TONOZ

Eminönü’nde Yenicami Hünkâr Kasrý’ný ve Hekimoðlu Ali Paþa Kütüphanesi’ni taþýyan tonozlar

kapýlarda giriþi hazýrlayan büyük kemer
derin bir tonoza dönüþerek bu unsura bir
eyvan görünüþü kazandýrýyordu. Kümbet
mimarisinde taçkapý ve iç mekân tonozla
örtüldükten baþka toprak altý katý (kripta)
hemen daima bir tonozla kapatýlarak üst
kat için saðlam bir alt yapý saðlanýyordu.
Anadolu Türk mimarisinin geliþme sürecindeki asýl deðiþme kubbe-mekân iliþkisinde yoðunlaþtýðýndan tonozun konumu da buna göre deðiþmiþtir. Medrese,
kervansaray ve türbelerde üst örtü baðlamýnda fazlaca bir deðiþim görülmezken
köklü deðiþme temel ibadet yapýlarý olan
camilerde ortaya çýkmaktadýr. Selçuklu ve
Beylikler dönemleri boyunca enlemesine
geliþen ibadet mekânlarýnda bölünmüþ
uzun hacimler tonozla örtülmüþtür. XV.
yüzyýldan itibaren geniþletilen merkezî orta mekân teknik bakýmdan ancak kubbeyle örtülebileceðinden bu süreçte uzunlamasýna mekânlarý örten tonozun konumu buna göre deðiþmiþ, bu unsur mekânlardaki galerilere (dâhilî tarik), ana binanýn dýþýndaki uzun mekânlara (hâricî tarik), son cemaat yerine ya da avlu revaklarýna doðru kenara çekilmiþtir. Osmanlý mimarisinde yaygýn biçimde arasta ve
kapalý çarþýlarý örten tonoz, sokak iþlevi
gören alt geçitlerle bunun üzerine inþa
edilen çeþitli hacimleri taþýdýðýndan en akýlcý çözümlerle uygulanmýþtýr. Ýstanbul’da
klasik Osmanlý eserlerinin son örneklerinden sayýlan Eminönü Yenicami Külliyesi’nde hünkâr kasrý altýndaki tonozlu geçiþle
Hekimoðlu Ali Paþa Külliyesi’ndeki kütüphane altýndaki tonozlu geçiþ dikkat çekici
örneklerdir.
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Bir ateþli silâh türü.
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Güherçile, kükürt ve odun kömürü karýþýmýndan oluþan barutun geliþtirilmesi
ve barutla çalýþan ateþli silâhlarýn savaþlarda kullanýmý geç Ortaçað tarihinin en
önemli olaylarýndan biridir. Ýlk ateþli silâhlar 1280’lerden itibaren Çinliler tarafýndan
kullanýlmýþtýr. Bu yeni silâh yirmi otuz yýl
içinde hem Ýslâm âlemine hem hýristiyan
Avrupa’ya ulaþtý. Özellikle 1320 ve 1330’larda Avrupa’daki meydan muharebelerinde ve kuþatmalarda ilk defa görüldü.
Topun ve barutlu el silâhlarýnýn geliþtirilmesi ve Ýslâm âlemindeki yaygýnlaþmasýnda Osmanlýlar önemli rol oynadý. Ateþli silâhlarýn Osmanlýlar tarafýndan ne zamandan beri kullanýldýðý kesin olarak bilinmemektedir. Bu konuda Türk ve yabancý tarihçilerin verdiði en eski tarihler (1354,
1364, 1386 ve 1389) söz konusu olaylardan birkaç nesil sonra yaþayan Âþýkpaþazâde (ö. 889/1484’ten sonra), Neþrî, Kemalpaþazâde ve Þikârî gibi vak‘anüvislere

