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OSMANLI İMPARATORLUGUNDA KULLANILAN · 
· HARB MALZEMESİNİN· KAYNAKLARI* 

V. J. Parr(/ 

Osmanlı ordusuna veya imparatorluğun sınır bo}'undaki bir kalesine 
tahsis edilıiı.iş savaş malzenie.si çeşitliydi ve· k·arış·ık nitelikteydi. 1683 te Vi
yana'ya karşı yapılan seferle ilgili belgeler, Bulgaristan'daki Samokov ma
den ocaklarından ve diğer yerlerden isterieıi· tilat-ı tihen'in yani demir alet- , 
lerin listesini vermektedir: kazmalar, kürekler, çekiçler, baltalar ve çeşitli çi
viler -· mesela meteris kazfnası, terhadi ltiğını kazinası, bir . yüzlü. balta, iki 
yüzlü balta, kas sa mismar kuhle, mismar 'mertek, mismar nazlı mertek, mis
mar orta sayış, mismar zağra; ·mismar lofça, mismar tahta ve benzerleri 
(Grzegorzewski, ·dok.- nu. 2 ve 30). 

Hıristiyaiilar; 1683 de; Osmaıilılardan Macarların Alba Regalis (Sze
kesfehervar; Stuhlweissenbuig) kalesini fetli ettiklerinde, diğer şeyler yanın
da, çok sayıda top (colombrine/ ialconetti; moschettoni, schioppi di Gianiz
zeri), epeyce kurŞuıi ve ·fftil (miccid), bombalar, kumbaraJ.ar, tüfek ve pistol 
mermi sandık.ları, yeni fişeklikler~ barutluklai; küçük deri ·torbalar (barut 
içiiı), hücuriı esnasında yangın söndürmek·için avadanlık (siringe), çengeller, 
mızraklar, çapalar, kürekler, top arabaları; demir araba dingw, tekerlekli 
arabalar aUa Turca, kereste, örsler, körük, çiviler, kablolar, halatlar, pamuk 
yığınaklar, hayvan kılİndan yapılmış kum· torbalan, bakır kazaniar (dolıi 
bir olio Petroglio :ile beraber), zift, ·v.b. (Zenarölla, 99-105; ve Fekete, Si~ 

· * Bu yazı i,lk defa 1967 temmuıunda . Londra Üniversitesine: bağlı · The . School of 
Oriental and )irican.StudieS'de Orta Doğu İk~at ·Tarihi ile ' ilim olarak tertip edilen konfe
ransta tebliğ olarak suıiıilmuştur. Sonra da diğer ·tebliğlerle. birlikte yayımlanmıştır: M.A. 
Cook (ed.), Studies iız the Economic History ·af · tlıe Middle East, London 1970, s. 219-229. 
Btirada ·takdlın. edilen · tercil me;. S~lih · Özbaran· tarafmda~ hazırlanmıştır .. · · . 
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yö.qat-Schrift, I, 692-8: 1643 tarihli, Macaristan'da Osmanlıların elindeki 
Eğri(Erlau) kalesinde bulunan mühimmat listesi). 

1716 · Petervaradin muharebesinde Osmanlıların mağlubiyetinden son
ra Hıristiyanların eline geçen ganimetlerin. bir listesinde kurşun, madeni el 
kumbaraları, fitil, güherçile, at nalları, deve ve öküz kılı, koyun derileri, te
berler, tırpanlar, pamuk, yeniçeri barut mahfazaları, gülleleri kızdırmada 
kullanuan körükler, mühimmat arabaları, keresteden bocurgat aletleri, örs
ler, top ve bavan topları, sığırlar ,develer, sürüklerneğe yarayan ipler, v.b. 
bulunmaktadır (Mon. Hung. Hist., Scriptores, XXVIT, 585-6). 

