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Trablusgarp'a bağlı Kabav'da doğdu. 
Cebelinefüse'nin eski ve köklü bir Ber
berf ailesine mensuptur. Tunus. Cezayir 
ve Mısır'da eğitim gördükten sonra ül
kesine döndü. Ayrılıkçı fikirlere sahip ol
duğu ve bir ibazf imamlık kurmak gaye
siyle çalıştığı için Osmanlı hükümetinin 
takibatma maruz kaldı. fakat daha son
ra affedildi. İstanbul'da oturması isten
diği halde o Kahire'ye kaçtı. Kurduğu bir 
matbaada eski ibazf eserlerini neşretti 
ve bir gazete çıkardı. 1908'e kadar ora
da kaldı. Daha sonra Cebel sancağını 

temsilen Meclis-i Meb'Osan'a girdi. is
tanbul'a gelip yoğun bir çalışmayla iki 
ay gibi kısa bir sürede Türkçe'yi öğren
di. İtalyanlar 1911 ·de Trablusgarp' ı iş
gal edince Libya'ya döndü ve Arap mu
kavemet harekatının öncüsü oldu. 1912'
de Lozan'da Osmanlılar'la İtalyanlar ara
sında anlaşma imzalandıktan sonra da 
faaliyetlerine devam etti. Barünf 1913'
te İstanbul'a dönünce kendisine "paşa" 
unvanı verilerek Meclis-i Ayan'a seçildi. 
Osmanlı Devleti 1914'te 1. Dünya Sava
şı'na girince Barünf, Enver Paşa'nın kar
deşi Nüri Bey ile Selum'a (Sollum) gön
derildi. Burada Senüsfler'in lideri Ahmed 
eş-Şerff'i ingilizler'e karşı harekete geç
meye teşvik etti. Ancak SenüsT'yi İngi
lizler'e mukavemete zorladığı anlaşılınca 
tutuklandı. 191 S'te hapishaneden kaç
tı. 1916' da Trablusgarp askeri valiliğine 
tayin edildi ve bir denizaltıyla Misura
ta'ya çıktı. Bu sırada italyanlar'ın duru
mu kötüydü ve Trablusgarp'ta mOdafa
aya çekilmişlerdi. Fakat Araplar da aynı 
şekilde karışıklık içindeydiler. kabileler 
kendi aralarında savaşıyorlardı. Barünf 
kabileler arasında birliği sağlamayı ba
şardıysa da 1917'de İtalyanlar'a mağ!Op 
oldu. Milliyetçiler Wilson prensiplerinin 
etkisinde kalarak Trablus Cumhuriyeti'
ni kurdular. İtalyanlar 1 Haziran 1919'
da bu cumhuriyete devlet statüsü ver
diler. Batı Cebel'de bir Berberf emfrliği 
kurma sevdasında olan Barünf kaypak 
tutumu sebebiyle 1921'de Trablusgarp'
tan uzaklaştırıldı. Bir müddet Avrupa ve 
Hicaz'da dolaştıktan sonra Sultan Safd 
b. Teymur'un daveti üzerine Maskat'a 
gitti ve 1938'de geniş yetkilerle müste-
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sar tayin edildi. Burada hastalanıp Bom
bay'a gitti ve orada öldü. ibazıyye mez
hebine mensup olan Barünf'nin el-Ez
Mrü'r-riyiiiıyye if e'immeti ve mülı1-
ki'l- İbiiiıyye adlı eseri 1324 'te Kahi
re'de yayımlanmıştır. Ayrıca bir divanı 
vardır. 
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Arapça'da neft kelimesiyle ifade edil
mişse de bazı Arap ülkelerinde barut 
kelimesi de kullanılmıştır. Menşei halen 
karanlık olan barut kelimesine muhte
melen ilk defa İbn Baytar'ın (ö 1248) el
Cami' li-müfrediiti'l-edviye ve'l-ag
?iye adlı eserinde yer verilmiştir. Daha 
sonra İbn Fazlullah el-Ömerf'nin (ö . 1348) 
et- Ta erit bi'l-mustalahi 'ş- şerif'inde 
geçen kelime Türkçe'de de kullanılmış, 
Farsça'ya ve bazı Balkan dillerine Türk
çe'den geçmiştir. 

