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ASKERi MÜZE'DEKİ 
EJDERLİ .OSMANLI TÜFEKLERİ 

Silah; yaradılıştan bu yana, insanların kendilerini vahşi 
hayvaniara ve düşmaniarına karşı korumak ve avlamak için 
geliştirdikleri bir araçtır. İşievlerine göre çeşitli gruplara ay
rılan silahlar, çoğu zaman üzerlerindeki titiz işçilikten dola
yı sanat eseri oım·a özelliğini de kazanmışlardır.Konumuzu 
oluşturan "Askeri Müzedeki ejderli Osmanlı Tüfekleri" de 
sanat eseri olma özelliğine sahip bir· .grup silah tır. 

Ejderli tüfeklerden bahsetmeden önce "ejder moıifi"nin 
temsili anlamlarını ve Türk Sanatı içerisindeki yerini kısaca 
belirtmekte fayda vardır. 

Türk Sanatı'nda oldukça sık rastlanan bir motif olan ej
derin tek veya çift oluşuna göre birçok simgesel anlamı var
dır."1 islamiyenen önce, bazı Türk kabileleri ejderin dün
yayı taşıdığı na inanırlardı. Dolayısıyla ejder dünyanın sim
gesidir. Ölüm ve ruhun devamıyla ilgili kuv\tetlerin simgesi
dir. Türk Hayvan takvimi üyesi, gezegen veya burç timsali
dir. Eski Orta Asya inançlarına göre yıldızların dönüşünü 
ve gökkubbenin ahengini bir ejder çifti sağlamaktadır. Bu 
nedenle ejder hareket ve evrenin simgesidir. 

Karanlık ~e kötülükle savaşın simgesidir. 

Bazen, iyiliğin, bolluğun ve bereketin simgesidir. 

Yer altı tanrılarının ağacını bekleyen ejder, aynı zaman
da kötülük, düşmanlık ve cehennemin simaesidir. 

Ejder simgesi veya motifi gerek İslamiyet öncesi ve İsla
miyet sonr.ası Asya Türk Sanatı'nda, gerekse Anadolu Türk 
Sanatı'nda, toplulukların sosyal yaşantısına göre anlam de
ğiştirerek yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Anadolu Türk Sa
natı'nda özellikle Selçuklu dönemi yapıların da koruyucu, 
uğur getirici, dünya, evren veya gezegen simgesi, ruhun de
vamlılığınıiı, aydınlık ve karanlığın, iyilik ve kötülüğün sim
gesi olarak kullanılmıştır. 

Uzm. Tülin ÇORUHLU 
Askeri MUze/Harbiye 

Anadolu'da ejder motifi, mimari eserler ve mezar taşla
rından başka, madeni eserlerde (kapı tokmakları, silahlar, 
çeşine muslukları, takılar v .s.), kitap resminde ve .diğer sa
nat daliarına giren eserlerde de yoğun olarak kullanılmıştır. 
Özellikle kitap resmindeki tasvirlerinde e]der zaman zaman 
ağzından alev püskOrtür şekilde gösterilmiştir. Bu yazıda kı
saca değindiğimiz tüfeklerde de tetik çekilip, namlu ateş al
dığı-nda, ağzından ateş püsküren bir ejder görünümü orta
ya çıkmaktadır. 

Ejderli tüfekleridiğer tüfeklerden ayıran tek özellik namfu 
ağızlarının ejder başı biçiminde oluşudur. Bir araştırmacı
mızın "Ejderhan" yani ejder ağızlı olarak adlandırdığı bu 
tüfekler, Osmanlılarda daha çok 16. y.y. ikinci yarısı ile 17. 
y.y. ilk yarısında kullanılmıştır.l2l 

Bahsedilen tüfeklerin Askeri Müzede halen şu örnekleri 
mevcuttur: 

1. Cinsi: Çakmaklı tüfek 
Boyu: 147 cm. 
Çapı: 29 mm. 
Dönemi: 16. y.y. ikinci yarısı 
Sahibi: Şeyh İbrahim 
Ustası : Belli cl.eğil 
Env. nu.: 9017 

2. Cinsi: Fitilli tüfek 
Boyu: 149 cm. 
Çapı: 29 mm. 
dönemi: 16. y.y. ikinci yarısı 
Sahibi: Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa 
Ustası: Yeniçeti Yusuf Ağa .--
Env. nu.: 8825 

1. Ejderli namlu (Fililli Tüfek-Env.Nu.: 8825/Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa'ya ait) 
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2. Tüfek dipçi§i (Env.Nu.: 2307-Silahtar Mustafa Paşa'ya ait) 

3. Cinsi: Fitilli tüfek 
Boyu: 127 cm. 
Çapı: 44 mm. 
Dönemi: 17. y.y. ilk çeyreği 
Sahibi: Silahtar Mustafa Paşa(JJ 
Ustası: Okunamadı 
Env. nu.: 2307 (tüfek üzerinde Sultan I. Ahmet 
tuğrası yardır) 

4. Cinsi: Çakmaklı tüfek 
Boyu: 160 cm. 
Çapı: 19 mm. 
Dönemi: 17. y.y. ilk çeyreği 
Sahibi: Okunamadı 
Ustası: Belli değil 
Env. nu.: 9048 (tüfek üzerinde muhtemelen sultan 
ı. Ahmet tuğrası mevcuttur). . 

