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ÖNSÖZ 

Elinizdeki bu çalışma 10 yılı aşkın bir süredir devam eden bir doktora tez hazırlık 

döneminden ziyade, eski Türk silahlarına ve askerî teçhizatlarına duyulan derin bir merak 

ve ilginin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Tez hazırlık sürecinde geçen bu uzun süre 

boyunca, onlarca kaynak eser detaylı bir şekilde incelenmiş, çeşitli tarihçiler tarafından 

yayımlanan araştırma ve incelemeler okunmuş ve belki de en önemlisi yurtiçinde ve 

yurtdışında bulunan onlarca müze ve özel koleksiyonlardaki yüzlerce eser etüt edilerek 

fotoğrafları çekilmiştir.  

Tez çalışması kapsamında yürütülen araştırma ve incelemeler ilerledikçe; 

Osmanlı askerî tarihinin en sık bahsedilen dönemlerinden biri olan 15. Yüzyılın ikinci 

yarısı ile 18. yüzyılın başlarına ait silahlar ve teçhizatların yapısal, biçimsel ve niteliksel 

özellikleri hakkında Türk ve dünya kamuoyunun aslında son derece az bilgilere sahip 

olduğu ve adları filmlere veya romanlara konu olacak kadar tanınan Osmanlı muharip 

birimlerinin bir çoğunun askerî kıyafetleri ve savaş meydanlarındaki temel görevleri 

hakkında yetersiz, hatalı ve eksik bilgiler bulunduğuna şahit olunmuştur.  

Tez hazırlık ve yazım süreci içerisinde yeni, farklı ve detaylı verilere ulaştıkça; 

benim de Osmanlı silahları ve askerî teçhizatı hakkında doğruluğuna kani olduğum veya 

kesin inandığım pek çok fikir, değerlendirme ve savın; eksik veya hatalı olduğunu fark 

ettiğimi, bazı bilgilerin yorumlanmasında ciddi tereddütler yaşadığımı ve bu sebeple tezin 

bazı bölümlerini yeniden değerlendirmek ve yazmak zorunda kaldığımı itiraf etmem 

yerinde olacaktır. Nitekim, üzerinde hâlâ yeterince araştırma yapılmamış bir konu olması 

ve yeni verilerin ortaya çıkma potansiyelinin son derece yüksek olması nedeniyle, tez 

metinin yazımında ihtiyatlı bir dil kullanılmasına özen gösterilmiştir.    

Bununla birlikte; bilimin pozitif ilerleme ilkelerinin değerine inanan bir 

araştırmacı olarak; tarihçilerin ve araştırmacıların bu tezde sunulan bilgilerden 

yararlanarak yeni çalışmalar üretmesinin veya hatalı gördükleri bazı tespitleri düzeltmeye 
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yönelik çalışmalar yayımlamasının bana özel bir kıvanç sağlayacağını ifade etmek 

isterim.  

Son olarak; tez yazım ve hazırlık çalışmaları sırasında her daim bana yardımcı olan 

değerli arkadaşım Ahmet Tan’a; Osmanlı tarihine ilişkin benimle sürekli görüş 

alışverişinde bulunan ve ulaştığı kaynakları benimle paylaşmaktan hiç çekinmeyen 

değerli meslektaşım Ahmet Gökhan Kaynakçı’ya; Genel Türk Tarihi Anabilim Dalında 

öğrenicisi olma onurunu taşıdığım tüm hocalarıma; tez izleme komitemde yer alarak 

sundukları görüş ve katkıların yanı sıra çalışmam sırasında bana büyük bir sabır ve anlayış 

gösteren Sayın Prof. Dr. Üçler Bulduk ve Sayın Prof. Dr. Hamza Keleş’e; öğrenim 

hayatım boyunca benden destek ve yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen tez 

danışmanım, saygıdeğer hocam Sayın Prof. Dr. Eşref Buharalı’ya ve tüm çalışma süreci 

boyunca maddi-manevi her türlü katkıyı sunan, sorumluluklarımın çoğunu üstlenerek 

benden daha çok yorulan sevgili eşime teşekkürü borç bilirim.    
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GİRİŞ 

 

Tezin Ana Savı 

 “Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde kullanılan silah ve askerî 

teçhizatların türü, niteliği ve kullanım alanları; Osmanlı Kara Kuvvetlerinin askerî 

yapısı, muharip askerî birimlerin seferlerdeki ve savaşlardaki görevleri ve genel olarak 

uygulanan askerî taktik ve savaş stratejileriyle doğrudan bağlantılıdır” ana savı bu 

çalışmanın çıkış noktasıdır.  

Orta ve Yeni Çağlarda bir ordunun askerî yapısının;  

- Ordunun temel örgütleniş biçiminden [askerlerin temini, ücretlerinin 

ödenmesi, birliklerin sınıflara ayrılması ve emir-komuta zincirinin teşekkülü 

gibi askerî olarak teşkilatlanmasından],  

- Askerî ocaklar, cemaatler, bölükler, birlikler vb. gibi muharip askerî 

birimlerin nitelikleri ve özelliklerinden,  

- Alt ve üst komuta düzeyine yerleşen stratejik anlayış ve kullanılagelen askerî 

taktiklerden,  

- Silah, askerî giyim ve teçhizatların hem üretimi hem de kullanımı 

aşamasındaki teknik bilgi düzeyi ve tercihlerden  

oluşan bir bütünü temsil ettiği düşünülmektedir.  

Bu bağlamda; ordu teşkilatı, savaşma biçimi ile kullanılan silahlar ve askerî 

teçhizat arasında doğal bir bağ olduğunu ileri sürülmektedir. Nitekim, ordu içindeki her 

bir muharip askerî birimin; sefer ve savaş stratejilerine bağlı olarak ordu içinde 

kendilerinden beklenen görevler ve askerî olarak taşıdıkları potansiyeller doğrultusunda 

giyindikleri, silahlandıkları ve askerî teçhizatlarını buna göre taşıdıklarını söylemek 

mümkündür.  
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Bu çalışmada; yukarıda belirtilen hususların Klasik Dönem Osmanlı Kara 

Kuvvetleri için de geçerli olduğu ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Zira Osmanlı 

İmparatorluğu tarafından oluşturulan yeni muharip birimlerin hepsinin ordunun 

ihtiyaçları doğrultusunda teşkilatlandırıldığı; bunların askerî giyimlerinin, kullandığı 

silahların ve askerî teçhizatların da bu ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendiği 

görülmektedir.  

Ayrıca Osmanlı İmparatorluğunun kurulduğu veya Osmanlı Kara Kuvvetlerinde 

görev almaya başladıkları dönemlerde geçmişten gelen askerî gelenekleri nedeniyle 

hâlihazırda belirli silahları kullanan ve askerî giyimlere sahip olan muharip kuvvetlerin 

de askerî giyim, silah ve teçhizatlarının zaman içinde kendilerine yüklenen görevler 

doğrultusunda değişim gösterdikleri savunulmaktadır.  

 

Tezin Amacı, Kapsamı ve Bölümleri 

Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetleri tarafından kullanılan ve geliştirilen silah 

ve askerî teçhizatların yapısal, biçimsel ve teknolojik özelliklerinin Osmanlı askerî 

teşkilatı ve savaş stratejileri bağlamında ele alınması amacıyla hazırlanan tez metni; giriş 

bölümü, üç ana bölüm ve sonuç bölümü olmak üzere 5 bölüm başlığı altında yazılmıştır.   

Birinci bölümde; Kuruluş Dönemi Osmanlı askerî yapısının temel dinamikleri 

hakkında genel bir çerçeve oluşturulmaya çalışılmıştır. Osmanlı Beyliğinin askerî 

teşkilatının nüvesini oluşturan muharip kuvvetler ve bu kuvvetlerin ruhunu yansıtan 

alplık geleneği hakkında bilgiler sunulduktan sonra; Osmanlıların bir beylik olarak 

kuruluşundan imparatorluğa geçiş aşamasında yaşadığı askerî dönüşüm ele alınmıştır. 

Bahse konu dönüşüme ilişkin ileride yapılacak çalışmaların da son derece önemli olduğu 

düşünülmektedir. Zira Kuruluş Dönemi Osmanlı Kara Kuvvetlerinin 150 yıllık bir süreç 

içerisinde yaşadığı dönüşümün tam olarak anlaşılmadan Klasik Dönem Osmanlı Kara 

Kuvvetlerinin askerî teşkilatı, savaş taktik ve stratejileri, askerî teknolojisi ve silahları 
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hakkında isabetli tespit ve yorumlar yapılmasının son derece zor olduğu savunulmaktadır. 

Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerini oluşturan muharip askerî birimlerin önemli bir 

bölümünün kuruluş devrinde tesis edilmiş olduğu ve bu devirde süvari ve piyade 

sınıflarının düzenlenmesine yönelik yaşanılan başarılı veya başarısız denemelerin 

sonuçlarının Klasik Döneme yansıdığı göz önünde bulundurulduğunda; bahse konu 

dönüşüm sürecinin ne kadar önemli olduğu çok daha iyi anlaşılmaktadır.   

İkinci bölümde ise; Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerindeki muharip 

birimlerin teşkilat yapısı, sefer ve savaşlardaki görevleri, silahları, askerî teçhizatı ve 

kıyafetleri hakkında bilgiler verilmiştir. Aktarım yöntemi olarak; muharip askerî 

birimlerin doğrudan bağlı bulunduğu idari yapıya göre “Merkez Teşkilatı Askerleri 

(Kapıkulu Askerleri)” ve “Taşra Teşkilatı Askeri (Eyalet Askerleri)” olmak üzere iki ana 

başlık altında ele alınması tercih edilmiştir. Ancak bu bölümde; sefer ve savaşlarda daimî 

olarak ve doğrudan görev alan muharip birimlere yer verilmesinin kapsam ve içerik 

açısından daha yerinde olacağı değerlendirildiğinden; sadece belli başlı muharip 

birimlerin ele alındığını da belirtmek gerekir.  

Bu noktada; tezin kapsamına ilişkin kısa bilgiler verilmesi yerinde olacaktır. Tezin 

konusu sadece Osmanlı Kara Kuvvetleriyle sınırlı olduğundan Osmanlı Deniz 

Kuvvetlerinin askerî yapısı, kullandığı silahlar ve gemiler tez kapsamının dışında 

bırakılmıştır.  

Tezin kapsamına ilişkin bir diğer husus da zamansal sınırların belirlenmesine 

ilişkindir. Bilindiği üzere; arkeoloji, siyasi tarih, askerî tarih ve sanat tarihi gibi alanlarda 

“Klasik Dönem” tabiri son derece göreceli, sınırları belirsiz ve soyut bir kavram olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Ancak; “öncesinden aldığı birikimlerin izlerini taşıyan ve 

sonrasına da derin etkiler bırakan bir şeyin geldiği en üst nokta” olarak 

tanımlayabileceğimiz bu tabir, çoğu zaman bir dönemin genel niteliklerini ve 

karakteristik yapısını vurgulamak amacına hizmet etmesi açısından son derece kullanışlı 
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olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Genel çerçevesiyle klasik dönemler; sadece 

gelinen “en iyi”, “en güzel” ve “en karakteristik” üst noktaları ifade etmek amacıyla 

kullanılmamaktadırlar ve her klasik dönemin kendi içinde erken, orta ve geç safhaları 

bulunmaktadır.  

Bu bağlamda; tez çalışmasında 15. yüzyılın ikinci yarısı ile 18. yüzyılın başı 

[1450-1700 yılları arası] Osmanlı Kara Kuvvetlerinin Klasik Dönemi olarak ele 

alınmıştır. 1451 ile 1512 yılları arasındaki evreyi erken safha, 1512 ile 1596 yılları 

arasındaki evreyi orta safha ve 1596 ile 1699 yılları arasındaki evreyi ise geç safha olarak 

nitelemek mümkündür. Bununla birlikte, söz konusu Klasik Dönemin sadece Osmanlı 

Kara Kuvvetlerini kapsadığını; Osmanlı İdari Mekanizması, Osmanlı Minyatür Sanatı 

veya Osmanlı Musikisi gibi alanların Klasik Dönemlerinin farklı yıllar arasına 

tarihlenebileceğini belirtmek gerekir.  

Tezin üçüncü bölümünde; Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde kullanılan 

silahlar ve askerî teçhizatların yapısal, biçimsel ve teknolojik özellikleri ile kullanım 

şekilleri ve işlevleri ele alınmıştır. Bununla birlikte; bu çalışmada sadece muharip gücü 

doğrudan belirleyen silahlar ve askerî teçhizatlar temel alındığını ifade etmek gerekir. 

Ayrıca bu bölümde, Osmanlı silah teknolojisi ve askerî teçhizatlarının diğer devletlerin 

silah ve teçhizatlarıyla olan farklılıkları ve benzerlikleri, güçlü ve zayıf tarafları 

incelenerek; Osmanlı silah teknolojisi ve askerî teçhizatının Osmanlı Kara Kuvvetlerinin 

savaş alanındaki başarı ve başarısızlıklarında ne derece etki ettiği sorusuna cevap teşkil 

edecek bilgiler de sunulmaktadır.  

Üçüncü bölüm; “Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde Silahlar” ve “Klasik 

Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde Askerî Teçhizat” olmak üzere iki ana başlık altında 

yazılmıştır. Klasik Dönem Osmanlı Silahları başlığında; “Darbe Esasına Dayalı Silahlar”, 

“Kesme ve Delme Esasına Dayalı Silahlar” ve “Fırlatma Esasına Dayalı Silahlar” olmak 

üzere 3 alt başlık bulunmaktadır. Bu alt başlıkların belirlenmesinde, silahların etki alanına 
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ve kullanım şekline göre sınıflandırılması esas alınmıştır. Aslında silahları, kullanım 

alanlarına göre; Yakın Dövüş ve Uzak Dövüş Silahları, çalışma tertibatlarına göre; Ateşli 

ve Ateşsiz Silahlar veya ebatlarına göre; Hafif Silahlar ve Ağır Silahlar gibi farklı 

şekillerde sınıflamak da mümkündür.  Ancak üçüncü bölümde tercih edilen sınıflama da 

dâhil olmak üzere, tüm bu sınıflandırmaların aslında son derece soyut olduğu, sınıf 

kümelerinin iç içe geçmiş birçok öğeyi barındığı ve her silahın onu kullananın becerisine, 

kullanım tekniklerine ve silah teknolojisinde yapılacak ufak değişiklere bağlı olarak farklı 

etkilere sahip olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Üçüncü bölümde, Klasik Dönem Askerî Teçhizatı ana başlığı altında ise literatüre 

savunma silahları olarak da geçen koruyucu vücut zırhları, kalkanlar, savaş atlar, at binit 

takımları ve çeşitli askerî teçhizatlar hakkında bilgiler sunulmaktadır.  

Tezin sonuç bölümünde ise ana bölümlerde aktarılan bilgiler ışığında genel bir 

değerlendirme yapılarak tezin ana savı doğrulanmaya çalışılmaktadır. 

 

Araştırmada Kullanılan Yöntemler, Kaynaklar ve Sınırlılıklar  

Tez araştırması sırasında; birincil ve ikincil kaynaklar kullanılmıştır. En çok 

başvurulan birincil kaynaklar 15. ve 18. yüzyıllar arasında yazılmış Osmanlı tarihî 

kaynaklarıdır. Bu kaynaklar içinde, Osmanlı Kara Kuvvetlerinin askerî yapısına, silah ve 

askerî teçhizatların kullanım alanlarına ve muharip birimlerin sefer ve savaşlardaki 

görevlerine ilişkin [kimi zaman uzun bölümler şeklinde aktarılan kimi zaman da satır 

aralarında yer alan] çok değerli bilgilere rastlamak mümkündür. Ancak; Osmanlı tarihî 

kaynaklarının önemli bir bölümünün kendisinden önce yazılmış tarih kitaplarının tekrarı 

niteliğinde olduğunu belirtmek gerekir. Bu yüzden; çoğu zaman bir müellifin hangi 

bilgiyi hangi kaynaktan devşirdiğini kestirebilmek oldukça zordur. Bu durum da aktarılan 

bilginin güvenirliğinin yeterince tetkik edilememesine sebep olmaktadır.  
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Bununla birlikte; bazı Osmanlı tarihî kaynaklarının bir olaya ilişkin olarak diğer 

Osmanlı tarihî kaynaklarından farklı veya tamamen yeni bilgiler içerebildiğine de 

rastlanmaktadır. Bu durum; Osmanlı tarih yazıcılarının eserlerini yazarlarken sadece eski 

tarih kitaplarından değil, dönemin tanıklarından, halk söylencelerinden ve devlet 

arşivlerinde de yararlanmaları ve diğer tarihçilerin görmediği ve günümüze ulaşmamış 

kronikler, menakıpnâmeler, zafernâmeler gibi bazı yazılı eserleri tetkik etmelerinden 

kaynaklanmaktadır.  

Her ne kadar 14. yüzyıla ait bilgiler kaynakların azlığı sebebiyle yetersiz olsa da 

15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tarihî ve edebî eserler, resmî belgeler, haritalar, 

minyatürler, gravürler, anılar, mektuplar ve sefaretnâmeler gibi pek çok farklı kaynaktan 

veri toplayabilmek mümkündür. Söz konusu verilerin önemli bir bölümünün birbirini 

tamamladığı görülmektedir. Bununla birlikte; bu verilerin çoğunun satır aralarındaki 

ifadelerden çıkartabilecek nitelikte olması, satırları yazanların veya çizimleri yapanların 

kendi çıkarım, sanatsal ifade ve hatta hayal güçleriyle devrede olması* ve çok geniş bir 

coğrafi alana sahip Osmanlı İmparatorluğunda bölgesel kültürlerin farklılıklar 

oluşturması gibi pek çok nedenden ötürü; söz konusu verilerin birbiriyle çeliştiği bazen 

eksik veya hatalı tespitlerin yapılmasına sebebiyet verdiği görülmektedir. Bu nedenle; 

konumuzla ilgili tüm araştırmaların, çalışma alanının doğasından kaynaklanan bazı 

dezavantajlara sahip olduğunu ve eksik veya hatalı tespitlere sebebiyet verebilen bir 

düzlemde gerçekleştirildiğini peşinen kabul etmek gerekir. 

Bahse konu hususlar göz önünde bulundurularak; tez hazırlık aşamasında çok 

sayıda Osmanlı tarihi kaynağından yararlanılmaya gayret edilmiş; bazı bilgilere 

birbirlerini teyit edecek, bazılarına ise birbirlerini tekzip edecek şekilde yer verilmiştir. 

                                                 
* YN: Örneğin; II. Beyazıt dönemi tarihçilerinden Selatinnâme’nin yazarı Kemal, muhtemelen vezinsel bir 
kaygıyla Ertuğrul Gazi’nin Karahisar’ı fethetmesi sırasında topların kullanıldığını belirten bir beyit yazdığı 
görülmektedir ki Osmanlıların bu dönemde böyle bir silaha sahip olmadığı açıktır. “… Çeküp topları hisara 
yürüdü, Sadâsı ‘alemün yüzin bürüdü.” XV. Yüzyıl Tarihçilerinden Kemal, Selatinnâme (1299-1490), 
Haz. Necdet Öztürk, TTK, Ankara: 2001, s. 29, b.337-338 
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Tarihi olayların geçtiği çağda yaşamış kişilerin kaleme aldığı veya olayların görgü 

tanıklarının aktardığı bilgilere yer veren kaynaklar daha güvenilir olduğundan onlara 

öncelik verilmiştir. Ancak kimi zaman olayların görgü tanığı olan müelliflerin olaylardan 

150-200 yıl sonra yaşamış müelliflerden daha az detay vermelerinin sıklıkla rastlanan bir 

durum olduğu söylenebilir. Örneğin; II. Kosova Savaşına (1448) bizzat katılarak bu 

savaşta bir kişiyi öldürdüğünü beyan eden Aşıkpaşazâde’nin bu savaş hakkında detay 

vermemeyi tercih ettiğini görmekteyiz1. Böyle durumlarda detay veren müelliflerin 

eserlerine öncelik verilmiştir. 

Tez araştırması sırasında kanunnâmelere, risâlelere ve siyasetnamelere de sıklıkla 

başvurulmuştur.  16 ve 17 yüzyıldan günümüze ulaşan askerlikle ilgili risalelerin azlığı, 

askerî eğitim amaçlı kitapların fazla yaygın olmadığını düşündürtmektedir. Örneğin; 16 

yüzyılın ilk yıllarında Musellehnâme [Silahşornâme] adlı eseri kaleme alan Şerafeddin 

Musa [Firdevsî-i Rûmî olarak da bilinmektedir] kendi çağında bu türden bir risalenin 

Osmanlı’da bulunmadığını ifade etmektedir2. Askerî eğitim amaçlı kitapların sayısı 

oldukça az olmasına karşın genellikle iyi bir komutanda ve askerde olması gereken 

özellikleri ve sefer veya savaş esnasında dikkat edilmesi gereken hususları belirten 

siyasetnâme türü eserlerin sayısı daha çoktur. Okçuluk ve kılıç türleriyle ilgili risaleler de 

silahların kullanım alanlarıyla ilgili fikir veren bir diğer kaynak türünü oluşturmaktadır.  

Osmanlı Arşivlerinde bulunan zengin arşiv kaynaklarından da yararlanılmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivlerinin internet sitesinde bulunan katalog tarama 

bölümünden anahtar kelimeler vasıtasıyla tespit edilen evraklar satın alınmış ve 

incelenmiştir. Bu noktada; Osmanlı arşiv kayıtlarının askerî teşkilat hakkında fikir 

vermekle birlikte, ateşli silahlar haricindeki silahlarla ilgili ayırt edici özellikte bilgileri 

çok nadir olarak sunduğunu belirtmek gerekir. Bu kaynakların verdikleri bilgilerin 

                                                 
1 Derviş Ahmet (Aşıkpaşazâde), Tevârih-i Âl-i Osmân, Haz. Kemal Yavuz ve Yekta Saraç, Bilimevi 
Basım Yayın (Gökkube), İstanbul:2010, 406-408. 
2 Firdevsî-i Rûmî, Silahşornâme, Haz. Bekir Biçer, Çizgi Kitapevi, Konya:2001, s.6  
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genellikle isim düzeyinde olduğu söylenebilir. Örneğin; Osmanlı tarihî kaynaklarında da 

isimleri sıkça geçen “Dımışgî Kalkan” ile “Frengi Kalkan”ların ayırt edici özelliğinin ne 

olduğu hususunda Osmanlı arşivleri suskundur. Buna karşın; endüstriyel hammadde 

teminine ilişkin yazışmalar içeren baruthâne, dökümhâne gibi özel sanayi alanları 

vesilesiyle Osmanlı arşivlerinin, ateşli silahlar hakkında diğer silahlara oranla daha çok 

bilgi verebildikleri görülmektedir. Kale veya sefer mühimme defterlerinde çok sayıda 

kesici, vurucu ve delici silah türünün ismine rastlanmasına rağmen bunların biçim, ebat 

ve işlevlerinin ne olduğuna ilişkin ipuçlarına çoğunlukla sıfatlarından yola çıkarak 

ulaşabilmekteyiz. Kanunnâmeler, yasaklar, narhlar, askerî kassam defterleri veya tereke 

defterleri de silahların biçim ve özelliklerinden ziyade silahların yapımda kullanılan bazı 

malzemeler ve silahların rayiç değerleri hakkında bilgiler sunabilmektedir.   

Bununla birlikte; kendilerine oldukça farklı gelen bir dünyayı betimlemeye 

çalışan yabancı seyyahlar ve elçilik heyetindeki görevlilerin yazdığı anılar ve 

seyahatnâmelerde muharip birimlerin kıyafetlerine, silahlarına ve askerî teçhizatlara 

ilişkin yazılı ve görsel olarak daha çok bilgiye rastlamak mümkündür. Bu kaynaklarda 

Osmanlıların askerî geleneklerine, hayat tarzlarına ve çarpışma biçimlerine ilişkin de çok 

değerli bilgiler bulunmaktadır. Ancak yazarlarının genellikle rastladıkları olayları ve 

kişileri kendi değer yargılarına göre anlatmaları, bazı şeyleri yanlış hatırlamaları, daha 

önce okudukları bazı yanlış bilgileri peşinen kabullenerek aktarmaları ve özellikle 

eserlerine koydukları çizimlerde veya duydukları bir olayın aktarımında hayal güçlerini 

kullanmaları sebebiyle bu kaynakların kullanımında dikkat davranılması gerekmektedir. 

Bu nedenle, tez metnine bahsekonu kaynaklardan aktarılan bilgilerin teyit edilmesine 

özen gösterilmiş; teyide muhtaç fakat dikkat çekici nitelikte olan bilgilere ise sadece 

değinilmekle yetinilmiştir.  

Tez araştırması sırasında; minyatür, resim ve çizimlerden de faydalanılmıştır. 

Esasen minyatürler, Osmanlıların günlük yaşamlarında kullandığı eşyalar hakkında çok 
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önemli detayları barındırabilmektedirler. Ancak İslam sanatının estetik algısı ve sanat 

felsefesi uyarınca üçüncü boyutun yadsınarak perspektifsiz bir şekilde resmedilen 

minyatürlerden sağlıklı veriler çıkartılabilmesi için çok sayıda minyatür incelemesi 

yapmak gerekmektedir. Bu kapsamda; araştırma esnasında çok sayıda minyatür 

incelenmiş ve fotoğraflanarak detay görüntüler teze eklenmiştir. Çoğu yabancı seyyahlara 

ait olan resim ve çizimlerin kullanımında, birkaç dikkat çekici istisna hariç sadece 

müzelerdeki örnekler ve Osmanlı minyatürlerinde karşılığı olan resim ve çizimlerin 

seçilmesine özen gösterilmiştir.  

Silahlar ve askerî teçhizatlara ilişkin yapılan incelenmeler kapsamında başta yurt 

içindekiler olmak üzere çok sayıda müzenin koleksiyonu incelenmiş, ölçüler alınmış ve 

fotoğraflar çekilmiştir. Ayrıca bazı özel koleksiyonlardan da yararlanılmış olsa da tezin 

ekinde yer olan Ekler Bölümüne sadece müze koleksiyonlarında bulunan eserlere ilişkin 

görseller konulmuştur. Ekler Bölümünde fotoğraf ve çizimleri yer alan müzelerdeki 

objelerin detaylı ölçülerine; müze ve koleksiyonerlerin sahte eser üretimine dair 

gösterdikleri hassasiyet ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 

temel ilkeleri uyarınca yer verilmemiştir. Ancak Üçüncü Bölümün ilgili başlıklarında 

silah veya askerî teçhizatların türlerine ve ayırt edici özelliklerine göre genel ölçüler 

belirtilmiştir.  

Ayrıca müze ve koleksiyonlarda sergilenen silah ve teçhizatların önemli bir 

bölümünün mevki sahibi zengin kişilere ait olan veya törenlerde kullanılan silah ve 

teçhizatlar olmasının sınıflamalarda çeşitli sorunlara yol açabildiğini; zengin süslemeleri 

sahip oldukları nitelikler sayesinde müze ve koleksiyonlarda sıklıkla karşılaşılan bu 

örneklerin, Osmanlı Ordusundaki kullanım sıklığının gerçekten müzelerde karşılaşıldığı 

kadar yoğun olup olmadığı hususunda çeşitli soru işaretleri barındırdığını ifade etmek 

gerekmektedir. 
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Tez araştırmasında kullanılan bir diğer yöntem yüz yüze görüşme ve gözlemdir. 

Bu yöntem, günümüzde hâlâ zanaatkârlıkları yaşatılan silah ve askerî teçhizatları yapan 

ustalarla yapılan görüşmeler ve onların üretim aşamalarını gözlemlenmesine 

dayanmaktadır. Günümüzde uygulanan pek çok yapım tekniğinin ve kullanılan 

malzemenin niteliğinin 15. ve 18. yüzyıllar arasında uygulananlarınkinden farklı 

olmasına karşın, günümüzde makinelerle yapılan üretim tekniklerinin bile zorluğunun 

görülmesi ve bu yöntemlerin kullanılan malzemenin sınırları hakkında fikir vermesi 

bakımından son derece faydalı olmuştur. Geleneksel Türk okçuluğu ekipmanları yapımı 

gibi son 10-15 yıl içinde yeniden canlandırılan zanaatkarlığın ustalarıyla yapılan 

görüşmeler de bu kişilerin kaynak taramalarından ve deneme-yanılma yöntemiyle 

edindikleri bilgi ve tecrübelerden yararlanılması açısından oldukça faydalı olmuştur.  

Bu hususlara ek olarak, silahların bölümlerine ilişkin Osmanlı tarihî 

kaynaklarında belirtilmemiş isimlendirmelerde de yapım ustalarının günümüzde hangi 

bölümü nasıl tanımladığına dikkat edilmiştir. Örneğin; balta başlarının saplara monte 

edildiği boşluğu bazı ustaların “bilezik” şeklinde tanımlamasından faydalanılarak 

metinde adı geçen yerden bilezik olarak bahsedilmiştir. Bu gibi örneklerin dışında 

silahların ilgili bölümlerinden bahsederken, başta Osmanlı döneminde yazılmış risaleler 

olmak üzere, Osmanlı yazılı kaynaklarında geçen kelime ve tabirlerin kullanılmasına 

özen gösterilmiştir. 

Tez araştırmasında kullanılan ikincil kaynaklar olan araştırma ve incelemelerin 

künyeleri ise Kaynakça Bölümünde sunulmuştur. Kaynak seçiminde herhangi bir 

sınırlamaya gidilmemiş, fakat sadece dipnotlarda yer alan veya görselleri kullanılan 

çalışmaların künyelerine Kaynakça’da yer verilmiştir. 

Metin yazımında, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım 

Yönergesinde belirtilen esaslara göre hareket edilmiştir. Metin içindeki kelimeler, fiil 

çekimleri ve isimler; Türk Dil Kurumunun 2018 Yazım Kılavuzunda belirtilen imlâya 
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göre yazılmıştır. Ancak yayımlanmış eserlerin dipnotlar ve metin içi alıntılardaki 

kullanım esnasında, imlâlar yazarın yayımladığı şekilde verilmiştir. Bu nedenle 

dipnotlarda ve metin içi alıntılarda geçen aynı kelimeler farklı harf dizilişleri ve 

transkripsiyon harfleriyle yer alabilmektedir. Bunun dışındaki Arap harfli Türkçe 

yazmalara ilişkin alıntılarda da basit transkripsiyon alfabesi kullanılmıştır. 

Dipnot kullanımında, geleneksel kıta Avrupası sistemi uygulanmıştır. Tez yazarı 

tarafından eklenen açıklama dipnotları sayfa altında (*) işaretiyle belirtilmiş; (YN) 

kısaltması sonrası yazılmıştır. Metin içinde cümle bütünlüğünü bozan açıklayıcı 

nitelikteki bazı ara cümlelerin köşeli parantez içinde […] şeklinde verilmesi tercih 

edilmiştir.  Doğrudan alıntılar iki satırı geçmediyse cümle içinde çift satır olarak; eğer iki 

satırı geçiyorsa cümle altında tek satır aralığında tırnak işareti arasında italik olarak 

yazılmıştır.  

Metin içinde kullanılan kısaltmalar, Kısaltma dizininde yer almaktadır. Tez 

metninde tasvir edilen silahlar, askerî teçhizatlar, kıyafetler ve diğer bazı hususlara ilişkin 

çeşitli görseller okuyucuların daha iyi etüt edebilmesi amacıyla Ekler Bölümünde, kaynak 

ve telif bilgilerini içeren özel bir form dahilinde sunulmuştur. 



I. BÖLÜM 

 
KURULUŞ DÖNEMİ OSMANLI KARA KUVVETLERİNİN ASKERÎ YAPISI 

 
Anadolu Selçuklu Devletinin kuzey-batı sınır bölgesinde bulunan küçük bir uç 

beyliği olan Osmanlı Beyliği; Bilecik, İznik ve Bursa üzerinden Marmara’ya yönelmiş 

bir uç bölgesini elinde tutması nedeniyle başlangıcından itibaren askerî bir mahiyet arz 

etmekteydi3. 

Uç beyliği olması hasebiyle baskın, çatışma ve savaş riskinin yüksek olduğu bir 

ortamda yaşayan ilk Osmanlılar için askerî tehlike, sadece Doğu Roma Devletine [Bizans 

Devleti] bağlı tekfurlardan değil aynı zamanda başta Germiyanoğluları olmak üzere 

bölgedeki diğer Türk beylikleri ve hatta ufak aşiretlerden de gelebilmekteydi. Bu 

bağlamda; askerî ve siyasal kurumlarıyla büyük bir devlet kurma yolunda stratejik 

avantajlar teşkil eden kuzey-batı Anadolu’nun, aslında küçük bir beylik için askerî olarak 

her an tetikte olunması gereken zorlu bölge olduğunu göz önünde bulundurmak 

gerekmektedir.  

Nitekim, ilk dönemlerinde Osman Bey’in, babası Ertuğrul Bey’in politikalarını 

devam ettirerek, çevre yerleşimlerle barışçıl bir politika izlemesinin ve özellikle 

Karahisar ve Bilecik bölgelerini Germiyanoğlularından ve Tatar akınlarından koruma 

görevi üstlenmesindeki nedenlerden birinin, bu dezavantajlı bölgede çevre 

yerleşimlerden olabildiğince çok müttefik kazanma çabası olduğu düşünülebilir4. Ancak 

kısa bir süre sonra Osman Bey’in aynı bölgeye fetih akınları düzenleyemeye başlaması; 

                                                 
3 Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi (1243-1453), C.I, Tekin Yayınevi, Ankara: 
1979, s.268.  
4 “Ertoñrul Gãzi zamânında ceng ü cidâl olmadı. Yaylalarûn yayladılar, kışlalaruñ kışladılar. Ve ol 
zamânda Sahibüñ Karahisâr’uñ vilâyetinde Germiyân Babası Alışar vardı ve hem Çavudur dirler-idi, bir 
Tatar dahı var-ıdı. Bu Karahisar vilâyeti ile Bilecük vilâyetini gâh gâh gelürler ururlar, uşandururlar-ıdı. 
Bu Ertoñrul Gãzi gelmesiyle ol kâfirlerüñ vilâyeti emîn olmış-ıdı Tatarlardan…”, “… Hırmenkaya begi 
Köse Mihâl var-ıdı, anuñ-ıla dahı gãyetde dôstlıklar iderlerdi. Ve hîç vech ile bunlaruñ arasında bir gün 
hâl u kãl vâkı olmadı. Ammâ Germiyanoglı-y-ıla gâh gâh Osmân halkı ceng iderlerdi.”  Aşıkpaşazâde, 
a.g.e., s.275 ve 282.   
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yürütülen bu politikanın altındaki temel nedeninin, potansiyel egemenlik alanını rakip 

güçlere bırakmama eğiliminden kaynaklandığını düşündürtmektedir.     

Bu hususlara ek olarak; tıpkı sınır boylarında yaşayan diğer Türkmenler gibi 

Ertuğrul Bey’e bağlı alp ve gazilerin de Doğu Roma topraklarına yapılan akınlara 

katılmamış olmasının, uçlardaki hayatın akışına ters bir durum olduğu kabul edilmelidir. 

Ayrıca Anadolu Selçuklu Devleti tarafından Doğu Roma Devleti sınırında 

görevlendirilen uç beyliklerinin temel görevinin devletin sınırlarını korumak, koşullar 

uygun olduğunda akınlar düzenlemek veya gazâ yapmak olduğu da göz önünde 

bulundurulmalıdır. Nitekim, Osman Bey’in kısa bir süre içinde, babasının politikasında 

değişikliğe giderek daha saldırgan ve yayılmacı bir tutum takındığı ve izlediği gazâ 

politikasıyla Anadolu’daki kargaşadan uzak durmak isteyen alplar için bir çekim merkezi 

yaratmaya başardığı söylenebilir.  

Bu nedenle, bir uç beyliği olarak ister savunma ve ister saldırı pozisyonunda 

olsun, aşiret veya boy askeri olarak tanımlanan öz kuvvetlerinden ve gönüllülerden oluşan 

erken dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinin hareket ve harekât kabiliyeti yüksek iyi 

savaşçılardan müteşekkil olması gerektiği değerlendirmesini yapmak mümkündür. 

Nitekim, Osmanlı tarihî kaynakları ve olayların tarihsel süreç içerisindeki gelişimi 

incelendiğinde, Osmanlılar tarafından bu gerekliliğin başarılı bir şekilde yerine getirildiği 

açık bir şekilde görülmektedir. 

Bu bağlamda, erken devir Osmanlı Kara Kuvvetlerinin temel askerî unsurlarının şu 

kuvvetlerden oluştuğu değerlendirilmektedir:  

1- Beyliğe bağlı konargöçer Türkmenler5,  

2- Beye bağlı kul veya nökerler*,  

                                                 
5 “Ve bi’l-cümle Er-tugrul pîr-i fâni olup, Osmân kardaşlarıyla kendü boyı içinde hâkim olup, tamâmet 
göçer-evli Etrâk anuñ mahkûmı oldı” Mevlânâ Mehmed Neşrî, Cihânüma (VI. Kısım Osmanlı Tarihi 
1288-1485), Haz. Necdet Öztürk, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul:2008, s.37.  
* YN: Moğolca kökenli bir kelime olan nöker; Moğollarda ve Türk devletlerinde öncelikli görevi askerlik 
olan kul ve hizmetkâr sınıfı olarak tanımlanmaktadır. Ancak Türklerde “yoldaş” anlamında da kullanıldığı 
görülmektedir. Zerrin Günal, “Nöker” DİA, Cilt.33, Yıl: 2007, ss.216-217. s.216. Erken dönemde 
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3- Gazâ yapmak veya para kazanmak amacıyla sınır boylarına gelen alplar 

4- Osmanlılarla güçlerini birleştiren diğer Türkmen aşiretlerin kuvvetleri  

Her ne kadar, 13. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı Kara Kuvvetlerinde 

piyadenin var olduğu bilinse de ordunun ana gövdesini oluşturan bahse konu unsurlar 

büyük ölçüde süvari olduğu söylenebilir. Bu süvarilerin dayandığı temel askerî kültürün 

de eski bir Türk geleneği olan “alplık/bahadırlık” geleneği olduğuna ilişkin pek çok veri 

bulunmaktadır.  

Osman Bey’in silah arkadaşlarının veya nökerlerinin önemli bir bölümünün alp 

unvanı taşımasının6 yanı sıra, kullanılan askerî teçhizat, çarpışma biçimi ve askeri 

donanımlarda görülen nişanlar dikkatlice incelendiğinde; bu geleneğin “alp”, “bahadır”, 

“gazi”, “sökmen” unvanlarıyla 13. yüzyıl Selçuklu uçlarında güçlü bir şekilde yaşatıldığı 

görülmektedir7. Bu noktada; “Âşıkpaşaze’nin Osmanlı devletinin kurucu unsurları 

arasında saydığı Gâziyân-ı Rum’un aslında eski Türk alp geleneğini yaşatan savaşçılar8” 

olduğu savının son derece makul olduğunu belirtmek gerekir.  

Bu nedenle, erken dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinin asker tipini, silahlarını, 

askerî teçhizatlarını ve bunlarla doğrudan bağlantısı olan savaş stratejilerini daha iyi 

anlayabilmek için alp-gazi geleneğine kısaca değinilmesinde fayda vardır.   

 

1.1. Alplık Geleneği; Alplar, Bahadırlar ve Gaziler:  

Türkçede “kahraman, cesur, yiğit” anlamlarını taşıyan ve kimi zaman isim, kimi 

zaman da sıfat olarak kullanılan “alp” kelimesi; Türk tarihinin erken safhalarından 

                                                 
Osmanlılarda bu iki anlamı da karşılayan; Bey’in otağında ulufeli olarak hizmet edenler ve Bey’e silah 
arkadaşlığı/yoldaşlık yapan ve belirli sayıda askeri birliklere komuta eden nökerler olmak üzere iki tür 
nöker olduğu söylenebilir. Ayrıca Nökerler ile ilgili tartışmalar için bkz. Ahmet Caferoğlu, “Türk Tarihinde 
Nöker ve Nöker-zâdeler Müessesi”, IV. Türk Tarih Kongresi, 10-14 Kasım 1948, Ankara, ss.251-261. 
6 “Ve subaşılığı Alp Gündüz’e verdi. Ve Yarhisar’ı Hasan Alp’a verdi. Hasan Alp dahi bahadırlardan idi. 
Süleyman Şah ile bile gelmiş idi. Ve Eynegöl’ü Turgud Alp’a verdi…” Anonim Osmanlı Kroniği 
[Osmanlı Tarihi (1299-1512)], Haz.: Necdet Öztürk, Bilge Kültür Sanat, İstanbul: 2015, s.10. 
7 Mehmet Fuad Köprülü, 13. ve 14. yüzyıl Anadolu’sunda alp ve gâzi unvanına daha çok uç beylikleri 
ümerasının isimlerinde yaşatıldığına vurgu yapmıştır. Mehmet Fuad Köprülü, Osmanlı 
İmparatorluğunun Kuruluşu, Haz. O. Köprülü, Akçağ Yayınları, Ankara:2011, s.106 ve 109. 
8 M. Fuad Köprülü, a.g.e., s.1 
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itibaren karşımıza çıkmaktadır9. Bahaeddin Ögel, alp ile alplık anlayışının Türk 

toplulukları ile Türk devletlerinde çok büyük bir yer tuttuğunu; ordunun bu anlayış ve 

inanış üzerine kurulduğunu ve devletin kuruluşunun, devamının ve yükselişinin de yine 

bu anlayışa dayandığını vurgulamıştır10.  

Eski Türk yazıtlarında, destanlarında, söylencelerinde ve ikonografisinde sıkça 

rastlanılan alp motifleri; bozkır menşeili Türk askerlik anlayışı hakkında dönemlere ve 

coğrafyalara dayalı detaylı bilgiler sunmaktadır11. Bununla birlikte; eski Türk savaşçı 

tiplerine ilişkin rastlanılan her betimleme veya tasvirin alplık ile özdeşleştirilmesinin 

tespit ve verilere dayalı yorumlarda bazı sorunların ortaya çıkmasına da neden 

olabildiğini belirtmek gerekir. 

 Örneğin; Altaylarda Esik Çayı’nın kıyısında bulunan ve M.Ö. 4. yüzyıla 

tarihlendirilen genç ve soylu bir kişinin mezarında bulunan silah ve zırh giyimleri 

konumuz bakımından son derece ilgi çekicidir. Çünkü literatüre “altın elbiseli adam” 

olarak geçen bu mezarın bir alp mezarı olduğu ifade edilmektedir ki bu varsayım 

doğruysa alplık geleneği eskiliği bilinenden çok eskilere gitmektedir12. Ancak mezarı 

bulunan bu kişinin hayatı ve savaşlarıyla ilgili açık bilgilerin bulunmadığı göz önünde 

bulundurulduğunda; bu kişinin gerçekten alp, bahadır vb. statüde bir kahraman olarak 

kabul edilip edilmeyeceği hususuna biraz daha ihtiyatlı yaklaşmak gerekmektedir. Bu 

noktada, silah ve zırh kuşanarak savaşan herkesin veya zengin silah ve zırh donanımlarına 

sahip her soylunun bozkır halklarının toplumsal yapısı içinde alp, bahadır vb. kahraman 

statüsünde sayılıp sayılmayacağının tartışılması gerektiği düşünülmektedir. (Resim:1)  

                                                 
9 Mehmet Fuad Köprülü, “Alp”, Tarih Araştırmaları I, Haz. Yahya Kemal Taştan, Akçağ Yayınları, 
Ankara:2006, s. 367-375, s. 368. Orhan Fuad Köprülü, “Alp”, DİA, Cilt. 2, Yıl:1989, ss.525. 
10 Bahaeddin Ögel, Türklerde Devlet Anlayışı (13. Yüzyıl Sonlarına Kadar), Başbakanlık Basımevi, 
Ankara: 1982, s.245  
11 Özellikle ikonografik betimlemeler için bkz. Emel Esin, Orta Asya’dan Osmanlıya Türk Sanatında 
İkonografik Motifler, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2003, s. 265-319.   
12 Erdem Yücel, İslam Öncesi Türk Sanatı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul: 2000, s. 37.  
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 Zira eski Türk kültüründe alplık asker olmanın çok ötesinde bir kavramdır. 

Bahaeddin Ögel’e göre; “alp olan kişi yalnızca bir savaş makinesi değil, gelişmiş ve 

olgunlaşmış bir ruha da sahip olan kişi demektir13.” İbrahim Kafesoğlu da eski Türk 

kültüründe alp tipinin ideal insan tipiyle eşdeğer tutulduğunu ifade etmektedir14.  

Alp kavramına yüklenen bu mânâ göz önünde bulundurulduğunda; alplık 

geleneğinin İslamiyet’in Türkler tarafından kabulünden sonra da güçlenerek devam 

etmesinin son derece doğal olduğu ifade etmek mümkündür. Nitekim, ilk Müslüman Türk 

devletleri içinde Gazneliler Devleti’nin kurucusu “Alp Tegin”, Büyük Selçuklu 

Hükümdarı “Alparslan” ve Semerkant’ta Karahanlı emirlerinden “Alper Han” gibi pek 

çok hükümdarın ve devlet adamının isminde bu kelimenin geçtiği görülmektedir15.  

 Kaşgarlı Mahmut’un Türklerin “alp” kelimesini Arapça “battal” kelimesiyle 

karşılaması ve söylenceleri günümüzde de yaşayan Battal Gazi’nin yine sınır boylarında 

savaşan bir kahraman olması özellikle dikkat çeken bir husustur16. Kafesoğlu, bozkır 

alplarının Horasan’ın ruhani atmosferinde “alp-erenler” adını alarak savaşmaya devam 

ettiklerini, Anadolu’da ise “Gazi” sıfatını aldıklarını ifade etmektedir17. Ömer Lütfi 

Barkan da benzer bir görüşü savunmuş ve alplık ile gaziliğin özünde aynı olduğunu 

vurgulayarak; şehirlere yerleşmiş ve bazı İslami tarikatların tesiri altında kalmış olan 

kişilerin “alp” unvanını “gazi" unvanına tebdil ettiklerini ifade etmiştir18. Halil İnalcık’a 

göre de alp ve gazi eşanlamlı terimlerdir ve 13 yüzyıl Anadolu’sunda ideal profesyonel 

savaşçı süvari tipidir19. İnalcık Ayrıca eski Türklerde “alp” tipinin İslamiyet’in 

kabulünden sonra “gazi” tipiyle kaynaştığını bu tipin özelliklerinin de akıncılarda 

                                                 
13 Bahaeddin Ögel, a.g.e., s.245.  
14 İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Ötüken Neşriyat, İstanbul:2006, s.350.  
15 Orhan Fuad Köprülü, a.g.m., s.525. 
16 Bahaeddin Ögel, a.g.e., s.246.  
17 İbrahim Kafesoğlu, a.g.e., s.385.  
18 Ömer Lütfi Barkan, Kolonizatör Türk Dervişleri, Hamle Yayın-Dağıtım, İstanbul:1975, s.11.  
19 Halil İnalcık, “Osmanlı Beyliği'nin Kurucusu Osman Beg”, Belleten, Cilt LXXI, Sayı 261, TTK, Ankara: 
2007, ss.479-533, s.494. 
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birleştiğinin söylenebileceğini ifade etmiştir20. Mehmet Fuad Köprülü ise Türklerdeki alp 

unvanının İslam dünyasında ilk yüzyıllardan beri çok yaygın olarak kullanılmış olan gazi 

unvanıyla alp-gazi olarak birleştirilmesi hususuna Büyük Selçuklular devrinde çok sık 

rastlandığını; hatta bu kavramın onların siyasi ve kültürel nüfuz alanı içinde bulunan 

Gurlularda bile görüldüğünü, Gurluların Herat Meliki Nasreddin Alp Gazi’yi örnek 

göstererek açıklamıştır21.  

 Ancak Server Divitçioğlu, Ertuğrul Bey ve Osman Bey dönemindeki alplar ile 

gazilerin birbirlerinden farklı olduklarını; gazilerin dini amaçlarla için hareket eden 

gruplar, alpların ise dini amaçları olmayan daha çok bir beye bağlı olarak hareket eden 

savaşçılar olduğunu; gazileri alplardan ayıran özelliklerden birinin savaşlardan elde 

edilen ganimetin paylaşımından kaynaklanmış olabileceğini; ganimet paylaşımında 

gazilerin ganimeti, İslam hukukunun bir gereği olarak pençik uygulamasına göre alırken 

alpların böyle bir uygulamaya tâbi olmayabileceği savunulmaktadır22. Bununla birlikte; 

bu ve benzeri değerlendirmelerin hemen hepsinin kroniklerde geçen ifadelerin semantik 

olarak yorumlanmasıyla varılan dolaylı çıkarımlar olduğunu vurgulamak gerekir. Ayrıca 

alpların payının, pencik uygulamasından farklı olarak, hangi usule göre üleştirildiğini 

ortaya koyan herhangi bir veriye rastlanamamaktadır.  

Dede Korkut Oğuznâmeleri, Danişmendnâme, Battalnâme ve Saltuknâme gibi 

halk söylenceleri; Anadolu Türklerindeki alp tipinin özellikleri hakkında önemli ipuçları 

vermektedir. Bu halk söylencelerinde alp tipleri; cesaretleri, savaşçılıkları, mertlikleri ve 

dürüstlükleriyle kendisini kolaylıkla ayırt edilebilir bir biçimde ortaya koymaktadır23. Bu 

                                                 
20 Halil İnalcık, Devlet-i ‘Aliyye, Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-I (Klasik Dönem 
1302-1606 Siyasal, Kurumsal ve Ekonomik Gelişim), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul: 
2009, s.30-31.  
21 Mehmet Fuad Köprülü, Tarih Araştırmaları I, s. 370-371. 
22 Sencer Divitçioğlu, Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu, Külliyat 1, Alfa Yayınları, İstanbul:2015, s. 57-58 
ve 83-87. 
23 Dede Korkut Oğuznâmeleri, Haz. Semih Tezcan-Hendrik Boeschoten, Yapı Kredi Yayınları, 
İstanbul:2001, s. 77. Dânişmend-nâme, Haz. Necati Demir, Akçağ Yayınları, Ankara:2004.  Battal-nâme, 
Haz. Necati Demir ve Mehmet Dursun Erdem, Hece Yayınları, Ankara:2006. Ebu’l Hayr-ı Rumî, Saltuk-
nâme, C.I-III, Haz. Şükrü Haluk Akalın, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1990. 
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destanlarda; kahramanların kılıç, yay, gürz, mızrak, kalkan, kement ve sapan gibi silahlar 

kullandıkları; özellikle kılıç, yay ve mızrak gibi silahlara kutsiyet atfedildiği 

görülmektedir. Saltuknâme’de bu savaş aletlerinin yanı sıra top, tüfek gibi modern aletler 

de yer almaktadır. Bu modern aletlerin Saltuknâme’ye sonradan girdiğini kesin bir şekilde 

söylemek mümkündür24. 

14. yüzyılda Anadolu Türkçesiyle yazılmış en büyük mesnevi eserlerden biri olan 

Âşık Paşa’nın “Garibnâme” adlı eserinde, 14. yüzyıl Anadolu’sunda alplık geleneğinin 

ne derece güçlü bir şekilde yaşatıldığı görülebilmekte ve alp olmak için gerekli olan 

dokuz özellik sayılmaktadır25. Bu dokuz özellik şunlardır: cesaret, kuvvet, gayret, iyi bir 

at, özel bir giyim, yay kullanımı, iyi bir kılıç, mızrak ve iyi bir arkadaş26.  

 İslamiyet öncesi ve sonrasından kalan tarihi görsellerden, vesikalardan ve destan, 

hikâye, atasözü gibi sözlü geleneklerden yola çıkarak ve Âşık Paşa’nın bahsettiği bu 

dokuz özelliği kullanarak 13. yüzyılın sonu ve 14. yüzyılın başında Osmanlı Kara 

Kuvvetlerinin nüvesini oluşturan alp tipine [genellemeler yoluyla da olsa] ulaşmak 

mümkündür.   

 Âşık Paşa’nın bahsettiği dokuz özellikten ilk üçü alpların kişisel özellikleriyle, 

beşi askeri donanımlarıyla ve biri de yoldaşlarının olmasıyla ilgili olduğu görülmektedir. 

Bu noktada; üzerinde durulması gereken ilk husus, alp olabilmenin ilk üç şartının cesaret, 

kuvvet ve gayret sahibi olmak olduğunun vurgulanarak “yiğitliğin” ön plana 

                                                 
24 Kemal Yüce, Saltuk-nâme’de Tarihi, Dini ve Efsanevi Unsurlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara: 
1987, s.290  
25 Mehmet  Fuad Köprülü, “Alp”, Tarih Araştırmaları I, s.373.  
26 “… Aña elbette tokuz nesne gerek / Evveli şol kim ola muhkem yürek…”,“… Hak çü virdi ilk aña 
muhkem yürek / Pes ikinçi, bâzuda kuvvet gerek, Bâzusında kuvveti olmaz-ısa / Alp olımaz tende güçi az-
ısa…”,“Alp ere gayret-durur üçinçi hâl / Gayreti olmaz-ısa alplık muhâl…”,“… Alplara dördinçi âlet at-
durur / Alplara bu at key âlet-durur…”,“… Pes bişinçi âlet alpa ton-durur / Alpa alplık adını ton 
bildürür…”,“… Alplara altınçı âlet yay olur / Anuñ-ıla çavı ile yayılur, Katı yay çekmek ü uzatmak ere 
/ Key hünerdür kime kim Tañrı vire…”,“… Alp elinde yaraşur eygü kılıç / Bige anuñçun degir uşbu kılıç, 
Pes kılıçdur âletüñ yidinçisi / Oldur alpuñ altunı vü inçüsi…”,“… Süñü sekzinçi âletidür alp erüñ / Pes 
süñüsi olsa gerek alplaruñ…”,“…Alplara tokzunçı âlet yâr-durur / Düşmanı yâr kuvvetiyle arıdur ,İşbu 
tokuz nesnedür alp âleti / Bu tokuzsuz olmaz alplık hâleti…”. Âşık Paşa, Garib-Nâme I/1, 1,2,  Haz. Kemal 
Yavuz, TDK Yayınları, İstanbul:2000, b.8494-8541, s.430-432.  
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çıkartılmasıdır. Osmanlı alplarının da bu özelliklere sahip olduğu düşünülebilir. Nitekim, 

Osmanlı alplarının savaşlardaki cesareti, kuvveti ve dirayetli yapısının Osmanlı tarih 

yazıcılığında üzerinde sıklıkla durulan bir husus olduğu görülmektedir.  

 Âşık Paşa’nın saydığı diğer beş özellik ise alplık alameti olarak sayılabilecek 

unsurlar olan silahlar ve askerî teçhizatlardır. Türk tarihinin erken devirlerinden itibaren 

alplarla özdeşleştirilen bu beş unsur hakkında kısa değerlendirmeler yapılması konumuz 

açıdan önem arz etmektedir.   

Bahse konu beş unsurdan ilki savaş atlarıdır. Âşık Paşa’nın alpların üzerine yemin 

ettiğini bildirdiği kılıç27 ve diğer silahlardan önce “iyi bir ata” sahip olunmasının gerekli 

olduğunu bildirmesinin bir tesadüf olmadığı düşünülmektedir. Bu sıralamada ilk olarak 

atlara yer verilmesini, “alpların süvari olmalarının gerekliliğine” yapılan bir vurgu olarak 

değerlendirmek mümkündür.  Zira Dede Korkut Oğuznâmelerinde geçen “…at işler er 

öğinür, yayan erin umudı olmaz”28 sözü Türklerin piyade karşısında süvariye verdikleri 

önemi ve bu konudaki bakış açılarını ortaya koyması bakımından son derece dikkat çeken 

bir örnektir.  

Esasen, eski Türklerin bu bakış açısında atlara verilen önemin de büyük bir payı 

olduğu söylenebilir. Erken devir Türk ikonografisinde alpların çoğunlukla atlarıyla 

birlikte resmedildikleri görülmektedir. Eski Türklere ilişkin yapılan araştırmalarda; 

atların alp için sadece bir binek değil hayatta ve ölümde beraber yürünen arkadaş olarak 

kabul edildiği belirtilmektedir29. Ayrıca eski Türklerde, ölen alpların atlarının isim ve at 

geçimlerinin [at zırhları ve koşum takımları] alpın mezar taşına konması bir gelenek 

olduğu anlaşılmaktadır30.  Kül Tigin Abidesinin doğu ve kuzey cephesindeki satırlardan 

                                                 
27 “… Kılıç üzre and anuñçun içilür / Kim bu kâfir kanı andan saçılur…” Âşık Paşa, Garib-Nâme,  b. 
8531-8533, s.432. 
28 Dede Korkut Oğuznâmeleri, Haz. Semih Tezcan-Hendrik Boeschoten, s. 77 
29 Emel Esin, a.g.e., s.272. --------, Türklerde Maddi Kültürün Oluşumu, Kabalcı Yayınevi, İstanbul: 
2006, s. 265-276. 
30 Erdem Yücel, a.g.e., s. 39. 
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Kül Tigin’in atlarından birinin isminin “Alp Şalçı” olduğu anlaşılmaktadır31. Efsanelerde 

ismi geçen alpların atları da oldukça ilgi çekicidir. Manas’ın “Ak-Kula”, Bamsı Beyrek’in 

“Deniz Kulunu”, Battal Gazi’nin “Aşkar” adlı atları bunlardan bazılarıdır. Dede Korkut 

Oğuznâmelerinde Bamsı Beyreğin atını överken kullandığı ifadelerden bir alpın atına 

duyduğu sevgi ve bağlılık çok açık bir şekilde okunabilmektedir32.  

Alplar ile atların ilişkisinin farklı bir örneğini erken dönem Osmanlılarında da 

görmek mümkündür. Osmanlı kaynaklarında, Koyunhisar Savaşında (1301) hayatını 

kaybeden Osman Bey’in kardeşi Gündüz Alp’in oğlu Aydoğdu’nun mezarının da taşlarla 

çevirili olduğu ve ne zaman bir at sancılansa bu mezarın etrafında üç defa dönen bir atın 

şifaya kavuştuğu belirtilmektedir33.  

 Âşık Paşa’nın bahsettiği “iyi at” hiç kuşkusuz savaş atlarıdır. Savaş atları adından 

da anlaşılabileceği gibi, çarpışmalar ve savaşlar için özel eğitime sahip olan veya bu 

konuda doğuştan yetenekleri olan atlardır. Bu eğitimler, yay, mızrak, topuz, kılıç gibi 

silahlara göre vuruşma taktiklerini içerebildiği gibi saldırı, geri çekilme ve pusu 

manevraları gibi askeri taktikleri de içermekteydi. İyi eğitimli savaş atlarının alpların 

savaş alanlarındaki en önemli yardımcısı olduğunu ifade etmek mümkündür. Savaş 

atlarının etkili olması için, atın eğitiminin ve özelliklerinin yanı sıra at geçimlerinin 

kalitesi de önem taşımaktaydı. Nitekim Âşık Paşa alplardan bahsederken atların 

geçimlerinin [zırhlarının] önemine değinmiştir34. 

Alpların atlarında, alplığa işaret eden bazı nişanlar da bulunmaktaydı. Bu 

nişanların en sık rastlanılanları; ölmeye hazır olunduğunun göstergesi olarak atların 

                                                 
31 Doğu Cephesi: “Alp Şalçı ak atın binip tegmiş.” Kuzey Cephesi: “Alp Şalçı akın binip oplayu tegdi.” 
Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, Boğaziçi Yayınları, İstanbul: 1980, s.73-74.   
32 “Açuk açuk meydana benzer senin alıncuğun, İki şeb-çirağa benzer senün gözcüğezi, Ebrişüme benzer 
senün yelecüğün, İki koşa kartaşa benzer senün kulacuğun, Eri muradına yetürür senün arhacuğun, At 
demezem sana, kartaş derem, kartaşumdan yeğ. Başuma iş geldi, Yoldaş derem, yoldaşumdan yeğ.” Dede 
Korkut Oğuznâmeleri, Haz. Semih Tezcan-Hendrik Boeschoten, s. 82.  
33 Aşıkpaşazâde,  a.g.e., s. 64. Anonim Osmanlı Kroniği [Osmanlı Tarihi (1299-1512)], Haz: Necdet 
Öztürk, s.14.  
34 “… At dahı oldı bu kez bir ton gerek / Kim anuñla örtile karın yürek, Ger ururlarsa kılıçla kesmeye / 
Katı yaydan ok dokınsa geçmeye, Hem görenler heybet ala karşudan / Aña karşu durımaya korkudan…” 
Âşık Paşa, Garib-Nâme I/1, 1,2, , b. 8518-8519, s.431.  
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kuyruğunun bağlanması ve atların gerdanlarına “hotoz” asılmasıdır. Osmanlı 

kaynaklarında “kutas” şeklinde de ifade edilen hotoz; yabani sığır kuyruğu veya ipekten 

yapılan bir tür nişandır35. 13. yüzyıl Anadolu’sunda alpların hotaz veya benzeri bazı 

nişanlar kullandığına ilişkin ifadeler de rastlanmaktadır36. Esasen erken dönem Osmanlı 

alplarının atının kuyruğunu bağlamasına veya hotaz kullanmasına ilişkin herhangi bir 

veriye rastlanılmamıştır. Ancak her iki uygulamaya ilişkin görsel verilerin 15. ve 16. 

yüzyıl minyatürlerinde hatta padişah tasvirlerinde bile sıkça görülmesi; Osmanlıların bu 

nişan ve alametleri erken devirlerden başlayarak geç devirlere kadar kesintisiz bir şekilde 

yaşattıklarını düşündürmektedir. (Resim:2a-b-c) 

 Âşık Paşa’nın alpların özellikleri arasında saydığı üç silah olan yay, kılıç ve 

mızrak, esasen 11. ve 15. yüzyıllar arasında Anadolu Türklerinin en çok kullandıkları 

silahların başında gelmektedir. Bir piyade tarafından da etkili bir şekilde kullanılabilecek 

bu silahların; savaş atlarının gücü, hızı ve manevra kabiliyetiyle birleştiklerinde 

sahiplerini mükemmel bir savaşçıya dönüştürebildikleri söylenebilir. Bununla birlikte; bu 

silahların at üstünde etkin bir şekilde kullanılmasının büyük bir beceri ve tecrübe 

gerektiren bir husus olduğunu belirtmek gerekir. 

Birleşik Türk yayları, kısa olmaları ve gerildiğinde kirişinde yüksek miktarda 

enerji biriktirmeleri nedeniyle birkaç saniyede çekilip bırakılması gereken yaylardır. At 

üstünde hareketli bir okçunun iyi bir atış yapabilmesi için atıyla uyumlu bir şekilde 

hareket etmesi, son derece hızlı ve çevik bir olması gerekmektedir. Bu nedenle, atlı 

okçuluğun sıradan her askerin başarılı olabileceği bir alan olmadığının altını çizmek 

gerekir. Günümüzde son derece sıradan bir özellikmiş algılanan at üstünde yay 

kullanımının, aslında askerî nitelikleri son derece üstün kişiler tarafından başarıyla yerine 

getirilebilen bir iş olduğu değerlendirilmektedir. Bu kapsamda; yay kullanımının alplık 

                                                 
35 Emel Esin, a.g.e., s.273. 
36 Yazıcızâde Ali, Tevârîh-i Âl-i Selçuk [Oğuznâme-Selçuklu Tarihi], Haz. Abdullah Bakır, Çamlıca 
Basım Yayın, İstanbul:2009, s. 346-347. 
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özelliklerinden biri olarak sayılması, onların askerî niteliklerine yapılan bir vurgu olarak 

algılanmalıdır. Nitekim, Saltuknâme’de de ok atmanın yiğitliğin temel esaslarından biri 

olarak kabul ediğine dair ifadeler bulunması bu savı güçlendirmektedir37. 

 Her dönemde askerlerin yakın dövüş silahı olmasıyla ün salan kılıç ile mesafeli 

vuruşmalarda yarattığı delici etkiyle son derece ölümcül olan mızrak da at üstünde 

ustalıkla kullanılması gereken silahlardır. Atların hızını doğru silah tutuşu ve doğru vuruş 

hareketleriyle ivmeye çevirebilmek, bu silahların etkili bir şekilde kullanılmasında son 

derece önemlidir. Bu nedenle, kılıç ve mızrak da tıpkı yay gibi becerikli ve tecrübeli 

süvarilerin kullanabileceği silahlardır. Bu iki silahın alplar için özel bir önemi olduğu da 

anlaşılmaktadır. Alpların kılıçları üzerine yemin etmesi; onların kılıçlarını bilek 

güçlerinin, cesaretlerinin ve yiğitliklerini bir simgesi olarak gördüklerine işaret 

etmektedir.  

Mızrakların ise bir silah olmanın da ötesinde alplık nişanlarından biri olarak kabul 

edildiği anlaşılmaktadır. Zira Orta Asya’da yaşayan Türk alplarının mızraklarında kendi 

sancaklarını taşıyabildiklerine dair pek çok yazılı ve görsel kayıt bulunmaktadır. 

(Resim:3a-b-c) Alpların, mızraklarının uçlarına taktıkları ve çoğunlukla kırmızı olan bu 

kumaşlar, bir savaş bayrağı ve bir uğur alameti olarak kabul edilmiştir38. Kaşgarlı 

Mahmut bunlara “beçkem” denildiği de bildirmektedir39. Bu kelime Oğuz Türklerinde 

“perçem” olarak yaşamıştır40. Bazı kaynaklarda alpların kullandıkları bu şahsi nişanlara 

“ucuna ipek parçası takılan mızrak41” anlamına gelen “batrak” denildiği de 

görülmektedir42.  

                                                 
37 “Ok atmak, yazı yazmak, suda yüzmek, hem yiğit için gezmeh, çün Şerif bu dört hünerde mahir idi” 
Kemal Yüce, a.g.e., s.281. 
38 Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş VI: Bayrak ve Tuğlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Yayınları, Ankara: 1984, s. 257-260. 
39 Kaşgarlı Mahmud, Divanü Lûgat-it-Türk, Çev. Besim Atalay, C.1, Türk Dil Kurumu Yayınları, 
Ankara: 1985, s. 483.   
40 Bahaeddin Ögel, a.g.e., s.244 
41 Kaşgarlı Mahmud, a.g.e., s. 465 
42 Emel Esin, a.g.e., s.286.  
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Erken dönem Osmanlı alplarının da mızraklarının ucunda bu tür sancaklar taşımış 

olması ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirilmektedir. Zira ileri bölümlerde de ele 

alındığı üzere, mızrakların ucuna çatal bayrakların asılması geleneğinin 15. ve 18. 

yüzyıllar arasında başta kapıkulu sipahileri olmak üzere, timarlı sipahiler, akıncılar ve 

serhat kulu süvarileri tarafından yaşatıldığına dair çok sayıda veri bulunmaktadır. 

(Resim:4a-b) 

Alpların özellikleri arasında sayılan beşinci özellik olan giyim, yine yukarıda sözü 

edilen nişanlarla ilişkilendirilebilir. Tarihteki tüm Türk devletlerinin ordularında ağır 

zırhlı süvari birliklerinin var olduğu bilinmesine karşın; tarih boyunca Türkler hafif 

süvariler olarak kabul edilmişlerdir. Türk süvarilerinin giydiği kıyafetler göz önünde 

bulundurulduğunda; bu ön kabulde kısmi bir haklılık payı olduğu söylenebilir. Çünkü, 

Türk süvarilerinin kıyafetlerinde dikkat ettikleri en önemli hususların; binicinin at 

üstünde rahat hareket edebilmesi, kıyafetlerin at üstünde silah kullanımı sırasında 

dezavantaj yaratmaması ve atları gereksiz derece yoracak ağır teçhizatların 

kullanılmaması olduğu görülmektedir. 13. ve 14. yüzyıllarda uç bölgelerinde bulunan 

alpların da bu hususlara dikkat etmesi, onların hafif zırhlı süvariler sınıfında 

değerlendirilmesine neden olmaktadır. Bu noktada; Türk alplarının giyimlerinde yukarıda 

belirtilen hususlara dikkat etmesinin, onların zırh kullanmadıkları anlamına gelmediğini 

belirtmek gerekir. 

 Türk alpları, ataları olan Asya Hun süvarilerinden aldıkları mirasın bir devamı 

olarak mintan, çakşır ve çizme giymekteydiler43. Mintanlar genellikle aralarına metal 

plakalar yerleştirilmiş deri zırhların içine giyilmekteydi. Mintanların içe giyilmesindeki 

temel amacın hem gövdede koruyucu bir tabakada daha oluşturmak hem de zırhın vücutla 

doğrudan temasının yaratabileceği sorunları önlemek olduğu düşünülmektedir.  

                                                 
43  Özden Süslü, Tasvirlere Göre Anadolu Selçuklu Kıyafetleri, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 
Ankara: 1989, s. 183, Erdem Yücel, a.g.e., s. 38. 
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Alp giyimlerinin belki de en belirgin nişanı başın korunması amacıyla takılan 

başlıklardır. Aslında Orta Asya alplarının uzaktan heybetli bir görünüş sağlayacak demir 

veya bakır miğferler kullandıklarına dair görsel verilere sıkça rastlanmaktadır44. Bununla 

birlikte; 13. ve 14. yüzyıllarda Osmanlı alplarının başlarına genellikle börk giymeyi tercih 

olmaları pek muhtemel gözükmektedir. Zira 13. ve 14. yüzyıllarda Anadolu 

Türkmenlerinin genellikle kızıl börk giymesi45; kuruluş aşamasında diğer askerlerden 

farklı gözükmeleri için kapıkullarının ak börk giymelerine karar verilmesi ve diğer 

askerlerin beyleriyle birlikte kızıl börk giymeye devam etmesi hususları46 bu dönemde 

Osmanlı alplarının da kızıl börk giymiş olabileceklerini düşündürmektedir.  

Bu hususa ek olarak; Enverî tarafından Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşa’nın 

emrinde bulunan ve Gelibolu’nda bulunan kaleleri kuşatan askerlerin kızıl börk 

giydiklerinin bildirilmesi, bu düşünceyi destekleyen bir husus olarak karşımıza 

çıkmaktadır47. Nitekim, emrinde çok sayıda akıncı bulunan Orhan Bey’in oğlu Şehzade 

Süleyman’ın üç oğlundan birinin akıncı serveri olduğuna ilişkin bir kayıt da 

bulunmaktadır48. Ayrıca alplık geleneklerini 16. yüzyılın sonuna kadar güçlü bir şekilde 

sürdüren akıncıların kızıl börk giymesi, erken dönem Osmanlı alplarının da kızıl börk 

giydikleri savını güçlendirmektedir. Bu bağlamda, aşiret kuvvetlerinde ve akıncı 

müfrezelerinde Osmanlı Kara Kuvvetlerinin nüvesini oluşturan erken dönem Osmanlı 

alplarının; kadim Türk askeri geleneklerini yaşatan, savaşçı, gözü kara, iyi binici ve silah 

kullanmada mahir hafif süvariler olduğu söylenebilir. 

                                                 
44 Özden Süslü, a.g.e., s. 183-184, Emel Esin, a.g.e., s.269. Erdem Yücel, a.g.e., s. 38. 
45 Mehmet Fuad Köprülü, Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu, s.99. Halil İnalcık, Kuruluş Dönemi 
Osmanlı Sultanları 1302-1481, İSAM Yayınları, İstanbul:2013, s.83. Halil İnalcık ayrıca; Türkmenlerin 
kızıl börk giyerek savaşçı olmanın ayrıcalığını kazandığını böylece çobanlardan farklılaştıklarını ifade 
etmektedir. Bkz. Halil İnalcık, “Osmanlı Beyliği'nin Kurucusu Osman Beg”, Belleten, s.491. 
46 Neşrî, a.g.e., s. 183 s.74, Aşıkpaşazâde,  a.g.e., s.84, Oruç Beğ, Tevârih-i Âl-i Osmân (Oruç Beğ Tarihi 
1288-1502), Haz. Necdet Öztürk, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul: 2007, s. 21, Hoca Saadettin Efendi, 
Tacü’t Tevarih, C.I, Haz. İsmet Parmaksızoğlu, Kültür Bakanlığı, Ankara:1999, s.67-68. 
47 “… Cümle kızılbörk geydi subh-dem, Kal‘aya anlar dahı göründü hem…” Düstûrnâme-i Enverî (19-
22. Kitaplar) [Osmanlı Tarihi (1299-1465)], Haz. Necdet Öztürk, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul: 2012, 
b. 258, s.22.  
48 “… Biri İshâk u Melik Nâsır biri, Biri İsmâ‘îl akıncı serveri…” Düstûrnâme-i Enverî , b. 265., s.23.  
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Anadolu Selçuklu uçlarında yaşamaları nedeniyle gazâ ruhlarının artan Osmanlı 

alpları arasında, 11. yüzyılda Türkler arasında yerleşmeye başlayan alp-gazi anlayışının 

giderek güçlendiğini ifade etmek de mümkündür. Bu anlayışın zaman için alp-erenler 

adıyla anılan savaşçı dervişler vasıtasıyla İslam dünyasının diğer tanınmış gazilerinin 

adlarının hafızalarda canlanmasıyla mistik bir boyut aldığı ve Osmanlı toplumunda uzun 

bir süre etkisini sürdürmüş olduğu ifade edilebilir49. Esasen Halil İnalcık da Osman Bey’i 

“Uçlarda Türkmenleri gazâ savaşları için örgütleyen Subaşılardan bir alp-gazi olarak 

tanımlamıştır50” ki tarihi veriler bu tanımı bizce doğrulamaktadır.  

Kuruluş Devrinde Osmanlı askeri teşkilatı oluşturulmaya başladıktan ve teşkilat 

düzeninde çeşitli düzenlemeler yapılmaya devam ettikçe alpların askeri teşkilat içinde 

ocak olarak doğrudan yer almadıkları görülmektedir. Ancak alp-gazi geleneğini herhangi 

bir ocak yapılanması içine sığdırılacak bir teşkilat olarak değil Türkler arasında farklı 

coğrafyalarda, yüzyıllar boyunca yaşatıla gelen bir ruh, yaşam tarzı ve askerî kültür olarak 

ele almak gerekmektedir. Bu nedenle, yüzyıllar boyunca zorlu zamanlar, coğrafyalar ve 

koşullarda yeşererek kök saldığı ve güçlendiği; aksi koşullar altında da hızla gözden 

kaybolduğu söylenebilir.  Alp-gazi gelenekleri ve hatıralarının özellikle Osmanlı 

akıncıları arasında güçlü bir şekilde yaşatılmasının altındaki temel etkenin, Osmanlı 

Devleti’nin kuruluş aşamasındaki askerî kültürü besleyen uygun koşullar olduğu ifade 

edilebilir. 

Bu hususlara ek olarak; Osmanlı devletinin sınırları genişledikçe özellikle Avrupa 

sınırına yakın yerlerde ikamet akıncıların ve Malkoçoğlu, Turahanoğlu ve Evrenosoğlu 

gibi büyük akıncı ailelerinin önemli bir bölümünün Osmanlı beyliğinin kuruluşunda rol 

                                                 
49 Örneğin; 1438’de Türklerin eline düşen Macaristanlı György’in şu ifadeleri Seyyid Gaz’nin makam 
türbesine ilişkin kullandığı ifadeler bu geleneğin halk inanışlarına nasıl yansıdığını göstermesi bakımından 
dikkat çekicidir: “Türkler özellikle savaş ve kıtlık zamanlarında ve çarpışmalarda, Seyyid Gazi’ye dua edip 
yardım isteyip de isteği geri çevrilen kimse olmadığına inanırlar. Bu inanışları, sultanın, yöneticilerin ve 
halkın her sene türbesine sundukları türlü adakla- hayvan, her türlü değerli eşya, para- desteklenir.” 
Macaristanlı György, Türkler, Türklerin Gelenekleri, Görenekleri ve Hinlikleri Üzerine İnceleme, 
Çev. Lale Aslan Özcan, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul: 2009, s.92. 
50 Halil İnalcık, “Osmanlı Beyliği'nin Kurucusu Osman Beg”, Belleten, s.485. 
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oynayan alpların torunu olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Ayrıca 

alp-gazilerin hatıralarının Osmanlı’da 16. yüzyılın ilk çeyreğinde bile yaşatıldığını ve 

yiğit akıncı komutanların bu sıfatlarla anıldığını görebilmekteyiz. Kemalpaşazâde’nin 

1486 yılında Kara Boğdan akınının beyi Malkoçoğlu Bâli Beyi tanımlarken kullandığı 

ifadeler bun durumun en açık örneklerinden biridir51.  

Yüzyıllar içinde Osmanlı toplumunda alp kelimesi “seçi” ve “pehlivan” 

manalarıyla karşılanmaya başlamıştır52. Bununla birlikte; yüzyıllar boyunca alp-gaziliğin 

Osmanlılar tarafından sadece tarih, edebiyat, halk söylenceleri ve halk inanışlarında değil 

askerî ocaklar ve birlikler içinde de yaşatılmaya devam ederek Klasik Dönem Osmanlı 

Kara Kuvvetlerinin ruhunu teşkil ettiği savunulabilir.  

 

1.2. Kuruluş Dönemi Osmanlı Askerî Yapısının Klasik Dönem Osmanlı Ordu 

Teşkilatına Dönüşümü: (14. Yüzyıl ve 15. Yüzyıl’ın İlk Yarısı)    

Yukarıda da ifade edildiği üzere; Ertuğrul Bey dönemi ve Osman Bey’in ilk 

dönemlerinde Osmanlı Beyliğinin ilk muharip kuvvetleri büyük ölçüde alp-gazi 

geleneğini yaşatan Türkmen aşiret askerleri, akıncılar, nöker olarak adlandırabileceğimiz 

savaşçı beyler ve bunlara bağlı askerlerden oluşmaktaydı. Her ne kadar bu kuvvetler 

çoğunlukla süvari olsa da Osmanlı Kara Kuvvetlerinin erken safhalardan itibaren sadece 

süvarilerden müteşekkil bir ordu olmadığı görülmektedir. Osmanlı Kara Kuvvetlerinin 14 

yüzyılın başları ile 15. yüzyılın ikinci yarısı arasındaki 150 yıllık zaman dilimi içerisinde 

Klasik Dönem Osmanlı askerî teşkilatının temellerini oluşturan hızlı bir dönüşüm süreci 

yaşadığı değerlendirilmektedir. 15. yüzyılın ikinci yarısıyla 18. yüzyılın başı arasındaki 

dönemi tanımlayan “Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinin” askerî yapısını, savaş 

                                                 
51 “Ser-i hayl-i kümât- guzât Malkoçoğlı Bâli Beg ki, yâgîye tîğ-ı zehr-i âbdârı çalma ağî-ydı, ham-ı 
kemendi bağîlarün ayağı bağı ve zahm-i summ-i semendi tagîlerün bağrı dağı idi. Alb Erenlerdendi oka 
kılıca kalkân gibi göğüs gerenlerdendi, âhengi-i ceng olıcak sinân gibi savaşa baş açub girenlerdendi.” 
Kemalpaşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, VIII. Defter, Haz: Ahmet Uğur, TTK Yayınları, Ankara: 1997, 
s.95. 
52 Bahaeddin Ögel, Türklerde Devlet Anlayışı (13. Yüzyıl Sonlarına Kadar), s.246. 
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stratejilerini, silahlarını ve askerî teçhizatlarını daha iyi kavrayabilmek için; bahsekonu 

150 yıllık süreç içerisindeki dönüşümün hakkında bazı tespit ve değerlendirmeler 

yapılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.  

Bilindiği üzere Osmanlılar; hanedanlarının ve devleti kuran Türklerin soyunun 

Kayı boyuna dayandığını iddia etmekteydiler. Bu hususun doğruluğu kabul edilse bile53 

Söğüt-Domaniç bölgesine yerleşen Ertuğrul Bey’in maiyetindeki topluluğun bütün bir 

boy olarak değil de bu boyla kan bağı olan küçük bir aşiret olarak değerlendirilmesinin 

daha doğru olacağı değerlendirilmektedir. Çünkü, Ertuğrul Bey’in küçük bir uç beyi 

olarak görevlendirilmesi ve tarihi kaynaklarda Söğüt-Domaniç bölgesinde yerleşen bu 

topluluğun sayıca oldukça az olduğuna ilişkin ifadelerin bulunması gibi hususlar; 

Ertuğrul Bey döneminde ve Osman Bey’in ilk yıllarında Osmanlı beyliğinin elindeki 

temel askeri kuvvetlerin bir boy ordusu değil de küçük bir aşirete bağlı kuvvetler 

olduğunu düşündürtmektedir.  

Bilindiği üzere; bir devlet politikası olarak Anadolu Selçuklu Devleti, ülkenin 

düzenini ve merkezi denetimi sağlamak amacıyla konar-göçer yaşayan büyük boyları ve 

aşiretleri küçük parçalara bölerek farklı bölgelerde iskân ettirmekteydi54. Ertuğrul Bey’in 

kardeşi Dündar Bey ile birlikte diğer iki kardeşinden ayrılarak Anadolu içlerine doğru 

hareket etmesinin Selçuklu Devleti’nin uyguladığı bu politika bağlamında da 

değerlendirilebilir. Bu göçün nedenleri konumuzun dışındadır ve bu noktada üzerinde 

durulması gereken asıl husus; Osmanlı tarihî kaynakları Ertuğrul Bey ve Dündar Bey’in 

yanında 400 hane ile göç ettiğini belirtmesidir ki bu sayının bir boy ordusu için çok az 

olmasının yanı sıra aşiret kuvvetleri için bile çok fazla olmadığı söylenebilir55.   

                                                 
53 Bu konuda çok sayıda araştırma ve tartışma bulunmaktadır. Bazıları için bkz. Paul Wittek, The Rise of 
the Ottoman Empire: Studies on the History of Turkey, 13th-15th Centuries, University of London, 
London: 1938. Mehmet Fuad Köprülü, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Etnik Menşei Meseleleri”, Belleten, 
1943, C. VII, Sayı 28, ss.219-303. Faruk Sümer, “Osmanlı Devrinde Anadolu’da Kayılar”, Belleten, 1948, 
C.XII, Sayı: 47, ss. 575-615.  
54 Mesut Uyar ve Edward J. Erickson, Osmanlı Askeri Tarihi, İş Bankası Yayınları, İstanbul: 2014, s. 9.  
55 “Er-tugrul Tundar’ıla anda dört yüz mikdârı göçer-evle kalup, ol iki kardaşları yine vatan-ı aslîlelerine 
rücu itdiler” Neşrî, a.g.e., s.32. 
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Ertuğrul Bey ile birlikte Söğüt-Domaniç bölgesine yerleşen aşiretin içindeki 

süvariler, Beyliğinin ilk yıllarında Osman Bey’in gücünü dayandırdığı temel unsurdur56. 

Ancak Anadolu Selçuklu Devleti’nin çöküşü ve Anadolu’daki İlhanlı Valilerinin isyanı 

sonrasında ortaya çıkan kargaşa, yakın bölgelerdeki yerel tekfurlarla iyi ilişkilere dayanan 

siyasetin getirdiği görece daha güvenli olan bir ortam ve kuzey-batı Anadolu’ya akınlar 

düzenleyen Çobanoğluları ve Germiyanoğluları Beyliklerinin düzenledikleri akınlara 

iştirak etme fırsatının her daim mümkün olması nedenleriyle bu aşirete katılımların ve 

aşiret nüfusunun artmış olması ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirilmektedir. Bununla 

birlikte, Beyliğin yaşam sürdüğü yaylak-kışlak alanlarının yüzölçümleri göz önünde 

bulundurulduğunda aşiret nüfusunun ve dolayısıyla da barındırabileceği süvari sayısının 

çok olamayacağını söylemek de mümkündür.   

Tarih boyunca, Türklerin yeni yerleştikleri bölgelerdeki yerel kuvvetlerle yaptığı 

mücadelelerde sayıca rakiplerinden az olmasına rağmen sonunda galip çıkarak büyük 

devletler kurduğu pek çok örneğe rastlamak mümkündür. Gerard Chaliand, Orta Asya’nın 

yaşam koşullarıyla ilgili şu tespiti yapmıştır57:  

“Göçebe âlemi, nüfus bakımından sınırlıdır, Zira avcılık 
yoğun bir nüfusu besleyemez. Göçebelerin üstün gelmesine 
fırsat veren sayı değil, saldırıda yoğunlaşma, gafil avlama 
ve genellikle çok açık askeri üstünlüktür.” 
 

Osmanlı Bey’in başında bulunduğu aşiret kuvvetlerini de konar-göçer bir yaşam 

tarzına sahip basit çobanlar olarak ele almamak gerekmektedir. Bu kuvvetlerin, büyük 

devletlerin ve imparatorluklarının doğmasını sağlayan benzerleri gibi savaşçı 

karakterlerini ön plana çıkartan birikimlerinin bulunduğu son derece açıktır58. Esasen, 

Osman Bey’in elindeki temel kuvvetin az ya da çok oluşunun da sonuç açısından çok 

                                                 
56 Nejat Göyünç, “Kuruluş Devrinde Askerî Teşkilât ve Devşirme Düzeni”, Osmanlı Ansiklopedisi, C.6, 
Yeni Türkiye Yayınları, ss.558-560. s.558.  
57 Gerard Chaliand, Göçebe İmparatorluklar, Moğolistan’dan Tuna’ya MÖ V.-MS. XVI. Yüzyıllar, 
Çev: Engin Sunar, Doğan Kitap, İstanbul:2001, s. 31.   
58 Feridun Mustafa Emecen, Osmanlı Klasik Çağında Savaş, TİMAŞ Yayınları, İstanbul: 2010, s. 15. 
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belirleyici olmadığı düşünülmektedir59. Zira tarih boyunca savaşların sonucunu 

belirleyen temel etkenler; “iyi bir komuta”, “doğru bir strateji”, “başarılı askeri 

manevralar”, “deneyimli ve becerikli askerler” olmuştur ve Osman Bey’in askeri 

başarıları Osmanlı Beyliği ordusunun bu niteliklere sahip olduğuna işaret etmektedir.  

Osmanlı aşiret kuvvetlerinin askerî becerileri hakkındaki bilgiler gerçekten çok 

azdır. Ancak 1301 Koyunhisar (Bafeus) Savaşına ilişkin veriler değerlendirildiğinde 

Osmanlı süvarilerinin baskın yapma ve taktiksel geri çekilme uygulamalarını son derece 

başarılı uyguladığı görülmektedir; ki bu durum Osmanlı süvarilerinin neyi nasıl 

yapacağını iyi bilen deneyimli askerler olduklarına işaret etmektedir60. Ayrıca Osmanlı 

askerlerinin Koyunhisar Savaşında bozkır savaş taktiklerini kullanmaları; onların eski 

Türklerin askerî geleneklerini devam ettirdiklerinin bir göstergesi olarak kabul 

edilebilir61.  

Esasen, erken dönem Osmanlı kuvvetlerinin başka beyliklerin savaşçılarıyla 

beraber müttefik veya paralı asker olarak farklı bayraklar altında savaşarak önemli bir 

askeri tecrübe ve edinmiş olduklarına ilişkin savlar bulunmaktadır62. 13. ve 14 yüzyıllarda 

Batı Anadolu’daki Türk Beylikleri ve Türkmen aşiretleri arasındaki askeri geçişkenlikler 

göz önünde bulundurulduğunda, bu savların doğru olabileceği düşünülmektedir.   