İlk defa Çinliler tarafından bulundu
ğuna. XII. yüzyılda bütün Asya kıtasına, 
bir süre sonra da Avrupa'ya yayıldığına 
dair yaygın bir kanaat vardır. Bununla 
beraber ilk defa nasıl kullanıldığı. kimin 
tarafından geliştirildiği, hatta kıtalar ara
sında nasıl yayıldığı hakkındaki bilgiler 
azdır. Barutun insan toplulukları üzerin
deki etkisi büyük oldu. Barut toplumla
rın ve devletlerin yapısını değiştirdiği gi
bi orduların güçleri de onu kullanan dev
lete göre arttı. Gemilerde kullanılması, 

top atışlarının farklı şekiller almasına ve 
deniz kıyısındaki devletlerin siyasetlerini 
değiştirmelerine yol açtı. Barutun islam 
alemine girişi ve ateşli silahlarda kulla
nılması, Türk tarihi içinde belirli merha
leleri de beraberinde getirdi. Silah sa
nayiinin gelişmesi, çok değişik büyüklük 
ve ağırlıkta silahların kullanılmaya baş
lanması, siyasi tarih kadar devletlerin 
iktisadi yapısına, hatta hukuk kavram
Iarına da tesir etti. 

Barutun kullanılması büyük ölçüde 
Haçlı seferlerinden sonra gelişme gös
terdi. Doğu ile Batı alemlerinin birbirini 
tanımada önemli rol oynayan bu seferler 
sırasında islam dünyasında yaygın olan 
barut. kale kuşatmalarında hem kuşa
tan hem de kuşatılanların büyük ölçü
de işine yaradı. Batı alemi bu patlayıcı 
maddenin gücünü ispanya'daki Endülüs 
Emevf Devleti aracılığı ile öğrendi. As
keri alandaki kullanımı kısa zamanda 
giderek artan barutun kimyevf özellik
leri de dikkati çekti ve nerede. nasıl kul
lanılması gerektiği hususunda simyacı
lar. fizikçiler ve mühendisler faaliyete ge
çirildi. Bizans imparatorluğu zamanın
da kullanılan ve gregeois diye adlandırı
lan ateşin bir özel kimya birleşiminden 
meydana gelen barut çeşidi olduğu ileri 
sürüldü (bk. ATEŞ-i ROM!). Ancak baru
tun çeşitli silahlarda başarıyla kullanıl
ması islam dünyasında daha yaygındır. 
Xlll. yüzyılda kömür, kükürt ve güherçi
leden meydana gelen "kara barut" ise 
(bk. BARUTHANE-i AMiRE) çok daha hızlı 

bir şekilde yayıldı. Şehir kuşatmaları sı
rasında surların altında açılan dehlizle
re yerleştirilen bu patlayıcı madde ku
şatılanların gücü üzerinde olumsuz ha
va meydana getirdi. Barutu en iyi tanı
yan ve kullananların başında Anadolu 
Selçukluları geliyordu. Çünkü kısa süre 
içinde Karamanoğulları top imalinde ile
ri gittiği gibi ele geçirilen kalelere neft 
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XVIII. yüzyıla ait baru tluk ITSM, Silah bölümül 

atıcılar. zenberekçiler ve topçular koy
dukları da bilinmektedir. 

islam aleminde barutun yaygınlaşma
sı Osmanlı Devleti zamanında hızlandı. 
Kısa sürede kuwetli bir devlet kurmayı 
başaran Osmanlılar fetihlerde silah ola
rak toptan çok faydalandılar. İlk defa 
Kosova Meydan Muharebesi 'nde ( 1389) 
kullanıldığı ileri sürülen topun daha ön
ce Orhan Gazi zamanında kullanıldığı da 
nakledilmektedir (İbn Kemal, ll , 139, 163). 
1453'te istanbul'un fethi sırasında Türk
ler geliştirdikleri ileri teknik sayesinde 
büyük toplar döktüler ve uzun süre Av
rupa devletlerine karşı üstünlüklerini 
korudular. Tüfeğin icadı ve kısa zaman
da yayılmasından sonra barutun kulla
nım alanı daha da genişledi. Bilhassa 
Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı 
ordusunda tüfekli askerler önemli yer 
tuttu. Bu arada topçuluk alanında yapı
lan yenilik ile sabit toplara paralel ola
rak hareket eden top sistemi de geliş
tirildL 

İslam dünyasında ateşli silahların kul
lanımında Memlük Devleti'nin özel bir 
yeri bulunmakla birlikte, Memlükler top
çuluk konusunda Osmanlılar' la boy ölçü
şemediler. Silah yapımında Kansu Gavri 
devrinde bir reform teşebbüsünde bu
lunulduysa da herhangi bir ilerleme sağ
lanamadı. Bir taraftan Akdeniz'e, diğer 
taraftan da Kızıldeniz yolu ile Hint Ok
yanusu'na açılan bu devletin denizlerde 
ve kara taraflarında ateşli silahiara bü
yük ihtiyacı olmakla beraber maden az
lığı ve kullanacak yetenekli insanların 

bulunmaması sebebiyle silah üstünlüğü 
devamlı olarak geriledi. Mısır'ın Osman
lı topraklarına katılması ise dünya siya
setine ve silah üretimine değişik bir yön 
verdi. 

