hiçbir mahzur yokdu.”

77   Yenilik getiren, öncü
78   Metinde (ايديميوردى) şeklinde yazılmıştır. 
79   En uçta oynayan oyuncular, forvet.



BCA, 180-09-3-19-1-20

Mısır hatıraları, 
Kahire muhteliti kapudanı meşhur Hicaz Bey ile Zeki Bey el sıkışırken



BCA, 180-09-3-19-1-22

Mısır hatıraları, 
İskenderiye'de yapdığımız maçda hasım kalesine atılan şutlardan



136 

TS. MA. d, 2435/13



Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da Spor

493

TÜFEK VE OK ATICILARI İLE TOMAK 
OYNAYANLARA İHSAN

Padişah tarafından, Göksu, Okmaydanı ve Mâbeyn‑i Hümuyun'da tomak oynayanla‑
ra, tüfek ve ok atıcıları ile havacılara verilen paralar.

12 Temmuz 179080

Îrâd ve masraf makbul‑i hümâyûnum olmuşdur.

Bin iki yüz dört senesi mâh‑ı Muharremü’l‑harâmında vâki ceyb ve harc‑ı hassa‑i 
hümâyûndan taraf‑ı kullarında hıfz olunan

[…]81

Mâbeyn‑i Hümâyûn'da silahdâr ağa yediyle tomak mülâ‘abe eden kullarına ihsân‑ı 
mülûkâne buyurulan

Zolata

79 aded

98,5 kuruş 30 akçe     ‑doksan sekiz buçuk [guruş] otuz akçedir.‑

Binişle Levend çiftliğine teşriflerinde silahdâr ağa yediyle tüfengçi ve kemankeş ve 
havacı kullarına ihsân buyurulan

Zolata

140 aded

175 kuruş     ‑yüz yetmiş beş kuruşdur.‑

80   1204 senesi Şevval ayının son günü esas alınmıştır. 
81   Belgenin tamamı yazılmamış sadece konu ile ilgili kısım yazılmıştır. 
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İrad ve masraf makbûl-i hümayunum olmuşdur. 

Bin iki yüz dört senesi mâh‑ı Şevval‑i şerifinde vâki ceyb ve harc‑ı hassa‑i hümâyûn‑
dan taraf‑ı kullarında hıfz olunan 

[…]82

20 L. 1204

Binişle Göksu'ya teşriflerinde tüfeng‑endâzân ve tomak mülâ‘abe eden ağalar kulla‑
rına Çukadar Ağa ma‘rifetiyle ihsân‑ı mülûkâne buyurulan.

Zolata

266 aded

332,5 kuruş     ‑üç yüz otuz iki buçuk kuruşdur.‑

Binişle Okmeydanı'na teşriflerinde pişkir ağası ve tomak mülâ‘abe eden ağalara ve 
hasekilere çukadar ağa ma‘rifetiyle ihsân buyurulan 

Zolata

147 aded

182,5 kuruş     ‑yüz seksen iki buçuk kuruşdur.‑

82   Belgenin tamamı yazılmamış sadece konu ile ilgili kısım yazılmıştır. 



TS. MA. d, 2435/21
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YAYA CİRİDİ, YAYA KOŞUSU VE GÜREŞ 
YAPANLARA PADİŞAH TARAFINDAN YAPILAN 

İHSANLAR

Topkapı Sarayı'nda Şimşirlik'te yaya ciridinde yaralanan Kilerli Mehmed ve Bekir'e, 
Maktûl Yalısı'nda ve Baltalimanı'nda yapılan yaya koşularında dereceye girenlere ve Yalı‑
köşkü'nde yapılan güreşlerde galip gelen Tokatlı, Kara Ali, Hamza, Moralı, Yakub Beşe, Deli 
Ahmed isimli pehlivanlara ve diğer güreşcilere Padişah tarafından yapılan ihsanlar.

17 Eylül 1707

Masraf kayd oluna 

Bin yüz on dokuz şehr‑i Cemâziyelâhire'de vâki ceyb‑i hümâyûn ve bazı kullarına 
ihsân‑ı hümâyûnları olan ecnâs‑ı nükuddur ki zikrolunur. 

[…]83

Beşinde Sofa Köşkü'nde Yusuf ve Ömer cüce kullarına ikişer altun, ve yevm‑i mez‑
bûrda Çimşirlik'de iç ağalarına yaya ciridi oldukda yaralanan Kilerli Mehmed ve Bekir'e 
ikişer altun ihsân buyurulmağın silahdâr ağa ma‘rifetiyle verilen 

Altun 

Aded 

Sekiz 

(…)

Onunda Maktûl Yalısı'na biniş olup Saray‑ı Atîk teberdârlarına yaya koşusu oldukda 
kazanan Ali kullarına üç altun ve av ağası kulları huzur‑ı hümâyûna av getirdikde beş altun 
ihsân buyurulmağın silahdâr ağa ma‘rifetiyle verilen 

Altun 

Aded 

Sekiz 

[…]

83   Belgenin tamamı yazılmamış sadece konu ile ilgili kısım yazılmıştır. 
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On sekizinde silahdâr ağa ma‘rifetiyle berây‑ı ceyb‑i hümâyûn elli altun ve yevm‑i 
mezbûrda Baltalimanı'na biniş olup yaya koşusu oldukda evvel gelen adama üç, ikinci ve 
üçüncü adama ikişer altun ve bir sahib‑i arzuhâle bir zolata ihsân buyurulmağın mecmû‘u 
verilen 

Altun

Aded

Elli yedi

Zolata

Aded

Bir

On dokuzunda Yalı Köşkü'nde kalemtraş veren adama iki ve iki nefer Hindî'ye ikişer 
altun ve hilye‑i şerif veren adama dört ve bir sahib‑i arzuhâl hatuna ve bir adama birer 
zolata ve yevm‑i mezbûrda güreş oldukda Tokatlı on bir adam ve Kara Ali üç adam, Hamza 
dört adam ve Moralı iki adam ve Yakub Beşe üç adam ve Veli Ahmed iki adam ve iki nefer 
sandalcının biri üç ve biri iki adam ve dört çift adamın gâlibine ikişer ve mağlubuna birer 
ve duacıya iki zolata ihsân buyurulmağın silahdâr ağa ma‘rifetiyle verilen 

Altun

Aded

Altı

Zolata

Aded

Yüz yirmi dört



Biga Osmangazi Mektebi gürbüzlerinin genç dernekleri talim meydanında top oyunu oynarken. 
Osmanlı Genç Gürbüzleri, Sayı 12, 1 Ağustos 1334 [1 Ağustos 1918], s. 10.
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SICAK MEMLEKETLERE GİDECEK 
MEMURLARA JİMNASTİK VE YÜRÜME 

İDMANLARI YAPTIRILMASI

Yemen ve Adana gibi sıcak memleketlere gidecek memurların vücutlarının kolay 
uyum sağlayabilmesi için, jimnastik ve yürüme gibi idmanlar yaptırılması, yüksek dereceli 
mekteplerde ders programına konulan jimnastik derslerinin diğer okullarda da yaygınlaş‑
tırılması hakkında Sultan II. Abdülhamid'in irâdesi. 

25 Eylül 1892

Yıldız Saray-ı Hümâyûnu
Başkitâbet Dairesi
2338

Yemen ve Adana gibi havası hârr ve vahim olan mahallere ehil ve muktedir memurlar 
gitmek istemeyip İngiltere hükûmeti Afrika'ya havası vahim olan mahallere i‘zâm edeceği 
memurları yol yürütmek ve jimnastik yaptırmak gibi tedâbîre mürâcaatla o gibi yerlerin 
havasıyla ülfet edebilecek bir hâle getirmekde olduğundan buraca dahi bu misillü tedâbîre 
mürâcaat olunması ve bir de mahall‑i mezkûreye i‘zâm kılınacak memurînin evvel emirde 
Mekteb‑i Tıbbiye‑i Şahane'ce muâyeneleri bi'l‑icra vücudları mütehammil olduğu tahakkuk 
eylediği hâlde gönderilmeleri husûslarının bi't‑teemmül arzı emr u fermân buyurulduğun‑
dan ve mekâtib‑i âliye ders programlarına dahil olan jimnastik usulünün derecât i‘tibâriyle 
mekâtib‑i sâireye dahi ta‘mimi ile netâyic‑i matlûbenin teshîl‑i husûlüne çalışılması muk‑
tezi ve havası hârr ve vahim mahallere gönderilecek memurînin evvel emirde Mekteb‑i 
Tıbbiye‑i Şâhâne'ce muayene edilmeleri hakkındaki mülâhaza‑i hikmet‑ifâza‑i hazret‑i 
padişâhînin isâbeti bedîhî olduğu beyânıyla îcâbâtının icrası hakkında istîzânı hâvî fî 3 
Rebîülevvel sene [1]310 tarihli tezkire‑i husûsiye‑i Sadâret‑penâhîleri manzûr‑ı âlî olarak 
mûcebince icra‑yı iktizâsı husûsuna irâde‑i seniyye‑i hazret‑i hilâfet‑penâhî şeref‑müte‘al‑
lik buyurulmuş olmakla ol bâbda emr u fermân hazret‑i veliyyü'l‑emrindir. 

Fî 4 Rebîülevvel sene [1]310/fî 13 Eylül sene [1]308

Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî
Bende  

Süreyya
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İNGİLİZLERİN GOLF SAHASI TALEBİ

Golf ve futbol oynamak üzere İngiliz Fevkalâde Komiserliği tarafından istenen Levent 
Çiftliği'ndeki arazinin, Harbiye Mektebi ve kışlalar yakınında olup, üzerinde talimgah ve 
atış poligonları inşa edilmesi düşünüldüğünden verilemeyeceği.

