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0. Girifl
Eski dönemlerden beri silah, top-

lum içinde hem kutsal bir güç simgesi
olarak üstünlü¤ün, hem de bir sald›r› ve
korunma arac› olarak güvenli¤in ifadesi-
dir. Üzerindeki iflaret ve süslemeler ise,
silah› tafl›yan›n nitelik ve özelliklerine
göre, rütbe ve prestijin göstergesidir. 

Türk toplumunda ‹slamiyet’ten ön-
ce ok, k›l›ç, m›zrak gibi ateflsiz silahlar
kullan›l›rken; ‹slamiyet’le birlikte top,
tüfek ve tabanca gibi ateflli silahlar da
birer savunma arac› olarak askerî alan-
daki yerini alm›flt›r. Özellikle Osmanl›

‹mparatorlu¤u’nda, muhtemelen XV.
yüzy›ldan itibaren ateflli silahlar›n kul-
lan›lmas›yla sald›r›lar daha etkili olma-
ya bafllam›flt›r. Bunlardan biri olan tüfe-
¤in, Osmanl›lar’da ilk olarak ne zaman
kullan›ld›¤› henüz kesinlik kazanmama-
s›na ra¤men, II. Murad devrinde ve 1444
y›l› ortalar›ndan itibaren orduya girdi¤i
düflünülmektedir. Askerin tüfekle e¤iti-
mine önem veren Osmanl› padiflahlar›,
baruthane ve tüfekhaneler kurdurarak,
ordunun bu yeni silah teknolojisi karfl›-
s›nda kendi teflkilat›n› da yeniden dü-
zenlemesine olanak tan›m›fllard›r. ‹lk
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olarak yaya birliklerinde yayg›nlaflt›r›-
lan tüfek talimi, zamanla atl› birlikler ve
yeniçeri oca¤› içerisine de yerlefltirilmifl-
tir1. 

Tüfe¤in askerî alandaki bu kullan›-
m› d›fl›nda, Türk kültürünün geleneksel
sporlar›ndan biri olarak, -t›pk› ok, cirit,
top ve gülle silahlar›nda oldu¤u gibi-
sportif amaçl› gösteri at›fllar› içinde de
yer ald›¤› bilinmektedir. Bu gösteri at›fl-
lar›, sultanlar›n “binifl-i hümâyûn” ad›
verilen saltanat gezintileri s›ras›nda ya-
p›lmaktad›r. Özellikle rûznâmelerden
edinilen bilgilere göre; Yal› Köflkü, Çinili
Köflk, Sepetçiler Kasr›, Beykoz Kasr›,
Levend Çiftli¤i, Karaa¤aç, Bebek ve Ter-
sane bahçeleri gibi binifl yerlerine yap›-
lan gezintilerde, padiflah›n huzurunda
tüfek at›fllar›n›n yan› s›ra, cirit ve pehli-
van güreflleri ile ok, top ve gülle at›fllar›
da gerçeklefltirilmektedir. Bu vesile ile
kurulan büyük ziyafet sofralar›, fas›llar
eflli¤inde içilen kahvelerle flenlenmekte
ve binifl yerleri, görsel anlamda âdeta bir
k›r flölenini and›ran e¤lence mekanlar›-
na dönüflmektedir. O flölenlerdeki “tüfek
endâht›” esnas›nda, “silah-endâz” deni-
len at›flç›lar belirli bir uzakl›¤a konulan
hedefe omuzlar›nda barut dolu fifleklik-
leriyle say›s›z at›fllar yapm›fllar, baflar›l›
olanlara ödüller verilerek adlar›na birer
tafl dikilmifltir2. 

Zamanla bir gelenek hâline gelen
bu gösterilerde, Osmanl› hanedan›ndan
baz› padiflahlar›n da tüfek at›fllar›na biz-
zat kat›ld›¤› bilinmektedir. IV. Murad,
II. Mustafa, III. Ahmed, III. Selim ve II.
Mahmud sadece gösterileri teflrif etmek-
le kalmam›fl, birer kat›l›mc› olarak ken-
dileri de di¤er at›flç›larla birlikte hedefe
niflan alm›fllard›r. Böyle zamanlarda at›fl
protokolü flu flekilde meydana getiril-
mektedir: Bir Haseki a¤as› niflangâha
genellikle içi su dolu bir testi koyar, sa-

ray›n tüfekçibafl›s› ve yamaklar› özel bir
itinayla tüfe¤i doldurup has odal› a¤ala-
ra verirler, onlar da büyük bir hürmetle
padiflaha takdim ederler. Bu tüfek at›fl-
lar›na yaln›z padiflahlar de¤il; Köprülü-
zâde Mustafa Pafla, ‹brahim Pafla ve He-
kimo¤lu Ali Pafla gibi sadrazamlar da
kat›larak isabetli vurufllar kaydetmifl-
lerdir3.

1. XVIII. Yüzy›l Divan fiiiri Me-
tinlerinde Geçen “Tüfeng-Endâz”
Tarihler

Osmanl› saray›nda spor amac›yla
yap›lan gösteri at›fllar›, eski fliirimize de
konu olmufltur. XVIII. yüzy›l Klasik
Türk fiiiri içerisinde baz› divanlarda, bu
konuda yaz›lm›fl tarih manzumeleri bu-
lunmaktad›r. Bilindi¤i gibi XVIII. yüzy›l,
“sosyal hayat ve zihniyet dünyas›ndaki
de¤iflimin izdüflümlerinin” (Horata 2002:
577) fliire ve özellikle manzum tarihlere
yans›ma¤a bafllad›¤› bir dönemdir. Dürrî
(ö.1722), Nedîm (ö.1730), ‹zzet Ali Pafla
(ö.1735), Râflid (ö.1735), Seyyid Vehbî
(ö.1736), Rahmî (ö.1752) ve Nâflid
(ö.1791) gibi flairlerin divanlar›nda; III.
Ahmed, ‹brahim Pafla, Hekimo¤lu Ali
Pafla ve III. Selim’in yapt›klar› tüfek
at›fllar›na dair tarih manzumeleri yer al-
maktad›r. 

Dürrî Divan›’nda, bu konuda yaz›l-
m›fl tarihler ve bafll›klar› flöyledir:

1. “Sultân Ahmed Hazretlerinüñ
Tüfeng ile Beyza Darb›na Târîhdür
[H.1115]” (Ba¤r›aç›k 1995: 36-38).

2. “Sultân Ahmed Hân’›n Kemerler
Seyrinde Havz ‹çinde Tüfeng ile Urdu¤›
Limona Târîhdür [H.1116]” (Ba¤r›aç›k
1995: 61-62).

3. “Târîh-i Para-Zeden-i Hazret-i
Sultân Ahmed Hân [H.1122]” (Ba¤r›aç›k
1995: 178-180).

4. “Târîh-i Gül-nâr-Zeden-i Hazret-i
Sultân Ahmed Hân [H.1122]” (Ba¤r›aç›k
1995: 181).
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Nedim Divan›’nda, tüfek at›c›l›¤›n-
dan bahseden bir tarih manzumesi var-
d›r:

1. “Târîh-i Tüfeng-Endâhten u Se-
bû-fiikesten-i Sadr-› A‘zam ‹brâhîm Pa-
fla [H.1133]” (Macit 1997: 161-162).

‹zzet Ali Pafla Divan›’nda da bu ko-
nuda yaz›lm›fl bir tarih manzumesi var-
d›r:

1. “Târîh Berây-› Tüfeng-Endâhten-
i fiehenflâh-› Cihân Sultân Ahmed Hân-›
Sâlis [H.1125]” (Kutlar 1988: 381-384).