Beyliğin başına geçtikten kısa süre sonra Bilecik, İznik, Bursa üçgeni içinde kalan 

bölgeye fetih akınları düzenlemeye başlamasının Osman Bey’in şöhretini oldukça 

arttırdığı anlaşılmaktadır. Bu şöhret, çevre bölgelerdeki alp-gaziler, akıncı beyleri ve 

servet edinmek isteyen askerler için bir çekim merkezi yaratmış olmalıdır. Bu noktadan 

itibaren Osmanlı Beyliğinin süvari birliklerinin sadece aşiret kuvvetlerinden oluşmadığı 

bir aşamaya gelindiği düşünülmektedir. Osman Bey’in Türkmen aşiretlerinden bazı 

                                                 
59 “Ol vakit gaziler azdı. Ve illâ her biri ejderhâ idi…” Anonim Osmanlı Kroniği [Osmanlı Tarihi (1299-
1512)], Haz.: Necdet Öztürk, s.11. 
60 Feridun Mustafa Emecen, a.g.e., s.17-18. 
61 Rudi Paul Lindner, Ortaçağ Anadolu’sunda Göçebeler ve Osmanlılar, Çev. M. Günay, İmge Kitabevi, 
Ankara: 2000, s.71. 
62 Mesut Uyar ve Edward J. Erickson, a.g.e., s.23 
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grupları, hem de başlarındaki beyleriyle beraber hizmetine almasının* ve onlarla birlikte 

fetihler gerçekleştirmesinin Osmanlı askeri teşkilatındaki ilk değişimi de beraberinde 

getirdiği söylenebilir. 

Osmanlı Kara Kuvvetlerine katılan bu beylerden bazıları Türk olduğu gibi [Samsa 

Çavuş ve kardeşi Sülemiş, Akça Koca, Kara Mürsel, Akbaş ve Yahşulu vb.] bazıları da 

Rum kökenli [Köse Mihal ve adlarını bilemediğimiz Lefke ve Çadırlı Beyleri vb.] 

tekfurlardır63. Fakat bunların da zamanla tıpkı Turgut Alp ve Hasan Alp gibi Osman 

Bey’in nökeri olduğu anlaşılmaktadır64. Bu beylerin Osmanlı Kara Kuvvetlerine askerî 

katkılarının son derece önemli olduğu savunulabilir. Taze ve savaşçı askerî kuvvetlere 

komutanlık etmelerinin yanı sıra bölgeyi çok iyi bilen ve fethedilen bölge halkı tarafından 

saygıyla karşılanan bu beylerin, Osmanlı Kara Kuvvetlerinin hem askerî potansiyelini 

artırdığını hem de fethedilen yerlerin elde tutulmasını kolaylaştırmış olduğunu söylemek 

mümkündür. Örneğin; Köse Mihal’ın rehberliğinde Sakarya Nehrini geçip, Taraklı 

Yenicesi ve Göynük’e yapılan akında Mudurnu bölgesine yerleşik olan ve yerel ahali 

nezdinde oldukça saygı duyulan biri olduğu belirtilen Samsa Çavuş’un elde edilen 

başarıda önemli payı olduğu anlaşılmaktadır65.   

Osman Bey’in fetihleri arttıkça akınlardan elde edilen gelirlerin yanı sıra ele 

geçirilen yerlerin bir bölümünün bu beylere “yurtluk” olarak verildiği görülmektedir. 

Kendisine yurtluk verilen kişinin, beyliğin siyasi bütünlüğüne riayet etme ve askerî 

                                                 
* YN: Günümüzde gerçekleştirilen bazı çalışmalarda “Yerel Beyler” “Akıncı Beyleri” ve “Uç Serdarları” 
olarak da tanımlanabilecek bu kişiler için İngilizce “Warlord” kelimesinin tercümesi olan “Savaş Beyi” 
kelimesi kullanılmaktadır. Her ne kadar bu kelime ilk bakışta yerinde gibi gözükse de Ortaçağ Batı 
Avrupa’sının feodal sistemine ait bir kavramın bu sistemden bağımsız bir dünya için kullanılmasının pek 
doğru olmayacağı düşünülmektedir.  
63 Sencer Divitçioğlu, a.g.e., s. 84-87. 
64 “Harman Kaya tekvurı Köse Mihal’i tutdılar. Andan Osmân Beg günâhın afv idüp, Osmân Bey’e nöker 
olup, cân u dilden muhibbi oldı.”, “Lifke tekvurıyla Çadırlu tekvurı dahı istikbal idüp, itâ‘at idüp, 
memleketin teslîm idüp, kendüler Osmân’a hâs nöker oldılar.”, “Ve dahı nökerleriñe in‘âm u ihsânı eksük 
itmiyesin ki…” Mevlânâ Mehmed Neşrî, a.g.e., s.39, s.57 ve 64-65. 
65 “Samsa Çavuş’ı sunuñ kenârında buldılar. Hâzır ve müheyya oldı. Bu gazileri togrı Sorkun üzerine iletdi 
ve ol vilâyetüñ kâfirler Samsa Çavuş-ıla âşinâ olmışlardı. Hemîn ki anı gördiler ve bu ‘askeri gördiler 
mutî‘ ve münkad oldılar.” Aşıkpaşazâde, a.g.e., s.283. 
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yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olduğu öne sürülmektedir66. Selçuklulara bağlı 

uç beylerinin faydalandıkları “fethi hakkı- kılıç hakkı” uygulamasının erken dönemlerden 

itibaren Osmanlı Beyliğinde pek uygulanmayarak; bunun yerine ele geçirilen yerlerden 

önemli miktarlarda toprağın bu beylere verilmesi, Osmanlı siyasi ve askerî hayatının 

gelişimine ilişkin yapılacak çalışmalarda son derece dikkate alınması gereken bir 

husustur67. Ayrıca bu uygulamanın Osmanlı timar sisteminin habercisi olduğunu öne 

sürmek de mümkündür. Esasen, bu dönemde arazileri vergilendirmeyi temel alan bir 

tahsis olmaktan ziyade ortaya konulan başarının ödülü olarak bir şahsa verilen yurtluk 

uygulamasının timar sistemiyle bağlantısı olduğuna ilişkin savların tartışmalı taraflarının 

da bulunduğu düşünülmektedir. Ancak bu uygulamanın Osmanlı akıncı teşkilatıyla 

bağlantısı olduğu hususu hiçbir tartışma götürmemektedir.  

Bilindiği üzere, Selçuklulara bağlı Türkmen uç beylerinin kendilerine sağlam 

dayanak bölgeleri tesis ettikten sonra emirlerindeki beylere akın istikametleri belirleme 

gibi bir gelenekleri bulunmaktaydı68. Bu gelenek, uç beylerinin etki alanlarını arttırdığı 

gibi beyliğin ekonomik refahına da katkı sağlamaktaydı. Bununla birlikte; 

gerçekleştirilen akınlarla zenginleşen ve güçlenen bu beyler, bağlı oldukları uç 

beyliğinden koparak kendi egemenlik alanlarını ilan edebilmekteydiler. Bu nedenle 

Osmanlılar, başından itibaren akıncı beyleri ve onların aileleri konusunda son derece 

hassas davranmış; akıncıları Orhan Bey’in oğlu Şehzade Süleyman örneğinde olduğu gibi 

ya hanedan üyelerinin komutasına vermiş ya da Mihaloğluları, Evrenosoğluları, 

Turahanoğluları ve Malkoçoğluları gibi 17. yüzyıla kadar şöhretlerini koruyan güvenilir 

akıncı aileleri vasıtasıyla teşkilatlandırmışlardır. 

Özellikle Orhan Bey dönemindeki Rumeli’ye geçişle birlikte askerî etki alanını 

arttıran akıncıların teşkilatlandırılmasının, bir yüzyılı bulan fakat Osmanlı askerî tarihi 

                                                 
66 Mesut Uyar ve Edward J. Erickson, a.g.e., s.30. 
67  Mustafa Akdağ, a.g.e., C.I, s.428.  
68 Mesut Uyar ve Edward J. Erickson, a.g.e.,, s. 25 
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açısından son derece önemli safhayı temsil eden bir gelişme olduğu söylenebilir. Zira 

Osmanlı uç geleneğinin bir ürünü olan Akıncı Ocağının, başta Rumeli olmak üzere 

Avrupa’nın iç kesimlerine kadar devletin genişletilmesinde önemli hizmetlerde bulunmuş 

bir askeri teşkilat olduğu bilinmektedir69. 

Osman Bey’in kapısındaki kul ve nökerlere belirli ücret (ulufe) ödediği varsaymak 

mümkündür. Bu askerler Osmanlı İmparatorluğunun ilk hassa birlikleri olarak kabul 

edilebilir. Ancak bunların dışında; giderek artan asker ihtiyacını karşılamak için 

gönüllülerden oluşan ve Anadolu Selçuklularındaki “Haşer” birliklerine benzer ulufeli 

askerlerin orduda yer bulmaya başladığı; bunların Söğüt, Karacaşehir, Eskişehir ve 

Bilecik dolaylarındaki gönüllü gençlerden toplandığı ileri sürülmektedir70. Bununla 

birlikte; bu askerlerin Batı terminolojisinde yer alan “paralı askerler”den farklı olduğu, 

gerek Anadolu Selçukluları gerekse Türk-İslam Devletlerinde bu kapsamda 

değerlendirilecek asker istihdamına rastlanmadığı, kaynaklarda geçen “Haşer” ve 

“Leşker-i Cerîde” ifadelerinin genellikle savaş için vilayetlerden toplanan düzensiz 

birlikler veya yardımcı kuvvetler için kullanıldığını ifade eden çalışmalar da 

bulunmaktadır71. Bu konu hakkında İsmail Hakkı Uzunçarşılı, ücret alıp almadıkları 

hususuna hiç değinmeden İbn-i Bibi’yi referans göstererek bu birlikler için “vilayetten 

toplanan bir sınıf asker” tanımı yapmıştır72. Ancak müellif; Selçuklularda, İran 

tarihlerinde ve Moğollarda da görülen haşerleri, hem keşif kolu olarak görev yapmaları 

hem de hafif silahlarla donanmış askerler olmaları nedeniyle Osmanlılardaki akıncılara 

benzetmiştir73.  

                                                 
69 Emine Erdoğan Özünlü ve Ayşe Kayapınar, Mihaloğulları’na Ait 1586 Tarihli Akıncı Defteri, TTK, 
Ankara: 2015, s.1.  
70 Halime Doğru, Osmanlı İmparatorluğunda Yaya-Müsellem Teşkilatı (XV. ve XVI. Yüzyılda 
Sultanönü Sancağı), Eren Yayıncılık, İstanbul:1990, s.3.  
71 Erkan Göksu, Türkiye Selçuklularında Ordu, TTK Basımevi, Ankara: 2010, s.114-115. 
72 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilâtına Medhal, TTK Basımevi, Ankara: 1988, s.55  
73 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., s.233. 
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Ayrıca bahse konu gönüllü köylülerin hafif piyadelerden mi oluştuğu yoksa süvari 

mi olduğu hususunun da kesin olmadığı düşünülmektedir. At üstünde savaşma becerisine 

sahip gönüllülerin süvari olarak; atı olmayan veya bu konuda beceri geliştirememiş 

olanların ise piyade olarak orduda bulunmaları mümkün gözükmektedir. Nitekim bazı 

kaynaklar; 1301 Koyunhisar savaşında Osmanlı Kara Kuvvetlerinde az sayıda piyade 

bulunduğunu belirtmektedir ki74; bu husus doğruysa söz konusu piyadelerin ulufeli 

gönüllü köylüler veya Ahiler tarafından örgütlenen piyadeler olması muhtemeldir. Ulufeli 

gönüllü köylülerle ilgili elimizde fazla bir veri bulunmadığından bu konuda daha fazla 

değerlendirme yapılamamaktadır. Ancak bu uygulamanın Orhan Bey döneminde kurulan 

“Yaya ve Müsellem Teşkilatının” basit bir örneği olduğu tezine katılmak mümkündür75.  

Osmanlı devletinin 14. yüzyılın ortalarından itibaren ele geçirmeye başladığı diğer 

Türk Beyliklerinin askerî gücünü de kendi gücüne dâhil ettiği görülmektedir. Bu askerî 

kuvvetlerin bir kısmı, eski beyliklerin hanedan soyundan gelen asilzâdelerin veya bunlara 

bağlı ümeranın kendi has birlikleriyle Osmanlı devletinin hizmetine girmesiyle; bir kısmı 

ise eski beylik tarafından verilen yurtluk ve timarların Osmanlılar tarafından devam 

ettirilmesiyle Osmanlı askerî kuvvetinin bir parçası haline geldiği anlaşılmaktadır. 

Özellikle, diğer beyliklere bağlı ümeranın katılımının Osmanlılar açısından son derece 

faydalı sonuçlar verdiği söylenebilir. Nitekim, Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşa’nın 

Rumeli’ye geçişine yönelik hazırlık ve sefer aşamalarının yürütülmesinde önemli katkılar 

sunan ve sonrasında askeri faaliyetleriyle Rumeli’nin ele geçirilmesinde önemli bir rol 

                                                 
74 Halil İnalcık, George Pachymeres’in 1301 tarihli Koyunhisar (Bafeus) Savaşı’nda Osman Bey’e bağlı 
birlikler arasında yaya askerler de bulunduğunu yazdığını aktarmaktadır Halil İnalcık, "Osman Ghazi's 
Siege of Nicaea and the Battle of Bapheus", The Ottoman Emirate (1300-1389), Ed. Elizabeth 
Zachariadou, Crete Universty Press, Rethymnon: 1993, ss. 77-99. s.95. Mesut Uyar ve Edward J. Erickson, 
a.g.e., s.21-22. 
75 Halime Doğru, a.g.e., s.4  
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üstlenen Ece Bey, Fazıl Bey, Evrenos Bey* ve Hacı İlbey’in* Karesi ümerasından olduğu; 

Karesi Beyliğinin ilhak edilmesiyle adı geçen beylerin Osmanlı hizmetine girdiği ifade 

edilmektedir76. Özellikle Karesi Beyliği’ne bağlı beylerin Osmanlı askeri gücüne 

katılmasının sadece Gelibolu üzerinden Rumeli’nin fethedilmesinde değil; akıncıların 

Rumeli’nde teşkilatlanması sürecine önemli katkılar sunduğu ve bu açıdan bakıldığında 

Karesi Beyliğinin ilhakının Osmanlı siyasi ve askeri tarihinde özel bir önemi olduğu 

savunulabilir.  

14. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı askerî teşkilatının henüz yeni kurulmakta 

olduğunu göz önünde bulundurularak; Rumeli ile önceden ticari ve siyasi ilişkileri 

bulunduğu belirtilen77 ve çoğunluğu eski Karesi ümerası olan komutanların uçbeyi olarak 

görev yapmalarının sağladığı faydaların hiç de azımsanmayacak derecede olduğu 

düşünülebilir.  Örneğin; önceleri Tekirdağ, Malkara ve İpsala’nın fethedilmesi sırasında 

ve sonraları Meriç nehri boyunca gerçekleştirdiği akınlar ve seferlerle Edirne’nin ele 

geçirilmesinde son derece kritik bir rol üstlenen Hacı İlbey’in attığı stratejik adımlar 

incelendiğinde bölgenin siyasi, toplumsal ve coğrafi yapısını son derece iyi bilen bir 

komutan olduğu kanaati uyanmaktadır.  

Orhan Bey ve I. Murat dönemlerinde diğer Türk Beyliklerinin de Osmanlı 

hâkimiyetine geçmesinin, Osmanlı devletinin hem Anadolu’daki pozisyonu güçlendirmiş 

olduğu hem de Osmanlı Kara Kuvvetlerinin askerî yapısını çeşitlenmesini sağladığı 

                                                 
* YN: Evrenos Bey’in Karesi ümerasından olup olmadığı hususu tartışmalı bir konudur. Aşıkpaşazâde ve 
Neşrî tarihlerinde Evrenos Bey’in adının diğer Karesi ümerası arasında geçmediği ve bu hususun Osmanlı 
kroniklerine sonraki yüzyıllarda eklenmiş olabileceğini savunan çalışmalar bulunmaktadır. Bkz. Ayşegül 
Kılıç, Bir Osmanlı Akıncı Beyi Gazi Evrenos Bey, İthaki Yayınları, İstanbul:2014, s.51-52 ve 175. Heath 
Ward Lowry ve İsmail Erol Erünsal, Yenice-i Vardar’lı Evrenos Hanedanı: Notlar ve Belgeler, 
Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, İstanbul: 2010.  
* YN: Kaynakların önemli bir bölümünde Hacı İlbey’in Karesi Beyliğinin veziri olduğu belirtilmektedir. 
Ancak onun aynı zamanda Karesi ordusunun başkomutanı olduğuna ilişkin kayıtlar da bulunmaktadır. 
“…Vezîri Hacı İlbegi varidi. Karasi mülkine ser-leşkeridi…” Hadîdî, Hadîdî Tarihi [Manzum Osmanlı 
Tarihi (1285-1523)], Haz. Necdet Öztürk, Bilge Kültür Sanat, İstanbul:2015, b. 962-963, s.64. 
76 “…Karasi ilinden ki, Rûm ili kurâsından Gelibolı mukâbelesinde berr-i Anatolı’dan kenâr-ı deryâ-bârda 
bir sancaklık yirde şehzade Ece Beg ve Gazi Fâzıl ve Evronos Beg nâm ahâlî-i vukuf üç nefer sipâhiler 
salgın alup anları getürtdi…” Celâlzâde Sâlih Çelebi, Hadîkatü’s- Selâtîn, Haz: Hasan Yüksel, H. İbrahim 
Delice, TTK Yayınları, Ankara: 2013, s.39. Zerrin Günal Öden, Karası Beyliği, TTK Basımevi, Ankara: 
1999, s.54, 74 ve 79. 
77 Mustafa Akdağ, a.g.e., C.I, s.182.  
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anlaşılmaktadır. 14. yüzyılda kurumsal yapılarını ve dolayısıyla askerî teşkilatlarını 

koruyan Germiyanoğluları, Aydınoğluları, İsfendiyaroğluları ve Menteşeoğluları gibi 

beyliklerin Osmanlılara haraçgüzâr olmalarıyla birlikte; bu beyliklere bağlı askeri 

kuvvetlerin savaşlarda Osmanlı Kara Kuvvetlerine yardımcı kuvvet olarak katıldıkları 

anlaşılmaktadır. Benzer bir durum, Balkanlardaki devletler içinde söz konusudur. 

Örneğin; 1386 yılında Karamanoğlu Beyliğiyle yapılan savaşa İsfendiyaroğluları ve 

Germiyanoğlularına bağlı kuvvetlerin yanı sıra Sırp Despotluğuna bağlı kuvvetlerin de 

Osmanlı saflarında savaşa katıldıklarına dair kayıtlar bulunmaktadır78. Osmanlı tarihî 

kaynaklarında I. Kosova Savaşında Osmanlıların saflarında Saruhan, Aydın, Menteşe, 

Teke, Karaman, Kastamonu, Germiyan, Hamid beylerinin savaştığına dair ibareler vardır. 

Lakin farklı kaynaklarda bunların bazılarının ismi zikredilirken bazılarının 

edilmemektedir. Ancak Saruhan, Aydın ve Menteşe beylerinin Osmanlı Kara 

Kuvvetlerinin yanında bulunduğu konusunda hemen hemen tüm kaynaklar hemfikirdir79.  

Ayrıca I. Kosova Savaşında Osmanlı Kara Kuvvetlerinin sol cenahına konuşlanan 

Hamitoğulları’na bağlı 1000 kişilik okçu birliğinin ön saflara yerleşerek ağır zırhlı Sırp 

kuvvetlerinin ilk saldırılarını karşılamak gibi kritik bir rol üstlendiklerine ilişkin kayıtlar 

da askerî stratejide hafif piyadelerin üstlenmeye başladığı görevler bakımından dikkat 

çekicidir80.  

Bu bağlamda; 14. yüzyıl Osmanlı Kara Kuvvetlerinin askeri yapısı ele alınırken 

Anadolu Selçuklu Devleti’nin askeri örgütlenmesine kısmen benzeyen yanları bulunan 

Anadolu Beyliklerinden ve Balkanların feodal askeri gelenekleri yaşatan Hristiyan 

devletlerden Osmanlı Kara Kuvvetlerine dâhil olan muharip veya lojistik askerî 

unsurların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.   

                                                 
78 “…Diyâr-ı İsfendiyâr’dan ve Germiyan’dan yarag u yatı, esbâb u âlâtı mükemmel asker geldi. Ahd-i 
mukarrer üzerine Las’dan dahı sâz u selebi müretteb bir mikdâr leşker geldi.” Kemalpaşazâde, Tevârih-i 
Âl-i Osman III. Defter, Haz: Abdullah Satun, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul:2014, s.56. 
79 Paul Wittek, Menteşe Beyliği, Çev. Orhan Şaik Gökyay, TTK Basımevi, Ankara: 1999, s. 77.  
80 “Sultan Mur’ad Gâzi buyurdı, bin okçı sag kola turdı, ki re‘isleri Malkoç’dı. Bin okçı sola turdı, ki 
re‘isleri Hamîd-oglı’nun oğlı Mustafâ idi.” Neşrî, a.g.e.,  s.134 
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14. ile 15. yüzyıl arasında Osmanlı Kara Kuvvetlerinin bir “Bey”in etrafında 

kümelenen bir savaşçılar grubu olmaktan çıkarak büyük meydan muharebelerinden 

zaferle çıkabilen ve güçlü surlara sahip kaleleri ele geçirmeye muktedir kuşatmalar 

gerçekleştiren disiplinli bir orduya dönüştüğü görülmektedir81. Orhan Bey döneminde 

Osmanlı Kara Kuvvetlerinin girdiği teşkilatlanma sürecinin, bu dönüşümün en önemli 

aşamalarından biri olduğu değerlendirilmektedir. 

Osman Bey döneminde, Türkmen süvarilerinin ağırlıklı güç olduğu Osmanlı Kara 

Kuvvetlerindeki askeri kuvvetlerin bir noktadan sonra yeterli gelmediği anlaşılmaktadır. 

O nokta, Beyliği fetih siyasetini devam ettirmeye teşvik eden ekonomik, sosyal ve siyasal 

iç dinamizmin son derece güçlendiği; bunun sonucunda devletin sınırlarının sürekli 

genişlediği, fethedilen yerlerin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik 

ihtiyaçların arttığı ve giderek daha güçlü surlara karşı kuşatma savaşları verilerek daha 

büyük ve komplike savaşların gerçekleştirilmeye başlandığı 14. yüzyılın ilk çeyreği ile 

ilk yarısı arasındaki bir zaman diliminde olmalıdır.  

Orhan Bey döneminde başlayıp I. Murat’ın hükümdarlığının son devirlerine kadar 

devam eden bahse konu zaman diliminde; kimi zaman yeni bir kurumun kurulması, kimi 

zaman da bazı kurumların ilga edilmesi veya değiştirilmesini içeren bir dizi 

düzenlemeleri içeren bir askerî teşkilatlanma sürecine girildiği görülmektedir. Burada 

üzerinde dikkatle durulması gereken en önemli hususlardan biri; bu askerî 

teşkilatlanmanın devletin idarî ve malî sisteminin bir parçası olarak ele alınmasıdır. Zira 

Osmanlı tarihi boyunca askerî teşkilat, silah ve lojistikle ilgili ortaya çıkan ihtiyaçların 

karşılanmasına yönelik atılan her türlü adımın, bir dizi idari ve mali düzenlemeyi de 

beraberinde getirdiğini gözlemlemek mümkündür.  

                                                 
81 Colin Imber, Osmanlı İmparatorluğu 1300-1500 İktidarın Yapısı, Çev. Şiar Yalçın, Bilgi Üniversitesi 
Yayınları, İstanbul: 2006, s.334. 
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Osmanlı askeri teşkilatında düzenli birlikler oluşturmaya yönelik ilk 

düzenlemenin 1325 yılı civarında “Yaya ve Müsellem” teşkilatının kurulması olduğu 

söylenebilir. Bu teşkilatın Osman Bey döneminden beri savaş zamanlarında gönüllü 

olarak orduya katılan köylüleri sürekli ve disiplinli bir askeri güç haline getirme hedefiyle 

kurulduğu değerlendirilmektedir.  

Osmanlı kaynakları, bu birliklerin kurulması önerisinin Orhan Bey’in kardeşi 

Alaeddin Paşa ve Çandarlı Kara Halil Paşa tarafından getirildiği hususunda hemfikirdir.  

Bu öneriye göre; Türk çocuklarının bahadırlarından askerler seçilecek, ocağa yazılanların 

her birine bir gündelik belirlenerek seferde iken ücretleri verilecek ve bunlar seferden 

döndükten sonra memleketlerine işlerinin başlarına dönerek ve ücretleri kesilecekti82. 

Yaya ve müsellem ocaklarının kuruluşunun duyurulmasıyla ciddi bir rağbet gördüğü ve 

Beyliğe bağlı illerden çok sayıda insanın bu teşkilata adı yazdırmak için başvurduğu 

anlaşılmaktadır83. Sadece yaya ve müsellem ocağına kayıtlarda değil, eş zamanda veya 

sonrasında illerden asker alımlarına da toplumun çok rağbet ettiği görülmektedir. Söz 

konusu durumu Beylikler devri Anadolu’sunun siyasi ve ekonomik hayatında yaşanan 

derin değişikliklere bağlamak mümkündür84. Bu bağlamda; 14. ve 15 yüzyıllar arasında 

Osmanlı Kara Kuvvetlerinin teşkilatlanma sürecinde, Anadolu’daki siyasal ve ekonomik 

değişimler nedeniyle, ordunun ihtiyacı olan insan kaynaklarının temin edilmesinde 

Osmanlı devlet ricalinin çok zorluk çekmediği savunulabilir.   

Bu ocağa yazılan yaya veya atlı askerlere, sancaklarda çiftlik tahsis edilmiş ve 

Orhan Bey döneminde hassa ordusu sayılarak ve sancaklara bölünerek başlarına 

sancakbeyi tayin edilmiştir85. Bu askerler, savaşa veya sefere çağrıldıkları zaman belirli 

                                                 
82 Müneccimbaşı Ahmed İbn Lütfullah, Câmiü’d-Düvel, Osmanlı Devletinin Kuruluş Tarihi (1299-
1481), Haz. Ahmet Ağırakça, Akdem Yayınları, İstanbul: 2014, s.112 
83 “… Ol eyitdi: “İlden yaya yazup çıkarmak gerek.” Bes yaya yazmağa başladılar. Çoklar kādıya rişvetler 
virdiler, beni yazdur diyü. Yayaya yazılmaga şöyle rağbet gösterdiler. Ol zamânda anlar dahı ak börk 
giyerlerdi…” Neşrî, , a.g.e., s.73-74. Aşıkpaşazâde, a.g.e., s. 311.“Ve Anadolu’da yaya yazmak Orhan 
zamanından kaldı” Anonim Osmanlı Kroniği [Osmanlı Tarihi (1299-1512)], Haz. Necdet Öztürk, s.17. 
84 Mustafa Akdağ, a.g.e., C.I, s.104. 
85 Halime Doğru, a.g.e., s. 6.  
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bir ücret karşılığında orduya katıldıkları için barış zamanında topraklarında kendi işleriyle 

uğraşıyor ancak vergiden muaf tutuluyorlardı86. Bu vergi gücünden muafiyet durumunun 

“müsellem” kelimesiyle karşılandığını; böylece atlı ve yaya olarak orduya katılan bu 

birliklerin “yaya ve müsellem” şeklinde anıldığını; yayaların piyade, müsellemlerin de 

atlı birliklerden meydana geldiği yolundaki ayrımın da sonraki dönemlerde ortaya 

çıktığını savunan çalışmalar bulunmaktadır87. Ancak; başlangıçtan itibaren piyadelere 

yaya, süvarilere de müsellemlere denilerek bunların iki ayrı hizmet birimi gibi algılayan 

çalışmaların çoğunlukta olduğu görülmektedir88.  

Osmanlı tarihî kaynakları, yaya ve müsellem teşkilatına katılanların aynı zamanda 

ak börk giydiklerini belirtmektedir. Bu uygulamanın, Orhan Bey’in bir padişah düzeyinde 

hükümdarlığa erişmesinin simgesi olarak oluşturulan hassa birliğinin kızıl börklü 

Türkmenlerden farkını ortaya koymak amacıyla hayata geçirildiği ifade edilmektedir89. 

Daha sonraki dönemlerde teşkil edilen diğer hassa birliklerinin de ak börk giymesi bu tezi 

güçlendirmektedir. 

Ancak yaya ve müsellem askerlerinin kazandıkları bu ayrıcalığın çok uzun 

sürmediği görülmektedir. Zira kısa süre sonra Osmanlı devlet ricalinin bu teşkilatın 

büyüyen devletin ihtiyacını karşılayamaz hale gelmesiyle yeni birtakım teşkilatların daha 

kurulmasını kararlaştırdığı anlaşılmaktadır90. Bu kararın arkasında yatan sebeplerden en 

önemlisinin yaya ve müsellem askerlerinin yarattığı bazı sorunlar olduğu söylenebilir. 

Müneccimbaşı bu durumu; “Bir müddet sonra bunlar sefer ve hazarda fesat çıkarmaya 

başladılar. Sultan da bu teşkilatı kaldırdı…91” ifadeleriyle anlatmaktadır. Bu sorunların 

                                                 
86 Osmanlı kroniklerinde bu askerlerin her birine günlük dörtte bir şer’i dirheme denk gelen 1 akçe ücret 
verildiğini belirtmektedir. Müneccimbaşı Ahmed İbn Lütfullah, a.g.e., s.112. Hoca Saadettin Efendi, a.g.e., 
C.I, s.68-69. 
87 Feridun Mustafa Emecen, “Yaya ve Müsellem”, DİA, Yıl: 2013, Cilt: 43, ss. 354-356, s.354. 
88 Mesut Uyar ve Edward J. Erickson, a.g.e., s.27-29. Halime Doğru, a.g.e., s. 6-7. Gyula Kàldy-Nagy, 
“The First Centuries of the Ottaman Military Organization”, Acta Orientalia Academiæ Scientiarum 
Hungaricæ, Vol.31, No.2, 1977, ss.147-183, s.162. Colin Imber, a.g.e., s.345. 
89 Halil İnalcık, Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları 1302-1481, s.83. 
90 Abdülkadir Özcan, “Osmanlı Askeri Teşkilatı”, Osmanlı Ansiklopedisi, C.6, Yeni Türkiye Yayınları, 
ss.551-557. s.551. 
91 Müneccimbaşı Ahmed İbn Lütfullah, a.g.e., 112. 
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neler olduğu tam olarak bilinmemektedir. Ancak; hassa birlik olmalarının kazandırdığı 

statüyü taşrada kötüye kullanmak, ekin ve hasat zamanlarında sefere gitmekten kaçınmak, 

aile bağlarını gözeterek savaşlarda yeterince cesur davranmamak, sefere katılmamak ve 

seferlerin hasat zamanına sarkması halinde geri dönmek için disiplinsiz davranışlarda 

bulunmak bu sorunlardan bazıları olabilir92.  

Yukarıda sıralanan veya diğer çeşitli nedenlerle; I. Murat döneminde yayaların 

azeb askeri ve yeniçerilerle, müsellemlerin ise kapı kulu sipahileri ve timarlı sipahilerle 

yer değiştirdiği ve bunların silah ve cephane taşıyan, sefer sırasında yol, köprü inşası ve 

tamiriyle uğraşan yardımcı birliklere dönüştürüldükleri bilinmektedir93. Ancak söz 

konusu dönüşüme rağmen; I. Kosova savaşında ön saflara yerleştirilen birlikler arasında 

yayaların da yer alması; askerî teşkilat yapısının çok daha yerine oturduğu bir dönem olan 

14. yüzyıl sonlarında bile gerektiğinde savaş alanlarında kullanılabildiklerini ortaya 

koymaktadır94. 

Yaya ve müsellem teşkilatının Osmanlı askerî tarihi açısından en önemli 

özelliklerinden biri, Osmanlı Kara Kuvvetlerindeki ilk kapıkulu piyade teşkilatı denemesi 

olmasıdır. Eyalet askeri olmaları nedeniyle bir piyade sınıfı olan azeb askerlerinin ve 

hassa ordusu olmaları nedeniyle de yeniçerilerin öncüsü sayılmaları mümkündür.   

Bu noktada; çok büyük bir bölümü süvarilerden oluşan Osmanlı Kara 

Kuvvetlerinin, savaşların kazanılmasında hayati roller üstlenen diğer piyade sınıflarını 

nasıl ve kimlerden teşkil ettiğinin ele alınmasında konumuz açısından fayda vardır.    

                                                 
92 Alpay Bı̇zbı̇rlı̇ ve Yusuf Çiçek, “XV. Yüzyıl Sonlarında Saruhan Sancağında Pı̇yâde Teşkilatı, Yaya 
Çı̇ftlı̇klerı̇ ve Demografik Yapı”, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, Cilt 23, Sayı 1, İstanbul: 
2013, s.4.  
93 Gábor ÁgostonOsmanlı’da Strateji ve Askeri Güç, Çev: Muhammed Fatih, Timaş Yayınları, İstanbul: 
2013, s.27. 
94 Oruç Bey I. Kosova Savaşında Anadolu’dan 10.000 yaya askerinin toplandığını belirtmektedir.  Oruç 
Beğ, a.g.e. , s.41. Enverî’nin eserinden de bu yayaların ordunun önüne dizildiği sonucu çıkartılmaktadır.“… 
Yaya oğlanıydı önünde anun, Hem deve katırdı sonunda anun…” Düstûrnâme-i Enverî (19-22. Kitaplar), 
b.331-332, s.27.  
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Erken dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerindeki ilk piyadelerin Osman Bey’in 

emrine geçmiş ulufeli gönüllüler ve Ahi teşkilatı tarafından örgütlenen fityanlar olduğu 

düşünülebilir. Osman Bey döneminde, bu piyadelerin sayısının ordunun geneline hâkim 

olan süvarilere kıyasla oldukça az olduğu değerlendirmesini yapmak mümkündür. 

Bununla birlikte; bu askerlerin özellikle Ahilikle bağlantısı ortaya konulabilirse sahip 

oldukları etkinin tahmin edilenden daha fazla olduğu ortaya çıkabilir.  

Aşıkpaşazâdenin saydığı dört taifeden biri olan Ahiyân-ı Rum’un95 üstlendiği 

misyonun etkilerini sadece bürokratik, sosyal ve ekonomik hayatın düzenlenmesinde 

değil; aynı zamanda askeri teşkilatlanmada da görebilmek mümkündür. Kuruluş 

Döneminde Osman Bey’in nüfuzundan yararlandığı Şeyh Edebalı’nın Ahilerin 

ulularından olması, ilk fetihlerin gerçekleşmesinde önemli katkıları olan Ahi Hasan*, Ahi 

Mahmut ve Osmanlı askeri teşkilatının kurulmasında önemli roller oynayan Alaeddin 

Paşa** ile Çandarlı Kara Halil’in Ahi teşkilatıyla bağları olduğu bilinmektedir96. Ayrıca 

Osmanlıda ilk piyadelerin üniformasının Ahi esnafların kıyafetlerinden ve yeniçeri 

başlıklarının da ahi başlıklarından alındığını iddia eden çalışmalar bulunmaktadır97. 

Osmanlı kaynaklarında hem Ahi hem de alp veya gazi sıfatlarını taşıyan kimselere 

rastlanması bu bağlamda dikkat çeken bir diğer husustur98.  

1332 yılında Anadolu’yu ziyaret eden İbn Battuta’nın yazdığı seyahatnameden 

Anadolu’daki şehirlerin büyük bölümünde Ahilerin son derece etkili olduğu 

anlaşılmaktadır99. Bilindiği üzere; Moğol istilasından sonra Anadolu’da oluşan siyasi 

kargaşa ve bölünme döneminde, ahiler sosyal birliği ve şehirlerin savunulmasını 

                                                 
95 Aşıkpaşazâde, a.g.e., s.486.  
* YN: Ahi Hasan’ın Şeyh Edebalı’nın kardeşinin oğlu olduğuna dair kayıtlar vardır. Ayrıca Bursa’nın 
fethinde Ahi Hasan’ın teslim olan kalenin surlarına çıkarak şehrin Osmanlıların eline geçtiğini göstermek 
istemiş olduğu anlaşılmaktadır. Aşıkpaşazâde, a.g.e., s.486. Neşrî, a.g.e., s.62. 
** YN: Orhan Bey’in kardeşi olan Alaeddin Paşa aynı zamanda Şeyh Edebalı’nın da torunudur. 
96 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.I, TTK Basımevi Ankara: 2008. s.106 ve 530 
97 Ömer Lütfi Barkan, a.g.e., s.12. Cemal Anadol, Türk-İslam Medeniyetinde Ahilik Kültürü ve 
Fütüvvetnâmeler, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara: 2001, s.56.  
98 Mehmet Fuad Köprülü, Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu, s.111.  
99 Ebû Abdullah Muhammed İbn Battûta Tancî, İbn Battûta Seyahatnâmesi, C.I, Çev. ve İnc. Abdulsait, 
YKY, İstanbul:2004, s.400-461. 
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sağlamaya yardım etmek gibi sivil bir işlevi yerine getirmekteydiler100. Ahilerin 

Osmanlılar tarafından fethedilen şehirlerde de sosyal ve ekonomik hayatın yeniden 

düzenlenmesinde, şehirlerin savunulmasında ve asayişin tesis edilmesinde benzer bir 

şekilde etkili oldukları savunulabilir101.   

Anadolu’da Türkler tarafından fethedilmiş şehirlerin Osmanlıların kontrolüne 

girmesiyle, Osmanlıların bu şehirlerdeki egemenliklerini sağlamlaştırmak amacıyla 

Ahilerden destek aldığı; hatta bazı şehirlerdeki otoriteyi ahilere devrettiği görülmektedir. 

1354 yılında Orhan Bey’in oğlu Şehzade Süleyman tarafından ele geçirilen Ankara’nın 

düzen ve asayişinin burada büyük nüfuzları bulunan Ahilere bırakıldığına dair kayıtlar 

bulunmaktadır102. Nitekim, Orhan Bey’in ölümünden sonra bu Ahiler, I. Murat’ın 

Anadolu’da ve Rumeli’de iktidarını tesis etmeye yönelik çabalarını fırsat bilerek, 

Karamanoğullarının da kışkırtmasıyla Ankara’da isyan etmiş; fakat I. Murat bu isyanı 

bastırarak Ankara’yı geri almıştır103. Tarihî kaynaklarda I. Murat’ın bu Ahileri affederek 

bazı dirlikler vermiş olduğuna fakat Ankara Kalesine güvenilir dizdarlar ile hisar erleri 

yerleştirdiğine dair ifadeler bulunmaktadır104.   

Buna karşın; yukarıdaki verilere dayanarak Ahilerin Osmanlı şehirlerindeki tek 

veya en etkili askeri güç olduğu sonucunu çıkartmak son derece yanıltıcı olabilir. Zira 

Osmanlılar tarafından yeni fethedilen şehir ve kalelere Osman Bey döneminden beri 

“hisar erleri” veya “kale erenleri” adıyla bilinen askerler yerleştirilmekte ve bunlar bizzat 

                                                 
100 Ross E. Dunn, İbn Battuta’nın Dünyası, Çev. Yeşim Sezdirmez, Klasik Yayınları, İstanbul:2004, 
s.162. 
101 Mesut Uyar ve Edward J. Erickson, a.g.e., s. 23. 
102 “Fetḥi zamânında içinde  ḳoduḳları ḥâkim neslinden ḥaliyâ şehr ü ḥiṣâr ve ḥavâlîsinden bir mikdâr 
diyara ahîler dimekle ma‘rûf on iki nefer kimseler ḥâkim ve vâli-yidi. Maḥṣûlât-ı vilâyeti –ki, emvâl-i bî-
ġâye yetişdi- iştirâk-ile zabt idüp ittifâk-ile devâyirin ḳâdir olduḳları ‘adûdan ḳorurlardı. Her birinüñ 
ḳapusında ve ṭapusında şâhlar âyinince yat u yaraġ ile ârâste ‘asker ṣûretinde birkaç yüz evbâş hâżır-
idi.” Celâlzâde Sâlih Çelebi, Hadîkatü’s- Selâtîn, s.57.  
103 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e, s.160-161. “…Aldı Engûriyye’yi harb ile. Dutdı Sultan Öñini hem darb 
ile” Ahmedî, “Dâstan ve Tevârih-i Mülûk-i Âl-i Osman”, Haz. N. Atsız, Yayın Adı: Üç Osmanlı Tarihi: 
Oruç Bey Tarihi, Ahmedî: Dâstân ve Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osman, Şükrullah: Behçet’üt Tevarih, 
Ötüken Yayınları, İstanbul:2011, b. 315-316, s.147.  
104 “… içine mu‘temed dizdâr ve yarar ḥisar erleri ḳoyup ḳal‘ayı zabt itdiler.” Celâlzâde Sâlih Çelebi, 
a.g.e.,  s.57  
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padişahlardan ulufe almaktaydılar105. İbn Battuta’nın; Orhan Bey’in vaktinin büyük bir 

bölümünü sahip olduğu 100’e yakın kaleyi dolaşmakla geçirdiğini, bu kalelerde bir 

müddet kalarak etrafı kolaçan ettiğini ve kalelerin eksiklerini tamamlamakla uğraştığını 

belirtmesi106; Orhan Bey’in kalelerin korunması ve askerî tahkimatı hakkında ne kadar 

titiz davrandığını ortaya koyması açısından son derece dikkat çekicidir.  

Saltanatının ilk yıllarında Ankara’daki Ahilerle sorun yaşamasına karşın Ahilik 

şeddi kuşandığı ifade edilen ve Ahilerin toplum içindeki nüfuzlarını arttırıcı adımlar 

atan107 I. Murat döneminde; Osmanlı piyadelerinin teşkilat şemasının büyük ölçüde 

tamamlanmış olması padişahtan maaş hisar erlerinin teşkilat ve komuta yapısının iyice 

oturması nedeniyle Ahilerin şehirlerdeki askeri güçlerinin azaldığı Ancak ekonomik ve 

sosyal işlevlerini giderek güçlendirdikleri tezi savunulabilir.  

Hisar erleri ve yaya teşkilatına bağlı askerlerden sonra karşımıza çıkan piyade 

birliklerinden en dikkat çekici olanı “azeb” adı verilen piyade birlikleridir. Arapça 

“bekar” anlamına gelen azeb adıyla, Osmanlı’dan önceki Türk devletleri ve beyliklerinde 

de bazı birliklerin kurulduğu bilinmektedir108. Bu askerlerin bazı Osmanlı tarihî 

kaynaklarda ve modern kaynaklarda “azap” veya “azab” adıyla anıldığı da görülmektedir. 

Tarihî kaynaklar ve olaylar incelendiğinde azeblerin yaya teşkilatının yerine geçtikleri 

görülmektedir. Azebler de tıpkı yayalar gibi eyalet askeri olduğu ve ilk devirlerde onların 

da ak börk giydikleri anlaşılmaktadır. Ak börk giymeleri onların hassa ordusundan 

sayıldığının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Ancak daha sonraları [muhtemelen 

15. yüzyılın ilk çeyreği ile ilk yarısı arasındaki bir zaman diliminde] bu başlıkların 

değişerek kırmızı renge döndüğü anlaşılmaktadır109. 

                                                 
105 Mustafa Akdağ , a.g.e., C.I, s. 108 ve 274-275 
106 Ebû Abdullah Muhammed İbn Battûta Tancî, a.g.e.,, C.I, s.430. 
107 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e, s.531. Neşet Çağatay, Bir Türk Kurumu Olan Ahilik, TTK Basımevi, 
Ankara:1997, s. 88 
108 İdris Bostan, “Azeb”, DİA, C.4, Yıl:1999, ss.312-313. s.312.  
109 Mustafa Akdağ, a.g.e., C.I, s.104 
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Azeb teşkilatının; Anadolu’da ve Rumeli’nde sürekli olarak sefer durumunda olan 

Osmanlı Kara Kuvvetlerinde, merkezî bütçeye daha az yük olacak ve daha kolay tedarik 

edilebilecek bir piyade birliğine duyulan ihtiyaçtan kurulduğu belirtilmektedir110. Bu 

askerlerin eyaletler tarafından toplanması, finanse edilmesi ve teçhizatlandırılmasıyla 

sayılarının ve dolayısıyla da ordu içindeki etkinliklerinin hızla artmasına vesile olduğu 

anlaşılmaktadır.  

Kuruluş dönemlerinde azeblerin sayılarının 15.000 ilâ 20.000 arasında olduğu 

belirtilmektedir111. Bununla birlikte; I. Kosova Savaşında (1389) sayılarının 10.000 ila 

40.000 arasında değiştiğine dair farklı kayıtlara rastlanmaktadır112. Bu noktada; 14. ve 15. 

yüzyıllarda gerçekleşen I. Kosova Savaşı, Varna Savaşı (1444) ve Otlukbeli Savaşı 

(1473) gibi çok sayıda askerin acil olarak toplanmasını gerektiren savaşlardaki 

mevcudiyet sayılarının son derece yanıltıcı olabileceğini ve böyle savaşlardaki sayıların 

çoğunlukla geneli yansıtmadığını göz önünde bulundurmak gerekmektedir.  

Eyaletlerdeki Müslüman ahali arasından seçilmeleri nedeniyle azeblerin büyük 

çoğunluğunun Türk kökenli olduğu değerlendirilebilir. 16. yüzyılın başında Osmanlı 

padişahlarıyla ilgili bir eser kalem alan ve hem II. Murat’ın eşi Mara Despina’nın yanında 

yetişmesi hem de Osmanlı devlet ricalinden önemli kişilerle akraba olmasından dolayı 

Osmanlı tarihi ve sosyal hayatıyla ilgili birinci derecede bilgi sahibi olan Theodoros 

Spandunis’un; Azebler için kullandığı “Yeniçerilerden farklı olarak azebler özellikle 

Anadolu kökenli Türk yaya askerleridir.113” sözleri de bu savı güçlendirmektedir.  

Azeblerin başında tıpkı yeniçeri ağaları gibi bir “Azeb Ağası” bulunmaktaydı ve 

bu ağa devlet ricali arasında itibarlı bir mevkiye sahipti114. Savaşlarda genellikle ön 

                                                 
110 Mesut Uyar ve Edward J. Erickson, a.g.e., s. 36 
111 Aydın Taneri, Osmanlı Kara ve Deniz Kuvvetleri, Kültür Bakanlığı, Ankara:1981, s.116. 
112 Oruç Bey, I. Kosova Savaşında Rumeli’den 10.000 azeb askerinin toplandığını belirtirken Enverî bu 
sayıyı 40.000 olarak vermektedir. Oruç Beğ, a.g.e. , s.41. “…Müslümanlar bir ulu handak düzer, Kırk bin 
vardı azeb anda dizer …” Düstûrnâme-i Enverî (19-22. Kitaplar), b. 325-326, s.27.  
113 Theodoros Spandunis, Osmanlı Sultanları, Haz. Donald MacGillivray Nicol, Çev. Necdet Balta, 
Kitapyayınevi, İstanbul:2015, s.132. 
114 Mustafa Akdağ, a.g.e., C.I, s. 415-416.  
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saflara dizilen, kuşatma, örtme ve çevirme harekâtlarında kullanılan, kale muhafızı olarak 

görev yapan ve hatta akın seferlerinde akıncılara piyade birlikleri olarak destek veren 

azeblerin kullandığı alanlara bakıldığında Kuruluş Devri Osmanlı Kara Kuvvetlerinde ne 

kadar kritik bir rol üstlendikleri daha iyi anlaşılmaktadır.  

Esasen, azeblerin üstlendikleri bu kritik roller Osmanlı Kara Kuvvetlerinde piyade 

teşkilatlarının kurulması ihtiyacının hangi nedenlere dayandığı hakkında önemli ipuçları 

vermektedir. Hızla büyüyen devlet sınırlarının beraberinde getirdiği dönüşümün, düzenli 

piyade sınıflarını gerektirmesinin altında yatan temel neden; kuşatma savaşlarının daha 

kısa vadede sonuçlanmasının sağlanması, fethedilen yerlerin daimî kuvvetlerle 

savunulması ve savaş alanlarında süvari ağırlıklı orduların piyade ile dengelenmesi gibi 

ihtiyaçlardan kaynaklanmış olmalıdır. Zira piyade teşkilatları oluşturulmasına yönelik 

tüm bu çabalar; salt süvari üstünlüğüne dayanan ordu yapısının süvari savaşına uygun 

olmayan coğrafyalarda ve büyük surlara sahip şehirlerde yarattığı sorunların erken 

dönemlerden itibaren görülebildiğine işaret etmektedir. Güney Marmara’nın büyük 

süvari ordusu beslemek için yeterli otlaklara sahip olmaması ve bölgenin ekolojik 

yapısının konar-göçer Türkmenleri yerleşik hayata geçişe zorlaması piyade teşkilatlarını 

gerekli kılan diğer önemli etkenler olarak nitelendirilebilir115.  

Yukarıda ifade edilen ihtiyaçlara ek olarak; akınlar ve fetihlerle birlikte ele geçen 

insan kaynaklarını daha verimli kullanmak düşüncesi ve azeblerin eyalet askeri olarak 

bazı noktalarda yetersiz kaldığının görülmesi, Osmanlı devlet ricali arasında seçkin 

piyade birliklerini tesis edilmesi kanaatinin doğmasına vesile olduğu düşünülebilir.  

Modern askerlik tarihindeki ilk düzenli, daimî ve seçkin piyade sınıflarından biri 

olan “yeniçeri” ocağının kurulması sürecinin tam olarak bu bağlamda ele alınmasının 

fayda vardır.  Nitekim, tarihçilerin önemli bir bölümü yeniçeri ocağının kuruluşunu 

benzer sebeplere bağlamaktadır. İsmail Hakkı Uzunçarşılı; yeni toprakların 

                                                 
115 Rudi Paul Lindner, a.g.e.,s.74-75 ve 84.  
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fethedilmesiyle birlikte eldeki askerin az olması, bu az askerin de devamlı suretle el 

altında bulunmayarak memleketine dönmeleri, hükümdarın emri altında esaslı bir 

kuvvetin bulunmasına gerek duyulması ve hükümdarın şahsına mahsus esirlerden kuvvet 

bulunmasının doğu devletlerinde çok yaygın bir uygulama olması hususlarını yeniçeri 

ocağının kuruluşunun ana nedenleri arasında saymıştır116. Arthur Leon Horniker, yeniçeri 

ocağının oluşturulmasında iki ana etmenin bulunduğunu; bunlardan ilkinin Osmanlı 

genişleme politikasına bağlı olarak ortaya çıkan politik etmen, ikincisinin ise bu 

genişleme politikasını gerçekleştirebilecek iyi örgütlenmiş ve disiplinli askerlerden 

oluşan bir yapıya duyulan acil ihtiyaç olduğunu ifade etmiştir117. Bununla birlikte, Reşad 

Ekrem Koçu’nun yeniçeri ocağının kuruluşuna ilişkin yukarıda ifade edilen benzer 

sebepleri biraz basit bularak itiraz ettiğini ve yeniçeri ocağının Orta Çağ’ın sonlarında 

derebeylik rejimi karşısında Anadolu Türklerini merkezi bir idare altında toplamak 

isteyen Osmanlı hanedanının mutlakıyet idaresini korumak için kurulduğunu iddia 

ettiğini belirtmek gerekir118.  

Esasen, yeniçeri ocağının kurulmasını ve kapıkulu teşkilatının tesis edilerek 

genişletilmesini devletin bekasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen askerî dönüşüm 

çalışmalarının bir neticesi olarak görmek gerekmektedir. Bu bağlamda uygulamalara 

bakıldığında; şehirlerde garnize edilmiş piyadelerin, yaya ve müsellemlerin ve azeblerin 

teşkilatlanmasında edinilen tecrübelerin yeniçeri ocağına kurulmasına yansıdığı çok açık 

bir şekilde görülmektedir. Hatta ilk yeniçerilerin Süleyman Paşa’nın Rumeli’ye geçmesi 

sonrasında ele geçirilen esirlerin belirli eğitimden geçtikten sonra belirli bir ücret 

karşılığında orduya alınan askerler olduğu dikkate alındığında119; sonrasında kurulan 

                                                 
116 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devlet Teşkilâtından Kapıkulu Ocakları, C.I, TTK Basımevi, 
Ankara: 1988, s. 145-146. 
117 Arthur Leon Horniker, “The Corps of the Janizaries” Military Affairs, Vol.8, No:3, Autumm 1944, 
ss.177-204, s.177.  
118 Reşad Ekrem Koçu, Yeniçeriler, Doğan Kitap, İstanbul: 2015, s.16-17.  
119 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.I, s.5. Yusuf Halaçoğlu, XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı Devlet 
Teşkilatında Sosyal Yapı, TTK Basımevi, Ankara:2014, s. 45.  
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Acemi Ocağının da belirli bir tecrübenin ürünü olduğu görüşünü savunmak mümkün 

gözükmektedir.   

Osmanlı tarihî kaynaklarının hemen hepsi Acemi Ocağının, I. Murat devrinde 

Çandarlı Kara Halil Paşa ve Molla Rüstem’in girişimleriyle kurulduğuna 

değinmektedir120. İslam hukukunda cihat ve gaza sonrası elde edilen ganimetlerin 1/5’nin 

devlete kalmasına dayanan Farsça “Penç-yek” kelimesinden gelen “Pençik Sistemine” 

dayanarak, I. Murat’a Rumeli akınlarından ele geçirilen esirlerin beşte birinin devlete 

verilmesi öneren bu iki devlet adamı; esir çocukların Anadolu’ya Türkçe öğrenmesi için 

gönderilmelerini ve birkaç yıl sonra Padişahın kapısında yeniçeri olmalarını 

önermişlerdir121.   

Modern Osmanlı tarihçileri, Gelibolu’da Acemi Ocağının kuruluşunun Edirne’nin 

Fethi sonrasında, yaklaşık 1362-1363 yılları arasında, kurulmuş olduğu hususunda 

birleşmektedirler. Söz konusu tarihlerde “Pençik Kanunu” çıkartılmış ve Çandarlı Karar 

Halil Paşa, Rumeli’den gelen esirlerin Anadolu’ya giriş kapısı olan Gelibolu’da bu 

kanunun uygulanmaya koyulmasını sağlamıştır122. 15. yüzyılın hemen başlarında Ankara 

Savaşı yenilgisi sonrasındaki Fetret Devri ve Balkanlardaki genişlemenin durmasıyla 

yeteri kadar esir elde edilememesi pencik uygulamasının değiştirilmesine neden olmuş 

ve kapıkulu teşkilatına asker sağlanmasındaki sürekliliği sağlayan yeni bir sistem olan 

“Devşirme Sistemi” hayata geçirilmiştir. Bilindiği üzere; bu sistem uyarınca, 

Balkanlardaki Osmanlı tebaası Hristiyan halkların çocukları ihtiyaca göre belirli 

periyodlarla ve belirli kıstaslar dâhilinde alınarak Acemi Ocağına yazdırılmaktaydı.  

                                                 
120 Kanunnâmelerdeki hikayeler de kroniklerle aynıdır. Örneğin; “Bunların asl-ı zuhuru 723 senesinde 
Sultân- Murâd-ı Evvel Edirne’yi feth etdikten sonra Lala Şâhin Zağara ve Filibe canibinden dahi 
gönderildikde akın edüp çok esîrler getürdü. Ve Evrenos Beyi İpsala cânibin feth edüp, ol dahi vâfir esîrler 
gönderdi. Kara Rüstem nâme ehl-i ilm dahi Cenderli Halil Paşa’ya…” Eyyubî Efendi Kānûnnâmesi 
(Tahlil ve Metin), Haz. Abdülkadir Özcan, Eren Yayıncılık, İstanbul:1994, s.40. 
121 Neşrî, a.g.e., s.91, Aşıkpaşazâde,  a.g.e., s.326. Oruç Beğ, a.g.e., s.38. Anonim Osmanlı Kroniği 
[Osmanlı Tarihi (1299-1512)], Haz. Necdet Öztürk, s.26. 
122 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.I, s.5. 
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Acemi Ocağının, kısa zamanda başta yeniçeriler olmak üzere kapıkulu teşkilatının 

ana insan kaynağı olmayı başarmış bir kurum olduğu görülmektedir. 1370’lerde birkaç 

yüzden ibaret olan yeniçerilerin asıl görevlerinin padişahın maiyetinde bulunarak onun 

yakın korumalığını yapmak olduğu söylenebilir. İlerleyen yıllarda sayılarının kademeli 

olarak arttığı; I. Kosova savaşında yaklaşık 2000 iken, Fatih Sultan Mehmet’in 

saltanatının ilk dönemlerinde 5000’e, saltanatının sonuna denk gelen 1484 yılında 

yaklaşık 8000’e ulaştığı ve 16. yüzyılın başlarına kadar bu seviyede kaldığı 

anlaşılmaktadır123. 

Sayılarındaki bu artışın ana nedeni; savaş alanlarında gösterdikleri yararlılıklar ve 

meydan savaşlarında ordu merkezini tahkim etmeye dayalı olarak işleyen Osmanlı savaş 

stratejisinde üstlendikleri görevlerdir. Başlangıçta yeniçerilerin kullandıkları silahların 

diğer piyadelerden bir farkı olmadığı; diğer hafif piyadeler gibi yay, kılıç ve piyade 

mızrağı ile donanmış oldukları görülmektedir. Ancak; padişaha bağlılıkları, disiplinleri 

ve profesyonel asker olmaları gibi niteliklerine 15. yüzyılın ikinci yarısından sonra ateşli 

silahların yaygınlaşmasıyla tüfekleri ustalıkla kullanan bir askeri sınıfa dönüşmeleri 

eklenince; yeniçerilerin, 16. yüzyılın sonuna kadar savaş meydanlarının vazgeçilmez 

unsurları olarak algılandığını ifade etmek mümkündür.   

Her ne kadar genellikle yeniçerilerle birlikte anılsa da Acemi Ocağı sadece 

yeniçerilerin yetiştirildiği bir ocak değildi. Bir nevi askerî okul statüsündeki bu ocak, 

sadece yeniçeri ocağının değil diğer kapıkulu ocaklarının da nefer ihtiyacını 

karşılamaktaydı124. İstanbul’un Fethinden sonra Gelibolu’nun yanı sıra Galata’da da bir 

Acemi Ocağının kurulduğu bilinmektedir. 14. yüzyılın son çeyreğinde Kara Timurtaş 

Paşa tarafından, “saltanat merkezinde yeniçeriler gibi her gün görev yapan süvariler tesis 

etmek amacıyla”125 “sipah” ve “silahdar” olarak kurulan ve daha sonra 15. yüzyılın 

                                                 
123 Gábor Ágoston, Osmanlı’da Strateji ve Askeri Güç, Çev: M. F. Çalışır, Timaş Yayınları, İstanbul: 
2013, s.27- 28. 
124Abdülkadir Özcan, “Osmanlı Askeri Teşkilatı”, Osmanlı Ansiklopedisi, C.6, s.551 
125 Ahmet Refik, Osmanlı Kumandanları, Haz. Dursun Gülek, TİMAŞ Yayınları, İstanbul: 1996, s. 34 
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ortalarından itibaren dört yeni bölük daha eklenerek “Altı Bölük Halkı” olarak 

adlandırılan Kapıkulu Sipahileri126 ile Osmanlı Kara Kuvvetlerinde piyade sınıfından 

sayılan ve 15. yüzyılın ikinci yarısından sonra kurulan, Cebeci, Topçu, Top Arabacıları, 

Lağımcı ve Humbaracı Ocakları gibi kapıkulu ocakları da insan kaynaklarını Acemi 

Ocaklarından temin etmekteydiler. Ayrıca bu ocak sadece asker değil nitelikli devlet 

kadrolarının yetiştirildiği Enderun’a da öğrenci sağlaması bakımından son derece önemli 

bir işlevi yerine getirmekteydi. Bu bağlamda; 1362-1363 yılları arasında kurularak 15. 

yüzyılın başlarından itibaren devletin kaderini belirleyen bir kuruma dönüşen Acemi 

Ocağı’nın, Kuruluş Dönemi Osmanlı askerî yapısının Klasik Dönem Osmanlı Ordusuna 

dönüşümünde bir kilometre taşı olduğu savulabilir.  

Kuruluş Döneminde Osmanlı piyadesinin teşkilatlanma sürecinin Acemi 

Ocağının kurulmasıyla iyice yoluna koyulmaya başladığı görülmektedir. Önce yayalar ve 

sonrasında azeblerin teşkilatlanmasıyla başlayan bu sürecin Acemi Ocağına evirilmesi 

yaklaşık 40 yıl sürmüştür. Özellikle 15. yüzyılın hemen başında devşirme sisteminin 

geliştirilmesiyle kapıkulu piyadelerinin temin ve eğitimine yönelik herhangi bir sorun 

kalmadığı söylenebilir. Ayrıca yine 15. yüzyılın başlarından itibaren eyalet askeri statüsü 

iyice oturan azeb askeri yazılması uygulamasına devam edilmesi ve yine eyaletlerden 

toplanan yaya, cerehor, garib, yörük, canbazan, voynuk ve martalos gibi kuvvetlerin 

genellikle geri hizmetlerde piyade sınıfının görevlerinde kullanılması Osmanlı Kara 

Kuvvetlerinin piyade ihtiyacını büyük ölçüde karşılamasını sağlamıştır.   

Teşkilatlanma sürecinde piyade sınıfı oluşturmaya yönelik çalışmalarla eş 

zamanlı olarak gerçekleşen bir diğer süreç; Osmanlıların hâkimiyet alanı içinde bulunan 

savaşçı süvarileri ve atalarından aldığı süvari geleneğini yaşatan soyluları merkezî 

idareye bağlı ve denetlenebilir askeri birliklere dönüştürülmesi sürecidir. Osmanlı devlet 

ricali bu süreci, askerî bir sistem olduğu kadar; eyaletlerdeki toprakların yönetiminde de 

                                                 
126 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.II, s.137. Yusuf Halaçoğlu, a.g.e., s. 54-55 
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merkezî idarenin denetimini güçlendiren bir sistem olan “timar” sistemiyle çözmeye 

çalıştıkları görülmektedir.   

Esasen, timar sisteminin Türk-İslam dünyasına tamamen yabancı bir sistem 

olmadığı; bu sistemin kökeninde Selçuklular tarafından Orta Çağ İslam dünyasının 

sosyal, siyasal ve ekonomik dinamiklerine göre formüle edilerek uygulanan “ikta” 

sisteminin yattığı genel bir kanı olarak kabul edilmektedir127. Ancak bu konudaki tek 

ilham kaynağının Selçuklular olmadığını; bu sistemin [nakit vergi sisteminin 

geliştirilmeye çalışıldığı bir dönemde çoğunluğu kırsal kesimlerden temin edilmesi 

gerekli olan süvari ihtiyacını karşılamak amacıyla] kendilerinden önceki veya çağdaşı 

diğer devletlerin yürüttüğü feodal tahsis sisteminden ilham alarak Osmanlılar tarafından 

özgün bir sistem haline getirildiği savının da oldukça makul karşılandığını da ifade etmek 

gerekmektedir128.   

Timar sistemi; mirî arazinin devletçe belirlenen kişilere, verilen toprağın değeri 

ölçüsünde belirlenen miktarda asker beslemesi ve toprağı işlemesi karşılığında dirlik 

olarak tahsis edilmesine dayanan bir sistemdi. Yıllık timar tutarı 2000-3000 akçeyi 

geçmiş bulunan dirlik sahipleri, bunun üstüne gelen her 3000 akçe için “cebelü” denilen 

silahlı ve zırhlı bir süvari beslemek ve sefere onunla birlikte gitmek zorundaydılar129. 

Sefere katılmak üzere ferman geldiğinde sipahiler önceleri “yiğitbaşı” sonraları da 

“subaşı” denilen komutanlarıyla sancakbeyinin sancağı altında toplanmakta; 

sancakbeyleri de Beylerbeyi’nin komutası altında toplanarak sefere katılmaları için 

belirtilen yerde orduya katılmaktaydılar130. Böylelikle kısa zaman içinde devletin hemen 

                                                 
127 Bu sistemin aslının 11. yüzyıl sonundan itibaren Doğu Roma Devletinde uygulanmaya başlayan 
“Pronoia” sistemi olduğu iddiası 1931 yılında Mehmet Fuad Köprülü tarafından çürütülerek bu sistemin 
kökenlerinin Selçuklu ikta sistemi tezi ortaya konulmuştur. Bu tez, günümüz Osmanlı tarihçileri arasında 
hâlâ geçerliliğini korumaktadır. Bkz. Mehmet Fuad Köprülü, Bizans Müesseselerinin Osmanlı 
Müesseselerine Tesiri, Ötüken Yayınları, İstanbul:1986. s.94-145. 
128 Halil İnalcık, “Timar”, DİA, C.41, Yıl:2012, ss.168-173, s.168. 
129 Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadî ve İçtimaî Tarihi (1453-1559), Cilt II, Tekin Yayınevi, İstanbul: 
1979, s.105. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), Çev. Ruşen Sezer, YKY, 
İstanbul:2004, s.118. 
130 Halil İnalcık, a.g.e., s.118-119. 
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her bölgesinden katılım sağlayan büyük bir ordu hızla ve kolaylıkla toplanabilmekteydi. 

Bu özelliğiyle timar sisteminin hem doğu hem de batı sınırlarında doğabilecek ani 

tehditler karşısında kolaylıkla mobilize olayı sağlaması bakımından Osmanlı 

jeopolitiğiyle son derece uyumlu bir sistem olduğu savunulabilir.   

Timarın ilk ne zaman ve kimlere verildiğine dair elimizde kesin bir veri 

bulunmamaktadır. Osmanlı tarihî kaynaklarında Osman Bey’in nökerlerine ve emrindeki 

beylere dağıttığı ifade edilen timarların, Osmanlı müelliflerinin eserlerini yazdığı 

dönemdeki terimleri seçmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir131. Bunların timar 

olarak verilen arazilerden ziyade bir çeşit “yurtluk” olduğu değerlendirilmektedir. 

Bununla birlikte; I. Kosova (1389) ve Niğbolu (1396) Savaşlarında ordunun ana 

gövdesini oluşturmaları ve savaşlarının kazanılmasında oynadığı roller timar sisteminin 

emir-komuta zinciri bakımından 14. yüzyılın sonlarına doğru oturmuş olduğuna işaret 

etmektedir; ki bu husus timar sisteminin en azından Orhan Bey döneminin sonlarından 

itibaren hayata geçirilmeye başlandığını düşündürmektedir. Nitekim timar sitemine 

ilişkin belgeye dayalı ilk atıfın Orhan Bey dönemine kadar gittiği belirtilmektedir132.  

Bilindiği üzere; Osman Bey’in kazandığı başarılar sonrası şöhretinin artmasıyla 

pek çok alp ve bey fethedilen topraklardan pay ve ganimet alma umuduyla Osmanlılara 

katılmaya başlamış ve Orhan Bey döneminde de sayıları hızla artmıştı. Genellikle hafif 

süvariler olan bu kişilerin cesaretleri, kahramanlıkları, çarpışma yetenekleri ve askerî 

taktik anlayışlarının Kuruluş Dönemi Osmanlı Kara Kuvvetlerinin başarılarında önemli 

bir paya sahip olduğu söylenebilir. Bu nitelikleri nedeniyle de Osmanlı devlet ricalinin 

gözünde özel bir konuma sahip oldukları anlaşılmaktadır. Ancak merkezî otoriteye 

bağlılıklarının az, manipülasyonlara açık ve isyana meyilli olmalarının yanı sıra 

çıkarlarına uymayan durumlar karşısında çabucak ordu içinde disiplinsiz davranışlarda 

                                                 
131 Gyula Kàldy-Nagy, a.g.e. ,s.149.  
132 Halil İnalcık, “Timar”, DİA, s.168.  
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bulunabilmelerinin; devlet ve ordu yönetimi açısından bakıldığında ciddi riskleri de 

beraberinde getirdiğini ifade etmek mümkündür. İşte bu sebeple, Osmanlı süvari 

teşkilatındaki bu değişimin Orhan Bey döneminin sonlarına doğru; müsellemlerin 

dağıtılması sürecinde gerçekleşmiş olması olasıdır. Böylelikle hem elde edilen 

başarılardan timar tevcihi verilerek savaşlarda önemli hizmetlerde bulunan süvari 

sınıfının savaşma motivasyonu arttırılması hem de bu kişilerin sisteme dahil edilerek 

devlet nizamının bir parçası haline getirilmesi kolaylaşmış olmalıdır.    

Bu hususa ek olarak; Osmanlı devletinin 14. yüzyılın ikinci yarısında 

gerçekleştirmeye başladığı büyük fetihlerin, savaş alanlarında yararlılık gösteren halktan 

kişilerin askerî sınıfa dahil olmalarına imkân verdiği ve bu sayede cesur ve başarılı 

askerlerin ekonomik ve sosyal kazanımlar elde ettiği bir fırsat ortamı oluşturulduğu 

söylenebilir. Bu ortamın, hayat tarzlarından dolayı savaşçı kişiliklere sahip olan 

Türkmenler, alplar ve akıncılar ile savaş meydanında ciddi bir tecrübe edinmiş yaya ve 

müsellemler için de son derece cezbedici olduğu öngörülebilir. Bu nedenle, tüm bu 

zümrelerin bir kısmının ilk zamanlarda sipahiliğe geçmiş olması tahmin edilmektedir133. 

Bu açıdan bakıldığında; timar sisteminin, savaşçı nitelikleri yüksek, güçlü ve cesur 

kişilerin Osmanlı Kara Kuvvetlerine katılma ve ordu teşkilatı içinde kendilerine kalıcı bir 

yer edinmeleri için teşvik edici bir niteliğe sahip olduğunu savunmak mümkündür. 

15. yüzyılın ilk yarısında timar sisteminin iyice oturduğu anlaşılmaktadır. 1954 

yılında bilim dünyasına Halil İnalcık tarafından tanıtılan 1431 tarihli güney Arnavutluk 

tahrir defteri134 timar sisteminin temel prensiplerine ve özelliklerine bu dönemde 

kavuştuğunu ancak sistemin tüm detayları ve terimleriyle oturmasının 15. yüzyılın ikinci 

çeyreğinde gerçekleştiğini göstermektedir135. 1431 tarihli defterin bir diğer dikkat çekici 

özelliği Arnavutluk bölgesi sipahilerinin kimlerden oluştuğuna dair istatistiğinin 

                                                 
133 Ömer Lütfi Barkan, “Timar”, İA, Cilt 12/1, MEB Yayınları, İstanbul: 1979, s.286-333, s.313. 
134 Bkz. Halil İnalcık, Hicrî 835 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, TTK Yayınları, Ankara:1954. 
135 Gyula Kàldy-Nagy, a.g.e. ,s.150. Fatma Acun, “Klasik Eyalet İdare Tarzı Olarak Timar Sistemi ve 
Uygulaması” Türkler Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara:2002, Cilt 9, ss. 899- 908, s.899.  
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çıkartılmasına olanak sağlamasıdır. Defterin sunduğu verilerden; timarların %50’si 

padişah ve kullarına, %30’u Anadolu Türklerine, %16’sını önceki feodal Hıristiyan 

beylerine, timarların kalan %4’ü de kadı, piskopos ve saray gözdelerine ait olduğu 

anlaşılmaktadır136. Bir başka deyişle; Arnavutluk sancağı sipahilerinin %70 gibi bir 

çoğunluğu Türklere bağlıyken %16 gibi hiç de azımsanmayacak bir rakam Hristiyan 

beylere bağlı olarak Osmanlı saflarında savaşlara katıldığı söylenebilir. Bu durum, 15. 

yüzyılda Rumeli Beylerbeyiliğine bağlı sancaklarda azınlıkta da olsalar Hristiyan timarlı 

sipahilerinin bulunduğunu ortaya koymaktadır. Söz konusu durumun bir istisna olmadığı 

bilinmektedir. Zira Halil İnalcık  gerçekleştirdiği çalışmalarında; Kara Timurtaş Paşa’nın 

1375-1381 döneminde Rumeli’de önemli reformlar gerçekleştirerek, yerli Hristiyan 

askerlere timar verilmesini ve eski topraklarının bir kısmının Osmanlı Kara 

Kuvvetlerinde hizmet şartıyla yerlerinde bırakılmasını sağladığını ifade etmiş; II. Murat 

ve Fatih Sultan Mehmet devrine ait timar ve tahrir defterlerine dayanarak, Balkanlardaki 

Osmanlı yayılışı sırasında eski Rum, Sırp ve Arnavut asil sınıfları ve askeri zümrelerin 

yerlerinde bırakılarak mühim bir kısmının Hıristiyan timar erleri olarak Osmanlı timar 

kadrosuna sokulduğunu ortaya koymuştur137.  

Kuruluş Dönemi Osmanlı askeri yapısına ilişkin elimizdeki tüm bu veriler 

bütüncül bir yaklaşımla değerlendirildiğinde; Osmanlı devlet ricalinin, gerek ordunun 

teşkilatlanmasında ve gerekse insan kaynaklarının [verimli ve tüm dengeleri gözeten bir 

şekilde] askerî sisteme dâhil edilmesinde son derece kapsayıcı bir tutum sergilediği açık 

bir şekilde görülebilmektedir. Kuruluş Döneminde askerî teşkilatın tesis edilmesine 

yönelik atılan adımların tamamının karşılığını Klasik Dönem Osmanlı Kara 

Kuvvetlerinde bulabilmek mümkündür. Bu durum; Osmanlı Beyliğinin askerî teşkilat 

                                                 
136 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), s.119.  
137 Halil İnalcık, Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları 1302-1481,s.107. ----, “Stefan Duşan’dan Osmanlı 
İmparatorluğu’na: XV. Asırda Rumeli’de Hıristiyan Sipahiler ve Menşeleri”, 60. Doğum Yılı 
Münasebetiyle Fuad Köprülü Armağanı, İstanbul:1953, ss. 207–248. --- , Fatih Devri Üzerine 
Tetkikler ve Vesikalar I, TTK Yayınları, Ankara: 2014, s.137-184. 
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bağlamında 14. yüzyılın başlarında başlattığı dönüşümü yaklaşık 150 yıl içinde 

gerçekleştirmeyi başardıklarının en somut göstergelerinden biridir.  

15. yüzyılın ikinci yarısına kadar tahta geçen her Osmanlı padişahının, devlet 

nizamının güçlendirilmesine ve askeri teşkilatın geliştirilmesine yönelik bu dönüşüm 

sürecinde payı olduğu konusunda hiç kuşku yoktur. Ancak bu sürecin en kritik 

aşamalarının Orhan Bey ve I. Murat dönemlerinde yapılan atılımlar olduğu 

savunulmaktadır.    

Orhan Bey’in askerî teşkilatın kurulmasına yönelik attığı adımların kısa sürede 

sonuç verdiği anlaşılmaktadır. 1331 yılında Osmanlılar hakkında bilgi veren coğrafyacı 

İbn Fazlullah El Ömerî, Orhan Bey’in ordusunda 25.000 ya da 40.000 iş gören at ile çok 

sayıda piyade olduğundan bahsetmektedir; ki bu yeni kurulan bir beylik için çok ciddi bir 

rakamdır138. 1332 yılında Anadolu’yu ziyaret eden İbn Battuta; Orhan Bey için “Bu 

sultan, Türkmen hükümdarlarının mal, ülke ve askerce en büyüğüdür139.” ifadesini 

kullanması yine dikkat çeken bir diğer husustur. Orhan Bey’in elindeki askerî kuvveti 

sadece fetihler gerçekleştirmek veya ülkesini savunmak için değil dış politikada nüfuzunu 

artıracak bir araç olarak kullandığı anlaşılmaktadır.  

1350 tarihinde Orhan Bey zamanında şehzade Süleyman’ın başında bulunduğu 

20.000 askerden oluşan bir ordunun Doğu Roma Devleti adına Sırp Despotu Duşan’a 

karşı savaşmak üzere gönderilmesi ve Doğu Roma Devleti-Venedik Dukalığı ittifakına 

karşı Cenevizlileri desteklemek üzere Cenevizlilerin emrine 1000 okçu vermesi bu 

durumun en somut göstergelerinden biri olarak kabul edilebilir140. 

                                                 
138 Al- Umari, Al-Umaris Bericht über Kleinasien, Haz. Franz Taeschner, Leipzing, Harrassowitz, 1929, s. 
41-42’den aktaran Rudi Paul Lindner, a.g.e., s.69. 
139 Ebû Abdullah Muhammed İbn Battûta Tancî, a.g.e., s.430.  
140 Nicolae Jorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, C.I, Yeditepe Yayınevi, İstanbul: 2009, s. 189 
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Doğu Roma tekfuru Kantakuzenos’un 1354 yılı Aralık ayında tahtan ayrılırken 

kullandığı ifade edilen şu ifadeler, Osmanlı Kara Kuvvetlerinin niteliklerini ve ruhunu 

ortaya koyması bakımından son derece dikkat çekicidir141:  

“Biz askeri tecrübe bakımından onlardan üstün değiliz. 
Onlar silahları sayıları ve savaş atılganlığı bakımından bizi 
geçtiler. Onlar orduda parasız gönüllü hizmet ederler.” 

Yukarıdaki sözlerin Osmanlı Ordusunun devlet mekanizmasın bir unsuru olma 

yolunda hızla ilerlediği fakat henüz Osmanlı askeri teşkilatının temel taşlarının 

oturmadığı bir dönemde söylenmiş olduğunu özellikle vurgulamak gerekir.  

Askerî teşkilatın tesis edilmesine ilişkin I. Murat döneminde gerçekleştirilen 

atılımların ise geçmiş dönemlerden edinilen tecrübeler ışığında yeni askerî kurumların 

oluşturulması ve var olanların kurumsal yapıların geliştirilmesi üzerine olduğu 

görülmektedir. Şehir ve kalelerde garnize edilmiş birliklerin nizama sokulması, timar 

sisteminin gözden geçirilip yaygınlaştırılması, Acemi Ocağının kurularak kapıkulu 

ocaklarına yeni birliklerin kazandırılması gibi icraatlar sayesinde I. Murat döneminin 

sonuna gelindiğinde Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinin esas kollarının 

oluşturulduğu görülmektedir. Bundan sonraki süreçte tahta geçen padişahlar, kapıkulu 

ocaklarının teşkilat yapısının oturmasını ve sınırlar geliştikçe daha çok eyalet askeri 

sınıfının merkezi bir denetim dahilinde Osmanlı Kara Kuvvetlerinin bir parçası haline 

getirilmesine yönelik pratikler geliştirilmesini sağlamışlardır. 

Bu bağlamda; 14. yüzyılın sonlarında; timarlı sipahiler, yeniçeriler, kapıkulu 

sipahileri, azebler, akıncılar gibi muharip birlikler ile yaya ve müsellem, yörük, canbazan, 

cerehor, voynuk ve martolos gibi geri hizmet sınıflardan oluşan Kuruluş Dönemi Osmanlı 

Kara Kuvvetlerine, 15. yüzyılın ikinci yarısından sonra cebeci, topçu, top arabacı,  

lağımcı ve humbaracı ocakları ile diğer eyalet kuvvetlerinin eklenmesiyle Klasik Dönem 

                                                 
141 Johannes Kantakuzenos, Geschichte, Çev. G. Fatouros-T.Krischer, C. III, Stuttgart:1986, s.292’den 
aktaran Halil İnalcık, “Osmanlı Sultanı Orhan (1324-1362) Avrupa'da Yerleşme”, Belleten, Cilt LXXIII, 
Sayı 266, TTK Yayınları, Ankara: 2009, ss. 77-107, s. 92.  
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Osmanlı Kara Kuvvetlerinin meydana çıktığı savını ileri sürmek ve Orhan Bey ile I. 

Murat dönemlerinde gerçekleştirilen atılımlarla 14. yüzyıl içinde esas kolları oluşturulan 

askerî yapının varlığını 19. yüzyılın ilk çeyreğine kadar sürdürdüğünü savunmak 

mümkündür.   



II. BÖLÜM 

 
KLASİK DÖNEM OSMANLI KARA KUVVETLERİ MUHARİP 

ASKERLERİNİN SAVAŞ TAKTİKLERİ VE ASKERÎ DONANIMLARI 

 
 Çoğu tarihçinin gözünde 15. yüzyılın ikinci yarısı Osmanlı tarihi açısından bir 

dönüm noktasıdır. Çünkü bu dönemde; İstanbul’u fethetmesiyle coğrafi bütünlüğün 

sağlanarak devlete stratejik bir merkez kazandırılması, iç ve dış politikadaki belirleyici 

rolleri yer yer padişahı aşan devlet ricali, serhat beyleri ve timarlı sahiplerinin devlet 

yöntemindeki ağırlıklarının kırılarak merkezi otoritenin güçlendirilmesi, top arabacıları 

ve topçu ocağı gibi teknik sınıfların tesis edilmesi ve daha önce de tüfek kullandığı bilinen 

yeniçerilerin savaş meydanlarında merkezde sıra düzenli taarruz eden ateş gücü 

oluşturulmalarının sağlanması gibi; devlet düzeni, ordu teşkilatı, askerî teknoloji ve savaş 

taktiklerine yönelik gerçekleştirilen icraatlar vasıtasıyla büyümekte olan bir devletin 

ordusu büyük bir imparatorluğun ordusu haline dönüştürülmüştür.   

Esasen, bu ordunun dünyadaki çağdaşı olan diğer imparatorluk ordularından çok 

daha üstün niteliklere sahip olduğu savunulabilir. Zira 15. yüzyılın ikinci yarısından 16. 

yüzyılın sonuna kadar olan süre içerisinde, Yeni Çağ’ın ilk sürekli ve düzenli ordusu olan 

Osmanlı Kara Kuvvetlerinden daha iyi bir teşkilat yapısına, askerî teknolojiye, emir-

komuta birliğine ve lojistik-ikmal sistemine sahip başka bir kara kuvveti olmadığı açık 

bir şekilde görülmektedir. 

Bu bağlamda; Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinin sahip olduğu bu 

niteliklere ilişkin isabetli tespitler yapılabilmesi için Osmanlı Kara Kuvvetlerini oluşturan 

muharip birimlerin teşkilat yapısı, sefer ve savaşlardaki görevleri, silahları, kıyafetleri ve 

askerî teçhizatları hakkında bilgiler verilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir.  

Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerindeki muharip birimlerin doğrudan bağlı 

bulunduğu idari yapı uyarınca, Merkez Teşkilatı Askerleri (Kapıkulu Askerleri) ve Taşra 
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Teşkilatı Askeri (Eyalet Askerleri) olmak üzere iki ana başlık altında ele alınmasının; bu 

büyük ve karmaşık teşkilata ilişkin yukarıdaki bağlamın daha iyi irdelenmesini sağlayan 

bir yöntem olacağı düşünülmektedir.   

 

2.1. Merkez Teşkilatı Askerleri (Kapıkulu Askerleri):  

 Ücretlerini doğrudan devlet hazinesinden alan, merkez kışlaları başkent 

İstanbul’da bulunan ve padişahın bizzat kendisine bağlı olan askerler merkez teşkilatı 

askerleri olarak değerlendirilmektedir. Geçim kaynaklarını, devlet kademeleri içindeki 

pozisyonlarını ve sahip oldukları toplumsal statülerini padişah sayesinde elde ettikleri için 

padişaha “has kul” sıfatıyla olarak bağlı olan bu askerler; “kapıkulu” olarak da 

anılmaktadır. Bununla birlikte; padişah ile kapıkulu ocaklarına bağlı askerlerin 

ilişkilerine bakıldığında buradaki kulluk hukukunun kölelikten farklı olduğunu belirtmek 

gerekmektedir.  

Kapıkulları, padişaha ve onun şahsında cisim bulan devlete yaptıkları hizmetlerin 

karşılığında yıl içinde periyodik dönemlerde padişahtan ulufe ile birlikte diğer nakdî ve 

aynî ödemeler alan kişilerden oluşmaktadır. Padişaha sundukları hizmetler karşılığında 

aldıkları bu ücretler ve yardımlar onların padişah ile aralarındaki kulluk ilişkisinin 

esaslarından birini teşkil etmekteydi. Nitekim, çoğunlukla yeniçeri isyanlarıyla 

özdeşleşen İstanbul Et Meydanındaki “kazan kaldırma” ritüelinin altında; isyan edilen 

padişahın verdiği “nimetin” yenilmemesi; dolayısıyla aradaki kulluk hukukunun 

kaldırılması veya askıya alınmasının yatmakta olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda; 

kapıkulu askerlerini “köle askerler” olarak nitelemenin, bu askerlerle ilgili son derece 

hatalı ve yanıltıcı değerlendirmeler yapılmasına sebebiyet verebileceği 

değerlendirilmektedir.  

 Kapıkulu askerlerinin önemli bir bölümü Hristiyan ahalinin çocuklarından 

devşirilerek Acemi Ocağında yetişmekteydi. Ancak asilzâdelerin oğulları olan bazı 



58 
 

müteferrikalar ile esir olarak saraya getirilip önce Saraya bağlı okullarda* yetiştirilerek iç 

oğlanı olan; sonrasında da çeşitli askeri kademelerde görev yapan kişiler ile Osmanlı 

İmparatorluğunun hizmetine girerek Topçu Ocağı, Top Arabacıları Ocağı, Humbaracı 

Ocağı ve Lağımcı Ocağı gibi teknik ocaklarda görev alan yerli veya yabancıların da 

kapıkulu olarak görev yaptıkları görülmektedir. Bununla birlikte, 16. yüzyıl sonrasında 

Kapıkulu askerlerinin çocuklarının da ocaklara kabul edilmesinin yaygın bir uygulama 

olduğu söylenebilir. 

 Ayrıca her ne kadar önemli bir bölümü merkezde istihdam edilse de yeniçeri, 

topçu ve cebeciler başta olmak üzere bazı kapıkulu askerlerinin taşra olarak 

nitelendirdiğimiz eyaletlerde; özellikle de sınırlarda bulunan şehir ve kalelerde görev 

yaptıklarının altını çizmek gerekmektedir142. Bu hususlara ek olarak; savaşlarda 

kahramanlık gösteren, padişahın iç halkı olarak ona başarıyla hizmet eden, hamisi veya 

bir yakını devletin üst kademelerine olması nedeniyle iltimas gören ve herhangi bir 

nedenden dolayı ceza verilmeden merkezden uzaklaştırılmak istenen kapıkullarının da 

timar veya zeamet verilerek sipahi olabildiğini belirtmek gerekir. Dolayısıyla bu tür 

askerlerin timar veya zeamet aldıkları andan itibaren taşra teşkilatı kapsamında 

değerlendirilmesi yerinde olacaktır.  