14 Şubat 1924

Muhtıra

Mütârekeden sonra İngiliz hey’et‑i askeriyesi tarafından işgal edilmiş olan ve Mas‑
lak'da İngiliz Ordugâhı kurbünde bulunan Levend Çiftliği namıyla ma‘rûf bir kıt‘a arazi 
dahilinde Dersaâdet İngiliz, Amerika Fevkalâde Komiserliklerinin iştirakiyle "golf" tesmi‑
ye olunan oyuna mahsus bir kısım mahal tefrîk edilerek mezkûr oyun oynanmakda idi. 
Bi'l‑âhare mahall‑i mezkûrun mutasarrıfları Siraceddin Bey ile diğer iki nefer hissedârları 
ve golf kulüb hey’eti beyninde bir kıt‘a icâr ve istîcâr mukâvelenâmesi akdedileceği sıra‑
da mezkûr Levend Çiftliği'nin mülgâ Harbiye Nezâreti'ne aidiyeti iddia olunarak Nezâret‑i 
müşârunileyhâ tarafından mutasarrıfları aleyhinde ikame‑i dava edildiği ve henüz bir ne‑
ticeye iktirân etmediği istihbâr kılınmışdır. Binâenaleyh eğer mezkûr çiflik mülgâ Harbiye 
Nezâreti'ne veyahud Türkiye Hükûmeti'nin başka bir makam‑ı resmîsine aid ise golf için 
tefrîk olunan mahall‑i mezkûrda golf oyununu oynamağa ruhsat verilmesi ve eğer mûmâ‑i‑
leyhim Siraceddin Bey ile hissedârânına aidiyeti tahakkuk etmiş ise mûmâ‑ileyhim ile ak‑
dedilecek icâr ve istîcâr mukâvelenâmesi mûcebince mahall‑i mezkûrda golf oyununun 
oynanması için cihet‑i askeriye ve zâbıta tarafından sühûlet irâe buyurulması zımnında 
icab edenler nezdinde lutfen tavassut‑ı aliyyelerinin himmet buyurulması mercûdur.

Fî 20 Eylül sene 1339
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Türkiye Cumhuriyeti
Üçüncü Kolordu Kumandanlığı
Erkân-ı Harbiyesi
8. Şube
Aded: 593
Lef 6

İstanbul Vilâyeti Muhakemât Müdüriyet-i Aliyyesi'ne

İstanbul
12/( )/1340

Golf ve futbol oynamak üzere İngiliz Fevkalâde Komiserliği tarafından taleb olunan 
Levend Çiftliği Mekteb‑i Harbiye ve kışlalar kurbünde olması mahall‑i mezkûra talimgâh 
ve endâht poligonları inşa edileceği cihetle arzularının is‘âfı kabil değildir, efendim.

Üçüncü Kolordu Kumandanı 
Mirlivâ 
[imza]

* 

Üçüncü Kolordu Kumandanlığı
Şube 3., Mehâkim 
Aded: 8188-34476

Hariciye Vekâleti İstanbul Mümessili Adnan Beyefendi'ye

10/2/[13]40

Golf ve futbol nam oyunların icrası muktezî mahal için İngiliz Komiserliği tarafından 
izhâr edilen taleb ve arzunun mahall‑i mezkûrda talimgâh ve endâht poligonları inşası 
mutasavver bulunduğu cihetle is‘âfı kabil olamayacağının lutfen iblâğına tavassut buyu‑
rulmasını rica ederim, efendim.

Üçüncü Kolordu Kumandanı 
Mirlivâ 
[imza]

Hıfzı tensîb buyurulmuşdur. Fî 14 Şubat Sene [1]340.
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SPOR TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Âdî koşu: Düz koşu.
Alet-ı nâriyye: Ateşli silah. (avcılık)
Av ağası: Osmanlı sarayında avcı kuşları besleyen ve eğiten, avla ilgili işleri gören 
görevlilerin başındaki kişi. 
Avant garde: Öncü, yenilikçi. 
Bamyacı-Lahanacı: Çelebi Sultan Mehmed (ö. 1421) cündiliğî bir kat daha tamim için 
biri "Merzifon", diğeri "Amasya" olmak üzere iki cündî bölüğü teşkil etmişti. Merzifon'un 
lâhanası, Amasyanın da bamyası meşhur olduğu için Merzifon bölüğüne "Iahanacı", 
Amasya'nınkine "bamyacı" namlarını vererek bu süvarileri iki şehir arasındaki Suluova’da 
karşılıklı talim ettirdi. Lahanacılar ve Bamyacılar olarak iki gruba ayrılan cündîler, cirit 
oyunu dışında yine grup hâlinde oynanan tomak oyununu da oynamaktaydılar 
Biniş: Padişahın saraydan ayrılıp gezi ya da ziyaret amacı ile bir yere gitmesi. Biniş‑i 
Hümâyûn da denirdi.
Cirid: Düşmana atılmak üzere yapılmış ucu demirli, sert tahtadan kısa mızrak. Sulh 
zamanında talim etmek üzere yapılan karşılaşmalara cirit oyunu denirdi. At üzerinde 
oynanırdı. Türklerin makbul bir sporu idi.
Cirid meydanı: Ciridin oynandığı yer. 
Cündî: Ata binmekte ve ata ait her çeşit talimde, at üzerinde silâh kullanmakta usta 
kimse. Süvari askeri.
Cündîbaşı: Süvarilik, binicilik işlerinin en yüksek âmiri, yerine göre bütün süvari kıtaları 
kumandanı demektir.
Endâht: 1. Atma, atış; atılma. 2. Silâh atma, boşaltma.
Gürbüz: Yaşından fazla gösterişli, serpilmiş, vücutlu, genç irisi.
Hara: At üretme çiftiliği. 
Havacı: Atılan okun düştüğü yeri gözetenler hakkında kullanılır bir tâbirdir. Şimdiki spor 
ıstılahiyle hakem demektir. Okun düştüğü yere "Hava yeri" denilirdi.
Islâh-ı nesl-i feres: At cinsinin ıslâhı.
İcrâ-yı lu‘biyât: Oyun icra etme. 
İdman: Alıştırmak. Bir şeyde meleke kazanmak için tekrar tekrar hareket yapmak.
Kabza: Yayın arka kısmının sol elin ayasiyle tutulan yerine verilen addır. Arapça kabz 
pençe ile tutmak, kabza da elle tutulan yer demektir.
Kemankeş: Ok atan, ok atmakta mahir olan kimse.
Keşşâf: İzci, keşfeden, gizli şeyleri bulup meydana çıkaran.
Keştî-ger: Gemi yapan veya tamir eden kimse. 
Kombinezon: Uyum. 
Kotra: Tek direkli, yelkenli, narin küçük gemi
Kuvâ-yı bedeniyye: Beden kuvvetleri.
Matrak: Cirit gibi eskiden oynanan spor nevilerinden birinin adıdır. Matrak, üzerine deri 
kaplanmış başı yuvarlakça kalın değnek adıdır. Lobutla arasındaki fark, lobutun ustalar 
tarafından oynanan oyunda, matrağın ise acemilerin taliminde kullanılmasından ibaretti. 
Meç: Ateşli silahların icadından evvel kullanılan harp âletlerinden biri. Keskin olmayan 
tâlim kılıcı, uzun ve ince kılıç.
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Meşk: Bir işi öğrenmek için yapılan ders, tâlim, çalışma, alıştırma.
Mîrî haralar: Saraya ait  at üretme çiftlikleri
Mevsim-i şikâr: Av mevsimi. 
Mîrî Sayyâd: Saray için avlananlar hakkında kullanılır bir tâbirdir. Bunların sarayda 
hususi surette defteri tutulduğu için bunlara "Defterli Avcılar" da denilirdi.
Muhâcim: Hücum eden, saldıran. 
Müdâfi‘: Futbolda defans oyuncusu, bek.
Mümâresât-ı bedeniyye: Beden alıştırmaları. 
Müstakîm: Doğru, düz, dik. 
Mürtefiʻ atlayış: Yüksek atlama. 
Mülâ‘abe: Oynayıp eğlenme. 
Nokta-yı münteha: Son nokta. 
Pehlivan: 1. Güreş yapan kimse, güreşçi. 2. Ok atmakta maharet sahibi oîan tanınmış 
Kemankeşler (okçular) hakkında kullanılır bir tâbirdir.
Perendebazlık: Takla atan oyuncular hakkında kullanılır bir tâbirdir. Farsça uçan demek 
olan perende dilimizde iki eli yere koyarak ve uçar gibi dönerek baş aşağı atılan taklağa 
denir.
Râmiyân: (Ok, mermi vb.) atan kimseler, atıcılar. 
Remy: 1. Atma, fırlatma. 2. (Tüfek için) mermi atma. 
Sayd: Av, avlanmak, sayda gitmek, ava gitmek. 
Saydgâh: Av yeri.
Sayd-ı berrî: Kara avcılığı yerinde kullanılır bit tâbirdir. 
Sayd-ı mâhî: Deniz, göl ve nehirlerdeki balık avcılığı yerinde kullanılır bir tâbirdir. Sayd‑ı 
bahrî de kullanılmaktadır. 
Serîü'l-hareke: Hızlı hareket eden.
Sıklet: Ağırlık. 
Şimşir: Kılıç. 
Taʻlim: Orduda askerî idman uygulama, öğrenim ve eğitim (askerî).
Teberdâr: (Yeniçeri teşkilatında) Baltacı. Teber, ay şeklinde bir çeşit küçük baltadır
Tîr-endâz: 1. Ok atan. 2. Atmış. 
Ten-dürüst: Sağlıklı ve Sağlam vücutlu. 
Terbiye-i bedeniyye: Beden terbiyesi, jimnastik. 
Tomak: Cündîler ciritten başka bir de "tomak" denilen oyunu oynarlardı. Bu oyun bir 
nevi "tura" oyunuydu. Uzunca ve meşinden dikili, içi kar keçesiyle tokça ve katıca dolmuş, 
dolu cihetinin ucu yassı, el ile tutulacak ciheti kamçı gibi meşinden ince ince kesilip 
saç gibi örülmüş bir vurma aletidir. Bundaki maharet tomağı sırtına vurdurmamak ve 
çeviklik göstermekti. Bu oyun padişahlar huzurunda icra edilirdi.
Tûlen atlayış: Uzun atlama.
Tüfeng-endâz: Tüfek atan yerinde kullanılır bir tâbirdir. Askerî teşkilâtta nefer (er) 
yerinde kullanılırdı.
Velospid:  Velespit. Bisiklet [Türkiye’ye ilk girdiği sırada bu adla anılmıştır; halk ağzında 
filispit şeklinde de geçer].
Yay: Ok atmak için kullanılan âletin adıdır. Buna kavs veya kabza da denir. 
Zûr-ı bâzû: Kol kuvveti.
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A

