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Osmanlı Devleti'nin tarih 
boyunca kazandığı başarılarda 
ateşli silahların yeri mühimdir. 
İlk ateşli silahlardan olan 
toplar, Fatih'in İstanbul 
kuşatması sırasında surlarda 
gedik açarken, Yavuz'un şark 
seferlerinde kale önlerinden 
meydanlara inmiş, Osmanlı 
ordusunun belkemiği olmuştu. 
Günümüzdeki roketlerin 
atalarından sayılacak yeni 
bir ateşli silah icad eden 
Bayramoğlu Ali Ağa ise hem 
harp sanatını hem de icatlarını 
anlattığı bir kitap yazmış, 
hatta bu yeni silahları ve 
kullanım şekillerini resimlerle 
göstermişti...
.........................................................................................
P R O F .  D R .  S A L İ M  A Y D Ü Z
.........................................................................................

Roket 
B İ R  o s m a n l ı  İ c a d ı  m ı ?
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n dördüncü yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren ateşli 
silahlarla tanışmış olan 
Osmanlılar, kısa sürede 
bunları kendi bünyelerine 
transfer etmiş, savaşlarda 
ve muhasaralarda etkin bir 
şekilde kullanmışlardır. 

Ateşli silahlar sahasında kısa sürede hayli başarılı bir grafik çizen 
Osmanlılar, zaman içinde bu özelliklerini kaybederek Avrupa 
devletleri karşısında başarısız olmaya başlamışlardır. Bilhassa 
savaşlarda peş peşe yaşanan mağlubiyetlerin beraberinde getirdiği 
toprak kayıpları, Osmanlıların tekrar ateşli silahlar üzerine 
eğilmelerine yol açmıştır. Bunun için gerek devlet idarecilerinin 
gerekse bu makalede kısaca ele alacağımız Ali Ağa gibi ateşli silahlarla 
ilgili ocakların içinde bulunan kişilerin gayretli çalışmalarının olduğu 
göze çarpar. 

Buna rağmen, Avrupa’daki gelişmelerin çok hızlı olması ve 
Osmanlıların bunları aynı hızla takip edememeleri neticesinde 
savaşlarda ciddi mağlubiyetler ve toprak kayıpları devam etmiştir. 
Fakat yine de Osmanlıların, özellikle ateşli silahlar konusunda kayda 
değer çalışmalar yaptıkları ve yeni silahlar geliştirdikleri görülür. 
Ali Ağa’nın telif ettiği Ümmü’l-Gaza isimli eserde görüldüğü üzere, 
yeni silahlar icad edilerek geliştirilmiş, ilaveten yeni savaş taktikleri 
uygulanmış ve yer yer 
başarılı sonuçlar elde 
edilmiştir. Bunda, çeşitli 
devirlerde yapılan ıslahat 
çalışmalarının önemli bir 
yeri bulunur. Böylelikle 

o
 Ali Ağa’nın Ümmü’l-Gaza fî 

Tedbîri’l-Harb ve Levazimihâ 
isimli eserinde havan 
toplarının tasviri

 Fatih Sultan Mehmed 
devrinde Belgrad kuşatmasını 
gösteren minyatür. Toplar etkili 
bir savaş silahı olarak 
kullanılıyor (Hünername)
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on sekizinci asır, Osmanlı Devleti için kaybedilen toprakların geri 
alınmaya çalışıldığı, Batı dünyasındaki ilerlemelerin kabul edilmeye 
ve çoğu askerî alanda olmak üzere önemli ıslahatların yapılmaya 
başlandığı bir devir olmuştur.

Bilindiği gibi 1699 yılında imzalanan Karlofça Antlaşması’ndan 
itibaren Osmanlıların öncelikle Avrupa’daki toprakları güçlü 
devletler tarafından ele geçirilmeye başlamıştır. Osmanlıların, 
Batının askerî sahadaki üstünlüğünü, bilhassa Venedik ve Avusturya 
Savaşı’ndan (1715-1718) sonra fark ettiği genel hatlarıyla kabul 
edilir. Bu savaşlardan sonra imzalanan Pasarofça Antlaşması’yla 
(1718), Osmanlı’da yeni bir dönem başlamıştır. Lâle Devri (1718-
1730) ismiyle de bilinen bu kısa dönem, savaşlardan uzak durulan 
ve Batı’daki gelişmeleri esas alarak pek çok alanda ıslahatların 
yapıldığı bir devrin ilk safhasını teşkil eder. Lâle Devri’nde yapılan 
ıslahatlar ile Osmanlıların Batı ile münasebetlerinde yeni bir dönem 
başlamıştır. Artık yapılan tüm ıslahatlarda Batı’daki gelişmeler 
dikkate alınmış ve ona göre kıyaslamalar yapılmıştır. Söz konusu 
eserde Ali Ağa’nın bu gelişmelere dikkat çekmesi ve kıyaslamalar 
yapması, bu bakımdan son derece önemlidir. 