 Klasik Dönemde kapıkulu ocakları; yeniçeriler, kapıkulu süvarileri, cebeciler, 

topçular, top arabacıları, humbaracılar ve lağımcılar gibi belli başlı ocaklar ile sayıca daha 

az olan ama önemli sembolik ve işlevsel değerleri bulunan askerî cemaatlerden 

oluşmaktaydı.  Esasen, son derece geniş ve hatta biraz karmaşık bir teşkilat yapısına sahip 

olan Osmanlı saray teşkilatını da göz önünde bulundurduğumuzda; kapıkulu askeri olarak 

nitelendirebilecek askeri cemaatlerin sayısının çok daha fazla olduğu görülebilmektedir. 

                                                 
* YN: Topkapı Sarayındaki Enderun-ı Hümayun, Edirne Sarayındaki Enderun Koğuşları, Galata Sarayı 
Mektebi ve At Meydanı İbrahim Paşa Sarayı gibi okullar.  
142 Görüceli Mustafa Koçi Bey, I. İbrahim’e sunduğu risalede Budin, Bağdat, Erzurum gibi tüm sınır 
şehirlerinde yeniçeri ve topçu bulunduğunu ifade etmiştir. Görüceli Mustafa Koçi Bey, Koçi Bey 
Risaleleri, Haz. Seda Çakmakcıoğlu, Kabalcı Yayınevi, İstanbul:2008, s.114. 
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Ancak bu çalışmada, savaş ve seferlerde daimî olarak ve doğrudan görev alan muharip 

birimlerin [askerî ocaklar, cemaatler, bölükler, birlikler vb.] ele alınmasının kapsam ve 

içerik açısından daha yerinde olacağı değerlendirildiğinden sadece belli başlı cemaatler 

çalışma kapsamında alınmıştır.  

 

2.1.1. Acemi Oğlanları 

Kapıkulu ocaklarının ihtiyaç duyduğu askerleri sağlamak ve yetiştirmek için 

faaliyet gösteren Acemi Ocağına bağlı olarak, belirli bir ulufe ve diğer ödemeler 

(yevmiyeler, pabuç akçası ve ayni olarak istihkaklar) karşılığında görev yapan hizmet 

erlerine “acemi oğlanı” denilmektedir.     

Aslında doğrudan muharip bir cemaat olmayan acemi oğlanları; muharip 

kapıkullarının önemli bir bölümünün bunlar arasından çıkması nedeniyle en önemli askerî 

ocaklardan biri olarak kabul edilebilir. Ancak acemi oğlanları görev süreleri boyunca 

hizmet odalarında ve İstanbul’da devlete ait çeşitli işlerde (odun taşımacılığı, bahçe, 

bostan, inşaat, tersane ve at gemileri işçiliği vb. gibi) çalıştırıldıkları için bir nevi ikmal 

ve istihkâm sınıfı askeri olarak da kabul edilebilirler.    

Kapıkulu ocaklarının askerî başarısı, bu ocakların nüvesini oluşturan acemi 

oğlanlarının seçim ve eğitim süreçlerine ilişkin uygulanagelen temel ilke ve esasların tam 

ve doğru bir şekilde yapılmasına bağlı olduğundan; acemi oğlanlarının 

devşirilmelerindeki ve eğitimlerindeki düzenin kapıkulu ocaklarının başarısıyla doğru 

orantılı olduğu söylenebilir.   

Acemi oğlanlarının, 16. yüzyılın başlarına kadar Hristiyan tebaanın çok olduğu 

Rumeli’nde bulunan Sırp, Hırvat, Macar, Bulgar, Arnavut, Rum, Arnavut vb. gibi 

halklardan devşirildiği anlaşılmaktadır. 15. yüzyılın sonları ve 16. yüzyılın başlarından 
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itibaren Anadolu’daki Hristiyan tebaandan da oğlan devşirildiği belirtilmektedir143. 

Anadolu ve Rumeli dışındaki herhangi bir coğrafyadan bu ocağa acemi devşirildiğine dair 

herhangi bir veriye rastlanılmamıştır. Bu hususa ek olarak; 16. yüzyılın, ilk yarısında 

İstanbul ve Anadolu’yu ziyaret eden Hans Dernschwam’ın, Anadolu’daki Bursa ile 

Trakya’daki Edirne’nin yanı sıra İstanbul ile Galata’nın devşirme sistemine dahil 

olmadığını [buralardan oğlan devşirilmediğini] ifade ettiğini belirtmekte de fayda 

vardır144.  

15. ve 16 yüzyıl boyunca acemi oğlanlarının seçimi ve devşirilmesinde uygulanan 

ilke ve prensiplere son derece dikkat edildiği anlaşılmaktadır. acemi oğlanlarının 

devşirilmesi muhtelif bölgelerin kadılarına gönderilen hükümlerle başlayan bir süreçtir. 

Bu hükümlerde, hangi bölgelerden, hangi şartlar altında ve kaç miktarda oğlan 

devşirileceği detaylı bir şekilde açıklanmakta ve dikkat edilecek özel hususlar 

belirtilmektedir145. Esasen tüm bu hükümler, Ankara Savaşında (1402) yaşanan yenilgi 

sonrasında Vezir Çandarlı Ali Paşa zamanında hazırlanan ve çeşitli değişikliklere 

uğrayarak 17. yüzyılın ikinci yarısına kadar varlığını sürdüren “Devşirme Kanunu” 

çerçevesince yapıldığı görülmektedir146. Buna ek olarak; acemi oğlanlarının ocağa kayıt 

edilmelerinden, aldıkları ulufe ve istihkakların türlerine, bunları alış yöntemlerine, suç 

işledikleri zaman görecekleri cezaya ve tüm sorumluklarına kadar uygulanacak hemen 

hemen tüm kuralların kanun hükmünde belli olduğu da bilinmektedir147.  

                                                 
143 Mücteba İlgürel, “Acemi Oğlanı”, DİA, C.I, Yıl: 1988, ss. 324-325, s.324, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 
Osmanlı Devleti Teşkilatında Kapıkulu Ocakları, C.I, s. 13-21. Yusuf Halaçoğlu, a.g.e., s. 47. Reşad 
Ekrem Koçu, a.g.e., s.39.  
144 Hans Dernschwam, İstanbul ve Anadolu’ya Seyahat Günlüğü, Çev.Yaşar Önen, Kültür Bakanlığı 
Yayınları: 1992, s.88. 
145 Örnek hükümler için bkz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.I, s. 86-141. 
146 Reşad Ekrem Koçu, a.g.e., s.106-107. Devşirme Kanunnâmeleri için bkz. Ahmet Akgündüz, Osmanlı 
Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, C. II, Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul 1990, 123-
127; 
147 Bu kurallara çeşitli kanunnamelerde rastlamak mümkündür.  Bu kuralların bilinen en yaygın ve derli 
toplu örneği; 17 yüzyılın başlarında yazılan bir kanunname olmaktan çok eski kurallara dönme hissiyatıyla 
idealize edilmiş bir metin olan “Kavânin-i Yeniçeriyân” adlı belgedir. Bkz. Kavânin-i Yeniçeriyân, 
Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, nr. 2968. Ayrıca bkz. Tayfun Toroser, Kavanin-i Yeniçeriyan: 
Yeniçeri Kanunları, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul: 2011.   
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Osmanlı tarihî kaynaklarında, 15. ve 16 yüzyıl boyunca Rumeli ve Anadolu’dan 

oğlanlar toplanırken her aileden bir oğlan devşirilmesine son derece dikkat edildiğine dair 

veriler bulunmaktadır. Bu uygulama hem Hristiyan tebaanın mağdur edilmemesi hem de 

devşirilen askerlerin ordu içinde aile bağlarını sürdürmemelerinin sağlanması bakımından 

önemli olduğu değerlendirilmektedir. Ancak bu uygulamanın 17. yüzyıldan itibaren 

bozulduğuna dair veriler bulunmaktadır. Örneğin; Gelibolulu Mustafa Ali, devşirme 

oğlanların toplanmasına ilişkin bir oğlu olan bir gayrimüslimin oğlunun devşirilmemesi 

birden çok oğlu olanların ise ancak birinin devşirilebileceğine ilişkin bir kanun varken 

bazı görevlilerin artık bu kanuna uymamasını açık bir şekilde eleştirdiği görülmektedir148.  

Oğlanların seçilmesi sırasında bunların fiziki özelliklerine dikkat edildiği; 

özellikle de çok uzun veya çok kısa oğlanların seçilmediği; ailelerinden alınan oğlanların 

gruplar halinde İstanbul’a getirildiği, kızıl bir aba giydirildiği ve Rumeli’den gelenlerin 

Anadolu Ağasına, Anadolu’dan gelenlerin ise Rumeli Ağasına teslim edildiği 

anlaşılmaktadır149. Acemi Ocağında bir eşkâl defteri de tutulduğu; kayıt ve tespit 

amacıyla tutulan bu defterde her acemi oğlanın detaylı fiziki bilgilerini içeren bilgiler 

olduğu bilinmektedir150. (Resim:5a) 

 “Torba Oğlanı” veya “Şâdi” denilen acemi oğlanlarının, kamusal işlerde 

çalıştırılmalarındaki temel amacın ucuz iş gücü sağlamaktan ziyade; gençlerin ruhsal ve 

fiziksel gelişmelerine katkı sağlamak olduğu düşünülmektedir. Takribi 7-8 yılı bulan bu 

sürecin151; acemi oğlanlarının Türkçe öğrenmelerini sağlamak, Türk-İslam kültürünü 

anlayıp benimsemeleri için zaman tanımak, gelişim çağında olan bu gençlerin 

vücutlarının güç ve dayanaklılığını arttırmak ve emir-komuta zinciri içinde ağır iş olarak 

                                                 
148 Gelibolulu Mustafa Âlî, Nushatü’s Selâtîn (Siyaset Sanatı), Haz. Faris Çerçi, Büyüyenay Yayınları, 
İstanbul: 2015, s.392. 
149 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.I, s. 18, Hezârfen Hüseyin Efendi, Telhîsü’l-Beyân Fî Kavânîn-i 
Âl-i Osmân, Haz: Sevim İlgürel, TTK, Ankara: 1998, s.144. 
150 Mücteba İlgürel, a.g.e.,  s.324, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.I, s. 18 
151 Mücteba İlgürel, a.g.e.,  s.324, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.I, s. 61, Yusuf Halaçoğlu, a.g.e., s.49.  
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verilen görevleri hakkıyla yerine getirilmesini alışkanlık hale getirmek gibi temel 

amaçları olduğu söylenebilir.  

Acemi oğlanlarının kıyafetleri devlet tarafından verildiğine dair bilgiler de 

mevcuttur. 15. yüzyılın ortalarından itibaren senede iki defa iki kat elbise, sarı ve kırmızı 

renkte iki çift gömlek, yağmurluk ve mavi renkte Selanik çuhasından şalvar verildiği 

araştırmalarla ortaya konulmuştur152. Ayrıca “Baranî” adı verilen bir adı da “zemistanî” 

olan bu yağmurluğun da yine Selanik çuhasından olduğu ve renginin çivit mavisi olduğu 

belirtilmektedir153. Seyyahların ifadeleri ve görsel verilerden; 16. yüzyılda acemi 

oğlanlarının konik biçimli ve ucu sivri bir külahı başlık olarak kullandıkları ve bellerine 

bir kuşak sardıkları ve başlık renklerinin sarı olduğu anlaşılmaktadır154. (Resim:5b) 

Ancak 16. yüzyıl Osmanlı toplumu hakkında bilgi veren Humphrey Conisby gibi bazı 

görgü tanıkları acemi oğlanlarının külahlarının kırmızı renkte olduğunu da 

belirtmektedir155. Bu durum, Osmanlı toplumu ve askeri sınıflarına yabancı olan bu 

kişilerin kırmızı külah giyen başka bir ocağa veya cemaate bağlı herhangi bir askeri 

[Örneğin; bir azebi] bir acemi oğlanıyla karıştırmasından kaynaklanabildiği gibi yanlış 

hatırlamalar veya herhangi bir seyyahın eserindeki hatanın tekrarlanmasından da 

kaynaklanabilmektedir. Şehir içinde bulunan her asker gibi acemi oğlanlarının da silah 

taşıması yasaktır. Fakat bellerindeki kuşakta küçük bir hançer taşıyor olma ihtimalinin 

pek düşük olmadığı değerlendirilmektedir. Bazı görsel verilerde ellerinde balta ile 

resmedildiklerine de rastlanmaktadır. (Resim:5c) 

Her ne kadar silah taşımıyor olsalar da bu asker adaylarının sağlam bir askerî 

eğitimden geçtiklerine bilgiler bulunmaktadır. Bu askerî eğitimlerde silahlarla donanmış 

bir şekilde eğitim gördüklerine dair veriler bulunmaktadır. Örneğin; 16. yüzyılda bir 

                                                 
152 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.I, s.50. Yusuf Halaçoğlu, a.g.e., s.49. 
153 Midhat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lügati, Enderun Kitabevi,  İstanbul:1986,s.34 
154 Hans Dernschwam, a.g.e., s.88, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.I, s.51 
155 Tülay Reyhanlı, İngiliz Gezginlerine Göre XVI. Yüzyılda İstanbul' da Hayat (1582-1599), Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara:1983, s.70. 
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elçilik heyetiyle İstanbul’a gelen ve hatta bir süre esir hayatı yaşayan Baron Wenceslaw 

Wratislaw, acemi oğlanlarına kışlalarda her türlü savaş eğitimlerinin yaptırıldığını ve usta 

yeniçeriler hizmetine verilerek tüfek, sapan, kılıç kullanma, siper üzerinden atlama ve 

duvar aşma gibi bir askerin bilmesi gereken çarpışma yöntemlerini öğrendiklerinden 

bahsetmiştir156. Ayrıca seferlerin uzaması veya büyük çaplı asker kayıplarının yaşanması 

durumunda, acemi oğlanların eğitilerek savaş bölgesine gönderilmesinin sıkça rastlanan 

bir durum olduğu görülmektedir. Örneğin; Mercidabık savaşından sonra Mısır üzerine 

askerî harekâtını devam ettirmeye kararlı olan Yavuz Sultan Selim, Şam’da iken Anadolu 

ve Rumeli’ndeki acemi yeniçeri oğlanlarından 200 kişiyi silahları ve tüfekleriyle talim 

ettirilerek diğer teçhizatlarla birlikte Remle ve Gazze iskelelerine gönderilmesini istemiş 

olduğu belirtilmektedir157. Bu örnek; hizmet eri olarak görev yapan acemi oğlanlarının, 

sadece kısa ve orta vadede kapıkulu ocaklarında asker olarak alınacak gençler olarak 

değil; olarak Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinin savaşmaya hazır yedek 

kuvvetleri olarak görüldüğünün bir göstergesi olarak kabul edilebilir.    

Hizmet erleri olarak görev sürelerini dolduran acemi oğlanlarının, kapıkulu 

ocaklarından birine çıkmalarına “kapıya çıkma” denilmekteydi. Bu duruma “çıkma” veya 

“bedergah” denildiğini de rastlanmaktadır158. Kapıya çıkan bir acemi oğlanı, bağlı 

bulunduğu kapıkulu ocağında zamanla tecrübeli bir askere dönüşmekte ve Osmanlı 

Kuvvetlerinin bir neferi olarak askerî hizmetlerini padişaha sunmaktaydılar.  

 

2.1.2. Yeniçeriler  

Yeniçerilerin; kapıkulu askerleri arasındaki en imtiyazlı, en seçkin ve en kalabalık 

piyade sınıfı askerler olduğunu ve bu özellikleri nedeniyle günümüzde Osmanlı 

Ordusuyla simgesel olarak özdeşleştirildiklerini söylemek mümkündür.  

                                                 
156 Baron Wacslawa Wratislaw, Baron Wacslawa Wratislaw’ın Anıları, 16. Yüzyıl Osmanlı 
İmparatorluğundan Çizgiler, Çev. M. Süreyya Dilmen, Milliyet Yayınları, İstanbul:1996, s.14 ve 65.  
157 Feridun Emecen, Yavuz Sultan Selim, Sahra Yayınevi, İstanbul: 2013, s.239.  
158 Mücteba İlgürel, a.g.e.,  s.325, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.I, s. 61, Yusuf Halaçoğlu, a.g.e., s.49. 
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Yeniçeri Ocağının kuruluş ortamı ve nedenleri önceki bölümde ele alındığından, 

tekrardan da kaçınmak adına, Ocağın kuruluşuyla ilgili daha fazla bilgi verilmesine gerek 

görülmemektedir. Bununla birlikte; Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinin en 

önemli parçalarından biri olan Yeniçeri Ocağının teşkilat yapısı, sefer ve savaşlardaki ana 

görevleri, askerî kıyafetleri, silahları ve askerî teçhizatına değinmenin konumuz açısından 

önemli olacağı düşünülmektedir.  

Koçi Bey; acemi oğlanlarının kapıya çıkacakları zaman, “mehmur” adı verilen bir 

ulufe defterine kaydedildiklerini ve bu defteri yeniçeri ağasının mühürlediğini 

yazmaktadır; ki bilindiği üzere mehmur kelimesi “mühürlenmiş” anlamına 

gelmektedir159. Kapıya çıkan bir yeniçerinin acemiliğinin hemen bitmediği 

anlaşılmaktadır. Kapıya çıktıkları ortalarda da “şakird” olarak yardımcı hizmetlerde 

bulunan ve çorbacılara, orta ağalarına ve diğer zabitlere hizmet eden bu askerler; zamanla 

mensubu olduğu ocağın ve ortanın kaidelerini iyice öğrenerek talimler yapmaktaydılar ve 

zamanla seferlere katılarak seçkin yeniçerilere dönüşmekteydiler.  

Yeniçeriler “Orta” adı verilen bölüklere bağlı olarak istihdam edilmekteydiler. Bir 

ortada sayıları 100 ilâ 500 arasında değişen yeniçeri askeri bulunmaktaydı. Bu ortaların 

sayısı Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar 101 olduğu bilinmektedir. 1451 yılında 

aslında bir kapıkulu av maiyeti olan sekbanların 34 orta olarak Yeniçeri Ocağına 

katılmasıyla ortaların sayısı artmış ve eski ortalar “Cemaat Ortaları”; yeni eklenen ortalar 

ise “Sekban Ortaları” adıyla anılmaya başlamıştır. II. Bayezid veya Yavuz Sultan Selim 

zamanında, “Bölük Ortaları” adı verilen 61 Orta daha Yeniçeri Ocağına eklenmiş ve 

böylece Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerindeki yeniçeri ortası sayısı 196’ya kadar 

yükselmiştir160. Her ortada çorbacı adında bir komutanı, vekilharç, bayraktar, başeski, 

aşçı, korucu, ihtiyarlar ve kuloğulları görevli olduğu gibi yine her ortada, ortanın 

                                                 
159 Koçi Bey Risaleleri, s.109-110.a 
160 Abdülkadir Özcan, “Osmanlı Askeri Teşkilatı”, s.551-552. Reşad Ekrem Koçu, a.g.e. , s.67. 
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kendisiyle ve geçmişiyle özdeşleşmiş çeşitli nişanları ve harfleri barındıran bir sancak ve 

bir mehterhanenin bulunduğu anlaşılmaktadır161.  

En eski ortalar olan ve “Ser-Piyâdegân” veya “Yaya Ortaları” olarak da anıldığı 

görülen Cemaat Ortalarının bazılarının çeşitli isimler aldığı bilinmektedir. Bu isimler 

Haseki Ortası, Turnacı Ortası, Zemberekçi Ortası gibi tek bir ortaya ait olabildiği gibi; 

Solak Ortaları olan 60, 61, 62 ve 63. Ortalarda veya Cemaat-ı Şütürban Ortaları olan 1, 

2, 3, 4, 5. Ortalarda görüldüğü üzere ortak da olabiliyordu162. Yeniçeri ortaları bu isimleri 

çoğunlukla geçmişte veya hâlihazırda üstlendikleri görevlerden almaktaydılar. Örneğin; 

geçmişte kundaklı yay kullandığı bilinen 82. Orta, 17. yüzyılda bu silahı kullanmamasına 

rağmen hâlâ Zemberekçi Ortası olarak anılmaktaydı163. 

 1451 yılında, Karamanoğullarına açılan sefer dönüşünde yeniçerilerin itaatsizlik 

göstermeleri üzerine daha güvenilir bulunan sekbanların Yeniçeri Ocağına dâhil 

edilmesiyle sekban ortaları kurulmuştur. Bu ortalara duyulan güvenin bir sonucu olarak 

Yeniçeri Ocağının komutanı olan Yeniçeri Ağaları Sekbanbaşılar arasından seçilmiş; 

ancak sonrasında bu kural değişerek 16. yüzyılın başlarında Yeniçeri Ağaları padişahın 

şahsi itimadını kazanmış saray mensupları arasından seçilmeye başlanmıştır164. Bununla 

birlikte Sekbanbaşılar, Yeniçeri Ağası sefere gittiğinde İstanbul’da kalıp Yeniçeri 

Ağasının görevlerini sürdürmeye devam etmişlerdir165.  

16. yüzyılın başlarında “Ağa Bölükleri” diye de anılan Bölüklü Ortaları 61 orta 

olarak Yeniçeri Ocağına dâhil edilmiştir. Bölüklü Ortaların, II. Bayezid zamanında mı 

                                                 
161 “Yeniçeri birkaç sınıfdır. Ser-piyâdegân ve ağa bölükleri ve ağa bölükleri ve sekbânlardır. Cümlesi yüz 
doksan altı odadır. Her birinin çorbacısı ve oda-başısı ve vekîl-harcı ve bayrakları ve baş-eskisi ve aşçısı 
ve korucuları ve mütekâ‘idin ve eytamları vardır. Her odanın birer çatal bayrağı vardır. Nîmi sarı nîmi 
kızıldır ve ağanın alayda ak bayrağı vardır Ardınca yürür mehterhânesi vardır.” Hezârfen Hüseyin Efendi, 
a.g.e., s.144. Eyyubî Efendi Kānûnnâmesi (Tahlil ve Metin), Haz. Abdülkadir Özcan, s.41 
162 Mücteba İlgürel, “Yeniçeriler”, İA, C.13,  MEB Basımevi, İstanbul:1986, ss. 385-395, s. 388. İsmail 
Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.I, s. 156.  
163 “Zenberekçiyân: Seksen ikinci cemâ’atdir. Selefde bu odanın neferâtı sefere gitdikde zenberek 
götürürler idi. Sonra bu kā’ide ref‘ olundu. Ancak çorbacısı haseki pâyesindedir.” Eyyubî Efendi 
Kānûnnâmesi s.44. 
164 Mücteba İlgürel, a.g.m. , s. 388. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.I, s. 163-165. 
165 Göriceli Mustafa Koçi Bey, a.g.e., s.113. 
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yoksa Yavuz Sultan Selim zamanında mı eklendiği hususu tartışmalıdır. Ancak bu 

ortaların kuruluş sebebinin yine kendilerinden önce kurulan ortalara duyulan 

güvensizlikten kaynaklamış olması ihtimali yüksektir166. 61 Bölüklü Orta’nın 31’i 

İstanbul’un muhafızlığını yapmakla görevli olduğu; geri kalan 30 Orta’nın ise 

İmparatorluğun çeşitli kalelerine dağıtılarak buralarda görevlerini icra etikleri 

bilinmektedir167. Bu nedenle; her ne kadar İstanbul’daki ortaların görevleri çoğunlukla 

asayişle ilgili olsa da Bölüklü Ortaların daha çok kale ve şehir savaşlarında uzmanlaşmış 

ortalar olduğu değerlendirmesini yapmak mümkündür.  

 Daha önce de belirtildiği üzere; bu ortalarda görev yapan yeniçeriler piyade sınıfı 

olarak teşkilatlandırılmışlardı ve bu nedenle bunların büyük bir çoğunluğu yaya 

askeriydi. Mısır’daki tüfekli Kahire yeniçeri süvarileri gibi bazı istisnalar dışında, 

yeniçerilerin süvari olarak savaşmadıkları görülmektedir. Theodoros Spandunis; her 100 

yeniçeriden ancak üçünün ata bindiğini, diğerlerinin yaya olduğunu, yaya olup da at 

sırtında görülenlerin [yaralı değilse veya geçerli bir gerekçesi yoksa] ücretinden kesinti 

yapıldığını belirtmektedir168. Fatih Sultan Mehmet Döneminde Osmanlı Kara 

Kuvvetlerinde çeşitli görevler yapan ve eski bir yeniçeri olduğunu iddia eden Konstantin 

Mihailoviç de yeniçeri ağası ve onun yaveri dışında hiçbir yeniçerinin ata binmeye cesaret 

dahi edemediğini yazmıştır169. Ancak uzun ve yorucu seferlerde, yolculuk esnasında ata 

bindiklerine dair veriler de bulunmaktadır. Osmanlıların 1568 Astrahan seferine şahit 

olan Andrey Taranowski; ordunun geri çekilişi sırasında bazı yeniçerilerin yaya bazı 

yeniçerilerin de ata binmiş olduğunu aktarmaktadır170. Bernardo Navagero’nun 1553 

tarihindeki elçilik raporunda ise; yeniçerilerin genellikle ata binmedikleri, sadece işlerini 

                                                 
166 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.I, s. 167-169.  
167 Reşad Ekrem Koçu, a.g.e., s.67. 
168 Theodoros Spandunis, a.g.e., s.125.  
169 Konstantin Mihailoviç, Bir Yeniçerinin Hatıraları, Çev. N.F. Kıcıroğlu ve B. A. Ekin, Ayrıntı 
Yayınları, İstanbul:2013, s.116.  
170 Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve İdil Boyu ( 1596 Astarhan Seferi, Ten-İdil Kanalı ve XVI-XVII 
Osmanlı-Rus Münasebetleri), TTK Basımevi, Ankara: 2011’de EK No:VI. Andrey Taranowski’nin 
Seyahatnamesi (Temmuz-Aralık 1569) s. 040. 
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yapacakları yere kadar at kullandıkları, oraya vardıklarında ise hemen indikleri ancak 

savaşa ya da başka bir için bir yere gittiklerinde ise kimseye sormadan başkalarının atını 

alabildikleri ifade edilmektedir171.  

Yeniçerilerin piyade vasıflarını korumada bu derece titiz davranılmasının altında 

yatan temel nedenin yeniçerilerin seçkin piyadeler olarak savaşlarda ordu merkezinde 

üstlenmiş oldukları rol oldukları söylenebilir.  Osmanlıların meydan savaşlarında Türk-

İslam askeri geleneklerine uygun olarak; askerlerini öncü (pişdar), merkez (kalb), sağ 

kanat (meymene), sol cenah (meysere) ve artçı (dümdar) birlikler olmak üzere çeşitli 

kollara ayırarak ordu dizilişlerini gerçekleştirdikleri görülmektedir. Osmanlı tarihî 

kaynaklarında; savaş alanında ana komuta merkezinin önünün hendekler, çarkı felekler 

ve aralarına zincir çekilmiş toplarla; arkasının da ordunun ağırlıklarıyla çevrili olduğuna 

dair pek çok veri bulunmaktadır. İşte bu merkezin savunulması, merkezden ileriye ve 

kanatlara doğru saldırıya geçilmesi işi ancak tahkimatların ardında hareket kabiliyetine 

sahip piyadeler tarafından yapılabilmekteydi; ki bu piyadeler yeniçerilerdi. Osmanlıların 

15. ve 16. yüzyılda gerçekleştirdiği pek çok önemli meydan muharebesinin [Varna 

(1444), Çaldıran (1514), Mercidabık (1516) Savaşları gibi]; Osmanlı Kara Kuvvetlerinin 

kanatları dağılmışken ya da zor durumdayken yeniçeriler tarafından merkezden yapılan 

saldırılarla kazanıldığı söylenebilir. 

Yeniçerilerin ordunun merkezinde bulunmalarının bir sebebi de savaşlarda 

padişahın korunmasından sorumlu olmalarıdır. Bu geleneğin onlara kendilerinden önceki 

ak börk giyen ulufeli hassa askerleri olan yaya-müsellemlerden ve azeblerden kaldığı 

düşünülmektedir. Savaşlarda solakların yakın koruması altındaki padişahı ve sadrazamı 

                                                 
171 Eugenio Alberi, “Le Relazoni Degli Ambasciatori Veneti Al Senato”, Serie III, C.I, Firenze, 1840’dan 
düzenleyerek yayımlayan Venedik Raporlarına Göre Kanunî ve Şehzade Mustafa, Haz. Erhan 
Afyoncu, Çev. P. Gökpar ve E. Ercolino, Yeditepe Yayınları, İstanbul:2012, s.23.  
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çevreleyen yeniçerilerin, savaş bitmeden onların korunmasını bırakmadıklarına ilişkin 

kayıtlar da bulunmaktadır172.  

Sadece savaşlarda değil padişahın gerçekleştirmiş olduğu yolculuklarda ve 

seferlerde de padişahın yanında solaklarla beraber yürüdükleri ve sarayın dışındayken 

padişahın özel korumaları gibi davrandıklarını dışarıdan gözlemleyen pek çok yabancı 

bulunmaktadır173. 

Savaşlarda üstlendikleri rol ve padişahın özel korumalığını üstlenmelerinin 

dışında son derece itibarlı bir görev olan Divan-ı Hümayun muhafızlığı da yeniçerilerin 

başlıca görevleri arasında yer almaktaydı. Ayrıca başta İstanbul olmak üzere şehirlerin 

asayişlerini de yeniçeriler sağmaktaydı. Bunlara ek olarak; sınırlardaki ve sahillerdeki 

kalelerde üç yıl süreyle kale muhafızlığı da yapmaktaydılar174.  Örneğin; Koçi Bey, I. 

İbrahim’e sunduğu risalede; Bağdat’ta 8.000 yeniçeri bulunduğunu, bunlara “nöbetçi” 

denildiğini, üç yıl geçtikten sonra bunların yerine başkalarının nöbetçi olacağını 

yazmıştır175. Yeniçerilerin sınır şehirlerinde garnize edilmelerinin [çok daha erken 

tarihlere dayanmakla birlikte] 16. yüzyılın ortalarında tamamen yaygınlaşmış bir 

uygulama olduğu anlaşılmaktadır. 1554-1562 yılları arasında yazdığı mektuplarla tanınan 

ve Osmanlı Ordusunu yakından inceleyen Oiger Chiselin Busbecq, ilk kez Buda şehrinde 

karşılaştığı yeniçerilerin tüm İmparatorluğa dağılmış halde olduklarını ve kalelerde 

garnizon vazifesi gördüklerini belirtmiştir176. 

Bu görevler nedeniyle, ocak sisteminin en düzgün işlediği ve en disiplinli 

dönemlerinde bile, yeniçerilerin tamamının sefer ve savaşlara katılamadığı 

                                                 
172“Yeniçerilerün orta yirinde karâr iderler. Mâdâm ki ceng ber-taraf olmaya pâdişâhı ve vezir-i a‘zamı 
yeniçeriler çadırlarına salıvirmezler. Yeniçeriler dört etrâfın kuşadup durular, muhâzada iderler. Kānûn 
budur ki alâ tarîkı’l-icmâl beyân olundı.” Fatma Kaytaz, “Osmanlı Askerî Teşkilatı Hakkında Bilinmeyen 
Bir Eser “Yeniçeri Ocağına İlişkin Bir Risale” (Değerlendirme ve Metin)”, Tarih Dergisi, Sayı 57 
(2013/1), İstanbul:2013, ss.45-68. s.64-65 
173 Jean Chesneau, D’Aramon Seyahatnamesi, Kanuni Devrinde İstanbul-Anadolu-Mezopotamya, 
Çev. Işıl Erverdi, Dergah yayınları, İstanbul: 2012, s.35. Theodoros Spandunis, a.g.e., s.125. 
174 Mücteba İlgürel, “Yeniçeriler”, İA, C.13, MEB Basımevi, İstanbul:1986, ss.385-395, s. 388-389. 
175 Göriceli Mustafa Koçi Bey, a.g.e., s.114. 
176 Oiger Chiselin Busbecq, Türk Mektupları, Çev. H. Cahit Yalçın, Remzi Kitapevi, İstanbul: 1939, s.19. 
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anlaşılmaktadır. Örneğin; Kanuni Sultan Süleyman’ın Zigetvar seferine orduda bulunan 

toplam yeniçeri sayısı yaklaşık 12.000 iken; padişah tüm yeniçerilerin bu sefere 

katılmasını isteyerek katılmayanların komutanlarıyla birlikte cezalandırılacağını 

bildirmiş ve padişah Belgrad’da yaptığı yoklama sırasında 2.000 yeniçerinin Pertev Paşa 

ile Göle Kalesinde görevli olması, 2.000 yeniçerinin donanmaya tayin olması ve 1000 

yeniçerinin ise korucu ve emekli olması nedeniyle 7.000 yeniçerinin sefere katıldığını 

görmüştür177. Bu örnek; kapıkulu askeri sistemin en sıkı şekilde denetlendiği bir dönemde 

bile ordudaki mevcut yeniçeri sayısının 1/3’den fazlasının diğer görevler nedeniyle 

muharebe sahasına intikal edemediğini göstermesi bakımından son derece dikkat 

çekicidir.   

Yeniçerilerin sayılarının yüzyıllar içinde farklılıklar gösterdiği görülmektedir. 

Yeniçeri Ocağının ilk kurulduğu zamanlarda birkaç yüz olan yeniçerilerin sayısı devşirme 

sisteminin geliştirilmesiyle artmaya başlamış; Fatih Sultan Mehmet’in saltanatının 

sonuna denk gelen 1484’te sayıları 8000’e yaklaşarak 16. yüzyılın başlarına kadar bu 

seviyede kalmıştır178. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerine 

sayılarının 12.000’e sabitlenmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bernardo Navagero’nun 

1553 tarihindeki elçilik raporunda yeniçerilerin sayılarının, sahip oldukları güç ve 

yetkileri nedeniyle, 12.000’den fazla olmasına kimsenin iyi gözle bakmadığı 

belirtilmektedir179.  

Bununla birlikte; Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümünden sonra (1566) sayılarının 

hızlı bir artış sürecine girdiği görülmektedir. Koçi Bey, I. İbrahim döneminde (1640-

1648) yeniçerilerin 160 orta olduğunu, bu ortaların bazısında 500, bazısında 300 yüz 

bazısında ise 100 yeniçeri olduğunu ve toplamda 35.000 yeniçeri bulunduğunu 

yazmaktadır180. Hezarfen Hüseyin Efendi’nin 1675-1676 tarihinde kaleme aldığı 

                                                 
177 Eyyubî Efendi Kānûnnâmesi, s.41 
178 Gábor Ágoston, a.g.e., s.28. 
179 Venedik Raporlarına Göre Kanunî ve Şehzade Mustafa, Haz. Erhan Afyoncu, s.22. 
180 Göriceli Mustafa Koçi Bey, a.g.e., s.114, s.108.  
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“Telhîsü’l-Beyân fî Kavânîn-i Âl-i Osmân” adlı eserde ve Eyyubi Efendi derlediği 

Kanunnâmede 17. yüzyılın ikinci yarısında yeniçerilerin sayısı 54.222 olarak 

verilmektedir181. 1694-1695 yıllarında 79.000’e yaklaşan yeniçeri mevcudu 18. yüzyılın 

ilk yıllarından itibaren tekrar düşmeye başlayarak 1727-1728 tarihlerinde 24.000’e kadar 

gerilemiş; ancak 1729-1730 tarihleri arasında 98.000’e ulaşmıştır182.  

Esasen, 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yeniçeri sayılarına ilişkin resmi 

verilerin savaş alanında pek karşılığı olmadığı söylenebilir. Devşirme sisteminin ve ocak 

yapısının bozulduğu bu dönemlerde yeniçeri olarak kaydedilmiş kişilerin önemli bir 

bölümün asker bile olmadığı; asker kökenli olanların da ticaretle ve çeşitli işlerle 

uğraşarak askerlik vasfını yitirmiş kişiler olduğu bilinmektedir183.  

Yeniçeri Ocağındaki bozulmaların 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren arttığı 

bilinse de 17. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı topraklarında bulunmuş olan Paul 

Rycaut’un St. Gotthard Savaşında (1664) tecrübeli [veteran] ve en iyi disiplinli yeniçeri 

komutanlarıyla birlikte yok olduğunu ve bunun hem Osmanlı askeri gücünü zayıflattığını 

hem de askeri gelenekte tamir edilmesi güç yaralar açtığını ifade etmesi son derece dikkat 

çekicidir184. Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili verdiği kurumsal bilgileri kişisel 

gözlemlerine ve Osmanlı tebaasından kişilerle yaptığı görüşmelere borçlu olan Rycaut’un 

bu bilgiyi nereden aldığı bilinmemekle birlikte; bu bilginin başka biri tarafından 

kendisine yapılan bir aktarıma dayanmış olmasının pek muhtemel olduğu söylenebilir. 

Yeniçeri askerî yapısı ve disiplininin 17 yüzyılın ikinci yarısında zaten büyük oranda 

bozulmuş olduğu göz önünde bulundurulursa; St. Gotthard Savaşında yaşanan ağır 

kayıpların yeniçeriler arasındaki bozulmaları ancak daha da fazla arttırmış olabileceği 

düşünülmektedir.  

                                                 
181 Hezârfen Hüseyin Efendi, a.g.e., s.90. Eyyubî Efendi Kānûnnâmesi, s.33. 
182 1567-1798 yılları arasındaki yeniçeri sayıları için bkz. Gábor Ágoston, a.g.e., s.203-204. 
183 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.I, s. 477-505. 
184 Paul Rycaut, History of the Present State of the Ottoman Empire, Charles Brome, Sixth Edition,  
London: 1686, s.372. 
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Bu bağlamda; Yeniçeri Ocağının kurulduğu 1363 yılından, ilga edildiği1826 

yılına kadar geçen yaklaşık 463 yıl içinde, teşkilat yapısı, orta mevcudiyeti, asker sayısı, 

silahları, komuta yapıları, savaş alanında üstlendiği görevler ve devlet içinde yürüttükleri 

hizmetler bakımından yeniçerilerin sürekli bir değişime uğradığı söylenebilir. Bu 

nedenle, çok daha homojen bir yapıya sahip olduğu 16. yüzyıl için bile sabit nitelikleri 

haiz, yeniçeri askeri profili çıkartmak oldukça güçtür. Ancak yine de [yaşanan değişimleri 

de göz önünde bulundurarak] Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde görev yapan 

yeniçerilerin kullandığı silahlar, askerî teçhizat ve giyimleriyle ilgili bazı tespitlerin 

yapılabilmesi mümkün gözükmektedir. 

Öncelikle, yeniçerilerin devlet içinde hafif piyade erleri olarak üstlendikleri tüm 

görevleri ve savaş alanlarında üstlendikleri rolleri başarıyla yerine getirebilmelerine 

olanak verecek şekilde silahlandıkları ve ihtiyaç duyulan hareket kabiliyetini sağlayacak 

şekilde giyindikleri savunulabilir.  

Yeniçeriler 14. yüzyılın ikinci yarısından 15. yüzyılın ilk yarısı arasındaki dönem 

içinde silah olarak çoğunlukla yay, kılıç ve harbe (kısa mızrak) kullanmakta oldukları 

anlaşılmaktadır. Görsel verilerde; sol kollarının altında kalacak şekilde yaylarını ve 

kılıçlarını bellerindeki kuşağa kayışlarla tutturdukları, tirkeşlerini (okluk) de sağ 

kollarının altında kalacak astıkları görülmektedir. (Resim:6) Yeniçeriler harbelerini 

ellerinde taşımaktaydılar. Bazı minyatürlerden savaş esnasında ellerindeki harbeleri sol 

elleriyle mızrağın ortasının biraz üstünden tutarak omuzlarına yasladıkları, sağ elleriyle 

de alttan destekleri anlaşılmaktadır. (Resim:7) Her ne kadar 16. yüzyıla ait bir kaynak da 

olsa Nicolas de Nicolay yeniçerilerin bellerindeki kemere asılı kısa bir balta 

taşıdıklarından bahsetmektedir185 ki Çaldıran savaşını aktarırken Hadîdî’nin kullandığı 

ifadelerden de yeniçerilerin bellerinde balta taşıdığı sonucu çıkartılabilmektedir186.  

                                                 
185 Nicolas de Nicolay, Muhteşem Süleyman’ın İmparatorluğunda, Ed. M. C. Gomez-Geraud ve S. 
Yerasimos, Çev. Ş. Tekeli ve M. Tokay, Kitap Yayınevi, İstanbul:2014, s. 193. 
186 “On iki bin yeniçeri güzide, Görüp Cin leşkeri olur remîde. … Tüfek, harbe, teber belinde şimşir, Siper 
dışında vü hazır kemân-tir.” Hadîdî, a.g.e., b. 5593 ve 5595, s.357-358 
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15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren “arkebüz” denilen fitilli tüfek kullanımının 

yeniçeriler arasında çok yaygınlaşmaya başladığı anlaşılmaktadır. Aslında bu 

yaygınlaşmanın; Varna Savaşı (1444) ve II. Kosova Savaşında (1448) edilen tecrübeler 

ışığında gelişen “tabur cenginin” bir sonucu olarak devlet tarafından desteklendiği 

değerlendirmesini yapmak mümkündür. Osmanlı katı yaylarıyla kıyaslandığında fitilli 

tüfeklerin kullanımının çok daha az eğitim süreci gerektirmesi ve bir kere öğrenildiğinde 

çok daha kolay olmasına karşın; bu tüfeklerin, yapılan atışlarda hedefi kolay bulmaması 

ve doldurularak ateşlenme süresinin yayla ok fırlatmaktan çok daha yavaş olması gibi 

dezavantajları olduğu söylenebilir. Bu nedenle; savaş alanında kayda değer bir etki 

gösterebilmesi için tüfeklerin eğitimli piyadeler tarafından belirli bir düzen halinde, seri 

bir şekilde ve topluca ateş edilmesi gerekmekte olduğu anlaşılmaktadır. Yaylım ateşinin 

öncüsü olan bu sistemi 16. yüzyılda yeniçerilerden daha iyi uygulayan askeri birlikler 

bulunmadığını söylemek mümkündür. (Resim:8) Hatta bu alanda sahip oldukları şöhret 

nedeniyle, günümüzde gerçekleştirilen pek çok çalışmada yeniçerilerin sadece tüfekli 

piyadelermiş gibi algılandığına şahit olunmaktadır.    

Bu noktada; yeniçerilerin tüfeğin ortaya çıkmasıyla, kurulan bir askeri birlik 

olmadığının altını çizmek gerekir.  Zira bir ocak olarak kuruldukları 14. yüzyılın ilk 

yarısından yaygın olarak ateşli silahlarla teçhiz edilemeye başladıkları 15. yüzyılın ilk 

yarısına kadar geçen sürede klasik silahlarla savaşan piyade bir sınıfı oldukları gerçeği 

göz ardı edilse bile; yeniçerilerin süvarilerle veya piyadelerle göğüs göğüse savaşabilecek 

fiziksel yapıya ve çok çeşitli silahlara sahip seçkin askerler oldukları hususu kesinlikle 

göz ardı edilmemelidir. Bu sebeple onları sadece profesyonel tüfekli birliklermiş gibi 

nitelemenin çok doğru bir yaklaşım olmadığı düşünülmektedir.  
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Barış zamanlarında, şehirlerin asayişiyle görevli olanların taşıdığı uzun düz 

değnekler olan asalar haricinde, şehirlerde silah taşıması yasak olan yeniçerilerin187; 

savaşlarda [yeri geldiğinde, olaylara ve karşılarındaki birliklerin yapısına göre] yay, 

zemberek, kılıç, topuz, mızrak ve balta gibi silahları kullandıkları tespit edilmiştir. 

Geleneksel silahları olan Osmanlı yaylarını 17. yüzyıla değin korku veren bir silah olarak 

kullanmaya devam ettikleri zaten bilinmektedir188.  

Bununla birlikte, Hasan-ı Rumlu, “Ahsenü’t Tevârih” adlı eserinde Otlukbeli 

Savaşını (1473) anlatırken Fatih Sultan Mehmet’in Osmanlı Kara Kuvvetlerinin önünü, 

araba ve zincir ile güçlendirip son derece sağlam bir sığınak yaptığını; merkez safta 

dizilen 10.000 yeniçerinin her birinin elinde bir tüfek ve bir harbe olduğunu 

yazmaktadır189. Yeniçerilerin elinde olan bu harbeler büyük ihtimalle karşıdaki ordunun 

süvarilerden oluşması sebebiyle tercih edilmişti. Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos 

Kuşatmasında yeniçerilerin kuşatma savaşına uygun bir şekilde; kemerlerinde kazma, 

omuzlarında tüfek, sırtlarında kalkan, kılıç, yay ve harbelerle donatılmış olduğunu 

görmekteyiz190. (Resim:9) Şükrî-i Bitlisi “Selimnâme” adlı eserinde, Çaldıran Ovasına 

yürüyen yeniçeriler hakkında Şah İsmail’e verilen bilgileri aktarırken onların; yaya askeri 

olduklarını yürümekten çekinmediklerini, asıl işlerinin top, tüfek ve zemberek atmak 

olduğunu fakat aynı zamanda iyi ok atıklarını, kılıç kullandıklarını ve savaş sanatlarını 

bildiklerini dile getirmektedir191. Dernschwam ise “en iyi muharipler” olarak 

                                                 
187 Luigi Bassano, Luigi Bassano, Kanuni Dönemi Osmanlı İmparatorluğunda Gündelik Hayat, Çev: 
Selma Cangi, Yeditepe Yayınları, İstanbul:2011, s. 137 ve 139. Nicolas de Nicolay, a.g.e., s. 198. Hans 
Dernschwam, a.g.e., s.88-89. John Covel, Bir Papazın Osmanlı Günlüğü, (Saray, Merasimler, 
Gündelik Hayat), Çev. Nurten Özmelek, Dergah Yayınları, İstanbul:2011, s. 123. Aaron Hill, A Full and 
Just Account of the Present State of Ottoman Empire, London, 1709, s.21.  Venedik Raporlarına 
Göre Kanunî ve Şehzade Mustafa, Haz. Erhan Afyoncu, s.20-21, Tülay Reyhanlı, a.g.e., s.70 ve 72. 
188 Gábor Ágoston, a.g.e., s.31 
189 Hasan-ı Rumlu, Ahsenü’t Tevârih, Çev. Mürsel Öztürk, TTK Yayınları, Ankara:2006, s.515. 
190 Celâlzâde Mustafa Çelebi, Tabakâtü’l Memalik ve Derecâtü’l Mesalik (Kanunî’nin Tarihçisinden 
Muhteşem Çağ, Kanunî Sultan Süleyman), Haz. Ayhan Yılmaz, Kariyer Yayıncılık, İstanbul:2011, s.58 
191 Şükrî-i Bitlisî, Selimnâme, Haz. Mustafa Argunşah, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, 
1997.s.169. 
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nitelendirdiği yeniçerilerin ok atmasını, kılıç ve mızrak kullanmasını talimler sonucu 

öğrendiklerini dile getirmiştir192.  

İhtiyaç duydukları takdirde, bu silahların bir kısmını yeniçerilerin bizzat kendileri 

de satın alabildikleri belirtilmektedir193. Fakat silahlarının asıl temin kaynağı savaşlar 

öncesinde orduya silah dağıtan cebehâne olduğu açıktır. Bununla birlikte, 16. yüzyılda 

yeniçeri ortalarının bulunduğu kışlalar olan odalarda da silahların muhafaza edildiğini 

düşündüren veriler bulunmaktadır. Örneğin; Baron W. Wratislaw’ın elçilik heyeti olarak 

yeniçeri odalarını ziyaret ettiklerinde; burada büyük bir düzen içinde yaşandığını ve 

tüfekler, kılıçlar, savaş baltaları gibi başlıca silahların uygun bir şekilde silinip yağlanmış 

halde bez silahlıklar içinde muhafaza edildiğini ifade etmesi son derece dikkat 

çekicidir.194  

Bununla birlikte; yeniçerilerin savaş alanlarında fark yaratan en etkin silahlarının 

tüfekler olduğu hususunu kabul etmek gerekir. Klasik Dönem Osmanlı Kara 

Kuvvetlerinde, yeniçerilerin çağlarının ateşli silah teknolojilerine uygun tüfekleri 

kullandıkları görülmektedir. 15. yüzyılın ilk yarısında II. Murat döneminde fitilli tüfek 

kullanımının yeniçeriler arasında hızla yaygınlaşmaya başladığı daha önce belirtilmişti. 

Oldukça ağır bir silah bu tüfekler adından da anlaşılacağı üzere, ateşleme mekanizmasının 

ucu yanan bir fitille harekete geçirilmesiyle kullanılmaktaydı. Bu tüfekler 19. yüzyıl 

sonlarına kadar kullanılan tüm tüfekler gibi ağızdan dolmaktaydı. İçi önce bir harbinin 

ucuna bağlanan çaputla temizlenir, sonra içine kurşun ve barut doldurularak sıkıştırılır ve 

tüfeğin falyasına ucu yanan bir fitil değdirilerek ateşleme sağlanırdı. (Resim:10) Zaman 

alan bu süreci hızlandırmak ateşlemeyi bir an önce sağlamak adına yeniçerilerin sağ veya 

sol kollarına iki ucu da yanan uzun bir fitil dolamakta oldukları görsel verilerden 

anlaşılmaktadır. Bu tüfekler; kemer kayışına boynuz biçiminde bir barutluk ile 

                                                 
192 Hans Dernschwam, a.g.e., s.88-89. 
193 Arthut Lean Horniker, “a.g.m, s.191. 
194 Baron W. Wratislaw, a.g.e., s.65. 
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kurşunların konulduğu genellikle kare bir mektup zarfı biçiminde olan ve kemerin sırta 

yakın kısmına asılan kütüklükler ile genellikle boynuz biçiminde olan barutlukların 

yeniçeri teçhizatlarının içine dâhil olmasına vesile olmuştur. (Resim:11a-b)  

17. yüzyıla kadar yeniçerilerin farklı tipteki fitilli tüfekleri yaygın olarak 

kullanmaya devam ettiği; 17. yüzyıldan itibaren ise İspanyol zemberekli tetik 

tertibatından geliştirilmiş olan “miqeuelet tetikli çakmaklı tüfekler” kullanmayı tercih 

ettikleri görülmektedir195. Yeniçerilerin ilerleyen dönemlerde çeşitli türde çakmaklı 

tüfekler kullanmaya devam ettiklerine dair verilere müzelerde rastlamak mümkündür.  

 Tüfek teknolojisindeki gelişmeler sadece ateşleme tertibatında değil; namlu, 

nişangâh, kurşun ve barut üretim yöntemlerinde de yaşanmakta olduğu görülmektedir. 

Örneğin; çeşitli uzunluklarda olabilen namluların içinin yivlenmesi kurşunun hareket 

ekseninden sapmamasına ve dolayısıyla isabet oranının yükselmesini sağlamakta ya da 

barut teknolojisinde yenilikler çok daha az barutla uzun menzilli atışların yapılması 

olanağını arttırdığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte; tüfek teknolojisindeki bu 

gelişmelere paralel olarak yeniçerilerin savaş alanlarındaki askeri etkilerinin, hızlarının 

ve isabet güçlerinin azaldığının görülmesi, ilginç bir tezat olarak değerlendirilebilir. 

Ancak bu durumu, Yeniçeri Ocağındaki eğitim ve askerî disiplinlerin bozulmasıyla 

açıklamak mümkündür. 

Acemi Ocağından seçilerek kapıya çıkan yeniçeriler, başlangıçta bulundukları 

ortalarda düzenli talimler yaparak sıkı bir askerî eğitim sahibi oldukları ve bu talimleri 

sadece ortalarda değil talimhanelerde de gerçekleştirdikleri anlaşılmaktadır. İstanbul’da 

II. Bayezid zamanında yaptırılan ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında genişletildiği 

belirtilen bir “Yeniçeri Talimhanesi” bulunmaktaydı196. Onların bu talimhanede özellikle 

                                                 
195 Gábor Ágoston, Osmanlı’da Savaş ve Serhad, Çev&Haz. Kahraman Şakul, Timaş Yayınları, İstanbul: 
2013, s.88 
196 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e. , C.I, s.332  
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ok ve tüfek atışı talimleri yaptıkları bilinmektedir197. Nitekim, Yeniçeri Ağasına 

gönderilen 1552 tarihli bir emirden, yeniçerilerin düzenli talim yapıp tüfek atış 

tekniklerini öğrendikleri son derece açık bir şekilde görülmektedir198. Hatta, Yeniçeri 

Ocağında bozulmaların baş göstermeye başladığı 16. yüzyılın sonunda bu hususa dikkat 

edilmeye çalışıldığını, 1596 Eğri Seferi öncesinde yeniçerilere haftada iki gün ok talimi 

ve Et Meydanında tüfek talimi yapmaları için emir verilmesinden anlaşılmaktadır199. 

Ancak yine de 17. yüzyıla gelindiğinde yeniçerilerin bu alandaki niteliklerini önemli 

ölçüde yitirdikleri görülmektedir. Örneğin; Mehmet Halife “Târih-i Gilmâni” adlı 

eserinde yeniçerilerin ocaklarda 15-20 yıl kaldıkları halde yetiştirilip eğitilmediklerini ve 

dirliğin bulunmadığını ifade etmektedir200. Bir solak olması sebebiyle kendisi de bir 

kapıkulu olan Hasan Tuği, II. Osman’a yakın bir isim olan Dar’üs-sade Ağası Süleyman 

Ağa’nın Lehistan seferindeki başarısızlıktan kapıkulu askerini şu sözlerle sorumlu 

tuttuğunu yazmaktadır201: 

“Yeniçeri tâ‘ifesi’nün tüfeng-endâzlığında ve Sipah 
halkı’nun cündilikde ve ceng günlerinde, mahâretleri 
bellüdür. Bu kul, kullıkdan çıkmışdur. Kul olursa, Mısır ve 
Şâmûn cündileri ve tüfeng-endâzlıkda Anadolı segbanı gibi 
olsa, Sene-i mâziyede, Hotin-seferi’nde bir kâfirün azacuk 
taburın bozmağa kādir olmadılar. Bî-hüner ve bî-menfa‘at 
derinti ve madrabâz ve erbâb-ı ma‘âş, kul olur mı?” diyü 
sa‘âdetlü Pâdişâha söyleyü…”  
 

19. yüzyılın başlarında yeniçerilerin değişen savaş taktiklerinin gerektirdiği askerî 

talimleri yapmaktan şiddetle kaçındıkları anlaşılmaktadır. II. Mahmut devrinde 

                                                 
197 “Bundan sonra Gāzî Hünkâr yeniçeri meydânına gelüp ta‘lîmhâneyi yapdu[rıv]irüp üzerlerine 
ta‘lîmhâneci başını nâzır ta‘yîn buyurup, tüfeng atan yoldaşlara ve ok atan kemankeşlere ta‘lîm itmek içün 
ve sefere gitmekden ve serhadde[n] mu‘âf buyurup, bütün gün meydânda tüfeng ve ok atan yoldaşlara 
nezâret itmek içün meğer kim pâdişâh sefere gitdükde ta‘lîmhâneci pâdişâhlar ile gitmeğe me’mûrdur.” 
Fatma Kaytaz, a.g.m., s.63.  
198 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Koğuşlar, nr.88 (Mühimme Defteri)’den aktaran Feridun Mustafa 
Emecen, Osmanlı Klasik Çağında Savaş, TİMAŞ Yayınları, İstanbul: 2010, s.56.  
199 “Yeniçeri Ağası olan Veli Ağa’ya ferman etdiler: Yeniçeri yoldaşlar odalarında mevcûd olup, ba‘dehû 
haftada iki gün Ok, dahi Et-meydânı’nda tüfeng ta‘limi etdürürsiz” Abdülkadir Efendi, Topçular Kâtibi 
‘Abdülkâdir (Kadri) Efendi Tarihi, C.I, Haz. Ziya Yılmazer, TTK, Ankara:2003, s.111.  
200 Mehmet Halife, Târih-i Gilmâni, Haz. Kemal Su, Kültür Bakanlığı 1000 Temel Eser:74, MEB 
Basımevi, İstanbul: 1976, s.49  
201 Hüseyin Tuği, Musîbetnâme, Haz. Şevki Nezihi Aykut, TTK, Ankara:2010, s.8-9.  
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yeniçeriliğin kaldırılması sürecini anlatan Sahaflar Şeyhizade Seyyid Mehmet Esad 

Efendi’nin aktarımına göre; yeniçerilerin askerî talimlerine yenilik getirilmesine 

yeniçeriler, “Biz kılıç ile keçe çalar şeş-hâne atar nişan ururuz” diyerek itiraz etmiştir202. 

Bu ifadelerden, ok talimlerinin yansıra geleneksel yeniçeri kılıç talimlerinden birinin 

keçeye kılıç çalmak olduğu çıkarsamasını yapmakla birlikte; 1826 yılında Ocağın 

kaldırılmasından yaklaşık 150-200 yıl önce yeniçerilerin silah talimlerindeki disiplinini 

kaybettiği sonucunu çıkartmak mümkündür. 

Yeniçeri kıyafetleri ise hem karakteristik olması hem de silahlardan daha az 

değişim göstermesi hasebiyle, Klasik Dönem Osmanlı yeniçerisi profili oluşturmasında 

araştırmacıların işini çok daha kolaylaştırmaktadır. Fakat farklı ortalarda görev alan 

yeniçerilerin diğer yeniçerilerden farklı tarzda giyinebilmelerinin ve bunun yüzyıllar 

içinde değişim göstermesinin bu alanda araştırmacıların işini bir nebze zorlaştırdığını 

belirtmek gerekir.  

Yeniçerilerin alâmet-i fârikasının başlarına taktıkları börkler söylemek 

mümkündür. Yeniçeri börkleri beyaz keçeden yapılan bir başlıktı.  Yüksekliği yaklaşık 

45 cm olan bu başlığın başa girecek ağzında üç dört parmak eninde gümüş veya altın 

işlemeli bir zırh, arkaya devrilecek yerinde de bir demir çember vardı; arkasında ise 

enseye ve omuzlara doğru uzanan içi bir kısım bulunmaktaydı ki bu kısma da “yatırma” 

denilmekteydi203. Bir cüppe kolunu andıran yatırmanın ilk yeniçeri askerinin sırtını 

sıvazlayan Hacı Bektaş-ı Veli’nin cüppesi kolunu temsil ettiğine inanılmaktaydı204.  

Aslında yatırmanın, ense ile omuzu okların delici ve kılıçların kesici etkilerinden koruyan 

                                                 
202 Sahaflar Şeyhizâde Mehmed Es’ad Efendi, Üss-i Zafer (Yeniçeriliğin Kaldırılmasına Dair), Haz. 
Mehmet Arslan, Kitapevi Yayınları, İstanbul:2005, s.58.  
203 Midhat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lügati, Enderun Kitabevi, 2. Baskı, İstanbul:1986, s.58 
204 Reşad Ekrem Koçu, a.g.e., s.106-107. Ak Börk’ün ilk ne zaman ve hangi etkilerle giyildiğine dair 
Osmanlı kaynakları ele alınarak yapılan bir çalışma için bkz. Basri Karadeniz, “Osmanlı- Hacı Bektaş Veli 
İlişkisi veya ‘Ak Börk’ Meselesi” Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 
Sayı: 8 Ocak -2006, ss.1-9  
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önemli işlevinin bulunduğunu söylemek mümküdür205*. Bu yatırma sayesinde 

yeniçerilerin kolaylıkla diğer askerî birliklerden ayırt edilebildiğini; yatırmayı gören bir 

kimsenin çok uzaktan gelen kişinin yeniçeri olduğunu kolaylıkla anlayabildiğini ifade 

etmek mümkündür206. (Resim:12) 

Yeniçerilerin keçeleri ilk devirlerde Bilecik’ten geldiği; fetihten sonra İstanbul’da 

ocak nezareti altında yapılmaya başlandığı ve İstanbul Aksaray’daki Yeni Odalar 

civarında bir semtin yeniçeri keçeleri işleyen esnafın toplu olarak iskân edilmiş 

olmalarından ötürü “Keçeciler” adını aldığı belirtilmektedir207. Evliya Çelebi’nin 

yaşadığı dönemde Yeni Odalar’da Orta Cami civarında bulunan yeniçeri keçecilerinin 10 

dükkân ve 60 kişi olduklarını bilinmektedir208.  

Yeniçeri börkünün subaylar ve zabitler tarafından giyilen ve enine şekilde 4-5 cm. 

genişliğinde sırma ile işlenen türlerine “üsküf” denilmektedir209. Birbirilerine çok 

benzemelerinden dolayı günümüzde yeniçeri börkü ile yeniçeri üsküfünün birbirleriyle 

sıklıkla karıştırılmakta olduğuna şahit olunmaktadır. Üsküfün ön kısmında “yünlük” ve 

“tüylük”, yeniçeri börkünün ön kısmında ise “kaşıklık” olarak anılan gümüş veya bakır 

gibi metallerden yapılmış ve uzunca bir boru bulunmaktaydı. Tüylük ve yünlük isimleri 

subayların üsküflerinin bu bölümüne uzun sorguçlar takmalarından; kaşıklık ismini de 

yeniçerilerin seferlerde tahta kaşıklarını buraya koymasından geldiği düşünülmektedir. 

Tez çalışması kapsamında müzelerde bulunan objeler ve görsel veriler üzerinde yapılan 

incelemelerde; yeniçeri üsküfü ile yeniçeri börklerinin en ayırt edici özelliklerinden 

                                                 
205 Yusuf Halaçoğlu, a.g.e., s. 50.  
* YN: Halaçoğlu eserinde; yeniçerilerin arkalarından okla vurulmasına tedbir olarak yatırmanın koruyucu 
bir unsur olarak kullanıldığı yazmıştır. Bununla birlikte; 2012 yılında bir yeniçeri börkü replikasıyla 
yaptığımız bir deneme esnasında hızla savrulan bir kılıcın enseyi ve omuzları sıyırdığında, sağlam bir 
keçeden yapılan yatırmanın kılıcın kesici etkisini ne derece önleyebildiğine bizzat şahit olunmuştur.   
206 Venedik Raporlarına Göre Kanunî ve Şehzade Mustafa, Haz. Erhan Afyoncu, s.20-21. 
207 Reşad Ekrem Koçu, a.g.e., s.106-107. 
208 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, C.I., Haz. Robert Dankoff, Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı,  YKY, 
İstanbul: 2006, s.322 
209 “…mu’tad olan ak börk niçe sanâyi’i-i çâkerlerinin kızıl börkleri dahî tezâyüd-i şevket ve tezâ’üf-i devlet 
hasebi ile karîn-i envâ-ı zîb ü ziynet oldu. Ammâ vaz’-ı üsküf ki Yeniçeri bölükbaşıları giyer”, Hezârfen 
Hüseyin Efendi, a.g.e., s.72.  
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birinin yünlüğün uzunluğu olduğu anlaşılmıştır. Tespit edilebildiği kadarıyla; 

üsküflerdeki yünlük uzunluğunun en az 30 cm. olduğu görülmüştür. Bazı yeniçeri 

börklerinde taftadan (ipekli kumaş) yapılmış veya gerçek olan küçük tüyler takılı olduğu 

da görülmektedir.   

Bununla birlikte; bu tüylerin genellikle merasim ve törenlerde takılmakta olduğu 

söylenebilir. Küçük zabitlerin rütbelerine göre turna telleri, balıkçıl telleri, düz sorguçlar 

ve süpürge sorguçlar taktıkları belirtilmektedir.210. Luigi Bassano; yeniçeriler arasında 

savaşta başarılı olanların başlıklarının üzerine iki kol uzunluğunda diğer iki tüy arasına 

yerleştirilmiş bir tüy daha olduğundan bahsetmektedir211.  Genellikle balıkçıl kuşlarına 

ait olan bu tüylerin başın üzerinde yükselip bel hizasına kadar sarktığı görülmektedir. 

(Resim:13a-b)   

Busbecq, Türklerin başlıklarını günümüzde İspanya’ya bağlı bir adalar topluluğu 

olan Balaer adasından gelen özel bir turna türünün tüyleriyle süslendiğini ve yeniçerilerin 

yegâne süslerinin bu sorguçlar olduğunu yazmıştır212. Ancak kartal gibi yırtıcı kuşların 

tüylerinin kullanıldığını ifade eden kaynaklara rastlanmak mümkündür213. Reinhold 

Lubenau ise bu uzun tüylerin önüne yel değirmeni, kadırga gibi oyma sanatıyla yapılmış 

figürler iliştirildiğini gördüğünü belirterek214; yeniçerilerin bir suç işlediklerinde 

konumlarının simgesi olan bu başlıklarına ve sorguçlarına el konulduğunu, son derece 

onur kırıcı olan bu olayı yaşamaktansa onlar için ölümü yeğlediklerini ifade etmiştir215. 

(Resim:14) 

Yeniçerilerin börkleriyle askerlik kimlikleri arasında ciddi bağ kurdukları 

kanaatini oluşturacak başka veriler de bulunmaktadır. 1560 yılında Cerbe Kuşatmasında, 

                                                 
210 Reşad Ekrem Koçu, a.g.e., s.106-107. 
211 Luigi Bassano, a.g.e., s. 118. 
212 Oiger Chiselin Busbecq, a.g.e, s.128.  
213 Venedik Raporlarına Göre Kanunî ve Şehzade Mustafa, Haz. Erhan Afyoncu, s.20-21. 
214 Reinhold Lubenau, Reinhold Lubenau Seyahatnamesi: Osmanlı Ülkesinde 1587-1589, C.I,  Çev. T. 
Noyan, Kitap Yayınevi, İstanbul: 2012, s. 432. 
215 Reinhold Lubenau, a.g.e., s. 396. 
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Cerbe hisarı yakınındaki İspanyolların kullandığı kuyuları yoğun direniş sebebiyle 

dolduramadan geri çekilmek zorunda kalan yeniçerilerin; bu kuyuları almak için kendi 

kendilerine börkleri söz verdikleri görülmektedir ki216; bu husus yeniçerilerin börklerini 

askerlik/erlik alameti olarak algıladıkları konusundaki kanaati güçlendirmektedir. 

Yeniçeri kıyafetlerinin ise börklerine nazaran çok daha sade olduğu 

görülmektedir. Yapılan inceleme neticesinde yeniçeri kıyafetlerinin genel olarak; tunik 

tarzı bir gömlek (mintan), bel tarafından bir kuşakla bağlanan mavi çuhadan uzun bir 

yağmurluk, yağmurluğun altında bir dolama, bazen yağmurluğun bazen de dolamanın 

üzerine giyilen kolsuz bir yelek, baldırlardan itibaren daralan bir çakşır, uzun bir tozluk 

çorap ve yemeni tarzı bir pabuçtan oluştuğu sonucuna varılmıştır. Savaş esnasında, hızlı 

yürürken veya koşarken daha kolay hareket edebilmek adına yağmurluk veya dolamanın 

etek bölgesindeki iki ucu toplanarak kuşağın içine sıkıştırılmakta olduğu anlaşılmaktadır. 

(Resim:11a) Yağmurluk, dolama ve çakşırları çuhadan olduğu ve 17. yüzyılın ortalarına 

kadar “diz çakşırı” da denilen kısa çakşırlar giyilirken bu tarihten sonra uzun çakşırlar 

giyilmeye başlandığı belirtilmektedir217.  

Dernschwam, Türklerin ve gayrimüslim ahalinin yeniçerilerin elbise üstüne 

giydikleri türde kolsuz yelek giymelerinin yasak oluğunu; giyenlerin yakalandıkları 

takdirde dayak yediğini, vepara cezasına çarptırıldığını; bu yasağın Yavuz Sultan Selim 

döneminde yürürlüğe konulduğunu yazmıştır218. Selanik’te kaba iplikten yapıldığı ve 

sıcak tuttuğu kadar da kullanışlı olduğu belirtilen bu yelekler Ramazan aylarında her bir 

Orta tarafından dağıtıldığına ilişkin veriler bulunmaktadır219.   

Görsel verilerden, bileklerine gelen kısa konçlu yemeni biçiminde bir ayakkabı 

giydikleri de anlaşılmaktadır. Fakat yeniçeri ayakkabılarının sıradan yemenilerden farklı 

                                                 
216 “Biz bu börkü artık giymeyelim, bu biregülükte işbu börkü bu kafirlerin elinde korsak, dediler. 
Kursaklarından gönül rahatlığı ile ekmek ve su koymadılar…” Zekeriyyazâde, Ferah ve Cerbe 
Fetihnâmesi, Haz. Orhan Şaik Gökyay, Hilal Matbaacılık, İstanbul:1975, s.70. 
217 Reşad Ekrem Koçu, a.g.e., s.106-107. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e. , C.I, s.270-271 
218 Hans Dernschwam, a.g.e., s.92.  
219 Paul Rycaut, a.g.e., s.362. 
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olduğu düşündüren verilere rastlanmıştır. 16. yüzyılın başlarında Yavuz Sultan Selim 

Kanunnamelerinde belirtilen narhlardan; ayakkabıcıların (haffâflar veya kavaflar) 

yeniçeri ayakkabılarının iyisini 18, orta kalitesini 16 ve düşük kalitelisi 14 akçeye 

satmakla yükümlü oldukları; eğer satılan bu ayakkabılar akçe başına iki gün hesabı içinde 

delinirse ve sökülürse ayakkabıcıların bunun cezasını ödemek zorunda olduğu 

anlaşılmaktadır220. Dernschwam, yeniçerilerin ayaklarının üst kısmında yahut ayak 

bileğinde demir bir toka olduğunu; bu toka sayesinde ayakkabıların daraltılıp veya 

genişletildiğini; yanlış giyenlerin kundura bağları veya tokaları kesilerek para cezasına 

çarptırıldığını yazmıştır221. Bazı görsellerde karşımıza çıkan bu ayakkabıların da 

diğerleriyle aynı biçimde olduğu ancak konç kısmının “V” biçiminde açık olduğu 

görülmektedir. (Resim:15) 

Yeniçeri kıyafetlerinde en dikkat çekici yerlerden biri de bellerine sardıkları yün 

veya pamuklu kumaştan yapılmış kuşak olduğu söylenebilir. Bu kuşakların 15. ve 18. 

yüzyıllar arasında çoğu erkeğin bağladığı şekilde önden çapraz yapacak şekilde 

bağlandığı görülmektedir (Resim:15) 16. yüzyıldan itibaren bu kuşağın içine, hançer, 

balta, yatağan ve saldırma türü kılıçları sıkıştırdıklarına sıklıkla rastlanmaktadır. Kılıç, 

yay, barutluk ve kütüklük gibi silahlarını da kuşağın üstünden kayışlarla tutturulan bir 

çeşit ince kemer yardımıyla taşıdıkları görülmektedir. Görsel kaynaklar, bu kemerleri 

taşımadıkları zaman bu silah ve teçhizatları yine kayışlarla yardımıyla bellerindeki 

kuşağa tutturduklarını ortaya koymaktadır. 17. yüzyıldan itibaren kılıçların ve yayların 

daha az taşınarak yatağanların ve tabancalarının bellerindeki kuşakların içine yer almaya 

başladığı görülmektedir.  

Bazı araştırmacılar, yeniçerilerin bu kıyafetlerine bakarak onların savaşlarda zırh 

kullanmadıklarını ve bu sebeple yüz yüze çarpışmak üzere oluşturulan birlikler 

                                                 
220 I. Selim Kânûnnâmeleri: 1512-150 ( Tirana ve Leningrad Nüshaları), Haz. Yaşar Yücel ve Selami 
Pulaha, TTK Basımevi: Ankara: 1995, s.64 ve 198.  
221 Hans Dernschwam, a.g.e., s.92.  
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olmadıklarını ifade etmektedir ki222; bizce bu hatalı bir tespittir. Savaş başlamadan önce 

cebehaneden aldıkları gövde zırhları ve miğferleri giydiklerini belirten çalışmalar 

bulunmaktadır223. Bazı tarihçilere göre ise yeniçeri kıyafetlerinin modern zamanların ilk 

piyade üniforması olarak değerlendirilmesi mümkündür224. Tarihte “ilk” mevzusu her 

zaman biraz tartışmalı bir konu olsa da yeniçerilerin piyade sınıfı olarak modern askerlik 

tarihindeki öncü rolü ve yeniçeri kıyafetlerinin modern üniforma anlayışına yakın bir 

nizamda olması göz önünde bulundurulduğunda; yukarıdaki değerlendirmeye 

katılmamak için geçerli bir sebebin bulunmadığı düşünülmektedir.   

1826 yılında “Vaka-ı Hayriye” olarak adlandırılan olayla kapatılan Yeniçeri 

Ocağı, kurulduğu günden itibaren pek çok değişiklik geçirmesine rağmen kendisine 

yüklenen anlam ve misyonun Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetleri için hep aynı 

kaldığı görülmektedir.  Örneğin; Gazânâme-i Halîl Paşa adlı eserde yeniçerilerle ilgili şu 

ifadeler son derece dikkat çekicidir225: 

“Hak budur ki yeniçeri tâ’ifesi kadimden pâdişâhlar 
uğurunda ve dîn yolunda cân ü baş ile çalışa gelmiş, 
ağalarına ve zabitlerine mutî‘ vü münkâd me’mur oldıkları 
hizmetlerden yüz çevirmez, hânedân- pâdişâhi hayr-hâhı 
bir kadimî ocakdur, ağaları ve zâbitleri hayra delil olıcak 
tarik-şerre meyl itmek ihtimâli yokdur. Hâcî Bektâş-ı Velî 
nefesinden bu ocağa bir du‘â itmiş ve bedenlerinde envâ‘î 
hizmetler zuhur idegelmiş bir cemât‘at-i hâlisü’n 
niyyetdür.”  
 

Esasen, Yeniçeri Ocağında nizamın büyük ölçüde bozulduğu ve hatta 10 seneyi 

biraz aşkın bir zaman sonra II. Osman tahttan indirildiği bir tarihte yazılan bu satırlar; 

Yeniçeri Ocağına ordu içinde yüklenen anlam ve misyonu ortaya koyması bakımından 

son derece dikkat çekicidir. 15. ve 18. yüzyıllar arasında kendilerine yüklenen bu misyonu 

layıkıyla yerine getirebildikleri veya getiremedikleri pek çok olaya rastlamak 

                                                 
222 Charles William Chadwick (C.W.C) Oman, Ok, Balta ve Mancınık: Ortaçağda Savaş Sanatı 378-
1515, Çev. İ.Y. Alogan, Kitapyayınevi, İstanbul: 2002, s. 122. 
223 Reşad Ekrem Koçu, a.g.e., s.106-107. 
224 Arthut Lean Horniker, a.g.m., s.191. 
225 Sarı Abdullah Efendi, Gazânâme-i Halîl Paşa, 1595-1623 (Tahlil ve Metin), Haz. Meltem Aydın, TTK 
Yayınları, Ankara: 2007, s.190-191.  
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mümkündür. Hatta, 18. yüzyıl kaynaklarına dayanarak; Yeniçeri Ocağının kaldırılması 

öncesinde devlet ve ordu içinde çıkarttıkları isyanların ve çeşitli sıkıntıların devlet 

ricalinde ve halk arasında ciddi bir nefret uyandırdıklarını ifade etmek mümkündür226.  

Ancak bu durumun, onların Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinin en iyi ve en 

seçkin piyade sınıfı olarak algılandığı gerçeğinin hiçbir koşulda değiştirmediği 

düşünülmektedir.  

 

2.1.3. Solaklar  

Solaklar, Osmanlı padişahları saraydan çıktığında onun yakın korumalığını yapan 

ve savaşlarda padişahın en yakınında duran askerlerdi. Tirendâz olduklarından dolayı, bu 

askerlerin padişahı korurken birleşik Türk yayları ile savaş oklarını (tirkeş) yanlarından 

kesinlikle ayırmadıklarını söylemek mümkündür. İsimlerini, padişaha sırtlarını 

dönmeden onun sağ tarafında yürürken, onu korumak için yaylarını sol ellerini 

kullanmalarından almaktaydılar227. Ancak yine padişaha sırtlarını dönememek için 

padişahın sol tarafında yürüyenlerin de sağ ellerini kullandıklarını belirtmek gerekir. Bu 

nedenle, saraylarda kimilerinin sağ elle, kimilerinin ise sol elle ok atma talimi yaptıklarına 

dair bilgiler bulunmaktadır228.  

Solak teşkilatının ilk olarak ne zaman kurulduğu hususu kesin değildir. Ancak 

Osmanlı tarihî kaynaklarının bazılarında Ankara Savaşında (1402) solakların 

bulunduğuna dair rivayetlerin bulunması nedeniyle I. Murat döneminde229 veya Yıldırım 

Bayezid döneminde230 kurulmuş oldukları tahmin edilmektedir.  Uzunçarşılı, II. Murat ve 

                                                 
226 Bkz. Şirvanlı Fatih Efendi, Gülzâr-ı Fütûhât -Bir Görgü Tanığının Kalemiyle Yeniçeri Ocağının 
Kaldırılışı- (İnceleme-Tahlil-Metin), Haz. Mehmet Ali Beyhan, Kitabevi, İstanbul: 2001. Sahaflar 
Şeyhizâde Mehmed Es’ad Efendi, Üss-i Zafer (Yeniçeriliğin Kaldırılmasına Dair), Haz. Mehmet Arslan, 
Kitapevi Yayınları, İstanbul:2005.  
227 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e. , C.I, s.218. Mustafa Tayyib Gökbilgin, “Solak,” İA, C.10, MEB 
Basımevi, İstanbul:1966, ss. 746-748, s. 746 
228 Philippe du Fresne-Canaye, Fresne-Canaye Seyahatnamesi, Çev. Teoman Tunçdoğan, Kitap 
Yayınevi, İstanbul:2008, s.83. 
229 Zeynep Tarım Ertuğ, “Solak”, DİA, Cilt: 37, Yıl: 2009, ss. 368-369, s.368. 
230 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.I, 219. Mustafa Tayyib Gökbilgin, a.g.m., s.746 
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Fatih Sultan Mehmet döneminde sayılarının 200 kişi olduğunu ifade etmiş ve Theodore 

Spandunis’e dayanarak II. Bayezid döneminde solakların sayısının 150 olduğunu 

yazmıştır231. Bununla birlikte, 16. yüzyılın ilk yıllarında esir düşerek yaklaşık 10 yıl 

Enderun’da eğitim gören Giovan Antonio Menavino, solakların sayısını 360 olarak 

vermektedir232. Solakların sayısının Kanuni Sultan Süleyman döneminde her ortada 100 

kişi olacak şekilde 400’e sabitlendiği ve her ortada 100 solak bulunmasına ilişkin 

kanunun 17. yüzyılın ikinci yarısında da devam ettiği anlaşılmaktadır233.  

Solakların; güçlü, boylu ve yakışıklı yeniçeriler arasından seçildiğine ve kısa 

boylu, köse ve çok genç kişilerin solak olamadığına ilişkin veriler bulunmaktadır234. 

Reinhold Lubenau, en yakışıklı, kıvrak, becerikli ve düzgün gençlerin solaklığa 

atandığını, “gösterişli ve deneyimli savaşçılar” olarak nitelediği solakların hepsinin 

güzel, uzun sarı sakalları olduğunu ve hatta onları ilk gördüğünde kardeş olduklarını 

sandığını ifade etmiştir235. (Resim:16) 

Yakışıklılıkları, süslü giyimleri ve silahlarıyla solakların, Osmanlı topraklarını 

ziyaret eden yabancı seyyahlar ve elçilerin çoğunun dikkatini kolaylıkla çekmeyi 

başardıklarını söylemek mümkündür. Nitekim Busbecq, yaylar taşıyan bu askerlerin 

hususi kıyafetleri ve askerî teçhizatlarıyla hemen göze çarptığını ifade etmiştir236. 

Menavino, elbiselerinin bacaklarının yarısına kadar uzandığını, Türk usulü güzel bir 

kemer taktıklarını, başlarının üzerinde genişliği beş veya altı parmak olan son derece 

değerli altın süs taşırdıklarını ve bunun üzerine uzunluğu iki buçuk karış olan beyaz tüylü 

bir sorgucu bulunan beyaz keçeden bir başlık giydiklerini yazmış ve ellerinde altın bir 

                                                 
231 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.I, s.220. 
232 Giovan Antonio Menavino, Türklerin Hayatı ve Âdetleri Üzerine Bir İnceleme, Çev. H. Mutluay, 
Dergâh Yayınları, İstabul: 2011, s. 97.  
233 “Kavânîn solagān: Altmış ve altmış bir ve altmış iki ve altmış üç, bu dört oda solaklar odalarıdır. Her 
odada yüzer solak vardır Ziyâde ve noksân kabûl etmez.” Eyyubî Efendi Kānûnnâmesi, s.43. 
234“…Olur olmaz âdeme solakluk virilmezdi. Ekser umûr-dîde odabaşılara virilürdi. Uzunboylu ve kıyâfetlü 
âdemlere virilürdi Bodur âdeme solakluk virilmezdi ve genç dahı olursa virilmezdi…”. Fatma Kaytaz, 
a.g.m., s.64. Mustafa Tayyib Gökbilgin, a.g.m., s.747. 
235 Reinhold Lubenau, a.g.e., s. 365. 
236 Oiger Chiselin Busbecq, a.g.e., s.198 
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yay ve oklar taşıdıklarını ifade etmiştir237. Lubenau, [üsküfü tarif ederek] başlarında 

yeniçerilerinkine benzeyen ve üzerinde tavus kuşu tüyü takılı sırmalı bir başlık 

bulunduğunu; ipek bir kaftan giydiklerini, daha çabuk hareket etmelerini sağlamak 

amacıyla kaftanlarının etek uçlarını kuşaklarının arasına soktuklarını, bu kaftanın altında 

incecik saydam pamukludan yapılmış beyaz gömlekler giydiklerini ve omuzlarında 

sağlam bir yay ve bir avuç dolusu ok dolu tirkeş asılı olduğunu ifade ettikten sonra; ok ve 

yaydan başka bir silah taşımadıklarını yazmıştır238. III. Murat’ın merasim alayını gören 

Stephan Gerlach ise solakların yüksek ve uzun tüylerle süslü başlıkları olduğunu, 

ellerinde yay ve koltuklarında oklarını taşıdıklarını, her birinin pantolonun üzerine kısa 

bir yelek ve onun altında dizlerine kadar inen beyaz gömlek giydiğini yazmıştır239. 

Fresne-Canaye, solakların omuzlarından birine taktıkları sadağın arkadan güzel bir 

biçimde sallandığını, tüylü ve beyaz başlıklar taktıklarını, giysileri çok dar olduğunu, ince 

ve çok geniş gömleklerinin saten ya da kadifeden çakşırlarının altından görüldüğünü ve 

kollarının dirseklerine kadar çıplak olduğunu anlatmıştır240. Salomon Schweigger ise, 

solakların her birinin elinde bir yay ve sırtındaki tirkeşe takılı bir avuç dolusu ok 

taşıdıklarını, kuşaklarından itibaren etekleri açık duran giysilerinin kumaşının sırma 

ipliklerden dokunmuş ipekten olduğunu ve içlerine ince saydam kumaştan gömlek 

giydiklerini belirtmiştir241. 

16. yüzyılda İmparatorlukta bulunan yabancıların solaklara ilişkin yaptıkları bu 

tanımların birbirine çok benzediği; uzun beyaz gömleklerin, süslü üsküflerin ve ellerde 

taşınan ok ve yayın ortak olduğu görülmektedir. Osmanlı yazılı kaynakları242 ve 

                                                 
237 Giovan Antonio Menavino, a.g.e., s. 97.  
238 Reinhold Lubenau, a.g.e.,s. 365. 
239 Stephan Gerlach, Türkiye Günlüğü 1573-1576, C.I, , Çev: Türkis Noyan, Kitap Yayınevi, 
İstanbul:2007, s.115 
240 Philippe du Fresne-Canaye, a.g.e., s.83. 
241 Salomon Schweigger, Sultanlar Kentine Yolculuk 1578-1581, Çev. Türkis Noyan, Kitap yayınevi, 
İstanbul:2004, s.183 
242 “…Alay oldukda beyâz gömlekler ve dört yenlü kaftan giyerler. İki yenine ellerin geçirüp ve ikisin 
bellerine sokarlar. Ve ellerine yay ve bellerine kubur ile birkaç mükellef oklar götürürler. Ve hünkârın 
önünde piyade yürürler…” Eyyubî Efendi Kānûnnâmesi, s.43. Hezârfen Hüseyin Efendi, a.g.e, s.147. 
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günümüze ulaşmış görsel veriler de tasvir edilen bu kıyafetleri doğrulamaktadır. 

(Resim:17) Bu noktada; iki hususun altını çizmek gerekir. Birinci solakların giydiği 

kaftanla ilgilidir. Solakların tıpkı saraydaki bazı ağalar gibi [Örneğin; Kapı Ağası, 

Silahtar Ağası ve İbriktar Ağası] genellikle dört kollu kaftan denilen daha kısa bir kaftan 

giydikleri anlaşılmaktadır243. Bu kaftanın iki kolu kısa olup kollar kısa kola 

geçirdiklerinde uzun kolu bellerinde kuşağa tutturmaktaydılar.  İkinci husus da solakların 

sadece yay değil bazen bellerinde balta ve kılıç taşımalarıyla ilgilidir. Bu hususa ilişkin 

çok sayıda görsel veri olduğunu gibi Osmanlı kaynakları da bu durumu teyit etmektedir. 

Örneğin; Celâlzâde Mustafa Çelebi, “Tabakâtü’l Memalik ve Derecâtü’l Mesalik” adlı 

eserinde Kanuni Sultan Süleyman’ın Mohaç Savaşını gerçekleştirdiği sefer için saray 

kapısından çıkarken, padişahın yanında ellerinde yay bellerinde balta bulunan 300 kadar 

seçilmiş solak bulunduğunu yazmıştır244. Özellikle, 17. yüzyıldan sonra bellerde hançer 

ve kılıç taşınmasına daha sık rastlanmaya başlandığı söylenebilir.  

Solak ortaları olan 60, 61, 62 ve 63. ortalarda görev yapan solakların başında her 

bir ortanın en kıdemli solağı olan birer “solak-başı” bulunduğu bilinmektedir245. Solak-

başıların ve kıdem olarak onlardan sonra gelen solak kethüdaların ata binme hakkına 

sahip oldukları belirtilmektedir246. Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren solak-

başıların sefer sırasında peyk-başılar ile birlikte padişahın rikâb-ı hümayûnunda 

yürümeleri kanun olduğuna ilişkin veriler bulunmaktadır247. Seferlerde ve savaşlarda 

padişahın güvenliğini gözeterek onun atının yularından tutanlar yine solak-başılardır. 

Savaş sırasında dört solak başı, solak kethüdaları ve odabaşılar padişahın eteklerini 

tutmakta; dört yüz solak da padişahın etrafını çevreleyerek seferde padişahın yakınında 

                                                 
243 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.I, s.221. 
244 Celâlzâde Mustafa Çelebi, Tabakâtü’l Memalik ve Derecâtü’l Mesalik, s.110. 
245 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.I, s.219. 
246 Mustafa Tayyib Gökbilgin, a.g.m., s.747. 
247 “… Ve sefer-i zafer-rehberüm vâki‘ oldukda rikâb-ı humâyûnumda solakbaşı ve peykbaşı yürüsün…” 
Kanunnâme-i Âl-i Osman, Haz. Abdükadir Özcan, Kronik Yayıncılık, İstanbul: 2017, s. 18 ve 281.  
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bulunan diğer ağalar da dâhil olmak üzere kimseyi padişahın yanına 

yaklaştırmamaktaydılar248.  