Râflid Divan›’nda, “tüfek-endâz”l›¤›
anlatan tek fliirin bafll›¤› ve tarihi fludur:

1. “Târîh-i Tüfeng-Endâhten-i Sul-
tân Ahmed Hân [H.1132]” (Biltekin
1993: 196-197).

Seyyid Vehbî Divan›’nda, tüfek at›-
c›l›¤›yla ilgili tarih manzumeleri flöyle-
dir:

1. “Târîh-i Tüfeng-Endâhten u Zer-
fiikesten-i Ahmed Hân-› Sâlis [H.1132]”
(Dikmen 1991: 339-340).

2. “Târîh Berây-› Tüfeng-Endâhten
u Zer-fiikesten-i ‹brâhîm Pafla [H.1132]”
(Dikmen 1991: 384-385).

3. “Târîh-i fiikesten-i Se Sebû Ez-
Tüfeng-i ‹brâhîm Pafla [H.1133]” (Dik-
men 1991: 392-394).

Rahmî Divan›’nda, bu konuda yaz›l-
m›fl bir tarih manzumesi vard›r:

1. “Târîh-i fiikesten-i Sebû-y› Niflân
Be-Darb-› Tüfeng [H.1145]” (Elmas
1997: 158-159).

Nâflid Divan›’nda, “tüfek-endâz”l›k-
la ilgili fliirlerin bafll›k ve tarihleri flöyle-
dir:

1. “Târîh-i Niflân-zeden-i Hazret-i
fiâh-› Cihân-gîr Der-Bâ¤çe-i Sultâniye-i
‹rem-Nazîr [H.1203]” (Al›c› 1998: 401-
402).

2. “Târîh Berây-› fiikesten-i fiehen-
flâh Beyza-› Kumrî-Râ Der-Kasr-› fiim-
flâd [H.1204]” (Al›c› 1998: 408-410).

3. “Târîh-i Dîger Berây-› fiikesten-i
Beyza-› Kumrî [H.1204]” (Al›c› 1998:
410).

4. “Târîh Berây-› fiikesten-i Sikke-i
Firengî [H.1204]” (Al›c› 1998: 411).

5. “Târîh-i Niflân-zeden-i fiâh-› Ci-
hân Bâ-Tüfeng-i Âtefl-feflân [H.1204]”
(Al›c› 1998: 405-406).

6. “Târîh Berây-› Niflân-Zeden-i
Sultân-› Vakûr Der-Zîr-i D›raht-› Ihla-
mur [H.1205]” (Al›c› 1998: 431-433).

7. “Târîh-i Dîger Berây-› fiikesten-i
Sebû [H.1205]” (Al›c› 1998: 434-435).

8. “Târîh-i Dîger Berây-› fiikesten-i
Sebû [H.1205]” (Al›c› 1998: 436-438).

9. “Târîh-i fiikesten-i Beyza Der-
Kasr-› ‹shak›yye [H.1205]” (Al›c› 1998:
421-422).

10. “Târîh-i Dîger Berây-› fiikesten-
i Beyza [H.1205]” (Al›c› 1998: 423-424).

11. “Terci‘-i Bend-i Mutazamm›n-›
Târîh-i Niflân-Zeden-i fiâh-› Cihân
[H.1205]” (Al›c› 1998: 440-444).

12. “Târîh-i Niflân-Zeden-i fiâh-› Ci-
hân u Mukarrebân-› Ân Sultân
[H.1205]” (Al›c› 1998: 424-431).

2. Tüfek At›c›l›¤›yla ‹lgili Ola-
rak Ad› Geçen Tarih Manzumeleri-
nin Analizi

XVIII. yüzy›l Osmanl› saray›nda
gösteri amac›yla yap›lan sportif tüfek
at›fllar›n›, konuyla ilgili olarak ayn› dö-
nemde yaz›lm›fl divanlarda yer alan ta-
rih manzumeleri arac›l›¤›yla ortaya ko-
yan bu çal›flmada elde edilen bilgiler flu
flekilde s›ralanabilir4:

1. Dönemin Osmanl› padiflahlar›n-
dan, yüzy›l›n bafl›nda III. Ahmed ve so-
nunda da III. Selim; sadrazamlardan
ise, ‹brahim Pafla ve Hekimo¤lu Ali Pa-
fla tüfek at›c›l›¤›na merakl› ve bu sporda
baflar›l› flah›slard›r.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun yirmi
üçüncü padiflah› III. Ahmed, ayn› za-
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manda “Necîb” mahlasl› bir flair, celî sü-
lûs yaz›da tan›nm›fl bir hattat, gelenek-
sel Türk sporlardan ok ve tüfek at›c›l›-
¤›nda usta bir niflanc›d›r. Örne¤in, “tü-
fenkle niflan› vurup ad›na kitabe yaz›lan
ilk Osmanl› padiflah› III. Ahmed’dir”
(Kahraman 1995: 533). Dürrî, ‹zzet Ali
Pafla, Râflid ve Seyyid Vehbî divanlar›n-
da bununla ilgili örnekleri görmek müm-
kündür. Çok yönlü kiflili¤i, onu hemen
her alanda baflar›l› k›lm›flt›r: 

Her hünerde ‘aceb mahâreti var
Her fenüñ itdi rütbesin ihrâz (D1/3)
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun yirmi

sekizinci padiflah› III. Selim de, “‹lhâmî”
mahlas›yla fliirler yazan bir flair, klasik
Türk musikîsine yeni makamlar kazan-
d›rm›fl de¤erli bir besteci, ok ve tüfek at-
maya merakl› bir sporcudur. Hatta, “tü-
fenkle niflan› vurup, ad›na tafl dikilen
ikinci Osmanl› padiflah›d›r” (Kahraman
1995: 546). Devrin flairlerinden Nâflid,
onun niflanc›l›¤› hakk›nda birçok fliir
yazm›flt›r:

Kemân-kefllikde yokdur bir nazîri
Sehâda old› mensî nâm-› Hâtem
Husûsâ kim tüfeng-endâz olunca
‹sâbet itmemek mümkin mi bir dem (N1/5-6) 

III. Ahmed’in sadrazam› ve Lale
Devri’nin ünlü devlet adam› Damat ‹b-
rahim Pafla, kay›npederi Sultan III. Ah-
med gibi hem fliire merakl›, hem de tüfek
atmada ustad›r. Seyyid Vehbî ve Nedîm
divanlar›nda, onun bu yönünü gösteren
fliirlere rastlanmaktad›r. 

I. Mahmud’un padiflahl›¤› s›ras›nda
sadrazam olan Ali Pafla, asl›nda saraya
III. Ahmed zaman›nda genç bir silahflör
olarak girmifltir. Bu yüzden, kendisinde-
ki bu silah ve at›c›l›k merak›n›n gençlik
y›llar›ndan itibaren bafllad›¤›n› söyle-
mek, pek de yanl›fl olmaz. Rahmî Diva-
n›’nda, Ali Pafla’n›n tüfek atmas›yla ilgi-
li bir fliir vard›r.