İran topraklarında kurulan devletler. 
ateşli silahların ve bu arada barutun 

kullanılması hususunda Batılı devletlere 
başvurdular. Mesela Akkoyunlu Hüküm
dan Uzun Hasan zamanında Venedik 
Cumhuriyeti'nden topçu ustaları çağırıl
dı ve askeri alanda bir yenilik yapılması 
istendi. Fatih· in Otlukbeli Zaferi· nden 
sonra Doğu tehlikesi bertaraf ediidiyse 
de XVI. yüzyılda İran şahları da bu siya
setlerinden vazgeçmediler. Ancak top
çuluk için yaptıkları bir dizi teşebbüsle
re rağmen Osmanlılar'a karşı üstünlük 
sağlayamadılar. Osmanlılar sınır boyla
rındaki kale ve palankalara silahlı sa
vunma aletleri koydular. Hatta Hindis
tan'a ve silah yardımı isteyen diğer bazı 
İslam ülkelerine silah uzmanları yolladı
lar. Osmanlı topçuluğu bilhassa maden
Ierin bulunduğu yörelerin ele geçirilme
sinden sonra büyük bir hamle içine gir
di. Baruthanelerin kurulması ve işlet

meye açılması . yeni iş alanlarını da be
raberinde getirdi. Başta İstanbul olmak 
üzere imparatorluğun çeşitli yerlerinde 
kurulan baruthaneler çok sıkı kayıtlar 

altında çalıştırıldı. "Tophane" denilen top 
döküm ve tamir yerleri devletin büyük 
bir titizlikle koruduğu yerlerdi. Edirne'
den başka Gelibolu'da da kurulan ba
ruthane, bilhassa Rumeli fetihlerinde 
ve bu arada deniz harekatında çok ya
rarlı görevler üstlendi. 

Ateşli silahlar XVI. yüzyılın ikinci yarı
sından sonra hızla yayıldı. Gerek dışarı
ya karşı gerekse iç isyanların bastırıl

masında barutun kullanılmasının büyük 
tesiri oldu. isyanların etkili olmasının da 
barutun kullanılmasından kaynaklandı
ğını söylemek mümkündür. Bütün bu iç 
ve dış çekişmeler devletin malf durumu
nu sarsmakla beraber yeni birtakım bu
luşları da beraberinde getirdi. XVII. yüz
yılda devleti uzun süre uğraştıran Aba
za Hasan Paşa İsyanı ' nın bastırılmasın
da güçlü silahların devlet kuwetlerin
ce kullanılmasının büyük rolü oldu. Aynı 
asırda devleti uğraştıran başka isyanlar 
çıkmakla beraber asiler uzun süre da
yanamadılar. 

Donanmada da kullanılmaya başlanan 
ateşli silahlar. XVI. yüzyılda Akdeniz'de 
oluşturulan Osmanlı gücünün en önem
li özelliği idi. Çeşitli gemilerde kullanılan 
toplar, Venedik donanması başta olmak 
üzere Akdeniz'de dolaşan ileri teknolo
jiye sahip gemilere karşı Türk üstünlü
ğünü tanıttı. XV. yüzyıl ortalarında baş
layan bu üstünlük 1571 İnebahtı Deniz 
Savaşı ' na kadar devam etti. İnebahtı boz
gunu devletin deniz politikasında temel-
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den bir değişikliğe yol açtı. Başta İngil
tere ve Hollanda olmak üzere Avrupa 
devletlerinin, gemi çeşitlerinde yenilik 
yapmaları ve büyük gemileri gerek tica
ret gerekse askeri alanda kullanmaları 
Osmanlı Devleti 'nin gerilemesine yol açtı. 
Artık eski tersaneler ve buralarda yapı
lan gemiler çağdaş olmaktan uzak kal
dığı gibi değişik ve gelişmiş silah türle
rinin de devreye girmesi Türk dünyasını 
tehdide başladı. Yeniliklere uzak kalma
nın bedelinin ödendiği ilk örneklerden 
birisi, yirmi beş yıl devam eden Girit Sa
vaşı' dır. Çok defa deniz muharebelerin
de üstün gelen Venedik donanması bu 
sırada Çanakkale Bağazı'nın önünü ka
pattı ve istanbul 'un tehlike içinde bu
lunduğu haberini yaydı. Osmanlılar teh
likeden. kara tarafından gerçekleştiri