Aslında iki tür solak grubu bulunduğunu ifade etmek mümkündür. İlki, rikâb-ı 

hümayûn solaklarıdır. Bunlar sarayın bîyrun halkından olup padişah saray dışına 

çıktığında yanında bulunan 8 solaktı. Bu solaklara 4 solak ortasının solak-başı komuta 

etmekteydi. Rikâb-ı hümayûn solakları padişaha çok yakın olduklarından ve bunların 

kıyafetleri diğer solaklarınkinden daha gösterişliydi249. İkinci grup solaklara ise 60, 61, 

62 ve 63. Ortalarda görev yapan ve padişahın önünde ve arkasında düzenli gruplar halinde 

bulunan solaklardı250.  

Sarayı yakından tanıyan bir kişi olan Giovan Antonio Menavino’nun anlatıları; 

solakların padişahı gözlerinden ayırmadan onu çapraz koruma altında tutuklarını teyit 

etmektedir251:  

“Ellerinde altın bir yay ve oklar taşırlar. Sultan ata 
bindiğinde yay olarak ikişer ikişer Sultanın önünden 
giderler, sonra ikiye ayrılırlar. Onların iki yüzü hep önden 
gider, yüzü ise geriden gelir. Altmış kadarının otuzu solak 
olduğundan sağ taraftan, otuz kadarı da sağ ellerini 
kullandıklarından sol taraftan ilerler. Bunun sebebi, 
yaylarını gererken Sultan’a sırtlarını çevirmek zorunda 
kalmamaları içindir.” 
 

Solaklar ayrıca, padişahı seferlerde yolculuk esnasında doğabilecek tehlikelerden 

korumakla yükümlüydüler. Bu nedenle; sefer sırasında nehir, dağlık ve ormanlık alanlar 

gibi tehlikeli yerlerden geçerken padişaha yaklaşarak onun iki tarafından yürümekte; 

solak-başılar da yine padişahın atının yularından sıkıca tutmaktaydılar252. (Resim:18) 

                                                 
248 “…Ceng mahallinde dört solakbaşı ve kethudâ ve dört odabaşı hünkârun eteklerine (s.64) muhkem 
yapışup ve dört yüz solaklar hünkârın dört etrâfın kuşadup tururlar. Silahdârı ve çukadâr ve rikâbdâr ve 
dülbend ağasın pâdişâhun yanında komazlar.” Fatma Kaytaz, a.g.m., s.64-65. 
249 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı, TTK Basımevi, Ankara:1988, s.447-
448. 
250 “Altmış ve altmış bir ve altmış iki ve altmış üç, bu dört oda solakların odalarıdır. … ve hünkârın önünde 
piyâde yürürler. Yollarıyla emîn ve kethüda ve solak-başı olurlar ve yirmi neferde bir düzen-başıları vardır. 
…Seferde kangı yerde köprü vâki‘ olsa inüp hünkârın selâmına dururlar.” Hezârfen Hüseyin Efendi, a.g.e.,  
s.147. 
251 Giovan Antonio Menavino, a.g.e., s. 97.  
252 Mustafa Tayyib Gökbilgin, a.g.m., s.747. 
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Seferlerde ve savaşlarda padişahın güvenliğinden sorumlu olmanın ordu içindeki 

en kritik görevlerden biri olduğu söylenebilir. Zira padişahın başına herhangi bir şey 

gelmesi halinde ordunun kazanmak üzere olduğu savaşları bile kaybetmesi hatta Varna 

savaşında Haçlı ordularının başına geldiği gibi, büyük hezimetlere uğraması riski çok 

yüksektir. Bu nedenle, ordunun başkomutanı olan padişahların savaş meydanında güvenli 

bir şekilde olması savaşın seyri açısından son derece önemlidir. Padişahı güvenli 

tutmaktan birinci derece sorumlu olan solakların üstlendikleri bu hayati görev nedeniyle; 

Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerindeki en önemli muharip piyade sınıflarından 

biri oldukları değerlendirmesini yapmak mümkündür.   

 

2.1.4. Peykler 

Muharip bir piyade sınıfı olmamalarına karşın padişahın maiyetindeki en eski 

ocaklardan biri olmaları ve solaklarla birlikte padişahı koruma görevi üstlenmeleri 

sebebiyle peyklerden de kısaca bahsetmenin faydalı olacağı düşünülmektedir. Peyk, 

farsça bir kelime olup “haber getirici”, “hademe”, “maiyet” ve “etrafta yürüyen ve 

dolaşan” anlamına gelmektedir253. İlk kuruldukları devirlerde padişahların özel ulağı 

olarak hizmet etmeye başlamışlardır. 15. yüzyılın başlarında çavuşların ve Tatar ulakların 

kullanılmasıyla bu işlevlerini büyük ölçüde yitirseler de özel ve acil durumlarda 

kullanılmaya devam ettiklerine ilişkin veriler mevcuttur. Örneğin; Theodoros Spandunis, 

peyklerin atlı ulaklardan daha hızlı alabildikleri için padişahların 15-20 km uzaklıktaki 

noktalara ulaştırılması gereken acil haberler için bunları kullandığını; Edirne’deyken bu 

peyklerden biriyle karşılaştığını, bu peykin İstanbul’dan Edirne’ye gün sona ermeden 

gidebilmekle övündüğünü ve at ile günde 30 ila 35 km yol alan bir atlının dört günde bu 

                                                 
253 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., s.439. 
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yolu alınırken bu peykin 24 saat içinde bu yolculuğu tamamladığını yazmıştır254. 

(Resim:19) 

Sayıları 20 ilâ 30 arasında değişen peyklerin 17. yüzyılda haberleşme amaçlı 

kullanımlarının büyük ölçüde azaldığı anlaşılmaktadır. Koçi Bey’in peykleri “bir süs” 

olarak tanımlaması bu durumun en dikkat çekici göstergelerinden biridir255. Güç ve 

zenginlik nişanesi olarak algılanmaları nedeniyle zaman içinde peyklerin sadece 

padişahın maiyetinde değil sadrazamların ve beylerbeyilerinin maiyetlerinde de 

bulunduğu görülmektedir. (Resim:20) Örneğin; Jean Thévenot, Mısır Beylerbeyinin 

yaptırdığı bir askeri geçitte peyklerin de bulunduğunu ifade etmiştir256. Ancak bu 

peyklerin ulak olarak değil bağlı bulundukları devlet adamlarının veya beylerin atlarından 

tutarak ona eşlik eden kimseler olduğunun altını çizmek gerekmektedir. Zira Bağdat, 

Mısır, Budin eyaletleri gibi eskiden büyük devletlerin merkezini teşkil eden eyaletlerin 

beylerbeyinin yanlarında solak ve peyk yürütmek gibi bazı imtiyazları olduğu 

belirtilmektedir257.  

Zaten peyklerin bir görevi de alay geçitleri ve törenlerde padişahın atının 

yakınlarında veya solakların önünde yürümek olduğu bilinmektedir. Daha önce de ifade 

edildiği üzere, seferlerde padişahla birlikte sadece solak-başılar ile peyk-başılar yürümek 

şerefine sahip olabilmekteydiler. Bu nedenle, zaman içinde sadece geçitlerde 

kullanılmaya başlamalarının doğal bir değişim olduğu düşünülmektedir.   

Peykler kıyafetleri, bellerinde taşıdıkları küçük hançerleri ve ellerinde taşıdıkları 

tören baltalarıyla günümüze ulaşmış resim, minyatür ve gravürlerde kolaylıkla ayırt 

edilebilmektedirler. Peyklerin kıyafetlerinin de tıpkı diğer kapı kulları gibi kısa çakşır, 

gömlek, dolama veya kaftandan oluştuğu söylenebilir. Ancak bunların elbiseleri biraz 

                                                 
254 Theodoros Spandunis, a.g.e., s.128.  
255 Göriceli Mustafa Koçi Bey, Koçi Bey Risaleleri, s.119-120. 
256 Örneğin bkz. Jean Thévenot, Thévenot Seyahatnamesi, Ed. Stefanos Yerasimos, Çev. Ali Berktay, 
Kitap Yayınevi, İstanbul:2014, s.212-214 ve 220-222.  
257 Mustafa Nuri Paşa, Netayic ül- Vukuat (Kurumları ve Örgütleriyle Osmanlı Tarihi), C.I-II, Haz. 
Neşet Çağatay, TTK Basımevi, Ankara:1987, s.139. 
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daha dar ve renkli olduğuna dair kayıtlara rastlanmaktadır258. Nicolas de Nicolay, 16. 

yüzyılda peyklerin bir ellerinde balta diğer ellerinde ise içi gül suyu dolu küçük bir şişe 

taşıdıklarını belirterek; Edirne’de bizzat gördüğü bir peykin ayak tabanlarının nal çakacak 

kadar kalın olduğunu, ayağına nal çakan bu peykin ağzında ise delikli bir gümüş bilye 

taşıdığını ifade etmektedir259. (Resim:21) Başlarına ise küçük balıkçıl tüylü veya süslü 

sorguçları bulunan zerkülah, sırmalı veya çevresi parlak metallerle çevrili üsküfler veya 

“tas” adı verilen ön tarafında sorguç bulunan tombaklı başlıklar giydikleri görülmektedir.  

16. ve 17. yüzyıldaki pek çok yabancı görgü tanığı, onların ellerinde yalnızca bir 

tören baltası veya kuşaklarında hançer olduğunu ifade etmektedirler260. 17. yüzyılın 

sonlarında ise ellerindeki baltanın yanı sıra omuzlarına yay ve tirkeş astıkları, bellerinde 

kılıç taşıdıkları ve ellerinde ince mızraklar veya uzun tören baltaları bulunduğuna ilişkin 

yazılı kaynaklar ve görsel veriler bulunmaktadır261; ki silah ve donanımlarındaki bu 

değişimin, yukarıda da ifade edildiği üzere, peyklerin haberleşme askerlerinden tören ve 

muhafız askerlerine dönüşmelerinden kaynaklandığı savunulabilir. (Resim:22a-b) 

 

2.1.5. Cebeciler:  

Cebeciler, kapıkulu askerlerine, özellikle de yeniçerilere gereken silahları, 

cephaneyi ve tüm mühimmat, teçhizat ve levazımatı (barut, fitil, kereste, ip, yağ, çadır, 

kazma, kürek, nacak, kazan, tencere, sahan, külünk, leğen, çuval vb. gibi), orduya temin 

etmekle yükümlü piyade kapıkulu askerleridir. Silah, mühimmat, teçhizat ve levazımatı 

imal etmek veya ettirmek, satın almak, onarmak veya ganimet olarak ele geçirilenleri 

                                                 
258 Hans Dernschwam, a.g.e., s.92.  
259 Nicolas de Nicolay, Muhteşem Süleyman’ın İmparatorluğunda, Ed. M.C.Gomez-Geraud ve S. 
Yerasimos, Çev. Ş. Tekeli ve M.Tokay, Kitap Yayınevi, İstanbul:2014, s. 209. 
260 Jean Chesneau, a.g.e., s.35. Philippe du Fresne-Canaye, a.g.e., s.81.  Reinhold Lubenau, a.g.e., s. 366. 
Giovan Antonio Menavino, a.g.e., s. 98.  
261 Örneğin; Bkz. Antoine Galland, İstanbul’a Ait Günlük Hatıralar (1672-1673), C. II, Haz. Schefer 
Charles, Çev. Nahid Sırrı Örik, 3. Baskı, TTK Basımevi, Ankara:1998, s.74. 
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kaydetmek ve “Cebehâne” adı verilen depolarda ve atölyelerde kayıt altına alınarak 

onarmak, bakımını yapılmak ve muhafaza etmek temel görevleriydi.    

 Cebeciler, tıpkı Yeniçeri Ocağı gibi orta ve bölüklere ayrılarak Cebeci Ocağı adı 

altında hizmet vermekteydiler. Kuruluş tarihi kesin olarak tespit edilememekle beraber 

15. yüzyıl ortalarından itibaren varlıkları bilinmektedir. Cebeciler, Acemi Ocağından 

yetişen acemi oğlanları arasından seçilerek ocağa alınmaktaydı. Ancak 16. yüzyıldan 

itibaren evlenen cebecilerin de çocuklarının ocağa yazıldığı bilinmektedir. Cebeci 

Ocağının en büyük zabiti “Cebeci-başı” idi. Ayrıca cebeci-başının altında bulunan cebeci 

kethüdalarıyla birlikte Cebehâne depolarında bulunan mühimmatın, cebecilerin ulufe 

defterinin, alımı yapılan malzemelerin ve kârhânelerin (tamir/imalat atölyelerinin) 

kayıtlarını tutmak gibi işleri yapan Cebeciler Kâtibi, Baş Halife ve Kisedâr gibi görevliler 

de bulunmaktaydı. Buna ek olarak; İstanbul’daki Cebehâne’den başka sınırlardaki ve 

sınıra yakın büyük merkezlerdeki şehir ve kalelerde de cebahâneler ve buralarda görevli 

cebecilerin de varlığı bilinmektedir. Taşrada görevli bu cebeciler de tıpkı yeniçeriler gibi 

3 sene kale hizmetinde bulunurlar sonra başka cebecilere görevlerini teslim ederlerdi. 

Ayrıca bir de savaş zamanlarında gönüllü olarak cebeci yazılan askerler vardı ki bunlara 

"cebeci serdengeçtisi" denilmekteydi262.  

 Kaynaklardan tespit edebildiğimiz kadarıyla Cebecilerin temel sorumlulukları şu 

şekilde sıralanabilir: 

- Cebehane depo ve atölyelerindeki mühimmatın savaş alanlarına veya 

gerekli görülen kalelere; genellikle develerden oluşan ve bazen manda, katır 

ve bargir (yük atı) gibi hayvanlarında içlerinde bulunduğu hayvan katarları 

vasıtasıyla sandıklar, çuvallar ve tulumlar içinde taşınmasının sağlanması, 

                                                 
262 Yasemin Kılıçarslan, “Cebeci”, DİA, C.7, Yıl: 1993, ss. 182-183, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Kapıkulu 
Ocakları, CII, s.5-12. Mustafa Nuri Paşa, a.g.e., s. 157. Abdülkadir Özcan, “Osmanlı Askeri Teşkilatı”, 
Osmanlı Ansiklopedisi, ss.551-557. s.552. 
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- Güvenli sınırlar geçildiğinde, savaş bölgesine yaklaşıldığında veya 

kuşatılan bir kaleye yapılacak saldırı öncesinde kapıkulu askerlerine gerekli 

mühimmatın dağıtılması,  

- Savaş zamanında, çatışma alanlarına, metris ve siperlere girilerek 

askerlere ok, barut, kurşun gibi cephanelerin sağlanması, 

- Savaş sonrasında dağıtılan silahların toplanması, 

-  Ganimet olarak ele geçirilip cânib-i mîrî’ye kaydedilen silahların 

İstanbul’a veya gerekli görülen kalelerin cebahânesine nakli, 

-  Başta sınır kaleleri olmak üzere, önemli kalelerde bulunan cebehânelerin 

kayıtlarının tutulması ve mühimmatın bakımının yapılması, 

- İhtiyaç duyulan yeni mühimmatın cebeci ocağına bağlı atölyelerde 

yapımının sağlanması ve eski mühimmatın onarılması, 

-  Cebeci Ocağının dışında yapılan mühimmatın alımının yapılması. 

 Cebecilerin sayılarının muhtelif devirlerde farklılıklar gösterdiği görülmektedir. 

Fatih Sultan Mehmet Döneminde Osmanlı Kara Kuvvetlerinde görev yapan Konstantin 

Mihailoviç, sayılarını 60 olarak vermektedir. Ancak Mihailoviç’in cebecilerin hepsinin 

süvari olduğunu bildirmesi ve verdiği sayının azlığı göz önünde bulundurularak bu 

bilgiye ihtiyatla yaklaşılmasının yerinde olacağı düşünülmektedir263. II. Bayezid dönemi 

hakkında tutarlı bilgiler veren Menavino, bu dönemde cebecilerinin sayısının 300 

olduğunu yazmıştır264. Gelibolulu Mustafa Ali, cebecilerin sayısının Kanuni Sultan 

Süleyman döneminde 700 olduğunu, 16. yüzyılın ikinci yarısında ise sayılarının 4000’den 

                                                 
263 “…Silahları temizleyen ve tamir eden altmış cebeci vardır. Hepsi süvaridir ve ağalarına “cebecibaşı” 
denir...” 
Konstantin Mihailoviç, a.g.e.,  s.118. 
264 “…Cebecibaşının maiyetinde üç yüz adam vardır. Cebecibaşının vazifesi silah yüklü develeri savaş 
meydanına götürmektir. Ayrıca yünden örülmüş gömlekler, yaylar ve oklar, karabinalar, kalkanlarla dolu 
sandıklara, ayı derisinden imal edilmiş at battaniyelerine, sığınak yapmak için gerekli büyük tahtalara 
nezaret eder…” Giovan Antonio Menavino, a.g.e.,s. 99. 
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fazla olduğunu belirtmiştir265. Göriceli Mustafa Koçi Bey, III. Murat’ın 1574 yılında tahta 

geçtiğinde cebecilerin sayısının 625 olduğunu, IV. Murat’a risalesini sunduğu 1631 

yılında ise sayılarının 5078 olduğunu belirtmektedir. Ancak I. İbrahim’e sunduğu risalede 

ise sayılarının 7000-8000 civarında olduğunu ifade etmiştir266. Hezârfen Hüseyin Efendi 

ve Eyyubî Efendi’den 17. yüzyılın ilk yarısında sayılarının 4180 olduğu 

belirtilmektedir267. Bununla birlikte, başta ok, tüfek ve barut olmak üzere çeşitli 

kârhânelerde çalışan ustaların cebeci kabul edildiği için bu genel toplamın içinde 

gösterildiğini belirtmekte yarar vardır.  

 Cebecilerin de tıpkı diğer askerî sınıflar gibi kendilerine has bir giyimleri vardı. 

Yazılı kaynaklar ve görsel verilere dayanarak, cebecilerin 16. ve 17. yüzyılda aşağı yukarı 

nasıl giyindikleri hakkında fikir sahibi olabilmek mümkündür.  Göriceli Mustafa Koçi 

Bey, Cebeci-başılar başlarına yeşil bir şebkülah giydiklerini ifade etmektedir268. Bu 

başlığın nasıl bir başlık olduğu tartışmalıdır269. Bununla birlikte, devlet işlerini 

ilgilendiren özel günlerde giyildiği sanılan ve “cebeci-başı kavuğu” adı verilen, büyük 

kalafat üzerine çatal sarığın sarılı olduğu bir tür kavuk giydiklerine dair bilgiler 

bulunmaktadır270. Görsel verilerden anlaşıldığı kadarıyla; üstlerinde tunik tarzı gömlek, 

onun üstüne yeşil bir kaftan, altlarına mavi renkli bir çakşır veya şalvar, ayaklarında ise 

sarı renkte bir yemeni bulunmaktaydı. Bellerine doladıkları ve önden çapraz şekilde 

bağlanan kuşaklarının içinde hançer taşımaktaydılar. Cebecilerin ise yine görsel verilere 

dayanarak*; başlarına sefere gitmediklerinde yine yeşil renkte bir şebkülah, sefere 

                                                 
265 “…Cebeci-başı’dur ki, yevmî yitmiş akça ‘ulûfeye mutasarrıfdur ki Sultan Süleymân zamanında yidi yüz 
nefer ve şimdi dört binden efzûnterdür…” Gelibolulu Mustafa Âlî, Künhü’l Ahbâr, C.II: Fatih Sultan 
Mehmet Devri 1451-1481, Haz.: M. Hudai Şentürk, TTK Yayınları, Ankara: 2003, s.96 
266 Göriceli Mustafa Koçi Bey, a.g.e., s.38, 56 ve 118.    
267 Hezârfen Hüseyin Efendi, a.g.e., s.90. Eyyubî Efendi Kānûnnâmesi, s.33 
268 Göriceli Mustafa Koçi Bey, Koçi Bey Risalaleri, s.118. Reşad Ekrem Koçu, Türk Giyim Kuşam ve 
Süslenme Sözlüğü, Doğan Kitap, İstanbul:2015, s.220.   
269 Reşad Ekrem Koçu, a.g.e., s.220.   
270 İzzet Kumbaracılar, Serpuşlar, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayınları, Basım Yeri ve Tarihi 
Belirtilmemiş, s. 23. 
* YN: Hans Sloan's Album, "The Habits of the Grand Signor's Court" SL.5258, Turkey, c.1620, Folio 
62b.’de cebeci diye gösterilen figürde bir yanlışlık bulunması ihtimalini göz önünde bulundurmak 
gerekir. Zira benzer bir resim “Peter Mundy's Album”de piyade askeri şeklinde gösterilmektedir. 
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gittiklerinde ise sorguçlu bir miğfer, üstlerine mavi çuhadan bir dolama, altlarına kırmızı 

renkli çakşır, ayaklarına genellikle sarı olan renkte ve yemeni tarzında pabuç veya çizme 

giymekte bellerine ise kuşak sarmakta oldukları ve sefere ellerinde taşıdıkları tüfek, 

bellerine astıkları kılıç ve kuşaklarına astıkları uzun bir kama veya saldırmayla oldukça 

muharip bir görüntü verdikleri söylenebilir. (Resim:23a-b) 

 Cebecilerin kışlasının Ayasofya yakınlarında bir yerde olduğu 

düşünülmektedir271. 17. yüzyılın son çeyreğinde İstanbul’da bulunan Paul Rycaut’da bu 

hususu doğrulamaktadır272. Topkapı Sarayının dış avlusunda bulunan ve Ayasofya ile 

avlu duvarını paylaşan Aya İrini’nin sarayın silah deposu olarak kullanılması273; diğer 

depoların da aynı çevrede olduğunu düşündürmektedir.  Gerek doğuda gerekse batıda 

girişilecek seferlere yönelik üretim, ikmal ve iaşe işlerinde doğal bir lojistik merkez olan 

İstanbul, Osmanlı imparatorluğunun hem komuta merkezi hem de askerî ana üssü 

konumundaydı. Cebehane, Tophane-i Amire, saraçhaneler, tüfek ve barut kârhâneleri ve 

diğer üretim faaliyetleri İstanbul’u İmparatorluğun askerî sanayisinin de merkezi haline 

gelmesini sağlamıştı. Ancak Belgrad ve Budin (Buda) gibi bazı stratejik öneme büyük 

merkezlerde cebecilerin görev aldığı cebehâne denilen silah depo ve kârhâneleri 

bulunmaktaydı274. Topçular Kâtibi Abdülkadir Efendi, 1596 Eğri Seferi hazırlıklarından 

anlatırken Belgrad ve Budin Kârhânelerinde dökülen büyük toplardan bahsettikten sonra 

Budin’de baruthane bulunduğunu ve cebehânesinin dolu olduğunu aktarmaktadır ki275; 

gerçekten de 16. yüzyılın sonlarından itibaren Belgrad ve Budin askeri mühimmat 

bakımından önemli lojistik üsler olarak karşımıza çıkmaktadır.  

                                                 
271 Yasemin Kılıçarslan, a.g.m., s. 183, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., CII, s.11. 
272 “ Cebehane İstanbul’da Ayasofya’nın yakınlarındadır. Cebeciler zırhları eski zamanların tozlarından 
korur, onları temizler ve yağlarlar” Paul Rycaut, a.g.e., s.377. 
273 Venedik’in İstanbul elçisi Domenico Trevisano 1554 tarihli raporu: “Silahların hepsi, Türk Beyi’nin 
sarayında bir yerde muhafaza ediliyor. Burası Rumlar zamanında, İstanbul Patriği olan Aziz Giovanni 
Grisistomo’ya atfedilen bir kiliseymiş” Venedik Raporlarına Göre Kanunî ve Şehzade Mustafa, Haz. 
Erhan Afyoncu, s.153.       
274 Abdülkadir Özcan, “Osmanlı Askeri Teşkilatı”, Osmanlı Ansiklopedisi, s.552. 
275 “…Ve Budun’da Barut-hâne işlerdi ve cebehâne bî-nihâye idi…” Topçular Kâtibi Abdülkadir Efendi, 
a.g.e., C.I, s.99.  
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 Başta silahlar olmak üzere her türlü askerî mühimmatın, ordunun savunma ve 

saldırı gücünde olduğu kadar askeri taktik ve stratejilerin uygulanmasında da tayin edici 

bir rolü olduğu göz önünde bulundurulduğunda; cebecilerin yaptığı işin Klasik Dönem 

Osmanlı Kara Kuvvetleri için ne derece önemli olduğu daha açık bir şekilde 

anlaşılabilmektedir. Cebeci Ocağı; Divan-ı Hümayun’da sefer kararı alındığı andan 

itibaren savaş için eksik mühimmatın belirlenmesi, hangi kalede ne kadar mühimmatın 

olduğunun tespit edilerek gerekli planlanmanın yapılması, üretim ve onarım 

faaliyetlerinin hızlandırılması ve gerekli sevkiyatın planlanmasında Osmanlı komuta 

merkezinin ve devlet bürokrasisinin en çok ihtiyaç duyduğu Ocak konumundaydı. Ayrıca 

Cebeci Ocağının devlet eliyle yaratmış ve desteklemiş olduğu tamir ve üretim endüstrisi 

eyalet askerlerinin silah temin etmelerini kolaylaştırdığı hususu da kesinlikle göz ardı 

edilmemelidir. Bu nedenle, 1826 yılında kaldırıldığında ve yeri doldurulmaya çalışılan 

ilk ocaklardan biri olmuş ve hemen Cebehâne-i Amire yeniden düzenlenerek 

kurulmuştur276.  

 Bu konuda son olarak, cebecilerin eski silahları tamir ederek veya edilmesini 

sağlayarak tarihî ve kültürel mirasımızın günümüze ulaşmasında oynadıkları rolden kısa 

bahsetmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir. Zira tez çalışması kapsamında müze ve 

koleksiyonlarda incelenen silah ve zırhların önemli bir bölümünün zamanında cebeciler 

tarafından yapılan restoratif ve konservatif müdahalelerle günümüze ulaştığı 

görülmüştür.  

 Özellikle kılıç, mızrak, balta gibi kesici ve delici geleneksel silahlar ilk 

yapımlarının üzerinden birkaç yüzyıl geçse bile sap ve kabza kısımlarının onarılması veya 

yeniden yapılması; gövde, yalın, yalman, temren veya başaklarının parlatılıp bilenmesiyle 

yeniden kullanmaya müsait hale gelebildiği görülmektedir.  

                                                 
276 Yasemin Kılıçarslan, a.g.m., s. 183, 
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 Müzelerdeki örnekler, Osmanlıların eski silahların bakımına diğer eski eserlere 

oranla çok daha fazla önem verdiğini ortaya koymaktadır.  Hatta kaynaklarda; daha önce 

savaş görmüş, yani sağlamlığı denenmiş silahların daha makbul sayıldığını düşündürecek 

ifadelere rastlamak mümkündür. Örneğin; II. Murat’ın oğlu gelecekte Fatih ünvanlıyla 

anılacak olan Şehzade Mehmet’e ihtiyarlık ve eski şeylerin makbul olmasıyla ilgili 

verdiği bir nasihatte örnek olarak; hiç denenmemiş bir silahın sağlamlığına 

güvenilemeyeceğini fakat daha önce savaşlar görmüş bir silahın onu kullanan kişiye 

sağlamlık yönünden güven duygusu verdiğini belirtmesi son derece dikkat çekicidir277. 

Bu nedenle cebecilerin kendi çağlarında, çağımızın restoratör ve konservatörleri gibi 

çalıştığını de söylemek mümkündür. Hatta Osmanlılarda eski eserin muhafazası, 

bakımının yapılması ve sergilenmesi anlamında ilk müzeciliğin Topkapı Sarayının 

avlusunda eskiden beri silah deposu olarak kullandığı bilinen Aya İrini’de askerî müze 

olarak başlaması; cebeciler tarafından sürdürülen eser bakım, onarım ve muhafazasına 

ilişkin yüzyıllar içinde oluşan birikimin müzecilik alanına aktarılması olarak 

yorumlanabilir. 

 

2.1.6. Topçular: 

Topların yapılması, bakılması, onarılması ve kullanılmasından sorumlu piyade 

askerlerine topçu denilmekteydi. Aslında topçular, bu ağır ateşli silahların üretiminde ve 

onarımında görev alan ustalar (Rihtegân-ı top) ve topların atışlarını gerçekleştirecek 

düzeyde tecrübe ve teknik bilgiye sahip muharip askerler (Top-endâz) olarak ikiye 

ayrılmaktaydı. Bununla birlikte; tarihî kaynaklarda her iki alanda ustalaşmış topçuların 

varlığına da rastlanmaktadır. Hatta 15. yüzyılın ilk yarısında, Osmanlı Kara 

Kuvvetlerinde görev alan topçu-başıların böyle kişiler [yani hem top dökümünde hem de 

                                                 
277 “Nitekim bir cengde bir yini yarağ ile girilse ki hîç dahı tecribe olunmamış ola, pâyidar olmamasından 
korku vardur. Ammâ kim eğer eski yarağ ile girilse ki niçe kerre tecribe olunmışdur, kuvvet-i kalb 
muhkemdür, niçe yoldaşlıklar ümidiyle artuk bahadurlık kılınır..” Nasihat’ül Sultan Murad Han (Fatih 
Sultan Mehmet’e Nasihatler), Haz. Abdullah Uçman, Büyüyen Ay Yayınları, İstanbul: 2015, s.110 
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top atışında ustalaşmış kişiler] olduğu düşünülmektedir. Örneğin; 1444 yılında Varna 

Savaşı öncesinde II. Murat’ın boğazdan geçişini engellemek isteyen haçlı donanmasının 

bu girişimini büyük ölçüde bertaraf eden “Saruca” adlı topçu-başının her iki alanda da 

ustalaşmış bir topçu olduğu anlaşılmaktadır278.  

Osmanlı Ordusunda topçu ocağının ilk olarak hangi tarihte kurulduğu kesin olarak 

bilinmemektedir. Adı günümüze aktarılan en eski topçu, I. Kosova Savaşında hizmet 

ettiği belirtilen “Topçu Haydar” dır279. İleriki bölümlerde de değinildiği üzere topun 

Osmanlı Ordusunda ilk ne zaman ve hangi olayda kullanıldığı hususu tartışmalı olsa da 

çağdaş kaynaklar 14. yüzyılın sonlarına doğru itibaren Osmanlı Ordusunda topçuların 

istihdam edilmeye başladığı konusunda birleşmektedirler.  

İlk topçuların 14. yüzyılın sonlarında ücretleri timar aracılığıyla ödenmek 

suretiyle daimî olarak istihdam edildiği, 15. yüzyılın ilk yarısında, II. Murat döneminde 

ise ulufeli topçu istihdamına başlandığı düşünülmektedir280. 14. yüzyıl sonlarında zuhur 

etmeye başlayan Osmanlı top-endâzlığının 15. yüzyılın başları gibi kısa sayılabilecek bir 

sürede hızlı bir ilerleme kaydettiği söylenebilir. Osmanlı topçularının atış tekniklerindeki 

gelişmişlik düzeyi hakkında fikir sahibi olmamızı sağlayan en erken tarihli veriye 1422-

1423 yılında Karamanoğullarının Antalya’yı Kuşatması sırasında yaşanan bir olayda 

rastlanmaktadır. Bu tarihte, Osmanlı’nın elindeki Antalya Kalesini kuşatan Karamanoğlu 

Mehmet Bey kaleden atılan bir topla hayatını kaybetmiştir.  Tarihî kaynaklardaki ifadeler 

Karamanoğlu Mehmet Bey’i öldüren top güllesinin “sektirme düzeniyle” atıldığı izlenimi 

                                                 
278 “… göreyim sizi denizin öte yakasını ve eğer beri yakasın toplar ile dutasız, şöyle kim, karşu karşuya 
topların dânesi birbirini bûs eder ola. …Sultânım mâdemki ben bu arada topları kurdum ve pusuya 
girdim…”,“Boğaz’a girdiler kim, Padişah’a yol vermeyüb geri döndürmeğe, amma Topcı-başı Saruca 
gözedüb durdurdu. Heman kim ol gemiler nişân yerine geldikte topcı-başı emr edüp toplara bir oğurdan 
ateş verdiler, şöyle kim, yer gök inledi.“ … Ammâ top dânaleri geminin birine dokunub kaburgalarını hurd 
edüb gark-ı âb eylediler.” “(Padişah), Topcı-başı Saruca’ya bi-kıyas in‘am ve ihsanlar edüb ve cümle 
kullara hayr du‘alar eyledi.”, Gazavât-ı Sultân Murâd bin Mehemmed Hân, Haz. H. İnalcık ve M. 
Oğuz, TTK Basımevi, Ankara: 1989, s.47-48.  
279 “Topcı Haydar sadra turdı ki, top atmakda üstâd-ı kâmildi.” Neşrî, a.g.e., s.132. 
280 Gábor Ágoston, Osmanlı’da Strateji ve Askeri Güç, s.154. 
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doğurmaktadır281. Hasan-ı Rumlu, Karamanoğlu Mehmet Bey’i öldüren güllenin büyük 

bir saygıyla bir zincire bağlanıp Antalya kale kapısına asıldığı ve o diyara gelen Karaman 

halkından herkese onun gösterildiğini belirtmesi bu olaya ithaf edilen önemin göstergesi 

olması bakımından dikkat çekicidir282.   

Bu olaydan 22 yıl sonra, 1444 yılında Topçu-başı Saruca’nın Çanakkale Boğazı 

gibi sert rüzgârların olduğu bir coğrafyada hareketli hedeflere başarılı atışlar yapabilmesi 

de Osmanlı topçuluğunun kısa sürede geldiği düzeyi ortaya koyması bakımından son 

derece önemli bir göstergedir. Fatih Sultan Mehmet’in tarihçilerinden olan ve İstanbul’un 

Fethiyle ilgili değerli bilgiler veren Kritovulos’un Rumeli Hisarının yapımını anlatırken 

Osmanlı toplarının menzillerinin “sektirme düzeniyle” yapılan atışlarda boğazın karşı 

kıyasına kadar ulaşabildiğini ifade etmesi; 15. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı 

topçularının gösterdiği bu başarıların şansla değil atış tekniklerindeki bilgi ve 

becerilerinden kaynaklandığını daha açık bir şekilde ortaya koymaktadır283.  

Topçuların bir Ocak yapılanmasına ne zaman kavuştukları tam olarak 

bilinmemekle birlikte, topçuların ilk istihdam edildiği devirlere paralel olarak 14. yüzyıl 

sonunda veya en geç 15. yüzyılın ilk yarısında Topçu Ocağının kurulmuş olması ihtimali 

yüksektir. Bununla birlikte, Topçu Ocağının örgütsel yapılanmasındaki asıl atılımını ve 

gelişimini Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u Fethiyle gerçekleştirdiğini söylemek 

mümkündür.  

İstanbul’un Fethinden sonra kurulan ve günümüzde de adını verdiği semtte ismi 

yaşatılan Tophâne etrafındaki kışlalar Topçu Ocağının merkezini oluşturmaktaydı. 

Bölüklü Ortaları ve Cemaat Ortaları olarak iki kısımdan oluşan Topçu Ocağının 17. 

                                                 
281 “Meger kim Karaman oglı, çadırı önünde ata bindiki vakt nişanlanmışlardı kim, bir alaca ata bindi idi. 
Çünkim top önüne geldi. Hemandem topa od degürdiler. Top çıktı alaya erişmedi, yere dokundu,, yerden 
sıçrayup Karamanoğlunun böğrüne dokundu. Hemandem atdan düşdğ”. Anonim Osmanlı Kroniği 
[Osmanlı Tarihi (1299-1512)], Haz. Necdet Öztürk, s.68.  
282 Hasan-ı Rumlu, a.g.e., s.185. 
283 Mihail Kritovulos, İstanbul’un Fethi,  Çev. M. Gökman, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 
İstanbul:1999, s.42 
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yüzyıl sonunda 72 ortadan oluştuğu belirtilmektedir284.  Topçu Ocağından sorumlu olan 

komutana “topçu-başı” veya sertopî” denilmekteydi. Rihtegânların başında bulunan 

“dökücü-başı”, “ocak kethüdası”, “topçu çavuşu” gibi üst düzey komutanlar ile “çorbacı”, 

“bölükbaşı” “dökücü halifesi (kalfa)” gibi alt rütbeli komutanlar Topçu Ocağının sevk ve 

idaresinden sorumlu olmaktaydı285. Göriceli Mustafa Koçi Bey, I. İbrahim’e sunduğu 

risalede topçuların görevleriyle ilgili şu ifadeleri kullanmaktadır286.  

“…Seferde topları götürürler. Zabitleri topçubaşı, kethüda, 
çavuş ve çorbacılardır. Topları, tophanede onlar dökerler. 
Orada odaları vardır ve işleri ordadır. İçlerinde hünerli 
üstatlar olup cenk zamanında lazımdır. Onlara, 
dökmecilere ve diğer tophane hademesine üç ayda bir 
mevacib verilir.” 
 

Topçu Ocağının ana insan kaynağı da diğer kapıkulu ocaklarında olduğu gibi 

Acemi Ocağı idi. Topçu Ocağı askere ihtiyaç duyduğunda topçu-başı Divan-ı Hümayun’a 

müracaat ederek bu ihyacı bildirmekte; uygun görülmesi halinde bu talep, Yeniçeri 

Ağasına istenen topçuların sayısı, vasıfları ve hangi iş kollarında kullanılacağı 

bildirilmekte ve Acemi Ocağından gönderilen askerler şakird olarak ocağa 

alınmaktaydılar. Kapıkullarının evlenmeleri yaygınlaştıktan sonra bunların 

çocuklarından da ocağa alımlar yapılmaya başlandığı görülmektedir287. Bunun dışında, 

16. yüzyılın ortalarından itibaren Topçu Ocağında üst düzey rütbelere sahip topçuların 

kardeşlerinden ve akrabalarından da Ocağa alımlar yapıldığına dair örneklere rastlamak 

mümkündür288. 

 15. yüzyılın sonunda sayıları birkaç yüzü geçmeyen Osmanlı topçularının 

sayısının 16. yüzyılın sonuna gelindiğinde 3000’e yaklaştığı ve 17. yüzyıl başında 1500 

civarına düştüğü görülmektedir289. Göriceli Mustafa Koçi Bey, IV. Murat’a risalesini 

                                                 
284 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.II, s.54.  
285 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.II, s.58.  
286 Göriceli Mustafa Koçi Bey, a.g.e., s. s.118 
287 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.II, s.37. 
288 COA, 2 Numaralı Mühimme Defteri, Gömlek No:1340, Hicri 963,  
289 1480-1609 yılları arasındaki Topçu sayıları için bkz. Salim Aydüz, Tophâne-i Âmire ve Top Döküm 
Teknolojisi, TTK Basımevi, Ankara:2006, s.121. 
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sunduğu 1631 yılında topçu sayılarını 1452 olarak verirken; I. İbrahim’e sunduğu risalede 

sayılarının 2000-3000 olduğunu ifade etmiştir290. Hezârfen Hüseyin Efendi ve Eyyubî 

Efendi Kanunnamesinde de 17. yüzyılın ilk yarısında sayılarının 2026 olarak gösterilmesi 

bu bilgiyi doğrular niteliktedir291. Yukarıda verilen sayılara, muharip olarak şehirlerin 

kalelerinde görevli topçular ile Tophânede çeşitli top döküm işlerinde çalışan ustaların da 

dâhil olduğunun belirtilmesinde fayda vardır. Bununla birlikte; topçular arasında 

muharip-gayri muharip ayrımı yapılmasının doğru bir yaklaşım olmayacağı ve top-

endâzlar ile rihtegânların aynı ocak içinde birbirlerini tamamlayan topçu sınıfı askerler 

(topçular) olduğunun altını çizmek gerekir.  

Topların doğru erimlere, isabetli ve güvenli bir şekilde atılması topografya, fizik, 

matematik, geometri ve metalürji bilgisi gerektiren son derece teknik bir iş olduğu 

söylenebilir. Hiç kuşkusuz, Osmanlı Kara Kuvvetlerinde [özellikle de 15 ve 16. 

yüzyıllarda] bu bilgileri haiz çok sayıda topçu görev almış ve bunlar kısa sürede topçu-

başı olma payesini kazanmıştır. Ancak tarihi kaynaklarda, teknik alandaki bilgi ve 

becerileriyle bazı topçu-başıların diğerlerinden daha çok ön plana çıktığına 

rastlanmaktadır. Örneğin; Sarı Abdullah Efendi tarafından kaleme alınan “Gazânâme-i 

Halîl Paşa” adlı eserde daha önce İran seferine de katıldığı anlaşılan ve III. Mehmet’in 

1596 Eğri Kuşatmasında kaleye yakın muhkem bir kule üzerinden Osmanlı Kara 

Kuvvetlerine sıkıntı veren atışlar yapan bir topu etkisiz hale getiren “Demircizâde” adlı 

bir topçu-başıyla ilgili olarak övgüyle bahsedilmektedir292.  

Topçular, top atışları konusundaki becerilerini atış talimleriyle 

geliştirmekteydiler. 16. yüzyılda, Osmanlı topçularının tıpkı yeniçeriler gibi haftada iki 

gün atış talimlerine katılmak zorunda olduklarına ve bu amaçla 1571-1572 yılı civarında 

                                                 
290 Göriceli Mustafa Koçi Bey, a.g.e., s.56 ve s.118 
291 Hezârfen Hüseyin Efendi, a.g.e., s.90. Eyyubî Efendi Kānûnnâmesi, s.33 
292 “… Demürci-zâde dimekle ma‘ruf bir üstâd-ı çâpük-dest topçı başısı var idi ki, mukaddemâ Tebriz 
Kal‘ası’na kapandıklarında bile kapanub, ol fennin bir sâhib-i vukûfı ve top-endâzlık ‘ilminin bilâ-şübhe 
feylesofi idi…” Sarı Abdullah Efendi, a.g.e., s.130-131. 
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İstanbul’da bir atış talimhanesi tesis edildiğine dair bilgiler bulunmaktadır293. Topçuların 

becerilerini geliştirmesine verilen bu önemin de etkisiyle 16. yüzyılda Osmanlı 

topçusunu, tıpkı piyadesi gibi, asrının en iyi ve kuvvetli topçusu olarak nitelemek 

mümkündür294. 

Özellikle sınır kalelerinde görev yapan topçuların bilgi ve becerilerinin yüksek 

olmasının son derece önemli bir husus olduğunu belirtmek gerekmektedir. Kapıkulu 

topçuları yine yeniçeriler gibi 3 yıllığına taşradaki kalelerde “nöbetçi” adıyla görev 

yapmakla yükümlüydü. Kapıkulu topçularının yanı sıra kalelerde yerli kulu olarak görev 

yapan topçular da bulunmaktaydı; ki bunların becerilerinin gelişimi de diğer topçular gibi 

kalede görevli topçu üstadının sorumluluğu altındaydı. Bu nedenle, kalelerde görev yapan 

topçular imtihana tâbi tutularak gönderildiği veya Tophâne’den gönderilen topçu üstadı 

tarafından görev yaptıkları kalelerde imtihana tabi tutulduğu; yapılan imtihanlarda ehil 

bulunmayanların elinden topçuluk gediğinin alınarak bunların gedikleri ehil topçulara 

tevcih edildiği anlaşılmaktadır295.  

Esasen, kalelerin ateşli silahlara sahip askerlerle garnize edilmesi Osmanlıların 

Türk-İslam dünyasına getirdiği önemli yeniliklerden biri olarak kabul edilebilir. Nitekim, 

Osmanlıların 15. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren sınır kalelerini top ve tüfekle garnize 

edilmiş askerlerle korumaya başladığı bilinmektedir. Daha önce değinildiği üzere; bu 

konuda rastlanılan en erken örnek 1422-23 tarihlerinde Karamanoğlu Mehmet Bey’in 

Antalya Kalesini Kuşatmasında, Osmanlıların top ve tüfekle savunma yapmasıdır. Yine 

1470’li yılların başlarında Osmanlı egemenliğinde bulunan Silifke, Karamanoğulları’nın 

eline içinde garnize edilmiş Osmanlı topçularıyla birlikte geçmiş fakat daha sonra kalenin 

Osmanlılar tarafından kuşatılması sırasında bu topçular kale içindeki barut ambarını ateşe 

                                                 
293 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.II, s.52-53 .Gábor Ágoston, Gábor Ágoston, Barut, Top ve Tüfek, 
Çev. Mehmet Tanju Akad, Kitap Yayınevi, 2006,s. 59 
294 Mehmed Hilmi, Kanuni Sultan Süleyman’ın 1533-1535 Boğdan Seferi, İstanbul Askeri Matbaası, 
1932, s.14 
295 COA, 10 Numaralı Mühimme Defteri, Gömlek No:419, Hicri 979 ve COA, 12 Numaralı Mühimme 
Defteri, Gömlek No:1012, Hicri 979.  
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vererek Osmanlı askerinin içeri girmesini sağlamışlardır296. Bu uygulamanın en büyük 

avantajı etkin silahlara sahip az sayıdaki askerin uzun kuşatmalara dayanabilecek erzak 

ve mühimmat sahip olmasıdır. Sayıca büyük askerî garnizonlarla kıyaslandığında daha 

az maliyetli olan bu sistem, sınırdan iç bölgelere gelebilecek ani saldırıların durdurulması 

veya yavaşlatılmasına ve böylelikle karşı sefer için orduya zaman kazandırılmasına da 

hizmet etmekteydi. Osmanlı İmparatorluğunun 18. yüzyılın başlarına kadar bu sistemi en 

başarılı şekilde uygulayan devlet olduğu kesin bir şekilde söylenebilir297.  Bu bağlamda; 

özellikle sınır kalelerinde görev yapan topçuların hem sefer bölgelerine kolaylıkla 

yönlendirilmesi hem de sınırların korunmasında son derece önemli bir role sahip 

olduklarını savunmak mümkündür.  

Ateşli silahların hızla geliştiği ve savaşların kaderini tayin etmeye başladığı 15. 

yüzyıl ve sonrasında Osmanlı topçularının üstlendikleri hayatî görevleri başarıyla yerine 

getirebilmelerinin en temel koşullarından biri topların iyi kalitede üretilmesi ve kullanım 

alanlarına göre yeterli bir güce, erime ve sağlamlığa sahip olmasıydı.  Bu noktada, Klasik 

Dönem Osmanlı Ordusundaki top dökümcülüğüne ve bu işi yapan rihtegânlara 

değinilmesi konumuz açısından zaruridir.   

14. yüzyılda ve 15. yüzyılın ilk yarısında aralarında Osmanlıların da bulunduğu 

top kullanan devletler; bu topların temininde genel olarak aşağıdaki yöntemlere 

başvurmaktaydılar: 

- Hizmetine aldıkları top döküm ustalarına devletin merkezinde ürettirmek, 

- Döküm işçiliğinin geliştiği maden sahalarına yakın bazı şehirlerdeki atölye ve 

 dökümhanelere sipariş vermek,  

- Savaş ganimeti olarak ele geçirmek.  

                                                 
296 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.II, TTK Yayınları, Ankara:2006,  s.107. 
297 Bu konuda detaylı bilgiler için bkz. Mark L. Stein, Osmanlı Kaleleri, Avrupa’da Hudut Boyları, Çev. 
Gül Çağalı Güven, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul: 2007.  



103 
 

Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde isimlerine rastladığımız bazı ustaların 

padişahların hizmetine girerek top ürettikleri bilinmektedir. I. Kosova savaşıyla ilgili 

olarak bazı kaynaklarda adı rastladığımız topçu Haydar’ın top döküm ustası olup 

olmadığı hususu tam olarak bilinmese de* Varna Savaşı öncesi ordunun boğazlardan 

geçmesini sağlayan topçu-başı Saruca’nın top dökümünde usta bir kişi olduğu bellidir. 

Ayrıca topcu-başı Saruca’nın, İstanbul’un Kuşatmasında kullanılan şahî toplardan birinin 

de dökümcüsü olduğuna dair kayıtlar vardır. Ürettiği şahî top daha ilk atışlarda 

çatlamasına karşın İstanbul’un Fethindeki payı bir nebze mübalağa edilen Urban da 

padişahın hizmetine giren top döküm ustalarından biri olduğu bilinmektedir298. Rumeli 

Hisarının mimarı olan Mimar Muslihiddin’nin de Edirne’de İstanbul’un Fethinde 

kullanacak topların döküm işlerinde görev aldığı iddia edilmektedir299. Esasen bu 

dönemde top dökümcülüğünü metalürji ve ileri düzeyde mekanik bilgisi gerektiren bir 

zanaatkârlık olarak ele almakta fayda vardır. Zira bu top döküm ustalarının 

zanaatkârlardan profesyonel askerlere dönüşmelerinin 18. yüzyıla kadar süren uzun bir 

süreç olduğu görüşünü kabul etmenin doğru olacağı düşünülmektedir300.  

İstanbul’da Tophane-i Âmire kurulmadan önce Osmanlı’nın hizmetinde bulunan 

ilk top dökümcülerinin [kesin olmamakla birlikte] Edirne ve Bursa’da bulunduğu 

düşünülen dökümhanelerde top üretimini gerçekleştirdiği düşünülmektedir301. Bunun 

dışında, top sanayisinin erken dönemlerden itibaren geliştiği Dubrovnik’in 14. yüzyılda 

hem Sırplara hem de Osmanlılara top sağlayan önemli bir merkez olduğu 

belirtmektedir302. Üretim masrafı yüksek, işçiliği zahmetli ve hammadde temini zor olan 

                                                 
* YN: Esasen I. Kosova Savaşında Osmanlı Kara Kuvvetlerinin top kullanıp kullanmadığı da çok tartışmalı 
bir konudur.  Bu savaşta topların Sırplar tarafından kullanıldığı kesin olarak bilinse de Osmanlılar 
tarafından kullanılmamış olması ihtimali daha yüksektir.   
298 “…Toplar dökdürdügi husus-ı şâyi‘dür ki Saruca nâm üstâd, üç yüz kantârdan bir sü‘ban-nişân-ı âteş-
feşân top dökdi. Ve yine, zümre’-i küffardan Donan [Urban] nâm hünermend-i san‘at-nithâd üç yüz 
kantârdan bir midfa‘-i hevl-nâk dahı icâd kıldı…” Gelibolulu Mustafa Âlî, a.g.e., s.9.   
299 Murat Belge, Osmanlıda Kurumlar ve Kültür, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul: 2008, 
s.53 
300 Gábor Ágoston, Barut, Top ve Tüfek, s. 42. 
301 Salim Aydüz, a.g.e., s.39 
302 Halil İnalcık, Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları 1302-1481, s.124.   
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bu silahların savaş alanlarında ele geçirilerek kullanılmasının ise ucuz bir top temin 

yöntemi olduğu kadar Osmanlılar açısından psikolojik etkiyi yükselten bir durum olarak 

algılandığı anlaşılmaktadır.  

 Osmanlıların, I. Kosova Savaşında dağılan Sırp ordusunun kullandığı topları ele 

geçirip geçiremedikleri bilinmemektedir; ancak Balkanlarda ve Adriyatik kıyılarında ele 

geçirilen pek çok kalede “pırankı” tipi küçük topların kullanıldığı bilindiğinden, bu 

topların cebehaneye kazandırdıkları hususunda herhangi bir şüphe yoktur. Bu 

uygulamanın 15. ve 18. yüzyıllar arasında da devam ettiğine dair çok sayıda veriye 

rastlanmaktadır. İstanbul’un Fethinden sonra, Avrupa’nın pek çok ülkesinden ganimet 

olarak ele geçirilen topların Tophane kıyılarında ve Saray Burnunda sergilenmesinin 18. 

yüzyılın sonuna kadar yaşatılan bir gelenek haline geldiği anlaşılmaktadır. Bu topları pek 

çok seyyah gömüş ve eserlerinde anlatmıştır303. Salomon Schweigger, Tophane 

kıyılarında gördüğü her boyda ve yüzlerce olduğunu topların üzerinde İspanya, Fransa, 

Avusturya, Macaristan gibi ülke hükümdarlarının armaları olduğunu; Türklerin 

sergilenen toplarla övündüğünü, yabancıların ise korkuya ve hüzne kapıldığını 

aktarmıştır304.  I. Ahmet’in sadrazamlarından olan Mehmet Paşa’nın padişaha sunduğu 

bir telhiste; Estergon Kalesinden çıkan görülmeye değer topların halk ve düşman 

casusları üzerinde bir etki yaratacağı gerekçesiyle Tophâne-i Âmire’ye verilmeyip Saray 

Burnunda sergilenmesini tavsiye etmesi Schweigger’in yukarıdaki ifadeleriyle 

örtüşmektedir305  

                                                 
303 Nicolas de Nicolay, a.g.e., s. 178. Reinhold Lubenau, a.g.e., s. 263.Akdes Nimet Kurat, a.g.e., s. 031. 
Jean Thévenot, a.g.e., s.52. Jean Chesneau, a.g.e., s.31. Eremya Çelebi Kömürciyan, İstanbul Tarihi 
(XVII. Asırda İstanbul), Çev. Hrand D. Andreasyan, Haz. Kevork Pamukciyan, Eren Yayıncılık, İstanbul: 
1988, s.39. Aleksey Vigasin, Esir Bir Rus Diplomatın Gözünden İstanbul, Pavel Artemyeviç 
Levaşov’un Hatıraları (1763-1771), Çev. İlyas Kemaloğlu, Eduard Khusainov, Yeditepe Yayınevi, 
İstanbul: 2012, s.52. 
304 Salomon Schweigger, a.g.e., s.151-152. 
305  “Sa‘âdetlü padişâhum Usturgon kal‘esi bi-inâyetillahi te‘âlâ feth olundukda içinde garîb toplar ve 
yaraklar çıkmışdur; yürüyüş yerlerine saçma ve biri biri üzerine darbzenler ve görülmemiş dönme ba‘zı 
nadîfler ile toplar peyda eylemişler. Sa‘âdetlü padişâhum, görmek içün ol toplar ardımızca geliyordu, hâlâ 
gelüp vâsıl oldu görülecek ve nazar-ı humâyunları müte‘allik olacak toplardur. …Tophâneye verülmeyüp 
Saray-ı âmire burnu’nda alıkonula ki zâyi‘ olmayup Üsküdar’dan gelüp geçen halk ve a‘danun casusları 
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Bilindiği üzere; Tophâne-i Âmire’nin kurulması Osmanlı top dökümcülüğü adına 

bir dönüm noktası olarak kabul edilebilmektedir. Fatih Sultan Mehmet tarafından 15. 

yüzyılın ortalarında kurulan Tophâne-i Âmire; geç Orta Çağ Avrupası’nda merkezi bir 

hükümet tarafından yaptırılan, işletilen ve finanse edilen tophanelerin ilk örneklerinden 

biri olarak kabul edilmektedir306. Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılan top 

dökümhaneleri Kanuni Sultan Süleyman döneminde yıktırılarak bugünkü Tophane 

semtindeki Cihangir tepesinin altında, denize yakın bir noktada yeniden inşa edilmiş olup 

etrafına top-endâzların ve rihtegânların kışlaları yerleştirilmiştir307. Böylelikle burasının 

Osmanlı İmparatorluğunun en büyük top üretim sanayisi olduğu kadar; üç kıtada 

toprakları bulunan büyük bir İmparatorlukta görev yapan topçuların sevk ve idaresini 

sağlayan bir merkez ve dolayısıyla da Osmanlı topçuluğunun kalbi haline geldiğini 

söylemek mümkündür.  

Bunun birlikte, Osmanlıların İstanbul’daki Tophanenin dışında İmparatorluğun 

dört bir yanında büyük tophaneler inşa ettiği de bilinmektedir. Adriyatik kıyılarındaki 

Avlonya ve Preveze, Orta Avrupa’daki Budin ve Temeşvar, Güneydoğu Avrupa’daki 

Rudnik, Semendire, İşkodra, Novaberda, Pravişte ve Belgrat, Anadolu’daki Diyarbakır, 

Erzurum, Bilecik, Mardin ve Van, Irak’taki Bağdat ve Basra, Mısır’daki Kahire 

Tophâneleri bahse konu büyük tophane ve dökümhanelerin en önde gelenleridir308.  

Tophâne-i Âmire, sefer öncesinde ve sırasında kapasitesini kolaylıkla arttırarak 

birkaç yüz top dökebilme olanağına sahip bir dökümhaneydi309. Ancak sefer bölgelerine 

daha yakın olmaları ve top ile mühimmatının zamanında ve hızlı bir şekilde 

yetiştirilebilmesi bakımından İstanbul dışındaki tophane ve dökümhanelerin 

işletilmesinin son derece önemli olduğu anlaşılmaktadır. Hatta, tophane ve 

                                                 
eksük değüldür; gördüklerinde düşmen tarafına mehâbet olur.” Cengiz Orhonlu, Telhîsler (1597-1607), 
Osmanlı Tarihine Âid Belgeler, İstanbul Ünv. Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul: 1970, s.78. 
306 Gábor Ágoston, Osmanlı’da Strateji ve Askeri Güç, s.137. 
307 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., s.39-40. 
308 Gábor Ágoston, a.g.e., s.32. 
309 Gábor Ágoston, a.g.e., s.32. 
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dökümhanelerin dağılımında hammadde teminin kolaylığı, nakliyatın elverişliliği ve 

sefer bölgelerine yakınlığı gibi hususların özellikle gözetildiği anlaşılmaktadır. Örneğin; 

İran seferlerinde Erzurum ve Van dökümhanelerinde top ve gülle döküm üretiminin, 

Avrupa’ya yapılan seferlerde Edirne, Samakov, Avalonya, Semendire, İşkodra, Belgrad, 

Budin tophanelerinde top döküm üretiminin ve Kiğı, Kamengrad, Rudnik ve Novaberdâ, 

dökümhanelerinde gülle döküm üretiminin yoğunlaştığı görülmektedir.  Mısır’da üretilen 

topların ise İskenderiye limanı vasıtasıyla hem doğu hem de batıdaki seferlere 

aktarıldığını söylemek mümkündür. 

 İmparatorluk çapında faaliyet gösteren tüm bu sanayisinin işletilmesi ciddi bir iş 

gücüne ihtiyaç duymaktaydı. Rihtegânları bu iş gücünün askerî teknik elemanları olarak 

düşünmek mümkündür. Ancak özellikle madenlerin işlenmesinde ve döküm işlerinin ağır 

iş gerektiren kısımlarında çalışan kişilerin de aslında askerî bir kökenden gelen yayalar, 

müsellemler ve yörükler olduğu görülmektedir. 16. yüzyılda özellikle muhtelif çap ve 

ebatta üretilen top güllelerinin dökülmesi işinde Anadolu’da yaya ve müsellemlerin, 

Rumeli’de ise yörüklerin kullandığına sıklıkla rastlanmaktadır310. Bu kapsamda, top ve 

mühimmatlarının üretim sanayisinde çalışanların – sivil nitelikte olan kalem erbapları 

haricinde- büyük ölçüde Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetleri içinde yer alan askerî 

sınıflardan oluştuğu söylenebilir.  

Bu tophane ve dökümhanelerin dışında Osmanlıların özellikle kuşatma 

alanlarında da seyyar bir şekilde top döktüğüne dair bazı kayıtlar da bulunmaktadır. 

Osmanlıların kuşattıkları kalelerin önünde top döktüklerine ilişkin en erken veriler II. 

Murat dönemine aittir. 1422 İstanbul Kuşatması hakkında detaylı ve değerli bilgiler 

aktaran John Kananos’ın ifadelerinden Osmanlıların kullandığı topları ve diğer kuşatma 

                                                 
310 Bkz. COA, 5 Numaralı Mühimme Defteri, Gömlek No:3, Hicri 01-01-973. 6 Numaralı Mühimme 
Defteri, Gömlek No:961, Hicri 02-09-972. 7 Numaralı Mühimme Defteri, Gömlek No:3, Hicri 28-06-
976.  7 Numaralı Mühimme Defteri, Gömlek No:1974, Hicri 28-06-976. 39 Numaralı Mühimme 
Defteri, Gömlek No:535, H-04-02-988. 44 Numaralı Mühimme Defteri, Gömlek No:66, H-12-03-989. 
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aletlerini kuşatma alanında yaptığı sonucu çıkartılmaktadır311. 1446 tarihinde kuşatılan 

Germe Hisarının Fethinde kullanılan topların kalenin önünde döküldüğüne dair veriler de 

bulunmaktadır. Osmanlı tarihî kaynaklarında, bu kuşatma kullanılan topun dökülmesi 

için gereken bakırların askerler arasında sancaklara taksim edilerek taşındığı ve her 

askerde ne kadar bakır bulunduğuna ilişkin kayıtlar tutulduğu ifade edilmektedir312. 

II. Murat döneminde başlayan bu uygulamanın Fatih Sultan Mehmet döneminde 

artarak devam ettiği görülmektedir. Fatih Sultan Mehmet’in Mora, Belgrat ve Bosna 

seferlerinin canlı bir tanığı olan Konstantin Mihaloviç, Osmanlı Kara Kuvvetlerinin 

develerin üstüne yükledikleri erzaklarla ele geçirmek istedikleri kalenin önüne geldiği 

zaman top döktüğünü, yeteri kadar barutlarının bulunduğunu ve bu toplarla surların yerle 

bir edildiğini özellikle belirtmektedir. Mihailoviç ayrıca; Moro seferi sırasında Korfu 

Kalesi Kuşatmasında arazinin kale eteklerine top yaklaştırmaya izin vermemesi yüzünden 

“dört yıkıcı top” döktürüldüğünü ve Bosna seferi sırasında Bobovats ve Yayça 

Kalelerinin yine kale önünde toplar döküldüğüne değinmektedir313. Kıvâmî se 

“Fetihnâme” adlı eserinin muhtelif yerlerinde açık bir şekilde kuşatılan kalenin önünde 

topların döküldüğünü belirtmektedir. Müellif, Yayça Kalesi Kuşatmasında hakkında 

verdiği bilgiyle Mihailoviç’i doğrulamakta ve 1478-79 tarihindeki İşkodra (İskenderiye) 

Kuşatmasında da topların kale önünde döküldüğü yazmaktadır314. Hasan-ı Rumlu bu 

kuşatmadan bahsederken Germe Hisarı Kuşatmasındaki uygulamanın burada da 

gerçekleştirildiğini düşündürtmekte ve sefer sırasında kullanılan bakırın askerler arasında 

                                                 
311 Giovanni Cananos, L’assedio di Constantinopoli, Ed. and İtalian trans. Emilio Pinto, Messina:Edas, 
1977’den aktaran Mark C. Bartusis, The Late Byzantine Army: Arms and Society, 1204-1453, Universty 
of Pennsylvania Press: 1999, s. 335. 
312 “… illâ bu topun bakırın götürdiler. Sancak sancak evelden üleşdürülmüş idi. Cemî ‘leşkerde bakır kayd 
olmış idi.” Aşıkpaşazâde, a.g.e., s. 172 ve 400. “Bunlar hisar üzerine varup, hemân topların kurup 
dögmege başladılar. Toplarun hemân bakırın götürmüşlerdi; her sancağa tevzi itmişlerdi, topları anda 
dökdiler,” .Neşrî, a.g.e. , s. 289.   
313 Konstantin Mihailoviç, a.g.e., s.93, 106, 108 ve 129.    
314 “…Yayça dimegle meşhur kal’anun üzerine kondu, … Buyurdı, toplar dökeler, yir yir kuralar, ka’a’ı 
afet taşları-la döğeler...”, “…Haliya çün kim Davud Paşa, İskenderiyye kal’asını Rum ili begleri-le ihata 
idüp üzerine kondı. Andan sonra toplar dökmek tedarükine başladı. Derhal topçılara emr eyledi, tophane 
bünyad itdiler, esbab neyse gördiler, dürlü dürlü acayib ve garayib toplar dökmeye başladılar...” Kıvâmî, 
Fetihnâme, YKY, İstanbul: 2007, s. 348 ve 485. 
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paylaştırılarak askerlerin bu bakırları top dökülmesi için kalenin önünde bulunan 

topçulara teslim ettiklerini belirtmektedir315. Hasan-ı Rumlu’nun eserinde kullandığı 

ifadelerden; 1473-74 yıllarında Gedik Ahmet Paşa’nın Karaman Seferi sırasında 

emrindeki askerlerin “Bu kale top ile alınamaz. Çünkü oraya büyük kazanı yerleştirip top 

atmak mümkün olmaz” demelerine kulak asmadan “mühendisçe tedbirlerle” topları 

hâkim yerlere yerleştirmesiyle ele geçirdiği Minan (Minal) Kalesi Kuşatmasında da bu 

yöntemin kullanıldığı sonucuna varmak mümkündür316.   

15. yüzyılda oldukça yaygın olduğu anlaşılan kale önünde top dökme yöntemine 

genellikle sarp veya bataklık yolların ağır topların geçmesine izin vermediği coğrafyalara 

yapılan seferde veya yüksek mevkilere kurulmuş kalelere karşı başvurulduğu 

görülmektedir. 15. yüzyıl kuşatma toplarının orduyu yavaşlatacak derece ağır olması ve 

bunların sefer boyunca uzun mesafelerde taşınması oldukça zahmetli bir iş olması 

nedeniyle bu yönteme başvurulduğu düşünülmektedir. Bu dönemde, topların daha kısa 

mesafelerde ve daha kolay yollarla nakledilebileceği stratejik merkezlerde top 

dökümhanelerinin bulunmaması da bu yönteme başvurulmasının önemli gerekçelerinden 

biri olabilir. Nitekim, Fatih Sultan Mehmet’in Belgrat Kuşatması öncesi Sırbistan’da 

bulunan Morova’daki Alacahisar’da bir dökümhanede 27 tane şahi top, 7 havan topu ve 

çeşitli ebatlarda 300 top döktürmesi ve sefer için lüzumlu olan mühimmatı ordunun yolu 

üzerinde depolarda muhafaza edilmesi; stratejik askeri mühimmat merkezlerinin 

yokluğuna karşı geliştirilen bir çözüm olarak nitelendirilebilir317. (Resim:24) 

15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren büyüyüp genişleyen Osmanlı İmparatorluğu 

top sanayii konusunda yaptığı atılımlarla bu sorunu büyük ölçüde çözmüş olsa da daha 

sonraki yüzyıllarda kuşatma alanlarında topların döküldüğü örneklere az da olsa 

                                                 
315 Hasan-ı Rumlu, a.g.e., s.557. 
316 Hasan-ı Rumlu, a.g.e., s.535. 
317 Franz Babinger, Fatih Sultan Mehmed ve Zamanı, Çev. Dost Körpe, Oğlak Bilimsel Kitaplar, 7. Baskı, 
İstanbul:2010, s.132-133. Zinkeisen, Geschichte des Osmanischen Reisches in Europa II, Gotha: 1845, 
s.80’den aktaran Selâhattin Tansel, Osmanlı Kaynaklarına Göre Fatih Sultan Mehmet’in Siyasi ve 
Askeri Faaliyetleri, TTK Basımevi Ankara: 1999, s.120  
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rastlamak mümkündür. Örneğin, 1683 Viyana Kuşatması sonrasında Polonya kralı III. 

Jan Sobieski tarafından ele geçirilen Osmanlı mühimmatı arasında 5 tondan fazla ham 

demirin büyük bir bölümünün kuşatma yerinde top dökme amacıyla Viyana önlerine 

getirildiği düşünülmektedir318. 18. yüzyılın başları gibi geç sayılabilecek bir dönemde de 

böyle bir örneğe arşiv kayıtlarında rastlamaktadır. Arşiv kayıtlarında yer alan bu belgeye 

göre Osmanlı topçuları 1724 yılında Hamedan Kuşatması sırasında metriste büyük bir top 

döktürmüştür319. Kuşatmalar sırasında, düşman ordunun mühimmatından 

yararlanabilmek amacıyla kuşatma alanında top dökümü yapıldığına ilişkin bir örnek bile 

bulunmaktadır. Kandiye Kuşatması sırasında Osmanlı topçularının, Venedikler 

tarafından kendilerine atılan top güllerinin çapına göre topları döktükleri ve bu yolla 

binlerce top güllesinin karşı taraftan elde edildiğine dair bilgiler mevcuttur320.  

İster tophanelerde veya dökümhanelerde ister kuşatma alanlarında dökülsün 

toplar için en önemli kriter, gerekli olduğunda istenilen etkiyi yapabilecek kalitede 

olmasıdır. Bu açıdan bakıldığında; 15. ve 16. yüzyıl yabancı görgü tanıklarının bıraktığı 

tarihî kaynakların Osmanlı top döküm sanayisinin büyüklüğünden ve top teknolojisinin 

niteliğinden genellikle övgüyle bahsettikleri görülmektedir. Joseph de Tournefort, 

Türklerin çok iyi top döktüğünü, iyi malzeme kullandıklarını ve toptaki orantıları oldukça 

iyi koruduklarını belirtilmiştir321. Türkçe’ye “Pedro’nun Zorunlu İstanbul Seyahati” 

olarak çevrilen anonim bir eserde; taşıma tertibatı da dahil, Türklerin topu ve topçusu 

yetişebilecek herhangi devlet olmadığı yazılmaktadır322. Paul Rycaut, topçuların 

sanatlarında usta olduğunu ve bunların dünyadaki diğer topçu mühendisleri kadar usta 

                                                 
318 Mark L. Stein, a.g.e., s. 43. 
319 BOA, D.BŞM, nr. 1494, s.13’de tespit eden Serdar Genç, Lale Devrinde Savaş, İran Seferlerinde 
Organizasyon ve Lojistik, Kitapyayınevi, İstanbul:2013, s. 118. 
320 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, III. Cilt, 3. Kısım Eki: Girit Seferi 1645-1669, T.C. Genelkurmay Harp 
Tarihi Başkanlığı Harp Tarihi Yayınları, Ankara: 1977, s.73-74. Nuri Adıyeke, “Girit Savaşları ve Birleşik 
Hıristiyan Orduları”, C.9, Türkler Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara:2002, ss. 740.  
321 Joseph de Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi, Ed. Stefanos Yerasimos, Çev. Ali Berktay, Kitap 
Yayınevi, İstanbul, 2005, s.40 
322 Pedro’nun Zorunlu İstanbul Seyahati (16. Yüzyılda Türklere Esir Düşen Bir İspanyol’un Anıları), 
Çev: Fuad Carım, Güncel Yayıncılık, 3.Baskı, İstanbul:2002, s.133 
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olduğunu; Türk toplarının dünyanın en büyük ve dünyanın herhangi bir yerinde dökülmüş 

topları kadar iyi olduğunu yazarak savaşlarda esir olarak ele geçirilen topçuların diğer 

esirlerden daha iyi muamele gördüğünü, bunların belirli bir günlük ücret karşılığında 

istihdam edildiğini ifade etmiştir.323 

Paul Rycaut’un son ifadelerinden yola çıkarak Klasik Dönem Osmanlı Kara 

Ordusunda çalışan yabancı top döküm ustaları meselesine de kısaca değinilmesinin 

yerinde olacağı düşünülmektedir. Chalkokondyles’e (Halkondil) dayanarak II. Murat’ın 

İstanbul Kuşatmasında da Alman kökenli top ustalarının bulunduğunu ifade eden 

çalışmalar324 olsa da bu hususun teyide muhtaç olduğu değerlendirilmektedir. Bununla 

birlikte, Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlıların hizmetine giren ve çoğunlukla 

Alman kökenli çok sayıda top döküm ustasının varlığı bilinmektedir. İstanbul’un 

Fethinde kullanılan şahi toplardan birinin dökümcüsü olan Urban’dan daha önce 

bahsedilmişti. Bu topçulardan adı en çok bilinen bir diğeri Nurembergli Miester Jörg’dür.  

1456 yılında Bosna kralının hizmetine giren Nurembergli Jörg, 1460 yılında 

Osmanlılara esir düşmüş ve 1480 yılına kadar Osmanlı hizmetinde top dökümcüsü olarak 

çalışmıştır. Bu tarihten sonra Papalığın emrine girmiş ve sonrasında da Frankfurt’a 

giderek top döküm çalışmalarına devam etmiş; 1481-82 yılları arasında başından geçen 

olayları ve Osmanlı Kara Kuvvetlerinin seferlerine, Türklerin geleneklerine, dinî 

uygulamalara ve tutsaklara davranışlarına ilişkin gördüklerini “Geschicht von der 

Turckey” adlı eserinde kaleme almıştır. Nurembergli Jörg’ün anlattıklarından onun 

sadece İstanbul top dökümhanelerinde çalışmadığı aynı zamanda Osmanlı Ordusuyla 

birlikte seferlere katıldığı anlaşılmaktadır. Özellikle 1462 Mora Seferi, 1464 Arnavutluk 

Seferi ve 1470’de bugünkü Yunanistan’daki Halkis (Chalkida) Kuşatmasına ilişkin 

                                                 
323 Paul Rycaut, a.g.e., s.376. 
324 Mark C. Bartusis, a.g.e., s. 337. 
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anlatılarından Osmanlıların çeşitli çap ve ebatlarda yeni top dökümü denemeleri yaptığı 

ve bunlarda oldukça başarılı sonuçlar aldığı anlaşılmaktadır325.  

Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı hizmetine giren bir diğer Alman top 

döküm ustası Georgius’tur. Osmanlılar açısından başarısızlıkla sonuçlanan 1480 

yılındaki Rodos Kuşatmasında Osmanlı Ordusundan karşı tarafa geçen Georgius, daha 

sonra Osmanlı casusu olmak suçlamasıyla idam edilmiştir326.   

Theodore Spandunis, topçuların önemli bir bölümünün Hristiyan olduğunu ve 

Yavuz Selim bunların sayılarını önemli oranda arttığını belirterek; Osmanlı 

İmparatorluğundaki ateşli silah üreten yabancı usta trafiğinin 15. yüzyıl boyunca ve 16. 

yüzyılın ilk çeyreğinde de devam ettiğine ilişkin bir veri sunmaktadır327.  16. yüzyılda 

İstanbul’u ziyaret eden Savoyard Jean Mourand’ın raporunda top dökümhanesinde top 

parçaları üreten 40-50 Alman’ın olduğunu ifade etmesi de Spandunis’i destekleyen bir 

husustur328.  

Sadece topçuluk alanında değil tüfek üretim alanında da rastladığımız bu kişiler 

Taife-i Efrenciyan adıyla bilinmektedir. Bu ustaların Avrupa’daki ateşli silah 

teknolojisiyle Osmanlı ateş silah teknolojisi arasındaki etkileşime sağladığı katkıların 

çağdaş tarihçiler tarafından tatmin edici bir biçimde ortaya konulduğu 

düşünülmektedir329. Bununla birlikte; Avrupalı teknisyenlerin Osmanlı silah sanayisi ve 

                                                 
325 Geschicht von der Turckey adlı eserin Almanca orijinal nüshalarına Münih Dijitalleştirme Merkezi 
Dijital Kütüphanesi (Münchener Digitalisierungszentrum Digitale Bibliothek) http://www.digitale-
sammlungen.de/index.html?c=autoren_index&projekt=&ordnung=alpha&ab=J%C3%B6rg%20%5Bvon
%20N%C3%BCrnberg%5D&suchbegriff=&kl=&l=de adresinden ulaşılabilir. Ayrıca bkz. Alexander 
Alexandrovich Vasiliev, “Jörg of Nuremberg, a Writer Contemporary with the Fall of Constantinople 
(1453)”, Byzantion. Revue İnternationale des Études Byzantines, 10, 1935, pp. 205-209, 
326 Ali Cengiz, “Fatih’in Top Döküm Ustası Georgius”, Askeri Tarih Bülteni, Sayı:34 Genelkurmay 
Askeri Tarih Ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınevi, 1993. Salim Aydüz, “Osmanlı Devleti’nde Bilim ve 
Teknoloji Muhafazası”, Yeni Ümit, Sayı:60, İstanbul:2003.  
327 Theodoros Spandunis, a.g.e., s.132. 
328 Colin İmber, a.g.e., s.281 
329 Bkz. Salim Aydüz, “XIV-XVI. Asırlarda Avrupa Ateşli Silah Teknolojisinin Osmanlılara 
Aktarılmasında Rol Oynayan Avrupalı Teknisyenler (Taife-i Efrenciyan)”, Belleten, LXII/235 (1998), s. 
779-830. Rhoads Murphey, ‘’Osmanlıların Batı Teknolojilerini Benimsemedeki Tutumları: Efrenci 
Teknisyenlerinin Sivil ve Askeri Uygulamadaki Rolü’’, Osmanlılar ve Batı Teknolojisi (Yeni 
Araştırmalar Yeni Görüşler), Ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul Ünv. Edebiyat Fak. Yay., 
İstanbul:1992.  

http://www.digitale-sammlungen.de/index.html?c=autoren_index&projekt=&ordnung=alpha&ab=J%C3%B6rg%20%5Bvon%20N%C3%BCrnberg%5D&suchbegriff=&kl=&l=de
http://www.digitale-sammlungen.de/index.html?c=autoren_index&projekt=&ordnung=alpha&ab=J%C3%B6rg%20%5Bvon%20N%C3%BCrnberg%5D&suchbegriff=&kl=&l=de
http://www.digitale-sammlungen.de/index.html?c=autoren_index&projekt=&ordnung=alpha&ab=J%C3%B6rg%20%5Bvon%20N%C3%BCrnberg%5D&suchbegriff=&kl=&l=de
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teknolojisine sundukları katkılara yönelik yapılan değerlendirmelerde aşırıya giden 

yorumlardan kaçınılmasının yerinde olacağı düşünülmektedir. Zira yabancı askerî 

teknisyen ve zanaatkarların istihdamının sadece Osmanlılara özgü olmadığına ve bunun 

tüm Avrupa’da yaygın bir uygulama olduğunu göz önünde bulundurmak 

gerekmektedir330. Bu bağlamda, bahsekonu etkileşimin sadece Avrupa ile Osmanlı 

arasında olmadığı da son derece açıktır. Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde 

görevli iken doğudaki devletlerin hizmetine geçen çok sayıda top ustasına rastlamak 

mümkündür.  

Babür İmparatorluğunun kurucusu Babür Şah’a gönderilen ve 1526’da Panipat 

Savaşının kazanılmasında önemli hizmetleri bulunan iki Osmanlı topçusundan biri olan 

“Mustafa Rumî”nin savaş alanında isabetli atışlar yapılmasını sağlayan bir top-endâz ve 

ateşli silahların savaş alanında kullanımı konusunda tecrübeli bir komutan olduğu; “Üstat 

Ali-Kulı”nın ise top döken, tamir eden, balistik hesaplamalar yapan ve atışlar 

gerçekleştiren bir usta olduğu görülmektedir331. Gücerat Sultanı Bahadır Şah’ın saray 

şairlerinden olan Muti‘î yazdığı Ganc-Me‘ânî adlı mesnevisinde Bahadır Şah’ın Diu’da 

Portekizlileri nasıl mağlup ettiği hakkında bilgiler verirken; bu savaşta kullanılan topların 

isimlerinden bahsetmektedir ki bu toplardan “Leyla” ve “Mecnun” adları verilen iki 

tanesinin Bahadır Şah’ın hizmetine girmiş olan Mustafa ve Selman Reis adında iki 

Osmanlı rithegânı tarafından döküldüğü anlaşılmaktadır. Leyla adındaki top Selman Reis 

tarafından dökülmüş iken Mecnun ise Mustafa tarafından dökülmüştür332. Ayrıca Kanuni 

Sultan Süleyman’ın Semerkant hâkimi Barak Han tüfekçi yeniçeri, topçu çavuşlarıyla 

                                                 
330 Gábor Ágoston, Osmanlı’da Strateji ve Askeri Güç, s.16 
331 “…Asrımızın biriciği Mustafa Rûmi emir ve nehyeden padişahın inâyet nazarlarına aziz ve kam sahibi 
mahdum Muhammed Humayun Bahadır’ın merkezinden arabaları ileri sürerek kafir askerlerinin saflarını 
tüfenk ve darbzenlerle kendi kalpleri gibi kırmıştı….”,“…Pazar günü ayın sekizinde Üstat Ali-Kulı’nın 
topla atışını seyre gittim. Evvelce döktüğü büyük topun namlusunda bir noksan yoktu ve baruthanesini de 
sonradan dökerek tamamlamıştı. İkindi vaktinde taş attı; bin altı yüz kadem mesafeye gitti. Üstâda bir 
kemerli hançer, hil’at ve cins bir at ihsan edildi…” Zahireddin Muhammed (Babür), Baburnâme 
(Babur’un Hatıratı), Haz. Reşit Rahmeti Arat, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara:2000, s.517 ve 496. 
332 İqtidar Husain Sıddıqi, “Hindistan Müslüman Sultanlıkları ile Osmanlılar Arasında Kültürel ve 
Diplomatik İlişkiler” XV ve XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler, İslami İlimler Vakfı, 
İstanbul:1999, ss.63-67.  
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birlikte top gönderdiğine ilişkin bilgiler de bulunmaktadır333. Sadece padişahlar 

tarafından gönderilen değil gönüllü olarak karşı saflara geçen topçu ustalarına 

rastlanmaktadır. Şah İsmail döneminde Safevi ordusunda topçu kumandanı olarak görev 

yapan Trabzonlu Ağa Musa’nın bu örneklerden sadece biri olduğu düşünülmektedir334.   

Topçularla ilgili son olarak, Klasik Dönem Osmanlı Kara Ordusundaki askerî 

kıyafetlerine kısaca değinmesinde fayda vardır. Topçu-başı, ocak kethüdaları ve dökücü-

başıların tıpkı diğer Osmanlı zabitleri gibi üstlerinde tunik tarzı bir gömlek, onun üstüne 

bir kaftan, altlarına bir çakşır veya şalvar, ayaklarında ise yemeni tarzı bir pabuç 

giydikleri görülmektedir. Bununla birlikte, topçu-başıların başlarında yeşil çuha börk 

üzerine dilimli ve tülbent sarıklı bir kavuk giydiği diğerlerinin rütbelerine göre sarık tarzı 

çeşitli başlıklar giydiklerini belirtmek gerekir.335 Topçular Kâtibi Abdülkadir Efendi, 

1628 yılında Sadrazam Hüsrev Paşa komutasında çıktığı İran seferinde sefere katılan 

Topçu Ocağının ağa ve zabitlerinin süvari olarak çoğunun elinde tüfekle alay gösterdiğini 

ifade etmiştir336. 

 Topçuların kıyafetlerinin ise çok daha renkli olduğunu söylemek mümkündür. 

Özellikle 16. ve 17. yüzyıl topçularının kullandıkları uçları sivri çift siperlikli “topçu 

börkü” veya “şebkülah” adı verilen başlık topçuların diğer askerlerden kolaylıkla ayırt 

edilebilmelerini sağlamaktadır. Tunik tarzı mavi renkli gömlek, genelde börkleriyle aynı 

renkte olan yakalı bir kaftan veya düz yakalı bir dolama, kırmızı çakşır, uzun beyaz tozluk 

ve konç kısmı bilek hizasında “V” biçiminde açık olan yemeni tarzı ayakkabıdan oluşan 

kıyafetin 16. ve 17. yüzyıllarda topçularının karakteristik askerî giyim biçimi oluşturduğu 

söylenebilir. (Resim:26a-b-c) 

                                                 
333 Peçevi İbrahim Efendi, Peçevi Tarihi, Haz: Bekir Sıtkı Baysal, Kültür Bakanlığı Yayınları, C.I, Ankara: 
1981, s.268. 
334 Tufan Gündüz, Seyyahların Gözüyle Sultanlar ve Savaşlar, Yeditepe Yayınları, İstanbul:2007, 
Venedikli Bir Tüccarın Seyahatnamesi, ss.123-217, s.147-148 
335 İzzet Kumbaracılar, a.g.e., s.23 
336 Topçular Kâtibi Abdülkadir Efendi, a.g.e., C.II, s.891 
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18. yüzyılda Osmanlı Ordusunun diğer askerî sınıfları gibi büyük ölçüde 

köhneleşmiş olmasına rağmen Topçu Ocağının hem Vaka-i Hayriye’de oynadığı rolün 

hem de bu olaydan sonra lağvedilmesi sonrasında Osmanlı Ordusunun 19. yüzyıldaki 

modernleşme sürecinde dikkate değer bir başarı göstererek Osmanlı İmparatorluğu askerî 

tarihinde bir devamlılık yakaladığını savunmak mümkündür.  

 

2.1.7. Top Arabacıları:  

Aslında topçu-piyade sınıfından olmasına karşın topçulardan farklı bir askeri 

cemaat olan ve top üretiminde, seferlerde, savaşlarda ve atışlarda Topçu Ocağını 

tamamlayan bir ocak daha vardır; ki bu ocak Top Arabacıları Ocağıdır. 1605 Estergon 

Kalesine doğru yürüyüşe geçen Sadrazam Mehmet Paşa, yürüyüş sırasında her bir askerî 

sınıfa uyması gereken kaideler için talimat verirken bir şahi topunun başında 3 topçunun 

ve 2 top arabacısının bulunmasının gerekli olduğunu belirtmesi; aynı topun başında iki 

ocaktan askerin de bulunarak birbirilerini nasıl tamamladığını göstermesi açısından son 

derece dikkat çekicidir337. Selâniki Mustafa Efendi, 1596 Eğri Seferi öncesinde 

İstanbul’da düzenlenen sefer alayında, süvari olarak yola revan olan bölükbaşıları, 

çavuşları, katipleri, kethüdaları ve ağaları haricinde top arabacıları alayında 1000’den 

fazla top arabacısının, topçular alayında ise 2000’den fazla topçunun bulunduğu ifade 

etmektedir338. Tarihî kaynaklarda rastlanan bu bilgiler topçuların top arabacılarıyla 

birlikte sefere çıktıklarını ve genellikle seferlerde topçuların sayılarının top arabacılarının 

sayılarından 2 kat fazla olduğunu sonucunun çıkartılmasını sağlamaktadır. Ancak Top 

Arabacıları Ocağının sayıları incelendiğinde 16. yüzyılın sonuna kadar bu dengenin 

                                                 
337 “Ve topçulara toplarun hizmetidir. Her şâhî darbuzanda üç nefer topçu kanundur, şart böyledir. Ve her 
şâhî arabaları üzere iki nefer top arabacıları kanûndur, atları hıfz ederler: “Ürkmesünler” deyü…”  
Topçular Kâtibi Abdülkadir Efendi, a.g.e., C.I, s.437. 
338 Selâniki Mustafa Efendi, Tarihi Selâniki (1595-1600), C.II, Haz. Mehmet İpşirli, TTK Basımevi, 
Ankara: 1999, s. 610 
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korunduğunu iki ocak arasındaki sayısal farkın 17. yüzyılın ortalarına doğru 3-4 kata, 17. 

yüzyılın sonunda ise 10 kata kadar çıktığı görülmektedir339.  

Top arabacıları, topların çekilmesinde ve ateşlenmesinde kullanılan top 

arabalarının yapımından, araba yapımında kullanılan malzemelerin temininden, topların 

sevk edilmesinden, tamirinden ve arabaları çeken atların [bargir veya topkeşân] 

bakımından sorumlu olan bir askeri cemaat idi. Bu özellikleriyle top arabacılarının bir 

ulaştırma piyade sınıfı askeri olduğu söylenebilir340. 