2. Tüfek at›fllar›, padiflah›n/sadra-
zam›n saltanat gezintileri s›ras›nda git-
tikleri aç›k alanlarda yap›lmaktad›r. Söz
konusu yirmi üç manzumeden onunda,
at›fllar›n yap›ld›¤› mekanlar›n ad› geç-
mektedir: Çiftehavuz’un bulundu¤u Ke-
merler semti, Bo¤aziçi’ndeki T›rnakç›
Yal›s›, Eyüp’teki Ali Pafla Yal›s› ile Baha-
riye Kasr›, Beykoz’daki Sultaniye Bahçe-
si, Topkap› Saray›’n›n içindeki fiim-
flâd/fiimflirlik Kasr›, içinde bir at›fl poli-
gonunun da bulundu¤u Befliktafl’taki Ih-
lamur Mesiresi, Gülhane Meydan›’n›n
kuzey ucundaki ‹shak›ye Kasr› ve Balta-
liman›’ndaki Levend Çiftli¤i devrin
önemli “binifl-i hümâyûn” yap›lan yerle-
rindendir:

Çiftehavz içre su üzre gördi bir limon durur
Destine ald› tüfeng-i düflmen-endâz›n hemîn (D2/3)
Bir gün ol Kahramân u Sâm-neberd
Old› fiimflîrlikde cevlân-sâz (D1/5)
Varup T›rnakc› Yal›s›nda bir gün ol h›dîv-i ‘ahd
Celâl ü câh ile olm›fld› zîb-i mesned-i i‘zâz (Ne1/8)
Bir gün Eyyûbda ol mihr-i sipihr-i ikbâl
‘Alî Pafla Yal›s›n itmifl idi beyt-i fleref (S3/18)
Bir gün ol âsaf-› pâkîze binifl nâm›yla
Virdi çün Kasr-› Bahâriyyeye zîb ü revnak (Ra1/2)
Sa‘âdetle gelüp bir gün bu cây-› nüzhet-efzâya
D›raht-› ›hlamûruñ sâyesin cây itdi flâhâne (N6/9)
Gelüp bu Kasr-› ‹shak›yyeye bir gün sa‘âdetle
Mukaddem darb-› dest-i himmeti bir nev-niflân bul-

d› (N10/6)
H›dîv-i pür-mehâbet pâdiflâh-› Kahramân-savlet
Levend Çiftligine teflrîf idüp bâ-‘izzet ü devlet

(N11/II-3)

Nâflid’in, “Târîh-i Niflân-zeden-i
Hazret-i fiâh-› Cihân-gîr Der-Bâ¤çe-i
Sultâniye-i ‹rem-Nazîr”, “Târîh-i fiikes-
ten-i Beyza Der-Kasr-› ‹shak›yye ve “Tâ-
rîh Berây-› fiikesten-i fiehenflâh Beyza-›
Kumrî-Râ Der-Kasr-› fiimflâd” ad›n› ta-
fl›yan üç fliirinde ise, sultan›n tüfekle
at›fl yapt›¤› mekanlar›n ad› beyitlerde
özel olarak yer almamakla birlikte, man-
zumelerin bafll›¤›nda geçmektedir.

3. Padiflah›n/sadrazam›n tüfek at-
maya bafllamas›nda, tespit edilen dört
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farkl› neden vard›r. Bunlar flu flekilde s›-
ralanabilir: 

3.1. Manzumelerden ikisinde, padi-
flah/sadrazam önce yan›ndakilere tüfek
at›fl› yapmalar›n› emreder ve onlar› izler.
At›c›lar›n niflan› vuramamas› üzerine,
“bu ifli ancak padiflah/sadrazam yapabi-
lir” fleklindeki yayg›n söylemi do¤rula-
mak için tüfe¤i eline al›r ve hedefi vurur.

Dürrî, III. Ahmed’in küçük bir yu-
murtay› niflangâha diktirerek, dergâh›-
n›n kullar›na onu vurmalar›n› emretti¤i-
ni ve kendisinin de onlar› seyretti¤ini
belirtmektedir:

Hurde bir beyzay› niflângâha
Dikdirüp ol h›dîv-i bende-nüvâz
Emr idüp çâkerân-› dergehine5

Old›lar beyzaya tüfek-endâz6

Kendi evc-i sa‘âdet üzre hemân
Anlar› seyr iderdi çün flehbâz (D1/7-9)

Ancak ne hikmetse, kimse hedefi
vuramam›fl; bunun üzerine, “kudret tah-
t›n›n Süleymân’›” olan III. Ahmed niflan
alan›na gelerek, yap›s› sanatkârâne ve
sesi de gök gürültüsünü and›ran tüfe¤i
ile atefl etmeye bafllam›fl ve ilk at›fl›nda
yumurtay› bin parçaya bölmüfltür:

Hikmeten kimse urmad› hedefe7

Kald›lar hep esîr-i sûz u güdâz
Ol Süleymân-› taht-› iclâlüñ
‹tdi flâhîn-i gayreti pervâz
Ele ald› salâbet ile hemân
Bir musanna‘ tüfeng-i ra‘d-âvâz
Nice bir kerre âtefl itdi ise

Old› biñ pâre beyza-› mümtâz (D1/10-13) 

Seyyid Vehbî ise, Eyüp’teki Ali Pafla
Yal›s›’na giden ‹brahim Pafla’n›n, tüfek
atma talimi yap›lmas› için yan›ndakilere
emretti¤ini anlatmaktad›r. Sekiz yüz
ad›m uzakl›ktaki bu hedefe “göz ermez,
kurflun nas›l yetiflir?” diye düflünülür-
ken; ancak sadrazam›n, bu kadar uzak
bir mesafeden niflangâhtaki testiyi vura-
bilece¤ine kanaat getirilir:

‹tdiler emri ile meflk-i tüfeng-endâzî
Küng-i hammâm gibi old› tüfengler pür-def
‹tdiler tûl›n› peymûde-i endâze-i kâm
Sayd›lar geldi sekiz yüz ad›m ol müstehdif
Didiler buna göz ermez nice kurflun yetiflir

Kimse kâdir degül illâ ki cenâb-› âsaf (S3/25-27) 

Sadrazam, Tozkoparan adl› tüfe¤ini
hemen avucuna al›r. Tepeye birbiri ar-
d›nca üç testi koydurarak, hepsini vurup
k›rar:

Var idi Tozkoparan nâml› bir pâk tüfeng
Destine kuvvet idüp an› hemân zîver-i kef
Püflteye birbiri ard›nca koyup üç desti
Üçüni dah› urup k›rd› o zât-› eflref (S3/28-29) 

3.2. ‹ki manzumede, yap›lan at›flla-
r› seyreden padiflah›n/sadrazam›n, için-
deki “ben de atmal›y›m” iste¤inden kay-
naklanan bir “tüfeng-endâz”l›¤› söz ko-
nusudur.

Dürrî, bir gün III. Ahmed’in, hiz-
metçilerine tüfek atmalar›n› emrederek
kendisinin de onlar› seyretti¤ini; daha
sonra kendisinin de at›fl yapma arzusuy-
la, “atefl saçan bir ejdere” benzeyen tüfe-
¤ini eline alarak, niflangâha dikilen gü-
müfl bir paraya atefl etti¤ini anlatmakta-
d›r:

Emr idüp huddâm›na bir gün tüfeng-endâzl›k
Seyr iderken mesnedinde ol fleh-i vâlâ-mekân
Tab‘-› pâki meyl idince bir tüfeng ald› ele
Old› gûyâ ol tüfeng bir ejder-i âtefl-feflân
Dikdiler bir pâre-i sîmîn niflângâha hedef
Eyleyüp nûr-› ferâsetle an› ol fleh niflân
Himmetiyle özlerin8 urd› üçünci def‘ada
Seyr idenler didiler hakkâ budur sâhib-k›rân
(D3/13-16) 