dayandýðýndan tartýþmaya açýktýr. Ancak
Osmanlýlar’ýn ateþli silâhlarla XIV. yüzyýlýn
son çeyreðinde Venedik, Dubrovnik, Bosna, Sýrbistan, Ceneviz ve Bizans gibi devletler veya onlarýn tebaalarý vasýtasýyla tanýþmýþ olmalarý muhtemeldir. Yýldýrým Bayezid zamanýnda (1389-1402) yaþamýþ bir
timar sahibi olan Topçu Ömer’den bahseden II. Murad devrine ait bir timar icmal
defterindeki kayýt Osmanlýlar’da topçuluðun Yýldýrým Bayezid döneminde bir kurum halinde teþekkül ettiðinin iþareti diye gösterilir. Osmanlýlar Ýstanbul’un 1392,
1402 ve 1422 yýllarýndaki kuþatmalarýnda
top denediler, fakat bunlardan bir netice
alamadýlar; 1430’da Selânik muhasarasýnda ise topu baþarý ile kullandýlar. 1440’lardaki Osmanlý-Macar savaþlarý esnasýnda
hýristiyan sahra topçuluðu ve tabur (Wagenburg) taktiðiyle de tanýþtýlar. Bu tarihten sonra toplar gerek muhasaralarda gerekse meydan muharebelerinde daha da
önem kazandý. 1453’te Ýstanbul’un fethinin de gösterdiði gibi Osmanlýlar topu ve
yeni barut teknolojisini hem kuþatmalarda hem gemileri batýrmada çok etkili biçimde devreye soktular.
Avrupa devletlerinde topçularýn zanaatkârlardan profesyonel askerlere dönüþmesi 1500 ile 1700 tarihleri arasýndaki
uzun bir zaman diliminde gerçekleþtiði
halde, Osmanlýlar’da toplarýn döküm ve
kullanýmýyla görevlendirilen Kapýkulu Ocaðý’nýn yaya kýsmýndan olan Topçu Ocaðý
muhtemelen II. Murad devrinde teþekkül
etmiþti. Toplarýn ve top mühimmatýnýn taþýnmasý ve top arabalarýnýn imal edilmesiyle vazifeli Top Arabacýlarý Ocaðý’nýn ise
XV. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda oluþtuðu tahmin edilir. Daha önce bu vazifeyi görenler
Topçu Ocaðý’na baðlý olmalýdýr. Hazineden
ulûfe alan topçu ve top arabacýlarýnýn sayýsý Kanûnî Sultan Süleyman zamanýnda
hemen hemen iki katýna çýkýp Macaristan’daki uzun savaþlar (1593-1606, 16831699) ve Girit Savaþý (1645-1669) esnasýnda da önemli artýþ gösterdi. Ancak bu rakamlarýn vilâyet kalelerinde görevli, vilâyet
hazinelerinden maaþ alan veya timar sahibi olan topçu ve top arabacýlarýný içermediðini unutmamak gerekir. Meselâ 1568’de hazineden ulûfe alan topçularýn sayýsý
1204 nefer iken 1569’da Budin vilâyeti kalelerinde görevli, çoðu Budin hazinesinden
ulûfe alan veya timarlý 700 nefere yakýn
topçu mevcuttu. 920-921’de (1514-1515)
merkezde topçu sayýsý 348, top arabacýlarý 372 idi. 934’te (1527-28) bu rakam 695
topçu, 943 top arabacýsýna yükseldi. 975’te (1567-68) 1204 topçu, 678 top araba-
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cýsý; 1598’de 2827 topçu, 700 top arabacýsý; 1609’da 1552 topçu, 684 top arabacýsý; 1080’de (1669-70) 2793 topçu, 432
top arabacýsý; 1106’da (1694-95) 5869 topçu, 1299 top arabacýsý mevcuttu. Savaþ
dönemlerinde bu sayýlar giderek artýyordu.
1698’den sonra merkezde istihdam edilenlerin sayýsýnda azalma oldu. 1700’de
3592 topçu, 788 top arabacýsý; 1116’da
(1704) 3437 topçu, 695 top arabacýsý tesbit edildi. 1738-1739 savaþlarý döneminde
sayýlar 7279 topçu, 2274 top arabacýsý olarak belirlendi. 1769’da yeniden bir düþüþ
oldu ve 1351 topçu, 180 top arabacýsý tesbit edildi.
Avrupa’da ve Osmanlýlar’da görülen ilk
toplar dövme demirden yapýlmýþ olup ayrýlabilen barut haznesine sahipti ve arkadan doldurulmaktaydý. Ýlk baþlarda küçük
ve kaba olan bu toplar XV. yüzyýla gelindiðinde büyük bombartlara dönüþtü. Osmanlýlar da ayný yolu takip ederek 15171518’de Tophâne-i Âmire’de yirmi iki adet
dövme büyük demir top yaptýlar. 32, 25
ve 22 karýþ (714, 558 ve 491 cm.) uzunluðundaki bu toplar ortalama aðýrlýklarýna
göre (6210 kg.) o dönemde bilinen en büyük toplardý. XVI. yüzyýlýn baþýndan itibaren Osmanlýlar’ýn imal ettikleri toplarýn çoðu dövme demirden çok daha güvenilir,
dâhilî barut haznesiyle tek parça halinde
dökülen, birleþimi genellikle % 89,5 ile %
91,4 bakýr ve % 10,5 ile % 8,6 kalay olan,
taþ gülle veya dökme demir yuvarlak atan
tunç toplardý. Osmanlýlar’ýn Fâtih Sultan
Mehmed zamanýnda bazýlarý 15-17 ton gelen, 200 ile 700 kg. aðýrlýðýnda gülle atan
ve o dönemin en büyük silâhlarýndan sayýlan dev toplar döküp kullanmalarý top
döküm teknolojisinde ne derecede ilerlediklerinin göstergesidir. Ancak bu tür toplarýn döküm ve nakliyesi son derece zor
olup kullanýmý da birkaç önemli kuþatma
ve kale savunmasýyla sýnýrlý kalmýþtýr.
Kanon sýnýfýndan büyük Osmanlý muhasara toplarý arasýnda þayka, balyemez