Top Arabacıları Ocağının ne zaman kuruluğu kesin olarak bilinmemekle birlikte; 

15. yüzyıl hakkında bilgi veren tarihî kaynakların ağır topların çekiminde manda veya 

öküz kullanıldığını ve küçük topların ise develer üzerinde taşındığının bildirilmesi 

nedeniyle 15. yüzyılın ikinci yarısında Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulduğu 

sanılmaktadır. Top Arabacıları Ocağının kışlaları Tophane, Ahır Kapı ve Şehremini 

civarında olduğu anlaşılmaktadır. 15. ve 16. yüzyıllarda Top Arabacıları Ocağının kaç 

ortadan oluştuğu bilinmemekle beraber 17. yüzyılın son çeyreğinde 63 ortadan oluştuğu 

bilinmektedir 341. 

Top arabalarının ilk defa Fatih Sultan Mehmet tarafından 1473 Otlukbeli 

Savaşında kullanıldığı belirtilmektedir342. Osmanlıların bu seferde büyük çaplı topların 

nakliyatı için top arabası kullanması yönetimini, top arabası alanında Batı Avrupa’da 15. 

yüzyılın sonundaki uygulamalarıyla öncül bir pozisyonu olan Fransızlardan daha erken 

hayata geçirmesi son derece dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirilebilir343. 

Bununla birlikte; Spandunis, Osmanlıların eskiden top arabalarının olmadığını, top 

arabalarının yapılmasına ilişkin İtalyanlardan tarafından geliştirilen teknolojinin 

                                                 
339 Göriceli Mustafa Koçi Bey, a.g.e.,s.56 ve s.118, Hezârfen Hüseyin Efendi, a.g.e., s.90. Eyyubî Efendi 
Kānûnnâmesi, s.33. Salim Aydüz, Tophân-i Âmire…, s.12, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.II s. 106-
107.  
340 Murat Belge, a.g.e., s.191 
341 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.II s. 97, 98 ve 102.  
342 Gülgün Üçel Aybet, Avrupalı Seyyahların Gözüyle Osmanlı Ordusu (1530-1699), İletişim Yayınları 
İstanbul: 2010, s.205. 
343 Gábor Ágoston, Barut, Top ve Tüfek, s. 53. 
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İspanya’dan sürgün edilen İspanya Yahudileri ve Magripliler (Marranolar) tarafından bu 

taşıtları kullanma yöntemleriyle birlikte getirildiğini ifade etmiştir344.  

Top arabaları en az iki at ile [topkeşân veya bargir] çekilen arabalardı. 

Osmanlıların genellikle seferlerde kullandıkları muhtelif arabalarda olduğu gibi top 

arabalarında da Eflak ve Boğdan’dan temin edilen atları kullandıkları arşiv kayıtlarından 

ve tarihî kaynaklardan anlaşılmaktadır345. Top Arabacısı Ocağına bağlı askerlerin bir 

kısmının kışlalarının Ahırkapı’da bulunmasının sebebinin de bu atların bakımıyla ilgili 

olduğu düşünülmektedir. Ayrıca yine bu ocak bünyesinde görev alan “Has Arabacı-ı 

Beygir Saracı” ve “Has Arabacı-ı Beygir Saracı Şakirdi” gibi askerlerin de bu atların eyer 

ve koşum takımlarının yapımı ve tamirinden sorumlu Top Arabacıları Ocağına bağlı 

zanaatkâr askerler olduğu değerlendirilmektedir346. Top Arabacıları Ocağında top 

arabalarının çeşitli demir ve ahşap aksamlarının yapımından ve tamirinden anlayan 

neccarlar, ahengerler ve tekerlekçiler gibi zanaatkâr askerler de bulunmaktaydı347.  

Esasen, bu aksamların yapımının 15. yüzyıldan itibaren gelişmeye başlayan top 

arabası yapım teknolojisinin temeli olduğunu belirtmekte fayda vardır. Tekerlekli top 

arabaları, topların savaş meydanına veya kuşatma alanına naklini kolaylaştırması kadar; 

topun atış sırasında dengede kalabilmesi ve devrilmemesini sağlamak zorunda 

olduğundan top arabalarını üretebilmek ve atış sırasında onu dengede tutacak 

ayarlamaları yapabilmek özel bir teknik bilgi, deneyim ve ustalık gerektirmekteydi. Bu 

bağlamda, araba üretim işinin en başında; kullanılacak topların ebatlarına, güllelerin 

çaplarına ve topun barut alma, patlama ve geri tepme derecelerine göre hareket 

edilmesinin son derece önemli olduğu değerlendirilmektedir.  

                                                 
344 Theodoros Spandunis, a.g.e, s.132. 
345 COA, 77 Numaralı Mühimme Defteri, Gömlek No:178, Hicri 15-06-1014, COA, AE.SMST.III (Ali 
Emiri), No:2, Sıra: 94 Hicri 29-12-1184. Peçevi İbrahim Efendi, a.g.e. ,C.I, s.140. 
346 COA, 2 Numaralı Mühimme Defteri, Gömlek No:525, Hicri 4 -06-963, COA, 2 Numaralı Mühimme 
Defteri Gömlek No:1567, Hicri 13-12-963 
347 COA, AE.SMMD.IV. (Ali Emiri), No:97, Sıra: 11454.  



117 
 

15. yüzyılda ortaya çıkan “top muylusu”nun yaygınlaşması; topların top arabaları 

üstünde taşınabilmesi, hareket ettirilebilmesi ve atış sırasında dengede kalabilmesini 

sağlayan önemli gelişmeydi.  Top namlusunun doğrulması ve istenilen açıya dönmesini 

sağlayan top muylusu aslında top namlusunun her iki tarafında bulunan millerden 

ibaretti348. Bunlar sayesinde toplar arabalara asılabilmekte ve doğru nişan alınması için 

top namluları arabalar üstünde daha kolay hareket ettirilebilmekteydi349. Topun 

namlusunu dikey hareket ettirmek için arabanın arka kısmına [arabanın yatağıyla topun 

arasına] yerleştirilen takozlar kullanılırken; topu yatay olarak hareket ettirmek için ise 

gövde ağırlığı büyük ölçüde tekerlekler üzerinde olan topun arka tarafının biraz 

kaldırılarak sağa veya sola döndürülmesi yeterli olmaktaydı. Ayrıca, top arabasının arka 

kısmı, kuyruk şeklinde arkaya doğru uzanmaktaydı; ki bu bölüm top arabasının yere 

dayanarak topun geri tepme şiddetini azaltmak için bulunmaktaydı. (Resim:27) 

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere, top arabaları topların hareketli ve 

etkin bir şekilde kullanımında son derece önemliydi ve bizce bu durum, top arabacılarının 

yaptığı işin değerini arttıran etkendi. Bununla birlikte; üretilen top arabalarının sağlamlığı 

sadece top atışlarında değil Klasik Dönemde Osmanlı Kara Kuvvetlerinin kullandığı 

askerî stratejiler bakımından da ayrı bir öneme sahipti. Daha önce değinildiği ve ileriki 

bölümlerde de ayrıntılı şekilde görüleceği üzere, özellikle 15. ve 16. yüzyıllarda Osmanlı 

Kara Kuvvetlerinin temel savaş stratejisinin bir parçasını oluşturan; ordu merkezinin 

sağlam tahkimatlarla tutularak bu tahkimatın arkasına ateşli silahlı kuvvetlerin 

yerleştirilmesi taktiğinde top arabaları ön cephelerde aralarına zincir çekilmiş bir şekilde 

sıklıkla kullanılmaktaydı. Adā’i-yi Şirāzi’nin “Selim-nâme” adlı eserinde Mercidabık 

Savaşını anlatırken kullandığı ifadelerdeki gibi “top arabalarının orduyu korumak için 

                                                 
348 Chistopher Allmand, “Yeni Silahlar, Yeni Taktikler (1300-1500)”, Cambridge Savaş Tarihi, Haz. 
Geoffrey Parker, Çev. Füsun Tayanç-Tunç Tayanç, İş Bankası Yayınları, İstanbul:2014, ss.93-108, s.100. 
349 John Keegan, Savaş Sanatı Tarihi, Çev. F. Doruker, Yeniyüzyıl Tarih Dizisi, İstanbul:1995, s.475. 
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kale gibi bir duvar oluşturabilmesi” için onların sağlam, dengeli ve darbelere dayanıklı 

bir şekilde yapılıyor olması hayati bir önem taşımaktaydı350.  

Topçu Ocağı ve Top Arabacıları Ocağında görev yapan askerlerin Klasik Dönem 

Osmanlı Kara Kuvvetlerinde üstlendiği görevler hakkında daha pek çok şeyin 

yazılabilmesi mümkündür. Bununla birlikte, yaptıkları iş ve kullanılmasını sağladıkları 

silah bakımından birbirini tamamlayan bu iki ocağın, Osmanlı Kara Kuvvetlerinde 

Yeniçağın en göze çarpan temsilcileri arasında gösterileceğini belirtmenin yeterli olacağı 

düşünülmektedir.  

 

2.1.8. Humbaracılar:  

Osmanlı Kara Kuvvetlerindeki topçu-piyade sınıfı askerî cemaatlerden biri de 

humbaracılardır. Küpe benzeyen ve içinde barut ile birlikte çeşitli demir ve kurşun 

parçaları veya yanıcı maddeler bulunan güllelere humbara denilmektedir351. Halk 

arasında ve özellikle 17. yüzyıl sonlarına kadar devlet yazışmalarında “kumbara” 

denildiği de görülen bu gülleleri yapmak ve kullanmak görevli askerî cemaate ise 

humbaracılar denilmekteydi. Farklı ağırlıklarda ve büyüklükte olan humbaraların el ile 

atılanlarına “humbara-i dest”, havan topu ile atılanlarına ise “humbara-i kebîr” adı 

verilmekteydi352. 

Kapıkulu Ocakları’na bağlı olan humbaracı sınıfının 15. ve 16. yüzyıllar arasında 

kurulduğu tahmin edilmektedir. El humbaralarını yapan kişiler Cebeci Ocağına, havan 

topu humbarası yapan kişiler ise Topçu Ocağına bağlı çalışmaktaydılar. Bununla birlikte; 

                                                 
350 “… Top arabaları granit gibi (sağlam) set sayesinde ordunun korunması için kale gibi bir duvar 
oluşturdular…” Adā’ī -yi Şīrāzī ve Selim-Namesi, Haz. Abdüsselam Bilgen, TTK Yayınları, Ankara: 
2007, b. 1737, s.147 
351 Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri Sözlüğü, C.I, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul:1971, 
s.854. 
352 Ahmet Halaçoğlu, “Humbaracı”, DİA, C.18, Yıl: 1998 ss.349-350   
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humbaracıların önemli bir kısmının timarlı olarak çalışması nedeniyle humbaracıları 

topçu, cebeci ve timarlı olarak üç bölüme de ayırmak da mümkündür353.  

Timarlı olanlar taşralarda timarlarının bulundukları yerlerde, ücretli olanlar ise 

İstanbul’daki kışlalarında oturmaktaydılar. Timarlı humbaracıların zaman zaman 

İstanbul’a gelerek meslekî bilgilerini arttırdıkları da bilinmektedir. Merkezdeki ve 

taşradaki humbaracılardan sorumlu bir zabite humbaracı-başı denilmekteydi ve ondan 

başka zabitler ve katipler de bulunmaktaydı354. 

Esasen, 16. yüzyılın ortalarında pek çok önemli Osmanlı kalesinde humbaracıların 

bulunduğu bilinmektedir355. Bununla birlikte, Humbaracıların 17. yüzyıl ortalarında, IV. 

Mehmet’in dönemindeki Kandiye Kuşatması sırasında, müstakil bir ocak haline geldiğine 

dair veriler bulunmaktadır356.  

17. yüzyıl sonları ve 18. yüzyıl başlarına ait mevacib kayıtlarında “Cemâat-i 

Rihteciyân-ı Humbara”’ya yani humbara dökücüleri cemaatine daha sık 

rastlanmaktadır357. 15 ve 16. yüzyıllarda İstanbul Tophâne ile Avrupa ve Anadolu’daki 

çeşitli maden ocaklarındaki karhânelerde dökülen humbaraların; 17. yüzyılın ilk 

yarısından itibaren, Kâğıthâne bulunan karhânelerde de dökülmeye başlandığını ve 17. 

yüzyılın sonuna gelindiğinde Tophâne ve Kâğıthâne karhânelerinin İstanbul’daki 

humbara üretim merkezileri haline geldiğini söylemek mümkündür358.  

 Çeşitli çaplarda ve ağırlıklarda humbaralar, onları fırlatan havan toplarıyla birlikte 

imal edilmekteydi359. Bir başka ifadeyle, humbaraların üretilmesi esnasında üretilen ve 

                                                 
353 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., CII, s.117-118. Mehmet Cavit Baysun, “Kumbaracı”, İA, C.6, , MEB 
Basımevi, İstanbul: 1967, ss.982-985, s.982-983. Ahmet Halaçoğlu, a.g.m., s.349-350. Gábor Ágoston, 
Osmanlı’da Strateji ve Askeri Güç, s.154. 
354 Mehmet Zeki Pakalın, a.g.e. , s.854. 
355 Gábor Ágoston, Barut, Top ve Tüfek, s. 103. 
356 Mustafâ ibn İbrâhîm, Fenn-i Humbara ve Sanâyi‘-i Âteş-bâzi, Haz. Salim Aydüz ve Şamil Çan, 
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul:2015, s.20   
357 Mehmet Cavit Baysun, “Kumbaracı”, İA, s.982. COA, AE.SMST.II (Ali Emiri), No:54, Sıra: 5453, 
Hicri 29-12-111. COA, AE.SMST.II (Ali Emiri), No:57, Sıra: 5903, Hicri 29-12-1106 
358 COA, AE.SMMD.III3 (Ali Emiri), No:3, Sıra: 210 Hicri, 01-12-1010. COA, AE.SAMD.II (Ali 
Emiri), No:10, Sıra: 978, Hicri 12-08-1102. COA, İE.BH. (İbnülemin), No: 12, Sıra: 1045, Hicri 15-03-
1110 
359 Gábor Ágoston, Barut, Top ve Tüfek, s. 103. 
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mevcut bulunan havan toplarının fırlatma teknolojisi ve çapları genellikle belirleyici 

olmaktaydı. Bu yüzden havan toplarını ve humbaraları birbirinden ayrı başlıklar altında 

ele almak neredeyse imkansızdır. Ancak daha önce de değinildiği üzere, el humbarası adı 

verilen bir başka humbara türü daha vardır; ki bu humbaraları günümüzün el bombalarına 

benzetmek mümkündür.  

Cebeci ocaklarında yapılan el humbaralarının kullanımının 16. yüzyılın ikinci 

yarısından sonra yeniçeriler arasında özellikle de kuşatma savaşlarında çok yaygınlaştığı 

söylenebilir. Tarihî kaynaklardan, yeniçerilerin el humbaralarını sıklıkla elle attığı 

anlaşılmaktadır. Kuşatmalarda saldırılardan önce Cebehâneden alınarak kullanılan bu 

silahlar tehlikeli ve çabuk bozulmaya müsait olduğundan, humbaraların genellikle askeri 

donanımların bir parçası olmadığı görülmektedir.  

 Yeniçerilerin bu silahı kullanımındaki başarısı ve humbaracıların sayılarının 

azlığı göz önünde bulundurulduğunda; Cebeci Ocağına bağlı humbaracıların seferlere 

muharip olarak katılıp katılmadıkları, katıldılarsa muharip olarak ne derece etkili 

oldukları hususlarının tartışmalı olduğu mütalaa edilebilir.  Ancak 1669’da Kandiye 

Kuşatmasına zorunlu bir şekilde Osmanlı saflarında katılan Fransız görgü tanığı 

Guillatiere’nin ifadelerinden; humbaracıların savaşa aktif olarak katıldıkları ve atacakları 

humbaraları omuza asılan bez bir çantada taşıdıkları anlaşılmaktadır360. Fakat bez çantada 

taşıdıkları bu humbaraları başta yeniçeriler olmak üzere diğer piyade askerlere 

dağıttıklarını düşünmek de mümkündür.  

Bununla birlikte, humbaraların 16. yüzyılda Avrupa’daki seferlerde sıklıkla 

kullanıldığı göz önünde bulundurulursa humbaracıların da Topçular Ocağıyla birlikte 16. 

yüzyıl boyunca sefer ve savaşlara katıldıkları söylenebilir. Hatta, Topçu Ocağına bağlı 

humbaracıların özellikle 17. yüzyılın ilk yarısında Humbaracı Alayı olarak az sayıda bir 

                                                 
360 “Beni el bombası atanların arasına koydu. … Benim cebeci subayımın emri üzerine sırtımdaki madeni 
kovayı indirdiler, el bombaları ile dolu bezden bir çantayı omuzuma astılar…” La Guillatiere, An Account 
of Late Voyage to Athens, s.404-406’den aktaran Gülgün Üçel Aybet, a.g.e., s.349.  
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mevcutla da olsa seferlere katıldığı bilenmektedir361. Humbaracıların bu seferlere nasıl 

bir askerî kıyafetle katıldığı hususunda sağlıklı bir veriye rastlanılmamıştır. Ancak Cebeci 

Ocağına bağlı olanların cebeci kıyafetlerine, Topçu Ocağına bağlı olanları topçu 

kıyafetlerine ve Timarlı olanları da bağlı bulunduğu bölgenin gelenekleri ve kendi 

ekonomik gücüne uygun kıyafetler giydiğini düşünmek mümkündür.  

Önceleri bütün topçu kuvvetleri gibi devrin ihtiyaçlarına cevap verecek durumda 

bulunan humbaracılığın, 17. yüzyıl sonlarından itibaren göz ardı edilmeye ve 18. yüzyılın 

ilk çeyreğinde ise tamamen ihmal edildiği ifade edilebilir. Humbaraların Avrupa’daki 

kullanım etkinliğinin ve Osmanlı humbaracılığındaki ihmalin farkına varan Osmanlı 

devlet ricâli, I. Mahmut döneminde bu alanda bir ıslahat başlatarak Humbaracı Ocağını 

çağının askerî idare ve teknolojisine uygun olarak yenilemeye başlamış ve böylece 1734 

yılında Üsküdar’da Ayazma Sarayı’nda bir imalâthane ve bir kışla yapılarak Osmanlı 

Ordusundaki modernleşme sürecine bir örnek teşkil etmiştir362.  

 

2.1.9. Lağımcılar  

Osmanlı Kara Kuvvetleri 15. yüzyıldan itibaren kuşattığı şehir veya kalelerin 

surlarının bir bölümünü yıkmak veya surlarda genel saldırıya uygun gedikler açmak 

amacıyla “lağım” adı verilen yer altı tünelleri meydana getirmekteydiler. Bu yer altı 

tünellerini açmak ve açılan tüneller vasıtasıyla surların yıkılmasını sağlamakla görevli 

piyade sınıfı askerlere de “lağımcı” denilmekteydi. Bazı kaynaklarda bu askerlere 

“nakkâb” veya “nakb-zen” denildiğine rastlanmaktadır363.  

                                                 
361 Topçular Katibi Abdülkadir Efendi, a.g.e., C.II, , s.758 ve 891. 
362 Ahmet Halaçoğlu, a.g.m., s.349-350. Mehmet Cavit Baysun, a.g.m., s.982-983. 
363 Örneğin 1484 Akkirman Kalesi kuşatmasından bahisle; “Nakb-zenlere buyuruldu yeri sakb idüb girdiler 
yer-yer lağm urub handegünün dibine girdiler” Kemalpaşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, VIII. Defter, Haz. 
Ahmet Uğur, TTK Yayınları, Ankara: 1997, s.74. 1646 Resimo Kalesi kuşatmasından bahisle; “Üstâd-ı 
nakkâbâdan Şatır-başı Mehmed Zaman Bey hisar kapısına karîb olan kule-i dil-firîb köşe-bendi altına bir 
lağm tertib edib…” Naîma Mustafa Efendi, Târih-i Na‘îmâ, C.III, Haz. Mehmet İpşirli, TTK Basımevi, 
Ankara:2007,s.1090. 
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Esasen, lağımcılara Büyük Selçuklularda rastlanmak mümkündür. Urfalı Mateos, 

1055 yılında Selçukluların Malazgirt’i kuşatmaları sırasında şehri zapt etmek amacıyla 

geçitler kazıldığını fakat müdafilerin aksi istikamette toprağı kazarak Selçuklu 

lağımcılarının esir alındığını ifade etmekte ve eserinin bir başka yerinde; Alparslan’ın 

Urfa’yı Kuşatması sırasında suru devirmek için hendeğin yedi yerinde derin çukurlar 

açtırttığını ifade etmektedir364. Anadolu Selçuklu Devletinde de “nakkâb” adıyla benzer 

bir işi yerine getiren askeri bir sınıfın var olduğu belirtilmektedir365. 

Barut kullanımının yaygınlaştığı 15. yüzyıla kadar lağımlar “lağım bağlama” veya 

“direk lağımı” adı verilen yöntemle gerçekleştirilmekteydi. Orta Çağ İslam Dünyasında 

12. ve 13. yüzyıllarda yüksek seviyeye bir seviyeye ulaşan bu yöntem uyarınca; önce sur 

duvarlarına doğru yer altından doğru tüneller kazılmakta, ardından surların temelleri ve 

destek sistemleri boşaltılarak temele ahşap direkler yerleştirilmekte ve son olarak da bu 

direkler yüksek ateşlerle yakılarak duvarın kendi ağırlığıyla temele doğru göçmesi 

sağlanmaktaydı366.   

14. yüzyılın sonlarına doğru Anadolu’daki Türk devletlerinin de şehir ve kalelerin 

surlarını yıkmak için lağım kazma yöntemine başvurduklarına dair işaretler 

bulunmaktadır. Örneğin; Kadı Burhaneddin Ahmet’in Kayseri-Kırşehir arasında yer alan 

Eyyübhisar’ı ele geçirmek için tüneller kazdırarak kale duvarlarında yarıklar açtırmış ve 

kısa bir süre içinde kalenin temelini oynatarak sur duvarlarını sarsmaya başlaması üzerine 

kaleyi savunanlar aman dilemiştir367.  

1400 yılında Sivas’ı ele geçiren Timur, şehrin kuşatılmasında surları lağımla 

yıkmıştır368. Dukas Kroniğinde, Timur’un kullandığı yöntem hakkında detay verildiği 

                                                 
364 Mükremin Halil Yınanç ve Edouard Dulaurer, Urfalı Mateos Vekayyi-Nâmesi ve Papaz Grigor’un 
Zeyli, Çev. Hrant D. Andreasyan, TTK, Ankara: 2000, s. 101 ve 140. 
365 Erkan Göksu, a.g.e., s.280.  
366 Vernon John Parry, “İslam’da Harp Sanatı”, Tarih Dergisi, F.13, Çev. E. Merçil ve S. Özbaran, ss. 
193-218, s. 200.  
367 Aziz Bin Erdeşir-i Esterâbâdî, Bezm u Rezm, Çev. Mürsel Öztürk, TTK Yayınları, Ankara:2014, s.379.  
368 “Bu tarafdan Temür dahı sürdi, Sivaz’a geldi. Cenge başladı. Lagım-ıla Bârûlarını yıkdı, hisarı aldı.” 
Aşıkpaşazade, a.g.e., s. 349. 
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görülmekte olup Timur’un lağım bağlama yöntemiyle Sivas surlarını yıktığı 

anlatılmaktadır369. Ankara Savaşından sonra Timur’un ordusunda görev almaya başlayan 

Johannes Schiltberger de Sivas Kuşatmasında surların birkaç yerinden lağımlar açıldığı 

bilgisini vermekte ve ayrıca Timur’un Halep Kuşatması sırasında aynı lağım yöntemini 

kullandığını yazmıştır. Schiltberger, Halep’in dış mahallelerinden edinilen tutsakların 

lağım kazmaya zorlandığını, sert kayaların içine 12 kulaç oyulan lağımların içinin odun 

ve çeşitli süprüntülerle doldurulduğunu ifade etmiştir370.   

1413 yılında Hacı İvaz Paşa’nın savunduğu Bursa’yı kuşatan Karamanoğlu 

Mehmet Bey, Bursa’nın zindan kapısı dışından Bursa Kalesine lağım vurdurmuş; fakat 

bunu fark eden Hacı İvaz Paşa lağımın içini yakarak bu saldırıyı etkisiz hale getirmiştir371. 

Bu olayın, Osmanlıların erken devirlerden itibaren lağım saldırılarına karşı 

gerçekleştirilebilecek savunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olduklarını göstermesi 

bakımından dikkat çekici olduğu değerlendirilmektedir.   

Tarihî kaynaklarda Osmanlı Kara Kuvvetlerinin lağım bağlama yöntemini 

kullanımına ilişkin tespit edebildiğimiz en erken veri; İstanbul’un Fethine ilişkin Sakızlı 

Leonardo’nun verdiği dolaylı bir bilgiye dayanmaktadır.  Sakızlı Leonardo, 1453 yılında 

İstanbul’un Fethinde Zaganos Paşa’nın günümüzde Kosova’nın doğusunda ve Üsküp’ün 

batısında bulunan Novoberda (Novo Brdo, Nevabirde, Nevabiri) madenlerinden getirttiği 

madencilerin gerçekleştirdiği lağım bağlama yöntemini anlatırken Fatih Sultan 

Mehmet’in babası II. Murat ve atası Yıldırım Bayezid’in de lağım kazdırdıklarından 

                                                 
369“Tamerlan, şehri çevreleyen surların temellerinin altlarını hariçten kazdırdı ve altına kazıklar ve 
tahtalar koyarak bütün surları tahtadan kazıklar üstüne tutturdu. Şehrin ahalisinin bunlardan haberi yoktu, 
dışarıda neler cereyan ettiğini bilmiyorlardı; zira kazma işi şehirden bir mil ötede başlamıştı. … Tamerlan, 
şehir surlarının dayandığı kazıkları ateşe verdi ve surlar temelinden yıkıldı.”  Mihail Dukas, İstanbul’un 
Fethi, Dukas Kroniği 1341-1462, Çev. Vladimir Mirmiroğlu, Kabalcı Yayınevi, İstanbul: 2013, s. 53.  
370 Johannes Schiltberger, Türkler ve Tatarlar Arasında (1394-1497), Çev: Turgut Akpınar, İletişim 
Yayınları, 3. Baskı, İstanbul: 1997, s. 64 ve 68. 
371 “Zindan kapusınun taşrasından lakım urdılar. Bunı Hacı İvaz Paşa tuyup çıkup, lakımcıları kırup...” 
Neşrî, a.g.e., s. 242. “Karamanoğlu geldi Bursa’yı hisar etdi. Şehrini oda urdu. Andan lağımlar kazdurdı. 
Bınarbaşı suyunu ve gölünü akıdup hisarı lağımlar ile ala. İvaz Paşa duydu. Hisar içinden lağımlarını oda 
urdu. Halkını kırdı.” Anonim Osmanlı Kroniği [Osmanlı Tarihi (1299-1512)], Haz. Necdet Öztürk, s.58.  
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bahsetmektedir372. 1438 yılında İstanbul’u ziyaret eden Pero Tafur da Osmanlı 

padişahlarından birinin lağımcılarla İstanbul surlarının yakınlarına geldiğine dair bir 

rivayet aktarmıştır373. Rivayetlere dayanan bu bilgiler doğruysa, 1396 ve 1422 İstanbul 

Kuşatmalarında Osmanlıların lağımlar kazdırdığı sonucunu çıkartmak mümkün 

olmaktadır. Esasen, rivayete dayalı bu bilgilerin ikinci ayağını ,yani 1422 yılı 

Kuşatmasını doğrulayan kaynaklar mevcuttur. Örneğin; Doğu Romalı tarihçi Kananos 

1422 yılı Kuşatmasından bahsederken Osmanlı Kara Kuvvetlerinin lağım bağlama 

yöntemi kullandığını ifade etmektedir; ki bu bilgiye dayanan Colin Imber, 1422’den 

itibaren lağım döşemenin Osmanlı kuşatma savaşının bir parçası haline geldiğinin kesin 

olduğunu belirtmektedir374. Rodos Kalesinin 1522 yılındaki fethi sırasında lağımcıların 

etkin olarak kullanıldığını Osmanlı tarihî kaynakları olduğu kadar görsel veriler de 

doğrulamaktadır375. (Resim:9) 

15. yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte, barutun yaygınlaşması, lağımcılık bilgisinin 

gelişmesi ve kale-sur inşa teknikleri ilerlemesiyle lağım bağlama yönteminin yerini 

“lağım atma” yöntemine bıraktığı görülmektedir. Ancak şartlar ve koşullar 

gerektirdiğinde 17. yüzyılın ikinci yarısı gibi geç sayılabilecek bir dönemde bile lağım 

bağlama yöntemine başvurulduğu anlaşılmaktadır. Mehmet Halife “Târih-i Gilmâni” adlı 

eserinde; 1663 Uyvar Kuşatmasında lağımcıların büyük çabalar harcayıp toprak tabyaları 

altından oyarak direkler üzerine aldıklarını, sonrasında da neft yağıyla kuru ot koyup 

direkleri yakınca kalenin alınmasına yardımcı olan gedik açıldığını yazmıştır376. 1663 

Uyvar Kuşatmasının görgü tanığı olan Evliya Çelebi’nin de kuşatma sırasında benzer bir 

                                                 
372 Melville Jones (J.R),  Yedi Çağdaş Rivayet 1453 İstanbul Kuşatması, Çev. Cengiz Tomar, Yeditepe 
Yayınları, İstanbul:2008, s.20 
373 Pero Tafur, Pero Tafur Seyahatnamesi (9 Mayıs 1437-22 Mayıs 1438), Çev. Hakan Kılınç, Kitap 
Yayınevi, İstanbul:2016, s.168. 
374 Colin Imber, a.g.e., s.333.-334. 
375 Hadîdî, a.g.e., s.402. Celâlzâde Mustafa Çelebi, Tabakâtü’l Memalik ve Derecâtü’l Mesalik, s.72 
376 Mehmet Halife, Târih-i Gilmâni, s.130. 
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yöntemden bahsetmesi 17. yüzyılın ikinci yarısında lağım bağlama yönteminin 

kullanılmaya devam ettiği hususunu büyük ölçüde doğrulamaktadır377.    

Lağım bağlama yöntemine nadiren de olsa başvurulmasının doğal bir durum 

olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Zira lağım atma yönteminde de lağım bağlama 

yönteminde de tek amaç askıya alınmış destek sisteminin çökertilmesidir. Hatta, 

Zekeriyyazâde, 1560 Cerbe Kalesi Kuşatmasında dört ayrı tabyanın altını kazılıp 

duvarları destekleyen direklere ip bağlandığını ve 1000-2000 civarında askerin bu ipleri 

çekerek tabyaların çökertildiğine işaret etmektedir; ki bu örnek direklerin yakılması veya 

patlatılmasından başka gerektiğinde insan gücüyle de yıkıldığını ortaya koymaktadır378.  

Yukarıda da ifade edildiği üzere; 15. yüzyılın ikinci yarısından sonra 

yaygınlaşmaya başlayan lağım atmanın Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerin en sık 

kullanılan lağım yöntemi olduğu anlaşılmaktadır. Bu yönteme bu kadar sık 

başvurulmasındaki temel etkenin “barutun gücü” olduğu ifade edilebilir. Zira kazı 

faaliyetleriyle zayıflatılan yapı temel ve destek noktalarının aniden oluşan yüksek ısı ve 

patlama etkisiyle hızla çökertilebilmesi ve müdafiler daha ne olduğunu anlayamadan 

patlama ve çökmenin yarattığı [gürültü-duman-toz sayesinde oluşan] kaos ortamının379 

sağladığı avantajın ani saldırıların gerçekleştirilmesine olanak sağlaması, kuşatma 

savaşlarında lağım kazanlara büyük bir avantaj kazandırdığı anlaşılmaktadır. Bu yüzden, 

tarihi kaynaklarda lağım atılmadan önce ordunun ileri saflarında yer alan askerler 

münadilerle uyarıldığına ve lağımların patlatılmasından hemen sonra askerlerin hücuma 

geçtiğine sıklıkla rastlanmaktadır. Ayrıca barutun yarattığı patlama etkisiyle yer altında 

                                                 
377 Evliya Çelebi, a.g.e, C.6/2, YKY, s.445 
378 Zekeriyyazade, Ferah ve Cerbe Savaşı, s.82 
379 1532 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın Köşek Kalesi kuşatmasını aktaran Celalzâde Salih Çelebi atılan 
bir lağım sonrası oluşan ortamı şu sözlerle ifade etmektedir: “…Bir anda temelinden niçe kulel-i cebel-
sikali kaldurdı, tozını havâ yüzine perrân idüp taş u toprağın yirlere zerreler gibi rîzân eyledi, üstlerinde 
ceng âhengine dem-sâz olan küffârı ukkāb kapmış gibi havâya bile kaldurup fiġān iderek indürdi, rûy-ı 
zemîne zîr ü zeber itdi…” Celalzâde Salih Çelebi, Târîh-i Sefer-i Zafer-Rehber-i Alaman [Kanunî 
Sultan Süleyman’ın Alaman Seferi (1532)], Haz. Fatma Kaytaz, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul:2016, 
s.53. 
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oluşan sarsıntının, surların salınımını arttırma ve dolayısıyla da surların çok daha ani bir 

şekilde yıkılma olasılığını; direklerin yakılması tekniğine oranla daha yüksek kıldığı 

düşünülmektedir.  

Bununla birlikte, lağımcılık sanatının lağım atma yöntemiyle birlikte giderek 

gelişmesinin, başlangıçta görece çok daha kolay olan bir işlemi daha çok teknik bilgi, 

dikkat, zahmet ve beceri isteyen karmaşık bir işlem haline getirmeye başladığı 

söylenebilir. Zira Osmanlı tarihî kaynaklarından anlaşıldığı kadarıyla; kilometrelerce 

uzaktan başlayan birbirinden bağımsız lağımların kazılması, lağım yollarının çökmemesi 

için toprak yapısı ve derinliğe uygun destek sisteminin inşa edilmesi, havalandırma 

bacalarının açılması ve doğru miktarda barutun yerleştirilmesi gibi hususlar Klasik 

Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde görev olan lağımcıların işini zorlaştıran en önemli 

hususlar olmuştur. 

Pek çok açıdan lağım açmanın, kuşatma yöntemleri arasında çok yönlü düşünmeyi 

ve hesaplamayı gerektiren ve teknik olarak en karmaşık yöntemlerden biri olduğu 

söylenebilir. Nitekim Mark L. Stein, yer altında kazılan tüneller, patlamanın şiddetinin 

doğrudan üstteki surlara yönelmesini sağlamak ve tünellerden geriye dönmesini 

engellemek amacıyla 90 derecelik dirsek olacak şekilde inşa edilmekte olduğunu ve 

lağımcıların tünel destekleme ve havalandırılmasından anlayan ve gerekli barut miktarını 

hesaplayıp patlatabilecek düzeyde çok hünerli kişiler olmaları gerektiğini 

belirtmektedir380.      

Bu noktada, yukarıda anlatılan işleri yapan lağımcıların Klasik Dönem Osmanlı 

Kara Kuvvetlerinde nasıl bir teşkilata sahip olduğu ve lağımcıların kimlerden teşkil 

edildiği hususunu biraz detaylandırmak gerekmektedir.  

15. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Kara Kuvvetlerinde lağımcıların bulunduğuna 

dair bazı bilgiler mevcut olsa da tıpkı diğer bazı ocaklarda olduğu gibi Osmanlılarda 

                                                 
380 Mark L. Stein, a.g.e., s. 32-33.  
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Lağımcı Ocağı’nın ilk defa nerde ve ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. 

Ancak İstanbul’un Fethinden sonra ocak şeklinde teşkilatlandırıldıkları 

düşünülmektedir381. Lağımcılar da humbaracılar gibi bir kısmı Cebeci-başının emri 

altında Cebeci Ocağına bağlı olarak çalışmak birlikte, diğer kısmı timarlı olarak hizmet 

ettikleri, timarlı lağımcılardan sorumlu kişiye “Lağımcı-başı” denildiği bilinmektedir382.   

Lağımcı Ocağı kurulmadan önce, lağımcıların genellikle İmparatorluk dahilinde 

faaliyet gösteren büyük maden ocaklarının bulunduğu bölgelerde çalışan madenciler 

arasından seçildiği anlaşılmaktadır. Bu hususa ilişkin en bilenen örnek, yukarıda da ifade 

edildiği üzere İstanbul’un Fethi sırasında Novoberda’dan getirtilen madencilerdir. 

Osmanlı tarihî kaynakları, İstanbul’un Fethinde lağımlar atıldığına değinmekle birlikte 

lağımcıların nerden getirtildiği konusunda çok fazla bilgi vermemektedir. Ancak Tursun 

Bey’in gümüş madenlerinden madencilerin getirtildiğini ifade etmesi bu bilgiyi doğrular 

niteliktedir383. Lağım açma özel bir ihtisası gerektirdiğinden madencilerden istifade 

edilmesinin son derece pratik bir yaklaşım olduğu değerlendirilmektedir384. Fakat bu 

hususun bir kerelik gerçekleşen özel bir durum olmadığı; 1463 yılında bu madencilerin 

geldiği kasaba olan Novoberda’nın Fethinden sonra devşirilerek Osmanlı Kara 

Kuvvetlerine katılan Konstantin Mihaillovic’in Osmanlı Kara Kuvvetlerinin hizmetinde 

Sırp 1500 kadar madencinin bulunduğunu ifade etmesiyle anlaşılmaktadır385.  

Buna karşın, bu verilere dayanarak 15. yüzyıl Osmanlı lağımcılarının tamamen 

Sırp madencilerden oluştuğu sonucuna ulaşmanın aşırı bir genelleme olacağı 

düşünülmektedir. Benzer bir genellemenin, günümüzde bazı çalışmalarda görüldüğü 

üzere, 17. yüzyıl Osmanlı lağımcılarının Ermenilerden oluştuğu savlarıyla yapıldığına 

                                                 
381 Abdülkadir Özcan, “Lağımcı Ocağı”, DİA, Cilt: 27, Yıl: 2003, ss.49-50, s.49  
382 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.II, s.132.  Abdülkadir Özcan, “Osmanlı Askeri Teşkilatı”, Osmanlı 
Ansiklopedisi, C.6, s.553. 
383 “…Gümiş ma‘dinlerinden üstâd nakkâblar, tiz-minkar, mar-kirdar külüngler ile nice yüz nefer bile 
getürdi…” Tursun Bey, Târîh-i Ebü’l-Feth, Haz. Mertol Tulum, İstanbul Fetih Cemiyeti, Baha Matbaası, 
İstanbul: 1977, s.47 
384 Feridun Mustafa Emecen, Fetih ve Kıyamet 1453, Timas Yayınları, İstanbul: 2012, s. 200 
385 Konstantin Mihaillovic, a.g.e., s. 56.  
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şahit olunmaktadır. Bu genelleme, Evliya Çelebi’nin İstanbul’da çoğunluğu Kayseri 

Ermeni’si olan 5000 lağımcının bulunduğunu belirtmesine dayanmaktadır386. Belirtilen 

sayı biraz mübalağalı olsa da Evliya Çelebi’nin verdiği bilgide doğruluk payı 

bulunmaktadır ve hiç kuşkusuz, 17. yüzyılda, Osmanlı Kara Kuvvetlerinde Ermeni 

lağımcılar bulunmuş ve bağlı bulundukları İmparatorluğa başarıyla hizmet etmişlerdir.  

Ancak Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetleri içinde İmparatorluğun dört bir 

yanındaki farklı şehirlerden ve etnik kökenlerden gelen lağımcılar bulunduğu gerçeğinin 

göz ardı edilerek böyle bir genelleme yapılmasının yanlış olacağı değerlendirilmektedir. 

Örneğin; yine Evliya Çelebi, 1663 Uyvar Kalesi Kuşatması sırasında lağım bağlama 

işinin başında iki Acem’in bulunduğunu belirtmektedir ki387 bu durum yapılan 

genellemenin ne kadar hatalı olabileceğini göstermesi bakımından önemlidir. Bu 

hususlara ek olarak; Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetleri içinde lağımcıların büyük 

bir bölümünün timarlı olarak görevlendirildiğini de göz önünde bulundurmak 

gerekmektedir. Örneğin; 1571 yılında Kıbrıs’ın Fethi sırasında Sivas, Tokat ve Urfa’dan 

lağımcıların temin edilmeye çalışıldığına dair arşiv kayıtlarıyla karşılaşılmaktadır388. 

Yaklaşık 30 yıl süren Kandiye Kuşatmasının sonlarına doğru 1666-1669 yılları arasında 

Anadolu’nun yanı sıra bugünkü Bulgaristan’da bulunan ve Osmanlılar açısından önemli 

demir madeni ve silah üretim sahası olan Samakov’dan lağımcılar geldiği de 

anlaşılmaktadır389. Bu bağlamda; Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde görev 

yapan lağımcıların tek bir etnik gruptan oluşmadığı ve ihtiyaca göre İmparatorluğun 

herhangi bir bölgesinden getirilen farklı etnik ve dini gruplara ait kişilerden oluştuğu savı 

savunulabilir.  

                                                 
386 Evliya Çelebi, a.g.e., C.1/2, YKY, s.474-475. 
387 Evliya Çelebi, a.g.e., C.6/2, YKY, s.445 
388 COA, 12 Numaralı Mühimme Defteri, Gömlek No:19, Hicri 18-10-978, COA, 12 Numaralı 
Mühimme Defteri, Gömlek No:304, Hicri 16-11-978. COA, 12 Numaralı Mühimme Defteri, Gömlek 
No:795, Hicri 12-09-978.   
389 COA, İE.AS.. (İbnülemin), No: 11, Sıra: 1033, Hicri 29-10-1077. 
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Kuşatanlar için saldırının önemli bir parçası olan lağımların, müdafiler için de 

savunmanın önemli bir parçası olduğu söylenebilir. Tarihî kaynaklarda; kuşatmayı 

gerçekleştiren güçler yer altından tünel kazarken, surları savunanların da karşıdan bir 

tünel kazarak bu girişimi engellemeye, hatta kazdıkları tünellerle saldıranların 

tünellerinin altında ve üstünde patlamalar yaratarak karşı tarafa büyük zayiatlar 

verdirmeye çalıştıklarına dair pek çok veriye rastlamak mümkündür. Kuşatma 

kuvvetlerinin tabya ve metrislerinin altına lağım kazarak patlatma yönteminin de yine 16. 

ve 17. yüzyıl kuşatma savaşlarında sıkça yaşanan bir başka yöntem olduğu 

anlaşılmaktadır. Böyle bir durumda da bu sefer saldırıyı düzenleyenler savunma amaçlı 

lağımlar açtığı görülmektedir. Özellikle 1666-1669 Kandiye Kuşatmasında böyle çok 

sayıda olayın gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Bunların önemli bir bölümü kuşatılanların 

kale dışına huruç etmekten ziyade metrislerdeki askerlerin bulundukları yerlere lağım 

atmasından ve Osmanlı lağımcılarının da karşı taraftaki lağımcılara lağım atmasından 

ibaret olan savaşları olduğu görülmektedir390. Bu örnek olaylar, lağımcıların kuşatma 

savaşlarında hem savunmada hem de saldırıda üstlendikleri rolleri ortaya koyması 

bakımından önemlidir.   

Karşı lağımların kazılması nedeniyle; 17. yüzyıl kuşatmalarında iki orduya bağlı 

askerlerin yer üstünde değil yer altında karşı karşıya gelerek savaşmalarına sıklıkla 

rastlanmaktadır. Bu olayları “lağım çatışmaları” olarak nitelemek mümkündür. Lağım 

çatışmalarında genellikle kesici ve delici silahların kullanıldığı göğüs göğse yapılan 

                                                 
390 “Ve lâkin kâfirin ol mahalde metrisler altına lağımları geldüği istimâ‘ oldı. Ve bizde olan lağımcılara 
dahi : “Tezyîd siz de gezüb kâfirin gelen lağımların altına girüb, böliği sızanları evvel atub, yolların battâl 
ide idünüz.” Deyü her koldan üçer dörder lâğım delikleri açılub, bunlar dahi ikdâm üzere karşu varmakda 
ve lâkin küffâr-ı dûzah-karâr cân havli ile gece ve gündüz mekr üzere çalışub, bunların on günde aşulduğı 
lağım kuyuların anlar üç günde işler. Ol ecilden ilerüye varan metrislerimizin, ba‘zıların kimin önünden 
ve kimin yanından havâya atmağa başladı. Gerçi bizim lağımlarımız dahi niceleri râst gelüp küffâr-ı hâk-
sârı kaldırduğu vardır.” Mustafa bin Musa, Tarih-i Sefer ve Feth-i Kandiye (Fazıl Ahmed Paşa’nın 
Girit Seferi ve Kandiye’nin Fethi 1666-1669), Haz. Meltem Aydın, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul: 
2016, s.106-107.  
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çatışmalar olduğu söylenebilir. Bu çatışmalarda lağımcıların muharip askerler olarak aktif 

olarak çatışmaların içinde yer aldığı görülmektedir391. 

Osmanlı tarihî kaynaklarındaki çeşitli ifadelerden ve arşiv kayıtlarından 

lağımcıların; tüneller açarken kazma, kürek, külünk, çapa, testere ve lağım burgusu gibi 

aletleri kullandıkları anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, karşılıklı lağımların kazıldığı 

durumlarda Cebehâneden ihtiyaç duydukları silahları temin ederek yanlarında bu silahları 

bulundurdukları düşünülebilir.  

Tüm bu bilgiler ışığında; 17. yüzyıl boyunca birkaç meydan muharebesine karşın 

ve küçük-büyük yüzü aşkın kuşatma savaşı gerçekleştiren Klasik Dönem Osmanlı 

Kuvvetlerinde lağımcıların en çok ihtiyaç duyulan askerî sınıflardan biri olduğu ve 

muharip yönü güçlü bir piyade sınıfı olarak nitelendirilebileceği savunulabilir.  

 

2.1.10. Kapıkulu Süvarileri (Altı Bölük Halkı)  

Kapıkulu Ocaklarının süvari sınıfı askerleri olan kapıkulu süvarileri, Klasik 

Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde yeniçerilerle birlikte en gözde askerî cemaatlerden 

biri olarak kabul edilmekteydi. Kapıkulu süvarileri de tıpkı piyade yeniçeriler gibi 

padişahın özel muharip birlikleri olarak hizmet etmekteydiler.  

Aslında, kapıkulu süvarilerini Kapıkulu Ocaklarının en itibarlı cemaati olduğu 

ifade edilebilir. Zira derece ve maaş itibariyle mevkileri yeniçerilerden daha yüksekti. 

Ayrıca farklı kapıkulu ocaklarında başarılı bir şekilde hizmet etmiş askerlerin bu 

hizmetleri karşılığında, kapıkulu süvarisi olarak bir nevi terfi almaları da bu durumun bir 

göstergesi olarak kabul edilebilir. Ancak merkezi otorite nezdindeki siyasi güçleri ve 

                                                 
391 1645 Hanya Kalesi Kuşatmasından bahisle; “Gece içinde lağımcıyan küffâr ve ehl-i İslâm zîr-i zemînde 
biri birine rast gelip harbe ve hançer ve tîğ ve tüfeng ile azîm darblar urup bi-inâyetillâhi te‘âla yine 
müminler gâlip ve küffâr mağlub u hâ’ib oldu. Âlât-ı lağımların kazb ve keyd ü mekirlerin ibtâl ettiler.” 
Naîma Mustafa Efendi, a.g.e., C.III, s.1039. 
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savaş alanlarındaki tayin edici etkilerinin kesinlikle yeniçeriler kadar güçlü olmadığını da 

belirtmek gerekir392. 

Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde kapıkulu süvarileri; “Sipah”, 

“Silahtar”, “Sağ Ulufeciler (Ulûfeciyân-ı Yemîn)” “Sol Ulufeciler (Ulûfeciyân-ı Yesâr)” 

“Sağ Garipler (Gurabâ-i Yemîn)” ve “Sol Garipler (Gurabâ-i Yesâr)” olmak üzere altı 

bölükten meydana gelmekteydi. Bu nedenle, Osmanlı tarihî kaynaklarında “Altı Bölük 

Tâifesi” veya “Bölük Halkı” olarak da anılmışlardır. Ayrıca bu ocağın tüm mensuplarına 

genel bir isimle “Sipah” veya “Ebnâ-i Sipâhiyân” denildiğine de görülmektedir.  Sipah 

ve Silahtar bölüklerine “Yukarı Bölükler”, Sağ ve Sol Ulufecilere “Orta Bölükler”, Sağ 

ve Sol Gariplere ise “Aşağı Bölükler” denilmekteydi. Bu altı bölükten ilk olarak Silahtar 

bölüğünün Kara Timurtaş Paşa’nın tavsiyesiyle I. Murad döneminde kurulduğu, Fatih 

Sultan Mehmet döneminde Sipah bölüğünün kurulmasıyla bu bölüğün baş bölük 

pozisyonuna geçtiği, “Bölükât-ı Erbaa” da denilen diğer dört bölüğün yine muhtemelen 

15. yüzyılın ikinci yarısında kurulduğu belirtilmektedir393. 

Kapıkulu Süvarileri Bölüklerine, genellikle başta Yeniçeri Ocağı olmak üzere 

başarılı hizmetlerde bulunmuş ocaklardan askerler ile Enderun-ı Hümâyun iç oğlanları ve 

Galata, Edirne ve İbrahim Paşa Saraylarında yetişen oğlanlar alınmaktaydı. Bu oğlanlar 

dereceleri mucibince sipah, silahtar, sağ ve sol ulufeciler bölüklerine 

kaydedilmekteydiler. 15. yüzyılın ikinci yarısında kurulan sipah bölüğüne; devlet 

ricalinin oğulları, yakın akrabaları veya hizmetinde bulunmuş kişiler 

yazılabilmekteydiler. Bağdat, Yemen ve Mısır bölüklerinden gelenler de uygun bir 

bölüğe alınabilmekteydi. Sağ ve Sol Garip bölüklere ise önemli hizmetlerde bulunmuş, 

Türk, Arap Acem ve Kürt gibi Osmanlı toplumunun Müslüman ahalisinden askerler 

kaydedilmekteydi. Hatta bahsekonu bu iki bölüğün bu amaçla kuruluğu 

                                                 
392 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.II, s138. 
393 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.II, s.147. Yusuf Halaçoğlu, a.g.e., s.54-55. Erhan Afyoncu, “Sipahi” 
DİA, Cilt: 37, Yıl:2009, ss.256-257, s.256. Abdülkadir Özcan, “Altı Bölük” DİA, Cilt: 2, Yıl:1989, ss.531, 
s.531. 
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belirtilmektedir394. Bunlara ek olarak; kapıkulu süvarilerinin oğullarının, babalarının 

vefatından sonra uygun bir bölüğe kaydolması imkânı da vardı. Bu oğlanların babaları 

hayatta ise gönüllü olarak bir sefere iştirak edebilmekte; başarı gösterenler babalarının 

hayatta olması durumunda da kapıkulu süvarisi olabilmekteydiler395. Bölük ağalarının 

yetişmiş oğulları da Sipah ve Silâhdar bölüklerine kaydedilmekteydi396.  

Esasen; Gelibolulu Mustafa Ali’nin kapıkulu süvarileri ile verdiği bilgiler de 

yukarıda verilen bilgileri özetler niteliktedir397:  

“Bölük Agaları’dur ki evveli ebnâ ağası, ikincisi silahdâr-
başı, üçincisi ‘ulufeciyân-ı yemin, dördüncisi ‘ulufeciyân-ı 
yesâr, bişincisi gurebâ-ı yemin altıncısı gurebâ-ı yesâr 
ağalardır. Cihât-ı sitte mukâbbil altı bölük halkı, altı 
zümre-i bî-‘adîldür ki, sefer-i nusret-eser vâki‘ oldukda, 
şehryâr-ı âfâkun kafâsını beklerler. Ve her biri bir reng 
bayrâk götürüp ve ‘ulûfelerinün akalli on ve ekseri elliden 
efzûn olup kimi Harem-i Hâss’dan çıkma ve kimi Yini-çeri 
Ocagından hâsıl olma; ve ba‘zısı dahı Mısr u Bagdâd u 
Yemen bölüklerinden gelme; ve yâhûd ekâbir kollarından 
bölge duhul itme ve şecâ‘at-şi‘âr fıkralardur. …Ve 
‘ulufeciân yemîn ü yesar ve gurebâ-i cep ü râst nâmındaki 
dilirân-ı kâr-zâr biner nefer dilâver ü dilîr-i mu‘teberdür. 
Ve ebnâ-yı sipahiyân ve silihdaran ikişer bin mukarrerdür. 
Ve ‘azebân-ı tîr-endâz Rûm-ili ve Anatolı kolında mümtaz 
otuz bin nefer serbâz olup yüz-başıları ve bin-başıları 
nâmında zâbitleri mukarrerdür” 
 

Kapıkulu süvarilerinin bölükler arasında geçiş yapabildiklerine de 

rastlanmaktadır398. Göriceli Mustafa Koçi Bey, I. İbrahim’e sunduğu risalesinde; 

kapıkulu süvari bölüklerinin defterlerini “mukabeleci”nin tuttuğunu, bölüğe adları 

yazılacak kişilerin kaydolması için mukabeleciye Hatt-ı Hümayun yazıldığını, bir süvari 

öldüğünde haberini mukabeleciye götürene kadim kanun gereğince gündelik iki akçe 

terakki verildiğini yazmaktadır399. Süvarilerin aldığı maaşların hizmet ettikleri bölüklere, 

derecelerine ve hizmetlerine göre değişim gösterdiği; maaşları önceleri üç ayda bir 

                                                 
394 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.II, s138-144.  
395 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.II, s138-144.  
396 Erhan Afyoncu, a.g.m., s.256. 
397 Gelibolulu Mustafa Âlî, a.g.e., s.95-96.  
398 COA, 4 Numaralı Mühimme Defteri, Gömlek No:40, Hicri 2 -04-967 
399 Göriceli Mustafa Koçi Bey, a.g.e., s.117. 
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Topkapı Sarayı Hazine Dairesi’nden verilirken daha sonra bu usulden vazgeçilerek 

ulufeleri sergili ve taşralı adıyla iki şekilde verilmeye başlandığı belirtilmektedir400.  

Kapıkulu süvarilerinin her bölüğünün müstakil bir ağası bulunmaktaydı. Bu 

ağalardan derece itibariyle birincisi Sipah, ikincisi Silahtar, üçüncüsü Sağ Ulufeciler, 

dördüncüsü Sol Ulufeciler, beşincisi Sağ Garipler ve altıncısı Sol Garipler ağasıydı. Sipah 

ve Silahtar ağalarının sancak beyliğine tayin edilmesi kanundu. Ayrıca her bir bölüğün 

kethüdası, başçavuşu ve çavuşları da bulunmaktaydı401. Bölükler içinde disiplinin 

sağlanmasında kethüda ve çavuşların önemli rolleri olduğu söylenebilir. Örneğin; 17. 

yüzyılın ilk yarısında, Sipah bölüğünde çavuşlar, suç işleyen bir süvariyi tutup ağasının 

önünde götürmekte ve kırmızı kilim üzerinde değnek vurarak sonrasında ayaklarına 

bukağıyı vurmakta; eğer suçu çok büyükse bu sipahiyi akşam namazından sonra boğup 

denize bırakmaktaydılar402. Süvarilerden bazılarının “merd-i timar” denilen bir cezayla 

ocaktan timara çıkarıldığı, bazılarının da küreğe konup kalelerde hapsedildikleri de 

görülmektedir403.  

Kapıkulu süvarileri İstanbul’da Ahmed Hanı, Elçi Hanı, Taşhan ve Kurşunlu Han 

ve Süleymaniye etrafındaki bekar odalarında kalmaktaydılar. Ancak atların bakım ve 

beslenmesi nedeniyle hepsi İstanbul’da kalmamaktaydı. İstanbul dışındakiler başlangıçta 

Edirne, Bursa ve Kütahya gibi Anadolu ile Rumeli’nin İstanbul’a daha yakın yerlerinde 

oturmaktaydılar. Sonrasında gitgide daha uzak diyarlarda yaşamaya başlayan kapıkulu 

süvarilerinin bazıları 17. yüzyılın başlarından itibaren Mora, Selânik, Bosna, Belgrad, 

Şam, Amasya, Ankara, Kemah, Şam ve Haleb gibi uzak yerleşim yerlerine doğru 

genişlemişti. Bunların bulundukları yerlerde “sipah kethüdâ” denilen bir zabit de 

                                                 
400 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.II, s187.  
401 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.II, s187. 
402 Göriceli Mustafa Koçi Bey, a.g.e., s.116. 
403 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.II, s179. 
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bulunmaktaydı. Bu süvariler üç ayda bir ulufeleri çıktığında gelip, ulufesi ağasının 

kapısından alıp yine vilayetlerine dönmekteydiler404. 

Altı bölüğün de kendine ait sancak renkleri vardı: Sipah Bölüğü: Kırmızı Bayrak, 

Silahtar Bölüğü: Sarı Bayrak, Sağ Ulufeciler: Yeşil Bayrak, Sol Ulufeciler: Beyaz 

Bayrak, Sağ Garipler: Kırmızı-Yeşil Bayrak, Sol Garipler: Yeşil-Beyaz Bayrak.  

Osmanlı tarihî kaynaklarında bu bölüklerin ve bölük ağalarının sadece bayrak 

renkleriyle (Sarı Bölük, Kırmızı Bölük, Ak Bayrak Ağası, Yeşil Beyaz Bayrak Ağası gibi) 

anılmasına sıklıkla rastlanmaktadır. Antoine Galland’ın ifadelerinden 17. yüzyılın ikinci 

yarısında sipahilerin muhtelif renklerdeki bu sancaklarının satenden yapıldığı sonucu 

çıkartılmak mümkündür405.  

Kapıkulu süvarilerinde, her bir bölüğün savaş ve seferlerde yerine getirmek üzere 

kendine has bazı özel görev ve yükümlülükleri bulunmakta olduğu anlaşılmaktadır. 

Ayrıca her bir bölüğe bağlı takım ve bu takımlardaki süvari sayısının farklı olduğu da 

görülmektedir. En itibarlı bölükler olan Sipah Bölüğü, seferlerde padişahın sağ yanında 

yürümekteydi ve aynı zamanda savaşlarda ordunun merkezinde padişahın sağında yer 

almaktaydılar. Otağ-ı Hümayun kurulduğunda ise bir gece Sipah Bölüğü bir gece de 

Silahtar Bölüğü otağın etrafında nöbet tutmaktaydı406. Telhîsü’l-Beyân Fî Kavânîn-i Âl-

i Osmân ve Eyyubî Efendi Kanunnâmelerinde bölük yapıları ve görevleri ilgili şu bilgiler 

verilmektedir407:  

“Kavânîn-i Sipâh: Bu ta‘ife ekseriya sâhib-i mecd ü şeref 
olan rü‘esâ-yı eslâf ve sipâhsâlarân-ı eşrâf evlâdlarıdır. 
Her biri isti‘dâdlarına göre taraf-ı pâdişâhiden ri‘âyet 
olunup, tahsil-i emvâl-i miriye istihdam ü ikrâm olunur. 
Ekser üzerlerine hünkâr hâs iç oğlanlarından bir kimesne 
ağa nasb olunurdu. Hâlâ hâriçden dahi nasb olunur. Ve 
hîn-i cengde meymene-i kalb bayrağı altında dururlar. Atlu 
mukâbelesi icmâli üzere sipâhiyân yedi bin iki yüz üç nefer 
olur.” 

                                                 
404 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.II, s187. Erhan Afyoncu, a.g.m, s.256. Göriceli Mustafa Koçi Bey, 
a.g.e., s.116. 
405 Antoine Galland, İstanbul’a Ait Günlük Hatıralar (1672-1673), C.I, s.130 
406 Göriceli Mustafa Koçi Bey, a.g.e., s.116-117.  
407 Hezârfen Hüseyin Efendi, a.g.e., s.155. Eyyubî Efendi Kānûnnâmesi s.49. 
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Sipah Bölüğü askerlerinin sefer sırasında ordunun geçeceği yerlere “Sancak 

Tepesi” denilen tepeler tespit ederek güzergahını göstermek gibi bir görevi de 

bulunmaktaydı408. 

En eski bölük olan Silahtar Bölüğü ise seferlerde padişahın sol yanında 

yürümekte, savaşlarda merkezde padişahın sol yanında durmakla yükümlüydü. 16 

yüzyılın sonunda cephede metris kazdırmak ve bunların güvenliğini sağlamak gibi bazı 

görevleri de yerine getirdikleri görülmektedir. Telhîsü’l-Beyân Fî Kavânîn-i Âl-i Osmân 

ve Eyyubî Efendi Kanunnâmelerinde bölük yapıları ve görevleri ilgili şu bilgiler 

verilmektedir409:  

“Fî Kavânîn-i Silâhdârân: Bu fırkanın ibtidâ zuhurları 
sa‘adetlü hünkârın harem-i hümâyûnunda hizmet eden iç 
oğlancıklarındandır. Hîn-i sufûfda sancak-ı sultânînin sol 
yanında dururlar. Kadim ocaktır. Devlet-i evvelinde vaz‘ 
olunmuşdur” 
 

Orta Bölükler olan Sağ ve Sol Ulufeciler seferlerde ve savaşlarda padişahın sağ 

ve sol yanında durmaktaydılar. Bununla birlikte, Göreceli Mustafa Koçi Bey’in seferlerde 

Sağ Ulufecilerin padişahın arkasında, Sol Ulufecilerin ise hazinenin yanında yürüdüğünü 

belirtmesi göz önünde bulundurulmalıdır410. Ancak temel görevlerinin seferlerde ve 

savaşlarda hazineyi korumak olduğu hususunda kaynaklar birleşirler. Telhîsü’l-Beyân Fî 

Kavânîn-i Âl-i Osmân ve Eyyubî Efendi Kanunnâmelerinde bölük yapıları ve görevleri 

ilgili şu bilgiler verilmektedir411:  

“ Fî Kavânîn-i Ulûfeciyân-ı Yemîn ü Yesâr: Bunlar iki 
bölükdür. Her birine havass-ı sultaniden birer ağa ve zâbit 
nasb olunur. Sancak-ı pâdişâhinin yemîn ü yesârında 
dururlar ve hazine-i pâdişâhi beklemeğe me‘mûrdurlar. 
Subaşılık dahi bu iki sınıfa mahsûsdur. Yedi nefer 
kimesnedür. Dördü sağ kola ve üçü sola ta’yîndir. Ve 
bunlara bölük subaşısı derler. Ulûfeciyân-ı Yemîn beş yüz 

                                                 
408 Yusuf Halaçoğlu, a.g.e., s.55 
409 Hezârfen Hüseyin Efendi, a.g.e., s.156. Eyyubî Efendi Kānûnnâmesi s.50. 
410 Göriceli Mustafa Koçi Bey, a.g.e., s.116.  
411 Hezârfen Hüseyin Efendi, a.g.e., s.155. Eyyubî Efendi Kānûnnâmesi s.50. 
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yirmi neferdir. …. Ulûfeciyân-ı Yesâr dört yüz seksen 
neferdir.” 
 

Aşağı Bölükler olan Sağ ve Sol Garipler seferlerin temel görevi ise savaşta 

saltanat sancağını korumaktır. Bir kaynakta, seferlerde padişahın öncü birliği yani 

“çarhacı” olarak görev yaptıklarını dair bilgi bulunsa da bu bilgiyi teyit edecek başka bir 

veriye rastlanmamıştır412. Telhîsü’l-Beyân Fî Kavânîn-i Âl-i Osmân ve Eyyubî Efendi 

Kanunnâmelerinde bölük yapıları ve görevleri ilgili şu bilgiler verilmektedir413:  

“ Fî Kavânîn-i Gurebâ-yı Yesâr: Ekseriyâ bunlar ol taifedir 
ki Arab ve Acem ve sa‘ir cihâd niyetine celâ-yı vatan 
itmişlerdir. Hîn-i şiddet harbde sancak ve alem-i pâdişâhi 
altında mücadele ederler. Ekser evkâtında müşkil ve s‘ab 
olan işlere me‘mûr olurlar. Ekser Kürd ve Türk ve Acem 
dilâverlerinden ederler imiş. Hîn-i cengde gurebâ-i yemin 
sağ alem dibinde ve gurebâyı yesâr sol alem dibinde 
dururlar. Gurebâ-i yemîn dört yüz on neferdir. … Gurebâyı 
yesâr üç yüz on iki neferdir” 
 

Görüldüğü üzere; kapıkulu süvarilerini oluşturan bölüklerin başlıca görevi sefer 

esnasında padişahı ve ordunun merkezini korumaktır. Ancak askerin geçeceği yolları 

temizletmek, köprüleri tamir ettirmek gibi işlerin yapılmasını sağlamakla da kapıkulu 

süvarilerinin yükümlükleri arasında olduğu anlaşılmaktadır414. Bu askerler, 16. yüzyılın 

sonlarına doğru padişahların seferlere katılmamaya başlamasıyla orduya komuta eden 

sadrazam ve serdar-ı ekrem ile birlikte sefer ve savaşlara katılmaya başlamışlar; padişaha 

karşı olan yükümlülüklerinin büyük bölümünü ordu komutanı için yerine getirmeye 

başlamışlardır415. 

 Kapıkulu süvarileri, Klasik Dönem Osmanlı Kara Ordusunun silah ve askerî 

teçhizat yönünden en elit askeri sınıflarından biri olarak kabul edilebilir. Bu askerlerin 

üst kıyafetleri de diğer kapı kulları gibi çakşır, gömlek, dolama veya kaftandan 

oluşmaktaydı. Soğuk ve yağmurlu havalarda omuzlarından aşağıya doğru pelerin gibi 

                                                 
412 Venedik Raporlarına Göre Kanunî ve Şehzade Mustafa, Haz. Erhan Afyoncu, s.138.  
413 Hezârfen Hüseyin Efendi, a.g.e., s.155. Eyyubî Efendi Kānûnnâmesi s.50. 
414 Abdülkadir Özcan, “Osmanlı Askeri Teşkilatı”, s.554. 
415 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.II, s179. 
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uzanan muhtemelen kalın çuhadan yağmurluk giydikleri görülmektedir. Ayaklarına 

süvari olmalarından dolayı daha çok çizme giymekteydiler.  

Tarihi kaynaklar, görgü tanıklarının ifadeleri ve görsel veriler incelendiğinde 

sipahilerin bir kısmının başlarına sarık sardığı bir kısmının da miğfer giydiği 

anlaşılmaktadır. Kapıkulu süvarileriyle ilgili detaylı tasvirler yapan Busbecq, süvarilerin 

başlarına sardığı sarıkların beyaz ve ince pamuklu kumaştan yapıldığını, sarığın ortasında 

kırmızı renkte bir ipeklinin sivri ucunun sallandığını ve bu başlığın çoğu zaman siyah 

tüllerle süslendiğini yazmıştır416. Bu sarıkların üst-orta kısmında bulunan kırmızı renkli 

tepeliklere minyatürlerde de rastlamak mümkündür. (Resim:7) Ancak minyatürlerdeki 

örneklerde görülen kırmızı tepeliklerin, daha çok üzerine beyaz bir sarık sarılan kırmızı 

bir serpuşun açıkta bırakılan üst bölümü olma olasılığı daha yüksektir. O halde, 15. ve 17 

yüzyıllarda sipahi başlıklarının bir kısmının, üst kısımda konik formlu tepeliği bulunan 

çoğu zaman kırmızı renkli* bir miğferin üzerine beyaz bir kumaşın sarıldığı bir sarıktan 

meydana geldiği savunulabilir. Bununla birlikte; görsel verilerde kırmızı tepeliği olmayan 

veya tepe noktasına uzun bir tüy iliştirilmiş cüneydî beyaz sarıklara rastlandığını da 

belirtmek gerekir. Bilindiği üzere, bu sarıklar döneminin estetik zevkini yansıttığı kadar 

kalın ve sağlam olmalarından dolayı en az miğferler kadar koruma sağlayabilmekteydiler. 

Ayrıca ense ve yüz bölümünü açıkta bırakan bu sarıkların görüş açısını kısıtlamamasının 

tercih nedeni oluşturduğu düşünülebilir. (Resim:28) Bir askeri başlık olarak sarıkların 

tıpkı miğferler gibi avantajları ve dezavantajları olmakla birlikte, bunların süvarinin baş 

kısmına kayda değer bir koruma sağladığı söylenebilir. Nitekim Luigi Bassano, kapıkulu 

süvarilerinin kesilmesi mümkün olmayan bu sarıkları miğferlerin yerine giydiklerini 

ifade etmiştir417.  

                                                 
416 Oiger Chiselin Busbecq, a.g.e.,  s. 196-198. 
* YN: Başka renkteki örneklere de rastlanabilmektedir.  
417 Luigi Bassano, a.g.e.,  s.148. 
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Bunun dışında, kapıkulu süvarilerinin genellikle siperlikli konik miğferler giydiği 

görülmektedir. Sarıklardan farklı olarak ense, boyun, kulak, yanak ve burun bölgesinde 

yer alan siperliklerle bu bölgelere koruma sağlayan bu miğferlerin ön kısmında veya 

tepeliklerinde çoğu zaman uzun beyaz bir tüyden ibaret olan bir sorguç bulunmaktaydı. 

Kapıkulu süvarilerinin belirli bir nizam halinde toplu yürüyüşlerinde bu sorguçların 

uzaktan etkileyici bir görüntü sunduğu düşünülebilir. Nitekim bu görüntünün Osmanlı 

minyatürlerine sıklıkla yansıtılmaya çalışıldığı izlenimi edinmek de mümkündür. Bu 

nedenle; padişahın yanında sefer ve savaşlara katılmalarından dolayı daha askerî, güçlü 

ve zengin bir görünüm sunmak zorunda olan kapıkulu süvarilerinin bu görüntüyü 

verebilmelerine katkı sağlaması amacıyla da bu miğferlerin giydiği düşünülebilir.  

Yukarıda değinilen ifadelerine ek olarak Luigi Bassono, kapıkulu süvarilerinin 

vücutlarını korumak amacıyla da çok az zırh giydiklerini ifade etmiştir418.   Her ne kadar 

bu konuda haklı olsa da bu durum onların gövdelerinde hiç zırh kullanmadıkları anlamına 

gelmemektedir. Zira muhtemelen [15. ve 17. yüzyılda çok yaygın olduğu gibi] üstlerine 

dışı kumaş kaplı zırh gömlekler veya dolamalarının içlerine zincir zırhlar giymekteydiler. 

Ayrıca; 16. ve 17. yüzyılda resmedilmiş Osmanlı minyatürlerinin çoğunda ister sarık ister 

miğfer giysin, bu süvarilerin kollarına kolçaklar giydikleri de görülmektedir. Miğfer 

giyen süvarilerin omuz başlarıyla boyunları arasındaki bölgeye yatay bir şekilde uzanan 

bir tür zincir zırh olduğunu düşündüğümüz bir koruyucu yaka/omuz zırhı giydiklerini 

görmek mümkündür. Bu hususlara ek olarak kapıkulu süvarilerinin dizlerine kadar 

uzanan uzun deri çizmeleri de bacaklar için bir derece de olsa koruma sağlamaktaydı. 

(Resim:29) 

1610’da İngiliz seyyah George Sandys süvarileri tasvir ederken çizmelerini kısa 

konçlu yarım çizme olarak tanımlamış ve çizmelerinin uçları ve topuklarında demir 

olduğunu ifade etmiştir. Mahmuz yerine ise geniş ve keskin üzengilerin gerektiği zaman 

                                                 
418 Luigi Bassano, a.g.e., s.148. 
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kullandığını belirtmiştir419. 18. yüzyılın ilk yıllarında Osmanlı İmparatorluğunu ziyaret 

eden Aaron Hill de Osmanlı süvarilerinin güçlü ve geniş üzengileriyle gerçekleştirdikleri 

kısa dokunuşlarla atlarını yönlendirdikleri ifade etmiştir420.  

Kapıkulu süvarilerinin zırh giyimleri farklı olsa da silah donanımındaki 

zenginliğin birbirine benzer olduğu söylenebilir. Süvari olmalarının sağladığı avantajla 

yanlarında çok sayıda silah bulundurdukları görülmektedir. Sağ taraflarında sadağı içinde 

bir kısa süvari yayı ve kını içinde bir eğri kılıç, bellerindeki kemerlere tutturulmuş bir 

şekilde çaprazlama durmaktaydı; sol taraflarında ise oklarını koydukları bir tirkeş 

bulunmaktaydı. Eyerlerine bozdoğan türünde topuzlar ve bir sopa astıklarına dair 

ifadelere de rastlanmaktadır421. Kalkanlarını ise genellikle sol omuzlarında taşıdıkları; 

ancak bazen de sırtlarına astıkları görülmektedir.  

Tüm kapıkulu süvarileri sağ ellerinde uçlarında bağlı bulundukları bölüklerin 

renklerini taşıyan çatal bayraklı mızrak taşımaktaydılar. Bu bağlı bulundukları bölüğün 

rengini taşıması nedeniyle adeta bir kimlik görevi gören bu mızraklar, kapıkulu 

süvarilerinin adeta taşımak zorunda olduğu silahlardı. (Resim:30) 

Pek çok kaynakta kapıkulu süvarilerinin tüm bu silahları ustalıkla kullandıkları 

belirtilmektedir. Bu becerileri askerî alandaki doğal becerilerine olduğu kadar talim ve 

eğitimlerine de borçlu olmalıdırlar. Nitekim Reinhol Lubenau, özellikle saraylarda eğitim 

gören kapıkulu süvarilerinin at binmek ve silah kullanmak gibi her türlü beceriyi 

kazanabilmeleri için yeterince eğitilme fırsatını bulabildiklerini yazmıştır422.  

Kapıkulu süvarileri, sefere giderken atlarını, silahlarını, erzaklarını ve çadırlarını 

kendileri temin etmekteydiler423. Bu silahları bulundukları şehirlerin çarşılarından temin 

edebilmeleri mümkündü. Örneğin; 17. yüzyılda “Sipahiler Çarşısı” olarak da bilinen 

                                                 
419 George Sandy, Sandy’s Travalies, London: 1652’den aktaran Gülgün Üçel Aybet, a.g.e., s.188. 
420 Aaron Hill, a.g.e., s.24.   
421 Luigi Bassano, a.g.e., s. 40, Gülgün Üçel Aybet, a.g.e., s.188. Oiger Chiselin Busbecq, a.g.e., s.197. 
422 Reinhold Lubenau, a.g.e., s. 365. 
423 Hans Dernschwam, a.g.e, s.199. 
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Sultanahmet Meydanının yakınındaki arastanın, İstanbul’un en büyük silah satış 

merkezlerinden biri olduğu belirtilmektedir424.  

17. yüzyıla kadar her kapıkulu süvarisi, aldığı yevmiyenin her beş akçesi 

karşılığında bir atlı hizmet neferi bulundurmak zorunda olduğu ancak 17. yüzyılda çıkan 

isyanlar ve ordu içindeki disiplinsizlikler nedeniyle Köprülüler devrinde bu uygulamaya 

son verildiği ve kapıkulu süvarilerinin çadır ve ağırlıklarını nakleden hayvandan başka 

bir şeyle sefere gönderilmediği belirtilmektedir425. Dernschwam’ın bu konuda verdiği 

bilgiler ise; kapıkulu süvarisinin kölesi yoksa hizmet eri tutma yoluna başvurduğu, zira 

süvarilerin paraları çok olmaması nedeniyle hizmet erlerine ödeme yapmadığı ve bu 

nedenle hizmet erlerinin de gizlice kaçtığı yönündedir426. 

Süvari olmalarından dolayı atlarına özel bir ilgi gösterdikleri kesindir. Bu yüzden, 

minyatürlerde sıklıkla atlarını alınlık zırhlarıyla korudukları ve Türk eyerlerinin altına 

uzun hâşeler serdikleri görülmektedir. Busbecq, bu hâşelerin kıymetli taşlarla ve gümüş 

sırma ile işlendiğini yazmıştır427. Bassano ise, kapıkulu süvarilerinin atlarını altın yaldızlı 

ve gümüş at süsleriyle bezediklerini bu süslerin değerinin bazen atın değerinden fazla 

olabildiği ifade etmiştir428. Kapıkulu süvarileri at binit takımlarını da bulundukları 

şehirlerden veya saraçlarıyla ün salmış yerlerden temin etmekteydiler. Örneğin; 16. 

yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun önemli bir bölümünü gezen Nicolas de Nicolay 

İstanbul’da [özellikle de Kapalı Çarşı’da] atçılık ilgili akla gelebilecek her türlü 

malzemenin alınabileceğine ve Edirne’de de bu konuda yetenekli çok sayıda zanaatkar 

bulunduğuna değinmiştir429.  

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, kapıkulu süvarilerinin silahları ve askerî 

teçhizatlarıyla tam bir muharip süvari sınıfı olduklarını söylemek mümkündür. Hatta 

                                                 
424 Reşad Ekrem Koçu, Yeniçeriler, s.178.  
425 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., s.171. 
426 Hans Dernschwam, a.g.e, s.93 ve 199. 
427 Oiger Chiselin Busbecq, a.g.e., s.198 
428 Luigi Bassano, a.g.e., s. 139 
429 Nicolas de Nicolay, a.g.e., s. 175 ve 304. 
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belki de onların Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetleri içinde silah ve askerî teçhizat 

açısından en donanımlı askerler oldukları tezi savunulabilir.  

Ancak padişahların en gözde ocağı olan ve kapıkulu ocakları arasında süvari 

sınıfını neredeyse tek başına temsil eden kapıkulu süvarilerinin ocak düzenlerinin de tıpkı 

diğer ocaklar gibi 16. yüzyılın sonlarından itibaren bozulmaya başladığı ve özellikle 17 

yüzyılın sonlarına doğru yeniçerilerle birlikte disiplinsizlikleri ve isyanlarıyla anılmaya 

başlandığı görülmektedir. Bu süreçte savaşçı özellikleri de giderek zayıflayan ve savaş 

alanlarında giderek etkisizleşen kapıkulu süvarileri 1826 yılında yeniçeri ocağının 

kaldırılmasından kısa süre sonra ilga edilerek tarihteki yerini almışlardır.  

 

2.2. Taşra Teşkilatı Askerleri (Eyalet Askerleri) 

Ücretlerini doğrudan eyaletlerdeki mahalli yönetim birimlerinden alan, İstanbul 

dışında görev yaptıkları yerlerde kalan ve idarî taksimata göre bulunduğu bölgenin üst 

düzey yetkilisinin ana komutasında askerî hizmetlerde bulunan askerler taşra teşkilatı 

askerleri olarak değerlendirilmektedir. Osmanlı İmparatorluğunun sahip olduğu büyük ve 

geniş toprakları eyaletlere ayırarak yönetmesinden ve bu eyaletlerin başındaki kişilerin 

kendi yetki alanı içinde bulunan askerlerin de idaresinden sorumlu olmasından dolayı 

günümüzde bu askerlerin “eyalet askerleri” olarak anıldığını da sıklıkla rastlanmaktadır.  

Bilindiği üzere; Osmanlı İmparatorluğunda taşra idaresi; köy (karye), nahiye, 

kaza, sancak (liva) ve eyalet şeklinde teşkilatlanmıştı. Köyler nahiyeyi, nahiyeler 

kazaları, kazalar sancakları, sancaklar da eyaletleri oluşturmaktaydı. İdarî teşkilatta en 

fazla yere sahip olan birimler kazalar ve sancaklardı. Kazalarda kadılar, alaybeyleri ve 

subaşıları bulunmaktaydı. Bir kazanın asayişini sağlamakla subaşı; askerî işlerini 

yönetmekle ise alaybeyleri sorumluydu. Sancakların başında bulunan sancakbeyleri ise 

askerî ve idarî olarak bu alt birimleri yönetmekle yükümlüydü. Eyaletlerin yönetiminden 

sorumlu olan kişilere “beylerbeyi” ve “mîr-i mîran” denilmekteydi; ki bu kişiler bütün 
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eyaletteki en üst düzey yetkili ve padişahın temsilcisi olarak askerî meseleleri halletmek, 

bölgesinde asayişi sağlamak timar tevcihi ve terakkilerini yürütmek gibi görevleri yerine 

getirmekteydi430. 

Osmanlı’nın Kuruluş Devirlerinde, beyliğe bağlı topraklar sancaklara ayrılmış ve 

bu sancakların başında şehzadeler bulunmuştur. Ancak 1362 yılında ilk beylerbeyliği 

olan Rumeli Beylerbeyliğinin kurulmasından kısa bir süre Anadolu Beylerbeyiliği de 

kurularak 15. yüzyılın ikinci yarısına kadar devletin toprakları bu iki beylerbeyiliği 

arasında taksim edilerek yönetilmiştir431. Bu süreçte; devletin kuruluşunda önemli 

hizmetleri bulunan ünlü akıncı aileleri de [Rumeli Beylerbeyliğine bağlı olmalarına 

karşın] kendilerine verilen sancaklarda diğer sancaklara göre çok daha serbest hareket 

ederek taşra teşkilatının yönetiminde söz sahibi olmuşlardır. Şehzadeler için ise padişahın 

sıkı gözetiminde bulunan “şehzade sancakları” oluşturulmuştur.  15. yüzyıldan 16. 

yüzyılın sonlarına ortalarına kadar muhtelif tarihlerde Manisa, Kütahya, Konya, 

Kastamonu, Amasya, Trabzon, Antalya gibi şehirlerin merkez olduğu şehzade sancakları 

şehzadelerin yönetimine bırakılmıştır432.  

Bununla birlikte, 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren devletin topraklarının 

gitgide gelişip; idarî, malî ve askerî kurumlarıyla büyük imparatorluk halini almaya 

başlamasıyla sancakların büyüklüğü ve dış/iç tehditler gözetilerek yeni beylerbeyilikleri 

oluşturulmuştur. 1590’dan itibaren beylerbeyilikler “eyalet” diye adlandırılmaya 

başlanmış ve 17. yüzyılın ilk yıllarında İmparatorluktaki eyalet sayısı 32’ye ulaşmıştır.433  

Osmanlı eyaletlerinin Salyâneli (Yıllıklı) ve Sâlyânesiz (Yıllıksız) olarak iki 

kısma ayrıldığı görülmektedir. Çoğunlukta olan Salyânesiz eyaletlerde topraklar has, 

zeamet ve timara ayrılarak kişilere dirlik tevcih edilmekteydi ve dirlik sahipleri tasarruf 

hakkına sahip oldukları toprakların gelirleri ölçüsünde asker beslemek zorundaydı. 

                                                 
430 Yusuf Halaçoğlu, a.g.e., s.83-85. 
431 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ, s. 108-109. 
432 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.II, s.579.  
433 Halil İnalcık, a.g.e, s. 108-109. 
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Salyâneli eyaletlerde ise topraklar has, zeamet ve timara ayrılmayarak bölge bölge 

iltizama verilmekte; eyaletlerin yıllık gelirlerinden beylerbeyleri, sancakbeyleri ve diğer 

tüm askerlerin ulufeleri ödendikten sonra kalanı devlet hazinesine teslim edilmek üzere 

İstanbul’a gönderilmekteydi434. 

İmparatorluk topraklarının üç kıtaya doğru genişleyerek doğal sınırlarına ulaştığı 

16. yüzyılda salyânesiz Osmanlı eyaletleri şunlardı: Rumeli Eyaleti, Bosna Eyaleti, 

Temeşvar Eyaleti, Budin Eyaleti, Uyvar Eyaleti, Anadolu Eyaleti, Karaman Eyaleti, 

Cezayir-i Bahri Sefid (Akdeniz Adaları) Eyaleti, Kıbrıs Eyaleti, Zülkadiriye Eyaleti, 

Rumiyei Suğra Eyaleti, Erzurum Eyaleti, Şam Eyaleti, Trablus Şam Eyaleti, Halep 

Eyaleti, Rakka Eyaleti, Kars Eyaleti, Çıldır Eyaleti, Trabzon Eyaleti, Kefe Eyaleti, Musul 

Eyaleti, Diyarbakır Eyaleti, Van Eyaleti. Ancak yeni bölgelerin ele geçirilmesiyle bu 

eyaletlere bağlı bazı sancakların buralardan alınarak yeni eyaletler oluşturulabildiği de 

görülmektedir435. Mısır, Bağdat, Basra, Yemen, Habeşistan, Lahsa ve Kaptan Paşa 

Eyaletleri de salyâneli eyaletlerdi.  Trablus Garb, Tunus ve Cezayir Eyaletlerinin ise 

salyâneli olmakla birlikte “Garb Ocakları” adı altında başka bir yönetim biçimine sahip 

olduğu anlaşılmaktadır436.  

Bahse konu eyaletlerden başka, hüraçgüzâr devletler ve beylikler de 

bulunmaktaydı. 14. yüzyıldan itibaren Doğu Roma (Bizans), Sırp Despotluğu, Bulgar 

Çarlığı, Eflak Voyvodalığı, Boğdan Voyvadalığı, Erdel Krallığı, Gürcü Prenslikleri, 

Raguza (Dubrovnik) Cumhuriyeti ve Sakız Cumhuriyeti gibi Güney Doğu Avrupa’daki 

pek çok devletin Osmanlı İmparatorluğuna bağlı haraçgüzâr devletler statüsünde olduğu 

bilinmektedir437. Bunlardan bazıları, [Doğu Roma Devleti, Sırp Despotluğu, Bulgar 

Çarlığı gibi] 14. ve 15. yüzyıllarda ilhak edilmişken; bazıları da [Eflak ve Boğdan gibi] 

                                                 
434 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.II, s.580. Yusuf Halaçoğlu, a.g.e., s.86-87 
435 Mustafa Nuri Paşa, a.g.e., C.I-II, s.137-144.  
436 Mustafa Nuri Paşa, a.g.e., C.I-II, s.144. Atilla Çetin, “Garp Ocakları”, DİA, Cilt: 13, Yıl: 1996, ss.382-
386, s.383. 
437 Mustafa Nuri Paşa, a.g.e., C.I-II, s.147-150. 
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bu statüsünü 19. yüzyıla kadar sürdürmüştür. 16. yüzyılın başlarına kadar Anadolu Türk 

Beyliklerinin bir bölümünün de [bu sıfatla anılmasalar bile] haraçgüzâr devletlerle aynı 

muameleyi gördükleri anlaşılmaktadır438. Ayrıca Kırım Hanlığı ve Hicaz Şerifliği gibi 

özel imtiyazlara sahip devletlerin de Osmanlılara tâbi olduğunu belirtmek gerekir.  

Bunların yanı sıra, Anadolu’nun doğusunda bulunan ve eskiden birer beylik veya 

küçük bir bölgeye hâkim aşiret iken Osmanlı egemenliğini tanımış bazı ailelerin ve 

aşiretlerin yönetiminde bulunan “yurtluk”, “ocaklık” veya “serbest mîr-mîranlık” denilen 

sancaklar bulunmaktaydı. Bu sancaklarda topraklar, timar veya zeametlere 

ayrılmamaktaydı ve kuşaklar boyu aynı ailenin tasarrufu altındaydı. Ancak bu toprakların 

hâkimi olan beyler sefer zamanlarında yeterli miktarda asker toplayarak bağlı oldukları 

eyaletlerin beylerbeyi ile seferlere katılmak zorundaydılar439. 