Rahmî ise, Ali Pafla’n›n niflan ola-
rak kullan›lan bir da¤ tepesinden iki yüz
ad›m uza¤a bir testi dikilmesini emrede-
rek, tüfek atanlar› izlemeye bafllad›¤›n›
anlatmaktad›r. O kadar uzak bir mesafe-
den kurflunun niflana eriflmeyece¤i söy-
lenince, “Kerrâr” lakapl› Hz. Ali’nin ada-
fl› olan sadrazam, eline tüfe¤ini alarak
at›fla bafllam›flt›r:
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Gördi kim karfl›da bir püflte-i kûh üstinde
Eylemifl vaz‘-› eser sadr-› kerîm ü esbak 
‹tdi ol âsaf-› zî-flân dahi emr ü fermân
Bir sebû dikdiler andan iki yüz ad›m uzak
Seyr idüp hâs›l› bu vaz‘-› tüfeng-endâzân
Didiler kurflun eriflmez bu niflâna mutlak
Destine ald› tüfengin o semiyy-i Kerrâr
H›rmen-i düflmene ammâ ki b›rakd› kundak (Ra1/3-6)

3.3. Manzumelerin alt› tanesinde,
padiflah›n/sadrazam›n hüner göstermek
amac›yla tüfek att›¤› görülmektedir.

Dürrî, III. Ahmed’in Çiftehavuz’da-
ki suyun üstünde bir limon durdu¤unu
görünce, hemen eline tüfe¤ini alarak yüz
ad›m uzakl›ktan niflan al›p, bir at›flta li-
monu vurdu¤unu ve böyle bir hünerin
kimsede olmad›¤›n› söylemektedir:

Çiftehavz içre su üzre gördi bir limon durur
Destine ald› tüfeng-i düflmen-endâz›n hemîn
Yüz ad›m yerden alup ferâsetle niflân
Bir at›flda urd› limon› hemân ol hurde-bîn 
Kimde vardur bu hüner Allâh içün insâf idüñ
Uflta limon uflta havz uflta tüfeng-i âhenîn9 (D2/4-6)

‹zzet Ali Pafla, bir gün III. Ahmed’in
hüner göstermek ad›na tüfe¤ini alarak,
Tanr›’n›n yard›m›yla seksen ad›m uzak-
l›ktan bir Frenk alt›n›na atefl etti¤ini
söylemektedir. Sultan, bir at›flta paray›
ortas›ndan vurmufl ve “kötülük isteyen
düflman›n kalbi” gibi, alt›n› delik deflik
etmifltir:

Sa‘âdet ile izhâr-› hüner ‘arz eyleyüp bir gün
Tüfengin alup iclâl ile bâzû-y› hümâyûna10

Derûnî isti‘ânet eyleyüp ‘avn-i ‹lâhîden
Tüfengi at›cak seksen ad›m yerden bir altuna
Bir at›flda hemân çâk ortas›ndan darb idüp an›
Zeri döndürdi kalb-i düflmen-i bed-hâh-› magbûna
(‹1/9-11) 

Nedîm, bir gün ‹brahim Pafla’n›n
sahilsaraydan etraf› seyrederken, ans›-
z›n denizin kenar›nda bir yerin gözüne
çarpt›¤›n› belirtir. Buras› o kadar uzak-
t›r ki, oraya kurflun bile eriflemez: 

‹derken suffa-i sâhil-serâdan ‘âlemi seyrân
Leb-i deryâda nâ-geh old› bir câya nigeh-endâz

...
‘Aceb kurflun eriflmek ana mümkin mi dinildükde
Bakan k›ld› ne mümkin diyü inkâr itmege âgâz

(Ne1/9,11)

Birden tüfek atmaya karar veren
‹brahim Pafla, bir testiyi niflangâh ola-
rak haz›rlat›r ve demirden yap›lma tüfe-
¤ini getirtir. Koluna ald›¤› alt›n ifllemeli
bu tüfek ile atefl etti¤inde, sanki felekten
büyük bir gürültü kopar:

Buyurd› sadr-› devrân kim ne var halletmege an›
Niflângâh-› sebû hâz›r tüfeng-i âhenîn dem-sâz
...
Kola alup tüfeng-i zer-niflân›n âtefl itdükde
Felekden kopd› sad tahsîn diyü hengâme-i âvâz
(Ne1/12,14) 

Nâflid, hedefe konulan bir kumru
yumurtas›n›, III. Selim’in dört yüz ad›m
uzakl›ktan vurarak ikiye böldü¤ünü söy-
lemektedir. Böyle bir hünerin kimsede
bulunmad›¤›n› da ekleyen flair, padiflah-
taki bu feyzin ilahî bir kaynaktan geldi-
¤i kanaatindedir:

Dört yüz ad›m yerden urm›fld› mukaddem beyzay›
fiimdi ammâ beyza-› kumrîyi da itdi dü nîm
Olmam›fldur kimseden sâd›r bu gûne bir hüner
Pâdiflâhum dâd-› Hakdur saña bu feyz-i ‘amîm
(N2/5-6)

Nâflid, yine ayn› olay› anlatt›¤› bir
baflka manzumede, niflana konulan be-
yaz bir kumru yumurtas›na atefl eden
III. Selim’in, insan zihnini flafl›rtan ba-
flar›s›ndan söz etmektedir:

Niflâna koyd›lar bir beyza-› beyzâ-y› kumrîyi
fiikest itdi an› hayret virür bu zihn-i insâne (N3/4)

Nâflid’in di¤er bir manzumesinde,
III. Selim’in tüfek at›fl› yapma arzusuyla
Levend Çiftli¤i’ne geldi¤i ve hedefteki
testiyi vurarak k›rd›¤› dile getirilmekte-
dir:

H›dîv-i pür-mehâbet pâdiflâh-› Kahramân-savlet
Levend Çiftligine teflrîf idüp bâ-‘izzet ü devlet
Niflân atmaga meyl itdi o sultân-› melek-haslet
Derûnî nice fâl-› hayra s›dk ile idüp niyyet
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Sebûy› k›rd› çün dehrüñ flehenflâh-› melek-flân›
Cevâhir-pâfl-› tahsîn old› çarhuñ cümle sükkân›
(N11/3-5)

3.4. Bir manzumede ise, padiflah ile
enderun a¤alar› aras›nda geçen ve her
seferinde menzilin artt›r›ld›¤› bir “tüfek
atma yar›fl›” vard›r. A¤alar›n hepsinin
baflar›yla niflan› vurmalar›n›n ard›ndan,
padiflah da hedefi flafl›rmadan ve üstelik
di¤erlerininkinden çok daha uzak mesa-
feden at›fl›n› yapar.

Nâflid, III. Selim’in yak›n çevresin-
deki enderun a¤alar› ile yapt›¤› bir tüfek
atma yar›fl›n› anlatmaktad›r. Bir gün pa-
diflah, saray›n ileri gelen a¤alar› ve tüfek
at›c›s› olan özel hizmetçileri ile birlikte
bir alana gider ve hemen tüfek at›fl› ya-
p›lmas› emrini verir:

Gelüp bir gün bu cây-› dil-güflâya
Mehâbetle nazar k›ld› fezâya
Yan›nda var idi nice havâs›
Tüfeng-endâz olan huddâm-› hâs›
Hemânâ old› cârî emri ol dem
Tüfeng atsun a¤ayân-› mükerrem (N12/10-12)

‹lk olarak Halil A¤a, sekiz yüz on üç
ad›m menzildeki niflan› vurur:

Mukaddem cümleden Halîl A¤aya11

Niflân vaz‘ itdiler sahn-› fezâya
Sekiz yüz on üç ad›m idi menzil
Niflân urd› merâm› old› hâs›l (N12/13-14)

Kâs›m A¤a, niflan› k›rk iki gez uza-
¤a koyup vurur. Sa’id, niflan› yüz doksan
dokuz gez geri koyarak, bin elli dört
ad›m yere uzat›r ve testiyi yüz parçaya
böler:

Musâhib Kâs›m A¤a gördi an›
Derûnuñdan kopup gayret niflân›
Tamâmen k›rk iki gez de ba‘îde12