Kaynakların verdiği bilgiler ekseriya kısa ve yarım kalmaktadır. Şöyle 
ki, (a) Ada (Ada Bazarı) ormanlarından gelen ve yeniçeri tüfenkleri için 
stok edilen odun (Uzunçarşılı, ll, 13, not 2); (b) Buğdan'da 'Resina' ve 'Is
kente'den gelen -Türkçe'de 'Sarma Agagdzi' (Sarma Ağacı) denilen sert, iyi 
cins ve soyulmaz ve Kırım'da tüfek dipçiği için k:ullanlian- kereste (Peysso
nel, I, 114-15); (c) Roman Sirmium'un Pazega ve Sirem bölgelerinden ge
len, top araba.ları için kereste (Uzunçarşılı, ll, 99); (d)'li scbioppi lungbi che 
si fabricano in Algier e si ebiarnana Sciemete'(? karş. Ar. şamata)- yani Ce
zayirden getirilen uzun· toplar (Minadoi, 350); (e) yeniçeri cebehanes~e tah
sis edilen ve Halep Eyaletinden toplanan iplik (pamuk ipliği) (Uzunçarşılı, 
II, 14, not 1); (f) top arabaları beygirleri için keçe (Uzunçarşılı, II, 99); (g) 
Karadeniz'in güney kıyıları boyunca uzanan yerlerden (Peyssonel, ll, 91, 
120; Pertus\~r. 156) ve yine Eflak ve Buğdan'dan, (Peyssonel,. ll, 187, 198; 
Businello, 96) kenevir; (i) top kalıplan için İstanbul yakınında 'Les · Eaux 
Douces'tan iyi toprak (Silahd~r, I, 481; ~~şid, 1, .. 205-6; H~mmer, Histoire, 
XI, 313); G) Meriç, K~asu, Yar~ar v~· Sala_~bri~ nehirleri boyl~ın.~a dev
let kontrolunda yetiştirilen ve Osmanlı 9rdusuna tedarik edilen pirinç (EP, 
bak. Filö.Qa); (k) Irak'ta Ke~kiik'ten najt (Refik, Madenler.i, ~3; yine karş. 
Evliya Çelebi, V, 201: naft ve katralilı paçavra) . . 

Aşağıdaki örneklerden anlaşuacağı · üzere pek çok ~onuda kaynaklar 
daha ilginç bilgiler vermektedir : 

(1) Nakil. Hayvanları: Osmanlı ordusunda pekçok kull~an bayvan
lardan sık sık babis var; ;Eflak ve Buğdan, Osmaı;ılı toplarını çekmek için 
kullanlian -bargir~lerin in~ .kaynaJdarıyçlı (Peçevi_, ll, 152;_ Refik, ıstan
bul Hayatı (1553-1591), 6; yine bak. Silahdar, I, 365 (alay topları araba
la~ının bargirleri), IT, 773; Naiıiıa, I, 99, IV, 204; Evıfya Çelebi, V, 486). 
Bazı · beygrrler Erdel'd~rr : g~llyoİdl;i (İluİmuzaki, ll/I, 2i9-30; onerados 
equos). · · · 
. . . Osmanhlar, beygirleı:e ilaveten, .top . ve ~ab~arı ç~lqnek içi4::9küz ·ve 
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camuzlardan faydalandılar (öküzler: Giese, I, 74 (her bir topa nice 'yüz çift 
öküzler), Naima, IV; 2,06; camuslar: Peçevi, . n, 411; Evli ya Çelebi, V, 136 
(top çeken camusları), 579 ve VTI, 204; Naima, IV, 204). Bir sefer esna
sında öküz ve .camus gibi yük hayvanları mahalli bölge köylülerinden (üc
ret ile) kiralanabiliyordu (Naima, I, 99: camuslar Eğri civarındaki bölge:. 
lerden istenirdi; yine IV; 206: reayadan kiralanan öküzler). Evliya ·çelebi 
(trr, 40), Kilikya yöresinde Sı.iltanın hizmetine verilen pek çok camusun ye
tiştirildiğini kaydeder. Marsigli (ll, 64)~ öküzler için Trakya, Bulgaristan ve 
Eflak'ı, camuslar· için de Bulgaristan, Trakya- ve Yunanistaİı'ı önemli teda
rik kaynakları .olar.ak sayıyor. 

Kaynaklar diğer tür hayvanıara daha az işaret etmektedir. Peçevi (ll, 
411), devlete ait deve ve katıdan kaydediyar (balyemez top kal'e-yi gob çe
ken camus ve miri üştür. ve esterı); yine karş_. Marsigli, n, 63-4, deve ve ka
tırlardan, esas olarak Anadolu'da beslenen katırlar en çok takdir edilendi. 
İstanbul Başbakanlık Arşivinde. bulunan bir.·vesika (Mühimme 5, nu. 405, 
s. 166: 1565 tarihli) : Bağdat'ta--hazırlanair barut:'un Halep'e 'taşınması için 
salıra bölge Araplarından develer kiralanınasını Bağdat Beylerbeyine emre
den bir hükmü bav)dir .(Bağdad'dan işlenen ve toplanan barulu Haleb'e gön- , 
derrnek için Ebu Rif'den ücretle. develer tedarik etmesi ve Haleb'e gönder
mesi için Bağdad Beğlerbeğine hüküm). 'Abu Risha' (ldırş. al-cAZzawi, Ta'-: 
rzkh al-<lriiq, IV, 242 vd.) 159_8-9 yıllarına ait, bir Avrupalı seyyahıiı tas
virinde de geçmektedir (Trois Relations, 107: 'Aborice est Ray des Arabes 
.qui demeure ordinairement .en Mesopotamie - n avoit Uİl gra~d haras de 
chameaux de plusieurs milliers'. 'Aborice'e bu raslantı, " Fırat .üzerindeki 
'Raccha' yakıİılarmda vuku bulmuştu: ayni yer, 106). 