Bilindiği üzere; Osmanlı eyalet sisteminin temel esasları, hâkim olunan 

toprakların huzur içinde yönetilmesi ve ihtiyaç duyulduğunda savunma ve saldırı amaçlı 

kullanılacak askerlerin devlet hazinesine yük olmayacak şekilde barındırılmasına 

dayanmaktadır. 14. ve 16. yüzyıllar arasında yaşamış diğer imparatorlukların toprağa 

dayalı taşra idari yapıları incelendiğinde; Osmanlı İmparatorluğunun taşra teşkilatının 

çok daha pratik esaslara dayandığı ve sistemli olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, 

özellikle 17. yüzyılın başından itibaren taşra askerî teşkilat için aynı şeyleri söylemek pek 

mümkün olmamaktadır.  

Bu dönemde, ateşli silahlara dayalı yeni saldırı ve savunma taktiklerinin 

geliştirilmesiyle dünyada savaşın doğasında yaşanan değişimler ve Klasik Dönem 

Osmanlı Kara Kuvvetlerinin omurgasını teşkil eden iki ocak olan kapıkulları ve timarlı 

sipahilerde yaşanan bozulmalar sonrasında yeni askerî ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Bu 

                                                 
438 Feridun Mustafa Emecen, “Haraçgüzâr”, DİA, Cilt: 16, Yıl:1997, ss.92-93, s.93. Sándor Papp, “Vasal” 
DİA, Cilt: 42, Yıl:2012, ss.531-534, s.532.  
439 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.II, s.580 
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ihtiyaçların karşılanmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamalardaki plansızlık ve 

karmaşanın Osmanlı taşra askeri teşkilatına yansıdığı söylenebilir.   

17. yüzyılın başlarıyla birlikte Osmanlı kadim askerî cemaatlerinin önemli bir 

bölümünün işlevlerinde değişimler yaşandığı ya da etkisizleşerek görevlerini yeni askeri 

cemaatlere bıraktığı görülmektedir. Beylerbeyilerinin maiyetindekilerden kale 

dizdarlarının komutası altındakilere kadar olan çoğu piyade ve süvari cemaatinin görevi 

ve işlevinde bazı belirsizlikler olduğu; hatta sekbanlar, sarıcalar ve levendler gibi piyade 

birlikleri veya beşliler, ulûfeciyan-ı süvari ve fârisân gibi serhat süvarilerinin kendi 

aralarındaki farkların bile tam olarak kestirilemediği söylenebilir. Bu kapsamda, özellikle 

17. yüzyılın başından itibaren Osmanlı taşra askeri teşkilatının düzenli bir şemasını 

çıkartmanın bir hayli güç olduğu görülmektedir.   

Bununla birlikte, Klasik Dönem Osmanlı Kara Ordusunun ağırlıklı olarak eyalet 

askerlerinden oluştuğu gerçeğinden yola çıkarak bu askerlerin ordu içinde görevleri, 

silahları ve askerî teçhizatları hakkında kısa bilgiler vermenin konumuz açısından faydalı 

olacağı düşünülmektedir.   

 

2.2.1. Timarlı Sipahiler:  

Dirlik kelimesiyle eş anlamlı olan timar; geçim yolu veya geçim aracı anlamına 

gelmektedir440. Toprakların işletilmesi, vergilerin toplanması, asker beslenmesi ve 

asayişin sağlaması amacıyla; belirli gelirlere sahip arazilerin devlet tarafından uygun 

görülen kişilere tasarruf hakkı verilmesine dayalı sisteme ise timar sistemi denilmektedir. 

Bir yönetim kurumu olarak timar sisteminin, en üst yönetici olan beylerbeyiden timarlı 

sipahiye kadar padişahın ve dolayısıyla devlet erkinin eyaletlerdeki yürütme gücünü 

temsil ettiği söylenebilir441.  

                                                 
440 Mustafa Nuri Paşa, a.g.e., C.I-II, s.132 
441 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), s. 109. 



146 
 

Timar sisteminin öncelikli amacı, merkez tarafından denetlenen büyük bir süvari 

gücünün kırsal kesimlerde beslenmesini sağlamaktır442. Bununla birlikte, timar 

sisteminin sadece taşradaki askerî teşkilatın sağlanması ve taşra süvarilerinin belirli bir 

nizam altında tutulmasında değil; Klasik Dönemde eyalet idaresinde uygulanacak 

ekonomik ve sosyal politikalarda da belirleyici etkenlerden biri olduğunu ifade etmek 

mümkündür443.  

Timar sisteminin ilk aşaması ele geçirilen bölgenin gelirlerinin belirlenerek kayıt 

altına alınmasıydı. İmparatorluk sınırlarına katılmış her yeni arazinin geliri, her köyün 

kaç haneden ibaret olduğu, her kazanın bağımsız olarak ya da ortaklaşa kullandığı otlak, 

orman, göl ve nehirler tahrir ettirilip icmal/mücmel defterine yazılmaktaydı444. Böylece, 

belirlenen bu gelir üzerinden tahsis edilecek arazinin dirlik türünü belirlemekteydi.  

Klasik Dönem Osmanlı İmparatorluğunda 3 tür dirlik arazisi bulunmaktaydı: 1-

Timar, 2-Zeamet, 3-Has.  

Geliri 3000 akçadan 20.000 akçaya kadar olan dirliğe timar denilmekteydi. Her 

timarın çekirdeğini bir sipahiye karşılık gelen “kılıç” oluşturmaktaydı. 3000 akçasından 

sonra her 3000 akça için dirlik sahibinin “cebelü” adı verilen silahlı ve süvari 

bulundurması zorunluydu. Örneğin; 6000 akçalık bir timarı elinde tutan bir dirlik sahibi 

1 cebelü, 9000 akçalık bir timarı elinde tutan 2 cebelü, 19.000 akçalık bir timarı elinde 

bulunduran 5 cebelü götürmekle yükümlüydü. Geliri 20.00 akçadan 10.000 akçaya dek 

olan dirliğe zeamet, 100.000 akçadan çok olan dirliğe has denilmekteydi. Ancak bunlar 

arazi gelirinin her 3000 akçası için değil her 5000 akçası için bir cebelü götürmekle 

yükümlüydü. Timarlı sipahilerin cebelüsü yolda firar ederse veya hastalanırsa sipahi onun 

yerine bir başka cebelü bulmak zorundaydı. Zeametler genellikle her eyalet merkezinde 

bulunan üst düzey görevlilere verilmekteydi. Padişaha özgü olanların (Havas-ı Hümayûn) 

                                                 
442 Halil İnalcık, a.g.e., s.112. 
443 Halil İnalcık, “Timar”, DİA, s.168. Fatma Acun, a.g.m, s.899. 
444 Mustafa Nuri Paşa, a.g.e., C.I-II, s.132. 
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dışındaki haslar ise vezirler, beylerbeyileri ve padişahın uygun gördüğü makamlara özgü 

haslardı ve bir makamda oturan kişi o makam için ayrılmış olan hassı tasarruf 

etmekteydi445.  

Sistem; dirlik olarak tahsis edilen arazilerin mülk olarak verilememesine ve 

araziler üzerinde tasarrufta bulunma (işleme-işletme) esasına dayanmaktaydı. Bazı dirlik 

sahiplerinin savaşlarda gösterdikleri faydalara göre yapılan terakki zamlarıyla gelen 

ilavelerle büyüyebilmesi mümkün olmakla birlikte; dirlik sahiplerinin bu ilaveleri 

çocuklarına aktarmasına izin verilmemekteydi. Has ve zeamet şeklindeki büyük timarlar 

ise makama kaim olduklarından zaten sürekli el değişmekteydi446.  

Bir eyaletteki timarlı sipahi ordusunun sefere katılmak üzere toplanma şekli genel 

çerçevesiyle şu şekilde olmaktaydı: Öncelikle merkezden beylerbeyine hüküm 

gönderilerek sefer için toplanılacak yer ve zaman bildirilirdi. Beylerbeyi bu hususu emri 

altındaki sancak beylerine aktarır ve hareket için belirlediği bir zamanda hazır olmalarını 

isterdi. Sancak beylerinin emri altında da “subaşı” da denilen “çeribaşıları” 

bulunmaktaydı. Çeribaşının altında da bayraktar ve çavuş gibi düşük rütbeli askerler 

vardı447. Sipahilerin toplanmasında çeribaşıların özel bir işlevi olduğu anlaşılmaktadır. 

Aslında çeribaşıları sancaktaki bir nahiyelik bölgenin âmiri olarak tanımlamak 

mümkündür448. Çeribaşılar, topladıkları sipahileri getirerek sancak beyinin sancağı 

altında buluşturulmasını sağlamaktaydılar. Akabinde bu sancaklar da Beylerbeyinin 

toplandığı orduya katılmaktaydılar. Beylerbeyi toplanan bu orduyla birlikte merkez 

tarafından belirlenen toplanma alanına hareket etmekteydi. Beylerbeyi, toplanmaları için 

belirlenen alana varmadan önce emri altındaki sipahileri teftiş etmekte ve yoklama 

yapmaktaydı449. Bu teftiş ve yoklamaların yanı sıra ana orduya katılımdan sonra elde 

                                                 
445 Mustafa Nuri Paşa, a.g.e., C.I-II, s.132-133. Mustafa Akdağ, a.g.e., C.II, s.116 Feridun Mustafa Emecen, 
“Cebelü” DİA, Cilt: 7, Yıl: 1993, ss.188-189, s.189. 
446 Ömer Lütfi Barkan, a.g.m., s.295-296. 
447 Yusuf Halaçoğlu, a.g.e., s.57 
448 Abdülkadir Özcan, “Çeribaşı” DİA, C.8, Yıl:1993, ss.270-272, s.271. 
449 Halil İnalcık, a.g.m. s.169. 
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bulunan icmal defterlerine göre padişah veya serdar-ı ekrem tarafından yoklamalar da 

yaptırılırdı. Böylece hangi beylerbeyiliği ve sancaktan ne kadar sipahinin sefere 

katıldığının kayıt altına alınması mümkün olmaktaydı.   

Bu teftiş ve yoklama sırasında, sefere katılan timarlı sipahiler icmal defterlerinde 

yer alan bilgilere göre kontrol edilmekte ve sipahilerin yanlarında getirmekle yükümlü 

oldukları asker sayısı, silahlar ve zırhlara bakılarak yoklama kayıtları tutulmaktaydı.  Bu 

yoklama kayıtlarının Yıldırım Bayezid devri gibi erken olarak kabul edilebilecek bir 

dönemden itibaren tutulmaya başlandığı tahmin edilmektedir450. Beylerbeyileri 

emredilen zamanda ve yerde orduya katıldıklarında; padişah veya serdar-ı ekrem 

tarafından uygun görülen bir yer ve zamanda bir tür teftiş olarak tüm orduya resmigeçit 

yaptırılmaktaydı451.  

Bilindiği üzere, 14. ve 16. yüzyıllar arasında Osmanlı Ordusunun seferleri 

Hıdrellez gününe (6-7 Mayıs veya 23 Nisan) tekabül eden ilkbahar mevsiminde 

başlamakta, Ruz-ı Kasım gününe (5-6 Kasım) tekabül eden sonbahar mevsimde ise sona 

ermekteydi.  Askerî amaçlar açısından bu tarihler tüm ordu faaliyetlerinin geleneksel 

olarak etrafında örgütlendiği iki ayrım noktası olarak kabul edilmektedir. Sefer için 

yapılan ilk çağrılar Hıdrellez gününden 40 gün önce ilkbahar ekinoksunda gelmekte ve 

Nisan ayı boyunca atları vitamin bakamından zengin ilkbahar otlarıyla beslemeleri için 

timarlı sipahilere zaman tanınmaktaydı452. Ordunun sefer için toplanmasının beklendiği 

sırada veya sınıra yakın bölgelerde ileri harekâta geçmeden önce mayıs ayı boyunca 

atların otlatılarak güçlenmesinin beklendiğine de sıklıkla rastlanmaktadır.  

Kış koşullarında atların güçsüzleşmesi, timarlı sipahilerin bağbozumunun 

yaklaşması ve her türlü askeri giderleri cebinden karşılayan dirlik sahibinin parasının 

azalması nedeniyle seferlerin Ruz-ı Kasım’dan sonrasına çok fazla sarkmasından 

                                                 
450 Gábor Ágoston, Osmanlı’da Strateji ve Askeri Güç, s.29 
451 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), s. 117-118 
452 Rhoads Murphey, Osmanlı’da Ordu ve Savaş 1500-1700, Çev. M. Tanju Akad, Homer Kitapevi, 
İstanbul: 2007, s.43. 



149 
 

kaçınılmaktaydı. Zira uzayan seferlerde timarlı sipahilerin ordu içinde huzursuzluk 

yaratması oldukça sık karşılaşılan bir durumdu. Eğer seferlerin uzaması söz konusu olursa 

padişah veya serdar-ı ekrem çoğunluğu kapıkullarından oluşan bir miktar kuvveti kışı 

geçireceği merkezde tutmakta, sancakları yakın olan timarlı sipahileri sancaklarına 

göndermekte, sancakları uzak olan sipahileri ise kışı geçirebilecekleri uygun bölgelere 

yerleştirmekteydi. Ancak 17. yüzyıldan itibaren sefer ve savaşların yılları bulan şekilde 

uzamasının sefer mevsimlerine eskisi kadar çok riayet edilmemesine ve Hıdrellez - Ruz-

ı Kasım döngüsünün bozulmasına yol açtığı söylenebilir. 

Timarlı sipahilerin sınır boylarında kışlamaları, savaş veya kuşatma alanlarında 

kalmaları, ordunun ardında kalarak geri dönüşlerinin gecikmesi gibi sebeplerle bir şekilde 

dirlik olarak verilen arazilerine geri dönemediği zamanlarda; timar gelirlerinden 

kendilerine para ve çeşitli ihtiyaçlarını getirtmek amacıyla kendi sancaklarından 

“harçlıkçı” adı verilen birkaç kişilik gruplar seçerek memleketlerine 

gönderilmekteydiler453. Sipahilerin mahsullerinin satılması ve harçlıkçıların ellerinde 

bulunan defter mucibince kendilerine gerekli paraların verilmesi işine yönelik gerekli 

işlemlerin genellikle sancaklarda bulunan kadılar tarafından yürütüldüğü 

anlaşılmaktadır454.  

Bir kişinin timar tevcih edilerek sipahi olması için atadan beri sipahi olması, 

devlet içinde önemli pozisyonlarda görev alması, padişahın veya devlet ricalinin 

hizmetinde kapıkulu olarak çalışmış olması veya savaş alanlarında önemli yararlılıklar 

göstermesi gerekmekteydi. Bununla birlikte; yeni timar alanların önemli bir kısmının 

savaş alanında yararlıklar gösteren kişiler olduğu görülmektedir455.   

                                                 
453 Mustafa Nuri Paşa, a.g.e., C.I-II, s.134. Mehmet Zeki Pakalın, a.g.e., s.739 
454 Bu konuda birkaç örnek için bkz. COA, 52 Numaralı Mühimme Defteri, Gömlek No:440, Hicri 14-
12-991, COA, 48 Numaralı Mühimme Defteri, Gömlek No:1023, Hicri 28-02-991, COA, 39 Numaralı 
Mühimme Defteri, Gömlek No:160, Hicri 27-10-987, COA, 39 Numaralı Mühimme Defteri, Gömlek 
No:80, Hicri 23-10-987 
455 Emine Erdoğan, “Timar Tevcih Sebepleri Üzerine Bir Kaynak Değerlendirmesi”, OTAM, Sayı:19, 
Yıl:2006, ss.175-187, s. 181. 
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Esasen, reâyâ statüsünden bir kişinin sipahi sınıfına girmemesine ve timar sahibi 

olmamasına dikkat edildiği söylenebilir. Zira vergiye tâbi ekonomik faaliyetlerle uğraşan 

halk ile profesyonel askeri sınıfın birbirine karışmaması toplumsal düzenin 

sürdürülmesindeki temel ilkelerden biri olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır456. Kanuni 

Sultan Süleyman’ın kız kardeşiyle evlenerek saraya damat olan ve 1539-1541 yılları 

arasında Sadrazamlık yapan Lütfi Paşa, padişahların reayadan kimseleri sipahi 

yapmamaları hususunda direnmeleri gerektiğini, aksi halde reaya sayısını azalacağını ve 

dolayısıyla hazine gelirlerinin düşeceğini açıkça belirtmiştir457. 

Bu nedenle, reâyânın at binerek kılıç kuşanması kanunla yasaklandığı 

görülmektedir. Ancak bu kanunun “raiyyet kesinlikle askerlik yapamaz” şeklinde 

yorumlanmamasının gerektiği düşünülmektedir. Zirâ, Hezârfen Hüseyin Efendi’nin 

eserinde bu kanun şu şekilde yer almaktadır458:    

“Re‘âya ata binüp kılıç kuşanmak yokdur. Derûnunda 
şecâ‘at garip yiğitler, asker ta‘ifesine ve sancak-beğlerine 
ve beğlerbeğilere hizmetkârlar olup ve serhadlerde kalup 
dirliğe geçer. Ol serhadde hizmeti müşâhede olundukda, 
serhad beğileri ve beğlerbeğileri yoldaşlığın arz ve defter 
edüp hizmeti mukâbelesinde serhad ulûfesinde kânun üzere 
timâra çıkar. Ve illâ ebâ-an-ced sipâhî-zâde olmayan bir 
tarik ile timâra duhul etmek kânûna muhâlifdir. Re‘âyâdan 
iken timâra müstahak olmak ol zamanda olur ki, uğur-ı 
hümâyûnda serdârlar yanında hizmeti, yoldaşlığı 
müşâhede oluna.” 
 

Görüldüğü gibi sistem reâyâ tamamen kapalı değildir. Ordu içinde yeterince 

hizmet ederek faydalı olmayı başaran reâyâdan kişilerin sipahiliğe geçme şansı her zaman 

bulunmaktaydı. Ayrıca devletin de ihtiyaç duyduğunda akıncı, sekban ve levent olarak 

halktan asker topladığı, bunların başarılı ve talihli olanlarının da sipahi olabildiği 

                                                 
456 Halil İnalcık, a.g.m., s.171. 
457 “Ve reâyâdan olub ata ve dededen sipâhi-zade olmayanı sipâhi itmede dayanmak gerek. Ol kapu 
açılınca herkes raiyyetlikten kaçub sipâhi olmak lâzım gelir. Râiyyet kalmayınca irâd-ı pâdişâhi kıllet üzre 
olmak lâzım gelür.” Lütfi Paşa, Âsâfnâme (Devlet Adamlarına Öğütler), Yurtocağı Yayınları, 
Ankara:1977, s. 15-16 
458 Hezârfen Hüseyin Efendi, a.g.e, s.141 
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bilinmektedir459. Bu hususa ek olarak; seferlere katılan reâyâ kökenli gönüllüler, garip-

yiğitler ve kale garnizonu mensuplarının da kumandanlarının tavsiyesiyle timar 

alabildikleri açıktır460. Özellikle 17. yüzyılda gerçekleştirilecek tehlikeli görevlerde ve 

saldırılarda reâyâ kökenli yiğitlerin sipahilik şartıyla serdengeçti yazıldığına sıklıkla 

rastlanmaktadır. Bu serdengeçtilerin sayısı bazen azımsanmayacak kadar çok olduğu 

görülmektedir. Örneğin; 1663 Uyvar Kalesi Kuşatmasının görgü tanığı olan Evliya 

Çelebi; gerçekleştirilecek bir görev için 3000 adet “şahbaz ve şehnaz yiğidin” sipahilik 

şartıyla serdengeçti yazıldığını ifade etmiştir461. 

Bununla birlikte; timar sistemin özünde irsiyet esasının gözetildiği 

anlaşılmaktadır.  Osmanlılarda erken devirlerden itibaren sipahiliğin miras yoluyla 

geçebildiği ve atadan dededen beri timarlı sipahi olan kişilere “ocakzâde” denildiği 

anlaşılmaktadır462. Timar veya zeamet sahibi öldüğü zaman dirliği erkek çocuklarına 

intikal etmekte; eğer bu çocuklar askerlik hizmeti göremeyecek kadar küçük iseler gerekli 

yaşa gelinceye kadar seferlere cebelü yollamaktaydılar463.   

Göriceli Mustafa Koçi Bey IV. Murat’a sunduğu risalesinde; eskiden, timarlı 

sipahilerin aralarına bir tek yabancı kişi almayıp tamamının ocakzâde olduğunu, hatta 

timar erbabına yabancı girmesin diye sipahizâde ve kuloğlu olanlara istihkak emri 

verildiği zaman, gerçekten sipahizâde ve kuloğlu olduğuna dair zeamet sahibinden iki ve 

timar ehlinden on kişi şahitlik etmedikçe bunlara timar verilmediğini, eğer bu kişilerin 

yalancı şahitlik yaptıkları anlaşılırsa ellerindeki timar ve zeametlerinin alındığını ifade 

ederek; şehir oğlanı veya reaya taifesinin timar emrine talip olmasının bile küfürle eşit 

olduğunu yazmıştır464. Esasen, Göriceli Mustafa Koçi Bey’in eski zamanlardaki timar 

                                                 
459 Ömer Lütfi Barkan, a.g.m., s.313. 
460 Halil İnalcık, a.g.m., s.171. 
461 Evliya Çelebi, a.g.e., C.6/2., YKY, s.426.   
462 Halil İnalcık, a.g.m., s.169. 
463 Mustafa Akdağ, “Osmanlı Müesseseleri Hakkında Notlar”, AÜDTCF Dergisi, C.13, Sayı:1-2, Ankara: 
1955, s.46.  
464 Göriceli Mustafa Koçi Bey, a.g.e., s.32-33 
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sistemini biraz fazla idealize ettiği düşünülse de [zira erken devirlerden itibaren Osmanlı 

devletinde ocakzâde olmayanlara timar verildiği hatta bunların bir kısmının 

ocakzâdelerden alınan timarlar olması nedeniyle ocakzâdeler arasında ciddi rahatsızlıklar 

yarattığı bilinmektedir] onun bu ifadelerinin kurulmak istenen sistemin mantığını ve 

prensiplerini ortaya koyması bakımından son derece dikkat çekici olduğu 

düşünülmektedir.  

Osmanlıların bir bölgeyi ele geçirdiklerinde, hem ele geçirilen bölgedeki askerî 

gücü kendi ordusuna dâhil etmek hem de askerî sınıfa mensup kişilerin isyan 

çıkartmasının, eşkıyalık yapmasının veya Osmanlıya karşı oluşturulan cephelerde yer 

almasının önüne geçmek amacıyla güçlü ailelere ve eskiden beri sipahi olanlara eski 

timarlarını tekrar verdiği veya başka bölgelerde yeni timarlar tevcih ettiği görülmektedir.  

Bu durumun, her ele geçirilen yeni bölgenin kendine özgü tarihsel, sosyal, 

ekonomik ve kültürel özelliklere sahip olması nedeniyle eski timar sistemlerinin Osmanlı 

timar sistemine adapte edilmesini beraberinde getirdiği ve farklı bölgelerde birbirinden 

farklı timar türlerinin sayısının oluşmasına da neden olduğu ifade etmek mümkündür465.  

Anadolu Beyliklerinde elde ettikleri araziler üzerinde tasarruf hakkı verilen 

ailelerin sahip olduğu “Eşkincili Mülkler” veya “Mülk Timarlar”, bahse konu farklı tür 

timarların en dikkat çekicilerinden biridir. Eşkincili mülk sahiplerinin yükümlülükleri 

diğer dirlik sahipleriyle büyük ölçüde aynıdır. Ancak bunlar sefere iştirak etmez veya 

asker göndermezlerse dirlikleri elinden alınmayıp başkasına verilmemekte yalnızca 

timarın bir yıllın geliri devlet tarafından alınmaktaydı466. Osman Bey ve Orhan Bey 

döneminde devletin kuruluşunda hizmet kişilere verilen timarlar; Balkanlarda büyük 

akıncı ailelerinin sahip olduğu ayrıcalıklar ve Yavuz Sultan Selim döneminde Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu’da Osmanlı’ya hizmet etmiş aşiretlere “ocaklık” veya “yurtluk” 

                                                 
465 Fatma Acun, a.g.m, s.901. 
466 Ömer Lütfi Barkan, a.g.m., s.295-296. 
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olarak verilen sancaklar bu kapsamda değerlendirilebilecek diğer örneklerdir. Bu 

örnekler; Osmanlıların konuyu sadece askerî düzlemde ele almadığını göstermekte ve 

ayrıca köklü ailelerin geçmişlerinden gelen haklarına saygı duyulmasının devletin 

yönetim anlayışının bir parçası olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca yerel nizamın 

korunmasında köklü ailelerin desteğinin sağlanmasının eyalet yönetimlerinde uygulanan 

pragmatik bir devlet politikası olduğunu da belirtmek gerekir.  

Bu nedenle, 14. ve 15. yüzyılda yaşanan büyük genişlemede şehir ve kalelerin 

sadece savaş ve kuşatma yoluyla ele geçirilmediği görülmektedir. Çevresi Osmanlılardan 

adeta kuşatılmış bölgelerde bulunan şehirlerin hükümdarlarının, Osmanlı Kara 

Kuvvetlerinin üstüne geldiği hissettiği zaman, hem kendisinin ailesiyle birlikte can ve 

mal güvenliğini sağlamak hem de verimli bir bölgeden timar alabilmek adına şehirlerini 

Osmanlı askerlerine teslim etmeleri özellikle 14. ve 15. Yüzyıllarda sıkça rastlanılan bir 

husustur. Fatih Sultan Mehmet döneminde bir tekfurun hakimiyetinde olan Amasra’nın, 

İsfendiyaroğlularının elinde bulunan Kastamonu ve Sinop’un ve Bosna Kralı’nın elinde 

bulunan Semendire’nin Osmanlı hakimiyetine geçişi bu tarz fetihlerin kayda değer 

örneklerinden bazılarıdır467. Bazı şehirler ve kalelerin de kale komutanlarına ve önde 

gelen kişilere çeşitli rüşvetler ve mansıplarla ele geçirildiği görülmektedir. Tursun Bey, 

Güğercinlik Kalesinin Mahmut Paşa tarafından “tedbir bahadırlığı” olarak ifade ettiği bir 

yöntemle, yani tımarlar dağıtıp zengin hediyeler göndererek ele geçirildiği belirtmiştir468.  

Hangi türde olursa olsun dirlik sahibi sipahiler, timarlarını terakki sistemiyle 

genişletme imkanına da sahip olmaktaydı. Osmanlı devletinde özellikle timar için bir terfi 

kaynağı olan “terakki” sistemi, savaşa olan motivasyonun artması için etkili bir 

yöntemdi469. Göriceli Mustafa Koçi Bey; timar erbabından yararlığı görülmeyenin, sefer-

                                                 
467 Bu şehirlerin nasıl ele geçirildiği hakkında bkz. Neşrî, a.g.e., s.326-328.   
468 “ … tedbîr bahâdurlığı ile, Güğercinlik kal‘asunın dizdâlarından gayrı keferesine timârlar adamağ ile 
ve el altından kaftânlar göndermek ile ve envâ‘-ı istimalet ve dil-hôşî ile kalblerini celb itti. Kulleden gayrı 
üç kat kal‘ayı virecek oldular” Tursun Bey, a.g.e., s.98.  
469 Emine Erdoğan Özünlü, “Osmanlı Ordusunda Bir Motivasyon ve Terfi Kaynağı: “Terakki” Tevcihi” 
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı:11, Bahar 2010, ss.238-244, s. 243.  
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i hümayunda baş ve dil getirmeyenin terakki alamadığını; bir sipahi baş ve dil 

getirdiğinde, 10 akçede 1 akçe terakki aldığını; savaşlarda çok büyük yararlılık gösterip 

10-15 baş ve dil getiren timarlı sipahinin ise zeamet sahibi olabildiğini yazmıştır470.  

Bununla birlikte; sipahilere bulundukları kategoriden başka bir kategoriye geçme şansı 

tanıyan terakki sisteminin 16 yüzyılın ikinci yarısından itibaren timar sitemindeki 

bozuklukların artması nedeniyle liyakat sahipleri için bir motivasyon ve terfi kaynağı 

olmaktan çıkmaya başladığını da belirtmek gerekir471. 

Terakki verme aslında bir ödül sistemiydi. Klasik Dönem Osmanlı Kara 

Kuvvetlerinde başarının ödülü olduğu kadar başarısızlığın veya yükümlülüklerin yerine 

getirmemenin de cezaları olduğu görülmektedir. Eşkincili mülk sahipleri gibi özel bir 

hukuka sahip sipahiler hariç, 15. ve 16. yüzyıllarda sıradan bir timarlı sipahinin en önemli 

yükümlülüğü belirlenen miktardaki cebelüyle birlikte tam teçhizatlı olarak seferlere 

iştirak etmesiydi. Bunun tek istisnası sipahinin hasta olması veya çocuk yaşta 

olmasıydı472. Bu nedenle, seferlere katılmayan veya firar eden sipahinin elinden timarı 

alınabilmekteydi. Adam öldürme, hırsızlık gibi büyük bir suç işlemiş olanların veya 

reâyâya karşı zalimce davrananların da timarlarının elinden alınması ve bazı durumlarda 

sefere katılmayan sipahilerin asılması gibi örfî cezaların da uygulanması mümkündü. 

Timarı elinden bir sipahinin bu hakkı tekrar elde etmesi için Beylerbeyi’nin komutası 

altında sefere katılması gerekmekteydi473. 

Savaş sırasında kaçmak veya verilen emirlere itaat etmemenin de cezasının 

timarların elinden alınmasından idama kadar giden bir suç olarak kabul edildiği 

anlaşılmaktadır. Örneğin; Osmanlı kaynakları, Haçova Savaşından (1596) kaçtığı tespit 

edilen sipahilerin dirliklerinin ellerinden alındığını, mallarına el konularak müsadere 

                                                 
470 Göriceli Mustafa Koçi Bey, a.g.e., s.32-33 
471 Emine Erdoğan Özünlü, a.g.m., s. 243.  
472 “…Sefere sâhib-i tımâr bizzat gelmek gerek, meğer sabi ola yâhud hasta ola.” Lütfi Paşa, a.g.e, s.18 
473 Halil İnalcık, “Timar”, DİA, s.171. Ömer Lütfi Barkan, a.g.m., s.326. 
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edildiğini ve geri dönüş yolu boyunca yakalananların idam edildiğini yazmaktadır474. 

Bazen bu cezaların bir Osmanlı askeri için çok daha onur kırıcı bir hâl almak üzere 

olduğuna da rastlanmaktadır. Osmanlı tarihî kaynaklarında; Varna Savaşında ordunun sağ 

ve sol kanatlarında konumlanan, aralarında sipahilerin de bulunduğu eyalet kuvvetlerinin 

kaçması nedeniyle, II. Murat’ın kaçan beylere kadın kıyafeti giydirerek ordu içinde 

dolaştırmayı planladığı ancak sonradan devlet erkânının ricacı olmasıyla bu düşünceden 

vazgeçtiği belirtilmektedir475.  

Bununla birlikte, özellikle 16. yüzyılın sonlarından itibaren bu cezaların tam 

olarak uygulanmadığını görülmektedir. Zira Haçova Savaşından sonra olduğu gibi timarı 

elinden alınan sipahinin isyancı veya eşkıya olarak devletin iç güvenliğini ciddi bir 

şekilde tehdit etmeye başlaması, ordunun seferlerde ihtiyaç duyduğu süvari oranının 

giderek azalması, ekonomik sıkıntılar, sosyal hayattaki ve kamu yönetimindeki çeşitli 

bozukluklar gibi nedenlerle; yükümlülüklerin yerine getirilmemesine karşı uygulanan 

cezalar konusunda Osmanlı devlet ricalini daha “merhametli” davranmaya başladığı 

söylenebilir. Nihayetinde, sadece Haçova Savaşında 30.000 timarlı sipahini 

cezalandırıldığı düşünülürse476; mütevazi bir ordunun neredeyse yarısına tekabül eden bu 

miktardaki askerin bir anda gözden çıkartılmasının yaratabileceği ciddi sıkıntıların Celâlî 

İsyanları sırasında tecrübe edildiği göz önünde bulundurulmalıdır.  

Bu çerçevede, 17. yüzyıldan itibaren timarlı sipahilerin savaş alanındaki 

etkilerinin giderek azalması, eyaletlerden toplanan tüfekli piyade birliklerine daha çok 

ihtiyaç duyulmaya başlaması ve devlet hazinesinin nakit ihtiyacının artmasıyla; 17. ve 18 

                                                 
474 Sultan III. Mehmed’in Eğri Seferi Rûznâmesi (1596), Haz. Günhan Börekçi, Metamorfoz Yayıncılık, 
İstanbul:2016. s.122. Hasan Beyzâde Ahmed Paşa, Hasan Bey-zâde Târîhi: Metin (926-2003/1520-
1595), C.III, Haz. Şevki Nezihi Aykut, TTK Basımevi, Ankara:2004, s.541-543. 
475 “ Andan mecmu‘ı leşker sâlim ve gânim dönüp gelüp du‘â idecek  buyurdı, ol kaçan beglere avrat tonın 
geyürüp, tahkir idelerdi. Yine nedîmler dilek idüp, afv itdürdiler.” Neşrî, Cihânnümâ, a.g.e., s.297. Hoca 
Saadettin Efendi, a.g.e., Cilt II, s.222. 
476 Hasan Beyzâde Ahmed Paşa, a.g.e., C.III, s.543. 
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yüzyıllarda cebelü çıkartmayan timarlı sipahilerin gelirleri karşılığında “bedel-i cebelü” 

adı altında vergi ödemelerinin oldukça yaygın bir hale geldiği anlaşılmaktadır477.  

Bu noktada, cebelülere ve timar sipahilerin kullandığı silahlar, zırhlar ve askerî 

teçhizatlara kısaca değinmenin konumuz açısından zaruri olduğu düşünülmektedir. 

Timarlı sipahiler hafif süvari sınıfına giren askerlerdi. Ancak bazı yanlış kanaatlerin 

aksine; bu onların zırh giymeyen veya savunma ve saldırı silahları yetersiz olan süvariler 

olduğu anlamına gelmemektedir.  Sefere katılan dirlik sahiplerinin kendilerine tevcih 

edilen gelirleri oranlarında cebelü adı verilen asker getirmekle yükümlü olduğu daha önce 

belirtilmişti. Zırh ve silah anlamlarını taşıyan ve Moğolca kökenli bir kelime olan “Cebe” 

kelimesine Türkçe “lü” ekinin getirilmesiyle oluşan bu kelime “zırhlı, teçhizatlı asker” 

anlamına gelmektedir478. Esasen bu kelimenin kendisi bile timarlı sipahilerin oluşturduğu 

kuvvetlerin gerekli saldırı ve savunma silahlarına sahip olduğunun işaretçisidir.   

3000 akçalı bir timarlı sipahiler ve 5000 akçalı bir zaimler “bürüme” denilen bir 

tür zırh giymek zorundaydılar479. Bürümenin nasıl bir zırh olduğu hakkında kesin veriler 

bulunmamaktadır. Hatta ayrı bir zırh türü olup olmadığı bile açık değildir. Zira Edirne 

Askerî Kassamı’na ait Tereke Defterleri gibi bu konuda fikir sahibi olmamızı sağlayan 

vesikalarda bürümenin ayrı bir tür olduğunu ifade edecek şekilde adına 

rastlanmamıştır480. Ancak bu zırhların Klasik Dönemde yaygınlaşan ve “ayna” denilen 

zırh plakaların kayışlarla gövdeye bağlanmasıyla oluşturulan ve gövde, sırt ve omuz 

bölgelerini koruyan “göğüs zırhları” olduğunu belirten çalışmalar bulunmaktadır481.  

 Bu savın tamamen göz ardı edilmesinin yerinde olmayacağı düşünülmektedir. 

Ancak cebelülerin bürüme giymelerinin zorunlu tutulmamasını da göz önünde 

                                                 
477 Feridun Mustafa Emecen, “Cebelü” DİA, C.7, Yıl: 1993, ss.188-189, s.189. 
478 Feridun Mustafa Emecen, a.g.m., s.188. 
479 Halil İnalcık, a.g.m., s.171. 
480 Ömer Lütfi Barkan, “Edirne Askerî Kassamı’na Ait Tereke Defterleri (1545-1659)”, Türk Tarih 
Belgeleri Dergisi, C.III, Sayı 5-6, Yıl: 1966.  
481 Murat Hilmi Arıç, “17. Asrın İkinci Yarısında Osmanlı Savaş Tekniği ve Timarlı Sipahiler”, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Sivas: 2010, 
s.71.  
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bulundurularak; bürüme kelimesiyle, zırhın [giyilebilecek herhangi bir zırh] cebelü 

kelimesiyle de gerekli askeri silahlara sahip askerlerin kastedilmiş olmasının ihtimali göz 

önünde bulundurulmalıdır. (Resim:31a-b) 

Tarihi kaynaklar ve görsel veriler dikkate alındığında timarlı sipahilerin üst 

kıyafetlerinin çakşır, gömlek, dolama veya kaftandan ve çizmeden oluştuğunu söylemek 

mümkündür. Başlarına miğfer giydikleri veya sarık sardıkları, kollarında koçak taktıkları, 

boyunlarında ise bir tür örme yaka zırhı olduğu anlaşılmaktadır.  

Genellikle kullandıkları silahların mızrak, kılıç, gürz, kalkan ok ve yay olduğu 

söylenebilir482 Ancak kaynaklardaki ifadelerden balta, cirit, sopa ve hançer gibi silahları 

sıklıkla taşıdıkları sonucunu çıkartmak mümkündür. 15. yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren Mısır’daki süvarilerde olduğu gibi silahlarına tüfeklerin de eklenmeye çalışıldığı 

bilinmektedir483. Ancak timarlı sipahinin silahlarına tüfeklerin eklenmesinin 17. yüzyılda 

kısa çakmaklı tüfeklerin yaygınlaşmasıyla gerçekleşebildiğini belirtmek gerekir. Buna 

rağmen, sipahilerin at üstünde ateşli silah kullanımına karşı bir direnç gösterme 

eğiliminde oldukları söylenebilir. Örneğin; Paul Rycaut birçok sipahinin kısa tüfek veya 

tabanca taşımasına rağmen savaş alanlarında fazla ses çıkarttıkları gerekçesiyle bu 

silahlara rağbet etmediklerini yazmıştır484. Buna karşın Henry Blount’un, sipahilerin 3-4 

tabancayı kuşaklarında bir tabancayı da eyer başlarında taşıdığından bahsetmesi her 

koşulda ateşli silahların at üstünde kullanımının yaygınlaştığına açıkça işaret 

etmektedir485.  

Dünyada herhangi bir süvari için atlar neyi ifade ediyorsa; timarlı sipahiler için de 

sahip oldukları atların onu ifade ettiği söylenebilir. Savaşlarda kullanılan atlar özel bir 

bakım ve eğitim gerektirdiğinden sefere gitmedikleri zamanlarda atlarının bakım ve 

                                                 
482 Feridun Mustafa Emecen, “Cebelü” DİA, s.189. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-
1600), s.118 
483 Feridun Mustafa Emecen, Osmanlı Klasik Çağında Savaş, s.45. 
484 Paul Rycaut, a.g.e. s.349.  
485 Henry Blount, Doğu Akdeniz’e Yolculuk (1634), ODTÜ Yayıncılık, Ankara: 2010, s. 62. 
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eğitimine özel bir zaman ayırmaya gayret ettikleri düşünülebilir. Bertrandon De La 

Broquiere, 15. yüzyılda Osmanlı savaş atlarına nasıl bakıldıklarını detaylı olarak 

anlatmaktadır486. Philippe du Fresne-Canaye de Türklerin atlarını kusursuz kılmak için 

her gün antrenmana çıkardıklarını savaş sırasında attan inerken veya ata binerken atların 

sorun çıkarmamaları için özel bir eğitim yöntemi uygulandığından bahsetmektedir487.  

Görsel veriler, sefere giderken atlarının kuyruklarını bağladıklarını 

göstermektedir. Bilindiği üzere, “at çermetmek” denilen bu gelenek alplar tarafından 

yüzyıllarca uygulanmış eski bir Türk geleneğidir488. Timarlı sipahilerin alp gelenekleri 

yaşatması onların eski Türk süvarilerinin savaşçı gelenekleriyle bağlarını hâlâ 

koruduklarının bir işareti olarak yorumlanabilir. (Resim:32a-b) 

Aslında dikkatlice incelendiğinde Osmanlı süvarilerinin son derece dikkat çekici 

geleneklere sahip olduğu görülebilmektedir. Konumuz açısından en ilginç olanlarından 

biri Osmanlı sipahilerinin eyerlerinin ön bölümünde bir veya iki tane dümbelek 

taşımalarıdır. 15. yüzyılda Osmanlı coğrafyasını ziyaret çoğu seyyahın dikkatini çeken 

bu dümbeleklerin yürüyüş ritminin ayarlanması, dağılan süvarilerin toplanması ve hem 

timarlı sipahiler hem de düşman üzerinde psikolojik etki yaratılmasıyla ilgili bir işlevi 

olduğu söylenebilir. 1438 yılında Edirneyi ziyaret eden Pero Tarfur, âdet olduğu üzere 

herkesin eyerinde demir bir gürz ve yay ile birlikte davul bulunduğunu ifade etmiştir489. 

1486 yılında Filistin’e doğru yola çıkan Alman hacı Conrad von Grünemberg, süvarilerin 

düşmana doğru at sürerken dümbeleklerini çaldığını, bunun atlarını ve kendilerini şevke 

getirdiklerini yazmıştır490. Bertrandon De La Broquiere da bu dümbelekleri görmüş ve 

                                                 
486 Bertrandon De La Broquiere, Bertrandon De La Broquiere’in Denizaşırı Seyahati, Ed. Par Ch. 
Schefer, Çev. İ. Arda, Eren Yayıncılık, İstanbul: 2000, s. 265-267. 
487 Philippe du Fresne-Canaye, Fresne-Canaye Seyahatnamesi, Çev. Teoman Tunçdoğan, Kitap 
Yayınevi, İstanbul:2008, s.51. 
488 Reşat Genç, Kaşgarlı Mahmut’a Göre XI. Yüzyılda Türk Dünyası, Türk Kültürünü Araştırma 
Enstitüsü Yayınları, Ankara:1997, s.104.  
489 Pero Tafur, a.g.e., s.150.  
490 Ritter Grünembergs Pilgerfahrt ins Heilige Land 1486. Yayıncı, von Joh. Goldfriedrich E. Frazel. 
Voigtlanders Quellenbücher 18, Leipzig, s.38’den aktaran Wilfried Buch, “14./15. Yüzyılda Kudüs’e Giden 
Alman Hacılarının Türkiye İzlenimleri”, Çev. Yüksel Baypınar, Belleten, Cilt: XLVI, Sayı: 183, 
Ankara:1982, ss.509-534, s.515-516. 
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hatta kendi eyerinin kayışına bağlamak için bir tane almıştır491. Bu hususa ek olarak; 

Conrad von Grünemberg’in, süvarilerin bu dümbeleklerin bulunduğu yerin diğer tarafına 

hasır bir örgü içinde bulunan bir kap astığını, bu kabın içinde un ve peynir gibi şeyler 

koyduklarını, at üstünde hızla gittiklerinde veya yemek sıkıntısı çektikleri savaş 

zamanlarında atın bir damarını keserek akan kanla unu karıştırdıklarını ve bu yemeğin 

insana çok güç verdiğini ifade etmesi son derece dikkat çekicidir492. (Resim:33a-b) 

Osmanlı süvarileri arasında yaygın olan ve sipahilerin de uyguladığı bilinen bir 

diğer gelenek ise özellikle Rumeli süvarileri arasında daha yaygın olan atların 

kuyruğunun, yelelerinin ve gövdelerinin boyanmasıdır493. Bu boyama işlemi muhtemelen 

kınayla yapılmaktaydı. Görüceli Mustafa Koçi Bey ve Evliya Çelebi’nin, Rumeli 

sipahilerinden bahsederken kullandıkları “Tuna geçidi kınalı atlar” ifadelerinde 

muhtemelen kınalarla boyanan bu atları kastediyor olmalıdırlar494. Bilindiği üzere, Türk 

kültüründe şehitliğe/gaziliğe hazırlık nişanesi olarak kına yakılması geleneği günümüzde 

de yaşatılmaktadır. Bir diğer eyalet süvari kuvvetleri olan delilerin de aynı uygulamayı 

yapması bu geleneğin süvarileri arasında bir şehitliğe/gaziliğe hazırlık nişanesi olarak 

yaşatıldığını düşündürmektedir.  

Bununla birlikte, Klasik Dönem Osmanlı Kuvvetlerindeki timarlı sipahilerin, 

farklı etnik kökenlerden, coğrafyalardan, kültürel ortamlardan gelen ve dolaysıyla farklı 

gelenekleri bulunan askerler olduğu göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle, Osmanlı timarlı 

sipahilerinin geleneksel uygulamalarının homojen bir bütünlük içermediği, farklı 

geleneksel uygulamaların ve çeşitlenmiş kültürel öğelerin Osmanlı Kara Kuvvetlerinin 

doğal bir parçası olduğunu belirtmek gerekir.  

Aslında aynı hususların silahlar ve askerî teçhizatlar için de geçerli olduğunu 

söylemek mümkündür. Farklı coğrafyalardan gelen timarlı sipahiler irsi özellikleri 

                                                 
491 Betrandon De La Broquiere, a.g.e., s.148. 
492 Wilfried Buch, a.g.e., s.515-516. 
493 Philippe du Fresne-Canaye, a.g.e., s.51. 
494 Göriceli Mustafa Koçi Bey, a.g.e., s.84-85. Evliya Çelebi, a.g.e, C.4/1, YKY, s.224 
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bakımından birbirinden farklı atlara binebiliyor, farklı at bakım ve sürüş teknikleri 

uygulayabiliyor; kullandıkları silahların ve zırhların yapım, kalite, kullanım alanı ve hatta 

süsleme özelliklerinde önemli farklılar olabiliyordu. Bu durumun hangi avantajları 

sağladığı ve hangi dezavantajlara yol açtığı konusunda daha detaylı çalışmaların 

yapılması gerektiği düşünülmektedir. Ancak bu aşamada İmparatorluğun farklı 

coğrafyalarında timarlı sipahilerin Osmanlı Kara Kuvvetlerine sağladığı sayısal katkı 

hakkında kısa bir değerlendirme yapmanın daha yerinde olacağı düşünülmektedir.  

Timarlı sipahiler, Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinin en kalabalık 

kesimini oluşturmaktaydı. Zira ordunun savaş alanındaki dizilişinde, uygulanan askeri 

taktikte ve seferler sırasında sınır hatları arasında atılacak stratejik adımlarda büyük 

miktarda mobilize kuvvete ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu nedenle 15. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren ne zaman geniş çaplı askeri girişimler başlatılsa, sipahilerin sayısının 

arttırılmasına yönelik bazı çalışmalar gerçekleştirildiği görülmektedir. Fatih Sultan 

Mehmet’in 1476 yılında bütün İmparatorluktaki vakıf ve mülkiyet haklarını gözden 

geçirerek amacına hizmet etmeyen bütün vakıf topraklarının devlete geri kazandırması 

ve 20.000 üstünde köy ve çiftliği mirî arazi haline getirilmesinin ve Yavuz Sultan Selim 

ile Kanuni Sultan Süleyman’ın de benzer düzenlemeler yapmasının altında yatan temel 

nedenin bu olduğu düşünülmektedir495. 

Kanuni Sultan Süleyman’ın hükümdarlık dönemindeki 1527/1528 yıllarına ait 

kayıtlara göre 27.868 timarlı sipahi bulunmaktaydı ve bu sipahilerin yanında getirdiği 

cebelüler birlikte toplam sayılarının 50.000 ilâ 80.000 arasına ulaşmış olduğu 

düşünülmektedir496.  Bu tarihlerde İstanbul’daki kapıkulu ocaklarının mevcudiyetinin ise 

henüz 27.000 civarında olduğu belirtilmektedir497.  

                                                 
495 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600) s.120. 
496 Ömer Lütfi Barkan, a.g.m., s.289. Gábor Ágoston, a.g.e, s.29. Virginia H. Aksan, Kuşatılmış Bir 
İmparatorluk. Osmanlı Harpleri 1700-1870, Çev. Gül Çağalı Güven, Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları, İstanbul:2011, s.62. 
497 Ömer Lütfi Barkan, a.g.m., s.287. 
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16. yüzyıl boyunca imparatorluğun genişlemesiyle timarlı sipahilerin sayıları 

hızla artmaya devam etmesine rağmen sistemdeki bozulmaların da tam olarak bu döneme 

denk gelmesi nedeniyle timarlı sipahilerin mevcudundaki sayısal artışın olumlu bir 

yansımayla sonuçlanmadığı ifade edilebilir. Nitekim, 16. yüzyılın başında yalnız 

Rumeli’nde 40.000 civarında askerle orduya katılan timarlı sipahilerin 17. yüzyılda 7000-

8000 süvariyle seferlere katıldığı belirtilmektedir498. 17. yüzyılda seferlere katılmama 

veya firar etme olaylarının sıkça yaşanması sebebiyle timarlı sipahilerin Osmanlı Kara 

Kuvvetlerine sağladıkları niceliksel katkılarının yanı sıra niteliksel katkılarının ciddi 

oranda azalmaya başladığı söylenebilir.   

Bu noktada; öncelikle bahse konu niteliksel katkılara, yani timarlı sipahilerin 

Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetleri içindeki muharip görevleri ve stratejik önemlerin 

neler olduğuna değinmek gerekmektedir. 

Genel olarak, ateşli silahlar askeri taktik ve stratejinin temel bir parçası haline 

gelmeden önce Orta Çağda, bir ordunun savaş meydanında süvari olmadan belirleyici bir 

zafer elde etmesinin oldukça düşük bir ihtimal olduğu göz önünde bulundurulduğunda499; 

14. yüzyıldan 16. yüzyılın sonuna kadar süvari birliklerinin Osmanlı Kara Kuvvetleri için 

nasıl bir öneme sahip olduğu daha açık bir şekilde görülebilmektedir.  

Osmanlı Kara Kuvvetlerinin en kalabalık hafif zırhlı süvari birlikleri olan timarlı 

sipahiler; genellikle savaş alanında ordunun iki kanadında yer almaktaydılar. Gelenekler 

uyarınca; eğer savaş Rumeli’ye, Batı’ya ve Akdeniz’e doğru gerçekleştiriliyorsa Rumeli 

ve batısındaki eyalet birlikleri sağ kanatta; Anadolu ve doğusundaki eyalet birlikleri ise 

sol kanatta yer almaktaydı. Eğer savaş Asya ve doğusuna doğru gerçekleştiriliyorsa da 

tam tersi söz konusuydu500.  

                                                 
498 Yusuf Halaçoğlu, a.g.e., s.58,  
499 Chistopher Allmand, a.g.m., s.102.  
500 İdrîs-i Bidlîsî, Selim Şah-Nâme, Haz. Hicabi Kırlangıç, Hece Yayınları, Ankara: 2016, s. 189. 
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Timarlı sipahilerin sağ ve sol kanatta yer almalarının temel nedeni bu kanatlardan 

çevirme harekatlarını yapabilecek hız ve kabiliyete sahip olmalarıydı. Nihayetinde; Orta 

Çağ ve Yeni Çağda savaş alanında askerî stratejinin temel kuralları hep aynı kaldığı ve 

Niccolo Machiavelli’nin de ifade ettiği gibi: “Orduyu her ne şekilde düzenlerseniz 

düzenleyin, süvari konusunda şu genel kuralı kabul etmek zorundasınız: Süvari her zaman 

kanatların gerisine ya da ilerisine yerleştirilmelidir501.” tezinin geçerliliğini sürdürdüğü 

savunulabilir.  

Daha önce değinildiği üzere Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinin esas 

savaş düzeni “kalb” denilen ve ordunun komuta merkeziyle birlikte kapıkullarının 

bulunduğu sıklet merkezinin iki kanadına yerleştirilen eyalet kuvvetlerinden 

oluşmaktaydı. Karşı tarafın esas saldırılarını bu sıklet merkezi karşılamaktaydı. Ancak 

ordu merkezinin bu saldırılara dayanabilmesi ve karşı saldırıya geçilerek kesin sonuç 

alınabilmesi için kanatlardan yıpratma ve çevirme harekâtlarının yapılması zaruri idi. İşte, 

hafif zırhlarla donanmış timarlı sipahilerin bu noktada elde ettiği başarı hayatî bir öneme 

sahip olmaktaydı. Bu nedenle; 15. yüzyıldan itibaren Osmanlı savaş stratejisini 

çözümleyen hasım kuvvetler öncelikle Osmanlı Kara Kuvvetlerinin sağ ve sol kanatlarına 

saldırı gerçekleştirerek merkezi yalnızlaştırma taktiği uygulamakta olduğu 

görülmektedir. Bu durumun, bazı savaşlarda neden çok sayıda timarlı sipahinin hayatını 

kaybettiği sorusunun birincil cevabı olduğu söylenebilir. Aynı şekilde, Varna (1444), 

Çaldıran (1514) ve Mercibadık (1516) Savaşlarında Osmanlı Kara Kuvvetlerinin 

kanatlarının çökmesi ya da çökme noktasına gelmesinin temel nedeninin Osmanlı 

süvarilerinin yetersizliğinden değil tam olarak bu sebepten kaynaklandığı savunulabilir.   

Timarlı sipahi kuvvetlerinin tamamı kanatlara saflar halinde dizilmemekteydiler. 

Çoğu zaman kanatların arkasında veya merkezin yakınlarında yardımcı kuvvetler ve 

taktik hamle birlikleri olarak da kullanılmaktaydılar. Ayrıca zaferin kazanılmasının çok 

                                                 
501 Niccolo Machiavelli, Savaş Sanatı, Çev. Alev Tolga, Say Yayınları, İstanbul: 2014, s. 152. 



163 
 

yakın olduğu durumlarda, kaçan düşman kuvvetlerinin taze birliklerle kovalanarak imha 

edilmesinde de bu birlikler kullanılmaktaydı. Kaçan veya geri çekilen düşman birliklerine 

karşı yürüttükleri amansız takip; düşman devletlerin insan kaynağı olarak kısa vadede 

toparlanmasını zorlaştırdığı gibi ganimet ve esir ekonomisinin artmasına da katkı 

sunmaktaydı.  

Timarlı sipahiler sadece savaş meydanlarında değil; seferler sırasında 

İmparatorluk topraklarının diğer devletler tarafından uğrayacağı saldırılara karşı 

korunmasında da önemli bir görev üstlenmekteydiler. Seferberlik planları çerçevesinde 

timarlı sipahilerin bir kısmının ülke savunmasında bırakıldığına sıklıkla rastlanmaktadır. 

Örneğin; 1586 Tebriz seferine Rumeli sancaklarından bazı sipahiler tedbir ve koruma 

amacıyla yerlerinde bırakılmıştır. Burada sefer bölgelerinin uzaklığı ve uzak bölgelere 

yapılan seferlerin timar sahibine yarattığı külfetlerin de göz önünde bulundurulmuş olma 

ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmek gerekir502. Zira sefer planlarını yapan Osmanlı 

komuta merkezi, Klasik Dönemde Osmanlı Kuvvetinin büyüklüğünü ve terkibini, 

düşman gücünün büyüklüğü ile terkibi ve sefer bölgelerinin ikmal olanaklarına göre 

ayarlamakta olduğu anlaşılmaktadır503. Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran Savaşı 

öncesinde; Sivas Ovasındaki teftiş sonrasında savaşamayacak kadar genç, yaşlı ve hasta 

olanlarla ile sınır boylarında savaşma tecrübesine sahip 40.000 askerin geride bırakarak 

uygun yerlere yerleştirilmesi talimatının altında yatan temel nedenin504; ülke 

topraklarının muhafazası olduğu kadar kalabalık bir ordunun iaşe ve ikmalinin 

zorlaşması, savaş alanında saf ve düzenlerin oluşturulması esnasında sıkışıklık 

oluşabilmesi ve dolayısıyla ordunun manevra kabiliyetini zayıflaması risklerinin en aza 

indirilmesi istediği olduğu düşünülebilir.  

                                                 
502 Ömer Lütfi Barkan, a.g.m., s.325. 
503 Gábor Ágoston, Osmanlı’da Savaş ve Serhad, s.185. 
504 İdrîs-i Bidlîsî, a.g.e, s. 187.  
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Göriceli Mustafa Koçibey Risalesinde, 16 yüzyılda Rumeli eyaleti askerinin 

ihtiyaca göre 30.000 ila 60.000 arasında asker çıkartabildiğini; Anadolu icmal defterinde 

yedi bin kılıç kayıtlı olduğunu fakat cebeliler ve onların ocak erleriyle Anadolu askerinin 

sayısının 30.000’in üstüne çıktığını belirtmiştir. Müellif ayrıca; Diyarbakır Eyaletinde 

20.000, Van eyaletinde 30.000 ve Erzurum eyaletinde 20.000 seçme asker olduğunu ifade 

ederek Rumeli’de bulunan askerinin Avrupa’dan gelen tehlikelere, Anadolu’da bulunan 

askerlerin de Safeviler’den gelen tehlikelere tek başına karşı koyabilecek güçte olduğunu 

ifade etmiştir505. Bu noktada altı çizilmesi gereken asıl husus; Osmanlı Kara 

Kuvvetlerinin temel askerî gücünün İmparatorluğun doğu ve batı sınırlarından 

gelebilecek tehlikelere veya bu sınırlardan ileri doğru yapılacak seferlere göre 

konumlandırılmış olmasıdır. Bu açıdan bakıldığında, timar sisteminin özellikle sınırların 

savunulmasında hızlı hareket edebilen ve her an savaşa hazır mobilize kuvvetler 

oluşturulmasına hizmet ettiği de düşünülebilir.   

16. yüzyıldan itibaren 18. yüzyılın ilk yarısına kadar Osmanlı Kara Kuvvetlerinin 

gerçekleştirdiği savaşların önemli bir bölümünün kuşatma savaşları olduğu 

görülmektedir. Timarlı sipahilerin kuşatma savaşlarında muharip kuvvetler olarak 

kullanılmasının onların askerî beceri ve yetenekleriyle örtüşmeyen bir husus olduğu 

tahmin edilebilir. Yine de sefere katılan ordunun önemli bir bölümünün timarlı 

sipahilerden oluşması nedeniyle; Osmanlı komutanlarının kuşatmalar sırasında böyle 

büyük bir kuvvetin atıl durumda bırakmayı tercih etmediği ve en azından onları kuşatma 

savaşlarında istihkam askerlerinin yerine getireceği birtakım görevlerde olarak kullandığı 

anlaşılmaktadır. Örneğin; Kanuni Sultan Süleyman’ın 1532 yılında gerçekleştirdiği 

Avusturya seferi sırasındaki Kösek Kalesi Kuşatmasında, timarlı sipahilere kalenin 

civarındaki dağlardan baltalarla ağaç kesmeleri ve kale hendeğinin odunlarla 

                                                 
505 Göriceli Mustafa Koçi Bey, a.g.e., s.34-35.  
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doldurulması emredilmiş ve hendek iki günde doldurulmuştur506. 1551 yılında 

Osmanlıların Malta Şövalyelerinin elindeki Trablus’u ele geçirmesiyle sonuçlanan 

Kuşatmasına tanık olan Nicolas de Nicolay’ın aktardığına göre; kuşatma sırasında 

yeniçerilerle birlikte timarlı sipahiler de kazdıklarını siperlerde yerlerini almışladır507.  

Kuşatma savaşlarındaki bazı istihkam görevlerinde timar ve zeamet sahiplerinin 

sahip olduğu toprağın geliri ölçüsünde hizmet etmekle yükümlü olduğuna 

rastlanmaktadır. Evliya Çelebi, 1663 Uyvar Kalesi Kuşatmasında, 1.000.000 torba dolusu 

toprağın tüm ordu mensupları tarafından hendeğe torbalarla toprak dökülmesi işinde 

timar ve zeamet sahiplerinin bin akça başına iki torba doldurmakla yükümlü olduğunu 

yazmıştır508.  

Tüm bu katkılarla birlikte; timarlı sipahilerin kuşatma savaşlarındaki en önemli 

katkılarının kuşatma kuvvetlerinin etrafını sararak onlara bir koruma alanı yaratmaları ve 

akıncılar, Tatarlar ve diğer süvari askerlerle birlikte kuşatılanlara yardım kuvvetlerinin 

gelmesini engellemeye yönelik ileri harekatlar düzenlemeleri olduğu söylenebilir.  

  Savaş meydanlarında ve kuşatma savaşlarında üstlendikleri bu görevlere karşın; 

17. yüzyıl başından itibaren özellikle Avrupa’da tüfekli piyadelerle geliştirilen saldırı ve 

savunma taktiklerinin etkisinin artmasının, timarlı sipahilerin ordu içindeki öneminin 

azalmasına ve Osmanlı Kara Kuvvetlerindeki tüfekli piyade eyalet askerlerinin sayısının 

yükselmesine yol açtığı ifade edilebilir. Ancak yine de bu gelişmelere paralel olarak 18. 

yüzyıla gelindiğinde timarlı sipahilerin de geleneksel silahlarını büyük ölçüde terk 

ettikleri ve eyerlerinde veya omuzlarında taşıdıkları tüfek ile bellerinde taşıdıkları 

tabancaların ana silahları haline geldiği görülmektedir. (Resim:34a-b) 

Timar sisteminin 16. yüzyıldan itibaren giderek bozulmaya başlamasının timarlı 

sipahilerin 17. yüzyılda askeri birliklerin yapısında ve savaş taktiklerinde yaşanan 

                                                 
506 Celalzâde Salih Çelebi, Târîh-i Sefer-i Zafer-Rehber-i Alaman [Kanunî Sultan Süleyman’ın 
Alaman Seferi (1532)], s. 55. Peçevi İbrahim Efendi, a.g.e, C.I, s.122 
507 Nicolas de Nicolay, a.g.e., s. 98-99-102-103.    
508 Evliya Çelebi, a.g.e., C.6/2., YKY, s.426.  
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değişime uyum sağlamasını engelleyen etkenlerin başında geldiği savunulabilir. 

Dönemin Osmanlı devlet adamlarının timar sistemindeki bozulmayı çok yerinde bir 

şekilde tespit ettiği; ancak sosyal, ekonomik, teknolojik ve askerî değişimleri çok iyi 

okuyamadıkları; bir başka ifadeyle sorunun kaynağına inemediklerini söylemek 

mümkündür. Bu koşullar altında giderek etkisini yitiren timarlı sipahiler 18. yüzyılın 

başlarından itibaren hizmet bölüklerinin kaldırılmasıyla yaya ve müsellem ve yörükler 

gibi geri hizmet işlerinde kullanılmaya başlanmış ve bu değişim timarlı sipahilerin 

muharip özelliklerinin ve ordu içindeki önemlerinin büyük ölçüde yitirilmesiyle 

sonuçlanmıştır509.  

 

2.2.2 Akıncı Teşkilatı ve Akıncılar 

Önceki bölümlerde, Osmanlı İmparatorluğunun bir diğer hafif süvari kuvveti olan 

akıncıların Kuruluş Dönemi Osmanlı askerî teşkilatındaki yeri hakkında bilgiler 

verilmiştir. Bununla birlikte; akıncı teşkilatının yapısından, bu teşkilatın savaş ve 

seferlerdeki başlıca görevlerinden ve kullandıkları silahlardan da bahsedilmesi 

gerekmektedir.   

14. yüzyılda Osmanlı devletinin sınırlarının genişlemesiyle birlikte; özellikle 

Rumeli hudutlarında daimî kuvvetlerin bulundurulması zorunluluğunu beraberinde 

getirmişti. Aslında benzer zorunluluğu hisseden Selçukluların bu ihtiyacı uc beylikleri 

oluşturarak gidermeye çalıştığı görülmektedir. Osmanlıların ise daha farklı bir yol 

izlediği ve devletin büyüyüp genişlemesinde önemli hizmetleri bulunan Mihaloğluları, 

Evrenosoğluları, Turahanoğluları (Paşayiğitoğulları), Malkoçoğluları ve gibi ailelerin 

önderliğinde akıncı teşkilatını kurduğu anlaşılmaktadır510. 

                                                 
509 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.III/2, s.284.  
510 Mustafa Akdağ, “Osmanlı Müesseseleri Hakkında Notlar”, AÜDTCF Dergisi, C.13, Sayı:1-2, Ankara: 
1955, s.37.  
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Merkezdeki kapıkulu ocakları ve eyaletlerdeki taşra askeri teşkilatı kurulmadan 

önce akıncıların Osmanlı Kara Kuvvetlerinin temel taşlarından biri olduğunu söylemek 

mümkündür. Ancak bu askerler, gönüllülük esasları uyarınca Osmanlı Kara Kuvvetlerine 

katılıyor ve sınır boylarında yaşayarak komşu bölgelere akınlar düzenliyorlardı. 

Akıncıları bir askeri teşkilat olarak ortaya çıkmalarının I. Murad’ın saltanat yıllarının 

sonlarına doğru olduğu; 1390’larda Bulgar Prensliklerinin ilhakı ve Tuna Nehri’nin 

Macaristan sınırı olarak kabul edilmesiyle birlikte akıncı teşkilatının gelecekteki iki 

yüzyıl boyunca koruyacağı şeklini aldığı belirtilmektedir511. Bu teşkilatlanmanın, 

akıncıların bir akıncı beyinin komutası altında ve merkezî otoritenin emir ve kontrolü 

dahilinde askerî faaliyetlerini yürütmeleri esasına dayandığı anlaşılmaktadır.  

Aslında, devletle akıncıların arasındaki ilişkinin temel düzeyde son derece basit 

olduğu söylenebilir. Devlet akıncılara için kışla tahsis etmiyor, maaş vermiyor, silah ve 

askerî teçhizat sağlamıyor ama buna karşın onları vergiden muaf tutarak ve ganimet 

kazanmalarına olanak sağlayarak geçinmelerini sağlıyordu512. Bununla birlikte; sefer 

veya akın çağrısı yapıldığı zaman buna riayet etmelerine ve sefere çıkarken Osmanlı 

tebaası olan halkın can ve mallarına dokunulmamasına son derece önem verildiği; aksi 

davranışların şiddetle cezalandırıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca bu yükümlülüklerin yerine 

getirilmesindeki sorumluluğun akıncı beylerinde veya akıncıların bağlı bulunduğu sancak 

beylerinde olduğu görülmektedir513.  

Akıncılar devlet tarafından atanan Akıncı Beylerinin etrafında örgütlenmekteydi. 

Bu beylerin genellikle Mihaloğluları, Evrenosoğluları, Turahanoğluları, ve 

Malkoçoğluları gibi akıncı ailelerinden geldiği görülmektedir. Her bir akıncı ailesi 

bulundukları bölgelerdeki akıncıların toplanmasından sorumlu olduğu ve bu ailelere bağlı 

seferlere katılan akıncılar kendi beylerinin kumandası altında hareket ettiği 

                                                 
511 Colin Imber, a.g.e., s.341.  
512 Adbülkadir Özcan, “Akıncı Maddesi”, DİA, Cilt: 2, Yıl: 1989, ss.249-250, s. 249. 
513 COA, 5 Numaralı Mühimme Defteri, Gömlek No: 288, Hicri 03-03-973, Gömlek No:1109, Hicri 04-
08-0973 ve Gömlek No:1883, Hicri 25-11-0973 
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anlaşılmaktadır. Evrenosoğlularının Selanik ve Arnavutluk, Turahanoğullarının Mora, 

Mihaloğullarının Sofya ve Semendire ve Malkoçoğullarının önce Çirmen sonra da Silistre 

dolaylarında bulunduğuna yönelik çalışmalar bulunmaktadır514. 

Osmanlıların Rumeli’ye geçişleriyle birlikte, Roma İmparatorluğunun yaptırdığı 

Doğu Roma İmparatorluğunun da devam ettirdiği yollara göre akın güzergahlarını 

belirlendiği ve sonrasında Orta Asya geleneklerine dayanarak Rumeli’deki akın 

sancaklarının sağkol, solkol ve orta kol şeklinde kol düzeniyle oluşturulduğu 

savunulmaktadır515. Bu kolların, akıncı ailelerinin isimleriyle [sağ kol Mihallu kanadı, sol 

kol Turahanlı kanadı gibi] anıldığı da ortaya konulmuştur516. Bu akıncı ailelerinin 

mensuplarının çoğunlukla Rumeli’nde olmak üzere İmparatorluğun çeşitli 

coğrafyalarında sancak beyi veya beylerbeyi olduğu da görülmektedir.   

 Akıncılar, Osmanlı kol düzenine göre teşkilatlanmasına ve merkezden gelen 

emirler doğrultusunda her koldaki akıncıların kendi başlarına akın seferleri 

düzenleyebilmesi veya müstakil görevler üstlenebilmesine karşın; gerektiğinde birkaç kol 

veya tüm kollar büyük kütleler halinde toplanarak tek bir akıncı beyinin komutası altında 

da hareket edebilmekteydiler. Böyle durumlarda akıncı beylerinin en kıdemlisi emir ve 

komutayı almaktaydı. Örneğin, Kanuni Sultan Süleyman’ın 1532 Alman seferinde 

50.000’den fazla akıncıya Mihaloğlu Mehmet Bey komuta ettiği görülmektedir517.  

Akıncı beylerinin Avrupa’da halk arasında tanınan ve haklarında şarkılar ve 

söylenceler bulunan kişiler olduğuna dair veriler de bulunmaktadır. 1530 yılında 

İstanbul’a gönderilen Habsburg (Avusturya) elçilik heyeti içinde bulunan Benedict 

Curipeschitz, Camengrad Kalesinden gelerek 200 akıncıyla kendilerini karşılayan 

                                                 
514 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Akıncı”, İA, C.I, MEB Basımevi, İstanbul:1993, ss.239-240s. 239; 
Adbülkadir Özcan, a.g.m., s. 249-250  
515 Halil İnalcık, “Osmanlı Devleti’nde Uc (Serhad)lar, Doğu Batı Makaleler II, Doğu Batı Yayınları, 
İstanbul:2016, ss.45-60, s.53.  
516 Mariya Kiprovska, “The Military Organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia, Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Ünversitesi Tarih Bölümü, Ankara:2004, s.7-8.  
517 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi (1452-1566), C.III/2, Haz. Rahmi Egemen, Lütfü Güvenç ve Rıza 
Bozkurt, Genel Kurmay Harp Dairesi Başkanlığı, Ankara: 1977, s.187. 
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Malkaschitz [ki bu ismin Malkoçoğlu’nun olduğu düşünülmektedir] adlı akıncı beyinin 

dürüstlüğü hakkında Krabatya’da ve Bosna’da bir ezgi söylendiğini duyduğunu 

yazmıştır518.   

Akıncıların kayıt altına alınarak hangi sancakta, hangi akıncı beyine bağlı ne kadar 

akıncının yer aldığının tespit edilebilmesi için akıncı defterlerinin tutulduğu 

bilinmektedir. Bu defterlere akıncıların babalarının ve kendilerinin isimleri, eşkâlleri, 

ikamet ettikleri yerlerin adları, sefere çıkmadıkları zaman yaptıkları meslekleri ve timara 

sahip olanlarının timarları kaydedilmekteydi. Bu defterlerden biri İstanbul’daki 

defterhânede; diğeri ise akıncıların yaşadığı eyalet veya sancak kadılıklarında 

bulunmaktaydı519. Bilinen en eski akıncı defterine ilişkin kayıtlar, Sofya Milli 

Kütüphanesinde bulunan bazı parçaları eksik olan 1472 tarihli akıncı defteridir520. İçinde 

Fatih Sultan Mehmet’in Otlukbeli Savaşıyla sonuçlanan Akkoyunlu seferine hazırlıkları 

içeren bir hüküm de bulunan bu defter, 15. yüzyılın ikinci yarısında akıncıların teşkilat 

yapısı ve nasıl kayıt altında tutuldukları hususlarında değerli bilgiler ihtiva etmektedir.  

1472 tarihli Akıncı Defterinde dikkat çeken bir diğer özellik deftere yazılan 

akıncılar arasında Gayri Müslimlerin sayılarının hiç de az olmamasıdır. Bahsekonu defter 

Fatih Sultan Mehmet’in Otlukbeli Savaşı öncesi yaptığı hazırlıklar doğrultusunda 

düzenlenmiş bir defterdir. Bu durumunda, Otlukbeli Savaşı öncesi Osmanlı Kara 

Kuvvetlerinin acil ihtiyaç duyduğu askerî ihtiyacı karşılamak için oluşan istisnai bir 

durum mu yoksa 15. yüzyıl için genel bir durum olduğu günümüzde hâlâ tartışma 

konusudur521.  

                                                 
518 Benedict Curipeschitz, Yolculuk Günlüğü 1530, Çev. Özdemir Nutku, TTK Basımevi, Ankara: 1977, 
s.18.  
519 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Akıncı”, s.239. Emine Erdoğan Özünlü ve Ayşe Kayapınar, 
Mihaloğulları’na Ait 1586 Tarihli Akıncı Defteri, TTK, Ankara: 2015, s.6 
520 Emine Erdoğan Özünlü ve Ayşe Kayapınar, 1472 ve 1560 Tarihli Akıncı Defterleri, TTK, Ankara: 
2017, s.15. 
521 Bu konu hakkındaki görüşler için bkz. Emine Erdoğan Özünlü ve Ayşe Kayapınar, 1472 ve 1560 Tarihli 
Akıncı Defterleri, s.25, Mariya Kiprovska, a.g.t., s.48-51, Heath Ward Lowry, Erken Dönem Osmanlı 
Devleti’nin Yapısı, Çev. Kıvanç Tanrıyar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul: 2010, s. 55-58.  



170 
 

14. ve 16. yüzyıllar arasında geçimlerinin ve zenginliklerinin önemli bir bölümü 

seferlerden kazanan akıncılar için, Osmanlı kaynaklarında genellikle “doyumluk” diye 

tabir edilen ganimet ve esirlerden ettikleri gelirler hiç kuşkusuz son derece önemliydi. 

Hatta ganimet elde etme amacının, akıncıların sefere çıkmasındaki temel motivasyon 

olduğunu bile söylemek mümkündür522. Ancak Osmanlı tarihî kaynaklarının kullandığı 

dil ve akıncıların savaşlardaki hayatlarını hiçe sayacak şekilde cesur ve fedakârca tavırları 

onların sadece mal ve zenginlik peşinde koşan maceracı süvariler değil; gaza ve cihat gibi 

güçlü dinî saiklerle de hareket eden askerler olarak değerlendirilmesi gerektiğini 

göstermektedir. Nitekim, Theodoros Spandunis, akıncıların Hristiyanları kılıçtan 

geçirmenin cennete giden yol olduğuna inandıklarını yazmıştır523. 

Akıncılığın da sipahilik gibi babadan-oğula geçtiği anlaşılmaktadır. Bunlara 

“akıncı oğlu akıncı” denildiği ve emir geldiğinde akıncıların tam askerî donanımlarını 

ifade eden bir terim olan “atla dona kâdir” bir şekilde akın veya seferlere katılmak 

zorunda olduğu görülmektedir524. Bununla birlikte, ihtiyaç halinde yeni akıncılar da 

deftere kaydedilebilmekteydi. 1586 tarihli Akıncı Defterinde ihtiyaç halinde seçilecek 

yeni akıncıların, güçlü, iyi ata binen ve silah kullanan akıncı çocukları arasından olmasına 

dikkat edildiği ve bu kişilere iki kişinin kefil olmasının da önemli olduğu 

anlaşılmaktadır525.  

Akıncı teşkilatının içinde, taviçe (toyca), onbaşı, subaşı ve kethüda olarak görev 

yapan düşük rütbeli komutanlar da bulunmaktaydı. Taviçelerin timarlı sipahilerin 

                                                 
522  “…Yanındagı ac ve akın kazancına muhtâc akıncınun gencine-i âmâlin mâlla mâl-â-mâl idüp gönlin 
gözin toyurdu.”, “…Akıncınun gül gibi yüzi dil-şad olub gonca vu nergis gibi gönli ve gözi toydı.” 
Kemalpaşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman III. Defter, Haz. Abdullah Satun, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul: 
2014, s.18 ve 27.  
523 Theodoros Spandunis, a.g.e., s.132. 
524 COA, 5 Numaralı Mühimme Defteri, Gömlek No: 1277, Hicri 02-09-973, COA, 55 Numaralı 
Mühimme Defteri, Gömlek No: 235, Hicri 24-01-993. Göriceli Mustafa Koçi Bey, a.g.e., s.35 
525 Emine Erdoğan Özünlü ve Ayşe Kayapınar, Mihaloğulları’na Ait 1586 Tarihli Akıncı Defteri, s.20-
21.  
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çeribaşılarına benzer bir görev üstlendiği; bunlar kıdemli ve kendini kanıtlamış akıncılar 

arasından seçildiği ve timarlı veya muafiyetli belirtilmektedir526.  

Bununla birlikte, başarılı akıncılara devlet tarafından timar tevcih edildiği ve 

böylece dirlikli akıncıların da ortaya çıkarak teşkilat içinde yerlerini aldığı 

bilinmektedir527. Böylelikle vergiden muaf ve timarlı olmak üzere iki sınıf akıncı grubu 

oluşmuştur528. 

Akıncıların sayılarının teşkilatın kurulduğu 14. yüzyıldan 16. yüzyılın ortalarına 

kadar artış gösterdiği söylenebilir. Sayılarının Orhan Bey zamanında 2000, I. Murat 

saltanatının son günlerinde gerçekleştirilen I. Kosova Savaşı sırasında 20.000, Kanuni 

Sultan Süleyman’ın 1530 Budin ve 1532 Avusturya seferlerinde akıncıların sayısının 

50.000 olduğu belirtilmektedir529. 16. yüzyılın ortalarında sayıları muhtemelen 40.000-

50.000 arasında kalmaya devam etmiştir. Zira akıncıların sonunu getiren hadise olarak 

kabul edilen 1595 yılındaki Yergöğü Köprüsü olayı sırasında sayılarının 50.000 civarında 

oldukları ifade edilmektedir530. 17. yüzyılın başlarında akıncıların sayılarında dramatik 

düşüşler olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin; 1620 yılında Vidin sancakbeyi Mihaloğlu 

Hızır Paşa’nın maiyetindeki akıncıların mevcudunun 3000’e düştüğü belirtilmektedir531. 

Görüceli Mustafa Koçi Bey’in 1631 tarihli risalesinde kullandığı; “akıncı taifesi dahi 

kimi kul, kimi kul namına olmuş, kimi de akıncılığı inkâr etmiş, ancak ikin bin akıncı 

kalmıştır532.” sözleriyle aslında sadece akıncıların sayılarındaki düşüşü değil bir askerî 

geleneğin 30-35 yıl içinde nasıl yok olduğunu ifade ettiği düşünülebilir.  

Akıncılık geleneğinin nasıl yok olduğu ve onların askerî olarak yürüttüğü 

faaliyetlerin hangi kuvvetler tarafından devralındığına değinmeden önce akıncıların 

                                                 
526 Emine Erdoğan Özünlü ve Ayşe Kayapınar, a.g.e, s.18.  
527 Abdülkadir Özcan, “Osmanlı Askeri Teşkilatı”, s.553. ------, “Akıncı Maddesi”, DİA, s. 249 
528 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.I, s.518. 
529 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Akıncı”, İA, s. 240; Yusuf Halaçoğlu, a.g.e., s.59. Türk Silahlı Kuvvetleri 
Tarihi (1452-1566), s.187. 
530 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.m., s. 240 
531 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.II, s.286. 
532 Göriceli Mustafa Koçi Bey, a.g.e., s.53. 
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Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinin savaş ve sefer organizasyonları sırasında 

yerine getirdikleri görevler ile silahları ve askerî teçhizatlarına hakkında bilgi 

verilmesinde fayda vardır.  

Son bir yüzyıl içinde gerçekleştirilen modern askerî tarih araştırmaların çoğunda 

akıncıların askeri teşkilat içindeki yerinin “yardımcı kuvvetler” olarak nitelendirildiği 

görülmektedir. Muhtemelen bu tarz bir nitelemeler; akıncıların Kuruluş Dönemi Osmanlı 

Kara Kuvvetlerindeki süvari sınıfının kayda değer bir bölümünü teşkil etmesinden, bu 

dönemde kazanılan zaferlerde oynadıkları rollerin daha kolay algılanabilmesinden ve 

Osmanlıların 15. yüzyıldan itibaren son derece iyi organize olmuş büyük bir askerî 

teşkilata sahip olması nedeniyle yapılan kıyaslamalardan kaynaklanmaktadır. Bir başka 

ifadeyle; Kuruluş Döneminde Osmanlı Kara Kuvvetlerinin temel yapı taşlarından biri 

olan akıncıların bu özelliğini kaybetmesinin onların yardımcı kuvvetler olarak 

nitelenmesine sebep olduğu söylenebilir. Ancak bu nitelemenin son derece hatalı olduğu; 

seferlerde ve savaşlarda üstlendikleri görevler dikkate alındığında akıncıların 

üstlendikleri askerî görevlerin tamamının aslî olduğu ve akıncıların 14. ve 16. yüzyıllar 

arasında Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinin ana muharip kuvvetlerinden biri 

olarak ele alınmaları gerektiği düşünülmektedir.  

Tarihi olaylar ve kaynaklar incelendiğinde, akıncıların üç aslî görevi olduğu 

görülmektedir: 1- Osmanlı Kara Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği topyekûn seferlerden 

bağımsız olarak uc bölgelerinden düşman bölgelerine doğru küçük veya büyük gruplar 

halinde akın seferleri düzenlemek, 2- Osmanlı Kara Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği 

seferler kapsamında olarak görevler üstlenmek, 3- Savaş meydanlarında muharip bir 

kuvvet olarak savaş taktikleri ve ordu nizamı dâhilinde savaşmak.  

Ordudan bağımsız olarak çıkılan akın seferlerinin akıncılarla en çok anılan askerî 

faaliyet olduğu görülmektedir. İsimlerinin “akın yapan” anlamında olmasının yanı sıra bu 

durumun; akıncıların kazanç elde etmesi amacıyla diğer askerî faaliyetlere oranla daha 
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çok akın yapmalarına izin verilmesi ve yabancıların abartılı dehşet duygularıyla, 

Türklerin ise romantik ifadelerle akın seferlerinden daha sık bahsetmeleri gibi 

nedenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Aslında akıncı beyinin kumandasında 

yapılmayan seferlere akın denilmemekte; 100 kişiden az akıncıya yapılan akınlara “çete” 

veya “potera”, 100’den fazla kişiyle yapılana “haramilik” denilmekteydi533. Akıncılar 

tarafından gerçekleştirilen bir sefere akın denilebilmesi için padişahtan akına çıkılacak 

yer ve zaman için hüküm gelmesi, buna göre akıncı beyinin tüm akıncılarına çağrı 

yapması, akıncılar toplanırken akın planlarının yapılması ve her koşulda akıncı beyinin 

emri altında hareket edilmesi gerekmekteydi. Bazı akınlara timarlı sipahilerden ve 

kapıkullarından gönüllü olanların da katılabildiği anlaşılmaktadır. Örneğin, 

Kemapaşazâde 1496/97 yılında Malkoçoğlu Bali Bey’e Akkirman’ın uç olarak verilerek 

akın için görevlendirilmesi ve akın çağrısı yapılması hakkında şunları yazmıştır534: 

“ Gazâ-yı ekbere ikdâm idüb, ihtimâmın illere i‘lam idüb 
kiçiçye ve uluya tenbih içün Rûm iline ve Anatolıya adamlar 
gönderdi. Uçlarda olan tovucular, ırakda ve yakînda akın 
kovucular tuyub, her birisi işin gücin koyub ‘inân-ı ‘azîmeti 
ol tarafa döndürdi. Timâr erlerinden ve kapu halkından 
gazâya gitmek isteyene, mezkûr serdârla bile Leh diyarına 
akın itmek isteyene hazret-i hudâvendigâr-ı gerdûn-
iktidârdan himmet olub…” 

 Akınlar, sadece bu işle geçinen ve artık profesyonelleşmiş akıncı süvarilerinin 

değil para ve sermaye kazanmak isteyen sıradan halktan kimselerin de katılımına açık 

olabilmekteydi.  Örneğin; 1496/97 akınında elde edilen büyük ganimetler 1498 yılında 

ikinci akının yapılmasına vesile olduğu ve sadece ilk akına gönüllü olarak katılmadığına 

pişman olan askerlerin değil; askeri bilgileri sınırlı olan halktan kişilerin de ganimet 

                                                 
533 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.I, s.518. Adbülkadir Özcan, “Akıncı Maddesi”, DİA, s. 
250  
534 Kemalpaşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, VIII. Defter, Haz: Ahmet Uğur, TTK Yayınları, Ankara: 1997, 
s.163. 
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umuduyla elindekileri satıp at, silah ve teçhizat alarak ikinci akına katıldıkları 

belirtilmektedir535.  

Akınların sadece ganimet elde etmek ve düşman kuvvetlerin yararlanabileceği 

lojistik destek yollarının imha edilmek amacıyla yapılmadığı; keşif ve fetih amaçlı 

akınların da düzenlendiği anlaşılmaktadır. Örneğin; 1383 yılında I. Murat, Arnavutluk 

dolaylarını fethetmek için Edirne’ye geçmiş ve Timurtaş Paşa’yı akıncılar ve diğer 

süvarilerle birlikte, fetihlerin kolaylaşması amacıyla bölgeye akın edip yolları ve giriş 

çıkış noktalarını öğrenmeleri için önden göndermiştir. Timurtaş Paşa da yolu üzerindeki 

kaleleri fethetmiş ve uğradığı köy ve kasabaları yağmalayarak tahrip etmiştir536.  

Özellikle 14. yüzyıl boyunca ve 15. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı paşaları ve akıncı 

aileleri komutasındaki düzenlenen pek çok akınla Trakya, Mora, Sırbistan, Bosna, Eflak 

ve Boğdan’daki kale ve şehirlerin önemli bir bölümünün ele geçirildiği görülmektedir.  

Bazı akın seferlerinin amacının da gerçekleştirilecek seferler ve kaçınılmaz 

olduğu anlaşılan meydan savaşları öncesi; Osmanlı Ordusunu arkadan veya yandan tehdit 

edilebilecek devletlerin askerî gücünün kırılması olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin; II. 

Kosova Savaşı öncesi Firuzbeyoğlu Mehmet Bey, Hasan Beyoğlu Mustafa Bey, 

Uzguroğlu İsa Bey birleşerek birkaç bin akıncı ile Eflak dolaylarına saldırdığı ve buradan 

gelebilecek tehdidi bertaraf ettiği belirtilmektedir537.  