Koyup urd› gelüp nevbet Sa‘îde
O dahi geldi yüz doksan dokuz gez
Gerü koyd› niflân› k›ld› müfrez
Biñ elli dört ad›m yere uzatd›
Sebûy› k›ld› sad pâre tuz itdi (N12/15-18)

Tüfek atmada efli benzeri bulunma-
yan, ama bu hali görünce bir dengi geldi-

¤ini anlayan saray›n tüfekçibafl›s›, nifla-
n› elli befl buçuk ad›m daha geriye çeke-
rek, toplam bin yüz dokuz buçuk ad›m
mesafeden atefl edip vurur:

Görüp bu hâleti çün ser-tüfengi
Tüfeng atmada nâdir flimdi dengi
Tamâmen elli befl buçuk ad›m yer
Gerüye çekdi ol zât-› hünerver
Olup biñ yüz dokuz buçuk niflân›
K›lup icrâ-y› gayret urd› an› (N12/19-21)

fiâkir A¤a, niflan› otuz yedi buçuk
ad›m daha geriye koyarak testiye kur-
flun atar:

Görüp bu cünbüfli bî-bâk ü pervâ
Derûnî flevke geldi fiâkir A¤a 
Otuz yedi buçuk hatve gerüye
Koyup darb eyledi sürbi sebûya13 (N12/22-23) 

Rüstem A¤a da zerre kadar durma-
y›p, niflan› üç ad›m geriye çekerek at›fl›-
n› yapar. Böylece menzil, istenilen mesa-
feye ulaflarak bin yüz elli gez olur:

Bakup Rüstem A¤a bu kerr ü ferre
Tevakkuf itmeyüp mikdâr-› zerre
Üç ad›m yer gerü urd› niflân›
Okutd› bu hünerde dâstân›
Bu menzil buld› çün hadd-i nisâb›
Tamâm biñ yüzle elli gez hesâb› (N12/24-26)

O zamana dek yap›lan at›fllar› izle-
yen padiflah›n hazine vekili Bilal A¤a,
niflan› yirmi alt› ad›m geriye alarak, atefl
saçan tüfe¤iyle testiyi vurur:

Bilâl A¤a vekîl-i hâzin-i flâh
Temâflâ eyleyüp oldukda âgâh
Yigirmi alt› ad›m yer gerüye
Mahal ta‘yîn k›ld› çün sebûya
‹düp icrâ tüfeng-âtefl-feflân›14

O da gayret idüp urd› niflân› (N12/27-29) 

Padiflah›n huzurunda bulunan “ne-
dîm”leri de niflan tertip ederler. Bunla-
r›n içerisinde kahvecibafl› Hüsameddin
A¤a, niflan› sekiz gez bozup geriye çeke-
rek atefl eder ve bu baflar›s›ndan dolay›,
ad›na bir tafl dikilir. Toplam, bin yüz sek-
sen dört ad›m uzakl›ktan vurufl yapan
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a¤an›n flöhreti de dünyay› bafltan bafla
tutar:

Nedîmân-› cenâb-› pâdiflâhî
Niflân tertîbin itdiler kemâhî
Hüsâme’d-dîn A¤a Kahvecibafl›
Sekiz gez bozd› an› dikdi tafl›
Olup biñ yüzle seksen dört ad›m yer
Bu flöhret tutd› dünyây› ser-â-ser (N12/30-32) 

fiah›n silahdâr› Seyyid Abdullah
A¤a, niflana on kez atefl ederek tamamen
vurup bozar:

Silahdâr-› flehenflâh-› felek-câ
Cenâb-› Seyyid ‘Abdu’llâh A¤a
Tamâmen urd› bozd› an› on kez
Niflân› k›ld› bu vech ile müfrez (N12/33-34)

Bunu gören padiflah›n ser-çukadâr›
Bafl A¤a, niflan› k›rk befl ad›m daha geri-
ye koyarak bir iki hamlede testiyi vurur.
Toplam uzakl›k, bin iki yüz k›rk bir gez
olmufltur: 

Görüp bu resme tertîb-i dil-ârâ
Derûnî cûfla geldi Bafl A¤a
...
Koyup k›rk befl ad›m andan gerüye
Bir iki hamlede urd› sebûya
Biñ iki yüzle k›rk bir gez müsellem
Niflân vaz‘ eyledi ol merd-i ‘âlem (N12/35,44-45)

Art›k, tüfekle at›fl yapma s›ras› III.
Selim’e gelmifltir. Niflan› altm›fl befl ad›m
geriye koyarak tüfe¤ini eline alan padi-
flah; korkusuzca, bir iki hamlede, Tan-
r›’n›n da yard›m›yla testiyi vurup k›rar.
Nâflid’e göre, bin iki yüz altm›fl üç ad›m
uzakl›ktan hedefi vuran padiflah›n bu
baflar›s›, normal bir insan gücü de¤il an-
cak keramettir:

Olup manzûr-› sultânî bu menzil
Tüfeng atmaga old› tab‘› mâ’il
Koyup altm›fl befl ad›m yer verâya
Tevekkül eyledi lutf-› Hudâya
Tüfengin ald› deste kahramânî
Nukûfl-› hâke dönderdi niflân›
Urup k›rd› hemân-dem bî-muhâbâ
Bir iki hamlede bâ-‘avn-› Mevlâ
Olup biñ iki yüz altm›fl üç ad›m
Kerâmetle niflân› urd› flâhum

Degil vüs‘-i befler bu zûr u kuvvet
Kerâmetdür kerâmetdür kerâmet (N12/46-51)

4. Tüfek at›fllar›nda niflan olarak
yumurta/kumru yumurtas›, limon, gü-
müfl bir para, nar çiçe¤i, bir Frenk alt›-
n›/dinar›/altm›fll›¤› veya bir testi kulla-
n›lmaktad›r.

Hurde bir beyzay› niflângâha
Dikdirüp ol h›dîv-i bende-nüvâz (D1/7)
Dört yüz ad›m yerden urm›fld› mukaddem beyzay›
fiimdi ammâ beyza-› kumrîyi de itdi dü nîm (N2/5)
Çiftehavz içre su üzre gördi bir limon durur
Destine ald› tüfeng-i düflmen-endâz›n hemîn (D2/3)
Dikdiler bir pâre-i sîmîn niflângâha hedef
Eyleyüp nûr-› ferâsetle an› ol fleh niflân (D3/15)
Ya‘nî sad pâre idince pâreyi flâh-› be-nâm
Dikdi anuñ yerine bir dâne gül-nâr› niflân (D4/2)
Tüfeng ile niflâne ald› bir dînâr-› efrencî
Atup seksen befl ad›m yerden urd› birde altun›
(R1/12)
Fireng altm›fll›g›n emriyle koyd›lar niflâna çün
fiikest itdi bafl›ndan fâl-› hayr› eyleyüp îmâ (N4/3)
Gösterüp cümleye bu püflteyi didi ‘acebâ
Üstine konsa sebû kurfluna olur m› hedef (S3/24)
Ç›kd› tüfenginden hemân bir dâne âtefl-feflân
Destiyi itdi bî-gümân hem-sûret-i nakfl-› zemîn
(N8/11)