(2) Barut : (a) Odun Kömiirii. : Osmanlı İmparatorluğunun çoğu ye
rinde, mesela Anadolu'nun ve Balkanlar'ın çeşitli yörelerinde bol kereste 
ve böylece de, barut yapımında olduğu kadar ev ihtiyaçlarında da kullaiıı
laı::. odun kömürü rİıevcuttu. Kaynaklar kömürü normal yerlerden ziyade na
dir olduğu bölgelerde kaydediyar - yani imparatorluk içinde ağaçların · bu
lunmadığı ve kömür ihtiyacını karşılayacak diğer maddelerin olduğu· bölge
ler (hepsinden önce Arap' ülkeleri). Bazı bilgiler, 1800 den az önce. ve az 
sonraki yıllara ·ait Anadolu, Suriye ve Mısır tasvirlerinden elde edilebilir. 
Kömür, Türkleri.İı meyvasız ağaç anlamında kullandıkları, Anadolu'.nun Ka
ra Ağaç denen· .bölgesinde yapılıyordu (Arundell, ·n, 59). Anadolu'da pala:. 
mut ağacından da elde ediliyordu: 'una specie di cerreto, detto Palmut "(Türk. 
palamud), o sia Querciıs-Aegylops' (Sestini,. 85). Bii kısım · kömür Lübnan'
da söğüt ağacından '(Seetzen, I, 204) ve Suriye'de kavak ağacı (safsaf)ndan 
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imal ·edilirdi (Butckbardt, '250). Sina Çölü Arapları kömür için normal 
Arapça kelime fahm'ın yerine 'habes' deyimini kullandılar; kömürleri, 'ret
hem' çalı kökünden ve ayni zamanda 'rnimosa (seyal)' ve ılgın ağacı (tama
ris)ndan elde edUirdi (Burckbardt, 483, 623; Description, XVI, 184:-5). Mı
sır~da da kömür ılgın ağa~~dan, akasyadaİi ve acı b~kladan yapılırdi; bu 
sonuncusu barut için.en iyi telakki edUirdi (Memoires sur l'Egypte (Annees 
V~ ve VII), 34-9 türlü yerler; Memoires sur l'Egypte (Annees VZZ.:ZX), ın, 
47, 86 ve IV, 4, 51-2; Description, XVII, 16, 261, 264; Seetzen, m, 381; 
Shaw, Ottomati . Egypt, 277:-78). Anadolu'daki Keban, Ergani(Erıneni) ve 
İspiye gibi menbalardaki kömürün hazırlanışı ve sevki ile ilgili pekçok bel~ 
ge v~dır (Refik, Madenleri, 26-34). . . 

(b) Kükürt: Kükürtten bahis pek sık değild~. Lut Gölü civarındaki 
bölgelerde var olduğunu bir kısım belgeler göstermektedir (Scholz, 130, 133; 
Irby ve Mangles, 467; Seetzen, I, 305, 311-312, 358, 421; 423 ve IT, 302, 
336, 337, 352). Kükürtün Van havalisinde de bulunduğu bildirilmektedir 
(Miihimme 112, nu. 135, s:· 62 (1571 tarihli)·: Erciş ve Ablat). 1570 tarih
li iki belge bir miktar kükürtün Hakkari Beyi Zeynel'den sağlandığını (Re
fik, Madenleri, 7) ve bir miktar kükürtün de İran'dan geldiğini açıklamak
tadır (Refik; Madenleri, 7 : ve Kızılbaş vilayetinde;,. Ereişe kükürd toprağı 
geliir; Mülıimme 14, nu. 1063, s. 740: Erciş karhanesinde işlenen kükürd 
Irandmı geliyor ve buna kara Idikürt deniliyordu). Melos Adası da kükürt 
kaynaklarını ihtiva ediyordu (Savary des Bruslons, V, 1044; Ferrieres
Sauveboeuf, II, 226). Bundan da bir miktar. kükürt sağlıyordu (Businello, 
96). Daha muahhar. kaynaklar kükürdü, Yenedile ve Trieste'den Suriye ve 
Mısır'a ithal edilen normal ticaret maddesi olarak kaydediyorlar (Mo~ana, 
23-4; Memoires sur l'Egypte (Annees VZ·ve· VZI, -34). 

