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larýnýn Avrupalýlar’daki silâhlardan daha
büyük olduðunu iddia ederken muhteme-
len Osmanlý kuþatmalarý sýrasýnda gördük-
leri bu metris tüfeklerini kastediyorlardý.

Fakat Avrupa kaynaklarý temel alýnarak
yapýlan genellemelere ihtiyatla yaklaþmak
gerekir; çünkü bu aðýr tüfeklerin yaný sý-
ra yeniçeriler daha küçük ve hafif tüfek-
ler de kullanýyordu. 1567’de Belgrad Kale-
si’ndeki yeniçeriler 12 ve 15 gr. (4-5 dirhem)
aðýrlýðýnda kurþun atan tüfeklere sahipti
(BA, MD, nr. 7, s. 198, hk. 539). Aralýk 1567
sonlarýnda Ýstanbul’dan Mýsýr’a 12 gr. (dör-
der dirhem) atar 2500 kabza tüfekle 5 mil-
yon kurþunun gönderilmesi emredilmiþ-
tir (BA, MD, nr. 7, s. 219, hk. 609). Devlet
imalâthanelerinde yapýlan ve 1571’de Bað-
dat’ta kullanýlan tüfekler 15 gr. (5 dirhem)
aðýrlýðýnda kurþun atýyordu (BA, MD, nr.
12, s. 488, hk. 934). Kurþun mermilerin
aðýrlýðý göz önüne alýndýðýnda bu silâhla-
rýn yaklaþýk 13 veya 14 mm. bir çapa sa-
hip olduðu ve meydan muharebelerinde
kullanýlan yeniçeri tüfeklerinin daha kü-
çük türlerine benzediði söylenebilir. Bu kü-
çük tüfekler genellikle 115-140 cm. uzun-
luðunda olup 3-4,5 kg. aðýrlýðýnda ve nam-
lularý 11, 13, 14 veya 16 mm. (nâdiren 19
veya 20 mm.) çapýndaydý. Yeniçeri tüfek-
leri Avrupa’da kullanýlanlara çok benze-
mekteydi. Avrupa ordularýnda kullanýlan
“tipik” fitilli tüfek 120-150 cm. uzunluðun-
da ve 2,5-4,5 kg. aðýrlýðýnda olup 14-18
mm. çapý vardý. Tipik XVI. yüzyýl arkebü-
zünün özellikleri de benzerdi: 4,5 kg. aðýr-
lýðýnda olup 15 mm. veya o civarda bir
namlu çapýna sahipti.

Osmanlý tüfeklerinin kalitesiyle ilgili ola-
rak kaynaklar çeliþkili bilgiler vermekte-
dir. 1015’te (1606) kaleme alýnan ve oca-
ðýn çok ayrýntýlý bir tasvirini yapan Kavâ-
nîn-i Yeniçeriyân’da mîrî tüfek kârhâne-
lerinde imal edilen tüfeklerin özel silâh
imalâtçýlarýnda bulunanlara göre daha dü-
þük kalitede olduðundan þikâyet edilmek-
tedir. Öte yandan Raimondo Montecuc-
coli, Türk tüfeklerinin metalinin kaliteli,
menzillerinin ve tesir kuvvetlerinin hýris-
tiyan tüfeklerinden daha iyi olduðunu id-
dia etmiþtir. Teknoloji tarihçileri bu iddi-
ayý teyit edip Osmanlý tüfek namlularýnýn
Avrupa’dakilere nisbeten daha güçlü ve
güvenilir olmasýný, Osmanlý tüfek yapým-
cýlarýnýn Þam kýlýçlarýna benzer þekilde spi-
ral halinde dürdükleri yassý çelik levhalar
kullanmalarýna baðlamaktadýr. Bu yöntem,
barutun yanmasý esnasýnda ortaya çýkan
basýnca namlunun yüksek mukavemet
göstermesini saðlamaktaydý. XVII ve XVI-
II. yüzyýllarda tüfekler daha da çeþitlendi.