Osmanlılar Ateşli Silahlarla Nasıl Tanıştılar?

Ateşli silahlar ilk olarak 13. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
Memlukler tarafından, asrın sonlarından itibaren Endülüs 
Müslümanları ve 14. asrın ilk çeyreğinden itibaren de Avrupa 
devletleri tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Aynı tarihlerde 
Anadolu’da küçük bir beylik olarak kurulan Osmanlılar, 14. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu silahları tanımaya başlamışlar 
ve kısa sürede kendi bünyelerine transfer edip etkili bir şekilde 

  Humbaracı Ocağı’nın ikinci halifesi Ali 
Ağa’nın Ümmü’l-Gaza fî Tedbîri’l-Harb ve 

Levazimihâ isimli eserinde bulunan, savaş 
sırasında Osmanlı ordugahını ve topların 
yerleştirilme düzenini tasvir eden çizim
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kullanmışlardır. Toplar, özellikle Balkanların 
engebeli arazilerindeki kalelere karşı yapılan 
muhasara savaşlarının kazanılmasında çok etkili 
olmuştur.

Osmanlıların yeni silah teknolojisine ve ateşli 
silahlara gösterdiği ilgi ve aktarmadaki yaklaşımları 
hayli farklıdır ve bu yaklaşım tarzı ile kısa zamanda 
gerçekleşen uyum, aynı yüzyıllarda hayatta olan 
diğer İslâm devletlerinde görülmez. Osmanlıların 
bu istekli tavırları, onların, ateşli silahları kısa 
bir sürede tanımalarını ve yeni gelişen askerî 
teknolojiyi kolayca kavrayarak, diğer İslâm 
devletlerinin önüne geçmelerini temin etmiştir.

Topun Kullanılmasına Dair İlk Kayıtlar

Osmanlıların ateşli silahları ne zaman kullanmaya 
başladıkları sorusu gibi, bu silahları Batı devletleri 
vasıtasıyla mı yoksa Memluk veya Endülüs gibi 
İslâm devletleri vasıtasıyla mı tanıdıkları konusu 
da henüz cevaplanabilmiş değildir. Ancak 
Osmanlıların Balkanlara geçmesi ve bu bölgelerde 
ateşli silahları kullanmakta olan devletlerle temas 
halinde olmalarından dolayı, bu silahların Balkan 
devletleri vasıtasıyla Osmanlılara intikal ettiği büyük 
ölçüde kabul görmektedir. Yaptığımız çalışmalara 
göre Osmanlıların I. Kosova Savaşı’ndan [1389] 
itibaren ateşli silahları kullanmaya başladığı 
anlaşılmaktadır. Nitekim bu savaşta orduda Haydar 
adlı bir topçunun olduğu bilinmektedir. Savaşın 
kazanılması üzerine bazı İslâm devletlerine yazılan 
zafernâmelerde de top kullanıldığı açık bir şekilde 
ifade edilmiştir. Yine bu dönemdeki bazı arşiv 
kayıtları ateşli silahları kullanan kişiler hakkında 
bilgiler vermektedir. 

 Fatih Sultan Mehmed devrinde 
döktürülen ve iki parçadan oluşan bir 
muhasara topunun çizimi

 Ali Ağa’nın kitabında bahsettiği 
silahlardan kale kuşatmalarında 
kullanılan ve tamamen kendi icadı olan 
tulumba isimli roket. 
Bunlar 7-8 metre boyunda ve bir insanın 
güçlükle kaldırabileceği ağırlıktaydı
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teşli Silahların 
Üretimi