(c) Githerçile: Osmanlılar, imparatorluğun . pek çok yerinde bulunan 
güherçile bakımından hiç eksiklik duymadılar. Barut için pek gerekli bu 
madde yönünden Mısır zengin idi (Evliya Çelebi, X, 494 (Buhayra . Sancağı: · 
ve her kuralarında gülıerçile ma'deni hasıl olur); yine van- Egınont ve Hey
man, I; 194-5 ('Saide' Sancağı). Ayrıca karş. Barkan, . ~miunlar, 356-7, 
368-9). Esas üretim merkezleri Yukarı Mısır'da 'Dehechne~' -ve ·Aşağı Mı

sır'da eski .Kahire· (Description, XVII, 252-3) idi. Eski Kahire'de güherçile 
önce· kaynar sudan geçirilerek inceleştiriliyordu ve sonra da '_en employant 
potir mucilage des blancs d'oeuf (Seetzen, m,. 381; Memoires sur l'Egypte 
(Annees VI ve VII), 34-9). 

'Güherçile Suriye~de bilhassa Havran ve Leca bölgelerinde pek boldu 
(Burckhardt, 102, 1·11, 114-115, 214, 216, 217, 250; .Seetze? •. I, 305, '311). 
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Palestin'de (Heyd, 137-8: Hebron) ve Lübnan'da (Seetzen, I, 204) da bu
lunrudu. Suriye güherçilesi, _çok yüksek kalitesi için .. belki biraz önemliydi 
(Alberi, I, ~46: Domenico Tr~vis~o~nı.ın·raporu, 1554. Y4ıe karş. L'lllustre 
Or.bandale~ 113). 

Irak. ta güherçile bakımından zengindi. Sadece Bağdad'da en azından 
ondört baruthane vardı (Mühimme, 22, nu. 476, s. -244: 1573 tarihli)'. Keza 
Basra da güherçile bakımından zengindi (Parsons, 156). Anadolu'ya gelin
ce, başta Niğde, Malatya, Larende, İçel ve Van'in da olduğu pek çok yerde 
güherçile vardı (Refik, Madenleri, 7-18 türlü yerler; ayni müellif, Aşiret/eri; 
28 ve İstanbul Hayatı (1553-1591), 109; ayni ·zamanda Evliya Çelebi, III; 
191 (Niğde Sancağında Bor) ve K.inneir, 114-15). · -

Kırım'da esas merkez; güherçileyi Ta~ar Şirin'den elde edip kullanan 
Karasu idi ·(Peys'sonel, ı; 15, 140-1). Buğdan'daki 'Sorocca' da bir güher
çile kaynağı idi (Raicevich, ·102-3); Nistor, 167). Balkaniara gelince, genel 
olarak g~erçilenin Selanik, Plovdiv, Manastır, Üsküp ve Temeşvar civa
rında ve yine Mora'da ~esela .Troezenia pölgesinde bulunduğü~ıu sÖylemek 
kafidir (Evliya Çelebi, V, 554, VII, 202; Peyssonel, II, 169; Marriot, 213; 
Refik, Madenleri, 8-9; Firmans lmperiaux, 109 (nu. 348); Docum_ents Turcs· 
(Macedonia), m, 92, IV, 125; Svoronos, 269-70). 

(3) Fitil : Tüfenkli yeniçeriler ve diğer Osmanlı kuvvetleri arasınd~ 
kullanılan fitil(fifıll otu), kükürt gibi kolay tutuşan bir şey ile telkin edilen 
'bükülmüş pamuk'tan yapılıyordu (Montecuculi-Cri~se, m, 31). Pan:ıuk yal
nız olarak Mısır ve Suriye'den elde edilirdi (karş. Uzunçarşılı, II, 14, not 
1 : Haleb Beylerbeyliğinden gelen iplik, yani pamuk ipliği ile ilgili kayıt). 
Fitilin ketenden yapıldığına dair bilgiler de mevcuttur (Evliya Çelebi, VIII, 
469), ancak çok iyi tutuŞmadığı da meydanda idi (Firmans lmperiaux~ 50-1 
(nu. 161, 1811 tarihli): Osmanlı silahlarında kullanılan fitilin Mısır'dan .te
dariki yapılamıyordu, 'on a eberche a suppleer .a son absençe· avec du :lin 
egyptien poru les canons bal yemez, mais celui-ci ne s'allume. pas-facilement 
comme la meche egyptienne'). Kaynaklar diğer tür fitilierden de bahsetmek:
tedir. Lut Gölü civarındaki bir bölgede .Arap kabileleri dolma toplan }çin 
'Asheyr' veya •ushar, yam Sodom elması denilen bir bitki -ipliğinden doku
nan bir fitil kullandılar - bu bitkiden elde edilen fitil kolayca yanardı ve bir 
kayda göre de kükürt ile terkibine lüzum yoktu (Bruckhardt, 392; Irby ve 
Mangles, 450; bu bitki hakkında aynca karş. Norden, IIJ, 29). Ayrıca; Ka
ra Deniz'in· kuzey layısındaki .ülkelerde ·kullanıl~- diğer .bir çeşit fitilin var 
olduğuna dair de· kayıt' yardır: ~dans ces Steps on trouve aussi une espece 



40 V. J. PARRY 

d'herbe, dont les Turcs et -les Tartares se servent pour faire leurs meches' 
(Manstein, Memoires Historiques sur la Russie, 181: sub anno 1736). 