len top atışları sayesinde kurtuldular. Bu 
bombardımanlardan Venedik kaynakla
rında sitayişle bahsedilmektedir. Fakat 
başta Avusturya olmak üzere Avrupa 
cephesinde bir dizi yenilikler birbirini ta
kip ederken Osmanlı Devleti'nde gerile
me başladı. Denizlerde devam eden ba
şarısızlıkların sebeplerinden biri ateşli 

silah alanında yeniliklere ayak uyduru
lamayışıdır. Bununla beraber bazı dev
let adamları kötü gidişi durdurmak için 
bir dizi tedbir almaktan geri kalmadılar. 
Bilhassa XVIII. yüzyılda ülkenin içinde 
bulunduğu askeri buhranı çözmek için 
harp okullarında köklü yenilikler yapıl
dı. Kara ve Deniz Harp akademilerinin 
çekirdeği sayılan bu okulların kurulma 
teşebbüslerinden sonra geleneksel sı

nıflara bir canlılık verilmesi yolunda ça
balar gösterildi. Ancak harp meydanla
rında birbirini takip eden yenilgiler. dev
let kademelerinde belirgin bir yılgınlığın 
doğmasına yol açtı. XIX. yüzyılda ise Av
rupa'dan teknik yardım istendi ve Prus
ya'dan uzmanlar getirtildi. Moltke baş
kanlığında gelen bu uzmanlar, geçici ba
zı başanlara rağmen. XIX. yüzyılın so
nundaki ve bilhassa asrımızın başında
ki savaşlarla Balkan savaşları ve 1. Dün
ya Savaşı'ndaki bir dizi yenilgiyi ve dev
letin parçalanmasını engelleyemedi. is
tiklal Harbi sırasında Türk topçuları müs
tesna bir başarı gösterdiler. Cumhuri
yet'in kurulmasından sonra tophane ve 
baruthanede birtakım yenilikler yapıldı. 
istanbul Zeytinburnu'nda silah fabrika
sı kuruldu, kışialar genişletildi. Barutla 
kullanılan silahlar ll. Dünya Savaşı sıra
sında tem~ıden değişiklik geçirdilerse 
de silahlanmada barut hala ilk malze
me olma özelliğini korumaktadır. 
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BARUTHANE 

Osmanlı döneminde 
devletin barut ihtiyacını 

karşılamak üzere 
çeşitli şehirlerde kurulmuş 

müesseselere verilen genel ad. 
_j 

Baruthaneleri devrin barut yapılan fab
rika ları olarak kabul etmek gerekir. Bu 
sebeple baruthaneleri Osmanlı mimari
sinin tophane, tersane vb. belli başlı sı
nai yapıları arasında saymak mümkün
dür. Birçok bölümden meydana gelen 
baruthaneler ham maddelerin dibek, ha
van veya çarhlarla (çark) ezilerek toz ha
line getirildiği çarhhane, güherçilenin yı
kamp eritildiği havuzlar, kurutma işlem
lerinin yapıldığı sergi, ham maddelerin 
kaynatıldığı soba, eritilerek kalipiara dö-
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küldüğü kalhane, silindirden geçirildiği 

silindirhane, elendiği kalburhane gibi kı
sımlara sahiptir. Baruthaneler ekseriyet
le kagir, bazan kubbeli yapılardan mü
teşekkildir. Yapılan tesbitiere göre Ana
dolu'da izmir'de, Rumeli tarafında Geli
bolu. Selanik, Belgrad, Budin ve Tımış
var'da, Afrika kıtasında Kahire'de ve Or
tadoğu' da Bağdat'ta baruthaneler ku
rulmuştur. Fakat bunların en önemlisi, 
istanbul'da bulunan ve Baruthane-i Ami
re adıyla anılan müessesedir. M. Erdo
ğan'ın araştırmalarına göre Belgrad ve 
İzmir baruthanelerinin sadece adları bi
linmektedir. Buna Budin ile Tımışvar da 
eklenebilir. Selanik, Gelibolu, Bağdat ve 
Kahire baruthaneleri hakkında ise arşiv 
belgelerinden bilgi edinilmektedir. 