Abbas, Nâfi‘a Nâzırı 293

Abbas Ağa, Hünkâr çerağı 176

Abbas Paşa, Şûrâ-yı Devlet azâsından 439, 
444

Abdi, Köprülü, pehlivan 193, 194, 195, 203

Abdi Bey, Teşrîfiye Vapur-ı Hümâyûnu 
süvarisi, Miralay 441

Abdulhamid Han 440

Abdullah, pehlivan 203

Abdullah Ağa, Bağdadî, Hacı 173

Abdurrahman Paşa-zâde, Mekteb-i Sultanî 
talebesi 385

Abdülhâlık en-Nasûhî, Beyrut Valisi 29

Abdülhamid II 440

Ada nahiyesi, Edirne kazâsında 226

Adalı Halil, pehlivan 225, 226, 235, 457,

Adalı Suhte, pehlivan 194

Adana 503

— Maârif Müdüriyeti 402

Adel, Moda yarışlarına katılan yelkenli 
sandal 443

âdî koşma 142, 462

Adil Efendi, mektubîden 60

Adliye Dairesi, Edirne'de 226

Adliye Nezareti 123

Adnan Adıvar, Hariciye Vekâleti İstanbul 
Mümessili 109, 323, 506

Afrika 503

Ahmed Ağa, Ser-Bostaniyân-ı Hassa 169

Ahmed Çelebi, pehlivan 197

Ahmed İzzet, Hariciye Nazırı 73, 75

Ahmed Muammer, Konya Valisi 59, 60, 63

Ahmed Nesîmî, Ticaret ve Ziraat Nâzırı 293

Ahmed Şükrü, Maârif Nâzırı ve Posta ve 
Telgraf Nâzır Vekili 293

Ahmed Vefik Bey, Millî Olimpiyat Cemiyeti 
azası 321

Ahmed Zühdü, Maârif-i Umûmiye Nâzırı 
389

Ahurkapı 444, 445

Ahz-ı Asker İkinci Şube Riyâseti, Halep'te 
297

Akaratler 272

Akçaalan karyesi 457

Aksaray 288

Akşam Gazetesi 348

Akşehir 453

Alaaddin, Türk Millî Futbol Takımı'ndan 
488

alafranga güreş 142

alaturka güreş 142

Albay J. Smolinski, Polonyalı yüzme 
öğretmeni 424

Âl-i Osman 181

Ali, Altun Örs İdman Yurdu müessisi 285, 
288

Ali, imam çerağı, pehlivan 193

Ali, Hasodalı 113

Ali, Meclis-i İdâre azâlarından 59

Ali, pehlivan, Topcu 197

İNDEKS



Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da Spor

512

Ali, pehlivan 203

Ali, Ser-Hâzin-i Enderun-ı Hassa 209

Ali, yaya koşusunu kazanan 499

Ali, Zabtiye Nazırı 129 

Ali Ağa, Benli 173

Ali Beşe, pehlivan 194

Ali Bey, Moda yarışlarına katılan 444

Ali Efendi Sokağı, Mirahur Mahallesi'nde 
288

Ali Faik Bey, Mekteb-i Sultanî Cimnastik 
Muallimi 383

Ali Mustafa, pehlivan 195

Ali Naci Bey, Akşam Gazetesi sahiblerinden 
348

Ali Pehlivan, ağa çerağı 193

Ali Reşad Bey, Makriköy Spor Kulübü azası 
321

Ali Rıza Efendi, Konya Belediye Reisi 60

Ali Sami, Yen, Galatasaray Terbiye-i 
Bedeniye Kulübü Reisi 259, 280

—, Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Reisi 
323

Almanya 225, 444

Altınordu İdman Yurdu 313

Altun Örs İdman Yurdu 285, 286, 288, 321

Amasya 183

Âmedî-i Divan-ı Hümâyûn 30, 36, 137, 150

Amerika 225, 227, 233

— Fevkalâde Komiserliği 505

— Hükûmeti 478

Amsterdam 489 

Anadolu Beylerbeyi 187

Anadoluhisarı 105, 107, 141

Anadolu İdman Kulübü 313

Anber Ağa, Hünkâr çerağı 176

Ankara 39, 119, 351, 353

—, Valisi 223

Apik Efendi 439 

Arap atları 47, 57

Ârif Beyefendi 442

Arma-i Osmanî 451

Arnabud Mustafa, pehlivan 193

Arnabud Süleyman 115

Arslan Ağazâde, pehlivan 197

Artur Modyano, Sporting Üstad Cemiyeti'nin 
azası 256

Âsâr-ı Şevket korveti 441, 444

Âsâr-ı Tevfîk fırkateyni 441, 443, 444

Âsitâne 81, 185, 211

Astsubay Smolinski Joseph, Polonyalı, 
Yüzme Okulu öğrencilerinden 424

Aşiret Mektebi 407, 408

At yarışı 455, 465, 457

— Nizamnâmesi 457

Atıcılar Tekyesi, Okmeydanı'nda 81, 86

Atina 475

Atlas, Midilli'de jimnastik kulübü 411, 413

atlayış oyunları 462

atletizm 353

av ağası 499

av köpeği 122

av tezkiresi 121

av tüfengi 122

avant garde oyunu 489

avarız-ı divaniye 119

Avn-ı İlâhî korveti 441

Avrupa 75, 227, 263

Avrupos, Mösyö Silen'in kotrası 442

Avusturya 443, 444
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— matbûâtı 478

— ordusu 423

— Sefâreti 125

— Sefâret vapuru 443

ayak koşusu oyunları 462

Ayancık 237

Aydın 125

— Emlâk-i Seniyye İdâresi 35

— Vilâyeti 35, 36, 463

Aydınlı Abdullah, pehlivan 217

Ayolukos, Ayvalık'ta Jimnastik Mektebi 405

Ayvalık 405

— Kaymakamlığı 405

B

Bâb-ı Seraskerî 103

Babaeskili Ali Pehlivan 193

Babalı Ali pehlivan 194

Baba-yı Atîk kazâsı, Edirne Vilâyeti'nde 226

Bâbıâli 30, 36, 41, 45, 47, 69, 70, 73, 75, 
135, 137, 228, 242, 291, 395, 413, 455, 
463, 466, 471, 475, 481

Bafra kazâsı 295

Baha Bey 314

Bahri Efendi, Polis Komiser Muâvini 61

Bahriye Nezareti 279, 280, 437

Bahtiyar Efendi, Doktor 144

Baltalimanı 500

Barçınlı kadısı 115

Basketbol 353

Başmuhasebe 100, 170, 214

Başvekalet, Türkiye Cumhuriyeti 327, 487

Batman Mustafa, pehlivan 193

Bayrakdar Muhammed, pehlivan 193

Bebek 353

Bedri Ziyâ, Makriköy Spor Kulübü Reis-i 
Müessislerinden 321

Behram Ağa, Hünkâr çerağı 176

Bekir, pehlivan 223

Belçika 137, 365

— Konsolosu, Selanik'te 255

— Kralı 135, 231

— Sefâreti 135, 137

Belfis, kotra 279, 280

Berber Hüseyin, pehlivan 193, 194

Besim Bey, Sıhhiye Müfettişi 60

Beşiktaş 271, 272

— Osmanlı Jimnastik Kulübü 271, 272

Beşinci Ligne Alayı, Polonya ordusunda 424

Beşir Ağa, Hünkâr çerağı 176

Beyhan Sultan 176

Beylerbeyi 444

— Terbiye-i Bedeniye Yurdu 313

Beynelmilel Terbiye-i Bedeniye Kongresi 
139

Beyoğlu 353, 417

— Mutasarrıflığı 417

Beypazarı 86

Beyrut 27, 29, 125

— Vilâyeti 27, 29, 30

Bilal Ağa, Hünkâr çerağı 176

Billy Hanter, Antrenör 347, 348

binicilik 142, 353

biniş 93, 161, 493, 494

Birunâbâd nahiyesi 463

bisiklet 142

Boğaz kaleleri 93
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Boğazlı Numan, pehlivan 217

Bohi, Moda yarışlarına katılan yelkenli 
sandal 443

boks 142, 353

Bolavadin 115

Bolu 117, 119

Bolulu Mustafa, pehlivan 193

Bornova 451, 461, 462

Bosnevî Hüseyin, pehlivan 193, 194, 195, 
217

Bostancı Abdi, pehlivan 193, 195

Bostancı Ali, pehlivan 193, 194

Bostancı Hüseyin, pehlivan 193

Bostancı Mafacan, pehlivan 195

Bostancı Süleyman Ali, pehlivan 194

Boyabad kazâsı 237, 238

Boyabadlı Mehmed, pehlivan 217

Boyabadlı Ömer, pehlivan 217

bölük halkı 21

Brüksel Sefâreti 135

Burgaz, Moda yarışlarına katılan yelkenli 
sandal 443

Burhaneddin, Bursa Spor Kulübü Müessisi 
ve Reisi 303

Bursa 405

— Mîzân‑ı Harîr Mukataası 86

— Spor Kulübü 303

Bursalı Bekir, pehlivan 217

Bursalı Mustafa, pehlivan 197

Bursalı Süleyman, pehlivan 217

Büyük Nalbandoğlu, pehlivan 195

Büyük Suhte, pehlivan 193, 194

Büyükada 431, 445

— Yat Kulübü 431

Büyükdere 434

Büyükhendek Sokağı, Beyoğlu'nda 417

C

C. Çirnal, Dümenci 441, 442

Cebel‑i Lübnan 27

Cebrail aleyhi's‑selâm 91

Celâl Bey, Millî Olimpiyat Cemiyeti Azası 
321

Cemaleddin Pehlivan Zâviyesi Vakfı 219, 
205

Cemiyetler Kanunu 255, 256, 263, 305, 
307, 313, 314, 315

Cemiyetler Kitâbeti 285

Cemiyetler Nizamnâmesi 285

Cevad, Ankara Valisi 39

Cevher Ağa, Hünkâr çerağı, Kapudanpaşalı 
176

Ceyb-i hümayun 113, 193, 493, 494, 500

Ceza Kanunnamesi 122

Cezayir-i Bahr-i Sefîd Vilâyeti 411, 413

Cimnastik 462

cirid 142, 159, 161, 163, 165, 167, 169

Cirid Meydanı, Davudpaşa'da 155

Cisr-i Mustafapaşa 241

— Polis Müfettişliği 242

Civelek, pehlivan 194

Claut, Mösyö Novel'in kotrası 442

Con Paşa, John Avrimidis 439

cündîlik 21, 53, 79, 163, 165

cündî ağayânları 176

cündîbaşı 21
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Çakıroğlu, pehlivan 193