Osmanlýlar bu yüzyýllarda teknolojik geliþ-
meyi iyi takip ettiler. Batýda XIX. yüzyýlda
geliþtirilen yeni tip mekanizmalý tüfekler
(kapsüllü ve iðneli) kýsa süre sonra Os-
manlý ordusunda da kullanýlmýþtýr. XIX.
yüzyýlýn son çeyreðindeki savaþlar döne-
minde Amerikan tüfekleriyle teçhiz edilen
ordu hasýmlarýna nisbetle daha seri ateþ
edebilen tüfeklere sahip olmuþtur.
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Ortaçað Türk ve Moðol devletlerinde
bir askerî birliði ifade eden,

idarî ve malî teþkilâtta da kullanýlan 
terim.
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Türk ve Moðol devletlerinin askerî, ida-
rî ve malî teþkilâtlarýnda çeþitli tanýmla-
malar için yaygýn biçimde kullanýlmýþtýr.
Kelimenin kökenini bazý araþtýrmacýlar To-
harca (tman, tmane, tumane) veya Eski
Çince’ye (wán, man, tí-man, *tman) bað-
lamaya çalýþsa da bu filolojik açýdan pek
mümkün görünmez (Doerfer, II, 641-642).
Türkçe metinlerde ilk defa VIII. yüzyýlýn
ilk yarýsýna ait Tonyukuk ve Kültigin kitâ-
belerinde “on bin kiþiden oluþan askerî bir-
lik” mânasýnda geçer. VIII. yüzyýlýn ortalarý-
na ait Þine-Usu kitâbesi ve Göktürk harfle-
riyle yazýlmýþ bir fal kitabý olan Irk Bitig’-
de yalnýzca sayý (10.000) anlamýnda kulla-
nýlmýþtýr. Eski Türkler’de askerî sistemin
daha Asya Hun Hükümdarý Mao-tun (m.ö.
209-174) devrinden itibaren onlu sistem

ye baþlanmýþtýr. Bu tüfeklerin ateþlemesi
çakmak taþýyla yapýlýyordu. Asker tetiði
çekince horoz içindeki çakmak taþýný çak-
mak demirine çarpar ve bu esnada çýkan
ateþi falyaya düþürür, falyadaki ateþ de
namludaki barutu ateþlerdi. XVI. yüzyýlýn
sonlarýndan itibaren baþta Ýspanya’da ol-
mak üzere çakmaklý tüfeklerin daha ge-
liþmiþ çeþidi olan ve ateþleme mekaniz-
masýndan dolayý “patilla / miquelet tüfe-
ði” diye adlandýrýlan silâhlar imal edilmiþ-
tir. Bu silâhlar Osmanlýlar’ýn katkýlarýyla
Akdeniz’de ve Balkanlar’da çabuk yaygýn-
laþmýþtýr. Ancak ilk çakmaklý tüfekler fi-
tilli tüfekler kadar güvenilir deðildi: Çak-
mak aþýnýr, ateþleme tavasýna yanlýþ açý-
dan çarpar veya horozundan düþtüðü için
tavadaki barutu ateþleyecek kadar kývýl-
cým üretemezdi. Dolayýsýyla Osmanlýlar da
Avrupalýlar gibi birleþik ateþleme tertibat-
larýný kullanmýþtýr; Avrupa’da buna 1688’-
lerden sonra “vauban mekanizmasý” de-
nilmekteydi. Osmanlýlar’ýn 1094’te (1683)
II. Viyana Kuþatmasý’nda kullandýklarý bu
tip tüfeklerden bazýlarý hýristiyanlar tara-
fýndan ele geçirilmiþ ve Dresden Müzesi’n-
de sergilenmiþtir.