5. Padiflah›n/sadrazam›n, tüfek
at›fllar›nda genellikle baflar›l› oldu¤u gö-
rülmektedir. 

5.1. Manzumelerden alt› tanesinde,
padiflah›n/sadrazam›n hedefi bir kerede
vurdu¤u ifade edilmifltir:

Nice bir kerre âtefl itdi ise
Old› biñ pâre beyza-› mümtâz (D1/13)
Yüz ad›m yerden alup ferâsetle niflân
Bir at›flda urd› limon› hemân ol hurde-bîn (D2/5)
Bir at›flda hemân çâk ortas›ndan darb idüp an›
Zeri döndürdi kalb-i düflmen-i bed-hâh-› magbûna
(‹1/11)
Tüfeng ile niflâne ald› bir dînâr-› efrencî
Atup seksen befl ad›m yerden urd› birde altun›
(R1/12)
Pey-â-pey her birini k›ld› fersûde bir âteflde
Anuñ da kuvvet-i bâzûs› hayrân itdi huzzâr› (S2/12)
Bir hamle ile alduñ nüh sad ad›m mahalden
Urd› sebûy› birden Sultân Selîm-i zî-flân [1204]
(N5/13)
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5.2. Üç manzumede, padiflah›n/sad-
razam›n hedefi üçüncü at›flta vurdu¤u
belirtilmifltir:

Himmetiyle özlerin urd› üçünci def‘ada
Seyr idenler didiler hakkâ budur sâhib-k›rân
(D3/16)
Himmet idüp an› da urd› üçünci def‘ada
Seyr idenler kald›lar engüflt-i hayret-ber-dehân15

(D4/3)
Def‘a-i sâlisede urd› sebûy› k›rd›
Destinüñ çatlad› gûyâ ki bafl›nda bardak (Ra1/9)

5.3. Bir di¤er manzumede ise, padi-
flah›n at›fl› sekiz defa denedikten sonra
ancak dokuzuncuda niflana isabet ettir-
di¤i söylenmektedir:

Atup sekiz kerre tamâm ol flâh-› ‹skender-gulâm
Nüh rütbede urd› tamâm böyle hüner urma nedür
(N9/8)

6. Padiflah›n/sadrazam›n yapt›¤› en
iyi at›fl üzerine, bu baflar›s›n›n ebediyen
hat›rlanmas› için, niflangâha bir tafl di-
kilmektedir. Ok at›fllar› için de söz konu-
su olan bu davran›fl, zamanla yayg›nla-
flarak bir gelenek haline gelmifltir.

Seyyid Vehbî, III. Ahmed’in hedef-
teki alt›n› ilk at›flta vurdu¤undan dolay›,
düzgün bir tafl›n niflangâha dikildi¤ini
ifade etmektedir:

Firengî bir zer âmâc itdi seksen befl ad›m yerden
Tüfeng-i zer-niflânla bu mahalden atd› kurflun›
...
Tüfeng alup atarken pâ-nihâde oldug› yerde
Niflângâha mukâbil dikdiler bu seng-i mevzûn›
(S1/8,12)

Nedîm, ‹brahim Pafla’n›n testiyi ba-
flar›yla vurmas›n›n ard›ndan, bu olay›n
ebedîyen hat›rlanmas› için, bulundu¤u
alana bir niflan tafl› dikildi¤ini söylemek-
tedir:

Kola alup tüfeng-i zer-niflân›n âtefl itdükde
Felekden kopd› sad tahsîn diyü hengâme-i âvâz 

...
Cihânda yâd olunmag içün ol kâr-› pesendîde
Diküp seng-i niflân ol cây› çünkim k›ld›lar mümtâz
(Ne1/14,19)

7. Menzilgâhta her zaman tek hedef
yoktur. ‹ki manzumeye göre sadrazam,
öncekinde iki; sonrakinde de üç niflana
arka arkaya atefl ederek vurmufltur.

Seyyid Vehbî’ye göre III. Ahmed,
vurdu¤u Frenk dinar›n› sadrazama gön-
dererek, onun da atefl etmesini istemifl-
tir. Bunun üzerine ‹brahim Pafla, Frenk
dinar›yla birlikte bir baflka alt›n› da ni-
flana koyarak, birbirinin ard› s›ra, ilkin-
de altm›fl ve ikincisinde de yetmifl befl
ad›m mesafeden atefl edip, iki alt›n› da
tek at›flta vurmufltur:

Bu gûne bir hüner çün sâd›r old› flâh-› ‘âlemden
Vezîr-i a‘zama gönderdi ta‘zîmen o dînâr›
...
O dah› kuvvet-i bâzû-y› flehden idüp istimdâd
‹ki altun› itdürdi niflânda tîz bâzârî
Pey-â-pey her birini k›ld› fersûde bir âteflde
Anuñ da kuvvet-i bâzûs› hayrân itdi huzzâr› 
Birinde altm›fl u birinde yetmifl befl ad›m yerden
Ruh-› tasvîre urd› ol dah› sîlî-i Settâr› (S2/7,11-13)

Yine ayn› flairin bir baflka manzu-
mesinde, ‹brahim Pafla’n›n bir tepeye
birbiri ard›nca üç testi koydurarak, hep-
sini vurup k›rd›¤›ndan bahsedilmekte-
dir. Seyyid Vehbî, “sadrazam tüfe¤iyle
arka arkaya üç testi k›rd›” diyerek tarih
m›sra›n› söylemifltir:

Püflteye birbiri ard›nca koyup üç desti
Üçüni dah› urup k›rd› o zât-› eflref
...
Bunda da Tozkoparan menzili alup hakkâ
Üç sebû k›rd› pey-â-pey tüfegiyle âsaf [1133]
(S3/29,31) 

8. Manzumelerde, tüfek için de¤iflik
s›fatlar›n kullan›ld›¤› tespit edilmifltir.
Güçlü sesi dolay›s›yla “ra‘d-âvâz”, verdi-
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¤i korku nedeniyle “düflmen-endâz”, ba-
rut dolu mermisinin yak›c›l›¤› sebebiyle
“âtefl-feflân”, en uzak noktay› bile h›zla
vurabilme özelli¤iyle “tozkoparan”, yap›-
s›yla ilgili olarak “âhenîn” ve üzerindeki
ifllemeler için de “musanna‘” ve “zer-ni-
flân” ifadeleri yer almaktad›r:

Ele ald› salâbet ile hemân
Bir musanna‘ tüfeng-i ra‘d-âvâz (D1/12)
Çiftehavz içre su üzre gördi bir limon durur
Destine ald› tüfeng-i düflmen-endâz›n hemîn (D2/3)
Tab‘-› pâki meyl idince bir tüfeng ald› ele
Old› gûyâ ol tüfeng bir ejder-i âtefl-feflân (D3/14)
Var idi Tozkoparan nâml› bir pâk tüfeng
Destine kuvvet idüp an› hemân zîver-i kef (S3/28)
Kimde vardur bu hüner Allâh içün insâf idüñ
Uflta limon uflta havz uflta tüfeng-i âhenîn (D2/4-6)
Firengî bir zer âmâc itdi seksen befl ad›m yerden
Tüfeng-i zer-niflânla bu mahalden atd› kurflun›
(S1/8)

9. Manzumelerde, genel anlamda
at›c›l›k, özel olarak da tüfek at›c›l›¤› ko-
nusunda ilgili literatürü oluflturabilecek
pek çok terim ve tabire bu manzumeler-
de rastlanmaktad›r: Ad›m, barut, darb
it-, geri koy-, geriye çek-, gez, hatve, he-
def/at›fl dik(tir)-, hedef ol-, hedefe vur-,
isabet et-, kundak b›rak-, kurflun erifl-
me-, mahal, menzil, menzilgâh, niflan,
niflan al-, niflan at-, niflan k›r-, niflan ter-
tip et-, niflan vur-, niflangâh, seng/tafl
dik-, sürb/kurflun, talim, tozkoparan
menzili, tüfek-endâz, tüfek at-, vb.