Çamlıca İnâs Sultanîsi 149, 150

Çankırılı Ahmed, pehlivan 217

Çankırılı Hüseyin, pehlivan 217

Çankırılı Mehmed, pehlivan 217

Çarşamba kazâsı 295

çaşnigîr 21

Çatalcalı Mustafa, pehlivan 217

Çekmeceler, Büyük ve Küçük 129, 130

Çekmeceli Abdi, pehlivan 193

Çelebi Efendi, İdare Meclisi Azası 59

Çengâlî, pehlivan 193, 194

Çengelköy 445

Çerkeşli Bekir, pehlivan 217

çifte av tüfengleri 130

Çifteler Hara-yı Hümâyûnu 24

Çimşirlik 499

Çirmenli Ahmed, pehlivan 217

Çolak Abdi, pehlivan 194

Çolak Yusuf, pehlivan 193

Çorlu İstasyonu 45

Çorum 39, 41

— Mutasarrıflığı 39

Çubuklu 163, 165 

Çukadar Ağa 494

Çukadar Mustafa 194

D

Dahiliye Nezâreti 29, 30, 39, 41, 43, 45, 
47, 63, 65, 105, 107, 125, 227, 242, 255, 
291, 295, 313, 314, 315, 370, 405, 413, 
415, 457, 463, 465, 466, 471

— Muhaberât-ı Umumiye Dairesi 51, 53

Daire-i Bahriye 280

Danimarka 139

Daniyel Modyano, Sporting Üstad 
Cemiyeti'nin sandık emini 256

Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî 379

Darent, kotra 279, 280

Dârülfünûn 321, 396

Dârülmuallimîn 419

Dârüşşafaka 407, 408

— Me’zûnîn-i Terbiye-i Bedeniye Yurdu 313

Davud Ağa, Hünkâr çerağı 176

Davudpaşa 155

Dazet, Mösyö Vital'in kotrası 442

defterdar 444

Defter-i Hazine 85, 219

Deli Bekir, pehlivan 193

Deli Hasan, pehlivan 193

Deli Mehmed, pehlivan 193

Deli Muhammed, pehlivan 193, 194, 195

Deli Musa, pehlivan 193

Denizcilik Şubesi, Galatasaray Terbiye-i 
Bedeniye Kulübü'nün 353

Denizli Gençler İdmân Kulübü 275, 276

Dergâh-ı Muallâ 81, 117, 181

— güreşçileri 185

Dersaâdet 53, 103, 121, 125, 130, 241, 
247, , 264, 268, 297, 399, 475, 478, 505

— Ticaret Odası Gazetesi 24

Devlet-i Aliyye 95, 167, 291, 365

Dıramalı Halil, pehlivan 193

Dıramalı Mustafa, pehlivan 193

Dilsiz, pehlivan 194, 195

Dilsiz Çerağı Mustafa, pehlivan 193
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Dimitraki Bey, Tahrirât Müdürü 59

Dimitri Pavloviç, Rus grandüklerinden 477

Dinç Derneği 291, 292, 295, 297

Diport, İngiliz kapudan 441

Diran Ağasyan 441, 442

dirhemli tüfeng 167

Diyegori, Midilli'de jimnastik kulübü 411

Dobile 227

Doktor Server Kâmil Bey, Millî Olimpiyat 
Cemiyeti azası 321

Dolabcı İbrahim, pehlivan 193

Dolabcı Muhammed, pehlivan 194, 195

Dolmabahçe 444

— Gazhanesi 311

Donanma-yı Hümâyûn 197, 201, 439

— kalyonları 197

Dursunköylü Hasan, pehlivan 217

Dursunköylü Veli, pehlivan 217

Düvel-i Nasara 93

Düyûn-ı Umumiye Nezâreti 130

E

Ebu'l-Feth Sultan Mehmed Han 81, 82

Ebussuud, Şeyhülislâm 81

Ec. Benadi, Sporting Üstad Cemiyeti'nin 
azası 256

Edirne 45, 185, 205, 209, 219, 220, 226, 
227

— Vilâyeti 225, 226, 227, 228, 241 

Edirneli Ahmed, pehlivan 193, 194, 203

Edirneli İbrahim, pehlivan 193

Edirneli Mehmed, pehlivan 217

Edirneli Mustafa, pehlivan 194

Efkaryan Efendi 60

ehl-i kabza 95

Ekrem, Cezayir-i Bahr-i Sefîd Valisi 411, 
413

Ekrem Efendi, Mühendis, Vefa İdman Yurdu 
azası 321

Emin, Sadaret müsteşarı 481

Emin Ağa, Belediye azâsından, Silleli 60

Emin Efendi, Yüzbaşı 61

Emin Paşa 445

Eminönü 483, 484

Emlâk-i Hümâyûn İdâresi, Hazine-i 
Hassa'nın 35

Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti 305, 307

endâht poligonları 506

endâht ve tatbikât mektebleri 109

Enderun ağaları 159, 161, 163, 175

Enderun çavuşları 175

Enderun-ı Hümâyûn 165

Enderun-ı Hümâyûn ağaları 163

Engürülü Hasan, pehlivan 217

Enternasyonal Olimpik Komitesi 481

Enver, Harbiye Nâzırı ve Bahriye Nâzırı 
Vekili 293

— Harbiye Nâzırı ve Erkân-ı Harbiye-i 
Umumiye Reisi 369

Erenköy Spor Kulübü 305

Erenlik Tepesi, Boyabat'ta 237

Erzurumlu Ahmed, pehlivan 193

Erzurumlu İsmail, pehlivan 217

Erzurumlu Musa, pehlivan 194

Esad Ağa, Hünkâr çerağı 176

eskrim 353, 379

Eyüb, pehlivan 165, 203

Eyüb Ağa, Hünkâr çerağı, Küçük 176
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Eyyub-i Ensarî, İstanbul 165

Eyüblü Musa, pehlivan 203

F

Faik, Galatasaray Kulübü Veznedarı 348

Fanfar Takımı 263, 264

Fâtıma Yunus Hanım, terbiye-i bedeniye 
muallimi 147

Fazıl, Makriköy Spor Kulübü azası 321

Fazıl Bey, Adliye memuru 61

Felemenk 488

— Sefâreti 23, 24

Fenerbağçe Spor Kulübü 189, 259, 263, 
264, 301, 313, 317, 321, 347, 348, 351, 
439

Fenerbahçe Sporting Kulüb 259

Fenerkulesi, Fenerbağçe'de 439

Ferid, Sadrazam 41, 45, 47, 137, 475

Ferik Mehmed Paşa, İdâre-i Mahsusa Meclisi 
Reis Vekili 431

fermân-ı hümâyûn 163, 165, 167, 201, 211

Feth-i Bülend, korvet 442

Fethi Fîrûz Mahallesi, Edirne'de 226

Fetvahane 223

Fevzi, kâtib-i sânî 383

Feyzullah Ağa, Hünkâr çerağı 176

Frank 225, 227

Fransa 225, 231, 279, 313, 444

— Devleti 380

— Olimpiyad Hey’eti Kâtib-i Umumiliği 483

— ordusu 423

— tebaası 227

Franseviyyü'l-ibare rapor 395, 396

Fransız 227, 443

— altını 225

— bandırası 440

— Olimpiyad Hey’eti Kâtib-i Umumiliği 484

— Sefâret vapuru 443

Fransızca 24, 27, 478

Fresne Kumpanyası 441

Fuad, Kadıköy Spor Kulübü Reisi 321

Fuad Paşa, Mısırlı 439

futbol 142, 353

G

Gabriyel Noradonkyan Efendi, Hariciye 
Nazırı 477

Galata kadısı 81

Galata kazâsı 81

Galatasaray Futbol Kulübü 275, 280, 311, 
313, 317, 327, 347, 348, 351, 353

Gâlib, Kadıköy Spor Kulübü Kapudan-ı 
Umumisi 321

Ganâim-i Bahriye Müsâdere Komisyonu 
279, 280

Gedizli Ahmed, pehlivan 217

Gelibolu 189

Genç Dernekleri 291, 293, 295, 297

Gençlerbirliği 351

Geredeli Bekir, pehlivan 217

Geredeli Muhammed, pehlivan 217

Gerze 237

golf 142, 505

Göksu 249, 494

— İskelesi 249

Göztepe Spor Kulübü 305
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Grandük Boris 477