Osmanlılar ateşli 
silahlarla tanıştıktan 
sonra hızlı bir 
şekilde bu silahları 

bünyelerine dâhil etmişler ve 
savaş taktikleri içinde kullanmaya 
başlamışlardır. Özellikle 
kuşatmalarda toplar, meydan 
savaşlarında da tüfekler tercih 
edilmiştir. Topların özellikle 
kale kuşatmalarında etkili bir silah olduğunun anlaşılması üzerine 
top üretimine önem verilmiştir. Bunun için öncelikle Balkanlarda 
ele geçirilen top üretim merkezleri personeliyle birlikte işletmeye 
devam ettirilmiştir. Bunların yanı sıra kısa süre içerisinde Edirne’de 
kendi top döküm merkezlerini kurmuşlardır. Sabit top döküm 
merkezlerinin yanı sıra top götürmenin mümkün olmadığı yerlerde 
seyyar top dökümhaneleri kurulmuş ve kale önlerinde top dökümü 
gerçekleştirilmiştir.

Top dökümünün yanı sıra Avrupa ve Balkanlarda yaygın olan 
ateşli silahlar ticaretinden istifade eden Osmanlılar, bir yandan 
da hazır top ve tüfek gibi ateşli silahları ve mühimmatını satın 

a

Roketle Uçan
İlk İnsan
Sultan Dördüncü Murad’ın 
üçüncü kızı Kaya İsmihan 
Sultan’ın doğumu vesilesiyle 
1632 yılında İstanbul’da yapılan 
şenlikler esnasında Lâgarî 
Hasan Çelebi sıra dışı bir gösteri 
yapmıştır. Bu gösteride Hasan 
Çelebi, sırtına bağladığı roket 
ile göğe doğru havalanmış ve 
daha sonra kullandığı kanatlarla 
güvenli bir şekilde denize 
inmiştir. Söz konusu ilk insanlı 
roket uçuşu hakkında elimizdeki 
mevcut bilgilerin tamamı 
meşhur Osmanlı seyyahı Evliya 
Çelebi’nin (1611-1682) eseri 
Seyahatname’den gelmektedir. 
Eserde verilen bilgilere göre 
Hasan Çelebi elli okka (altmış 
dört kilogram) barut kullanarak 
yedi kollu fişeğe binmiş ve 
havaya yükselmiştir. Havadayken 
yanındaki havai fişekleri 
ateşleyerek denizin yüzünü 
aydınlatmıştır. Bütün fişeklerdeki 
barut tükenince ellerindeki kartal 
kanatlarını açarak Sinan Paşa 
Köşkü önünde denize inmiş 
ve yüzerek Sultan Murad’ın 
huzuruna gelmiştir.

 Lâgari Hasan Çelebi’yi 
Sultan Dördüncü Murad’ın 

huzurunda kendi yaptığı 
roketle uçarken tasvir eden 

resim

 Tüfekli bir yeniçeri
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almışlardır. Özellikle ateşli silah ticaretinde önemli 
merkezlerden birisi olan Dubrovnik’ten silah satın 
alındığı bilinmektedir.

Kale Önlerinde Top Dökerlerdi

Osmanlılar 14. yüzyılın sonlarından itibaren 
savaşlarda ve kale kuşatmalarında yoğun bir 
şekilde top kullanmışlardır. Bu tarihlerden 
itibaren kalelerdeki tımarlı topçu askerlerinin 
varlığı buna açık bir delil teşkil etmektedir. Tarihî 
kayıtlara göre Yıldırım Bayezid döneminde 
yapılan İstanbul muhasarasında [1394] ve 
Niğbolu Savaşı’nda [1396] Osmanlıların top 
kullandıkları bilinir. Top kullanımı Sultan İkinci 
Murad devrinde artarak devam etmiş, 1422 
yılında yapılan İstanbul muhasarasında ve diğer 
muhasaralarda toplar yoğun olarak kullanılmıştır. 

İkinci Murad Han dönemi aynı zamanda 
sarp yerlerde bulunan kaleler için seyyar top 
dökümünün yapıldığı bir devirdir. Daha önce 
Germehisar önünde toplar döküldüğü gibi, 
1440 yılında Semendire’de, 1448 yılında da 
Akçahisar’ın muhasarasında toplar kale önünde 
dökülmüştü.