· (4} Kurşun : Osmanlılar savaş . alanına epeyce kurşun götürürlerdi. 
Bu maden birinci planda tüfenk ve tabanca kurşunu için kullanılırdı .. Kur
şunqan yapılan mühimmat ba,zeQ. maden ocakl~mda dökülürdil (karş. An
pegger, I, J48, 149, n, ?-98: Kuçanca ve Ru.dnik'deki maden ocaklarmda 
yapılacak kurşun mermiler hakkında (1566 tarihli) emirler). Öte yandan as
lçerlere, ~stenilen ölçüdeki parçalara sakulabilecek kurşun kalıpları vermek 
~e uswdı;:ndi (Marsigli, II, 15). Kurşun filizleri, .mesela galena (Kurşun sül
fid) ~kseri . gümüşü haviydi_ - bu sebepten Osmanlı İqıparatorluğundaki gü
müş ocaklan, genellikle, -!ru:rşun çıkanlan esas ~erkezlerdi. Bu ocaklar ara
sında en önemlileri Bos_na'da Srebmica ve Olova idi (bu ikincisi bir 'plum
bum dulce'; yfuu yumuşak ktİrşun kaynağıydı), Sirbistan'da Rudıiik:, Novo · 
Brdo, ~atovo ve Kuçanca· (bu sonuncu isim, Bosna'daki Srebmica gibi di
ğer ocaklarla Hıristiyanlar ·arasında 'plumbum durum', yani sert _kurşunu 

ile tanınmıştı - Dernschwam (s. 254) de geçen, Subistan'dan gelen 'Rac
zenpley' denen kurştİn) ve Yunanistan'da Siderokapsa (Sidre Kapsa) (An
hegger, I, _13_3-7, ~47-67, 1 78-204; Uzunçarşılı, Kıbrıs Fethi, 28Ş) idi. Kur
Şun, Anadolu'da gümüş · olan ocaklardan (GümÜşhane, Toroslarda 'Bulgar
maden' ve Bozkır gibi), Keban ve Argana veya Ergani (Sestini, 84, 90 vd.) 
gibi· demir ve baku kaynaklarından da elde edilebiliyordu. İstanbul Başba
kanlık Arşivinde,·. Hakkari Hakimi Zeynel Bey' e kurşun tedariki için emir
leri havi belgeler vardu (Mühimme 14, nu. 646, s. 457, tarihi 1S70 ve Mü
himme 18, nu. 22, s. 99, tarihi 1572). Osmanlılar bir ticaret maddesi ola
rak da kurşun- elde edebiliyorlardı - mesela Selanik'de İngiliz tüccarlar ol
dukça iyfti:ısfiye eailmiş kurşun satıyorlardı (Beaujour, II, 16-1 7). 