Grandük Kiril 477

Groothof, Felemenkli mütehassıs 487

Gurebâ-i Yemîn ağası 21

Gurebâ-i Yesâr ağası 21

gülbankî hidmeti 181

Gümrük-i İstanbul 85, 86

Gürbüz Derneği 291, 292, 295, 297

Gürcü Veli, pehlivan 193

Güreşciler Ocağı 187

Güreşciler Tekkesi, İstanbul Zeyrek'te 211, 
213, 214

Güreşciler Zâviyesi, Edirne'de 185, 205, 
219

H

Hacı Ahmed Ağa, Ser-Mimarân-ı Hassa 211

Hacı Ahmed bin Mehmed, kahveci 226

Hacı Ali Ağa, Alipaşalı, solak 173

Hacı Ali Efendi, Konya Belediye Reisi 59

Hacı Beşir Ağa, Hünkâr çerağı 176

Hacı Mehmed, Sipahi, pehlivan 197

Hacı Mustafa Ağa, Hünkâr çerağı 176

Hacı Osman, koşuda üç altın kazanan 113

Hacı Osman, Sipahi, pehlivan 197

Hâfız Ali Efendi, Filibeli 288

Hâfız İbrahim, Ser-Mimarân-ı Hassa 213, 
214

Hakkı, Dârüşşafaka Müdürü 408

Haleb 47, 297

Halid Nevzad Bey, Makriköy Spor Kulübü 
azası 321

Halil, Hariciye Nâzırı 293

Halil, Hazineli Çukadar 113

Halil Ağa, Bostanî, pehlivan 197

Halil Ağa, Ragıbpaşalı, Hacı 173

Halil Efendi, Beypazarı sakinlerinden, 
ulemadan 86

— Reis-i Tîr-endâzân ve Şeyh-i Râmiyân 95

Hamdi, Üsküdar Mutasarrıfı 251

Hamid Hüsnü Bey, Kadıköy Spor Kulübü 
Reis-i Umumîsi 321

Hamidiye fırkateyni 441, 442, 444

Hamza 500

— Okçu 89

— pehlivan 203

Hancıyan Efendi, Düyûn-ı Umumiye 
Müfettişi 59

Handelsblast Gazetesi 488

Hara-yı hümâyûnlar 23, 24

Harbiye Nezâreti 53, 65, 69, 105, 107, 280, 
291, 369, 370, 505

Harc-ı Hassa-i Hümâyûn 493, 494

Hareket Ordusu Kumandanlığı 129, 130

Harem-i Hümâyûn ağaları 163, 165

Hariciye Nezâreti 23, 24, 73, 75, 125, 135, 
137, 139, 241, 396, 475, 481

Hariciye Nezâreti, İngiltere'nin 109

Hariciye Vekâleti, Türkiye Cumhuriyeti'nin,, 
109, 483

Hariciye Vekâleti Dersaâdet Murahhaslığı, 
Türkiye Cumhuriyeti'nin 484

Hasan, Bahriye Nazırı 431, 437

Hasan, Bostancıbaşı 117

Hasan, pehlivan 203

Hasan, Sekbanbaşı 81

Hasan Ağa, pehlivan 175
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Hasan Ağa, Yeğenpaşalı 175

Hasan Ağa, Zâimzâde 173

Hasan Efendi 445

Hasan Hüsnü Paşa, Bahriye Nazırı 439

Hasan Paşa, Liman Kumandanı 441, 444

Hasib Bey, Millî Olimpiyat Cemiyeti Reisi 
321

Hasköy 444

Hasköylü İsmail, pehlivan 194

Hasodalı 189

Hassa Güreşçiler Tekyesi 183

Hassa Ordu-yı Hümâyûnu 379

Haydar Rüşdi Bey, Anadolu Gazetesi imtiyâz 
sahibi 144

Haydarpaşa Sahrası 103

Hayrabolu İdâre Meclisi 465

Hayrabolu kasabası 465

Hayri, Şeyhülislâm ve Evkâf-ı Hümâyûn 
Nâzırı 293

Hazine 69

— tezkiresi 211

Hazine-i Âmire 70, 191, 201, 209, 211, 
365, 457, 458

Hazine-i Hassa 23, 35, 36, 69

Hâzin-i Enderun-ı Hassa 205, 209, 219

Hazret-i Ali 181

Hazret-i Hamza, Hazret-i Muhammed'in 
amcası 181

Hekimoğlu Ali Paşa, Cadde 285, 288

Hilâl, Moda yarışlarına katılan yelkenli 
sandal 443

Hilal Spor Kulübü 305, 313

Hilmi Bey 444

Hind elçileri 167

hokey 142, 353

Hollanda gazeteleri 487

Horosluhan (Horozluhan), 57

Hristiyan 29

Hukuk Müşavirliği, Dahiliye Nezareti'nin 
256, 313

Hulki, Kadıköy Spor Kulübü Kasadarı 321

humbara 167

Hüdavendigâr sancağı 117

Hükümet, Türkiye Cumhuriyeti 327

Hükûmet-i Seniyye 23, 24, 135, 137, 139, 
475, 478, 481

Hüsameddin Efendi, Meclis-i İdâre 
azâsından 60

Hüseyin, Kıbrıs çavuşlarından 79

Hüseyin, pehlivan 194, 195, 203

Hüseyin,Tarsuslu İsmail Efendi'nin adamı, 
Liyakat Madalyası verilen 65

Hüseyin Ağa, Hünkâr çerağı 176

Hüseyin Hüsnü Bey, Kadıköy Spor Kulübü 
Kâtib-i Umumisi 321

Hüseyin Ragıb, Paris Maslahatgüzârı 483

Hüseyin Rauf Bey, İcrâ Vekilleri Reisi 323

Hüsnü, Altun Örs İdman Yurdu müessisi 
285, 288

Hüsnü Efendi, Bosnalı 288

Hüsnü Paşa, İ‘mâlât Reisi 441

Hüsnü Vefâ Ağa 206

I

Islâh-ı Nesl-i Feres Cemiyeti 51, 53, 73, 75
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İ

İbrahim, Adliye Nâzırı ve Şûrâ-yı Devlet 
Reisi Vekili 293

İbrahim, pehlivan 193

İbrahim, Selanik Valisi 255

İbrahim Ağa, pehlivan 197

İbrahim Bey, cündî 156

İbrahim Efendi 155, 442

İbrahim Efendi, Baytar Müfettişi 59, 60

İbrahim Efendi, pehlivan 197

İbrahim Efendi, Polis Komiseri 60, 61

İbrahim Halife, Ahıshalı, pehlivan 219

İbrahim Kilarî, pehlivan 197

iç ağaları 499

idâre-i örfiye 129

İdâre Meclisi, Hayrabolu kasabasının 465

İdman Yurdu 105, 107, 141, 142, 143, 144, 
313

İdris Ağa, Hünkâr çerağı 176

İdris oğlu Süleyman, pehlivan, Cemaleddin 
eş-şehir [be]-Güreşçiler Tekkesi şeyhi 209

İhsan Abidin Bey, Millî Olimpiyat Cemiyeti 
azası 321

İkizler Hasan, pehlivan 203

İlhâmi Bey 444

İlyas Sursuk Efendi, Beyrut ahalisinden 29, 
30

İmojen, İngiltere Sefâreti vapuru 439

İmtiyâz Madalyası 451

İnâs Mektebi, Hayrabolu kasabasının 465, 
466

İngiliz 247, 251, 505

— delikanlıları 247

— Fevkalâde Komiserliği 506

— hey’et-i askeriyesi 505

— Komiserliği 506

— Lirası 347

— Ordugâhı, Maslak'ta 505

— şirketi, Veliefendi koşu mahallini 
kiralayan 73

İngilizler 247

İngiltere 109, 225, 247, 439, 444, 463

— Hükûmeti 503

— Konsoloshânesi, İstanbul'da 440, 443

İris Efendi, Polis Komiseri Muâvini 61

İsa, mîrî sayyâdlardan 119

İskender Paşa, vezîr-i a‘zam-ı sâbık, 
müteveffâ 81

İskenderiye 27, 29

İskilib 237

İslam oğlu Mustafa, pehlivan 223

İsmail, pehlivan 203

İsmail Abdurrahman 86

İsmail Ağa, Erzurumlu 175

İsmail Ağa, Hazinedar Ağa çerağı, Hacı 176

İsmail Ağa, Küçük 175

İsmail Efendi, Tarsuslu, at koşusunda birinci 
gelen atın sahibi, Mecidî Nişanı verilen 65

İsmet Paşa, Başvekil 351, 355, 357

İstanbul 51, 81, 129, 130, 141, 187, 211, 
214, 226, 275, 347, 353, 423, 424, 489

— Duhan Gümrüğü 85

— gazeteleri 303

— Gazetesi 440

— Gümrüğü Mukataası 86

— Maârif Müdüriyeti 419

— Mekteb-i Sultânîsi 419
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— Murahhaslığı 483

— Polis Müdüriyeti 417

— Vilâyeti 285, 286, 417

— Vilâyeti Maârif Müdüriyeti 147

— Vilâyeti Muhakemât Müdüriyeti 506

İsveç 395, 396, 477

— jimnastiği 478

— Olimpiyad Komitesi 477

İsveçliler 475

İtalya 444

— Kumpanyası 441

İzak Modyano, Sporting Üstad Cemiyeti'nin 
kâtibi 256

İzband, pehlivan 195

izcilik 365

İzmir 275, 463

İznikli Yumuk, pehlivan 193

İznikmid Gümrüğü 86

İzzeddin vapuru 441

İzzet Paşa, Istabl-ı Âmire müdürü 439

J

J. Balado 441

J. Lobel, Sporting Üstad Cemiyeti'nin azası 
257

Jandarma Mektebi 321

Jean Gnyborowski, Polonyalı Teğmen 424

Jim James 442

jimnastik 385, 389, 390, 399, 463, 475, 
503

Josephi, Mösyö Jogy'[n]in kotrası 442

Ju Olimpik 477, 478

Jzbicki, Polonyalı Teğmen 424

K

K. Çirnal, Dümenci 441, 442

K. Marşal 442

Kabe 176, 211

Kadıköy/Kadıköyü 247, 317, 321, 437

— Yarış Kulübü 440, 441, 442

Kağıdhane 167

kalkan ve kılıç oynamak 142, 167

Kandilci Ahmed, pehlivan 193, 194

Kantarcı Sâdık Efendi 288

Kara Ahmed, pehlivan 457

Kara Ali, pehlivan 193, 194, 500

Kara Ali Ahmed, pehlivan 194

Kara Hüseyin, pehlivan 193

Kara Muhammed, pehlivan 193, 194

Kara Mustafa, pehlivan 193, 194

Kara Panayot 226

Kara Suhte, pehlivan 193, 194

Karabiber, pehlivan 194, 195, 203

Karabiber Muhammed, pehlivan 193

Karabiber Yakub, pehlivan 194

Karaburun 441

Karadeniz Boğazı 433

Karahisâr-ı Sahib 115

Karaman Beylerbeyi 187

Karamürselli Ahmed, pehlivan 217

Karesi Mutasarrıflığı 405

Karolina, Muradoğlu'nun Moda yarışlarında 
yarışan yelkeni 443

Karslı Muhammed, pehlivan 194

Kasım Ağa, Hünkâr çerağı 176

Kastamonî Ali, pehlivan 217

Kastamonî Mustafa, pehlivan 217
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Kastamonu 119, 237