Tarihî olaylar incelendiğinde; akın seferlerinin aslında ne kadar tehlikeli 

organizasyonlar olduğu ve yapılan bir hatanın bile büyük kayıplara yol açması riskini 

beraberinde getirdiği görülmektedir.  Zaten akın seferlerinde akıncı beyinin emrindeki 

akıncılar üzerinde kurduğu güçlü disiplinin ana nedeninin de bu olduğu 

                                                 
535 “Hâss ü ‘amm-i halk-ı ‘âlemtamâm ayağ üstüne  gelüb sefer yarağın gördiler, ırağ u yakîn atla bir adım 
atmayan âdemler akın avurdın urdılar, yüreklerinde merdânlık nişânı olan yarağa girdiler. Yürükler kara 
evlerin satub, savub kızıl börklere virdiler. Türkler çiftlerin yasadılar, öküzlerini ve ineklerini satdılar, 
atlar idinüb ele gönder aldılar, ügenderiyi yabana atdılar” Kemalpaşazâde, a.g.e., s.170-171. 
536 Müneccimbaşı Ahmed İbn Lütfullah, a.g.e., s.139-140. 
537 Hoca Saadettin Efendi, a.g.e., C.II, s.238.  
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değerlendirilmektedir. Örneğin; 1429 yılında Evrenosoğlu Ali Bey kumandasında 

Macaristan sınırına akına giden akıncı ordusu, karşısına hiçbir kuvvet bulmayınca 

tedbirsizce güçlerini dağıtarak yağma seferleri düzenlemiş; ancak bu durumu öğrenen 

düşman kuvvetlerce bozguna uğratılmıştır538.  

Sadece tedbirsizlik değil, yanlış planlanama ve akına çıkış zamanlamasının kötü 

olması da büyük riskler barındırmakta olduğu anlaşılmaktadır. Yukarıda değinilen 

halktan kişilerin bile ellerindeki satarak gönüllü olarak katıldığı 1498 yılı akınına geç 

çıkılması ve akın sırasında oyalanılmasının seferin sarkmasına sebep olduğunu; bu 

durumun yazlık kıyafetlerle sefere giden akıncıların kışa yakalanarak soğuktan 

donmalarına yol açtığını ve ayrıca dönüşün iyi planlanmaması sebebiyle büyük açlıklar 

çekildiği öğrenilmektedir539. Aslında tüm bu veriler, akın seferinin gelişi güzel 

gerçekleştirilen yağma saldırıları olmadığını, aksine iyi planlanması gereken başlı başına 

bir askerî organizasyon olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koymaktadır.  

Akıncılar, akına çıktıklarında genellikle saldırdıkları bölgedeki düşman 

kuvvetlerinin onlara hemen saldırmadığı; onların daha küçük bölükler halinde yağma 

seferlerine çıkmalarını bekledikleri; akıncılar akın bölgelerinin derinliklerine girdikten, 

ganimetlerin ağırlığı sebebiyle hareket kabiliyetleri azaldıktan ve hem kendileri hem de 

atları yorulduktan sonra onları kuşatarak imha etmeyi amaçladıkları anlaşılmaktadır. 

Osmanlıların da düşman kuvvetler tarafından uygulanan bu stratejinin farkında oldukları 

söylenebilir540. Ancak akıncılara karşı geliştirilen bu stratejinin çoğu kez başarıya ulaştığı 

görülmektedir.  

                                                 
538 Hoca Saadettin Efendi, , a.g.e., C.II, s.181.  
539 Kemalpaşazâde, a.g.e., s.171-173. 
540 Kemalpaşazâde’nin şu ifadeleri Osmanlıların bu durumun farkında olduğunu açık bir şekilde ortaya 
koymaktadır: “… emmâ akıncı dinç iken mükâbele idemiyeceğin bilüb kendüyi önünden ayırmışdı. 
…Anadek ki, gaziler akın yazılarında sinirdüb tâzileri yorgun ola, ol avcılarun elleri avıçları kazançla 
tolub, tutdukları esirler ayakları bağı olub kendüleri bozğun ve atları turgun ola.” ve “Emmâ akıncı dinç 
iken gelüb, gözüküb, kümât-ı guzâtla yüz-â-yüz olub turamadılar, ol şem‘-i cem‘-i ğazânun şu‘le-i 
fürûzânına pervâne-kirdâr kendüleri uramadılar. …Asker-i İslâm öteden berü dönişde düzenleri bozğun, 
bindükleri atları turğun ve kendüleri yorğun gelicek turışavuz, muradımızca urışavuz didiler.” 
Kemalpaşazâde, a.g.e.,, s.96 ve 142.   
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Bununla birlikte; akıncı geleneğinden gelen akıllı ve tecrübeli akıncı beylerinin 

bu tuzağa düşmediği pek çok örneğe de rastlamak mümkündür. Örneğin; 1486 yılında 

Kara Boğdan’a sefere çıkan Malkoçoğlu Bali Bey, böyle bir tuzaktan sadece kendisini 

değil yaralı, güçsüz ve yorgun akıncıları da ganimetlerle birlikte kurtararak çıkmayı 

başarmıştır541. Yine başka bir ünlü akıncı ailesinden gelen Mihaloğlu Ali Bey’in, 1494 

yılında gerçekleştirdiği akın sonrasında [ki bu akının tarihe “Dolaşma Akını” olarak 

geçtiği anlaşılmaktadır] dönüş yollarının tutulması üzerine Macaristan sınırından 

Bosna’ya doğru yay çizerek bu tuzaktan başarıyla kurtulmuş olduğu görülmektedir542.  

Akıncıların ikinci aslî görevinin Osmanlı Kara Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği 

seferler kapsamında görevler almak olduğu daha önce belirtilmişti. Osmanlı tarihî 

kaynakları incelendiğinde; genel olarak akıncıların seferlerdeki görevleri şu şekilde 

sıralamak mümkündür:   

- Düşmanların ikmal yollarını imha etmek ve insan kaynaklarını zayıflatmak, 

- Yıpratma saldırıları ve süvari manevralarıyla örtme harekatlarının 

yapılmasına olanak sağlamak, 

- Düşman karşısında psikolojik üstünlük sağlamak, 

- Savaş alanına doğru gelen düşman ordularının hareket güzergahlarını 

belirlemek,  

- Düşman askerleri yakalayarak [yani dil alarak] düşman ordunun sayısı, yapısı, 

özellikleri ve komutanların niyetiyle ilgili bilgi almak, 

- Düşmanla karşılaşılabilecek savaş alanının belirlenmesi için keşifler yapmak,  

- Osmanlı Kara Kuvvetlerinin savaş alanına intikali sırasında yaşanan 

gecikmelerin amorti edilebilmesi için zaman orduya zaman kazandırmak, 

                                                 
541 Kemalpaşazâde, a.g.e., s. 96-97 
542 Kemalpaşazâde, a.g.e., s. 140-142. 
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- Osmanlı Kara Kuvvetlerinin geçeceği yol, geçit ve köprüleri emniyete almak 

ve gerektiğinde yol ve köprü yapım/tamirlerinde görev almak, 

- Sefer sonrası dönüşlerde ordunun dümdar (artçı) olarak, ordunun güvenliğini 

sağlamak.  

Düşmanının ikmal yollarının yok edilmesi ve esirlerin alınması yoluyla düşman 

ordusuna katılabilecek ana veya yardımcı kuvvetlerden düşmanın mahrum bırakılması 

işleri seferlerde akıncıların en sık yerine getirdikleri iş olduğu görülmektedir.  

Psikolojik üstünlüğün sadece sıradan halk kitleleri üzerine yapılan saldırıların 

yarattığı korkuyla sağlanmadığı anlaşılmaktadır. Akıncıların, düşman kuvvetlerinin öncü 

veya artçı birlilerine gerçekleştirdikleri saldırıların da Osmanlı Kara Kuvvetlerine 

psikolojik bir üstünlük kazandırdığı örnekler mevcuttur. Nitekim, Varna Savaşı (1444) 

öncesinde Belgrat üzerinden geçerek Niğbolu ve Prevadi’yi kuşatan fakat sonuç 

alamayan haçlı ordusunun artçı birliklerini Niğbolu’da bulunan askerler ve akıncılarla 

basıp dağıtan Niğbolu sancakbeyi Firuz Beyoğlu Mehmet Bey, hem haçlı ordusuna 

önemli kayıplar verdirdiği hem de ele geçirdiği askerleri zırhlarıyla birlikte Edirne’ye 

göndererek Osmanlı Ordusuna moral kaynağı olduğu belirtilmektedir543.  

Osmanlı akıncılarının, düşman kuvvetlerinin gücü ve sefer planları hakkında bilgi 

toplamak amacıyla bir tür cebrî keşif de yaptıkları bilinmektedir. Düşmandan kopan 

küçük birliklere yapılan bu saldırılarla düşman askerlerinden esirler alınarak bilgi 

toplanmakta ve toplanan bilgiler bu esirlerle birlikte ordu merkezine gönderilmekteydi. 

Üstelik bu görevin sadece, akıncıların coğrafyasını, dillerini ve kültürlerini çok iyi bildiği 

Balkanlar ve Orta Avrupa’da değil Anadolu, İran ve Mısır üzerine yapılan seferlerde de 

üstlenildiği söylenebilir. Örneğin; Yavuz Sultan Selim’in İran seferinde dil alınması 

                                                 
543 Anonim Osmanlı Kroniği [Osmanlı Tarihi (1299-1512)], Haz. Necdet Öztürk, Bilge s.74.  
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amacıyla gönderdiği askeri birlikler arasında Mihaloğlu Mehmet Bey’e bağlı akıncılar da 

bulunduğu belirtilmektedir544. 

Akıncıların, 15. ve 16. yüzyıldaki seferlerde yol ve köprülerin güvenlik altına 

alınması veya köprü inşası ve tamirinde görev alınması gibi işlerde de kullanıldıklarına 

sıklıkla rastlanmaktadır. Örneğin; Fatih Sultan Mehmet’in 1478/79 yılında 

gerçekleştirdiği Arnavutluk seferi öncesinde Evrenosoğlu Ahmet Bey ile 

Turahanbeyoğlu Ömer Bey’i öncü kuvvetlerle gönderip yolları düzeltmelerini, geçişi 

kolaylaştırmalarını, yol güzergâhındaki köprüleri tamir etmelerini emrettiği; onların da 

bu emirleri başarıyla yerine getirdikleri ifade edilmektedir545. Akıncıların, yıkılması 

kendileri için felaketle sonuçlanan Yergöğü köprüsünün tamiratında da azebler, 

çerehorlar ve yörüklerle birlikte çalıştığını, 1595 yılında Eflak Seferine katılmak için bu 

köprü için hazırlanan tonbaz gemileri ve keresteler ile birlikte Rusçuk iskelesine gelen 

Topçular Kâtibi Abdülkadir Efendi’den öğrenmekteyiz546.  

Akıncıların sefer sonrasında, ordunun geri dönüşü sırasında da önemli görevler 

üstelendikleri görülmektedir. Örneğin; I. Viyana Kuşatması sonrasında Belgrad ve oradan 

da İstanbul’a hareket eden ordunun düşman saldırılarından korunması amacıyla, Kâsım 

Bey’in komutasındaki 12.000 akıncının Avusturya sınırlarından içeriye doğru akın 

yapmaları emredilmiş; böylece topraklarını korumak isteyen Habsburg kuvvetleri soğuk 

kış koşullarından etkilenen Osmanlı birliklerini takip etmek yerine savunma 

pozisyonunda tüm dikkatlerini bu birliklere vermek durumunda kalmışladır547. Bazı 

                                                 
544 Hoca Saadettin Efendi, a.g.e., Cilt IV, s.182.  
545 Müneccimbaşı Ahmed İbn Lütfullah, a.g.e., 343-344. 
546 “Hemân mi‘mâr u neccârlar da da‘vet olunup, yeniçeri ocağının neccârlarından ve Cebeci-başı Alaca 
Mehmet Ağa, mi‘mâr ü neccârlık ‘ilminde mâhir idi. Ana sipâriş olunup ve Zağarcı-başı Yeniçeri Serdârı 
ve cemî‘i zâbitleri ile başka kol olup ve ‘azebân ve neferât ve serahorân ve akıncılar ol târîhde bî-kıyâs ve 
yörükler beyleri ile bî-nihâye mevcûdlar idi. Köprüye mu‘âvenet ederler.” Topçular Abdülkadir Efendi, 
a.g.e., C.I, s.64-65. 
547 Ahmed Refik, Muhteşem Süleyman’ın Viyana Kuşatması, Yayına Hazırlayan: Ömer Kul, Babıali 
Kültür Yayıncılığı, İstanbul: 2006, s.123-124. 
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kaynaklarda Kâsım Bey ve akıncılarından bir daha haber alınamadığını 

belirtilmektedir548.  

Akıncıların bazı seferlerde ihtiyaca göre hem karavul (öncü) hem dümdar 

olduklarına rastlamaktadır. Örneğin; Fatih Sultan Mehmet’in Akkoyunlu Seferinde 

Otlukbeli Savaşı (1473) öncesi Mihaloğlu Ali Bey komutasındaki akıncı birliklerinin 

Rumeli Beylerbeyi Has Paşa Murat Paşa’nın askerleriyle birlikte öncü kuvvetler arasında 

yer aldığı ve hatta Mihaloğlu Ali Bey’in Akkoyunluların tuzak kurmuş olabileceklerini 

ön görerek Has Murat Paşa’yı Fırat nehrini geçmemesi yönünde uyardığı 

bilinmektedir549. Sefer öncesi karavul görevinde olan aynı akıncıların, geri dönüş 

sırasında Otlukbeli’nde Osmanlıların karşısına çıkan Akkoyunlular karşı dümdarlık 

yaptığı; yani Osmanlı Kara Kuvvetlerinin arka cephesini korumakla görevlendirildiği 

anlaşılmaktadır550.  

Lütfi Paşa, Âsâfnâme adlı eserinde akıncıların ordu zahirelerinin güvenliğinden 

sorumlu tutulduğunu da ifade etmektedir551. Ancak bu hususla ilgili detaylı verilere 

ulaşılamamıştır.  

Akıncıların üçüncü aslî görevi olarak savaş meydanlarında muharip kuvvetler 

olarak savaştığına ilişkin çok sayıda veri bulunmaktadır.  

Örneğin; I. Kosova Savaşında (1389), Evrenos Bey’in savaş meclisinde Osmanlı 

Kara Kuvvetlerinin uygulayacağı strateji konusunda sunduğu görüşlerin kabul edilmesi 

ve kendisinin bizzat ordunun sağ kanadında savaşması hususlarının yanı sıra yine 

ordunun sağ ve sol kanatlarında görev aldığı belirtilen, akıncı beyi olduğunu 

                                                 
548 Şeref Han, Şerefnâme II (Osmanlı-İran Tarihi), Çev. Mehmet Emin Bozarslan, Ant Yayınları, 
İstanbul:1971, s.179. 
549 Müneccimbaşı Ahmed İbn Lütfullah, a.g.e., s.330-331. 
550 “Otluk-beli ‘unvâniyle meşhur depe başında Türkman-ı bed-fercâmun beğlerinden Kafir İshak nâm 
gumrâhun alayı zâhir oldur. … Serhengler her atara âheng idüb leşkere ceng tertibi verdiler, atluya ve 
yayağa yasâğ oldı, dirildiler ve yarağa girdiler; Yasavullar sağda ve solda yürüyüb ‘askeri kulı ve nökeri 
kol kol yasadılar. Deryâyaya benzer alaylar bağlandı … Mihal-oğlı ‘Ali Beğ’e buyruldı, akınciyle dündar 
oldı; ‘askerün ardı tîğ-i tiz ve nize-i hunrizden âhenîn divar oldı” Kemalpaşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, 
VII. Defter, s.347. 
551 “Akıncı zahire içün askere karakullukçu tâyin olunmuşdur.” Lütfi Paşa, a.g.e., s. 22. 
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düşündüğümüz İncecük Balaban, Taviçe Balaban ve Serf Hamza isimli kişilerin 

bulunması akıncıların bu savaşta muharip kuvvetler olarak etkin bir rol oynadıklarına 

işaret etmektedir552. II. Kosova Savaşında (1448) ise akıncı beylerinden İshak Beyoğlu 

İsa Bey, Turahan Bey ve Mihaloğlu Hızır Bey’in ordunun sağ ve sol kanatlarında yer 

aldığı; hatta Osmanlı Kara Kuvvetlerinin sağ kanadında bulunan Turahan Bey’in Hünyadi 

Yanoş’un sağ cehanı kuşatarak düşman birliklerin moralinin bozulmasını sağladığı 

belirtilmektedir553. Ridaniye Savaşında (1518), Evrenos ve Mihaloğlu ailesinden akıncı 

beylerinin komutasında Osmanlı Kara Kuvvetlerinin sol kanadında yer alan 

akıncıların554; Mohaç (1526) Savaşında da aktif bir rol görev aldıkları görülmektedir. 

Kanuni Sultan Süleyman tarafından uç beylerine 40.000 - 50.000 akıncıdan 1000 kişinin 

seçip bir kenarda pusuya yatılması ve düşman kuvvetlerinin yerlerinden kopup 

ilerlemesiyle pusudan çıkılıp arkalarından saldırmaları emredilmiştir555. Bu örnekler, 

akıncıların çoğu önemli meydan muharebelerinde Osmanlı Kara Kuvvetlerinin sağ ve sol 

kanatlarında ana kuvvetler olarak yer aldıklarını ortaya koymaktadır.   

Akıncıların yerinde getirdikleri bu görevlerde uyguladıkları savaş biçiminin eski 

Türk süvari geleneklerine dayandığını söylemek mümkündür. Akıncıların, eski Türk 

süvari geleneğinin uzantısı olan dört aslî unsura dayanarak savaştıkları görülmektedir. Bu 

unsurlar şunlardır: 1- Hız, 2- Emir-komuta, 3- Binicilik, 4- Silahşorluk.   

Esasen, hızlı ve ani harekatların akıncıların en büyük silahı olduğu söylenebilir. 

Bir yere saldıracakları zaman bunu aniden büyük hızla gerçekleştirmekte ve aynı şekilde 

de sonlandırmaktaydılar. Konstantin Mihailoviç akıncılarla ilgili şu ifadeleri 

kullanmıştır556:  

                                                 
552 “İncecük Balaban’ıla Tovuca Balaban, Serf Hamza bunlar dahı saga ve sola turdılar.” Neşrî, a.g.e., 
s.132. 
553 Hoca Saadettin Efendi, a.g.e., Cilt II, s.239. Aydın Taneri, Osmanlı Kara ve Deniz Kuvvetleri, Kültür 
Bakanlığı, Ankara:1981, s.309-310. 
554 Haydar Çelebi Ruznâmesi, s. 126-127.  
555 Hasan Beyzâde Ahmed Paşa, a.g.e., C.II, s.65. 
556 Konstantin Mihailoviç, a.g.e., s.124. 
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“Türkler keşşaflarına “akıncı” derler. Onlar buluttan 
düşen sağanak gibidir. Bu öyle bir sağanaktır ki büyük bir 
sele yol açar, gürleyen dalgalar kıyıları aşar ve geçtiği 
yerde ne var ne yok alıp götürür; fakat uzun sürmez. 
Sağanak gibi hür olan bu bedenler uzun süre bir yerde 
kalmazlar, ancak gittikleri yeri yakar, yıkar, yağmalar ve 
orda kimseyi sağ bırakmazlar.” 
 

 Akın sonrası geri dönüş şekli hakkında da bilgi veren Mihailoviç, birliklerin 

hizaya girerek ve düşmanı bekleyerek ağır ağır ilerlediğini, düşman kuvvetleri onlara 

yetişirse geri dönüp çarpıştıklarını, zafer elde edemeyecek olurlarsa rüzgâr gibi 

kaçtıklarını ve böylece onlara kimsenin bir şey yapamayacağını ifade etmektedir557. 1436 

yılında akıncılarla bilgi veren Macaristanlı György; akıncıların yola çıktıkları zaman hiç 

yorulmak bilmediğini, son derece hızlı ve atak bir biçimde hareket ettiklerini, bir gece 

içinde üç ya da dört günlük yol gidebildiklerini ve biri onları fark edecek olursa onların 

önlerine geçip ötekilere haber veremeden ani baskınlarını yaptıklarını yazmıştır558. 

Bazı batılı kaynaklarda, başıboş çapulcular gibi yansıtılan akıncılar, aslında kendi 

içlerinde oluşturdukları emir komuta zincirine son derece bağlı olarak hareket ettikleri 

anlaşılmaktadır. Örneğin; Otlukbeli ve Rıdaniye Savaşlarında bizzat katılması 

bakımından Osmanlı askerî teşkilatını yakından tanıyan Giovanni Maria Angiolello, 

Mahmut Ağa adlı bir akıncı beyinin komutası altında olan 30.000 akıncının arasında 

sağlam bir disiplinin olduğunu ifade etmiştir559.  

Akınlar sırasında düşman topraklarında oldukları için disiplinsiz davranışlardan 

kaynaklanan bir hata tüm akıncıların hayatını tehlikeye atabilmekteydi. Bu yüzden, küçük 

gruplara bölündüklerinde bile emirler dahilinde hareket ettikleri ve akın için verilen 

zamanlara katiyetle riayet ettikleri anlaşılmaktadır. Nitekim, Konstantin Mihailoviç, 

akıncı beyinin akıncıların geri gelecekleri günü tayin ettikten sonra saldırının “Tulumbaz” 

adındaki davulun çalınmasıyla başladığını, akıncıların belirlenen zamanda gelmesinin de 

                                                 
557 Konstantin Mihailoviç, a.g.e., s.125 
558 Macaristanlı György, a.g.e., s.48.  
559 Tufan Gündüz, a.g.e., içinde Giovanni Maria Angiolello Seyahatnamesi, ss.23-122, s. 41 
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son derece önemli olduğunu geç gelen akıncı beyi olsa bile geride bırakılacağını ifade 

ederek akıncıların disipline ve zamanlamaya verdiği öneme işaret etmektedir560.  

Akıncılar yaptıkları işin doğası gereği çok iyi birer binici olmak zorunda 

olmalıydılar. Bir gecede üç-dört günlük yol almaları, hızlı ve ani saldırılar 

gerçekleştirebilmeleri ve savaşlarda süvari olarak gösterdikleri başarılar onların iyi birer 

binici olduklarının en önemli göstergesidir. Atlarına çok iyi baktıkları bilinmektedir. 

Macaristanlı György’nin akıncılarla ilgili şu ifadeleri dikkat çekicidir561:  

“Bütün harekâtlarını at üzerinde yaptıkları için, hazırlıklar 
sırasında, kendileri kadar, atlarını da hazırlayıp 
düzenlemeleri gerekir. Ancak bunu kesin çizgilerle 
belirlenmiş belirli manevralarla ve katı disiplin içinde 
gerçekleştirirler; öyle ki, koca bir hafta boyunca, gece 
gündüz demeden yol almaları gerektiğinde, bundan 
kendileri de atları da etkilenmez, şikâyet etmez. … Atlarının 
kusurlarını ve yeteneklerini o kadar iyi bilirler, onları o 
kadar mükemmel bir biçimde idare ederler ki hayvan 
ilminin tüm inceliklerine hâkim olduklarını sanırsınız. Bir 
atın kusurlarını, yeteneklerini, yaşını, değerini ve ne işe 
yarayabileceğini anlayabilmeleri için bu ata bir kez 
bakmaları yeter…” 
 

Yukarıdaki ifadelerden anlaşılabileceği gibi, akıncılar atlardan çok iyi anlıyor ve 

onların bakımına son derece önem veriyorlardı. Atlarının dinç ve eğitimli olması 

başarıyla savaşmaları ve hayatta kalması açısından çok önemli bir husus olduğundan 

zaten başka türlü bir tutumun da olağan dışı olacağı karşılanması gerekmektedir. Zira at 

yetiştiriciliğinin en az binicilik kadar önemli bir husus olduğu anlaşılmaktadır. Öyle ki 

Yergöğü Köprüsü olayından sonra akıncı teşkilatının bir daha toparlanamamasının 

sebepleri arasında, bu olayda 100.000 akın atının telef olması ve çok uzun mesafeleri kısa 

sürede kat edecek şekilde yetiştirilen ve daha birçok meziyetleri olan bu atların bir daha 

yetiştirilememesi de sayılmaktadır562. 

                                                 
560 Konstantin Mihailoviç, a.g.e., s.125 
561 Macaristanlı György, a.g.e., s.48-49. 
562 Adbülkadir Özcan, “Akıncı Maddesi”, DİA, s. 250  
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Savaşlarda gösterdikleri başarılar onların iyi birer binici olduğu kadar iyi birer 

silahşor olduklarını da ortaya koymaktadır. Osmanlı tarihî kaynaklarında akıncıların ve 

yer yer diğer süvarilerin askeri donanımı için geçen “ata dona kâdir” ifadesi onların 

teçhizatları hakkında kesin bir fikir vermese de silah ve zırhlı bir şekilde seferlere 

katıldıklarına işaret etmektedir. Çağdaş Osmanlı kaynaklarında geçen ifadelerden, görgü 

tanıklarının yazdıklarından ve görsel verilerden; akıncıların kullandıkları silahların tıpkı 

diğer süvariler gibi mızrak, kalkan, kılıç, topuz, hançer, ok ve yay’dan ibaret olduğu 

anlaşılmaktadır. Bununla birlikte; görsel verilerde sıklıkla bir tür savaş çekiçleri olan 

külünk veya süvari baltalarıyla resmedildikleri görülmektedir. (Resim:35)  

Daha önce de ifade edildiği üzere akıncılar, silahlarını kendileri temin eden 

askerlerdi. Bu nedenle, ekonomik güçlerinin yettiği ölçüde silahlandıklarından 

bazılarının bazı silahları taşımadığı söylenebilir. (Resim:36) Ancak Rumeli süvari 

gelenekleri uyarınca kalkan taşıyanların “Eflak kalkanı” veya “Rumeli kalkanı” olarak 

bilenen kalkanları kullandıkları, mızraklar olarak da tarihi kaynaklarda sıklıkla Rumeli 

süvariyle birlikte anılan “kostanicse” adı verilen mızrakları kullandıkları 

düşünülmektedir. Bu hususa ek olarak, mızraklarında çatal bayrak taşınması ve atlarının 

kuyruklarının bağlanması gibi bazı alp geleneklerinin akıncılar arasında da güçlü bir 

şekilde varlığını koruduğu görülmektedir. M. Fuad Köprülü de Kaşgarlı Mahmut’un 

alplarla ilgili aktardığı bazı âdetlerden ve alplık alametlerinden yola çıkarak; yüzyıllar 

boyunca yaşatılan Türkler tarafından yaşatılan alplık geleneğinin 16. ve 17. yüzyıllarda 

başta akıncılar olmak üzere Rumeli sınırlarındaki süvariler arasında sürdürüldüğüne 

değinmektedir563. 

Hafif süvariler olmaları ve görevlerinin gerektirdiği atiklik nedeniyle atlarında ve 

kendilerinde çok fazla zırh kullanmadığı düşünülmektedir. Bununla birlikte; Konstantin 

                                                 
563 M. Fuad Köprülü, “Alp”, Tarih Araştırmaları I, Haz. Yahya Kemal Taştan, Akçağ Yayınları, Ankara: 
2006, ss. 367-375, s.374-375.   
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Mihailoviç’in akıncıların bazılarında zırh bulunduğunu ifade ettiğini belirtmek 

gerekmektedir564. Nitekim, 1472 tarihli akıncı defterinde yer alan hükümde her on kişiden 

bir kişinin cebe olması gerektiği belirtilmiştir565. Hangi tür zırh giymeyi tercih ettiklerine 

dair ulaşabildiğimiz bir veri bulunmamaktadır. Ancak Osmanlı savaş stratejileri 

bağlamında ordu içindeki görevleri göz önünde bulundurulsa hafif zırhları tercih etmiş 

olmaları olasıdır. İstanbul Askerî Müzede bulunan Gazi Evrenos Bey’e ait olduğu 

belirtilen zincir zırh, bu zırh türünün akıncı geleneklerinde olduğunun bir göstergesidir. 

(Resim:37) Ancak erken dönemlerde bazılarının metal plakalarla güçlendirilmiş balık 

pulu biçimindeki deri zırhlar veya zırh gömlekler giymiş olmaları olasıdır.  

1586 tarihli Akıncı Defterine kayıtlı akıncıların meslekleri, kullanılan diğer savaş 

araç ve gereçleri hakkında fikir vermektedir. Söz konusu meslekler içerisinde yer alan 

bıçakçı, cebeci, matrakçı ve okçu olarak tanımlanan akıncıların bulunması; aynı zamanda 

bu kimselerin bu alet ve edevatı kullandıklarını da düşündürtmektedir566. Özünlü ve 

Kayapınar, 1472 ve 1586 tarihli akıncı defterlerinde, akıncı donanımlarıyla ilgili [naband, 

nalçacı, terzi, çizmeci debbağ ve döğencilik gibi] mesleklerin çok olmasının altını 

çizmektedir. Döğenci sayısı 1472 tarihli defterde 2 kişi, 1586 tarihli defterde 45 kişidir. 

Ancak buradaki döğenin (döven) darbe esasına dayalı bir tür zincirli gürz çeşidi olan silah 

mı yoksa harman aleti mi olduğu hususu tartışmalıdır. Nalbant ise 1472 tarihli defterde 

26 kişi, 1586 tarihli defterde 39 kişidir. Bu defterlerden akıncılar arasında cebeci, okçu, 

kılıççı, kıncı, bıçakçı, gürzî, yaycı, yelekçi ve zihgirci* gibi silah yapım ustaları olması 

dikkati çekmektedir567.  

                                                 
564Konstantin Mihailoviç, a.g.e., s.127 
565 “…buyurdum ki doldurma fiston ve cebe on kişiye bir tenktür.” Emine Erdoğan Özünlü ve Ayşe 
Kayapınar, 1472 ve 1560 Tarihli Akıncı Defterleri, s.13-14.  
566 Emine Erdoğan Özünlü ve Ayşe Kayapınar, Mihaloğulları’na Ait 1586 Tarihli Akıncı Defteri, s.23, 
42-44.  
* YN: 1586 tarihli defterin orijinal nüshasının 4’üncü sayfasında bulunan (s.733), yanlış olarak “zehgirci” 
olarak okunan ve anlamına rastlanamadığı belirtilen kelime; tez yazarı tarafıdan “zihgirci” olarak 
okunduğundan 1 zihgir ustasının da savaş aleti yapan kişiler arasında belirtmek gerekmektir. 
567 Emine Erdoğan Özünlü ve Ayşe Kayapınar, Mihaloğulları’na Ait 1586 Tarihli Akıncı Defteri, s. 44 
ve -----, 1472 ve 1560 Tarihli Akıncı Defterleri, s.34 
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Akıncıların ateşli silah kullandıklarına dair elimize tatmin edici bir veri 

bulunmamaktadır. Konu hakkında yapılan bir çalışmada; 1472 tarihli akıncı defter yer 

alan Fatih Sultan Mehmet’e hükümde geçen “…buyurdum ki doldurma fiston ve cebe on 

kişiye bir tenktür” ifadesinde geçen “fiston” teriminin ateşli silahlarla ilgili bir terim 

olabileceği imâ edilse de568 bu değerlendirmeye ihtiyatla yaklaşılması gerektiği 

düşünülmektedir. Zira Osmanlı kaynaklarında Otlukbeli Savaşına katılan akıncıların 

elinde ateşli silah ve benzeri donanımlar bulunduğuna ilişkin bir ibareye rastlanmadığı 

gibi; eldeki veriler Osmanlı süvarilerinin ateşli silahları yaygın olarak kullanılmaya 

başlamasının bu olaydan yaklaşık yüzyıl sonra gerçekleştiğine işaret etmektedir. Bu 

sebeple bu terimin ateşli silahlarla ilgili olması ihtimali düşüktür. Ancak akıncıların 

donanımlarına bakıldığında “doldurma fiston”un zırh işlevi gören bir tür kalın ceket veya 

gocuk olması ihtimali göz önünde bulundurulabilir.  

13. yüzyıldan itibaren Türk alplarının giymeye başladığı kırmızı börkün kuruluş 

dönemi Osmanlı akıncıları tarafından da giyildiğine daha önce değinilmişti. Akıncıların 

16. yüzyılın ortalarında da bu geleneği devam ettirerek kırmızı börk giydiklerine ilişkin 

veriler bulunmaktadır569. Bu nedenle, kızıl börklerin akıncıların askerî kimliğinin bir 

parçası olarak kabul edilmesi anlayışının 16. yüzyılda da sürdürüldüğü ve miğfer türü 

askerî başlıkları giymeyi pek tercih etmedikleri değerlendirmesini yapmak mümkündür. 

Ancak; Evliya Çelebi’nin, Rumeli süvari geleneklerini delilerin başlıklarından 

bahsederken “Evrenosî”, ve “Gazi Mihalî” gibi taçlardan bahsetmesi; ünlü akıncı 

ailelerine mensup akıncıların başlarında bağlı bulundukları ailelerin alameti olan başlıklar 

giymiş olabileceklerini düşündürtmektedir570.    

                                                 
568 “Doldurmafiston - frompiston {fr.)- iron stick for filling a rifle; and doldurmak {tr.) - to fill, to load 
firearm” Mariya Kiprovska, a.g.t. s.47,  
569 “… akıncı gemileri begleri Mihal oğlı Mehmed Beg dahı kırk elli bin müsellah merdâne akıncı askeriyile 
ki kızıl börkleriyile alay baġladukları yirler arsa-i rezmgâhun lâlezârlarıyıdı…” Celalzâde Salih Çelebi, 
Târîh-i Sefer-i Zafer-Rehber-i Alaman [Kanunî Sultan Süleyman’ın Alaman Seferi (1532)], s.40. 
570 Evliya Çelebi, a.g.e, C.4/1, YKY, s. 223 
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Esasen, akıncılığın babadan oğula geçmesinin akıncılıkla ilgili pek çok geleneğin 

kuşaktan kuşağa kolaylıkla aktarılmasına vesile olduğu düşünülebilir. Bilindiği üzere, 

Rumeli’nde Osmanlı fütuhatından gelen süvari geleneği 16. yüzyılın sonlarına kadar 

varlığını güçlü bir şekilde sürdürmüştür. Bu nedenle, bahsekonu geleneğin temsilcileri 

olarak kabul edebileceğimiz akıncılar, timarlı sipahiler ve serhat gazilerinin kullandığı 

silahlar, askerî teçhizatlar ve geleneksel uygulamalar arasında ciddi benzerlikler olduğu 

göze çarpmaktadır. Buna karşın, Rumeli süvarileri arasında askerî geleneklerini en erken 

terk eden grubun akıncılar olması düşündürücüdür.  

Ancak akıncı teşkilatının gücünü yitirip önemini kaybetmesi süreci 

incelendiğinde bu duruma makul açıklamalar getirmenin mümkün olduğu 

değerlendirmektedir.  

Yukarıda da değinildiği üzere; 15 yüzyılın son çeyreğinden başlayarak 16 yüzyıl 

boyunca Osmanlı dünyasındaki sosyo-ekonomik ve politik şartların getirdiği değişim 

akıncılara da yansımış; fakat akıncılar Osmanlı Kara Kuvvetleri içindeki önemli 

konumlarını korumayı devam ettirmişlerdir. Bununla birlikte; tarihî kaynaklar, akıncı 

teşkilatının gücünü yitirerek bir daha toparlanamamasını 1595 yılında gerçekleşen ve 

Osmanlı tarihine Yergöğü Köprüsü Olayı veya Köprü Faciası olarak geçen hadiseye 

bağlamaktadırlar.   

Bu olayın özet olarak şu şekilde vukû bulduğu anlatılmaktadır: 1595 yılında, 

Sadrazam Koca Sinan Paşa’nın serdar-ı ekrem olduğu ve aralarında akıncıların da 

bulunduğu kalabalık bir Osmanlı Ordusu Eflak Voyvodası Mikhail’i cezalandırmak 

amacıyla Tuna’nın kuzeyine geçerek Eflak ordusuyla karşılaşmak için Ekim ayı sonuna 

kadar Eflak dolaylarında kalmış bu sırada akıncılar da akınlar düzenleyerek ganimet 

toplamıştır. Ruz-ı Kasım’ın yaklaşması üzerine İstanbul’a geri dönme kararı alan Koca 

Sinan Paşa Tuna nehrini Yergöğü köprüsünden geçmeye karar vermiş ve akıncıları 

ordunun güvenli geçmesini sağlamak üzere dümdar olarak bırakmıştır. Ordu üç gün 
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içinde geçişini tamamladıktan sonra Sinan Paşa ganimetten gerekli payın alınması için 

tahsildarları köprünün başına dizerek akıncıların köprüden geçişinin yavaşlamasına 

neden olmuş ve nehre yaklaşan Eflak Voyvodası Mikhail top atışlarıyla köprüyü yıktıktan 

sonra geride kalan akıncıları kuşatarak imha etmiştir571.  

Bu olay sırasında orduda görevli olan Topçular Kâtibi Abdülkadir Efendi, 

köprünün üzerindeki izdihamı ve topçu ateşiyle nasıl yıkıldığını canlı ifadelerle 

anlattıktan sonra; “… ol vakitde akıncılardan ve serahorlardan ve yörüklerden bir yerde 

tabur olup, ceng ederler. Kefereden bir nicesi şemşîrden geçüp ve Müslümanlardan dahi 

nicesi şehîd oldular572” ifadeleriyle, [devlet ricali hakkında suçlayıcı ifadeler kullanmak 

istemediğinden mi yoksa bu olayın akıncı teşkilatının sonunu getireceğini ön 

göremediğinden mi bilinmez] akıncıların başına gelen felaket üzerinde pek durmadığı 

görülmektedir. Ancak daha sonraki devirlerde, yaşanan bu felaketin akıncılar açısından 

yarattığı sonuçların idrakine daha çok varıldığı söylenebilir. Örneğin; Naîmâ Mustafa 

Efendi, bu olayın sonuçlarını “Nice bin nüfus oralıkta zâyi‘ü telef olup akıncı tâifesenin 

ekseri karşı yakada bulunmakla hiç ferd halas olmayıp ol zamanda akıncı kökü kesilip 

münkariz oldı 573.” sözleriyle ifade etmektedir. 

Yergöğü Köprüsü Olayının akıncılara ağır bir darbe indirdiği son derece açıktır. 

Fakat akıncıların 14.yüzyıldan itibaren Avrupa’da gerçekleştirilen birçok akın sırasında 

akıncı beylerinin hataları veya tedbirsizlikleri yüzünden ağır zayiatlar verdiği hatta kimi 

zaman akıncı müfrezelerinin tamamının imha edildiğine rastlanmaktadır. Örneğin; 

1437/38 yılında Arnavutluk’taki Kocacık Hisarına akıncılarla sefere çıkan İsa Bey, 

Arnavutluk hâkimi İskender Bey tarafından pusuya düşürülmüş ve akıncıların çoğu 

kaybedilmiştir574. Hemen ardından 1441 yılında Janoş Hunyadi tarafından önce Mezid 

                                                 
571 Mehmet Tanju Akad, Bir Savaş Nasıl Kaybedilir? Selçuklu, Osmanlı Tarihinde Askeri Hatalar, 
Kitapyayınevi, İstanbul: 2007, s. 96. Mustafa Alkan, “The End of Akinci Corps in the Ottoman Empire”, 
International Balkan Annual Conference (IBAC), Vol.2, Y. 2012, ss.492-501. 
572 Topçular Abdülkadir Efendi, a.g.e., C.I, s.84-85.  
573 Naîmâ Mustafa Efendi, Târih-i Na‘îmâ, C.I., s.99 
574 Aşıkpaşazade, a.g.e., s.397, Neşrî, a.g.e., s.296.   



188 
 

Paşa komutasında bulunan ordudaki ve 1442 yılında Kula Şahin Paşa komutasında 

bulunan ordudaki bozguna uğrayan birliklerin büyük bir bölümü akıncı olduğu 

bilinmektedir. Arka arkaya yaşanan bu kadar büyük akıncı kayıplarına rağmen Osmanlı 

Kara Kuvvetlerinin gücü kısa bir süre için de olsa zayıflamış olduğu ancak akıncılık 

geleneğinin gücünden çok bir şey kaybetmediği görülmektedir. Bu nedenle, akıncılık 

geleneğinin 16. yüzyılın sonlarından itibaren yok olmaya başlamasının nedenlerini 

kaybedilen savaşlar ve akıncıların ağır zayiatlar vermesinden ziyade, bu devirde Osmanlı 

İmparatorluğunun ekonomik ve toplumsal yapısında yaşanan büyük buhranlarda ve savaş 

stratejilerinin değişen doğasında aramanın daha yerinde olacağı değerlendirilmektedir.  

Nitekim, Emine Erdoğan Özünlü ve Ayşe Kayapınar tarafından yayımlanan 1472, 

1560 ve 1586 tarihli Akıncı Defterlerinde kanunlara aykırı olmasına rağmen akıncı 

yazılanlar arasında şehirlerde bir meslekle iştigal oldukları görülmektedir575. Şehirlerde 

bir zanaat icra eden veya esnaflık yapan akıncıların, 16. yüzyılın başlarından itibaren 

yavaş yavaş askerlik mesleğinden uzaklaşmaya başlayarak savaşçı yapılarını ve 

kültürlerini yitirme sürecine girmiş olabileceği ve bu durumun 1595’de yaşanan olay 

sonrasında akıncılık geleneğinin yeniden canlanmasına engel teşkil etmiş olma ihtimali 

göz önünde bulundurulabilir. Zira kaynaklarda 17. yüzyılda akıncılığın yeniden 

canlandırılmasına yönelik toplumsal bir hareketliliğin olduğuna veya devlet yönetiminin 

bu konuda ciddi bir gayret gösterdiğine dair güçlü işaretlere rastlanılmamaktadır.  

17. yüzyılın başından itibaren Habsburglar ile yapılan savaşlarda tüfekli 

piyadelerin önemini kavrayan Osmanlı devlet ricalinin dikkatini tüfekli piyade teminine 

kaydırması ve askerî teşkilatta yapılması gerekli görülen reformların ciddi sorunlar 

çıkartmaya başlayan kapıkulları ve timarlı sipahiler üzerinde yoğunlaşması gibi 

hususların akıncı teşkilatının ihyası meselesinin göz ardı edilmesine yol açmış olabileceği 

                                                 
575 Emine Erdoğan Özünlü ve Ayşe Kayapınar, 1472 ve 1560 Tarihli Akıncı Defterleri, s.34. .……., 
Mihaloğulları’na Ait 1586 Tarihli Akıncı Defteri, s.23 ve 42-44. 
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göz önünde bulundurulabilir. Ayrıca akıncı teşkilatının gücünü yitirmesinden doğan 

boşluğun daha güvenilmez olmalarına karşın son derece etkin ve daha az masraflı olan 

Kırım Hanlığı Tatarları tarafından doldurulması, Osmanlı devlet ricalinin gözünde akıncı 

teşkilatının yeniden canlandırılmasını gereksiz kılmış olması da muhtemeldir. Nitekim, 

1595 yılında akıncıların ağır kayıplar verdiği olay sonrasında Osmanlıların elindeki 

Yergöğü Kalesini kuşatan Eflak Voyvodası Mikhail’in, Tatar Hanı Gazi Giray Han’ın 

100.000 Tatar askeriyle yardıma gelmesi nedeniyle geri çekilmek zorunda kaldığı 

belirtilmektedir576; ki bu durum, Tatar kuvvetlerinin 16. yüzyılın sonunda zaten Osmanlı 

akıncıların yerini aldıkları veya almak üzere olduklarının göstergesi olarak kabul 

edilebilir. Bu hususlara ek olarak; akıncıların güçlerini ve etkilerini yitirmelerinin 

ardından, serhad gazilerinin devreye girerek sınır boylarının savunması, istihbarat, keşif, 

kılavuzluk ve orduya zaman kazandırma gibi işlevleri etkin bir şekilde yerine getirilmeye 

başladığı da söylenebilir. 

Yukarıdaki değerlendirmeler ışığında bakıldığında; yaklaşık 250 yıl boyunca 

Osmanlı Kara Kuvvetlerinde varlığını ana muharip unsur olarak sürdüren akıncıların, 

Yergöğü Köprüsü Olayından yaklaşık 30-35 yıl sonra sayılarının neden birkaç bine 

düştüğü ve üstlendikleri görevleri serhat gazileri ile Kırım Tatarlarına nasıl bıraktıkları 

çok açık daha bir şekilde anlaşılabilmektedir.   

 

2.2.3 Serhat Kulu Süvarileri (Fârisân, Gönüllüler):  

 15. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı İmparatorluğunun doğu  ve batı 

sınırlarındaki şehir ve kalelerin korunması, akınlara çıkılması ve keşif harekâtlarının 

düzlenmesi amacıyla genel olarak “serhat kulu” adıyla anılan ve yerel düzeyde aktif olan 

hafif süvarileri kuvvetlerinin oluşturulmaya başlandığı anlaşılmaktadır. Kale askerleri 

                                                 
576 Topçular Abdülkadir Efendi, a.g.e., C.I, s.84-85. 
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olan serhat kulu süvarileri maaşlarını bulundukları eyaletin maliyesinden veya ocaklık* 

olarak gösterilen yerin hasılatından almaktaydılar. Serhat kulu süvarileri incelendiğinde 

Fârisân, Beşli ve Gönüllü adı altında askerî cemaatlere rastlanmaktadır. 

Ancak fârisan teşkilatının olduğu yerde beşlilerin ismine, beşlilerin isminin 

geçtiği yerde fârisan ismine rastlanmaması ve her ikisinin de cemâat-i evvel, sânî, sâlis 

ve râbi isimleriyle ortalara ayrılması nedeniyle bu ikisinin aynı olduğu sanılmaktadır577.  

 Fârisân, Arapça “at” anlamına gelen “Fer” kelimesinin ism-i fâili olup Farsça “-

ân” ekiyle çoğul hale getirilmesinden türetilen bir kelimedir578. Beşliler ise, süvarilerin 

her beş hanenin birinden alınması nedeniyle bu isimle anılmaktadırlar579. Esasen, 

Osmanlı tarihî kaynakları incelendiğinde en çok fârislerin ismine rastlanmaktadır. Ancak 

bu kelime genellikle süvari anlamında da kullanıldığı580 için bu askeri teşkilatın tam 

olarak hangi savaşlarda ne gibi yararlılıklar gösterdiklerinin Osmanlı tarihî 

kaynaklarından yola çıkılarak kestirilmesi oldukça güçtür. 

 Benzer bir durum gönüllüler için de geçerlidir. Bilindiği üzere, Osmanlı Kara 

Kuvvetlerine kuruluşundan beri farklı amaç ve şekillerde yaya veya piyade gönüllü 

askerler katılmaktaydı. Örneğin; Stephan Gerlach, Osmanlı Kara Kuvvetlerinde kendi 

istekleriyle savaşa katılan gönüllülerin bulunduğunu, bunlara para ödenmediğini, sadece 

peksimet ve çorba verildiğini ve geçimlerini ganimet toplamakla sağladıklarını 

yazmıştır581. Henry Blount da bu konuda şu bilgileri vermektedir582. 

“ Sipahilerin yanı sıra bir başka atlı türü daha vardı. 
Bunlara Gönüllüler deniliyordu ve kendi masraflarını 
kendileri karşılıyordu. Bunlar da üç türdeydi. Bazıları 
yağma umusuyla, bazıları bir tımar kazanmak için savaşa 

                                                 
* YN: Ocaklık terimi burada “yurtluk” anlamında değil; gelir kaynaklarının bir kısmının kamunun bazı 
giderlerinin karşılanması amacıyla belirli bir kaleme tahsis edilmesi anlamında kullanılmaktır.   
577 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.III/2, s.287-288. 
578 Abdülkadir Özcan, “Fârisân”, DİA, Ek-1, Yıl:2016, s.442. 
579 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.II, s.575. 
580 Örneğin; “…Gāzilerden nâmdâr, mücâhid, faris dilâverler ılgar ile çarka arzûsiyle birkaç menâzil 
ordudan ilerü kal‘â altına vardukda…” Topçular Kâtibi ‘Abdülkâdir (Kadri) Efendi Tarihi, C.II, 
s.1165.  
581 Stephan Gerlach, Türkiye Günlüğü 1573-1576, C.1, Ed. Kemal Beydili, Çev: Türkis Noyan, Kitap 
Yayınevi, İstanbul:2007, s.129 
582 Henry Blount, Doğu Akdeniz’e Yolculuk (1634), ODTÜ Yayıncılık, Ankara: 2010, s. 60 
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katılıyorlardı, son grup da İslam uğruna ölerek cennete 
gitmeye hak kazanmak amacıyla gönüllü oluyordu. … Çoğu 
“zafer kazanmadan evlerine dönmezler” diye biliniyor.” 
 

 Paul Rycaut ise, savaş sırasında timar ve zeamet sahiplerinin “Gönüllüler” denilen 

kendi isteğiyle orduya katılan maceracı askerlerle birlikte tutulduğunu; masraflarını 

kendileri karşılayan bu gönüllülerin savaşlarda yararlılık gösterirse timarlıların ve 

zaimlerin yerlerini alabildiğini; bu sebeple de oldukça cesur hareket ettiklerini 

belirtmektedir583.  

 Bu bağlamda; gerçekleştirilecek çalışmalar sırasında, gönüllü olarak orduya 

katılan askerî birlikler ile sınır kalelerinde görev yapan “gönüllü” isimli hafif süvari 

teşkilatının ayrımına dikkat edilmesi gerekmektedir. Serhat kulu süvarileri olarak 

kalelerde görevli süvariler olan “gönüllüler”, 15. yüzyıl sonları ve 16. yüzyıl başlarında 

kurulmuş bir teşkilattır ve genellikle yerel ahali arasındaki iyi biniciler arasından 

seçilmekteydiler. Bunların “Gönülü Ağası” ismiyle anılan ağalarının yanı sıra kethüda, 

kâtip, alemdar ve çavuş gibi zabitleri de bulunmaktaydı. Sağ ve sol olarak iki kısma 

ayrılan gönüllülerin her bir kısmı bölüklere ayrılmıştı584.  

 Farisan birlikleri de birinci ve ikinci ağa ismi verilen iki ağaya bağlı olarak 

vazifelerini yerine getirmekte ve sancak merkezindeki kalede ikamet etmekteydiler.585 

Farklı teşkilat isimleri altında anılıyor olmalarına karşın, genel olarak serhat kulu 

süvarilerinin askerî görev ve niteliklerinin hemen hemen aynı olduğu; bu nedenle de 

bunların aynı başlık altında ele alınmasının daha doğru olacağı düşünülmektedir.  

Serhat kulu süvarilerinin en temel görevlerinin bulundukları kalenin ve sınır 

boylarının korunmasını sağlamak olduğu anlaşılmaktadır586. Ancak seferlerde aktif 

hizmetlerde bulundukları ve ihtiyaç halinde eskiden akıncıların yerine getirdiği bazı 

                                                 
583 Paul Rycaut, a.g.e., s. 343. 
584 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.III/2, s.288. Abdülkadir Özcan, “Osmanlı Askeri 
Teşkilatı”, Osmanlı Ansiklopedisi, C.6, s.554. 
585 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.III/2, s.288. 
586 Abdülkadir Özcan, “Fârisân”, DİA, s.442. 
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görevleri üstlendikleri de görülmektedir. Örneğin; 1663 Savaşı sonrası Osmanlıların 

Uyvar Kalesi Kuşatması sırasında Tatar askerinin orduya katılması gecikince serhat kulu 

süvarilerinin 7 kola ayrılarak Uyvar Kalesi etrafına akına gönderildiğini, bu olayın şahidi 

olan Evliya Çelebi tarafından öğrenmekteyiz587.  

 Esasen, serhat kulu süvarilerinin akıncı geleneğini en canlı sürdüren süvariler 

olduğunu söylemek mümkündür. Ömer Bosnavi tarafından kaleme alınan “Tarih-i Bosna 

der Zaman-ı Hekimoğlu Ali Paşa” adlı eserde; 1736 Osmanlı- Habsburg Savaşı sırasında 

emrine verilen seçkin serhat süvarileriyle önemli başarılar elde eden Mehmet Kaptan’ın 

üstendiği görevler, harekât tarzı ve çarpışma şekillerine bakıldığında akıncıların savaş 

geleneklerinin 18. yüzyılın ortalarında serhat süvarileri arasında hâlâ yaşatıldığı 

görülmektedir588.   

 Serhat kulu süvarilerinin görevlerinin; seferlerin niteliğine bağlı olarak yolların 

onarılması, köprü inşa edilmesi ve nakliyatların gerçekleştirilmesinin sağlanması gibi 

işleri kapsadığı düşünülmektedir589. Bu hususlara ek olarak; bazı önemli olaylara ilişkin 

haberleşmenin sağlanmasında da kullanıldıkları görülmektedir. Örneğin; Naîmâ Mustafa 

Efendi, 1645 yılında Erdel Voyvodası Rakoçi’nin Eğri Kalesi yakınlarında olan 

Avusturya’nın kontrolündeki Semendire Kalesini Kuşatmasını tenkit eden mektubun 

İstanbul’dan Budin’e, Budin Beylerbeyi Hüseyin Paşa tarafından Eğri Kalesine 

gönderildiğini; Eğri Kalesini paşasının da bu mektubu fârisân ağası Muhtar Ağa ile 

birlikte Avusturya sınırındaki Rakoçi’ye gönderdiğini yazmıştır590.  

Birkaç görsel veri haricinde Serhat kulu süvarilerinin askerî kıyafetleri ve 

silahlarına ilişkin fazla veriye ulaşılamamıştır. (Resim:38) Çarpışma harekât ve tarzları 

bakımından akıncı geleneklerini yaşattıkları göz önünde bulundurulursa Rumeli süvari 

                                                 
587 Evliya Çelebi, a.g.e., C. 6/2, YKY, s.421 
588 Ömer Bosnavi, Tarih-i Bosna der Zaman-ı Hekimoğlu Ali Paşa, Haz. Kâmil Su, Kültür Bakanlığı 
Yayınları, Ankara: 1979, s. 89. 
589 Virginia H. Aksan, Kuşatılmış Bir İmparatorluk. Osmanlı Harpleri 1700-1870, s.63. 
590 Naîmâ Mustafa Efendi, Târih-i Na‘îmâ, C.III, s.1069. 
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geleneklerini yansıtan hafif süvari askerî donanıma sahip oldukları düşünülebilir. 

Bununla birlikte, 1655 yılında Van Kalesinde bulunan 1000 deli ve 1000 gönüllü 

hakkında detaylı tasvirler yapan Evliya Çelebi’nin ifadeleri gönüllülerin kıyafetlerinin 

delilerinkinden çok da farklı olmadığını ortaya koymaktadır591:  

“Deli bayrakları kırmızı ve yeşildir, gönüllü bayrakları 
sarılı ve allıdır; nicesi gök katlavî demire gömülmüş olup 
butluklu, dizbendli, toğulkalı, zırh-ı zireh-külâh serpenâhlı 
ve kaz göğüslü demir giymişler, ancak gözleri görünür, 
hepsi demire gömülmüş heybetli ve korkutucu adamlardır 
ki her biri gerçekten de Divane Hurum suratlı deliler ve 
gönüllülerdir. Ayaklarındaki çizmelerinde ve Kubadî 
pabuçlarında kopçalı çakşırlarında çekirdekli ve çarhlı 
mahmuzları olur ki onunla at arına ökçe edip mahmuz 
ederler. Bütün atları al ve ala kına ile Haşani ve Hüseynî 
boyunlarında ve karınlarında kınalı kızıl kana boyanmış 
Tunageçidi kınalı atları yancıklı, bahrî hotaslı, sineleri 
demir kalkardı ve alınları demir harbalı, sağrıları kaplan 
ve panter postlu küheylân atlar üzere bu anılan silâhlı 
2.000 deli ve gönüllü askerinin binden fazla da enselerinde 
çifte çifte silâhlı samur kalpaklı güneş parçası süt gibi 
beyaz mahbûb köçekleri ile geçerken sağ kolda deli askeri 
ve sol kolda gönüllü askeri at başı beraber üzengi üzengiye, 
diz dize olup âdâb üzere geçtiler.”  
 

Evliya Çelebi’nin yukarıdaki ifadelerinden, Van Kalesindeki gönüllüler ile deliler 

arasındaki en önemli farkın gönüllülerin sarılı kırmızılı bir bayrak, delilerin ise kırmızılı 

yeşilli bir bayrak taşımaları olduğu sonucunu çıkartmak mümkündür. Evliya Çelebi 

ayrıca, bu süvarilerin uçlarında bayrak sallanan altın yaldızlı topuzlara sahip kostaniçe 

mızraklar taşıdıklarını da belirtmektedir592.  

Ancak başka kaynaklardan elde edilecek yeni bilgilerle karşılaştırma yapmadan, 

ünlü Osmanlı seyyahının aktardığı bu bilgilere dayanarak gönüllülerin silah ve 

kıyafetleriyle ilgili bir genelleme yapılmasının doğru olmayacağı düşünülmektedir. Zira 

eserinin bir başka yerinde, Evliya Çelebi’nin, Kanuni Sultan Süleyman zamanından beri 

Mitroviçse’de timarlı sipahilerin cebelisi olan süvarilerin* kıyafetlerine ilişkin yaptığı 

                                                 
591 Evliya Çelebi, a.g.e, C.4/1, YKY, s. 223-224. 
592 Evliya Çelebi, a.g.e, C.4/1, YKY, s. 223-224. 
* YN: Evliya Çelebi bunları deli olarak tanımlamadığı gibi kadim cebeli olduklarını vurgulamaktadır. 
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tasvirlerin tıpkı delilerinkine benzediği görülmektedir593. Mitroviçse’nin 16. Yüzyılın ilk 

yarısında elinde çok sayıda deli olduğunu bildiğimiz Bosna Sancak Beyi Hüsrev Paşa** 

tarafından fethedildiğini göz önünde bulundurduğumuzda; Mitroviçse cebelilerinin bu 

delilerin mirasını yaşatan kişiler olması ihtimali güçlenmektedir. Bu örnek; serhat kulu 

süvarilerinin yaşadıkları bölgelere göre silah ve kıyafet bakımından farklı gelenekleri 

yansıtabildiklerini ortaya koyması bakımından önemlidir. Bu nedenle, serhat kulu 

süvarilerinin silah, teçhizat ve kıyafet bakımından tıpkı sipahiler, akıncılar ve deliler gibi 

Rumeli süvari gelenekleri bağlamında değerlendirilmesi gerektiği savunulmaktadır.   

Bu noktada; Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde görev alan ve son 

yıllarda araştırmacıların ilgisini daha fazla cezbetmeye başlayan deliler hakkında da bilgi 

verilmesi yerinde olacaktır. Aslında serhat kulu süvarileri olarak kabul edilmelerine 

karşın; gönüllüler ve fârisân gibi sadece sınır boylarındaki kalelerde görevli olmamaları 

ve devlet ricalindeki önemli paşaların özel birlikleri olarak hizmette bulunmaları 

nedeniyle delilerin ayrı başlık altında ele alınmasının daha doğru olacağı 

düşünülmektedir.  

 

2.2.4 Deliler  

 Deliler isimlerini, canlarını hiçe sayarak korkusuzca düşmana saldırmalarından 

almaktaydılar. Kıyafetlerinde kullandıkları bazı alametler onların eski bir Türk geleneği 

olan alplık/bahadırlık ile bağlantılı olduklarını koymaktadır. Özellikle, delilerin atlarında 

veya kendi üstlerinde taşıdıkları kaplan veya pars postu bu bağlantının en açık 

göstergelerinden biri olarak kabul edilebilir. (Resim:35) Bilindiği üzere; Uygur sanatında 

pars kürkünden çakşır ve at takımı kullanılan alp tasvirlerine sıklıkla rastlanmaktadır594.  

                                                 
593 Evliya Çelebi, a.g.e, C.6/1, YKY, s. 221. 
** YN: Hüsrev Paşa’nın maiyetinde yaklaşık 10.000 deli olduğu bildirilmektedir. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 
a.g.e, C.II, s.574. Abdülkadir Özcan, a.g.m., s.133. 
594 Emel Esin, a.g.e., s.286. 
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 II Murad devrinde “Tevarih-i Al-i Selçuk” adlı eserini kaleme alan Yazıcızâde 

Ali’nin, 13. yüzyıldaki Selçuklu alplarından/bahadırlarından bahsederken kaplan ve 

ejderha alegorilerini kullanması bir tesadüf olmamalıdır595. Nitekim, alpların/bahadırların 

atlarının boynuna kutas astıklarını ve avda ok ile kaplan vuran alpların bileğine kaplan 

kuyruğu, kuş vuranların ise başlarına sorguç taktıklarını belirten Yazıcızâde Ali’nin bu 

gelenek hakkında bilgi sahibi olduğu açıktır596.  

 Alplık/bahadırlık geleneğinin Türkler tarafından Rumeli’ye sadece Anadolu’dan 

üzerinden değil Karadeniz’in kuzeyinde yaşayan Türkler vasıtasıyla da taşındığını 

düşündüren veriler bulunmaktadır. Örneğin; 1436-52 yılları arasında Karadeniz’in 

kuzeyinde gerçekleştirdiği ticari faaliyetlerin sonucunda Tatarlarla yakın ilişkiler kuran 

ve bu sayede onların gelenekleriyle ilgili pek çok bilgiyi günümüze aktarabilmiş olan 

Josaphat Barbora’nın Tatarlar arasındaki “Deli Bahadır” lakaplı süvarilerle ilgili verdiği 

şu bilgiler son derece dikkat çekicidir597:    

“Onların meziyetleri ve iyilikleri, bir noktaya kadar akıl ve 
mantığın dışındadır. Bunlardan biri her ne yaparsa 
diğerlerinin hoşuna gider. Çünkü, yiğit olduklarından 
dolayı yaptıkları her şey, halka güzel ve sevimli görünür. 
Bu “Deli Bahadır”lardan pek çoğu savaş veya 
çatışmalardan canlarını hiçe sayarlar ve hiçbir tehlikeden 
korkmazlar. Hatta, korkusuzca ve akılsızca ileri saldırırlar 
ve kılıç savururlar. Nitekim, korkaklar da onlardan örnek 
alıp savaşta cesaretli davranırlar.”  
 

 Delilerin, Osmanlı Kara Kuvvetlerinde ilk olarak ne zaman ortaya çıktıkları tam 

olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte; “Hadîkatü’s- Selâtîn” adlı eserde delilerin 

Niğbolu Savaşına (1396) şu şekilde katıldığı rivayet edilmektedir598.  

“Dirlik yiyenlerden gayrı gönülli Rûm ili dilaverlerinden 
ki, içlerinde bahâdura “Deli” dirler birbirine “Be deli” 
diyü söyler, bedeli yok dîvâne yiğitlerden yollarda orduyı 
hümâyûnlarına hezâr merdâneler mülhak olurdı; ki, 

                                                 
595 Yazıcızâde Ali, a.g.e. s. 368-369. 
596 Yazıcızâde Ali, a.g.e. s. 346-347. 
597 Tufan Gündüz, Josaphat Barbora Anadolu’ya ve İran’a Seyahat, Yeditepe Yayınları, İstanbul: 2005,  
s.31 
598 Celâlzâde Sâlih Çelebi, Hadîkatü’s- Selâtîn, s.105.  
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kartallu kartallularınun kanadları başlarına devlet 
konacağına dâll-idi.” 
 

 Eğer yukarıda aktarılan rivayet doğru ise, delilerin Osmanlı Kara Kuvvetlerinde 

14. yüzyılın sonlarından itibaren görülmeye başladığı söylenebilir. Bununla birlikte; 

modern kaynaklarda delilerin Osmanlı Kara Kuvvetlerinde 15. yüzyıl sonlarından 

itibaren veya 16. yüzyılda yer almaya başladıkları belirtilmektedir599. Ancak 

Cihânüma’nın bazı nüshalarında II. Kosova (1448) Savaşında delilerin bulunduğuna dair 

ifadelerin bulunması; onların 15. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Kara Kuvvetleri içinde 

yer aldıkları ihtimalini güçlendirmektedir600.  

           Bununla birlikte; 16. yüzyılda Rumeli Beylerbeyi ile Semendire ve Bosna 

sancakbeylerinin emri altında bulunan delilerin ilk olarak buralarda teşkilatlandığını 

söylemek mümkündür. 16. yüzyılda Yahyapaşazâde Bâli Bey ile Bosna sancakbeyi 

Hüsrev Bey’in maiyetinde 10.000 kadar deli olduğu belirtilmektedir601. Ancak kısa süre 

zarfında sadrazam, vezirler ve beylerbeyleri gibi devlet ricalinin kendi maiyetlerinde deli 

birlikleri oluşturmaya başlamasıyla birlikte bu birliklerin yaygınlaştığı anlaşılmaktadır602. 

Nitekim, 16. yüzyılın başında kaleme aldığı eseriyle Osmanlılar hakkında değerli bilgiler 

sunan Theodoros Spandunis, inançları uğrana ölmek için yanıp tutuştukları için deli adı 

verilen bu süvarilerin küçük bir topluluk olduğunu; her bey ve her komutanın kendi 

birliğine görkem ve renk katmak için bunlardan bir miktar bulundurduğunu yazmıştır603. 

16. yüzyılın ortalarında İstanbul’u ziyaret eden Nicolas de Nicolay, delilerin orduya 

gönüllü olarak katıldıklarını, tek bir kuruş bile almadıklarını; ancak içlerinden çoğunun 

                                                 
599 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e, C.II, s.573. Abdülkadir Özcan, “Deli”, DİA, C.9, Yıl:1994, ss.132-135, 
s.132.  
600 “Kartallılaruñ başların devler konacağına hümâyî adları dâll olmışdı. Deri takyyeli delilerüñ atları 
boynundagı öten ziller, dürttüştükleri küffâruñ nâle vü figânları idi.” Neşrî, a.g.e., s.301. 
601 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e, C.II, s.574. Abdülkadir Özcan, a.g.m., s.133. 
602 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e, C.II, s.574. 
603 Theodoros Spandunis, a.g.e, s.132. 
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beslenmesi ve bakımının paşalar, beylerbeyi ve sancakbeyleri tarafından üstlenildiğini ve 

her birinin maiyetinde birkaç deli bulunduğunu yazmıştır604. (Resim:39a-b)  

Delilerden oluşan 50-60 kişilik birliklere “bayrak” denildiği ve birkaç bayrağın 

birleştirilerek “delibaşı” denilen ağaların emrine verildiği bilinmektedir605. Delibaşıların 

gösterdikleri başarılara göre sancak beyliğine kadar yükselebildiği de anlaşılmaktadır. 

Örneğin; Naîmâ Mustafa Efendi, 1592 yılında Bosna Beylerbeyi Hasan Paşanın ele 

geçirdiği Bihke Kalesinin sancağını Ferhat Paşanın delibaşı olan Rüstem Bey’e verdiğini 

belirtmiştir606. Tarihî kaynaklarda, sadece delibaşıların değil delilerin de gösterdikleri 

başarılara göre timar tevcihi alma veya yükselme olanağına sahip olduklarına dair veriler 

vardır. Stephen Gerlach, Alman bir asilzâde olan Friedrich von Weichselberg’ın kafasını 

kesen Deli Pervane adlı delinin ve Albay Herbort von Auersberg’in kafasını kesen Deli 

Reggier (Recep?)’in bu sayede aldıkları paraları arttırdıklarını ve zeamet sahibi 

olduklarını; bu sayede bu kişilerin ileride alaybeyi ve sancak beyi rütbesine yükselme 

olanağına kavuştuğunu yazmıştır607.   

            Deliler’in genellikle Rumeli süvarileri olmaları, onların sadece Avrupa 

sınırlarında savaştıkları anlamına gelmemektedir. Devlet ricalinden kişilerin maiyetinde 

olmaları sebebiyle bağlı bulundukları kişilerle birlikte Osmanlı İmparatorluğunun dört bir 

yanında savaşlara katıldıklarına dair bilgilere 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı tarihî 

kaynaklarının çoğunda rastlamak mümkündür.  

           Celâlzâde Mustafa Çelebi “Selimnâme” adlı eserinde delilerin Çaldıran Savaşında 

(1514) hazır bulunduğunu yazmıştır608. 1526 Mohaç Savaşına akıncılarla birlikte çarhacı 

                                                 
604 Nicolas de Nicolay, a.g.e, s. 277-278. 
605 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e, C.II, s.574. Abdülkadir Özcan, a.g.m., s.133. 
606 Naîmâ Mustafa Efendi, a.g.e, C.I s.52 
607 Stephan Gerlach, a.g.e, C.I, s.255 
608 “Rumili şahbâzlarının koçaklarıi pos-pûşları, çıkrık mahmuzlu delüleri başları yüklü kartal kanatları 
ile tınanmış müşekkel ve mevzum, divâneleri, perr-ü-bâl-i murğ ile kendüye zib-ü-ziver virmiş mehib-sûret, 
merdânleri, gûrğ-kürklü, peleng-libaslu, neheng-nıreng kaplanları, sâhib-ı nânum-u neng, zeng-i çeng 
arslanları, süvar oldılar.” Celâlzâde Mustafa, Selim-nâme, Haz. Ahmet Uğur ve Mustafa Çuhadar, Kültür 
Bakanlığı, Ankara:1990, s.147 



198 
 

olarak katılan delilerin Macar öncü kuvvetleriyle gerçekleştirdikleri çarpışmaların ve 

1554 yılındaki İran seferine katılan delilerin gösterdikleri yararlıkların Süleymannâme 

minyatürlerine yansıdığı görülmektedir609. Celâlzâde Mustafa Çelebi, “Tabakâtü’l 

Memalik ve Derecâtü’l Mesalik” adlı eserinde Boğdan seferinde Rumeli akıncılarının 

gerisinde delilerin bulunduğunu yazmıştır610.   

           Bu bilgiler ışığında delilerin; 16. yüzyıldaki sefer ve savaşlarda çarhacılık yapmak 

ve hızla saldırarak düşman ön saflarında karışıklıklar yaratmak görevlerinde 

kullanıldıkları söylenebilir. 17. yüzyılda da yer yer aynı görevlerini sürdürdükleri ancak 

daha çok maiyetinde bulundukları kişilerin muhafız birlikleri olarak savaşlara katıldıkları 

anlaşılmaktadır. Bununla birlikte; sefer ve savaş koşullarına göre farklı operasyonel 

görevler de üstlenen delilerin görünümlerinin düşman kuvvetleri ve ahalisi üzerinde 

korku ve endişe yaratması; onların ordu içindeki temel görevlerinden birinin de düşman 

üzerinde psikolojik üstünlük sağlanmasına katkıda bulunmak olduğunu göstermektedir. 

  Genel görünümlerinin Osmanlı İmparatorluğunu ziyaret eden yabancıların 

kolaylıkla ilgisini çekmesinden ve Osmanlı müverrihlerinin tarih anlatımına renk katacak 

unsurlar içermesinden dolayı delilerin kıyafetleri ve silahlarıyla ilgili daha detaylı 

bilgilere sahip olabilmekteyiz.  

Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanlı topraklarını ziyaret eden Luigi 

Bassono, delilerin korku salma amacıyla ayı ve kurt derisi giydiklerini; başlarının 

üzerinde oğlak derisinden yapılmış ve iki kartal kanadı yerleştirilmiş bir miğfer 

taşıdıklarını; Boşnak usulü kalkan*, kılıç ve mızraktan başka bir silah 

bulundurmadıklarını ve mızrak demirinin yanına bir adet kartal tüyü bağladıklarını 

yazmıştır611. Nicolas de Nicolay, Kanuni Sultan Süleyman’ın damadı Sadrazam Rüstem 

Paşa’nın huzurunda gördüğü deliyi şu şekilde anlatmaktadır:  

                                                 
609 Abdullah Turhal, Osmanlının Muhteşem Süvarileri: Deliler, Doğan Kitap, İstanbul:2011, s.47-49. 
610 Celâlzâde Mustafa Çelebi, Tabakâtü’l Memalik ve Derecâtü’l Mesalik, s.232.   
* YN: Bu kalkan literatürde Eflak Kalkanı veya Tekne Kalkan olarak geçen kalkan türü olmalıdır. 
611 Luigi Bassano, a.g.e., s. 119  
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“İç eteği, uzun ve geniş bir pantolon vardı. Türkler bunu 
şalvar olarak adlandırır. Poturları ayı postundan 
yapılmıştı. Altı yeşil marokendendi. Ön tarafları sivri, 
arkaları demir pençeyle yükseltilmişti. Başlarında 
Polonyalılara ve Gürcülere özgü yüksek bir başlık vardı. 
Leopar postundan yapılmış olan başlık omuzlarına doğru 
sarkmaktaydı. Bunun üstüne de kendilerini daha öfkeli 
göstermek için bir kartalın kuyruğuyla iki kanadını altın 
sarısı çivilerle tutturarak alınlarından aşağı sarkıtırlardı. 
Silah olarak pala ve hançer kullanırlardı. Sağ ellerinde 
bozdoğan yani topuzu dikenli bir silah tutarlardı.”  
 

             Nicolas de Nicolay, aynı deliyi dışarıda tekrardan at üzerinde de görmüş ve bu 

delinin atının sırtını bir aslan kürküyle kapladığını; aslanın iki ayağının atın göğsünün 

ortasından bağlandığını; bozdoğanını ise atın eyer başına astığını ve sağ elinde uzun yassı 

bir mızrak tutmakta olduğunu ifade etmiştir612.  1573 yılında Filibe yakınlarındaki 

Virovo’da delilerle karşılaştığı anlaşılan Philippe du Fresne-Canaye ise karşılaştığı 

kişilerin kurt ve kaplan postundan ürkütücü elbiseler giydiğini; başlarında da aynı 

hayvanların postundan yapılmış şapkalar ve büyük kartal kanatları bulunduğunu 

yazmıştır613.  

           Bu süvarilerin kayda değer bir bölümünün; korkutucu görüntülerini arttırarak 

düşmanlara göz dağı vermek, dayanıklılıklarını sergilemek ve canlarını hiçe saydıklarını 

göstermek amacıyla, vücutlarının çeşitli bölgelerine delici ve kesici alet sapladıkları 

anlaşılmaktadır. Busbecq, Budin’de vücutlarına derin yaralar açan, yaralarına değnekler 

sokan ve başının tepesine çivilerle at nalı çakalı gezen bu delilerden bazılarını görmüş ve 

bunların derilerine yaptıklarını kıyafetlerine bile yapmayacağını belirtmiştir614. 1587 

yılında beraberinde geldiği elçilik heyetinin İstanbul’da merasimle karşılanması sırasında 

kafileye eşlik eden çok sayıda deli gördüğünü belirten Reinhold Lubenau da delilerden 

bazılarının alınlarının derisine tüyler geçirmiş, bazılarının kollarına bıçaklar saplamış 

                                                 
612 Nicolas de Nicolay, a.g.e., s. 277-278. 
613 Philippe du Fresne-Canaye, a.g.e., s.45. 
614 Oiger Chiselin Busbecq, a.g.e., s.292.  
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veya bellerinin derisinden kayış geçirip üzerlerine kılıçlarını asmış olduklarını 

yazmıştır615. (Resim:40) 

 Delilerin 17. yüzyılın ikinci yarısına kadar, büyük kılıçlar, şeşper ve salık türü 

topuzlar, baltalar, topuzlar, külünkler ve kostanice mızrak gibi silahlar taşıdıkları 

anlaşılmaktadır. Ancak 17. yüzyıldan ikinci yarısında delilerin klasik silahların yanı sıra 

tabanca ve kısa tüfek de taşıdığına ilişkin ifadelere rastlanmaktadır.  Nitekim, Comte de 

la Magdeleine, 1672 Lehistan Seferi için hazırlanan sefer alayında gördüğü delilerin 

silahlarının büyük tabanca ve mızrak olduğunu belirtmiştir616. Magdeleine’nin belirttiği 

büyük tabanca 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kullanımı yaygınlaşan “karabina” 

tarzı bir süvari tüfeği olmalıdır. 18. yüzyılda kıyafetlerinin sadeleşmeye başladığı 

gözlemlenen delilerin, yine aynı dönemde silah olarak, sadece ellerinde bir mızrak, 

bellerinde bir eğri kılıç ve omuzlarına astıkları bir tüfek taşımalarının yaygınlaşan bir 

değişim olduğu söylemek mümkündür. (Resim:41) 

            Esasen; 15. ve 18. yüzyıllar arasında aynı alplık/bahadırlık alametlerini taşıyan 

delilerin, giydikleri kıyafetler ve kullandığı silahlar bakımından birbirinden farklı 

göründüğü söylenebilir. Örneğin; delilerin kullandıkları başlık çeşitleri birbirinden çok 

farklıdır. Evliya Çelebi, 1655 yılında Van Kalesinde bulunan deli ve gönüllerinin 

başlıklarını sayarken “Samur, Salihli, Koronâyî, Yelken, Evrenosî, Gazi Porçavî, Gers 

İlyasî, Behlûlî, Gazi Mihalî, Hurumî, Kâsımî, Balılı, Manlifke, Arabî, Bektaşî, Âfitâbî, 

Kalenderî ve Yahyalı Yeşil Kulaklı Çuka taçlar” olmak üzere 18 başlık türünden 

bahsetmektedir617. Bununla birlikte bu başlıklarının önemli bir kısmının Rumeli kökenli 

olduğunu belirtmek gerekir. Kullandıkları postların da kurt, ayı, aslan ve kaplan gibi 

farklı hayvanlara ait olduğu ve üstlerine giydikleri kısa ceketlerin renginin değişebildiği 

görülmektedir. Taşıdıkları silahlarla ilgili yapılan tasvirler, kostaniçe mızraklar hariç 

                                                 
615 Reinhold Lubenau, a.g.e., C.I, s. 167. 
616 M de Comte de la Magdeleine, Le Miroir Ottoman, Basel 1677, s.240-241’den aktaran Gülgün Üçel 
Aybet, a.g.e., s.335. 
617 Evliya Çelebi, a.g.e, C.4/1, YKY, s. 223 
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kullandıkları silahların tercihe göre değiştiği izlenimini uyandırmaktadır. Ancak; 

kıyafetler ve silahlarındaki bu farklılara rağmen, tarzlarının aynı olduğunu yabancılar 

üzerinde aynı etkileyici imgeyi bıraktıklarını söylemek de mümkündür.  

Elçilik heyetlerinde bulunan kişilerin anılarında delilerden bahsetmesine sıklıkla 

rastlanması; delilerin Osmanlı’ya gelen elçilik heyetlerinin önüne yol üstünde veya 

İstanbul’daki merasimlerde sanki özellikle çıkartıldığını düşündürtmektedir. 1672-1673 

yılları arasında İstanbul’da bulunan Antoine Galland delileri gören çok sayıdaki elçilik 

görevlilerinden biridir. O delilerle ilgili gördüklerini şu şekilde aktarmaktadır618. 

“Hepsi güzel atlara binmişlerdi ve kıyafetleri temiz hususi 
suretle anlatılmaya lâyık olacak derecede de garipti. Yeşil 
veya sarı satenden olan ceketlerinin üzerinde gene aynı 
renkte satenden bir başka ceket giymekteydiler ve bunların 
Cizvitlerinki gibi fakat daha ufak yakaları vardı. Bunun 
üstüne de büyük ekseriyeti bir kaplan derisi örtmüş olup bir 
kısmı bunu eşarp halinde, diğer kısmı da göğüslerinin 
üzerine bağlı bir şekilde sarmışlardı. Bazılarının önden ve 
arkadan yükseltilmiş olup sağı solu sivrileşen kırmızı 
külahları vardı. Bazılarında da bu külahlar sadece yeşildi. 
Her uçtan uzun parçalar ihmalkar bir edayla göğsün ve 
sırtın ortasına kadar ilerlemekteydi. Silahlarına gelince, 
yanlarına asılmış kılıçları ve ellerinde kargı ile   buna 
bağlanmış flama şeklinde birer sancak vardı; bu 
sancakların uçları beygirlerinin kuyruklarına kadar 
uçuşmaktaydı. … Atlarına ekseriyetle bir pars derisi haşa 
vazifesi görüyordu ve zihinde hasıl ettiği kan ve katliam 
hissinden dolayı bu ziynetin o derece cengâverâne bir 
mahiyeti vardı ki, bu manzara karşısında insan ancak 
muharebe ve savaş teneffüs edebiliyordu.”   

 

           Her ne kadar Galland’ın son cümleleri, delilerin psikolojik savaşın bir gereği 

olarak karşı tarafta yaratmak istediği hissiyat konusunda başarılı olduklarını gösterse de 

onun delilerle ilgili yaptığı tasvirlerin 16. yüzyılda yapılan tasvirlerden çok daha hafif 

olduğunu söylemek mümkündür. Galland’ın ortaya koyduğu tablo, 17. yüzyılın sonlarına 

doğru delilerin gittikçe merasim maiyeti haline dönüştükleri izlenimini uyandırmaktadır.  

                                                 
618 Antoine Galland, a.g.e., C.I, s.117. 
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           Hemen hemen aynı dönemde Paul Rycaut’un, Sadrazamın emrindeki 2000 deliden 

bahsederken kullandığı ifadelerden de bazı alplık/bahadırlık alametlerini kullanılmaya 

devam etmelerine karşın, delilerin bir muhafız birliğine dönüştüğü sonucunu çıkartmak 

mümkündür.  Rycaut’un delilerin sadece seferlere giderken ata bindiklerini, iyi binici 

olmadıklarını ve Sadrazamın önünden yürüdüklerini belirtmesi son derece dikkat 

çekicidir ve “Macar tarzı mızrak, kılıç ve uzun saplı balta, ve kuşaklarında pistol 

taşıdıklarını” yazdığı bu delilerin bir süvari sınıfından çok kapıkulu piyadelerini 

andırdığı söylenebilir619.   

           Delilerin yaşadığı değişim sürecinin, pek olumlu bir şekilde sonuçlanmadığı 

anlaşılmaktadır. 17. yüzyılın sonlarına doğru, diğer Osmanlı askerî cemaatleri gibi 

gittikçe bozulmaya devam eden delilerin, Osmanlı sınırlarındaki askerî görevlerini eskisi 

kadar yoğun bir şekilde gerçekleştirmedikleri ifade etmek mümkündür.  Askerî 

işlevlerinde yaşanan değişimlerin kıyafetlerine yansımış ve 18. yüzyıl başlarından 

itibaren yaklaşık 65 cm uzunluğunda siyah kuzu derisinden, etek kısmı destarlı silindirik 

bir sikkeye benzeyen bir başlık giymeye başlamışlardır.620 18. yüzyıl boyunca, 

maiyetinde bulundukları kişilerin ölmesi veya azledilmesi sonucu “kapısız” kalmaları 

nedeniyle çıkarttıkları bazı sorunlar karşın, Osmanlı Kara Kuvvetlerinin bir parçası 

olmaya devam eden deliler II. Mahmut’un Osmanlı askeri teşkilatında yaptığı köklü 

reformların bir parçası olarak 1829 yılında lağvedildikleri bilinmektedir621.  

 

2.2.5. Azebler 

Piyade sınıfı eyalet askerleri olan azeb teşkilatının kuruluşu ve 14. yüzyıl ile 15 

yüzyılın ilk yarısında azeb teşkilatının durumuyla ilgili olarak I. Bölümde çeşitli bilgiler 

sunulmuştu. Bununla birlikte; azeblerin ordu içinde üstlendiği görevler ile kullandıkları 

                                                 
619 Paul Rycaut, a.g.e., s.379.  
620 Abdülkadir Özcan, “Deli”, s. 133. 
621 Abdülkadir Özcan, “Deli”, s. 134. Abdullah Turhal, a.g.e., s.56-58. 
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silahlar ve askerî kıyafetler hakkında bilgiler vermenin konumuz açısından önemli olduğu 

düşünülmektedir.  

Devşirme sisteminin geliştirilerek yeniçerilerin onların yerini almasına kadar 

azebler, padişahın maiyetindeki en gözde piyade sınıfını oluşturmaktaydılar. Piyadelerin 

savaş alanlarında gitgide etkinliğini daha çok hissettirmeye başladığı ancak süvari 

birliklerine dayalı savaş sisteminin hâlâ daha geçerli olduğu bir dönem olan 14. yüzyılın 

ikinci yarısında azeblerin Osmanlı Kara Kuvvetlerinin en ön saflarına yerleştirildiği 

anlaşılmaktadır. Neşrî, I. Kosova Savaşında (1389) azeb ağası Kurt Seçi’nin 

kumandasında olan azeblerin ordunun sağ kanadında görev aldığını yazmıştır622. Enverî 

ise, aynı savaş sırasında sayıları 40.000 kadar olan azeblerin büyük hendeklerin arkasında 

pozisyon aldığını ifade etmiştir623.  

Niğbolu Savaşında (1396) da 15.000 azebin ön saflarda görev aldığı 

görülmektedir. Bu savaşta, Sarıca Paşa komutasında bulunan azebler; hendeklerin önünde 

pozisyon almışlar ve haçlı süvarilerinin ilk saldırılarını mızrak ve oklarla karşılayarak 

ağır kayıplar vermişler ve ikinci hattaki hendek ile çarkıfeleklerin arkasında mevzilenmiş 

yeniçerilerin yanlarına çekilerek savaşmayı sürdürmüşlerdir. Niğbolu Savaşında haçlı 

ordusunun ana gücünü oluşturan süvari birliklerinin yeniçeriler tarafından karşılanarak 

önce yıpratılması sonrasında da Osmanlı süvarileri tarafından çevrilmesi sürecinde 

oynadıkları bu rolün Niğbolu Savaşının kazanılmasında önemli katkılar sunduğu 

değerlendirilmektedir624.  

14. yüzyılda ve 15. yüzyılın ilk yıllarında gerçekleştirilen savaşlarda ordunun ön 

saflarında yer almalarına karşın, savaş alanında ordu merkezinde de bulunan piyadeler 

arasında yer aldıklarına dair veriler bulunmaktadır. Örneğin; Hadîkatü’s- Selâtîn’de 

                                                 
622 “...azeb ağası Kurd Şeçi dahı meymenede turdı. İncecük Balaban’ıla Tovuca Balaban, Serf Hamza 
bunlar dahı saga ve sola turdılar...” Neşrî, a.g.e, s.132. 
623 “Müslümanlar bir ulu handak düzer, Kırk bin vardı azeb anda dizer.”  Enverî, a.g.e., b. 325-326, s. 27. 
624 Niğbolu Meydan Muharebesi ve Yıldırım Bayezit, Haz. ATESE, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Yayınları, Ankara:1985, s.38-41. 
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aktarılan bir rivayete göre; Ankara Savaşında (1402) Osmanlı Kara Kuvvetlerinin 

yenilgisi kesinleşince merkezde bir tepenin üstünde sadece azebler ve Padişahın 

maiyetten bir süvari birliği kalmışken; bir azeb askeri padişahın huzurunda kıyafetlerini 

çıkararak, padişahın bu kıyafeti giymesini ve kendilerinin gece olunca padişahı savaş 

alanında güvenle uzaklaştırabileceğini teklif etmiş; ancak padişah bunu kabul 

etmemişti625. Eğer, azeblerin savaşlar sırasında merkezde padişahın yanında yer almaya 

devam ettiği hususu doğruysa, bu durumun geçmişte padişahın has kuvvetleri olarak 

görev yapmalarından kaynaklanmış bir gelenek olması ihtimalinin büyük olduğu 

düşünülmektedir. Zira 15. yüzyılın ikinci çeyreği (1425-1450) içindeki bir zaman 

diliminde kızıl börk giymeye başlayana kadar hassa piyade kuvvetleri gibi ak börk 

giymeye devam etmeleri bu ihtimali güçlendirmektedir.   