Fâtih Sultan
Mehmed
dönemine ait
tunç darpzen
(Ýstanbul
Askerî Müzesi,
Envanter, nr. 1)

ve bacaluþka özellikle öne çýkmaktadýr. Osmanlýlar 8 ile 22 okkalýk (10 ile 27 kg.) tane atan toplarý hem sefer hem kuþatma
için uygun buluyordu. Ancak 14 ve 16 okka (17 ve 20 kg.) gülle atan toplarý “kalekûb” (sur / kale döven) denilen muhasara
toplarýydý. Bunlarýn çoðu 14, 15 ve 16 okka çaplý olmakla beraber XVII. yüzyýlda
aralarýnda 12 okka (15 kg.) “yuvarlak” yani gülle atan daha küçük toplar da vardý.
Þayka toplarýnýn ismi üç topla teçhiz edilmiþ þayka (Slavca chaika veya “martý”) kayýklarýndan gelmektedir. Kýsa þaykalar 8,
9 ve 12 karýþ (176, 198 ve 264 cm.), orta
boy þaykalar 14, 15 ve 16 karýþ (308, 330
ve 352 cm.), en uzun olanlar 18, 19, 20 ve
21 karýþ (396, 418, 440, 462 cm.) boyundaydý. Tabloda da görüleceði üzere þayka, balyemez ve bacaluþka toplarýnýn çaplarý büyük çeþitlilik göstermektedir. Ancak þaykalar arasýnda 2, 2.5 ve 5 okka çapýndaki parçalar nâdirdi. Kökeni ve isminin menþei belirsiz olan balyemez toplarýnýn çoðu 5-22 okka (6-27 kg.) dökme
demir taneler atan parçalardan ibaretti. XVII. yüzyýlýn sonlarýnda daha küçük
balyemezlerin sayýsý azdý. 1097’de (1686)
Tophâne’de dökülen 104 topun sadece
ikisi balyemez olup bunlar 14 ve 11 okkalýk toplardý (BA, DBÞM TPH, nr. 18598, s.
3). Bilhassa kale topu ve muhasara topla-

Þayka, balyemez ve bacaluþka toplarýnýn çaplarý (XVI-XVIII. yüzyýl)
Çap=gülle aðýrlýðý / okka

Çap=gülle aðýrlýðý / kg.

Büyük þaykalar

28, 36, 42, 44, 45, 50, 55

34, 44, 52, 54, 55, 61, 68

Orta boy þaykalar

20, 22, 24

25, 27, 30

Küçük þaykalar

2, 2.5, 5, 10, 11, 12, 14

2.5, 3, 6, 12, 15, 17

Balyemezler (Evliya Çelebi’de)

25, 30, 40, 50, 60

31, 37, 50, 61, 74

Balyemezler (envanterlerde)