— Vilâyeti Matbaası 238

Kavaklı Ahmed, pehlivan 217

Kavaklı Mahmud, pehlivan 217

Kavaklı Mehmed, pehlivan 203

Kaymakçı Ahmed, pehlivan 193

Kayseriyeli İbrahim, pehlivan 217

Kayseriyeli Mustafa, pehlivan 217

Kâzım, Altun Örs İdman Yurdu müessisi 
285, 288

Kâzım Bey, Erkân-ı Harb Reisi, Binbaşı 59, 
60

Kâzım Efendi, Meclis-i İdâre Kâtib-i Sânîsi 
60

Kâzım Efendi, Zeytinburnu Fişenk Fabrikası 
ustalarından 288

Kazlıçeşme 285, 286, 288

Keleş Hasan, pehlivan 209

Kemal Bey, Jandarma Alay Mülhakı, Yüzbaşı 
59, 60

Kemal Paşa, Millî Olimpiyat Cemiyeti Reis 
vekili 321

Kemanî Mehmed Ağa 198

kemankeş/kemankeşân 197, 201, 493

— pehlivanları defteri 197

Kengırı [Çankırı], 119, 223

Kerim, Adana Maârif Müdürü 401

keşşaflık 142, 353

Keştî-ger Hüseyin, pehlivan 203

Keyfim, İzzet Paşa'nın kotrası 442

Kıbrıs 79

— Beylerbeyisi 79

Kırkçeşmeli Mustafa, Ser-pehlivan 197

Kız ağaları 159

Kilerli Ahmed, koşu yarışlarında ödül alan 
113

Kilerli Çukadar Osman, pehlivan 194

Kilerli Mehmed 499

Kiliseli, Edirne vilayetinde 225, 226

Kilyos 441

Kocaili sancağı 117

Koğacıdede Mahallesi, Aksaray'da 288

Kont Alamir Banpani, Macaristan 
muteberanından 125

Konya 57, 58, 59, 63, 453

Kopers, Sporting Üstad Cemiyeti'nin reis-i 
evveli 256

Kosova Vilâyeti 49

koşu 297, 462

Köle Mustafa, pehlivan 193

Köprülü Abdi, pehlivan 194

Köylü Mustafa, pehlivan 217

kriket 142

Kubbealtı 163

Kulaksız, Galata kazâsında 81

Kumkapı Terbiye-i Bedeniye Yurdu 313

Kurtdereli Mehmed, pehlivan 235, 241, 
242, 457

Kuşdili Çayırı, Kadıköyü'nde 247, 251, 321

Kuzgun karyesi, Kengiri kazasında 223

Küçük Ali Ağa, Hünkâr çerağı 176

Küçük Karabiber, pehlivan 193, 194

Küçük Mahmud, pehlivan 193

Küçük Muhammed Ağa, Bamyacı 
ağalarından 173

Küçük Said Ağa, Hünkâr çerağı 176

kürek 142, 353

Kütahyalı Ali, pehlivan 217
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L

Lahanacı ağalar 175, 176

Lahey 23, 24

Levend Çiftliği 493, 505, 506

Liyakat Madalyası 65

Londra 241, 242

Londra Sefâret-i Seniyyesi 242

Luid Kumpanyası 441

Lütfi Ağa, İvazpaşalı 175

M

M. Kemal, Ordu Kumandanı 301

Ma‘şûk Efendi, Defterdar 444

Maârif Dairesi, Şura-yı Devlet'in 313, 314

Maârif Meclisi, Boyabat'da 237

Maârif Nezâreti 135, 147, 149, 150, 365, 
370, 383, 385, 389, 390, 395, 396, 401, 
402, 407, 408, 419, 481

Maârif Sandığı, Boyabad Kazâsı'nın 238

Maârif Şubesi, Boyabad Kazâsı'nın 238

Maarif Vekâleti, Türkiye Cumhuriyeti'nin 
327, 487

Mâbeyn-i Hümâyûn 125, 231, 390, 444, 
451, 493

Macaristan 125

madalya 451

Madaralı Ahmed, pehlivan 235

Mafacan Ali, pehlivan 193

Mafacan Çakıroğlu, pehlivan 194

Mahmiye-i Kostantıniyye 155

Mahmud, mîrî sayyâdlardan 119

Mahmud Ağa, İsmailpaşalı 175

Mahmud Paşa, Sadâret Kaymakamı 81

Mail Efendi, Yüzbaşı 61

Makkabi Musevî Jimnastik Cemiyeti 417

Makriköy 321

— Spor Kulübü 321

Maktûl Yalısı 499

Maliye Dairesi, Şûrâ-yı Devlet'in 36

Maliye Nezâreti 121, 123, 139, 365

Mandıra karyesi, Baba-yı Atîk kazâsında 
225, 226

Mardiros Efendi, tüccarândan 60

Maryo Modyano, Sporting Üstad 
Cemiyeti'nin reis-i sanisi 256

Maslak 505

Matbûât-ı Dahiliye İdâre-i Aliyyesi 390

matrak 194

Mazhar Efendi, Babalık Gazetesi 
Sermuharriri 61

Mecidî Nişanı 65, 227, 231

Mecidiye 122, 231, 237, 287, 339, 389, 
405

Meclis-i Mahsus-ı Vükelâ 69, 73, 135, 137

Meclis-i Vâlâ 223

Meclis-i Vükelâ 70, 139, 365, 481

Mehmed, mîrî sayyâdlardan 119

Mehmed, pehlivan 187, 203, 241

Mehmed, Ser-Bostaniyân-ı Hassa 169

Mehmed Ağa, Ser-hâzin-i Enderun-ı Hassa 
205, 206

Mehmed Ağa, cündî 156

Mehmed Arif, Yâver-i Ekrem-i Hazret-i 
Şehriyârî, Edirne Vali Vekili ve İkinci Ordu-
yı Hümâyûn Müşiri 458

Mehmed bin Hacı Hasan, mübâşir 226
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Mehmed Çavuş, Dergâh-ı Mu‘alla 
çavuşlarından, Sonisalı 183

Mehmed Çelebi, Müezzin, pehlivan 197

Mehmed Efendizâde Sâdık Mehmed Çelebi, 
Kemanî, pehlivan 197

Mehmed Nuri Efendi, Vefa İdman Yurdu 
azası 321

Mehmed Paşa, İtfâiye Kumandanı 441

Mehmed Paşa Akareti, Kazlıçeşme'de 285, 
286, 288

Mehmed Saîd, Sadrazam 293

Mehmed Said Efendi, Trabzon Mekteb-i 
Rüşdî-i Askerî Müdür Vekili, Yüzbaşı 415

Mekâtib-i İdadiye İdâresi, Adana'da 402

Mekteb-i Harbiye 379, 380, 506

Mekteb-i Mülkiye-i Şahane 396, 389, 390

Mekteb-i Rüşdî-i Askerî, Trabzon'da 415

Mekteb-i Sultanî 383, 385, 389, 419

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 503

memâlik-i ecnebiye 263

memâlik-i Osmaniye 53, 256, 263

Mercan Ağa, Hünkâr çerağı 176

Mes‘ûdiye Fırkateyni 441, 443

Mesajeri Kumpanyası 441

mevsim-i şikâr 121, 122

Meydan-ı Ok, bakınız Okmeydanı

Mıgıryan Efendi, Robert Kollej 
mezunlarından 478

Mısır/Mısırlı 29, 30, 487, 488, 489

— takımı 487, 488

mızrak 167

Midilli 411, 413

— Mutasarrıflığı 411

Millî Olimpiyat Cemiyeti 321 

Millî Takım, Türkiye'nin 327

Mimar ağa 214

Mirahur Mahallesi, Yedikule'de 288

mîrî haralar 23

mîrî pehlivanân 191

Mister Piker 442

Mister Richo, İngiltere tebaasından 279

Moda, Kadı karyesinde 247, 251, 439

— Burnu 437

— İskelesi 440

Molla İbrahim, pehlivan 235

Molla Mehmed, pehlivan 197

Mora 500

Moralı Süleyman, pehlivan 193, 194

Moskova 327

Mösyö Bodvi, Fransa tebaasından 279

Mösyö Delil, Fransa tebaasından 279

Mösyö Dobile, Fransa tebaasından 225, 
226, 228

Mösyö Edvar, Banker 249

Mösyö Groothof 488

Mösyö Higen, İmojen Vapuru süvârisi 440

Mösyö Kopers 255

Mösyö Martin, Fransa Devleti tebaasından 
379, 380

Mösyö Parfit, Belçika İzciler Reisi 365

Mösyö Pelçi, Fransa Devleti tebaasından 
379, 380

Mösyö Vikont Jokeb 443

Mösyö Vital, İngiliz muteberânından 247, 
451

Mösyö Voka Vepikli, Kadıkaryesi 
sakinlerinden, Banker 249

Mu‘în-i Zafer korveti 441
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Muamelât-ı Zâtiye Müdüriyeti, Harbiye 
Nezareti'nin 65