Tüfeklerin dipçik ve kundakları ahşaptır. Dipçik kısım
ları açık ve koyu renk kemik kakmalardan oluşmuş çinte
ınani bordürleri ile içieri ç'intemani motifleriyle doldurulmuş 
altı yapraklı çiçekler ve yarım şemselerle süslenmiştir. Çe
likten döküm tekniği ile yapılmış namluların üzeri gümüş 
ve yarı değerli taş kakmalarla tezyin edilmiştir. Namluların 
sUslerneleri namlu gerisinde ve namlu ucundaki ejder başı 
ve çevresinde yoğunlaşmıştır. Namlu gerilerinde içieri alçak 

3. Ejderli Namlu (g_nv.Nu.: 2307-Silahtar Mustafa Paşa'ya ait) 

. . 
kabartma ve çevresinde yoğunlaşmıştır. N.amlu gerilerinde 
içieri alçak kabartma ve kakma teknikleri ile işlenmiş rumi
lerle doldurulmuş salbekli şemse motifleri yer alır. Namlu 
a~ızları ejder başı şeklindedir. Asıl namlu ejderin a~zı için
den ikinci bir namlu olarak çıkmaktadır. Bu durum namlu 
uçlarındaki ejderlerin alev gizleyen görevini üstlenmiş ola-
bileceğini de düşündürmektedir. ·' 

Tüfek namlulanndaki ejderler boyun ve baŞ· kısmından 
oluşur. Boyun kısmı dönerek uzanan yivlerden meydana gel
mektedir. Yivler, içieri rumilerle doldurulmuş salbekli ya
rım şemse motifleri ile son bulur. Başlar ise oldukça plastik 
bir görünüm arzetmekte olup kabartma oı'arak yapılmıştır. 
Alt ve üst dudak dışa doğru kıvnktır. Dişler alev şeklinde· 

kıvnmlardan oluşmakta, gözler rumiler le çerçevetenmiş mavi 
ya da kırmızı yan-değerli taş kakmalardan meydana gelmek
tedir. Rumi kıvrımlardan oluşan iki kaşın arasına adeta ba
şın bir,parçası imiş gibi arpacık kertiği yerleştirilmiştir. Ba-

. şın diğer kısımları rumilerle, alt kısmı ise balık pulu motifi 
ile doldurulmuştur. \ 

Osmanlı İmpartorluğunda ateşli silahlar sadece devletin 
askeri tarafından kullıiruhrdı ve silalılar devletin malı idi. 
Ancak 16. yüzyılın ortalarından itibaren üst düzey devlet gö
revlileri ateşli silahiara sahip olma ve bulundurma hakkını 
elde etmeye başlamışlardı. Elimizdeki ejderli tüfek- örnekle-
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4. Ejderli Namlu (Çakmaklı Tüfek-Ef'!v.Nu.: 9017-Sahibi Şeyh .ibrahim) 

rinden birisinin Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa'ya, bir baş
kasının Silahtar Mustafa Paşa'ya ait olması da yukandaki 

- düşünceyi doğrulamaktadır. Belki de tüfeklerin namluları
nın uçlarının ejder başı şeklinde olanlarının tercih 'edilmesi 
üst düzey devlet görevlileri arasında bir moda haline gelmiş 
olabilir. ÇünkÜ incelemiş olduğumuz ve devletin askeri ta
rafından kullanılan Osmanlı tüfekleri arasında sadece seç
miş olduğumuz bu örnekler ejder ağızlı olup, sahip kitabe
leri.mevcuttur. 16. y.y.'da padişahlar adına dökülen topla
rın üzerinde bunların ejder gibi heybelli olmas·ı ve kale du-

NOTLAR 

(1) Yaşar ÇORUHLU, Anadolu Selçuklularının Taş ı:.ezyi
natında Orta Asya ile Bağlantıla r, C.l (Metin), M.S.U. Sa
nat T~rihi Ana Bilim Dalı yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Istanbul 1988, s.29-30, 102-111 

(2) M.Zeki PAKALIN, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimle
ri Sözlüğü, C.l. Istanbul 1946. s.33 

(3) Silahtar Mustafa Paşa, ı. Ahmet döneminde Mısır valisi, 
1. Mustafa ve ll. Osman dönemlerinde ise Sadrazamlık yap
mıştır. 

(4) Bkz. Askeri Müze-Env. Nu.: 8, Kanuni Sultan Süleyman 
(1520-1566) devrinin top dökümcübaşı Hayreddin'in dök
müş olduğu 1521 (H.928) tarihli tunç topun ağzı üzerinde 
dört s.atır halinde nesi h hat ile_ yazılmış 

"Sultan-ı Azam Süleyman-ı Zam·an 
Buyurdu Toplar heybetde Ejder 
Dem Urup Radveş gıjgırdığınca 
Ola ada hisar-ı Hake yekser" kitabe 

varlarını yerle bir etmesi anlamına gelen buyruklan içeren 
mısralar vardırt~ı. Bu kitabe veya mısralardan padişahlar 
adına dökülen topların ejder gibi heybetli ve ürkütücü ol
malarının istendiği anlaşılmaktadır. Dolayısı ile Sadraiam
lar, Paşalar ve Şeyhler gibi yüksek rütbeli şahıslar makam
lanndan dolayı, herkesten farklı olarak bir tüfeğe sahip olur- · 
ken, kuvvetin ve kötülükle savaşın simgesi olan ejder figü
rünü de silahları üzerinde görmek isıemiş olmaları mümkün
dür. 

- Eski eserleri miz/ hiç muhafaza etmiyorlar ... 
- Nastl muhafaza etiniyorlar baytm, 

g(Jrmoyor musun, esk/mesin diye her taraftm 
bezlerle, kiJ.{jttlarla ·(JrtmOş/er! .. 