Kuþatmalarda ve kale savunmalarýn-
da Osmanlýlar sekiz köþeli yahut silindirik
formlu, kaval namlulu aðýr fitilli tüfek kul-
lanýyordu. Metris tüfeði diye bilinen bu
silâhlarýn namlu uzunluðu 130-160 cm.,
namlu çapý 20-29 mm. olup çok defa hum-
bara atmak için kullanýlan daha geniþ nam-
lu çapýna (35 ve 45 mm.) sahip olanlarý da
vardý. Avrupa kaynaklarý, Osmanlý el silâh-
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hiyeler için kullanýlmýþtýr (Cüveynî, II, 255;
Müstevfî, s. 53, 55). Bu taksimatta devle-
te baðlý bütün eyaletlerin deðil sadece ba-
zý eyaletlerin tümenlere ayrýldýðý anlaþýl-
maktadýr. Meselâ Ýlhanlý Devleti’nde yak-
laþýk kýrk þehrin bulunduðu Irâk-ý Acem
ve Azerbaycan eyaletleri toplam dokuzar
tümenden oluþmaktaydý (Müstevfî, s. 47,
75). G. le Strange ve G. Vernardsky gibi
araþtýrmacýlar tümenin bölgenin çýkardý-
ðý asker sayýsýyla (10.000) ilgili bulundu-
ðunu kabul ederken V. V. Barthold ve B.
Spuler gibi araþtýrmacýlar kelimenin böl-
gede yaþayan 10.000 kiþilik nüfusla iliþkili
olmasý gerektiðini düþünmüþtür. Öte yan-
dan bazý sözlüklerde tümenin yüz köyden
meydana gelen idarî birim için kullanýldýðý
kaydedilmiþtir. Kelimeyle ilgili bütün me-
tinleri gözden geçiren G. Doerfer geç Mo-
ðol devrinde bundan artýk sayýsal bir an-
lam çýkarýlmamasý gerektiði görüþünde-
dir (TMEN, II, 637). Tümen kelimesinin Ýl-
hanlýlar döneminde Farsça kurallara göre
“tümenhâ”, Arapça kurallara göre “tümâ-
nât” þeklinde çoðulu yapýlmýþtýr (Cüveynî,
II, 255; Vassâf, s. 126, 284). 3. Para birimi
olarak tümen Ýlhanlýlar devrinde yaygýn-
dýr. Para hesaplarýnda zaman zaman dir-
hem, dinar, zer, akçe ve bâliþ için “on bin”
anlamýnda kelimenin kullanýldýðý görülür:
“On tümen râyiç altýn ki yüz bin dinar eder”
(Þems-i Münþî, II, 12). Buradan hareket-
le kelime Ýlhanlýlar döneminde büyük pa-
ralarýn hesabýnda kullanýlmýþtýr. Bu durum,
tümenin Ýran coðrafyasýnda muhtemelen
Akkoyunlular devrinden itibaren yavaþ ya-
vaþ “para birimi” mânasýný kazanmasýna
yol açmýþtýr. Kaynaklarda daha Akkoyun-
lular döneminden itibaren “tümen-i Teb-
rîzî” tabirine rastlanýr (Ebû Bekr-i Tihrâ-
nî, II, 341, 363, 454). Þah Ýsmâil’in tahta
geçmesiyle birlikte Tebriz’de kesilen ilk
sikkeye de tümen adý verilmiþtir. Bu yak-
laþýk 10.000 gümüþ dinar deðerindeydi.
Ýran’da resmen tümen adýný taþýyan sik-
keler Feth Ali Þah zamanýnda da (1797-
1834) bastýrýlmýþ, bunu Nâsýrüddin Þah
döneminde (1848-1896) bastýrýlan 10 tü-
menlik para takip etmiþtir. 1929’da para
sisteminin yeniden düzenlenmesinin ar-
dýndan 1 tümen 10 riyale, 1 riyal 100 dina-
ra eþdeðer kabul edilmiþtir. Kelime Ýran’da
bugün de konuþma dilinde 10 riyale teka-
bül eden para birimidir. Tümen XIV. yüz-
yýldan itibaren Anadolu coðrafyasýnda “on
bin, pek çok” ve “fýrka” anlamlarýnda yay-
gýn biçimde geçer. Kelime bugün Türkiye
Türkçesi’nde “büyük küme, yýðýn” ve “tu-
gayla kolordu arasýndaki askerî birlik” mâ-

nasýnda kullanýlmaktadýr. Halk aðzýnda ise
“yýðýn, küme, sürü; toptan, hepsi birden”
anlamlarýný kazandýðý anlaþýlmaktadýr. Tü-
men kelimesi, XIII. yüzyýldan itibaren Türk-
ler ve Moðollar’la temasta bulunan pek
çok milletin diline geçmiþtir. Bu diller ara-
sýnda Farsça, Arapça, Urduca, Ermenice,
Gürcüce, Süryânîce, Macarca, Bulgarca ve
Rusça’yý saymak mümkündür (Doerfer, II,
641-642).
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23 Haziran 1938’de Ankara’da doðdu.
Aslen Kastamonulu olan babasý aðýr ceza
hâkimi Ahmet Cemal, annesi Hikmet Ha-
ným’dýr. Ýlk ve orta öðrenimini Kastamo-