— Muâvini İzzet Efendi

Muhaberât-ı Umumiye Dairesi 63

Muhammed, pehlivan 193

Muhammed Ağa, Cündîbaşı 173

Muhammed Ağa, Ebû Lebûd Erzurumlu 
173, 175

Muhammed Ağa, Kürd, Hacı 173

Muhammed Ağa, Memiş Paşa Rahtvanı 173

Muhammed Ağa, pehlivan 194

Muhammed Ağa, Saray-ı Atîk Ağası çerağı 
176

Muhammed Mustafa, Hz. Peygamber 91, 
181

Muharrem bin Abdullah, cündî 156

Muhsine Hatun Mahallesi, İstanbul'da 155

Muhtâr Şahab Efendi, Kazlıçeşme'de 285, 
288

Muhterem Ağa, Hünkâr çerağı 176

Muhyiddin Bey, Beyoğlu Mutasarrıfı 271

Muhyiddin Bey, Nüfus Müdürü 60

Mukâvelât Muharrirliği, Edirne Adliyesi'nde 
226

Musa, pehlivan 194

Muslu, mîrî sayyâdlardan 119

Mustafa, Erzurumlu, pehlivan 193

Mustafa, mîrî sayyâdlardan 119

Mustafa, pehlivan 193, 195, 203

Mustafa Ağa, Hünkâr çerağı, Küçük 175, 
176

Mustafa Ağa, Moralı 175

Mustafa Ağa, Vanlı 175

Mustafa Ağa, Velipaşalı 173

Mustafa Efendi, Adliye memuru 61

Mustafa Nazifî, Silahşor-ı şehriyârî 95

Mustafa Paşa, Silahdâr 81

Mustafa Paşa, vezîr-i a‘zam-ı sâbık 82

Mustafa Paşa, Vezir-i Sânî 155

Mustafa Şekib, Stokholm Sefiri 478

Müdafaa-i Milliye 288

Mühendis Mektebi İdman Yurdu 307

Mülkiye Dairesi, Şura-yı Devlet'in 313, 314

Müştak, Mutasarrıf 295

Mütâreke [Mondros], 505

Müteferrikabaşı 21

N

Nakkaşlı Mustafa, pehlivan 217

Nalbandoğlu İbrahim, pehlivan 193, 194, 
195

Nalbandoğlu Teberdâr Halil, pehlivan 194

Nazım, Zabtiye Nazırı 247

Nazım Efendi, Muhasebeci 61

Nazif Efendi, Moda yarışında kayık sahibi 
442

Nazif Efendi, Osmanlı Gazetesi 
muharrirlerinden 61

Nazmi, Cemiyetler Kitâbeti'nde memur 285

Necati Bey, Maârif Vekili 347

Necib Bey, Konya Vilâyet Matbaası Müdürü 
61

Necm-i Şevket, korvet 441

Neş’et Bey, Moda yarışında kayık sahibi 444

Nezir Ağa, Hünkâr çerağı 176

Nieuwe Rotterdamsche Courant gazetesi 
487

Nili, Vital'in Moda yarışlarına katılan 
yelkenli sandalı 443
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nişan talimleri 142

Nişantaşı 233

— Terbiye-i Bedeniye Yurdu 313

Nizamname-i Dahiliye, Sporting Üstad 
Cemiyeti'nin 256, 257

Nizamnâme-i İdarî, Denizli Gençler İdmân 
Kulübü'nün 275

Noble Efendi, Osmanlı Bank Direktörü 59

Noradunkyan Efendi [Gabriel Noradunkyan], 
439

Nuh bin Ahmed, Rumeli Kadıaskeri 155

Nureddin Bey, Moda yarışında kayık sahibi 
442, 444

Nuri Bey, Makriköy Spor Kulübü azası 321

Nuri Bey, Muhasebeci 60

O

Odense, Danimarka'nın 139

Ohannes, Hazine-i Hassa Nâzırı 35

Ohannes Efendi, Meclis-i İdâre azâlarından 
59

ok 142

Okçu Molla Mehmed, pehlivan 197

okçu taifesi 82, 95

Okmeydanı 81, 82, 85, 86, 93, 95, 113, 494

Okyanos Efendi, Belediye azâsından 60

Olimpik komitesi 477

Olimpiyad Oyunları, Paris'te 483

— Yunanistan'da 405, 475

Ordu-yı Hümâyûn 53, 451

Orman ve Ma‘âdin ve Ziraat Nezâreti 35, 
36

Ortaköy kazâsı 457, 458

Osman Ağa, Cebhaneci 175

Osman Ağa, Edirneli, Hacı 175

Osman Beyefendi, maarif mümeyyizi 147

Osman Efendi, Redîf Mülâzım-ı Evvellerinden 
60

Osman Efendi, Zeytinburnu Fabrikası 
ustalarından 288

Osman Paşa, Mustafa Paşazâde 439

Osmaniyye Fırkateyn-i hümâyûnu 441, 442

Osmanlı 53, 142, 231, 263, 271, 291

— Bankası 441

— Donanma Cemiyeti 288

— Jimnastik Kulübü 271

— Lirası 57 

— ordusu 423

— sancağı 440, 443

Ö

Ömer, pehlivan 203

Ömer Ağa, cirit oynarken vefat eden 155

Ömer Halife, Cemaleddin Pehlivan Zâviyesi 
Vakfı Mütevellisi 219, 220

Ömer Lütfi Efendi, Hacı Recebzâde, Kasab 
285, 288

Ömer Muhammed, pehlivan 194

Özili Ali, pehlivan 217

P

panayır ağaları 458

Papazyan Efendi, Robert Kollej 
mezunlarından 478

Paris 225, 227, 228, 231, 481, 484, 489
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— Olimpiyat Oyunları 483, 484

— Sefâreti 231, 481

— Şehremaneti Meclisi 231

Parmakkapı Yeniyol Sokağı, Beyoğlu'nda 
353

patenli hokey 353

Pehlivan Cemaleddin Güreşçiler Tekyesi, 
Edirne'de 209, 219

pehlivan güreşi 58, 233, 455, 457, 465

pehlivanân 95, 191, 197, 201, 206, 212

Pehlivanlar Tekkesi/Tekyesi, İstanbul 
Zeyrek'de 211, 212

Peral, Moda yarışlarına katılan yelkenli 
sandal 443

Pertev Paşa, Millî Olimpiyat Cemiyeti Reis 
vekili 321

pişkir ağası 494

Piyeri 241, 242

Polis Müdüriyet-i Umumiyesi 285, 286

Polis Müfettişliği, Cisr-i Mustafapaşa'nın 
241

Polonya ordusu 423, 424

Polonya-Rus Savaşı (1830-1831), 423

Prens Frederik Şarl Dö Prus, Alman 
prenslerinden 477

Prens Vindişgraç, Avusturya delegesi 478

Prusya ordusu 423

R

Rakkas Alibey Mahallesi, Edirne'de 226

Ramblers, futbol takımı 259

Rami Çiftliği 103

Rami Kışla-i Hümâyûnu 103

râmiyân 95

Rauf Paşa, Hassa Müşir 439

Recâi, Mekteb-i Mülkiye-i Şahane Müdürü 
390

Recep, Dergâh-ı Mu‘alla güreşçileri 185

Refet Efendi, Polis Komiseri Muâvini 61

Refîk Bey, Moda yarışlarında kayık yelkenli 
sandal sahibi 444

Reji İdâresi 444

Resulullah, bakınız Muhammed Mustafa

Reşid Akif, Sivas Valisi 43

Reşid Mercan Ağa, Hünkâr çerağı 176

Reşid Paşa, Sadrazam 423

Rıdvan Ağa, Hünkâr çerağı 176

Rıhtım Hanı, Eminönü'nde 483, 484

Rıza Paşa, Fırka Kumandanı 59

Rifat, Dahiliye Nazırı 228

Rifat, Sadrazam 30

Rikâb-ı Hümâyûn 189

Riva, Moda yarışlarına katılan yelkenli 
sandal 441, 443

Romanya 275

ruhsat tezkiresi 122

Rumelili Kara Ahmed, pehlivan 231

Ruscuklu Ahmed, pehlivan 195

Rusya 231, 423, 444

— Beylik Bandırası 440

— Hükûmeti 477

— Kumpanyası 441

— Sefâret vapuru 443
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S

S. Çirnal, Moda yarışlarına katılan 442

S. Çistal, Moda yarışlarına katılan 440

S. Grof, Moda yarışlarına katılan 442

S. Karof, Moda yarışlarına katılan 441

Sa‘d bin Ebî Vakkas 91

Sabiha Hanım, Terbiye-i Bedeniye Muallimi 
149, 150

Sabri, Üsküdar Mutasarrıfı 249

Sabri Bey, Jandarma Alay Kumandanı, 
Miralay 59

Sadâret 23, 30, 36, 41, 45, 47, 70, 73, 75, 
125, 137, 149, 150, 228, 280, 383, 389, 
411, 413, 415, 453, 466, 471, 503

Sadrazam cündîleri 175

Sadreyn efendileri 163

Sadullah Ağa, Hünkâr çerağı 176

Sağır, pehlivan 194

Sağır Çakıroğlu, pehlivan 195

Sağır Muhammed, pehlivan 193

Saîd, Sadrazam 36, 383, 439, 442, 443, 
444, 463, 466, 471

Said Bey, İzmir valisinin oğlu 451

Said Efendi, Trabzon'da Jimnastik Muallimi 
415

Saîd Efendi, Belediye Başkâtibi 60

Saim Turgud Efendi, Vefa İdman Yurdu 
azası 321

Saka Ahmed, pehlivan 193

Sâlih, pehlivan 203

Sâlih Ağa, Alipaşalı 175

Sâlih Münir, Paris Sefir-i Kebîri 231

Sam Şalom, Sporting Üstad Cemiyeti'nin 
azası 256

Sâmî Bey 442, 443

Sâmî Efendi, Moda yarışlarına katılan 445

Samsun 295

Sanâyi Madalyası 235, 415

Saray-ı Atîk 499

Saraylı Halil, pehlivan 203

Sarı Ali Ağa, Lahanacı kullardan 175

Sarkıl Doryan, Beyrut'ta kurulmuş cemiyet 
27

sayd mevsimi 130

sayd-ı berrî 121

sayd-ı mâhî 23, 24

— Şivenig'de, haraların nizamnâme ve 
planlarıyla fotoğraflarının sergilendiği 24