Humbaracı Ocağı’nın ikinci 
halifesi olan Bayramoğlu 
Ali Ağa, kaleme aldığı 
Ümmü’l-Gaza fî Tedbîri’l-
Harb ve Levazimihâ 
isimli eserde harp sanatı 
ve levazımatından, kendi 
icadı olan silahlardan ve 
aletlerden bahsetmektedir. 
Ali Ağa eserinde kendisinin 
bu devirde yapılan 
harplerde hangi vazifelerde 
bulunduğundan da bahseder

 Ali Ağa’nın 
icadından önceki 

tulumbalar yani 
roketler. Ali Ağa, 

bunların az bir ateş 
saçtığını ve kurşun 

atmadığını belirtiyor  
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İstanbul muhasarasından önce topların savaşlarda ve 
kuşatmalardaki etkisi, savaşın kaderine doğrudan etki etme yerine 
o döneme göre “korkunç” olarak değerlendirilebilecek sesiyle moral 
yönden tahripkârdı. İstanbul muhasarasında kullanılan toplar da yer 
yer aynı şekilde etkili olmuştur.

atih Dönemi Topları

15. yüzyılın sonlarına kadar topu, 
kazanılan zaferlerde birinci âmil olarak 
saymak pek mümkün gözükmemektedir. 
Bununla birlikte Fatih Sultan Mehmed 
devri, topçuluk tarihi açısından çok 
önemli sayılabilecek gelişmelerin yaşandığı 
bir dönemdir. İlk olarak İstanbul 
muhasarası için yapılan büyük çaplı 
toplar ile havan topları ve daha sonra 
giderek geliştirilen ve 13 kantar [702 kg.] 

ağırlığında gülle atabilen muhâsara topları Fatih döneminde Türk 
topçuluğundaki gelişmenin geldiği noktayı göstermesi açısından 
önemlidir. 

İstanbul muhasarasında kullanılan en büyük toplar son derece 
büyük ve etkili olup 300 kantar bakırdan imal edilmiş ve 11 kantar 
ağırlığında gülle atmaktaydı. Kullanılan topların etkili atışları sayesinde 
İstanbul’un sağlam surları yıkılmış ve fetih mümkün olabilmiştir. 
Fatih Sultan Mehmed döneminden itibaren yapılan savaşların hemen 
hepsinde Osmanlıların top kullandığı görülmektedir.

F
 Ali Ağa’nın icad ettiği bir diğer alet; 

balistik terazi. Bu terazi muhtemelen 
havan toplarının atışında isabet ettirmek 
için balistik ayarında kullanılıyordu

  Bu âlet, havan topunun üzerine 
konulup topun kundağının doğru olup 
olmadığını ölçmeye yaramaktadır
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eydan Savaşlarında Top

Osmanlılarda topun kullanıldığı 
ilk meydan savaşı Çaldıran Savaşı’dır. 
Yavuz Sultan Selim, bu savaşta topları 
birbirlerine zincirler ile bağlayarak 
yan yana koymuş ve önüne de piyade 
askeri dizmiştir. Savaşın başlaması 
ile birlikte askerler çekilince düşman 

toplarla karşı karşıya kalmış ve savaş kısa sürede kazanılmıştır. 
Kanunî Sultan Süleyman’ın Üngürüs seferi olarak bilinen ilk seferi 
Belgrad muhâsarasına 400 darbzen (kale döven top) götürülürken, 
Mohaç’a 500 darbzen götürülmüştür.

Kanunî Sultan Süleyman döneminde yapılan 13 büyük sefer-i 
hümayundan sadece birisi dışında hemen hepsinde çok sayıda top, 
savaşın kazanılmasında belirleyici bir rol oynamıştır. Osmanlılar 
on yedinci yüzyılın ortalarına kadar ateşli silahlar konusunda 
üstünlüklerini devam ettirmişler ve savaşlarda etkili bir 
şekilde kullanmışlardır. Bu sayede pek çok savaşta başarılı 
olmuşlardır.

Lale Devri’nde İcatlar

Lale Devri’nin sadrazamı Nevşehirli Damad İbrahim Paşa 
edebiyata, sanata ve bilime ciddi manada önem veren başarılı bir 
devlet adamıydı. Devrin padişahı Sultan III. Ahmed de (1703-1730) 
sanatkârdı ve sanat ehlini severdi.

Savaşsız geçen Lale Devri’ni çok iyi değerlendiren İbrahim Paşa, 
bu dönem içerisinde pek çok ilmî, kültürel ve sanat faaliyetinin 
gerçekleşmesine imkân tanımıştır. Paşanın, âlimlerin faaliyetlerine 
önem vermesi, onları teşvik etmesi, zamanın şair ve sanatkârlarını 
görüp gözetmesi ile edebiyata altın bir devir yaşattığı herkesçe 
malumdur.

m
 Yangın Tenceresi ve Biyolojik Bomba. 