üzerine kurulduðu ve en büyük askerî birli-
ðin 10.000 askerden oluþtuðu bilinmekte-
dir. Bu durumda tümen kelimesinin as-
kerî mânada kullanýlýþýnýn Asya Hun Dev-
leti’ne kadar uzanmasý ihtimali vardýr (Ögel,
I, 211; Kafesoðlu, s. 282, 345). Tümenin
karþýlýðý Kâþgarlý Mahmud tarafýndan “çok”
(kesîr) þeklinde verilmiþ, örnek olarak, “Tü-
men türlüg sözledi” (Bir yýðýn söz söyledi)
cümlesi zikredilmiþtir (Dîvânü lugåti’t-Türk
Tercümesi, I, 233-234, 402). Kelime Codex
Cumanicus ile Mýsýr coðrafyasýnda kale-
me alýnan Kýpçak Türkçesi sözlüklerinde
de “on bin, binlerce” anlamýnda geçer.

Çok eski tarihlerde Moðolca’ya geçtiði
anlaþýlan tümen kelimesine 1240’ta ya-
zýlan Moðollar’ýn Gizli Tarihi’nde “tu-
med” (on bin kiþilik askerî birlik) ve “tu-
med un noyat” (tümen kumandanlarý) þek-
linde rastlanýr. Tümen Moðol coðrafyasýn-
da zamanla askerî mânasýnýn yanýnda idarî-
içtimaî bir mâna da kazanmýþtýr. Büyük
Moðol Ýmparatorluðu’nda bütün Moðol
milleti ulus-tümenlere taksim edilmiþ ve
bu taksimatta tümen týpký ulus gibi bir-
kaç “otok”un dahil olduðu büyük kabile
grubunu ifade etmiþtir. Bu dönemde her
büyük kabile grubu kendi adýyla anýlan bir
tümen meydana getirmiþtir. Bu birlikler
sabit deðildi; zaman zaman parçalara ay-
rýlarak deðiþikliðe uðramýþ, bazan eski tü-
menler kaybolurken yenileri ortaya çýkmýþ-
týr (Vladimirtsov, s. 195, 197-198).

Tümen kelimesi Büyük Moðol Ýmpara-
torluðu’ndan doðan Çaðatay, Altýn Orda ve
Ýlhanlý devletlerine de geçmiþtir. Özellikle
XIII. yüzyýldan itibaren üç farklý anlamda
kullanýldýðý görülmektedir. 1. Askerî birlik
olarak tümen Ýlhanlý, Çaðatay ve Altýn Or-
da devletleri teþkilâtýnda “on bin kiþiden
oluþan askerî birlik” demektir. Bununla bir-
likte kelimenin gerçekten 10.000 kiþilik
askerî birliðe tekabül edip etmediði tar-
týþmalýdýr. Ýlhanlý, Karakoyunlu ve Akkoyun-
lu devletlerinde tümen kumandanlarýna
emîr-i tümen denilmiþtir (Reþîdüddin, I,
172; II, 1479; Ebû Bekr-i Tihrânî, II, 428).
Ýran coðrafyasýnda tümenin “askerî birlik”
anlamýnda kullanýmý her ne kadar Safevî-
ler ve Afþarlar devrinde kesintiye uðramýþ
görünse de sistem Kaçarlar zamanýnda
1852 yýlýnda “tümen-bendî” adýyla yeni-
den düzenlenmiþtir. Bu düzenlemede Ýran
ordusu her biri 10.000 askerden oluþan
toplam on tümene ayrýlmýþtýr. Bu sistem
1890-1891 yýllarýnda laðvedilinceye kadar
devam etmiþtir. 2. Malî-idarî birim olarak
tümen Ýlhanlý ve Çaðatay devletlerinde
eyaletin alt birimini meydana getiren na-