(5) Demir : Bu madenden, savaş aletlerinden ziyade savaşın gayesine 
yardımcı olan gereçler yapılırdı - mesela örsler, at nallan, çiviler, kazma
lar, kürekler ve benzerleri. Toplarm ve silahlarm yapımında da kullanılır
dı. Bosna'da Banja Luka, Kamengrad, Fojnika, Kreşevo ve Vareş civarla
nnda; Subistan'm Rudİıik ve Kopaonik bölgelerinde; Kuzeybatı Makedon
ya'da ve 'Eğridere havzasında; Rodop ·Dağları arasında ve yine Trakya (Sa
mokovcuk)'da bol ·demir· ocaklan vardı. Ayrıca, Yunanistan'da Kavala ya
kınında Pravişte ve Bulgaristan'da-Samakov mühim demir merkezleri idi 
(Anhegger, I, .138-46, 148-50, 168-73; 204-6, 210-11 ve n, 306-8; Evliya 
Çelebi; V, 438, 565 ve VI, 128; Refik; Madenleri, 9, 16-17; İnan, Aperçu, 
'41-42; Uzunçarşıli, Kıb-rıs Fethi, 266, 268~ 269; L'Illustre Orbandale, 113). 
Biİ kaynağa göre,: Osmanlı İmparatorluğrina ·bir miktar demir ('fers de Si-
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berie') Karadeniz'in kuzey kıyılarındaki Taganrog ve Azov yoluyla geliyor
du (Pertusier, 158). Demir, Anadolu'da da vardı - mesela Bilecik(Refik, 
Madenleri, 4), Keban (Sestini, 83-84), 'Pendirachi' (L'Illustre Orbandtile, 
113), Kiği (Tarih' Vesikaları, XI, 325-7; Refik, Madenleri, 15, 21, 46) ve 
diğer yerler. Buıilardan başka bir .miktar demir Lübnan'da da bulunuyordu 
(Volney, n, 400-1; Seetzen, I, 145, 188 vd.; ve Brocchi, m, 187-94, 283-
4); Seetzen ve Brocchi, maden ocağı kazınada ve. filiz demiri eritnıede ta
kibedilen usUlleri teferruatlı olarak veriyorlar). Memoires de Montecuculi'de 
bir pasaj üzerine mütruaa yürüten Le Comte Turpin de Crisse, 'le fer en 
Turquie est peut-etre moiıis aigre et plus liant qu'il ne l'est en Hongrie ou 
dans· 1' Au ttiche et les autres Eta ts de l'Empereur'(Montecuculi-Crisse, m, 
92). Ticaret yolları da Osmanıi.ıara epeyce demir getiriyordu - Hollanda .ve 
Livörno yoluyla, Carinthia ve Resina yoluyıa~(Beaujour, n, 17, 78-9; Pantz, 
81; Svoronos, 230). Daha fazla önemi haiZ merkezler yalnız ham demir de
ğil ayni zamanda harb mühimmatı da istihsal ediyorlardı - mesela top gül
leleri ·(Uzunçarşılı; n, 47 (Badoluşka ·güllesi); 48 (şah'i, miyane ve kolonbor
na yuvarlağı), 72-88 türlü yerler; ve EP, bak. Barud,. 1063). Seetzen, Şam'
da gülle im8.Iinin 'Hauawllıy' - Havavin'i denilen bir kavim elinde olduğunQ. 
söylüyor (Seetzen, I, 312). Rüzgarın tesirini yenebilmek için Osmanlılar ek
seriya merrnileri koyun pöstekisine sararlardı; böylece toplarını daha iyi 
ateşlederdi (Montecuculi-Crisse, III, .138: 'ils enveloppent leurs. boulets de 
peaux de moutons... afin de rendre plus justes les coups, qui souvent ne le 
sont pas a cause ~u.vent qu'on donne au boulet'). 

(6) Ba[cır: Bakır daha çok Qcalaylı olarak) mutfak kapları yapımın
da lüzumluydu. En önemli rolü ise top imalinde idi. Bakır kaynakları Bal
kanlar'da Sırbistan'ın Kratova ve Majdanek'inde (Evliya Çelebi, V, 565; 
Anhegger, I, 163, 168), ayni zamanda Bosna'da ve Temaşvar'ın Banat'mda 
(Refik, Madenleri, ·49-50; Anhegger, I, 137; Bom, 25, _27). Ancak bakır, 
çoğunlukla Anadolu'dan, en çok ta Küre, Ergani ve Keban gibi ocaklardan 
sağlanıyordu (Tarih Vesikalan, I, 262-82; Refik, Madenleri, ·9-10, 37, 
45-6; Browne, 493; Peyssonel, n, 68, 78, 82-3; Sestini, 83, 90). Trabzon'
da. onsekizinci yüzyılda, meblağı 12.000 kentali bu1up geçen bakır külçele
rinin her yıl sultanın savaş gemisine yüklenip İstanbu1'a gönderildiği söylen
mektedir (Peyssonel, n, 78). Ancak istihsal, artan yakıt ekSikliği nedeniyle 
kısır kalıyordu. Bir ·kayda göre bakır filizi, deve ile yedi günlük yolcu1uktan 
sonra Sivas'a ·getiriliyordu; orada eritmek için yeterince yakıt tedfu:iki yapı
labiliyordu. Yine, Diyarbakır üzerindeki Ergani ·gibi ocaklardaki bakır is
tihsali, yüz mil uzaktan gelen odun kömürünün nakline. bağlıydı. Ayni kay-
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nak, 1799 yılında · Doğu Anadolu'daki ocaklardan elde edilen verimin 3-4 
milyon okka, yani 3.750-5.000 ton olduğunu tahmin ediyor (Hawkins, 302 
vd., 306). Bir miktar bakır Osmanlılara, Hıristiyan, Yahudi ve Müslüman 
tüccarların ilişki kurtlukları yerler olan Macaristan'ın Szolnok, Vacs ve peb· 
reczen gibi . şehirlerinden geliyordu. Bazen bu madeııi.n miktarı küçümsen
meyecek. derecedeydi - 1559 yılındaki bir muamelede 882,05 masza(kental) 
olacak kadar yüksekti (Fekete, 323, 330; Blaskovics, 66). Avusturya, on
sekizinci yüzyılda, Osmaıilı ülkelerine karşı bakır ve demir gibi madenler 
için tahdidlerini kaldırdı (Beer, 26-7; Srbik, 401-2, 410). 