Ez Zerdgaş’ın (14. asır) kitabından 
esinlenerek yapılmış maketler
(İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi - İstanbul)

 Lale Devri’nin sadrazamı Nevşehirli 
Damad İbrahim Paşa 
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Lale Devri’nde dikkat çekici çok mühim ilmî faaliyetlerin ve 
icatların da olduğuna dikkat çekmek lazım gelir. Bunlardan birincisi 
Tersane Mimarı İbrahim Efendi’nin “Tahtelbahir” ismini verdiği ilk 
denizaltıyı icat etmesi, diğeri de Humbaracılar sınıfı İkinci Halifesi 
Bayramoğlu Ali Ağa’nın icat ettiği ateşli silahlar ve roketlerdir.

Humbaracı Bayramoğlu Ali Ağa’nın İcatları

Humbaracı Ocağı’nın ikinci halifesi olan Bayramoğlu Ali Ağa, 
kaleme aldığı Ümmü’l-Gaza fî Tedbîri’l-Harb ve Levazimihâ 
(Topkapı Sarayı Kütüphanesi, B 368) isimli eserde harp sanatı 
ve levazımatından, kendi icadı olan silahlardan ve aletlerden 
bahsetmektedir. Ali Ağa eserinde kendisinin bu devirde yapılan 
harplerde hangi vazifelerde bulunduğundan bahseder. Top 
çeşitlerini, havanları tanıtır ve harpte alınması gereken tedbirleri 
anlatır. Temeşvar Kalesi gibi bazı kalelerin fethedilmesi esnasında 
yapılan istihkâmları anlatır. Ali Ağa bu eserinde, savaşlardaki 
başarısızlıkları silah icadında ve geliştirilmesindeki duraklamaya 
atfederek padişaha yeni silahlar geliştirilmesini tavsiye etmektedir. 
Silahlar konusunda pek az eserin yazıldığı Osmanlı dünyasında böyle 
bir eserin yazılmış olması ve yeni icat edilen silahların resimleriyle 
birlikte sunulması son derece şaşırtıcıdır. Eserde savaş sahneleri ve 
silahlar son derece canlı ve güzel bir şekilde tasvir edilmiştir. 

osmanlı’nın top 
döküm meRkezİ: 
tophane-İ ÂmİRe

Fatih Sultan Mehmed, fetihten 
sonra şehrin imar ve ihyası 
için ciddi çaba sarf etmiş, şehri 
İslâm medeniyetinin en önemli 
ilim ve kültür merkezlerinden 
birisi haline getirmiştir. Daha 
önce Bizans’a ait tersanelerin 
bulunduğu yerlere yeni tersaneler 
inşa ettirmekle kalmamış, Galata 
bölgesine -başta Tophane-i Amire 
olmak üzere- askerî tesisler 
yaptırmıştır.

Tophane semti, içinde ilk askerî 
sınaî tesisi barındırması açısından 
özellikle dikkat çeker. Şehrin 
içindeki tarihî askerî tesislerin 
en değerlisi Tophane semtine 
adını veren top dökümhanesidir. 
İstanbul’un fethinden sonra 
Tophane binasının bu civarda 
inşa edilmesiyle etrafta başlayan 
yerleşimle oluşan semte 
“Tophane” adı verilmiştir. 
Zamanla artan ihtiyaca göre 
Tophane’ye ait binaların sayısı ve 
kapladığı alan da genişlemiştir.

 Fatih Sultan Mehmed’in 
İstanbul’un fethi için Edirne’den 
yola çıkışını gösteren resim. 
Resimde şehrin surlarını dövmek 
için döktürülen toplardan biri de 
görünüyor

 Tophane-i Âmire
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lk icat edilen roketler: Tulumbalar

Bayramoğlu Ali Ağa’nın 
bahsettiği silahlardan birincisi, kale 
kuşatmalarında kullanılan ve tamamen 
kendi icadı olan tulumba isimli 
roketlerdir. Eserinde resimlerini de 
verdiği bu roketlerin tariflerini detaylı 
bir şekilde yapmaktadır. Bunların 11-12 
arşın (7-8 m.) boyunda olduğunu ve bir 
insanın güçlükle kucaklayabileceğini 
belirtir. Bu yeni silahın resimlerini 

çizerek etkisinin ne kadar büyük olduğunu da 
ifade eder. Ayrıca eskiden kullanılan tulumbaların 
az bir ateş saçtığını ve kurşun atmadığını belirtir. 
Eski ve kendi icat ettiği yeni tulumbaların yan 
yana resimlerini de vererek, kendi icat ettiği 
tulumbaların ne kadar etkili olduğunu açık bir 
şekilde gösterir. 