Dikdiler bir pâre-i sîmîn niflângâha hedef
Eyleyüp nûr-› ferâsetle an› ol fleh niflân (D3/15)
Cihânda yâd olunmag içün ol kâr-› pesendîde
Diküp seng-i niflân ol cây› çünkim k›ld›lar mümtâz
(Ne1/19)
Bir at›flda hemân çâk ortas›ndan darb idüp an›
Zeri döndürdi kalb-i düflmen-i bed-hâh-› magbûna
(‹1/9-11)
Bu hâlet meflk ile ta‘lîm ile olmaz kerâmetdür
K›l idrâk iktidâr-› ma‘nevî-i flâh-› gerdûn› (R1/15)
Bunda da Tozkoparan menzili alup hakkâ
Üç sebû k›rd› pey-â-pey tüfegiyle âsaf [1133] (S3/31)
Destine ald› tüfengin o semiyy-i Kerrâr
H›rmen-i düflmene ammâ ki b›rakd› kundak (Ra1/6)

Biñ iki yüzle altm›fl gez mahal oldukda menzilgâh
Tüfengin ald› dest-i pâkine flevk ile merdâne (N6/11)
Bir iki def‘a ifl‘âl itdi bârût-› tüfengini
Sadâ-y› zûr-› darb› irdi gûfl-› çarh-› gerdâne (N6/13)
Tamâm dört yüz otuz dört hatve yerden darb idüp
an›
Tüfeng-endâz olan ehl-i hüner san tâze cân buld›
(N10/9)
Sekiz yüz on üç ad›m idi menzil
Niflân urd› merâm› old› hâs›l (N12/14)
O dahi geldi yüz doksan dokuz gez
Gerü koyd› niflân› k›ld› müfrez (N12/17)
Akarsa hâmeden târîh-i çesbân
Niflân k›rd› yine flâh-› cihân-bân [1205] (N12/58)

10. ‹ki manzumede, padiflah/sadra-
zamdan baflka, onlara yak›n di¤er insan-
lar›n da adlar› geçmektedir. Hekimo¤lu
Ali Pafla’n›n yapt›¤› tüfek at›fl› s›ras›nda
yan›nda olan, saray›n niflanc›s› Bekir
Pafla; III. Selim’in enderun a¤alar›ndan
musâhib-i flehriyârî Halil A¤a ve fiâkir
A¤a, o tarihte hazine vekili olan Bilal
A¤a, kahvecibafl› Hüsâmeddin A¤a, si-
lahdâr Seyyid Abdullah A¤a, ser-çuka-
dar Bafl A¤a, saray›n ser-tüfengi (tüfek-
çibafl›s›) ile Sa’id, Kâs›m ve Rüstem A¤a
bunlardand›r:

Didi fermân-dih-i bahreyn Bekir Paflaya
Sen hemân dîde-i dikkatle sebûya pek bak (Ra1/7)
Mukaddem cümleden Halîl A¤aya
Niflân vaz‘ itdiler sahn-› fezâya (N12/13)
Musâhib Kâs›m A¤a gördi an›
Derûnuñdan kopup gayret niflân› (N12/15)
Tamâmen k›rk iki gez de ba‘îde
Koyup urd› gelüp nevbet Sa‘îde (N12/16)
Görüp bu hâleti çün ser-tüfengi
Tüfeng atmada nâdir flimdi dengi (N12/19)
Görüp bu cünbüfli bî-bâk ü pervâ
Derûnî flevke geldi fiâkir A¤a (N12/22) 
Bakup Rüstem A¤a bu kerr ü ferre
Tevakkuf itmeyüp mikdâr-› zerre (N12/24)
Bilâl A¤a vekîl-i hâzin-i flâh
Temâflâ eyleyüp oldukda âgâh (N12/27)
Hüsâme’d-dîn A¤a Kahvecibafl›
Sekiz gez bozd› an› dikdi tafl› (N12/31)
Silahdâr-› flehenflâh-› felek-câ
Cenâb-› Seyyid ‘Abdu’llâh A¤a (N12/33)
Görüp bu resme tertîb-i dil-ârâ
Derûnî cûfla geldi Bafl A¤a (N12/35)
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11. Manzumelerin ikisinde, sulta-
n›n yapt›¤› tüfek at›fllar›na tarih düflü-
rülmesi için ferman yolland›¤› ifade edil-
mektedir. Padiflah›n bu flekilde resmî bir
yolla at›fl tarihinin kaydedilmesini em-
retmesi, Osmanl› saray›nda spora ve
özellikle de tüfek at›c›l›¤›na verilen öne-
mi göstermesi bak›m›ndan de¤erlidir. Bu
fliirler, hem siyasî tarih hem de spor ta-
rihi aç›s›ndan, tarih yaz›c›l›¤›nda kulla-
n›lan birinci derecedeki kaynaklar›n
verdikleri bilgileri do¤rulay›c› ve destek-
leyici yönde birer malzeme olarak de¤er-
lendirilebilirler:

Elli üç ad›m mesafeden paray› vu-
rarak, küçücük parçalara bölen Sultan
Ahmed’in ferman›yla tarih m›sra›n› ya-
zan Dürrî, “dünyan›n sultan›, bir paray›
bin parça etti” diyerek onun tüfek atma-
daki hünerini bir kere daha belirtmifltir:

Elli üç ad›m mahalli fikr idüp insâf k›l16

Hurde bir pâre nice teflhîs ider hurde-dân17

...
Dürrî fermân-› hümâyûn ile târîhin didi
K›ld› ol bir pâreyi sad pâre sultân-› cihân [1122]

(D3/18,23)

Yine ayn› flairin bir baflka manzu-
mesinde, önceki niflan›n tarihini tamam-
lamadan, bir baflka at›fl için ans›z›n yüce
bir ferman›n daha geldi¤i ve III. Ah-
med’in paray› yüz parça ettikten sonra,
onun yerine bir nar çiçe¤ini niflan olarak
diktirdi¤i dile getirilmektedir:

Bir niflân-› dil-keflin târîhi tekmîl olmad›n
Geldi bir fermân-› ‘âlî dahi ol dem nâ-gehân
Ya‘nî sad pâre idince pâreyi flâh-› be-nâm
Dikdi anuñ yerine bir dâne gül-nâr› niflân (D4/1-2) 

3. Sonuç
Sportif amaçl› gösteri at›fllar›ndan

biri olan “tüfeng-endâz”l›¤›n, XVIII.
Yüzy›l Divan fiiiri metinlerine ne derece
yans›d›¤›n› ortaya koymaya çal›flan bu

yaz›da; sultanlar›n ve sadrazamlar›n
ç›kt›klar› binifller s›ras›nda, yapt›klar›
tüfek at›fllar›n›n birer tarih manzume-
siyle âdeta kaydedilerek belgelendi¤i gö-
rülmektedir. 

III. Ahmed’in tüfek at›fllar› için ya-
z›lan tarihler, padiflah›n hedefi vurmada
baflar›l› bir “tüfeng-endâz” oldu¤unu
göstermektedir. Ad›na tafl dikilerek bu
mahareti ölümsüzlefltirilen sultan, at›fl-
lar›n›n büyük ço¤unlu¤unu ilk vuruflta
gerçeklefltirmifltir. Ancak, üçüncü defa-
da vurdu¤u niflanlar da vard›r. Küçük
bir yumurta, su üstünde duran bir li-
mon, gümüfl bir para, nar çiçe¤i veya
Frenk alt›n› gibi çeflitli hedefler seçmesi,
onun her att›¤›n› vurabilecek kadar usta
ve cesur bir niflanc› oldu¤u fleklinde yo-
rumlanabilir. Yine bu fliirlere göre, at›fl›
yaparken durdu¤u ayak yeri ile niflan›n
bulundu¤u mahal aras›nda da, her at›fl
için sabit bir uzakl›k yoktur. En uzak
menzili yüz ad›m, en yak›n menzili de el-
li üç ad›md›r. Bunun d›fl›nda, seksen ya
da seksen befl ad›m mesafeden tüfek ata-
rak niflan› vurdu¤u da olmufltur. III. Ah-
med’in ferman yay›nlayarak at›fllar için
tarih düflürülmesini istemesi ise, bizzat
saraydan gelen en üst düzeyde kat›l›m›n
bir ifadesi olarak, Türk kültür tarihi içe-
risinde geleneksel sporlara ne kadar de-
¤er verildi¤ini gösteren önemli bir kay›t-
t›r. 