(7) Kalay : Osmanlılar'ın devamlı kalaya ihtiyaçları vardı. Kalay, ba
kır ile karıştırılıp bronz elde edilirdi, bronzdan da top yapılırdı. Öyle an
laşılıyor ki onaltıncı ve onyedinci yüzyıllarda bir miktar kalay Müslümanlar 
eline Szolnok şehri yoluyla Erdel'den gelmişti (Fekete, 323). İngiltere'den 
gelen kalay - 1800 civarında - büyük ölçüde Selanik'te satılmıştı. Sıkışık 

durumlarda kalay İspanya'dan (Amerika'dan gelen yumuşak kalay) veya 
Bobemia- (Schlakenwald) ve Saxon (Altenberg) ocaklarından temin edilirdi 
(Beaujour, n, 14-15). 

Askeri ikmalin devamlı bir kaynağı, savaş kaçakçılığında Hıristiyan 

aleminden islam dünyasına yapılan gayri kanUni ticaret idi. Hıristiyan Kili
sesinin kanunu, kafir ile savaşta işe yarayacak malzeme ticareti -yapmayı 
uzun zaman önce men etmişti. Pa pan ın Emirnamesi I n Cena Damini'nin bir 
maddesi Müslümaıılara at, silah, demir, kalay, bakır, kükürt, güberçile ve 
benzerleri ile gemicilik için elzem olan balat ve kereste götüren bütün Hı
ristiyanlan afaroz ile tehdid ediyordu (Bulla In Cena Domini, 1527 (Cle
ment Vll zamanında) : 'equos, . arma, ferrum, filum ferri, stannum, aera; 
bandaraspatam, aurichalcum, sulfur, salnitrum, et omnia alla ad faciendum 
artelarias opportuna... necnon funes et alia rei nauticae necessaria ligna
mina'. Ayrıca karş. Raynaldus, Anna/es Ecclesiastici, XVITI, 294 (1444 ta
rihli, Osmanlı Türklerine savaş malzemesi nakline karşı Eugenius IV'un bir 
emirnamesi) ve, genel olarak, Pfaff, 'Abendmahlsbulle', türlü yerler). Avus, 
turyalı .Arşidük Ferdinand'ın 1544 yılına ait bir emrinde Osmanlılarla er
zak, ateşli silah, barut, güberçile, mızrak, zırh, göğüslük zırhlar, demir, ka
lay ve kurşun ticaretinin kanun dışı olduğu ilan edilmektedir·. (Codex 
Austriacus, I, 248-9 : 'Proviant, Büchsen, Pulver, Saliter, Spiess, Hamisch, 
Pantzer, Eisen, Zibn, Bley gearbeitet oder ungearbeitet und wass in Summa 
zu d.er Wahr und Proviantirung dess Feinds dienstlich ist'). Sık sık yenile
nen·· bu yasakların tesiri pek azdı ·-· Avusturya'nın iktidarına, ispanya, ve 
Papa'nın gayretine ve Malta·· Şövalyelerinin kaçakçılığı Akdeniz boyunca 
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Levant limanlarma taşıyan iyi silahl~ş gemileri vurma gayretlerine rağ ... 
men mühimmatm Osmanlılar'a akması durmadan devam etti. 

1571 tarihli bir belge Türkler~e 'mier3: 100 di stagno'nun 'de .ponente', 
yani batıdan geldiğini ve 'Soyo'daki bir gemide ayıii madenden ·'miara ·25' 
yüklü bulunduğunu bildiriyor (Sanuto, Diarii, XXV, 146). Pfalzgraf . bei 
Rhein, . 1520 de }>alestin'e haccı sırasında, Fransa ve Cenova ba~aklı bir 
gemiye rastlamıştı; gemi, söylenildiğine göre, Müslümanlar için kaçak harb 
malzemesi yüklüydü (Deutsche. Pilgerreisen, 395). 

. Bilhassa İngilizler -ve sonra da Hollandalılar- Osmanlılarla, harb mal
zemesinde kendileri için kazançlı bir ticaret yarattılar. 1573 de Livorno'da, 
kalay, kırık çanlar ve kurşun kiliçeleriyle yWdü bir İngiliz gemisinden bah
sedilmektedir (Braudel, 479: 'deux barils d'~tain:~availle ..... 37 tonneaux de 
cloch~s brisees, 5 cloches entiers, 380 p$s de plomb'). Fransa'nın İstanbul 
elçisi, de Germigny, ı580 de İngilizlerin Os!fi~ Devletine epeyce çelik, kı
rık heykeller, bronz ve toplarm dökümü için .lüzumlu pirinç madeQ.i getir
diklerini ·kaydediyor (Charriere, IV, 907, not l: 'grande quantite d'acier. et 
pieces d'im,ages rompues, d'airain et laiton pour fondre artilletie'). Kırık 

çanlar ,ve heykeller şüphesi+ ki :(ngilte.re'de R~jormatio.n · devrinde yağma~ 
!anmış kiliselerden geldi. 