Eserinde bunu şu şekilde ifade eder: “…
Hakir bir tulumba icad eylemişimdir zira bizim 
humbaracılarımızın kullandığı tulumba ancak 
ateş saçar amma mezbur tulumba hem ateş saçar 
ve hem beşer onar tüfenkler var içinde kurşun 
atar...”. Bu silahın savaşlarda ve özellikle kale 
kuşatmalarında etkili olduğunu ifade ettikten 
sonra son derece faydalı bir icat olduğunu da 
vurgular. 

Bayramoğlu Ali Ağa’nın icad ettiği bir diğer alet 
de “…doksan hesabından olmak üzere meydanlı 
bir terazidir…” diye tarif ettiği balistik bir terazidir. 
Yine onun ifadelerine göre bu terazi asla hata 
yapmaz ve hesabı çok net olarak ifade eder. “…Asla 
tehallüf eylemez ve aldatmaz ve kaçıncı hesabdan 
ise bildirir. Kullanacak şeydir. Amma şimdiki 
üstadlar cebinden bir terazi çıkarır bakar güya ki 
gizli bakar asla kendi dahi bilmez ne meziyetdedir. 
Mademki terazide meydan yokdur anlamaz ve hem 
kırk beş hesabındandır zira doksan hesabından 
terazi kimsede yokdur bu hakir icad eyledim ve 
kimse de bu sanatı bilmezler bu dahi birer kârdır 
havanın içinin doğruluğun bildirir humbaracılara 
lâzımdır…”

İ
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Bayramoğlu Ali Ağa’nın bu ifadelerine göre bu terazi muhtemelen 
humbaraların yani havan toplarının atışında isabet ettirmek için 
balistik ayarında kullanılırdı. Doksan derecelik bir teraziyi ilk defa 
kendisi icat etmiştir. Diğer humbaracılar ancak kırk beş derecelik bir 
terazi kullanmaktadırlar. Ali Ağa burada da kendi icat ettiği terazi ile 
diğer humbaracıların kullandığı eski terazinin resmini kıyas olarak 
vermektedir.

Bayramoğlu Ali Ağa’nın icat ettiği bir diğer araç ise son derece 
dikkat çekicidir. “Vehb-i İlâhî” olduğunu belirttiği âleti rüyasında 
görmüş ve uygulamıştır. Bu âlet, havan topunun üzerine konulup 
havan topunun kundağı üzerinde doğru olup olmadığını ölçmeye 
yaramaktadır. İfadesi şu şekildedir: “…bu dahi havan üzerinde 
olan ağaç varacak menzilin doğru gösterir vehb-i ilahîdir vâkı‘ada 
gördüm…”.

Bize sadece eğlenceleri ve diğer faaliyetleriyle anlatılan Lale 
Devri’nde, yukarıda ifade edilen icatların yanı sıra başka çalışmaların 
olduğu da muhakkaktır. Bunların dikkatle yapılacak iyi bir 
araştırmayla ortaya konulması gerekmektedir.  ıı
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Bayramoğlu Ali Ağa’nın icat ettiği 
bir diğer araç ise son derece dikkat 
çekicidir. “Vehb-i İlâhî” olduğunu 
belirttiği âleti rüyasında görmüş 
ve uygulamıştır. Bu âlet, havan 
topunun üzerine konulup havan 
topunun kundağı üzerinde doğru olup 
olmadığını ölçmeye yaramaktadır

 Günümüzde kullanılan uzay 
araçlarından biri, roket gücüyle 
havalanırken

 Lâgari Hasan Çelebi tarafından 
hazırlanan roketin maketi
 (İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi - İstanbul)

  Bayramoğlu Ali Ağa’nın icat 
ettiği bir diğer araç ise son derece 
dikkat çekicidir. “Vehb-i İlâhî” 
olduğunu belirttiği âleti rüyasında 
görmüş ve uygulamıştır. Bu âlet, 
havan topunun üzerine konulup 
topun kundağı üzerinde doğru olup 
olmadığını ölçmeye yaramaktadır