Damat ‹brahim Pafla’n›n yapt›¤›
isabetli tüfek at›fllar›nda, Frenk alt›n›
veya herhangi bir testiyi niflan olarak
seçti¤i görülmektedir. Hatta tek testi ile
yetinmeyip, bir at›flta arka arkaya üç
testiyi vurdu¤u bile anlat›lmaktad›r. Pa-
diflah III. Ahmed’in seksen befl ad›m me-
safeden bir Frenk alt›n›n› vurmas›n›n
ard›ndan ayn› hedefi sadrazam›na da
göndermesi, sportif yönden ikili bir kar-
fl›laflma yap›ld›¤›n›n iflaretidir. ‹brahim
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Pafla sadece gönderilen alt›n› vurmakla
kalmam›fl, niflangâha onunla birlikte
koydurdu¤u bir baflka alt›n› da di¤erinin
pefli s›ra vurup k›rm›flt›r. Ancak aradaki
uzakl›k birinde altm›fl, di¤erinde yetmifl
befl ad›m geldi¤ine göre, bu at›flta padi-
flah kadar uza¤a atamad›¤› söylenebilir.
Üç vezir ile yapt›¤› bir baflka at›fl yar›fl-
mas›nda ise, hedefe sekiz yüz ad›m gibi
çok uzak bir mesafeden niflan alm›flt›r.
Buna “Tozkoparan menzili” denilmesi-
nin nedeni ise fludur: Vaktiyle -muhte-
melen XV. yüzy›lda- Tozkoparan ‹sken-
der ad›nda bir ok at›c›s› varm›fl. Bu kifli,
bütün ok meydanlar›ndaki menzillerin
en uzunu olan “poyraz menzili”nin
(1281.5 ad›m) sahibi olan tafl dikmifl bir
niflanc› imifl18. Tarih manzumelerinde
‹brahim Pafla’n›n tüfek at›fl menzili veri-
lirken, bu iki niflanc› aras›nda tüfe¤i/oku
en uza¤a atma yönünden benzerlik ku-
rulmufl ve telmih yoluyla da Tozkopa-
ran’›n ismi bir kez daha an›lm›flt›r. 

Hekimo¤lu Ali Pafla, silahflörlük
geçmifli olmas›na ra¤men, kendisinden
önceki niflanc›lardan III. Ahmed ve Da-
mat ‹brahim Pafla ile birlikte de¤erlen-
dirildi¤inde, pek de baflar›l› durmamak-
tad›r. Elbette buradaki tek bir fliir, onun
sporcu yönü hakk›nda sa¤l›kl› karar ver-
mek için yeterli de¤ildir. Ama metne gö-
re sadrazam, testinin kâh üstüne kâh al-
t›na vurarak ancak üçüncü at›flta tam
anlam›yla niflan› vurabilmifltir. Ali Pa-
fla’n›n ayak yeri ile hedef aras›ndaki
menzilinin yedi yüz ad›m olmas› ise, ol-
dukça iyi bir mesafe say›labilir. Böylece,
‹brahim Pafla’n›n sekiz yüz ad›ml›k
menziline de nispeten yaklaflt›¤› görül-
mektedir.

Sultan III. Selim’in yapt›¤› tüfek
at›fllar› üzerine oldukça detayl› bilgiler
veren Nâflid, saray›n içinde olan/saray-
dan gelme bir flairdir. Bu yüzden, padi-

flah›n daima yak›n›nda oldu¤unu düflün-
mek pek de yanl›fl olmaz. Belki de, ko-
nuyla ilgili olarak tespit edilen fliirlerde,
di¤er ünlü niflanc›lara göre III. Selim’in
tüfek at›c›l›¤› hakk›nda daha çok malze-
me bulunmas›n›n nedeni budur. Padifla-
h›n hedef olarak testi, kumru yumurtas›
ve Frenk alt›n›n› seçmesi, onun da t›pk›
III. Ahmed gibi her çeflit niflan› vurabi-
len usta ve cesur bir at›flç› oldu¤unu gös-
termektedir. Yine manzumelere göre, en
uzak menzili ad›m olarak bin iki yüz alt-
m›fl üç, gez olarak da bin üç yüz altm›fl-
t›r. En yak›n menzili ise, ad›m olarak
dört yüz, gez olarak da bin iki yüz alt-
m›flt›r. Bu say›lar, III. Selim’in, ad› geçen
di¤er padiflah/sadrazam at›c›lar ile kar-
fl›laflt›r›ld›¤›nda, en iyi dereceleri yapan
niflanc› oldu¤unun da iflaretidir. Hatta,
bizzat kendi dönemi içerisinde, enderun
a¤alar› ve flahsî hizmetini gören yard›m-
c›lar› ile yapt›¤› yar›flta bile bunu anla-
mak mümkündür. At›fl yap›lan ayak yeri
ile hedef aras›ndaki uzakl›k, at›fl› yapan
her sporcu taraf›ndan biraz daha geriye
çekilmifl; s›ra sultana geldi¤inde ise, bu
mesafe en uzak seviyesine ulaflm›flt›r. 

NOTLAR
1 Bkz. ‹nalc›k 1957, Parry 1973, ‹lgürel 1979,

Eralp 1993, Agoston 1999.
2 Bkz. Evyapan 1972, Eldem 1973, Y›ld›z 1979,

Pakal›n 1993 a-b.
3 Bkz. Y›ld›z 1972, Kahraman 1995.
4 Örnek olarak verilen beyitler Eski Anadolu

Türkçesi’ne göre okunmufl, beyitlerin transkripsi-
yonlu çevirisi yerine sadece uzun ünlülerin ve nazal
n’nin gösterimi (â, î, û, ñ) yoluna gidilmifltir. Yaz›n›n
birinci alt bafll›¤›nda da belirtildi¤i gibi, her flairin
manzumesine kendi içerisinde birer numara veril-
mifl; divanlar›ndan al›nan beyitlerde, düzeltilmesi
gereken baz› kelime ve kelime gruplar› oldu¤undan,
metinde ve dipnotlarda Dürrî Divan› için D, Nedim
Divan› için Ne, ‹zzet Ali Pafla Divan› için ‹, Seyyid
Vehbî Divan› için S, Râflid Divan› için R, Rahmî Di-
van› için Ra, Nâflid Divan› için N k›saltmalar› kulla-
n›lm›flt›r. Buna göre, D1/3 fleklindeki bir ifade, Dür-
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rî’nin birinci manzumesinin üçüncü beyiti anlam›na
gelmektedir.

5 dergehine: dergâh›na D. 
6 beyzaya: beyzâya D.
7 Hikmeten: Hikmetâ D.
8 özlerin: üzlerin D.
9 uflta tüfeng-i âhenîn: tüfeng-i âhenîn D.  
10 Tüfengin: Tüfengüñ ‹.
11 Halîl A¤a: Hâlid A¤a N.
12 gez: kez N.
13 gez: kez N.
14 tüfeng-âtefl-feflân›: tüfeng âtefl-feflân› N.
15 hayret-ber-dehân: hayret-i derdehân D. 
16 ad›m: âdem D.
17 ider hurde-dân: olur hurdadan D.
18 Daha genifl bilgi için bkz. Kahraman 1995:

263.
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