5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22

6, 9, 11, 14, 17, 20, 22, 25, 27

Küçük bacaluþkalar

1, 4, 6, 11

1,2, 5, 7, 14

Büyük bacaluþkalar

14, 16, 18, 20, 22, 23

17, 20, 22, 25, 27, 28

(Ágoston, Barut, Top ve Tüfek, s. 108-116)

rý olarak kullanýlan balyemezler þaykalarla birlikte Osmanlý gemilerinde kullanýldý.
Avrupa’da “basilisco, basilic” vb. isimlerle
tanýnan ve Osmanlý kaynaklarýnda baciliska, bacaluþka, bacaloþka, badaloþka, badaluþka, badoluþka, badoloþka ve bedoloþka þeklinde geçen toplar en popüler ve
yaygýn Osmanlý kuþatma ve kale toplarýydý. Büyük bacaluþkalar 20 ve 18 karýþ (440
ve 396 cm.), kýsa olanlarý 9 ve 10 karýþ (198
ve 220 cm.) uzunluðundaydý. Bazan kýsa
olanlar da 22 kg. (18 okka) aðýrlýðýnda nisbeten büyük taneler atabiliyordu. En büyük parçalarýn (top-ý bacaluþka-ý büzürg)
aðýrlýðý 11 tonu aþabiliyordu. Ancak Osmanlý basilisklerinin çoðu çaplarý 11 okka
ile 22 okka arasýnda deðiþen küçük toplardý. Bazý Osmanlý belgelerinde bacaluþka ile kanon / kanun eþ anlamlý gibi kullanýlýrsa da diðer durumlarda kanon daha
küçük olan 11 okka çaplý basiliskleri belirtmektedir.
Osmanlý seferlerinde en çok kullanýlan
toplar genellikle orta tipte ve küçük çaplýydý. Bu kategoridekiler kolunburna, darbzen ve þâhî toplardan ibaretti. Osmanlý
kaynaklarýnda kolunburna, kolumburna,
kolomburina, kolumburina, kolunburina ve
kolunburuna diye geçenler daha hafif sahra toplarýydý. Osmanlý kolunburnalarý Ýspanyol, Ýtalyan veya Ýngiliz kulverinleriyle
karþýlaþtýrýldýðýnda genel kanaatin aksine
Avrupa’dakilerinden çoðu defa daha hafif kalýyordu. Darbzen, zarbzen, zarbuzan
(dövücü top) adý verilen toplarýn büyük
(þâhî veya zarbuzan-ý büzürg) ve orta (miyâne veya zarbuzan-ý vasat) tipleri muhasarada, daha küçük parçalarý ise (zarbuzan-ý kûçek) sahra topu olarak meydan
muharebelerinde iþ görürdü. Osmanlý kaynaklarýnda þâhî kelimesi herhangi bir topun daha büyük modelini ifade etmekle
birlikte bu terim çok hafif ama nisbeten
uzun toplar için de kullanýlmýþtýr.
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Küçük toplar saçma, eynek, prangý, misket ve þakaloz gibi adlarla anýlmaktaydý.
Genellikle dökme demirden olan ve adýndan da anlaþýlacaðý gibi çoðunlukla salkým
atmak için kullanýlan saçmalar hem kalelerde hem gemilerde, bilhassa Karadeniz
ve ince donanmalarýn gemilerinde kullanýlmaktaydý. Tophane’de 1695-1696 yýllarýnda dökülen saçma toplarýnýn ortalama
aðýrlýðý 35,6 kg., 1704-1705’te dökülenlerin 42 kg. civarýnda iken 1109’da (169798) dökülen iki tanesi çok daha aðýr olup
190 kg. gelmekteydi (BA, KK, nr. 5654, s.
16, 30; BA, MAD, nr. 2652, s. 25). Eynek adý
verilen toplar daha da küçüktü. Tophane’de 1695-1696’da dökülen altmýþ iki eyneðin ortalama aðýrlýðý 22,7 kg. olup 1109’da (1697-98) dökülenler 11,7 kg. idi (BA,
MAD, nr. 2732, s. 32). 1070’te (1659-60) Selânik Kalesi’nde bulunan orta boy (miyâne)
eynek toplarý 150 dirhem (461 gr.) mermi
atýyordu (BA, MAD, nr. 3447, s. 248). Eynekler esas itibariyle imparatorluðun büyük nehirlerinde faaliyet gösteren gemilerde kullanýlýyordu. 50 dirhem mermi atan
prangýlar ve 50, 100, 150 dirhem tane atan
misketler en küçük çaplý toplardý. Osmanlý kaynaklarýnda þakaloz, þakloz, þakolos,
þakalos, þakulos, þakulus, sakolos, sakalos, çakaloz, çakalos, çakanoz diye anýlan
silâhlarýn ismi “kanca tüfek” mânasýna gelen Macarca “szakállas” kelimesinden gelmektedir. Kanca ateþli silâhý, güçlü geri
tepmesini önlemek amacýyla sýkýca bir duvara veya sipere raptedilerek kullanýlýyordu. Macar “szakállas”larýndan farklý þekilde Osmanlý þakalozlarýnýn kundaða yerleþtirildiði ve top arabalarýyla taþýndýðý söylenegelmiþtir. Ancak bazý Osmanlý þakalozlarýnýn Avrupa’nýn kancalý tüfeklerine
(meselâ Alman hackenbüchse) benzer aðýr