Sayklamen, kotra 279, 280

sayyâdlık 121

sefâret-i seniyye 478

Sekbanbaşı 81

Selanik 99, 256, 471

— Vilâyeti 255, 471

Selim Sırrı 139, 407, 408, 478

— Terbiye-i Bedeniye Dersleri Müfettişi 419

— Dâruşşafaka jimnastik muallimi 408

— Trabzon Millî Olimpiyat Cemiyeti Kâtib-i 
Umumisi 321

Selimiye Kışla-i Hümâyûnu 103

Serasker Paşa 223

Seraskerî 23, 24, 455

Sergi Halîfesi 198

Ser-kassâbân-ı Hassa 169

Seyr-i Sefâin İdâresi 280

Seyyid Abdurrahman, Edirne Valisi 228

Seyyid el-Hâc Fethullah 96

Seyyid el-Hâc Mustafa 96
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Seyyid İbrahim, Ser-neccârân-ı Enderun-ı 
Hassa 219

Seyyid Mustafa, Şeyh-i Tîr-endâzân 85

Seyyid Şeyh Mehmed Efendi, Edirne 
Güreşçiler Tekyesi Şeyhi 205

sıçrama 142, 297

Sırrı Bey, Reji Başkâtibi 61

Silahdar Ağa 21, 113, 175, 193, 194, 195, 
203, 493, 499, 500

silahşörlük 79

Simavina karyesi, Ortaköy kazası'nın 457

Sinob 237

Sinoblu Hasan, pehlivan 217

Sinoblu Mustafa, pehlivan 217

Sipahi Oğlanları Ağası 21

Sir Edgar Vinsan, Bank-ı Osmanî Müdür-i 
Umumîsi 439

Siraceddin Bey 505

Sivas 43

— Beylerbeyi 187

Sivaslı Mehmed, pehlivan 217

Sivaslı Ömer, pehlivan 217

Siyah Muhammed, pehlivan 193

Siyonizm 417

Slowick, Fransız hakem 488

Sofa Köşkü 193, 499

Solak Hacı Mehmed Efendi, pehlivan 197

Sonisa 183

Spor ve Terbiye-i Bedeniye Kongresi 135, 
137

Sporting Üstad Cemiyeti 255, 257

Stokholm 395, 475, 477

— Sefâreti 395, 396, 477

Strugglers, futbol takımı 259

Sultan Abdülmecid 233, 423, 440

Sultan Ahmed Han 82

Sultan Bayezid Han 81, 82, 85, 181

Sultan Mehmed Reşad 70, 293

Sultan Selimli Mustafa, pehlivan 194

Sultaniye vapuru 441, 442

Sultansuyu Hara-yı Hümâyûnu 24

Suriye 125

Sursuk 29

Südde-i Saadet 21, 183

Süleyman Ağa, Abaza 175

Süleyman Ağa, Ali Paşa buhurdancısı 175

Süleyman Ağa, Ali Paşa ibrikdarı 173

Süleyman Ağa, Alipaşalı 173

Süleyman Ağa, Halilpaşalı 173

Süleyman Ağa, Ragıbpaşalı 173

Süleyman bin İdris, Cemaleddin Güreşçiler 
Tekkesi 209

Süleymaniye Terbiye-i Bedeniye Yurdu 313

Süreyya, Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî 503

sürgün avı 121

Ş

Şaban Sırrı Efendi, Hakem Gazetesi 
Sermuharriri 61

Şakir Ağa, Hünkâr çerağı 176

Şakir Bey, Reji Müdürü 59

Şâtır, pehlivan 195

Şehremâneti 121, 389

Şehzadebaşı 321

Şevket Efendi, Polis Komiseri Muâvini 61

Şevki Bey, Mülâzım 60

Şeyh Ahmed Efendi 86

Şeyh İsmail, 

Şeyh İsmail Efendi, Atıcılar Tekyesi Şeyhi 
85, 86

şikâr-ı hümâyûn 117

Şile 441
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Şivenig, Lahey civarında yerleşim yeri 23, 
24

Şumnulu Halil oğlu Tevfîk, pehlivan 225

Şumnulu Mehmed, pehlivan 217

Şûrâ-yı Devlet 35, 36, 123, 313, 314, 315

Şükrü Paşa, Tersane-i Amire memuru 441

T

Tabakoğlu İsmail, pehlivan 195, 203

Tahir Bey, İstinaf Ceza Reisi 59

Tahir Efendi, Tahsil Memuru 60

Tahsin, Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî 30, 
36, 41, 45, 137, 235, 463, 466, 471

Tal‘at, Dahiliye Nâzırı ve Maliye Nâzır Vekili 
293

Talîa vapuru 441

Tarabya 433

tarîk-i kemankeşân 95

Tarsus 65

taş atma 297

Taşköprü 237

Taşköprülü Osman, pehlivan 217

Tayyâre İânesi 58, 65

Teberdâr, pehlivan 195

Teberdâr Çengâlî, pehlivan 193

Teberdâr Halil, pehlivan 193, 195

Teberdâr Halil Abdi, pehlivan 194

Teberdâr Sağır, pehlivan 193, 194

Teberdâr Sağır Memiş, pehlivan 194

Tedrîsât-ı Tâliye Müdüriyet-i Umumiyesi 
149

Teftiş ve Muayene Hey’eti 396

Tekirdağı 189

Tekye Küçüğü (Köçeği?) Hasan Pehlivan 
193, 194

Tekye-i Atıcılar, bakınız Atıcılar Tekyesi

Telegraaf Gazetesi 489

tenis 142, 353

Tepeköy Çiftlik-i Hümâyûnu, Aydın 
Vilâyeti'nde 35

Terbiye-i Bedeniye 105, 107, 271, 272, 
365, 369

Terbiye-i Bedeniye, Trabzon'da 
jimnastikhane 415

Terbiye-i Bedeniye ve Hıfzıssıhha Cemiyeti 
141

Terlemez Ahmed, pehlivan 193

Tersane-i Âmire 99, 100, 441, 442, 444

— Hazinesi 100

Tevfik, Hariciye Nazırı 395

Tevfîk, Bursa Valisi 405

Tevfîk, Hariciye Nazırı 242

Tevfîk Ağa, pehlivan 225

Tevfîk Bey 444

Tevfîk Bey, Polis Müdürü 60

Tevfîk Bey, Sâbık Maliye Nazırı 311

Tevfîk Efendi, Polis Komiseri Muâvini 61

Ticaret ve Nafia Nezâreti 23, 24

tîr-endâz taifesi 82, 95

Tokadlı Süleyman, pehlivan 217

Tokat 183, 500

tomak 494

Topçu Ali, pehlivan 197

Tophâne 163

Tosun, pehlivan 193

Tosya 237

Tosyalı Hasan, pehlivan 217

Tosyalı Mustafa, pehlivan 217

Trabzon 408, 415

— Vilâyeti 415
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Tristram, Bornova'da ikamet eden İngiliz 
aile 461, 463

tuğralı altın 198

tûlen atlayış oyunu 462

Tulumbacı Hasan, pehlivan 217

Tunuslu Abdullah, pehlivan 217

Tunuslu Besim, pehlivan 217

tüfeng-endâzân 99, 100, 493, 494

Türk/ler 141, 275, 487, 488, 489

— Gücü 313

— Milleti 141

— nesli 141

— ordusu 275

— san‘atkârları 286

— takımı 489

Türk ve Müslüman san‘atkârı 287

Türkçe 369

Türkiye 321, 351, 353, 483, 487, 489

— Cumhuriyeti 484, 487, 506

— Hükûmeti 505

— İdman Cemiyetleri İttifakı 313, 323

— matbûâtı 483, 484

— Olimpiyad Hey’eti Riyâseti 483, 484

— takımı, futbol 487

U

Ulufeciyân-ı Yemîn ağası 21

Ulufeciyân-ı Yesâr ağası 21

Umûr-ı Bahriye Nezareti 431, 437

Union Kulüb 317

Uzun Hüseyin, pehlivan 193

Uzun Mustafa, pehlivan 217

Uzun Saka Ahmed, pehlivan 193

Uzun Süleyman Ağa, Hünkâr çerağı 176

Uzuncaovalı Mustafa Muhammed, pehlivan 
194

Ü

Ünye 295

Üsküb 49

Üsküdar 147, 163

— Mutasarrıflığı 105, 247, 249, 251

Üsküdarlı Süleyman, pehlivan 217

V

V. Bond 441, 442

V. Marşal 442

Vaderland (29 Mayıs) Gazetesi 487, 488

Vahiyyüddin Efendi 445

Valentin d’Hauterive, Miralay 424

Vasfi Efendi, Jandarma Tabur Kumandanı, 
Yüzbaşı 59

Vasıf, Maârif Vekili 327

Vefa İdman Yurdu 313, 321

Veli Ahmed 500

Veliefendi 69, 70, 73, 75

Velodrom, Selanik'te 471

velospid müsabakası 58, 455, 457, 462, 
463

Vemnan, Mösyö Morton'un kotrası 442

Vezirköprü 237

Viyana treni 241

Vodos Paşa, Bahriye ferîkânından 439
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voleybol 353

Von der Golc Paşa 439

Von Hofe Paşa, Bahriye mirlivalarından 439

W

W. Simzehis 442

W. Wayholl 442

Waterpolo 142

Y

Yakacıklı Hüseyin, pehlivan 217

Yakub Başa, pehlivan 194

Yakub Beşe 500

Yakub Memiş, pehlivan 193

Yalı Köşkü 193, 194, 203, 500

Yanako Efendi, Meclis-i İdâre azâsından 60

Yaşar Ağa, pehlivan 225, 226

yaya koşusu 58

Yaycı İbrahim, pehlivan 197

yaycı taifesi 82, 95

Yedikule 288

Yelken 142, 353

Yemen 503

Yeniçeri Ağası Kaymakamı 81

Yerliköylü Hasan, pehlivan 217

Yıldız Sarayı 235, 437, 503

Yozgadlı Bekir, pehlivan 217

Yozgadlı İsmail, pehlivan 217

Yumuk, pehlivan 194

Yunanistan 405
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Yusuf, Cüce 499

Yusuf, Hacı 155
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Yusuf Ağa, Yahyapaşalı 175
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Yusuf Efendi, Mülâzım 61
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yüzme 353
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