İspanya'nın Londra-elçisi Bernardino de Mendoza,_ efendisi Filip TI ye, 
1579 yılıncia bir İngiliz gemisinin 20.000 crown değeriq.de çubuk kalayı Le
vant'a götürdüğünü bildirdi (C.S.P. ·spanish (1568-1579), 706). Yine 1582 
de Mendoza, Filip'e, İngilizler'in gönderdiği ve Osmanlılar'ın 'almost for its 
weight in gold, the ~ being vitally necessary for. tl,le easting of guns and 
the lead for purposes of war'a satın aldığı bir hayli kalay ve. kurşundan bah
setti (C.S.P. Spanish (1580-1586), 366). 

1605 de Melos'a gelen bir İngiliz gemisi 700 fıçı barut, 1.000 tüfek 
namlusu, 500 süvari tüfeği, 2.000 kılıç ve dolu bir varil iyi cins altın kill
çesi yüklüydü (C.S.P. Venetian (1603-1607), 326; ayrıca karş. EP, Barüd 
maddesinde verilen bibliyografya) . . Diego de Haedo (Topographia, 19a), İn
gilizlerin Kuzey Afrika'ya epeyce kaçak mal götürdüklerine işaret ediyor: 
demir, kurşun ve bakır ('hierro, plomo, estaii.o, cobre, peltre, polvora, y pa
ii.os de toda suerte'); yine MarsUya'dan çeşitli kumaşlar, demir, çelik, gü
herçile, barut, kükürt, zift ve benzeri ('cotonias para velas, hierro, azero, 
clavaçon, salitre, polvora, alumbre, azufre, pez'). 1624 de Meclis Lordla
nnın, İstanbul'daki İngiliz elçisi Sir Thomas Roe'ya gönderdikleri bir mek
tupta, İngiltere'den Levant'a kalay kaçırıldığından şikayet edilmektedir (Roe, 
Negotiations, 253-4). Aynca 1651 de bir 'bert~ne inglese'nin 250 demir top 
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('bombarde di ferto') ile yüklü olduğu ve gece boşaltılıp 'capitan del mare', 
yani Kapudan Paşaya teslim edildiğille işaret ediliyor (Dujçeş, Avvisi, 159). 

Marsilya arşivlerindeki belgeler, Levant'a - krallığın müsaadesiyle -
bakır ve çeliğin (Suriye'de Trablus ve Beyrut'a, 1572) ve yine 1553, ·ı556, 
1571, 1582-91 de kalayın (İngilizler Rouen'dan, Almanlar Lyons'dan · al
mışlardı) geldiğine dair bilgiler verirler (Marseille; III, 516-21). 1645 yı
lı.n,da İstanbul'da bulunan bir Fransız gemisinde 'polvere e miccio', yani ba
rut ve fitil vardı (Dujçev, Avvisi, 32). Hollandalıların ise, söylenildiğine göre, 
İzmir'de· yükünü boşaltan gemilerinden birinde 30.000 bomba vardı (Scheit:... 
her, 75). 

Kanun dışı olarak yapılan bu alış-veriş sadece işlenınemiş harb mal.:. 
zemesine münhasır kalmıyordu. Silah, yani tüfek ve plstol satışiDi da kap
sıyordu. Bir Osmanlı belgesi, Palestin'de Safed muhtesibi.İı.in Darü'l Harb'
dan ateşli silahlar elde edip Arap kabilelerine sattığından bahsediyor (Heyd~ 
82-3). Ayrıca, dalyan tüfenklerinden, yani İtalyan tüfenklerinden bahis var 
(Evliya Çelebi, V, 115, 205; VI, ·322·(dalyan karabina çarhlı· boylu tüfenk
ler); Vll, 246; VIII, 491; X, 328, 330, 402). Bu tüfenklerin bir kısmı -en 
azından onsekizinci yüzyılda· - Kuzey İtalya'da Brescia'daki- silah fabrika
larından ge·idi (Beaujour, II, 94-5). Osmanlılara bu tür siH1hların gelişi çe
şitli usill.lerle olmalıydı. Bir kayda göre Macar tüccarlar silahlar da dahil 
yasak malları, arabalarının arahacı oturağında('in den Kutschersitzen') giz
liyorlardı (Geschichte der Stadt Wien, N, 532-3). 

Burada bir araya getirilen riotlai, karışık - ve çok mühim - bir konu
nun kısa ve tam olmayan bir taslağından başka birşey değildir. Şüphesiz ki 
İstanbul'daki arşivler, zamanla, bu tebliğde ima edilen pek çok meseleyi ce-
vaplandıracaktır. · 

' ·. 
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