Kanûnî
Sultan
Süleyman
adýna dökülen
tunç darpzen
(Ýstanbul
Askerî
Müzesi,
Envanter, nr. 9)
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Kolunburna, darpzen ve þâhî toplar (XVI-XVIII. yüzyýl)

Kolunburna XVI. yüzyýl

Çap / okka

Çap / kg.

1.5, 2.5, 5, 7

2, 3, 6, 9

Topun
Topun
uzunluðu (cm.) aðýrlýðý (kg.)

Kolunburna XVII. yüzyýl 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10, 11, 14, 16

2, 4, 5, 6, 7,
9, 11, 12, 14, 17, 20

220, 264, 330

Darpzen

50, 100, 150, 200,
300 dirhem
ve 1.2 okka

154, 307, 460,
614, 922 gr.
ve 1.3, 2.5 kg.

88, 110, 132,
154, 352

54, 73, 162,
432, 540

Þâhî

50, 80, 100, 150,
200, 300 dirhem
ve 1, 1.25, 1.5

154, 307, 460, 614,
922 gr. ve 1.3,
1.5, 1.8 kg.

110, 242, 330

169,159-182,
325-395,
508-620

(Ágoston, Barut, Top ve Tüfek, s. 116-123)

tüfekler olmasý mümkündür. 1565’te Macaristan’ýn bazý kalelerinde bulunan þakalozlar 10 ve 12 dirhem (31 ve 37 gr.) tane
atardý. Ýspanyollar’ýn ve yeniçerilerin tüfeklerinin bile 50 gramdan daha aðýr kurþun
attýðý göz önüne alýnýrsa bunlar gerçekten
çok küçük anti-personel silâhlardý.
Osmanlý ve Avrupa toplarýný mukayese
eden Batýlý tarihçilerin Osmanlý topçuluðunun esasta hantal ve aðýr dev toplardan oluþtuðunu, dolayýsýyla Osmanlý top
teknolojisinin daha küçük ve hareketli toplarý imal edebilen Avrupa top teknolojisinden geride kaldýðýný ileri sürmeleri hatalýdýr. Tophâne-i Âmire vâridat ve masârifat defterleriyle imparatorluðun baþlýca
kalelerinin cebehâne defterleri incelendiðinde Osmanlýlar’ýn 30 ile 500 gr. mermi atan en küçüklerinden 31 ile 74 kg.
aðýrlýkta gülle atan büyük balyemez ve
þaykalara kadar çeþitli toplar döküp kullandýklarý sonucuna ulaþýlýr. Ayný tesbit mermisi eðri rota çizen kýsa havan toplarý için
de geçerlidir.
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Millî Mücadele döneminde
Doðu Karadeniz kesiminde
faaliyet gösteren
mahallî milis güçlerinin reisi
ve muhafýz taburu komutaný.

™

Giresun’un Hacý Hüseyin mahallesinde
doðdu. Ticaretle uðraþan Feridunzâde Hacý Mehmet Efendi’nin oðludur. Düzenli bir
eðitim görmedi, genç yaþta kayýkçýlýk yapmaya baþladý. 1912’de Balkan Savaþý’na askerlik bedeli ödendiði halde gönüllü olarak katýldý. Çorlu yöresindeki çatýþmalarda diz kapaðýndan yaralandý. Bundan dolayý “Topal” lakabýyla anýldý. Giresun’a döndükten sonra I. Dünya Savaþý’na kadar ticaretle uðraþtý. Savaþýn baþlamasý üzerine Doðu Karadeniz bölgesinde Ruslar’la iþ
birliði yapan Rum ve Ermeni çeteleriyle
mücadeleye giriþti. Kurduðu milis güçleriyle Giresun ve yöresinde söz sahibi oldu.
Teþkîlât-ý Mahsûsa’nýn doðu cephesindeki faaliyetlerinde aktif görev aldý. Batum
cephesinde 700-800 gönüllüsüyle Ruslar’a
karþý savaþtý. Bölgede hükümet iþlerine karýþtýðý gerekçesiyle hakkýnda türlü þikâyetler yapýlmaya baþlandý. 25 Aðustos 1916’-