Budin Baruthanesi. Budin Beylerbeyi 
Sokullu Mustafa Paşa (ö ı 578) tarafın

dan yaptırılmıştır. Tuna'ya yakın bir yer
de bulunan bina, civarındaki Veli Bey 
Kaplıcası'nın bir bentte toplanan suları 
ile çalışırdı. Evliya Çelebi baruthanede 
on iki çarh bulunduğunu, bunlara bağlı 
kolların tunç havanlarda siyah barutu 
dövdüğünü. ancak yaz sıcağında patla
ma tehlikesine karşı faaliyetini durdur
duğunu yazmaktadır (Seyahatname, VI. 
249). Baruthane binası daha sonra Kral
değirmeni adıyla faaliyetini sürdürmüş 
ve burçlarına sivri külahlar yapılmıştır 
(Ayverdi, s. ı 02) Baruthaneye 1570'li yıl
larda yıldırım isabet etmiş, meydana ge
len patlama sonunda çevrede büyük tah
ribat olduğu gibi Mustafa Paşa'nın Tu
na üzerine yaptırdığı köprü de üç yerin
den yıkılmış, hatta etraftaki bağ ve bah
çeler dahi zarar görmüştür. 

Selanik Baruthanesi. Bir arşiv belgesi
ne göre (BA, MAD, nr. 7622, s. 24), .23 Re
ceb 107 4 (20 Şubat 1664) tarihli bir yazı 
ile Selanik'te barut yapımı için bir mü-

Budin'de Soku llu Mustafa Paşa Baruthanesi 'nin XVIII. yüzyıl 
başındaki halini gösteren bir gravür (Ayve<di, s. 103, cesim 21) 

essese kurulması istenmiş, bunun üze
rine Söğütlü suyu adındaki akarsu ke
narında Müftüdeğirmeni denilen yerde 
bir baruthane yapımı uygun görülmüş
tür. Selanik kadısı ile Selanik barut mü
başiri Mehmed Ağa'nın nezareti altında 
kurulan bu baruthane XVIII. yüzyıl orta
larında yanmış, fakat az sonra tekrar 
ihya edilmiştir. 1199 Şaban başlarında 
(Haziran ı 785) yazılan bir hükme göre 
buranın kükürt ihtiyacı Ohri kazasının 

beş köyünden sağlanıyordu. lll. Selim'in 
(ı 789- I 807) saltanatının ilk yıllarında ba
ruthanenin su yolları tamir edilmiştir. 

1877 yılına ait bir kayıttan öğrenildiği
ne göre (BA, MAD, nr. 7829, s. 59) bu sı

ralarda barut çarhları ile diğer aletlerin 
çoğu kırılmış ve binası ise adeta hara
beye dönmüştü. Tesislerin tamir ve ih
yası için Baruthane Nazırı İsmail tara
fından girişimde bulunulmuş ve bir mi
mar tarafından da keşfi yapılmıştır. 

Gelibolu Baruthanesi. Şehrin doğusun-
. da Okmeydanı mevkiinde, Hamza Bey 
Limanı'na hakim bir yerde bulunuyor
du. M. Erdoğan'ın tahminine göre Geli
bolu Baruthanesi'nin esası Yıldırım Ba
yezid devrinde kurulmuş olmalıdır. Do
nanmanın barut ihtiyacını karşılayan bu 
tesisin lll. Ahmed ( 1703- ı 730) devri orta
larında , etrafını çeviren duvarın yeniden 
yapılması ile ilgili bazı girişimler olmuş
tur. Hatta masrafın fazla gösterilmesi 
yüzünden hassa mimarlarından birinin 
gönderilerek yeni bir keşif yapılması uy
gun görülmüştür. 1191 ( 1777) ortaların
da Gelibolu Baruthanesi'nin yılda 2000 
kantar barut yapabilmesi için çarhların 
ikiye çıkarılması kararlaştırılmıştır. 9 Re
bfülewel 1185 'te (22 Haziran 1771) (BA, 
MAD, nr. 7924, s. 18/ a) Midilli Kalesi'ne 
buradan SO kantar barut gönderilmesi 
istenmiştir. Gelibolu Baruthanesi'nin gü
herçilesi Uzuncaabad ve Hasköyü kaza
larından sağlanıyordu. 1218 Safer son
larında (Haziran 1803) tesisin nazırı Hacı 
Ahmed Efendi tarafından verilen bir ar
zuhalden üç çarhın eskimiş ve kullanıl
maz durumda olduğu ve perdahhane
nin ise kısmen tamirinin gerektiği öğ
renilmektedir. 

Bağdat Baruthanesi. Şeyh Ömer Kapı
sı'nda Tenbelhane denilen yerde idi. Çarh
ları hayvan gücüyle döndürülen barut
hanenin kömürü, Diyale kenarındaki mf
rf ormanlardan kesilen kavaklardan sağ
lanıyordu. Güherçile ise Tak-ı Kisra'nın 

karşı kıyısında ki çorak araziden elde edi
liyordu. ll. Mahmud'un son yıllarına doğ-