Azebların başlarına giydikleri ak börkün beyazdan kızıla çevrilişinin, II. Murat’ın 

tahta geçtiğinde yaşanan Düzme Mustafa Olayında azeblerin Düzme Mustafa’yı 

desteklemesi sebebiyle verilen bir cezadan kaynaklandığı veya Fatih Sultan Mehmet ilk 

tahta geçtiği sırada yaptığı askerî düzenlemelerin bir parçası olabileceği 

belirtilmektedir626.  

Ak börk giyilmesindeki değişim Düzme Mustafa Olayı sebebiyle gerçekleşmemiş 

olsa bile; bu olay sonrasında azeblerin itibarının önemli ölçüde zedelendiği söylenebilir. 

Zira Düzme Mustafa’nın Bursa’ya doğru, II. Murat’ın üzerine yürümesi sonucu Ulubat 

Köprüsünü keserek nehrin arkasında savunma pozisyonu alan II. Murat’a karşı baskın 

yapmak amacıyla görevlendirilen azeblerin nehrin üst bölgelerinden geçerken 

yeniçerilerin kurduğu pusuya düşerek öldürüldükleri; esir alınan azeblerin idam 

edilmelerinin yanı sıra çeşitli hakaretlere maruz kaldıkları anlaşılmaktadır.  Hatta, 

                                                 
625 “Hattâ rivâyet iderler ‘azeb içinden bir merdâne Türk yiğidi atı öñine gelüp cümle libâsını çıkardı Gel 
pâdişâhun, bu gedâ libâsın içinde salṭanat ṣûretin nihân eyle ‘alemi ẕalâm bürimege ḳarîb oldı. ... Seni 
‘azeb ḳullaruñla gice içinde bir ṣubḥı selâmet yaḳasına çıḳaralum.” Celâlzâde Sâlih Çelebi, Hadîkatü’s- 
Selâtîn, s.141. 
626 Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi (1453-1559),  s.106 
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Osmanlı kaynaklarında bu olaydan sonra yeniçeriler ile azebler arasında ciddi bir 

husumet oluştuğuna dair ifadeler bulunmaktadır. Anonim Osmanlı Kroniklerinde bu olay 

şu şekilde yer almaktadır627:  

“ Fikr etdiler, Sultan Murad gafil iken basalar. Köprünün 
yukaru başından azeb ve atlu çeri seçip gönderdiler. Sultan 
Murad’a haber olup tez ol gelen çeriye hayli çeri ve 
yeniçeri gönderdiler. Anlarun çerisi gelecek yerde pusuya 
girüp anlar dahi geliyorurken gafilin yeniçeri koyuldular, 
kılıç urdular. Anlar dahi bunlara karşu durmayup sınup 
kaçdılar. Ne kadar azeb var ise hep yeniçeri tutdu. Kimin 
kırdı ve kimin orduya getürüp rüsvay eylediler. … Azebe 
şunun gibi horluk vâkı oldu. Ol sebebdendür kim azep ile 
yeniçeri arasında adâvet kaldı” 
 

Bu husumetin 16. yüzyılda bile devam ettiğine dair işaretler bulunmaktadır628. 

Esasen, yeniçeriler ile azebler arasında yaşanan bu husumetin öncesi olduğunu ve 

köklerinin halef-selef ilişkisine veya ordu içindeki rekabete dayandığını düşünmek 

mümkündür. Zira Osmanlı tarihî kaynakları dikkatlice incelendiğinde, Azeblerin 14. 

yüzyıl boyunca ve 15. yüzyılın sonlarına kadar ordu içinde en az yeniçeriler kadar önemli 

görevler üstlendikleri görülebilmektedir.  

Savaşlarda ön saflarda yer alan azeb birliklerinin, zaman zaman akıncılarla 

birlikte fetih amaçlı akınlara da katıldığına ve bazı kalelerin ele geçirilmesinde önemli 

roller üstlendiklerine dair verilere de rastlanmaktadır. Örneğin; 1371/72 yılında Deli 

Balaban adlı [muhtemelen bir akıncı beyi idi] bir beyin komutasında Siroz Kalesini 

kuşatan Osmanlı Kara Kuvvetlerinde çok sayıda azeb askeri olduğu görülmektedir. Bu 

kuşatma sırasında, Sırp askerlerinin kaledekilere yardıma gelmesi üzerine Osmanlı Kara 

Kuvvetlerindeki diğer komutanların geri dönülmesinin gerekliliğini savunurken, Azeb 

Bey adlı bir azeb komutanı bu öneriye karşı çıkarak geri çekilmenin büyük kayıplara 

sebebiyet vereceğini ve kalenin alınmasının daha yerinde olacağını savunmuş; 

                                                 
627 Anonim Osmanlı Kroniği [Osmanlı Tarihi (1299-1512)], Haz. Necdet Öztürk, s.64-65. 
628 İdris Bostan, “Azeb”, DİA, C.4, Yıl:1999, ss.312-313. s.312. 
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nihayetinde diğer komutanları da ikna ederek Siroz Kalesinin ele geçirilmesine vesile 

olmuştur629.  

Azeblerin akınlara, ganimet elde etmek, ele geçirilen kalelerde hisar eri olmak 

veya buralardan dirlik kazanmak amacıyla katıldıkları düşünülmektedir. Akın sırasında 

kale ve palankaların ele geçirilmesi için piyadeye de ihtiyaç duyulması sebebiyle 

azeblerin akınlara katılmasına izin verildiği düşünülebilir. Bu durumda, azeblerin 

katıldığı akınların niteliğinin diğerlerinden farklı olduğu; sadece düşmanın lojistik destek 

alabileceği bölgeleri imha veya tahrip etme amacı taşımadığı ve fetih amacını da güttüğü 

söylenebilir. 

 Esasen, düşman kuvvetler yetişmeden yerleşim bölgelerine ani ve hızlı saldırılara 

dayalı normal akınlara piyadelerin katılmasının bu sefer tipinin amacına ve yöntemine 

aykırı bir husus olduğu açıktır. Akıncıların arasında piyade kuvvetlerinin yer almasının, 

düşman kuvvetlerin geldiğinin haber alınması durumunda, akıncıların ele geçirilen 

ganimetlerle birlikte hızla geri çekilmelerinin veya hareketli taktik hamlelerle savaş için 

avantajlı bir pozisyona geçmelerinin önündeki en büyük engellerden birini teşkil ettiği 

söylenebilir. Bu nedenle, düzenlenen akınların hedef ve amaçları ne olursa olsun, 

azeblerin akınlara katılmasının çoğu zaman büyük bir risk taşıdığını ifade etmek 

mümkündür.  Siroz Kalesinin ele geçirilmesi olayında da Azeb Bey’in geri çekilmeye 

karşı çıkmasının; azeblerin büyük bölümünün olası bir geri çekilme sırasında esir düşme 

ihtimallerinin yüksek olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Nitekim, Lala Şahin 

Paşa* komutasında 20.000’den fazla askerle 1389/1390 yılında Bosna’ya yapılan akında 

sırasında akıncıların yağma için etrafa gönderilmesi üzerine birkaç bin azeb ve az sayıda 

akıncıyla birlikte kıstırılan Lala Şahin Paşa; dağlık arazide piyade olarak 

kaçamayacaklarını, bu yüzden savaşılması gerektiğini savunan azeblerin geri çekilme 

                                                 
629 “Bilelerince sâz u selebi müretteb hayli azeb var idi. Ol hayl-i guzâtun sâlârına Azeb Beg dirlerdi, bir 
nâmdâr idi.” Kemalpaşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman III. Defter, Haz. Abdullah Satun, s.37.  
* YN: Müneccimbaşı, Lala Şahin Paşa’nın bu olaydan hayli zaman önce vefat ettiğini, aslında bu göreve 
tayin edilenin Timurtaş Paşa olduğunu savunmaktadır. Müneccimbaşı Ahmed İbn Lütfullah, a.g.e, s.143. 
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planlarına karşı çıkması ve bu hususta diretmeleri sebebiyle savunma düzeni almak 

zorunda kaldığı; gerçekleşen savaşta büyük kayıplar veren Osmanlı Ordusundan ancak 

5.000 kişi kurtulabildiği belirtilmektedir630.  

Akınlara katılmalarının yanı sıra azeblerin savaş meydanında ordunun ön saflarına 

dizilmesi uygulamasına 15. ve 16. yüzyıllarda da devam edildiği görülmektedir. Varna 

Savaşı (1444) için acil olarak çok sayıda asker toplaması gereken II. Murat’ın 

Anadolu’dan ve Rumeli’nden azebler ve cerahorlar topladığına dair kayıtlar 

bulunmaktadır631. Her ne kadar azeblerin bu savaşta üstlendiği rollerin neler olduğuna 

ilişkin açık verilere rastlanılmasa da geçmişteki ve sonrasındaki uygulamalara bakarak 

onların ordunun ön saflarında yer aldığı düşünmek mümkündür. II. Kosova Savaşında ise 

ellerinde mızrak ve yaylarıyla ordunun ön saflarında yer aldıkları bilinmektedir632.  

Hasan-ı Rumlu, Otlukbeli Savaşından bahis ederken, azeblerin “Rum usulüyle” 

ordu saflarının önünde dizildiklerini belirtmektedir633. Müellif, burada ordunun ana 

saflarının korunması ve ilk saldırı şokunun kırılması veya bu şokun hafifletilmesi 

amacıyla asıl kuvvetlerin önüne piyade dizilmesi uygulamasını kast ediyor olmalıdır. 

Behişti Ahmet Çelebi, 1488 yılında Osmanlı ile Memlûk kuvvetleri arasında Adana 

yakınlarında meydana gelen ve tarihe Ağaçayırı Savaşı olarak geçen savaşta da azeblerin 

yeniçerilerin önüne dizildiğini bildirmiştir634. Bu örnekler, 15. yüzyılın sonlarına doğru 

azeblerin ordunun önünde konumlandırılmasının Osmanlı savaş dizilişinin klasik bir 

parçası haline geldiğinin göstergesi olarak kabul edilebilir.  

                                                 
630 “ Birkaç bin azep vardı onlar eyitdiler muhâlefet itdiler: Sâz u seleb-i harble bu deşt ü derde sarp yerde 
katı çekilüp gidemezüz. Ol güümraâhlarun önlerince kaçarken nâ-gâh ayagumuz seng-i cenge tokuna, 
düşevüz ayruk tengnâ-yı gîrûdârdan kendümüzi halâs idemezüz.” Kemalpaşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman 
III. Defter, Haz. Abdullah Satun, s.76. 
631 “…Rum-illü ve Anadolu ve azeb ve cerahor çıkarup etrâf-ı âlemden nefîr-i âmdur deyü ehl-i İslam dahi 
cem‘ olup…” Anonim Osmanlı Kroniği [Osmanlı Tarihi (1299-1512)], Haz. Necdet Öztürk, s.75. 
632 Hoca Saadettin Efendi, a.g.e., C.II, s.240, Anonim Osmanlı Kroniği [Osmanlı Tarihi (1299-1512)], 
Haz. Necdet Öztürk, s.77. Franz Babinger, a.g.e, s.66 
633 Hasan-ı Rumlu, Ahsenü’t Tevârih, Çev. Mürsel Öztürk, TTK Yayınları, Ankara:2006, s.515. 
634 “Ve kendi kapu halkıyla sadrda turup, ‘azebi yeniçeri önine dutup, top u tüfekleri müretteb idüp, dökme 
kalkanları ve ‘arabaları leşker-i cerrara hisâr-ı üstüvâr eylediler.” Behiştî Ahmed Çelebi, Târîh-i Behiştî 
(Vâridât-ı Sübhânî ve Fütûhât-ı Osmânî, 791-907/1389-1502), C.II, Haz. Fatma Kaytaz, Ed. Mertol 
Tulum, TTK Yayınları, Ankara:2016, s.361. 
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Savaşlar ön saflara dizilmelerinin, görece daha ucuz bir maliyete sahip olmaları 

ve verilen ağır zayiatlar sonrası yerlerinin daha kolay doldurulabilir olmalarından 

kaynaklandığı savunulabilir. Zira bilindiği üzere; 15. yüzyılın ikinci yarısından sonra 

orduya yazılan azeblerin ücretleri avarız hanesi karşılığında halk tarafından ödenmeye 

başlanmış ve 16. yüzyılın ortalarına kadar azebler seferler öncesinde ihtiyaç üzerine halk 

arasından orduya yazılması uygulaması yürürlükte kalmıştı.635 Osmanlı 

İmparatorluğu’nun sınırlarının genişliği ve özellikle 15. yüzyıldan sonra Anadolu’daki 

nüfus artışı göz önünde bulundurulduğunda ihtiyaç duyulması halinde her zaman daha 

çok azeb toplayabilmenin Osmanlılar açısından oldukça kolay olduğu söylenebilir. 

Azeblerin silahlarını ve diğer tüm askerî teçhizatlarını yanlarında getiriyor olmalarının da 

askerî açıdan maliyetlerini düşüren bir diğer husus olduğunu belirtmek gerekir636. 

Bu nedenle modern tarihçiler, azeblerin Osmanlı komuta merkezinin gözünde 

kolay feda edilebilir askerler olduğunu belirtmektedir637. Bununla birlikte, özellikle 15. 

yüzyılda, öncü piyade birlikleri olarak ön saflarda çarpışmanın ve düşman kuvvetlerini 

yıpratmanın onların hem doğal görevleri hem de ordudaki varlık sebepleri olduğunu 

belirtmek gerekir.  

Esasen, stratejik amaçlar ve taktik hamleler gereğince ordunun ön saflarına dizilen 

azebleri, satranç oyunundaki piyonlara benzetmek mümkündür. Satranç oyuncularının 

çok iyi bildiği gibi, kendine özgü hamle özellikleri bulunan tüm taşlar oyunun 

kazanılması için uygulanan temel stratejilerin bir parçasıdır ve uygun koşullar halinde 

piyonlar da kaleleri, vezirleri ve hatta şahları bile alt edebilmektedirler. Örneğin; 

Otlukbeli Savaşında Şehzade Mustafa, kendi kanadında bulunan süvariler ve azeblerle 

birlikte Akkoyunlu ordusunun sağ kanadına doğru yürüyüşe geçmiş, başlarında Mahmut 

                                                 
635 Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi (1453-1559), Cilt II, s.106. İdris Bostan, 
a.g.m., s.312. 
636 Mesut Uyar ve Edward J. Erickson, a.g.e, s. 36. Abdülkadir Özcan, “Osmanlı Askeri Teşkilatı”, 
Osmanlı Ansiklopedisi, C.6, s.554. 
637 Gábor Ágoston, Osmanlı’da Strateji ve Askeri Güç, s.27. Colin Imber, a.g.e, s.339. 
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Ağa adlı bir azeb beyinin bulunduğu azebler Uzun Hasan’ın oğlu Zeynel Bey’i kuşatmış, 

atını sinirleyerek [tıpkı Varna Savaşında bir yeniçerinin yaptığı gibi] onu atından 

düşürmüş ve sonrasında da öldürmüşlerdir638.  Bu olayın Akkoyunlu ordusunun sağ 

kanadının çökmesine önemli bir katkıda bulunduğu ve savaşın sonucuna tesir eden bir 

kırılma noktası olduğu söylenebilir. Piyade birliklerinin uygun arazi koşullarında zırhlı 

süvariler karşısında sağladığı avantajın bir göstergesi olan bu olay, aynı zamanda 

azeblerin savaş meydanlarında ne derece faydalı olabildikleri hakkında bir fikir vermesi 

bakımından da son derece dikkat çekicidir.  

Tarihî kaynaklar azeblerin kuşatma savaşlarında da etkin bir rol oynadıklarını 

ortaya koymaktadır. İstanbul Fethinde son gündeki genel saldırılarda yeniçerilerin 

kullanılmasına kadar kaleye saldıran piyadelerin büyük çoğunluğunun azebler ve gönüllü 

gazilerden oluştuğu belirtilmektedir639. Bu olaydan 47 yıl sonra gerçekleşen ve II. 

Bayezid döneminin en önemli askerî olaylarından biri olarak değerlendirilen Modon 

Kalesinin Fethinin (1500) azebler sayesinde gerçekleştiği hususunda hem Doğu Roma 

hem de Osmanlı tarihî kaynakları [olayları aktarış şekilleri farklı da olsa] 

birleşmektedirler640. Müellifinin Celalzâde Mustafa Çelebi olduğu düşünülen Rodos 

Fetihnâmesi’nde 20.00 azeb yazılmak üzere beylerbeyilerine ve sancakbeylerine 

hükümler gönderildiği belirtilmektedir641.  

Yukarıdaki tüm örnekler, 15. yüzyılda ve 16. yüzyılın ilk yarısı boyunca azeblerin 

askerî gücüne savaş meydanlarında ve kale kuşatmalarında başvurulduğunu ortaya koysa 

da aslında 16. yüzyılın başlarından itibaren yavaş yavaş tüm bu görevlerin yeniçeriler 

tarafından üstlenildiği; zamanla azeblerin donanma askerleri veya kalelerde garnizon 

                                                 
638 Hasan-ı Rumlu, a.g.e, s.519. Gelibolulu Mustafa Âlî, Künhü’l Ahbâr, C.II: Fatih Sultan Mehmet 
Devri 1451-1481, s.157. Behiştî Ahmed Çelebi, a.g.e, s.307-310. 
639 Gábor Ágoston, Osmanlı’da Strateji ve Askeri Güç, s.27. 
640 Şahin Kılıç, Bizans Kısa Kronikleri (Chronica Byzantina Breviora), Osmanlı Tarihinin Kısa 
Bizanslı Tanıkları, İthaki Yayınları, İstanbul:2013, s.127. Kemalpaşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, VIII. 
Defter, s.199 
641 Celalzâde’nin Rodos Fetihnamesi (İnceleme-Metin), Haz. Murat Yıldız, Libra Kitap, İstanbul:2013, 
s.75. 
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kuvvetlerine dönüşmeye başladığı da görülmektedir642. Özellikle 1501 yılında Midilli 

Kalesini kuşatan Venedik, Fransız, Sicilya ve Aragon deniz kuvvetlerine karşı kaleyi 

savunmak için acele bir şekilde azeblerin gönderilmesi olayı sonrasında; azeblerin devlet 

hazinesinden maaşlı olarak kale hizmetlerinde bulunmaya başladığı ve bu tarihten sonra 

kalelere azeblerin yerleştirilmeye başlandığı belirtilmektedir643. Kalelerde garnizon 

görevinde bulunan azebler aynı zamanda köprücük, lağımcılık gibi geri hizmetlerde de 

bulunmaya başlamışlardır644.  

Azebler silahlarını ve askerî teçhizatlarını kendileri sağlamakla mükellefti ve 

seferler öncesinde ellerinde bulunan silahlar ve askerî teçhizatlar sefer görevlileri 

tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilmekteydi. Bununla birlikte, yüzyıllar içinde 

kıyafetlerinde ve kullandıkları silahlarda yaşanan değişimler, taşıdıkları silahlarının 

kalitesinin ve kullanım özelliklerinin alım gücüne ve yerel yapım özelliklerine bağlı 

olarak kişiden kişiye farklılık göstermesi ve geldikleri yerlerin mahalli özelliklerini 

yansıtan kıyafetlere sahip olmaları gibi faktörler oldukça genel geçer bir azeb tasviri 

yapmamıza sebep olmaktadır. (Resim:41a-b)  

En karakteristik özellikleri kullandıkları başlıklardır. Daha önce de ifade edildiği 

üzere 15. yüzyılın ikinci çeyreğinde, onlara özel bir ayrıcalık kazandıran ak börkleri 

giymeyi bıraktıkları tahmin edilmektedir. Ancak giydikleri kızıl börklerin de kısa zaman 

içinde onlarla özdeşleştiği ve Osmanlı tarihî kaynaklarında sayılarının çokluğundan 

mütevellit sıklıkla kırmızı lalelere benzetildiği görülmektedir645.   

Bu noktada, azeblerin kullandıkları silahlar ve askerî kıyafetlere kısaca 

değinilmesi konumuz açısından önemlidir. Hafif piyade olmaları nedeniyle, tüfek 

kullanımının yaygınlaştığı 16. yüzyılın sonuna kadar silah olarak genellikle mızrak, kılıç, 

                                                 
642 Gábor Ágoston, a.g.e, s.27. Colin Imber, a.g.e, s.339. Aydın Taneri, a.g.e, s.116. 
643 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.II, s.574.  
644 İdris Bostan, a.g.m., s.313. 
 
645 Örneğin; “Cüyûş-ı deryâ-cûş ‘azap sâz u seleble lâlezar gibi ârâste olub fevç-fevc yürüdi” 
Kemalpaşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, VIII. Defter, s.199. 
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hançer ve yay-ok kullandıklarına dair veriler bulunmaktadır. Hoca Saadettin Efendi, II. 

Kosova Savaşında azeblerin mızraklarını tutarak mevzi aldıklarını ve düşman 

kuvvetlerini ok yağmuruna tuttuğunu belirtmiştir646. II. Bayezid döneminde Osmanlı 

Ordusunda görev alan Giovan Antonio Menavino, azeblerin yay-ok ve paladan başka 

silahları olmadığını ifade etmiştir647. Yavuz Sultan Selim devrinin tanığı Hadîdî, Çaldıran 

Savaşını anlatırken azapları kılıç, kalkan ve mızraklı olarak tasvir etmektedir648. İdrîs-i 

Bitdlîsî ise aynı savaşta onların Safevi süvarileri karşısında bir ok dahi atma fırsatı 

bulamadıklarına değinerek, Hadîdî’nin belirttiği silahlara yay-okları da eklememizi 

sağlamaktadır649. Mohaç Savaşında esir düşen Bartholaeus Georgievic ise azeblerin 

özellikle düşmanın atını bıçakladıklarını belirtmektedir ki650; Georgievic burada, 

Akkoyunlu Şehzadesi Zeynel Bey’in de başına gelen ve atların ayaklarındaki tendonların 

kesilerek yere düşmesini sağlamaya dayalı bir uygulama olduğu anlaşılan at sinirlemeyi 

kastetmiş olmalıdır.  

Bartholaeus Georgievic, ayrıca azeblerin silah ve giyim bakımından da yeniçeriler 

ve solaklardan farklı olduğunu yazmış; azebleri “diğer piyade birliklerinden daha uzun 

kargı ve kılıçları olan ve bezden mamul dört sivri ucu olan, kırmızı veya beyaz renkte 

takke giyen” askerler olarak tasvir etmiştir651. Bununla birlikte, azeblerin bu giydikleri 

kıyafetlerin bölgesel farklılıklar arz ettiğine dair veriler de bulunmaktadır. Örneğin; Jean 

Thévenot, Mısır Beylerbeyi’nin emrindeki tüfekli azeblerin kaplan postu giydiklerini 

ifade etmiştir652. Bu tür giyimlerin başta deliler olmak üzere süvariler arasında yaygın 

                                                 
646 Hoca Saadettin Efendi, a.g.e., C.II, s.240 
647 Giovan Antonio Menavino, a.g.e., s. 119.  
648 “On iki bin azeb etsen nezâre, Kızıl börkile benzer lâlezâra. Kılıç, kalkan u gönderle müzeyyen, Piyâde 
nev-cüvân ü şîr-efgen” Hadîdî, a.g.e., s.358 
649 İdrîs-i Bidlîsî, Selim Şah-Nâme, s. 218 
650 Nurdan Melek Aksulu, Mohaç Esiri Bartholaeus Georgievic (1505-1566) ve Türklerle İlgili Yazıları, 
Kültür Bakanlığı Yayınları 2051, Ankara:1998, s.57. 
651 Nurdan Melek Aksulu, a.g.e, s.57. 
652 Jean Thévenot, a.g.e., s.194 ve 214.  
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olduğu bilinmesine karşın başka bölgelerdeki azeblerin bu tarz giyindiğine dair herhangi 

bir veriye rastlanmamıştır.  

Bununla birlikte, 16. ve 17. yüzyıldan günümüze ulaşan görsel veriler 

incelendiğinde, azeblerin kıyafetleri hakkında fikir sahibi olmak mümkündür. Azeblerin 

kızıl başlıklarının yeniçerilerinkini andırır şekilde tepeden arkaya biraz sarktığı 

görülmektedir. Bazen başlıkların etrafına sardıkları bir kumaşa beyaz bir balıkçıl tüyü 

yerleştirdiklerine de göze çarpmaktadır. Çeşitli renklerde resmedilen kıyafetlerinin iç 

gömlek, dolama, kuşak, bacaklara doğru daralan çakşır ve uzun bir tozluktan ibaret 

olduğu anlaşılmaktadır. Zırh giydiklerine dair hiçbir yazılı veya görsel veriye 

rastlanmamıştır. Ayaklarına diğer pek çok piyade askerinde olduğu gibi, bilek hizasına 

kadar gelen kısa konçlu yemeni biçimindeki ayakkabılar giydikleri görülmektedir. 

Bellerine kılıçlarını astıkları ve kuşaklarında hançerlerini ve eğer tüfekleri varsa, barutluk 

kütüklük gibi ateşli silah teçhizatlarını taşıdıkları görülmektedir. Tüfeklerini ve yaylarını 

genellikle ellerinde taşıdıkları söylenebilir. Ancak yaylarını bazen boyunlarına astıkları 

da anlaşılmaktadır; ki yabancı seyyahların yaptığı resimlerden ve Osmanlı 

minyatürlerinden yola çıkarak yayların boyuna asılması uygulamasının Osmanlı 

piyadeleri arasındaki yaygın yay taşıma şekillerinden biri olduğunu söylemek 

mümkündür. (Resim:42) 

16. yüzyılın sonundan itibaren ateşli silahlarla donatılmış sekban ve saruca gibi 

eyalet kuvvetlerinin ön plana çıkmasıyla azeblerin seferlerde geri hizmetlerde 

kullanılmasının daha çok yaygınlaştığı anlaşılmaktadır. Ancak özellikle sınır 

kalelerindeki muhafızlık görevlerini sürdürdükleri ve gündelik maaşlarını bulundukları 

yerin mahalli maliyesinden veya havale verilen yerlerden almaya devam ettikleri 

belirtilmektedir653. Kalelerde piyade yerli kulu askerleri, Osmanlı bahriyesinde ise 

                                                 
653 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.III/2, s.287. 
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denizci olarak varlıklarını sürdüren azebler I. Mahmut dönemindeki askerî ıslahatlar 

sırasında kaldırılmışlardır.654 

 

2.2.6. Hisar Erleri, Yerli Kulu ve Serhat Kulu Piyadeleri:  

Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluş Devirlerinden itibaren ele geçirdikleri 

kalelerin muhafazası için piyade askerleri bulundurdukları; başlangıçta çoğunlukla Ahi 

teşkilatının kontrolü altında olan bu askerlerin, I. Murat tahta çıkmasından kısa bir süre 

merkezi otoritenin kontrolü ve “dizdar” denilen kale komutanlarının sorumluluğu altında 

“hisar eri” olarak hizmet etmeye başladıkları belirtilmişti. Yine daha önce ifade edildiği 

üzere; çoğunlukla sınır bölgelerindeki kalelerde veya İmparatorluktaki büyük şehirlerde 

genellikle üç yıllığına İstanbul’dan kapıkulu askerleri de “nöbetçi” olarak 

görevlendirilmekteydi.  

Ancak 16. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı sınır hatlarında yaşanan 

yoğunlaşmalar, kale mimarisi ve inşaat tekniklerinde yaşanan gelişmeler, ateşli silahlara 

sahip piyade düzeninde ortaya çıkan değişimler ve Osmanlı İmparatorluğunda yaşanan 

siyasi ve sosyal buhranlar gibi nedenlerle; eyaletlerdeki şehir ve kalelerde giderek artan 

sayıda paralı askerlerin istihdam edilmeye başlandığı görülmektedir. Bu askerler, 

maaşlarını yerel maliyeden almalarından ve görev yaptıkları yerlerde mukim 

olduklarından dolayı “yerli kulu” olarak anılmaktaydılar. Aslında bahse konu askerlerin 

sınır kalelerinde olanlarının “serhat kulu” olarak anıldığı da görülmektedir.  

Ancak hisar erleri ile yerli kulu ve serhat kulu piyadelerinin hangi tarihsel 

gelişmeler ve gereksinimler doğrultusunda önem kazandıkları, sayılarının neden arttığını 

ve bu birliklerin askerî yapı içindeki işlevlerinin neler olduğunun doğru bir bakış açısıyla 

değerlendirilebilmesi için öncelikle 16. yüzyılın sonundan itibaren Osmanlı 

                                                 
654 İdris Bostan, a.g.m., s.313. 
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İmparatorluğunun doğu ve batı sınırlarında oluşan müdafaa hatları ve kale mimarisinde 

yaşanan gelişmeler hakkında kısaca bilgi vermek gerekmektedir. 

 16. yüzyılın son yılları Osmanlı askerî tarihinde pek çok açıdan bir dönümün 

noktasının başlangıcını teşkil etmekte olduğu söylenebilir. Zira bu dönemde, Osmanlı 

İmparatorluğunda sosyal ve ekonomik yapıyla birlikte geleneksel askerî yapıda da büyük 

buhranlar yaşanmakta olduğu görülmektedir. Üstelik, Habsburglarla 1593-1606 yılları 

arasında ve Safevilerle 1578-1590 yılları arasında gerçekleşen Uzun Savaşlar sonrasında 

Osmanlı İmparatorluğunun eskiden olduğu gibi tek hamlede büyük bölgelere hâkim 

olmayacağının Osmanlı devlet ricali tarafından iyice anlaşıldığını ifade etmek 

mümkündür. Ayrıca yine bu dönemde, Safeviler İmparatorluğunda Şah I. Abbas Dönemi 

askerî reformları yavaş yavaş meyvesini vermeye başlamakta olduğu ve Habsburgların 

tüfekli piyadelerine dayalı oluşturdukları yeni savaş taktiklerinin Osmanlı savaş 

taktiklerine karşı üstün gelmeye başladığı değerlendirmesi yapılabilir. 

 Bir başka ifadeyle; son 150 yıl içinde ilk defa askerî yapı, kurumlar ve teknoloji 

bakımından Osmanlıların düşmanlarına karşı açık bir üstünlüğünün olmadığı bir döneme 

girildiğini söylemek mümkündür. Ancak tüm olumsuzluklara rağmen Osmanlı 

İmparatorluğu askerî gücünü hâlâ açık bir şekilde koruduğu ve Osmanlı 

İmparatorluğunun doğu ve batı sınırlarında karşılıklı müdafaa hatları oluşmaya başladığı 

anlaşılmaktadır. 

Osmanlı İmparatorluğunun bölgesel fetih stratejileri gereği olarak, 15. yüzyıldan 

itibaren stratejik mevkilere güçlü kaleler inşa ettikleri bilinmektedir. Ele geçirilen bir 

bölgenin merkezine güçlü kaleler inşa edilmesi veya güçlü tahkimata sahip bir kalenin 

ele geçirilmesi; çevresindeki büyük kırsal alanlar üzerinde siyasi ve askerî kontrolü 

beraberinde getirdiğinden; düşman üzerindeki bölgesel baskıyı artmakta ve sınır 

boylarında savunma-saldırı hatlarının kurulmasına yardımcı olmaktaydı.  
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Kemalpaşazâde’nin II. Beyazıt devrinde Belgrat civarında iki stratejik noktaya 

inşa edilen kalelerle ilgili ifadeleri; hem bu kalelerin hangi amaçla ve nasıl yapıldığı 

hakkında hem de kale tamamlandıktan sonra hangi askerlerin yerleştirildiğini göstermesi 

açısından iyi bir örnek teşkil etmektedir655:  

“Moraova kenârında Belgrad civârında olan hisârları ki 
elsine-i ‘ibâdda Koyluş ve Hirem dimegle iştîhâr 
bulmışlardır, ol diyârun muhâfazası emrinde gâyet 
mühimm ü lâzim oldukları sebebden ‘imaret olınmak 
buyurdı. Mezkûr kal‘aları merhûm ü mağfûr Sultân 
Muhammed Hân kış seferinde Ungurus elinden alub, harâb 
itmişdi; kâfir onları ağaçdan yapdururdı, ol seferde 
leşker-i zafer-eserün tiğ-âteş-bârı-yle yanub, bi-’l-küllîye 
gitmişdi. Hazret-i Hudâvendigâr bu nevbetde bünyâd-ı 
sengin ve dîvâr-ı metînle âbâd olmaların vech gördi. … zirâ 
ol hisârlarun divârına her taş ki konurdı gûyâ ki 
Ungurus-ı menhusun başına dokunur ve göbeğine mîh 
tokunurdı. … Hisârların birisini Anatolı beglerbegisi 
İskender Paşa yapmak buyurıldı, birisini dahi Rûmili 
beglerbegisi Mehmed Paşa ‘imaret emr oldı. Leşkerün 
atlusını ve yayağını devşürdiler. Taraf taraf yapuyı dîvârı 
ve kapuyı bölük bölük pîşe-kâr ustâdlara taksîm idüb 
üleşdirdiler. Bir ayda ok iki hisârun ‘amîk u sahîk 
handeklerini kazub sengin ü metîn divârlarını yapup 
üstüvâr itdiler. İçlerine Yeniçerîden ve ‘Azabdan bir nice 
yüz hisâr eri koyub, her birine bir mu‘temed-i serâmedi 
dizdâr itdiler. Alât-ı gîrûdârı müheyya vü müretteb idüb, 
mühimmât-ı kâr-zârı kayurdılar” 
 

 Osmanlıların bu tür stratejik hamlelerine karşı Macaristan Krallığı da Orta 

Avrupa’yı korumak için; güneyinde Tuna nehrinin kolları boyunca uzanan ve Belgrat’ın 

merkez olduğu bir dizi sınır Kalesinden oluşan bir müdafaa hattı inşa etmiştir. Bu 

müdafaa hattı, Belgrat’ın 1521 yılına fethedilmesi sonrasında 1521-1541 yılları arasında 

çökünce Orta Avrupa toprakları ve bu bölgenin merkezini teşkil eden Viyana şehri, 

Osmanlı İmparatorluğunun fetih girişimlerine daha açık haline gelmişti656. Kanuni Sultan 

Süleyman’ın, 1529 yılında Tuna nehri boyunca uzanan hattı takip ettiği ve etrafındaki 

kaleleri almaksızın doğrudan Viyana’nın üzerine yürüyerek Viyana’nın fethedilmesine 

                                                 
655 Kemalpaşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, VIII. Defter, s.48-49.  
656 Bu konudaki detaylı bir künye için bkz. Gábor Ágoston, Osmanlı’da Savaş ve Serhad, s.116 
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ilişkin ilk ve son denemesini gerçekleştirmiş olduğu görülmektedir. Ancak Viyana 

Kuşatmasının başarısız olmasının, Viyana’nın ele geçirilebilmesi için bölgedeki diğer 

kalelerin ele geçirilerek güvenli ikmal yolları ve tedrici bir fetih stratejisinin 

oluşturulmasının gerekliliğini ortaya koyduğu söylenebilir. Kanuni Sultan Süleyman’ın 

1532 yılından sonra Avrupa’ya düzenlediği çok sayıdaki seferin altında bu fetih 

stratejinin yattığı söylenebilir. Nitekim, 1543 yılında Estergon Kalesinin ve 1566 yılında 

Zigetvar Kalesinin Fethinin bu yönde atılan önemli adım olarak değerlendirilebilir. 

Ancak Kanuni Sultan Süleyman’ın Zigetvar Kuşatması sırasında vefat etmesinin bu 

önemli adımları büyük ölçüde gölgelediği ve söz konusu stratejinin sekteye uğrattığı 

anlaşılmaktadır. Bu durumdan faydalanan Habsburglar, 1577 yılında aldıkları karar 

uyarınca Avusturya’nın Mura ve Raab nehir vadilerinde inşa ettiği birbirine sıkı bir 

şekilde bağlanmış kaleler zincirinden oluşan güçlü bir savunma hattı oluşturmaya 

başarmıştır657.  

17. yüzyılın ilk yarısından itibaren bu sınır hattını kolayca yıkabilecek askerî güce 

artık sahip olmayan ve hatta buradan gelebilecek saldırılara karşı koyabilecek insan 

kaynakların oldukça sınırlı olan Osmanlı İmparatorluğunun; eskiden beri uyguladığı 

anlaşılan ve “kilit-kapı sistemi” olarak adlandırabileceğimiz stratejileri gereğince, 

Estergon-Kanije-Zigetvar-Eğri-Hotin hattını takip eden yeni bir sınır savunma-saldırı ağı 

oluşturduğu değerlendirilmektedir.  

Kilit ve kapı sistemin temelinin eski Türk uc sistemi ve fetih stratejilerine kadar 

dayandığı savunulabilir*. Bu sisteme göre; stratejik konumda olan büyük bir şehir “kapı” 

olarak belirlenmekte ve bu şehirden ileri bölgelere yapılacak saldırıların veya savunmanın 

askerî sevk ve idaresi buradan yapılmaktaydı. Güçlü bir istihkama, lojistik ağa ve büyük 

                                                 
657 Maria Ivanics, “Dönemin Resimlerinde Avusturya Takviye Kuvvetlerinin Kanije’ye Yürüyüşü”, 
Türkler Ansiklopedisi, Çev. Nasuh Uslu, C.9, ss.686-694. s. 686-687. 
* YN: Orhun yazıtlarında bile adına rastlanılan ve sonraki yüzyıllar boyunca pek çok farklı bölge, geçit 
yolu ve derbentin aynı adla anıldığını bildiğimiz “demir kapı” kavramının bahse konu “kapı-kilit sistemi” 
açısından da ele alınarak değerlendirilebileceği düşünülmektedir.  
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garnizon kuvvetlerine sahip olan kapılar adeta bir emniyet supabı görevi de görmekteydi. 

Kilit ise sınır hatlarını oluşturan ve stratejik mevkilerde bulunmaları nedeniyle ileri 

hatların ele geçirilmesini kolaylaştırdığı kadar stratejik derinlik de yaratan güçlü kalelere 

verilen isimdi658. 

Nitekim, 1605 Estergon Kalesinin Fethiyle sonuçlanan sefer sırasında Osmanlı 

Ordusunun serdar-ı ekremi olan Veziriazam Mehmet Paşa, Cankurtaran mevkiinde 

müşavere ferman ederek, yeniçeri ağaları, ocak zabitleri, odabaşıları, kapı halkı 

ihtiyarları, çavuşlar, beylerbeyleri, sancak beyleri ve serhat beylerinin katılımıyla dört 

gün süren bir meşveret meclisi gerçekleştirmiş ve meclisin temel konusu Osmanlı Kara 

Kuvvetlerinin hangi yöne giderek hangi kaleye saldıracağı olmuştur. Bu meclisteki serhat 

beylerinin görüşlerini aktaran Topçular Kâtibi Abdülkadir Efendi, Osmanlıların kapı-

kilit-serhat anlayışını da açıkça ortaya koymaktadır. Serhat Beylerinin konuyla ilgili 

görüşleri şu şekildedir659:  

“Madam kim Ostorgon Kal‘ası feth olmaya, Budun Vilâyeti 
âsûde ve serhadlıktan halâs olmaz. Ve Komaran ve 
Ostorgon, Vişegrad ve Vasıt ve Tata kılâ‘ları küffarda 
olduktan sonra Budun Kal‘ası serhaddir. Ve Ostorgon 
inşâl‘allah feth olursa kilid olur, Budun evvelki üzere 
kapu olur ve hem vilâyet ma‘mûr olur. Eğer Ostorgon bizde 
olmuş olsaydı, Yanık Kal‘ası alınmayup zabt mümkin 
olurdu; yalnuz Komaran kalurdu, sonra bir hâl olurdu. 
Şimdiki hâlde iki def‘a Budun Kal‘ası muhâsara olmuştur”  
 

Bu bağlamda, 17. yüzyılın başında Osmanlılar açısından Estergon-Kanije-

Zigetvar-Eğri-Hotin hattının kilit, Budin’in ise kapı konumunda olduğu söylenebilir. 

Budin’in kaybından sonra 1521 öncesi Macaristan Krallığının kullandığı savunma hattı 

kilit; Belgrat’ın da kapı konumuna geldiği düşünülmektedir.   

Osmanlı Kara Kuvvetlerinin yaklaşık 100 yıl boyunca mücadele vereceği sınır 

hattının bu şekilde oluştuğu; hâlihazırda mücadele verilen Habsburglar ve Venedik 

                                                 
658 Vezir Yemişçi Hasan Paşa’nın III. Mehmet’e Telhisi; “Özi kal‘esi bir kal‘edir ki cümle Karadeniz’in 
Tuna yalılarının kilidi vâki‘ olmuşdur.” Cengiz Orhonlu, a.g.e., s.78. 
659 Topçular Abdülkadir Efendi, a.g.e., C.I, s.435. 



218 
 

Dukalığının yanı sıra 17. yüzyılın ortalarından itibaren Lehistan-Litvanya Krallığı ile 

Rusya Çarlığı devreye girmeye başlamasıyla Adriyatik Kıyılarından Doğu Avrupa’ya 

uzanan geniş bir hat boyunca Osmanlıların bir farklı cephede savaşmak zorunda 

kaldıklarını ifade etmek mümkündür.  

Batı sınırlarında güçlü kalelerden müteşekkil bir ağın oluşmasındaki bir diğer 

neden de Avrupa’da kale mimarisi ve inşa tekniklerinde yaşanan gelişimlerdir. 15. 

yüzyılın ikinci yarısında ağır topların Orta Çağ kalelerinin yüksek surlarını kolaylıkla 

yıkmaya başlamasıyla kale mimarisinde yeni bir takım arayışlara gidildiği 

anlaşılmaktadır. Kale mimarisindeki bu yeniliklerin çoğu İtalya’da geliştirildiği için 

Avrupalılar bu yeni kale mimarisine İtalyan tarzı anlamına gelen “trace italienne” olarak 

adlandırmışlardır. Bu mimarinin en ayırt edici özelliğinin, kalenin etrafına simetrik olarak 

yerleştirilmiş çokgen şekilli tabyalarla surların yıldız biçiminde olmasıdır. Bu mimaride 

duvarlar top güllerinin yıkıcı etkisini azaltmak için daha alçak olarak inşa edilmiş ve 

önündeki hendekler derin kazılarak surların alt kısımları top atışların daha çok 

korunmuştur. Bu tarz kaleleri kuşatanlar yıldız şeklinde dizilmiş tabyalardan gelen yoğun 

top ateşiyle karşılaşmakta ve bu nedenle de kalelerin önünde istihkam tabyaları, metrisler 

ve sıçan yolları kazarak kaleye saldırmak zorunda kalmaktaydılar660. Kısaca ifade etmek 

gerekirse; bu tarz burç düzeni kuşatanları istihkam tabyaları inşa etmeye ve hendekler, 

metrisler, sıçan yolları ve lağımlarla kazmaya zorladığından kuşatmalar uzamakta ve bu 

da yardım kuvvetlerinin veya kışın gelmesini beklemek için müdafilere zaman 

kazandırmaktaydı. Yeni Çağda yaşayanlar, bu tarz burç düzenini barut devrimine karşı 

tek etkili savunma yöntemi olarak kabul etmişledir661. Bu nedenle de kısa zaman önemli 

Avrupa kalelerinin çoğunda hızla yaygınlaşmış olduğu görülmektedir.  

                                                 
660 Mark L. Stein, a.g.e., s. 28-29  
661 Geoffrey Parker, “Barut Devrimi (1300-1500)”, Cambridge Savaş Tarihi, Haz. Geoffrey Parker, Çev. 
Füsun Tayanç-Tunç Tayanç, İş Bankası Yayınları, İstanbul:2014, ss.111-117, s.117. 
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Kuşatmaların uzamasındaki bir diğer etmen; kale mimarisindeki gelişmelerin yanı 

sıra kale inşa tekniklerinde de yaşanan bazı gelişmelerin topların ve standart lağım 

tekniklerinin tahrip edici potansiyellerinin düşmesine sebep olmasıdır662. Top güllelerinin 

tesirini azaltmak için sur duvarlarının alçaltılmasının yanı sıra bombeli bir şekilde 

yapılması kale inşasında toplara karşı uygulanan en yaygın tedbirlerden biri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Çanakkale’de Fatih devrinde yapılan yüksek duvarlı Kilit’ülbahr 

Kalesinin çevresinde Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan Sarı Kule de alçak 

yuvarlak ve bombeli sur duvarları, bu tarz uygulamaların Osmanlılar tarafından da 

yapıldığını göstermektedir663.   

Osmanlıların; kireçli toprağın gül rengine çalan tonu nedeniyle “Horasani” adı 

verdikleri inşaat tekniği de hem Osmanlılar hem de hasımları tarafından top güllelerine 

karşı uygulanan bir yöntem olduğu anlaşılmaktadır. Bu teknik, kale duvarlarını 

destekleyen ana sütunların harcı hazırlanırken, kum yerine elenmiş tuğla tozu ile kireci 

karıştırmak suretiyle uygulanıyordu ve bu şekilde yapılan duvarlara gedik açabilmek için 

ancak çok yakından ateş etmek gerektiği belirtilmektedir664.  

16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlıların çoğu Avrupa seferinden 

sadece birkaç kale fethederek dönebilmesinin en önemli sebebi kale mimarisi ve inşa 

tekniğinde yaşanan bu gelişmelerdir. Habsburgların savunma hattında yer alan bir kale 

ele geçirilebildiğinde diğerlerini ele geçirmek için Osmanlı Kara Kuvvetlerinin askerî ve 

lojistik gücü zayıfladığı; üstelik çoğu zaman düşmanın yardım kuvvetlerinin gelmesi ve 

kışın yaklaşması nedeniyle diğer kalelerin ele geçirilmesine olanak kalmadığı 

söylenebilir. Doğal olarak bu durum Habsburglar için de geçerliydi ve onlar da saldırıya 

geçtiklerinde ancak birkaç kale ele geçirebilmekteler ve bir ya da birkaç yıl sonra 

                                                 
662 Rhoads Murphey, Osmanlı’da Ordu ve Savaş 1500-1700, s.37. 
663 Oğuz Turan, Türklerde Stratejik Taktik ve Düşünceler (Mete’den Atatürk’e Kadar), Belge 
Yayınları (Dün-Bugün-Yarın), İstanbul: 1986, s. 157. 
664 Rhoads Muphey, a.g.e, s. 137.  
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Osmanlılar kaybettikleri kaleleri geri almak için sefere çıkınca savunma pozisyonu 

almaktaydılar.   

İşte bu nedenlerle; Avrupa’da 17. yüzyılın sonlarına kadar taraflardan birinin 

diğerinin savunma hattını çökertememekte ve karşılıklı olarak sınır hatlarının 

korunmasına ve sınır kalelerinde daha çok askerî personelin bulundurulmasına önem 

vermekte oldukları değerlendirilmektedir. 

İran sınırında durumun biraz daha faklı olduğu ancak temelde ortaya çıkan 

sonucun benzer olduğu görülmektedir. Farklı olan taraf; Safevilerin hakimiyetindeki İran 

coğrafyasında 18. yüzyıla kadar Avrupa’ya kıyasla tahkim dilmiş kale sayısının oldukça 

az olmasıdır. Hatta 1720 yılında Osmanlı elçisi olarak İran’da bulunan Duri Efendi, 

İran’da sadece 3 büyük kalenin bulunduğunu belirtmiştir. Moğol Hindistan’ı tarafındaki 

Kandahar, Kafkasya’da Osmanlı’nın doğusunda yer alan Erivan ve yine Kafkasya’da 

bulunan Derbent. Bu şehirlerin dışında İran şehirlerinin çoğu büyük tahkimatlarla 

korunmadıkları ve surlarının topla teçhiz edilmiş ordulara karşı dayanıksız oldukları 

anlaşılmaktadır. Tebriz, Isfahan ve Meşhed gibi şehirlerin surları olduğu ise 

bilinmektedir665. Bunula birlikte, Safevi şehirlerini koruyan en büyük etmenin Osmanlı-

Safevi sınırı hattı boyunca uzanan dağlık ve sarp araziler olduğunu söylemek 

mümkündür.  

Osmanlıların ise 17. yüzyılda Safevi sınırlarında bulunan Kars, Van ve Bağdat 

gibi şehirleri iyi tahkim edilmiş surlarla korunmaktaydılar. Buna ek olarak, Osmanlı Kara 

Kuvvetlerinin İran coğrafyasında tutunabilmek için ele geçirdikleri bazı stratejik şehirleri 

surlarla çevirdikleri görülmektedir. Örneğin; 18. yüzyılda İran’daki üç büyük kale 

arasında sayılan Revan Kalesinin 1583 yılında Osmanlılar tarafından ele geçirilmesinden 

sonra 45 günde yapıldığına dair kayıtlar bulunmaktadır666. Hemen akabinde, 1584 

                                                 
665 Kaveh Farrokh, İran at War: 1500-1988, Osprey Publishing, Oxford: 2011, s.39.   
666 Peçevi İbrahim Efendi, a.g.e., C.I, s.79.  
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yıllında, Ferhat Paşa Revan ve Şirvan yollarını kontrol altında tutabilmek için stratejik 

noktalara özellikle de Kafkas Dağlarındaki derbentlere kaleler inşa ettirdiği 

anlaşılmaktadır.667  

Esasen; Ferhat Paşa, Lala Mustafa Paşa ve Özdemiroğlu Osman Paşa gibi Osmanlı 

serdarlarının 16. yüzyılın sonlarına doğru gerçekleştirdikleri Kafkasya ve İran seferleri 

sayesinde Osmanlıların Hazar Denizinin batı kıyıları, Luristan ve Basra Körfezi (Lahsa) 

hattını ele geçirerek Safevilere karşı avantajlı bir sınır sağlanabildiği söylenebilir. Ancak 

bu bölgelerdeki pek çok şehir ve kalenin, güçlü tahkimatlara sahip olmamaları ve Osmanlı 

Kara Kuvvetlerinin bu bölgeyi asker ve lojistik kaynaklar bakımından desteklemekte 

sorunlar yaşaması gibi nedenlerle Safevilerin eline kolaylıkla geçebildiği de 

görülmektedir. Hatta biraz daha iç bölgede kalmasına rağmen Bağdat’ın bile her zaman 

tehdit altında kaldığını söylemek mümkündür. Üstelik, Anadolu’yu sosyal ve ekonomik 

olarak sarsan Celali İsyanlarının yarattığı kaosun da en çok Osmanlıların doğu sınırlarının 

güvenliğini tehdit etmekte olduğu ve Şah Abbas zamanında yaşanan askerî reformlarla 

Safeviler ateşli silahlara dayalı kale savunma yöntemlerinde ilerleme kaydettiği ileri 

sürülebilir. Her ne kadar; 1639 yılında Kasr-ı Şirin Antlaşmasıyla bu sınır hattı daha doğal 

hâl bir kazanarak Ahıska, Kars, Van, Bağdat ve Basra çizgisine çekilmiş olsa da Antlaşma 

gereğince her iki İmparatorluğun da sınırlarda asker ve mühimmat tahkim edebilmesinin 

ve 18. yüzyılın ortalarına kadar yer yer baş gösteren savaşlar veya sınır çatışmalarının 

doğu sınırındaki büyük şehirlerde de önemli miktarda askerin istihdam edilmesini gerekli 

kıldığı son derece açıktır. Bir başka deyişle; doğu sınırlarındaki kaleler Avrupa’dakiler 

gibi güçlü bir savunma ağı oluşturmasalar da Osmanlıların doğuda da batıda olduğu gibi 

duraklayarak elindeki sınır kalelerini askerî, lojistik ve fizikî açıdan tahkim etmek 

durumunda kaldıkları görülmektedir.  

                                                 
667 Rahimi-zâde İbrahim Çavuş, Kitâb-ın Gencîne-i Feth-i Gence [Osmanlı-İran Savaşları ve Gence’nin 
Fethi (1583-1590)], Haz. Günay Karaağaç ve Adnan Eskikurt, Çamlıca Yayınları, İstanbul: 2010, s.21-22. 
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Yukarıdaki açıklamalar ışığında; başta sınır hatları olmak üzere, Osmanlı 

kalelerinde görevli piyadelerin kimlerden oluştuğu ve bu piyadelerin işlevlerinin neler 

olduğuna kısaca değinmenin yerinde olacağı değerlendirilmektedir.  

16. ve 17. yüzyıllarda kale ve şehirlerde bulunan kapıkulu teşkilatına bağlı 

askerlerinin önemli bir bölümü yeniçeri, cebeci, topçu, top arabacısı gibi piyade askerleri 

olduğu söylenebilir. Bu kalelerde bulunan yerli kulu piyadelerinin ise yerli kulu topçusu, 

top arabacısı, lağımcısı, kale azebi, sekbanı, levendi veya gönüllüsü olduğu 

görülmektedir.  

Kalelerde bulunan tüm askerî birlikler merkezden atanan ve “dizdar” denilen kale 

komutanlarının sorumluluğu altında bulunmaktaydı. Sınır kalelerinde; farîsân, gönüllü ve 

deli gibi serhat kulu süvariler de bulunmaktaydı ancak kalelerin savunulmasında veya 

bulundukları bölgede gerçekleşen savaşlarda ateşli silahlara sahip piyade gücüne duyulan 

ihtiyacın daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. Maaşlarını bulundukları mahalli idarenin 

maliyesinden almalarından dolayı “yerli kulu” veya “yerliye” adıyla da anılan bu 

piyadelerin kayıtları defterdarlığa bağlı Büyük Kale Kaleminde tutulmaktaydı ve ihtiyaç 

halinde merkezden de ödeme yapılabilmekteydi668.  

16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı sınır kalelerinin çoğunda yerli birliklerin sayısının 

buralarda görev yapan kapıkulu askerlerinden daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. 

Örneğin; bu döneme ilişkin yapılan tahminlerde Orta Avrupa’da bulunan kalelerdeki 

insan gücünün onda birinin maaşlı yeniçeri olduğu, geri kalanın da yerli birlikler olduğu 

belirtilmektedir669.  

17. yüzyılda bir kale ele geçirildiğinde, Osmanlı İmparatorluğunun insan 

kaynakları devreye sokularak büyük miktarlarda yerli kulu askeri kaleye yazıldığı 

görülmektedir. Örneğin; Köprülüzâde Fâzıl Mustafa Paşa, Belgrad’ı geri alınca burayı 

                                                 
668 Abdülkadir Özcan, “Yerli Kulu”, DİA, C.43, Yıl: 2013, ss.484-485, s.484. 
669 Virginia H. Aksan, a.g.e., s.73. 
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tahkim ederken 2660 civarında yerli kulu askeri yerleştirdiği belirtilmektedir670. Bu 

durumun, yerli kulu veya serhat kulu askerlerinin bölgenin savunmasını insan kaynağı 

olarak üstlenen temel askerî birlikleri oluşturmasından kaynaklandığını söylemek 

mümkündür.  

Yerli kulu askerlerin kale içindeki görevlerinin bunlardan kalelerde görevli 

kapıkulu teşkilatına mensup askerlerin görevlerinden temelde bir farkı olmadığı 

söylenebilir. Örneğin; bir yerli kulu topçusunun bir kapıkulu topçusundan askerî işlevi 

bakımından farklı olduğuna dair herhangi veri bulunmamaktadır.  

Kalelerde görevli topçuların, kale muhafazasındaki en önemli askeri birliklerden 

biri olduğu iddia edilebilir. İdris Bitlisî, Osmanlıların ele geçirdikleri şehrin burçlarının 

top ve mancınıklarla donatılması gibi bir âdetleri olduğunu ve bu âdetleri gereğince Şam 

şehrini fethettiklerinde şehirdeki burç ve kasırları toplar ve mancınıklarla donattıklarını 

yazmıştır671. Vezir Yemişçi Hasan Paşa’nın III. Mehmet’e sunduğu telhisinde geçen 

“…memleket kal‘asız  olmaz ve kal‘a dahı topsuz hıfz olunmaz…”672 sözü ise topların 

kale muhafazasındaki önemine son derece doğru bir şekilde işaret etmektedir. Bu 

nedenle; Osmanlı tarihî kaynaklarında sıklıkla bir kalenin ele geçirilmesinden sonra 

kaledeki topların çoğunun kaydının tutularak yerinde bırakıldığı; eğer topların sayısı 

yetersizse çeşitli merkezlerden buralara toplar gönderildiğine rastlanmaktadır. Bu topları 

kullanan topçu sayısı yeterli olmadığında mahalli bütçe olanakları doğrultusunda yerli 

kulu topçuları kalelerde istihdam edilmekteydi.  

Lağımcılar, kaleler kuşatma altındayken karşı lağım kazarak düşman 

lağımcılarının yerini bulma ve lağım yollarını patlatmakla görevliydiler. Bunun dışında 

tabyaların tahkim edilmesi, kale önünde hendek kesilmesi gibi çeşitli istihkam işlerinde 

de görev aldıkları anlaşılmaktadır.  

                                                 
670 Abdülkadir Özcan, a.g.m., s.484.  
671 İdrîs-i Bidlîsî, a.g.e., s. 383. 
672 Cengiz Orhonlu, a.g.e., s.79. 
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Yerli kulu kale azebî, sekbanı, gönüllüsü ve levendi ise tüfekli piyade askeri 

olarak yeniçerilerle birlikte son derece kritik görevler üstlendikleri bilinmektedir. 

Kalelerin savunması için 16. yüzyılın sonundan itibaren artan piyade ihtiyacı bu tüfekli 

piyadelerle sağlanmaktaydı. Bu birlikler sadece surlar üzerinde savunma yapmamakta; 

yardım beklendiği durumlarda, düşman metris sistemlerini tamamlayıncaya kadar 

mevzilenmeyi zorlaştırmak ve yavaşlatmak amacıyla huruç harekatları 

düzelmemekteydiler*.  

Yerli kulu askerlerinin kalelerin savunmasında olduğu kadar; orduya destek 

kuvvetleri olarak katıldıkları da bilinmektedir. Bulundukları bölgelerin yakınlarına sefer 

düzenlendiğinde veya kuşatılmakta olan yakındaki bir kaleye yardım kuvvetlerinin 

gönderilmesi gerektiğinde yerli kulu veya serhat kulu askerler muharip kuvvetler olarak 

görevlendirilmekteydiler.  

Bu askerlerin kıyafetlerinin neler olduğu hakkında kesin bilgilere verilere 

ulaşılamamıştır. Aslında yerli kulu kale azeblerinin kıyafetlerinin diğer azeblerden farklı 

olmadığı düşünülmektedir. Yerli kulu topçularının, top arabacılarının ve lağımcıların 

kıyafetlerinin kapıkulu teşkilatındaki topçular, top arabacıları ve lağımcılardan farklı 

olmasına karşın aynı sınıf piyade olmalarından dolayı onların kıyafetlerini andırdığı 

düşünülebilir. Silahların kullanım mekanizmaları ve alanları aynı olduğundan bu 

grupların taşıdığı askerî teçhizatların aynı olması kuvvetle muhtemeldir. Yerli kulu 

sekbanı, gönüllüsü ve levendinin en dikkat çekici ortak yanlarının tüfekli piyadeler 

olmaları olduğu söylenebilir. Çakmaklı tüfeğin yaygınlaşmaya başladığı dönemlerde 

görev yapmalarına karşın bu askerlerin önemli bir bölümünün, ilginç bir şekilde, 17. 

yüzyılın sonlarına kadar fitilli tüfek kullanmaya devam ettiği görülmektedir.  

                                                 
* YN: Bu tarz tüfekli piyadelere aynı isimlerle başka yerlerde de rastlanması nedeniyle ayrı bir bölüm olarak 
sekban, gönüllü ve leventlerle ilgili daha detaylı bilgiler aşağıdaki bölümde yer almaktadır. 
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18. yüzyıldan itibaren Osmanlı sınır hatlarında, yenilgi, geri çekilme ve barış 

ortamları gibi yaşanan değişimlerin bu birliklerin de kaderini belirlediği; bu birlikler 

içindeki düzensizliğin üst safhalara taşındığı ve bu gelişmelerin sonucunda yerli kulu 

askerlerinin Yeniçeri Ocağı’nın ilgasından sonra dağıtıldığı belirtilmektedir673.  

 

2.2.7. Sekbanlar, Sarıcalar, Gönüllüler ve Leventler:  

16. yüzyılın sonundan itibaren halk arasından gelen ve asker kökenli olmayan bazı 

tüfekli piyadelerin sekban, sarıca, gönüllü ve levent adlarıyla Osmanlı Ordusunda yoğun 

olarak yer almaya başladıkları görülmektedir. Bahse konu askerî gruplara ait isimlerin 

birbirlerinin yerine kullanılması, bu grupların birbirlerinden temelde ne gibi farklılara 

sahip olduğunun tam belirlenememesi ve piyade askeri olarak sahip oldukları işlev ile 

kullandıkları silah ve teçhizatların benzer olmasından dolayı bunarın aynı başlık altında 

ele alınmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir.  

Bu askerlerin ortaya çıkışındaki en önemli etmenlerden birinin Osmanlı siyasal, 

toplumsal ve ekonomik hayatında buhranlar olduğunu ifade etmek gerekir. 16. yüzyılın 

sonlarından itibaren, merkezde ve taşrada devlet otoritesinin zayıflaması, İstanbul’da 

devlet ricali arasında yaşanan çekişmeler ve Celali İsyanları sebebiyle iç kesimlerde 

bulunan şehirlerin bile güvenliğinin tehdit altında olması; hem sadrazam, vüzera, ümera, 

muhassıl ve mütesellimlerin maiyetlerindeki kapıkulu sayısını arttırmalarına hem de 

Beylerbeylerinin eyalet kaynaklarını kullanarak daha çok askeri şehir ve kalelerde 

istihdam etmesine yol açmıştır.  

Bu askeri grupların ortaya çıkmasındaki bir diğer önemli etmen de 1593-1606 

yılları arasında Habsburglara karşı yapılan Uzun Savaş sırasında, Osmanlı Kara 

Kuvvetlerinde daha çok tüfekli piyade birliklerinin bulundurulması zorunluluğunun 

                                                 
673 Abdülkadir Özcan, a.g.m., s.484. 
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ortaya çıkmasıdır674. 1596 yılında gerçekleştirilen Haçova Savaşında Osmanlı 

İmparatorluğunun üst düzey komuta kademesinin büyük bölümünün; dikdörtgen biçimli 

birlikler oluşturmuş ve kontra marş (contre-march) taktiğini izleyen Habsburg tüfekli 

piyadelerinin ateş gücü karşısında Osmanlı askerlerinin çaresiz kaldıklarına ve 

Habsburgların sağladığı ateş üstünlüğünün az kalsın mağlubiyete sebep olacağına şahit 

oldukları anlaşılmaktadır675.  

Kontra marş, 17. yüzyılda ateş sürekliliğini sağlamak amacıyla Batı Avrupa’da 

geliştirilen bir tüfekli piyade taktiği olarak tanımlanabilir. Bu taktikte, dikdörtgen 

biçiminde silahları rahatça doldurmaya yetecek mesafede aralıklarla* asker ve mühimmat 

sayısı, karşı ordunun yapısı ve fiziki şartlara göre 6’lı, 8’li,10’lu veya 12’li saflar halinde 

dizilen askerlerin birinci safhası atış çizgisine kadar ilerleyip** ateş ettikten sonra en arka 

safa geçiyor, bu esnada silahı hazır bir halde bulunan bir arkadaki saf yine atış çizgisine 

ilerleyerek atışını gerçekleştiriyordu. Bu şekilde safların değişmeli olarak ateş etmelerinin 

sonucunda kesintisiz bir ateş gücü sağlamış oluyordu.  

Modern Osmanlı tarih yazıcılığında Osmanlı devlet ricali ve komutanlarına 

yapılan en büyük haksızlıklardan birinin onların temel askerî stratejileri ve silah 

teknolojisindeki gelişmeleri yakından takip etmedikleri veya kavrayamadıklarına dair 

yapılan yorumlar olduğu düşünülmektedir. Halbuki, Osmanlı askerî tarihine yönelik 

yapılacak üstünkörü bir incelemede bile, Osmanlı devlet adamlarının devletin 

kuruluşundan yıkılışına kadar geçen her dönemde dünyada askerî stratejiler, savaş 

taktikleri ve teknolojiyle ilgili gelişmeleri ilgiyle takip ettikleri, bazı gelişmelerin öncüsü 

olduklarını ve değişimlere son derece açık oldukları kolaylıkla görülebilmektedir. 

Nitekim, 1593-1603 yılları arasında gerçekleşen Uzun Savaşın ilk dönemlerinde bile 

savaş alanındaki değişimleri gören Osmanlı devlet ricalinin aynı tutumu sergilemiş 

                                                 
674 Halil İnalcık, “Timar”, DİA, s.169. 
675 Gábor Ágoston, Osmanlı’da Savaş ve Serhad, s.73 
* YN: Bu aralıkların yaklaşık 1.5 m. olduğunu düşünmekteyiz. 
** YN: Yaklaşık yarım metrelik bir ilerleme olduğunu düşünmekteyiz. 
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olduğu ve ivedilikle ordudaki tüfekli piyade askeri sayısını arttırmanın yollarını aradığı 

söylenebilir. 1596 yılındaki Haçova Meydan Muharebesine yeniçerilere takviye ateş gücü 

olarak getirilen 10.000-15.000 kadar tüfeng-endâz askerin, sekban veya leventler olduğu 

düşünülmektedir676. Bununla birlikte, Haçova Meydan muharebesine getirilen bu 

birliklerin pek bir yararı dokunmadığı ve orduda birlik ruhunun yaratılmasına bir katkı 

sunmadığı da belirtilmelidir.677 Ancak yine de bu birliklerin Haçova Savaşındaki 

başarısızlıklarının tüfekli piyadelere olan ihtiyacı gölgelemediğini ifade etmek 

mümkündür.  

Gelenekselleşmiş bir ordu teşkilatına sahip olan İmparatorluğun şehirlerin 

savunulmasında ve savaş alanına kullanılmasında kullanmak üzere kısa vadede tüfekli 

piyade askerleri temin edilmesi girişimlerinin son derece plansız, düzensiz ve sıkıntılı bir 

süreci de beraberinde getirdiği anlaşılmaktadır. 

 Ekonomik ve sosyal buhranlar sonucu Osmanlı İmparatorluğunun çeşitli 

bölgelerinde ortaya çıkan başıboş kişilerin ve hatta isyancıların Osmanlı askerî teşkilatına 

sekban, sarıca, gönüllü ve levent gibi isimlerle kazandırılmasının piyade arayışındaki en 

kısa yol olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Aslında 16. yüzyılın sonunda başlayan 

Celaliler arasında sayıları on binlerle ifadeler sekbanların bulunması dikkat çekicidir. Bu 

nedenle, sekban ve sarıcaları bölükler halinde düzen altına alınmasının gerekli olduğunu 

düşünen Vezir Nasuh Paşa, kapılı sekban ve sarıcaları "sekban ve sarıca bölükleri" 

tertibine sokarak askeri teşkilat içinde yer almalarını hedeflemiş ancak bunları düzenli 

birlikler haline getirme hususunda başarılı olamamıştır678.  

Osmanlı tarihî kaynaklarında kullanılan ifadelerden 17. yüzyılda bunların 

çoğunlukla piyade oldukları görülmektedir. (Resim:43a-b) Ancak; Antoine Galland’ın 

ifadelerinden 17. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı devlet adamlarının yanında paralı 

                                                 
676 Mustada Cezar, Osmanlı Tarihinde Levendler, TTK Yayınları, Ankara:2013, s.254. 
677 Gábor Ágoston, Barut, Top ve Tüfek, s. 51. 
678 Mustafa Akdağ, “Genel Çizgileriyle XVII. Yüzyıl Türkiye Tarihi”, AÜDTCF Dergisi, Cilt:4, Sayı: 6, 
Yıl: 1966, s.235  
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askerlik yapan sekban ve sarıcaların hem süvari hem de piyade olarak hizmet verdikleri 

sonucunu çıkartmak mümkündür679. Bununla birlikte; Paul Rycaut, yeniçeriler gibi kılıç 

ve tüfek taşıyan sarıcaların piyade olduğunu, sekbanların ise süvari olduğunu ifade ederek 

beylerbeyleri ve paşaların her zaman yanlarında belli bir sayıda sekban ve sarıca 

bulundurduklarını yazması bu konudaki kafa karışıklığını daha çok arttırmaktadır680. Bu 

durumun en makul açıklamasını bahse konu askerî grupların paralı askerler olmalarında 

aramak gerekmektedir. Bu iki Avrupalı müellifin gördüğü sekban ve sarıcaların üst düzey 

devlet adamlarının maiyetinde olan paralı asker olmalarından dolayı maiyetinde 

bulundukları kişilerin emirleri, tercihleri veya kendilerine verilen görevler doğrultusunda 

hareket etmekte oldukları ve bu yüzden de seyyahlar tarafından yaya veya piyade olarak 

farklı teçhizatlarla görüldükleri düşünülebilir. (Resim:44)  

Osmanlı devlet adamlarının kapı halkı olarak görev yapan askerler arasında “kapı 

levendi” ismiyle anılan bir grubu da rastlanmaktadır. Maaşlarını diğerleri gibi doğrudan 

bağlı bulundukları kişiden alan bu askerlerin üst düzey Osmanlı devlet adamları için bir 

prestij kaynağı anlaşılmaktadır. 1672 yılında Sadrazamın sefer merasimi geçit törenine 

şahit olan Antonie Galland Sadrazamın maiyetindeki askerleri şu şekilde 

anlatmaktadır681:  

“Başvezirin heyeti bunların en güzel ve çeviği 
bulunduğundan tarif ve tasvir hususunda gene bunun 
üzerinde duracağım. Hepsi boylu boslu, genç, kuvvetli ve 
hemen hemen aynı yaşta olmak üzere, bu kuvvet Hristiyan 
Arnavut, Esklavonyalı ve Bosnalı olmak şartıyla beş yüz 
Hristiyan’dan mürekkepti. Bunların başlarında şayaktan 
bir külah bulunup bu külahların üzerinde renkleri 
muhtelif ipek kumaşlar düğümlenmişti ve kumaşlar 
başlarının arkasından enselerine iniyordu. Aynı şayaktan 
yarı kollu ve bunların üzerinden iç gömlekleri dirseklere 
kadar kıvrılmış bir ceketleri vardı. Silahları omuzları 
üzerinde taşıdıkları bir fitilli tüfekle yanlarında bulunan 
bir kılıçtı. Bir Türk bana Zat-ı şahanelerinin kuvvetleri 
arasında bu adamlardan ve bu kuvvetten daha üç bin kişi 

                                                 
679 Antonie Galland, a.g.e., C.II, s.137. 
680 Paul Rycaut, a.g.e., s. 380. 
681 A. Galland, age, C.I, s.118 



229 
 

bulunduğunu ve halen görünmeyenleri buluşma yerine 
gelmek üzere yolda olduklarını söyledi.”  
 

Bağlı bulundukları kişilerle birlikte seferlere ve savaşlara katılan seçme kişilerden 

oluşan bu birliklerin askerî niteliklerinin yüksek olduğu söylenebilir. Ayrıca eyaletlerdeki 

üst düzey yetkililerin maiyetinde olan birlikler, eyaletlerin korunmasında ve asayişin tesis 

edilmesinde görevler üstlenmekteydiler. Ancak asayişi tesis edebildikleri gibi kolaylıkla 

da bozabildikleri anlaşılmaktadır. Kapıkulu olarak maiyetinde bulundukları kişilerin 

görevden alınması veya ölmesi durumunda “kapısız” kalarak boşa düşmeleri, genellikle 

bu askerî grupların eşkıyalık yapmasına veya çeşitli isyanlara katılmasına neden 

olmaktaydı. 1683 yılında II. Viyana Bozguna sonrası daha da büyüyen sıkıntılı ortamda 

eşkıyalık ve isyan olayların engellenebilmesine çare olarak devlet adamlarının 

kendilerine bağlı askerî kuvvetler oluşturmalarına yasak getirilerek 17. yüzyılın sonunda 

bu askerlerin ilgası yönelik girişimlerin bulunduğu bilinmektedir682. Ancak bu birliklerin 

18. yüzyılın ikinci çeyreğine kadar devlet adamlarının kapılarında görev almaya devam 

ettikleri söylenebilir. Örneğin; 1719 yılında Anadolu’daki vüzera, beylerbeyileri, kadılar, 

muhassıllar, kethüda yerleri, yeniçeri serdarları, ayan-ı vilayet ve iş erlerine gönderilen 

bir fermanda sadrazam, vüzera, beylerbeyileri, ümera ve muhassılların kapılarında bu 

askerlerin bulundurulmasının yasaklandığı belirtilmektedir683.  Bu girişimlerin 18. 

yüzyılın ilk çeyreği içinde sonuç verdiği ve kapılı sekban, sarıca ve leventlerin büyük 

ölçüde ortadan kalktıkları anlaşılmaktadır.  

Maaşlarını bağlı oldukları kişilerden alan kapı halkı sekban, sarıca ve leventlerden 

başka; ücretleri doğrudan devlet tarafından ödenen yoklamalı devlet milisleri olarak kabul 

edilebilecek “mîrî levent”ler de bulunmaktaydı684. Mîrî leventler savaş zamanlarında halk 

arasından toplanan ve genellikle tüfekli piyadelerden oluşan askerlerdi685. Bu şekilde halk 

                                                 
682 Mücteba İlgürel, “Levent”, DİA, Cilt: 27, Yıl:2003, ss.149-151. s.150, Abdülkadir Özcan, “Sekban”, 
DİA, Cilt: 36, Yıl: 2009, ss.326-328, s.327. 
683 Konya Şer’iyye Sicilleri, Defter No: 48, Sayfa 254, Belge No: 2 
684 Virginia H. Aksan, a.g.e., s.63.  
685 Bu konudaki ayrıntılı bilgi için bkz. Mustada Cezar, a.g.e., s.135-253 
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arasından yazılan ve “mîrî sekban” ve “mîrî tüfeng-endâz” adıyla anılan askerler de 

bulunmaktaydı686. Ancak genellikle mîrî levent adına rastlanmaktadır. Bu askerlerden 

Arnavut ve Hırvat leventlerinin daha savaşçı oldukları gerekçesiyle diğerlerinden biraz 

daha seçkin bir pozisyonda olduğu söylenebilir.  

1663 yılında Ciğerdelen Ovası ve Muradova Vadisinde gerçekleştirilen savaş 

öncesinde, Evliya Çelebi sekban ve sarıcaların ardından askere yazılmış olan Hırvat ve 

Arnavut askerlerini görmüş ve bunların kırmızı yelek ve kırmızı barata giyen, uzun fitilli 

tüfeklere sahip askerler olarak betimlemiştir687. Aslında bu askerlerin sekban, sarıca ve 

levent gibi diğer tüfekli milis güçlerinden statü olarak pek bir farklı olmadığı açıktır. 

Ancak; sert mizaçları ve savaşçı özellikleri sayesinde sıklıkla tercih edildikleri ve hatta 

18. yüzyıldan itibaren Rumeli’ndeki tüfekli piyadelerin önemli bir bölümünün bunlardan 

oluştuğu söylenebilir. 

1717 yılında Belgrad’dan itibaren pek çok şehirde Arnavut piyadelerini gören 

Mary Wortley Montagu bu şu şekilde bahsetmektedir688:  

“Bunlar eski Makedonya olan Arnountlickt’te 
doğmuşlardır ve Makedonyalı adını yitirmelerine karşın, 
onların cesaret ve gözü pekliğinden bir şeyler almışlardır. 
Türk İmparatorluğu’nun en iyi savaşçıları ve yeniçerilere 
kafa tutan yegane sınıftır. Piyade eridirler. Geçtiğimiz her 
önemli kentte, bunlardan nöbet tutan bir koruma takımımız 
vardı. Hepsi de kendi paralarıyla giyinmiş ve 
silahlanmışlardı. Genel olarak bunlar, beyaz renkli kaba 
bir kumaştan yapılmış temiz giysiler giyinmiş genç ve güçlü 
delikanlılardı. Tüfekleri çok uzundu. Bunları sanki 
ağırlıklarını duyumsamıyormuş gibi koşarken omuzlarında 
tutuyorlardı. Bu sırada şefleri sert ezgili, fakat hoş bir şarkı 
söylüyor, diğerleri koro halinde bunu yineliyorlardı”  
 

17. ve 18. yüzyılda bu tarz piyade tüfekli Osmanlı Kara Kuvvetlerinin ana unsuru 

haline geldiği söylenebilir. (Resim:45a-b) Nitekim, 1683 ve 1769 arasında, paraları 

doğrudan doğruya merkezden ödenen yoklamalı devlet tüfekli piyadelerin sayısı 

                                                 
686 Mustada Cezar, a.g.e., s.239. 
687 Evliya Çelebi, a.g.e., C.6/2, YKY, s.386. 
688 Mary Wortley Montagu, Doğu Mektupları (1717-1718), Çev. M.A. Erginöz, Özgü Yayınları, İstanbul: 
2004, s.35 
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10.000’den 100.000’e yükselmesi Osmanlı Ordusunu askerî yapısındaki değişimin 

boyutunu göstermesi bakımından son derece dikkat çekicidir689. Savaş meydanlarında 

sıklıkla kullanılan bu askerlerin seferlerde olduğu kadar barış zamanlarında da disiplinsiz 

davranışlar sergiledikleri; eşkıyalık ve isyan olaylarına karışmalarının Osmanlı ricali 

arasında ciddi rahatsızlıklar yarattığı söylenebilir. Hatta çoğu zaman bu nedenle de 18 

yüzyılın sonunda ilga edilmelerine yönelik girişimlerin başlatıldığı 19. yüzyılda ise 

tedricen ilga ederek yerlerini düzenli piyade bıraktıkları anlaşılmaktadır690. 

 

2.2.8. Yurtluk ve Ocaklıklara Bağlı Yerel Birlikler 

Osmanlılar fethettikleri veya çeşitli yollarla ilhak ettikleri bazı bölgelerdeki 

toprakların yönetiminde yerel örf, âdet ve idarî görenekler çerçevesinde hareket etmeyi 

uygun bulmuşlar; egemenlikleri altına girmiş geniş bölgeleri kimi zaman sancaklar kimi 

zaman da timar veya zeamet haline getirerek bu toprakları çeşitli imtiyazlarla birlikte 

eskiden beri yöneten soylu aileler veya aşiretlerin tasarrufuna bırakmışlardır. Aslında bu 

uygulamanın timar sisteminin bir türü olduğunu ifade etmek mümkündür. Zira bahse 

konu aile veya aşiretler, hâkim oldukları toprakların gelirleri oranındaki askerî 

kuvvetlerle sefer ve savaşlara bağlı bulundukları beylerbeyinin komutası altında katılmak 

durumundaydılar691. 

İsyanlara, eşkıyalara ve dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı devletin her daim 

hizmetinde bulunacak yerel birliklerin hazırda bulundurulması kadar, yeni ortaya 

çıkabilecek yerel güç odaklarına karşı devletin bölgesel hâkimiyetini güçlendiren bir 

sistemin genellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu ile bugünkü Irak ve Suriye 

coğrafyasında uygulandığı söylenebilir. Ancak Adana’da Ramazanoğulları ailesinin 

mirasçılarına692, Karaman Eyaletindeki bazı Türkmen kabilelerine ve özellikle 17. 

                                                 
689 Virginia H. Aksan, a.g.e., s.63. 
690 Mücteba İlgürel, Levent, DİA, Cilt, 27, Yıl:2003, ss.149-151. s.150 
691 Ömer Lütfi Barkan, “Timar”, İA, s.297. 
692 Mustafa Akdağ, “Osmanlı Müesseseleri Hakkında Notlar”, AÜDTCF Dergisi, s.38.  
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yüzyıldan sonra Bosna’da bazı soylu ailelere de ocaklık verilmesi693; bu uygulamanın 

bölgesel esaslara göre değil koşullar uyarınca ve gereklilik esaslarına dayanılarak 

yapıldığını ortaya koymaktadır. Nitekim, ocaklık sancakların yukarıda ismi 

zikredilenlerin dışında, Anadolu, Diyarbakır, Van, Kars, Çıldır, Trabzon, Şam, Rakka, 

Bağdat, Basra, Tunus ve Şehrizor eyaletlerinde de görüldüğü belirtilmektedir694.  

Bununla birlikte bu uygulamanın, Osmanlı Kara Kuvvetlerine kayda değer bir 

katkı sağlayacak yoğunlukta, genellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu ile bugünkü Irak 

ve Suriye’de görüldüğünün altını çizmek gerekir. Yurtluk ve ocaklıkların bahse konu 

coğrafyalarda yaygınlaşmasının en temel nedeninin; Yavuz Sultan Selim devrinde 

Safevilere karşı mücadelede bu bölgelerdeki aşiretlerin desteğinin alınmasına yönelik 

izlenen siyaset olduğu anlaşılmaktadır.  

Yavuz Sultan Selim, Safeviler nedeniyle hâkim oldukları toprakları terk etmek 

zorunda kalan yerel Türk, Kürt ve Arap beyleri ile aşiretlerin desteğini İdris Bitlisi 

vasıtasıyla alıp, onları Bitlis, Ahlat, Diyarbakır, Hasankeyf, Cizre ve Musul dolaylarında 

etkili bir şekilde kullanmayı başardığı anlaşılmaktadır. Bu amaçla görevlendirilen İdris-i 

Bitlisî bu görevini şu şekilde aktarmıştır695:  

“… Ben fakirle arkadaşlığı ve din kardeşliği bulunan Amid 
şehri ileri gelenleri itikatlarının temizliğinden ve ilhatları 
zahir olan o güruhun zulüm ve baskılarından 
usanmalarından dolayı İslam sultanının bu davetçisinin 
davetine uymuşlar ve hiç beklemeden Amid şehrinde 
yönetimde makam sahibi olan ve Muhammed Hân 
Ustaclu’ya bağlı bulunan bütün Kızılbaşlardan bazılarını 
da katledip minberlerin başların İslam sultanının adıyla 
taçlandırıp canlandırmışlardır. … Bu davetçi kul Kürdistan 
memleketlerinde Beradust beylerinin tasarrufunda olan 
Urmi vilayetinden başlayarak sırasıyla İmadiye, Soran, 
Bühtan, Nemran, Rojgan, Eyyubiler ve diğer 
memleketlerden güçlü sözleşme ve antlaşmalar yoluyla 
İslam sultanı için biat almıştı”  
 

                                                 
693 Halil İnalcık, “Timar”, DİA, s.170-171. 
694 Orhan Kılıç, “Ocaklık” DİA, Cilt: 33, Yıl:2007, ss. 317-318, s.317.  
695 İdrîs-i Bidlîsî, a.g.e., s. 303-304. 
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Tek başlarına bir etki yaratacak güce sahip olmayan bu kuvvetlerin iyi yönetilip 

yönlendirildiklerinde son derece etkili olabildiği anlaşılmaktadır. Örneğin; Bitlis ve 

Ahlat’a saldıran Safevi birlikleri, İdris-i Bitlisî’nin yönlendirmesiyle birleşen Bitlis, 

Şeref, Hizan, Mekes, Şirvan ve Sason Meliklerinin baskınıyla Erciş yakınlarında imha 

edildiği görülmektedir696.  

Bu kuvvetlerin sadece süvarilerden değil piyadelerden de oluştuğu 

anlaşılmaktadır. Özellikle bu aşiretlere bağlı piyadelerin dağlık arazide ve zorlu kış 

koşullarında son derece faydalı olduğu olaylara rastlanmaktadır. Nitekim, yine İdris-i 

Bitlisî’nin yönlendirmesiyle, Muş ve Ahlat ovasında karın evlerin hizasına yükseldiği ve 

süvarilerin bütün geliş gidiş yollarının kapandığı bir zamanda hepsi piyadelerden oluşan 

bir ordunun ayaklarına tahta aletler bağlayarak karların üzerinde yürümesiyle Safevilere 

karşı önemli başarılar kazanması bu piyadelerin bahse konu faydalarına örnek teşkil 

etmektedir697.   

Tüm faydalarına karşın, büyük Safevi orduları karşısında herhangi bir başarı şansı 

olmamaları nedeniyle Osmanlı İmparatorluğunun silah, lojistik ve askerî desteğine 

ihtiyaç duyan yerel beyler ve aşiretler; Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sırasında ve 

sonrasında Osmanlı Kara Kuvvetleri bünyesinde büyük savaşlara katılmışlardır. 1516 

yılında Bıyıklı Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı Kara Kuvvetlerinin Kara Han 

komutasındaki Safevi ordusuyla Dede Kargın’da gerçekleştirdiği savaşta, Osmanlı Kara 

Kuvvetlerinin merkezinde ateşli silahlara sahip [ki Kara Han savaş sırasında boğazına 

isabet eden bir kurşunla öldürülmüştür] kapıkulu askerleri, sağ kolunda Karaman 

Beylerbeyi Hüsrev Paşa’ya bağlı Anadolu sipahileri, sol kolda ise Osmanlı’nın müttefiki 

olan aşiret kuvvetlerinin bulunduğu ve elde edilen zaferde sol koldaki aşiret kuvvetlerinin 

önemli payı olduğu anlaşılmaktadır698. 

                                                 
696 İdrîs-i Bidlîsî, a.g.e., s. 283-304. 
697 İdrîs-i Bidlîsî, a.g.e., s. 304 
698 Hoca Saadettin Efendi, a.g.e., Cilt IV, s.265-266 
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16. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğuna verdikleri bu destek dolayısıyla 

Doğu ve Güney Doğu Anadolu başta olmak üzere soylu ailelere ve aşiretlere yurtluk ve 

ocaklıkların verildiği ve 19. yüzyıla kadar bunlara bağlı yerel birliklerin Osmanlıların 

doğu sınırlarında yürüttüğü mücadelede; sınırların korunması, keşif hareketleri, bölgesel 

asayişin sağlanması ve seferlere katılma derecesinde Osmanlı Kara Kuvvetlerinde yer 

aldıkları anlaşılmaktadır699.  .  

Bu birliklerin askeri kıyafet, silah ve askerî teçhizat anlamında da yerel 

özelliklerini sürdürdükleri söylenebilir. 16. yüzyıl başlarında yurtluk ve ocaklıklara bağlı 

yerel birliklerin önemli bir bölümünün [Anadolu ve İran coğrafyasında yaygın olduğu 

biçimiyle] mızrak, kılıç, yay-ok, topuzlarla silahlanmış hafif zırhlı süvarilerden ve yine 

mızrak, kalkan ve kılıçlara sahip hafif piyadeler oluştuğunu söylemek mümkündür. 

Ancak 17. yüzyıla gelindiğinde ateşli silahların yurtluk ve ocaklıklara bağlı piyadeler 

arasında oldukça yaygınlaştığına işaretler vardır. Örneğin; Evliya Çelebi, Mudiki aşireti 

adlı bir aşirete bağlı 7000 tüfekli seçkin asker olduğu belirtilmektedir700. Aynı eserin bir 

başka yerinde ise Hakkâri Abbasioğulları’nın toplamda 47.000 askeri olduğunu, 

bunlardan 12.000’inin “Celovi” denilen keskin nişancı piyade olduğunu belirtmektedir. 

Sırtlarında kalkan, ellerinde ise “kûpal” denilen bir tür çevgan bulunan bu piyadelerin 

başlarına arasına tüy konulan alaca renkli yerel sarıklar sardığı yazan Evliya Çelebi; 

bunların kulaklarını yandan delerek içine turna, şahin ve horoz tüyleri koyduklarını da 

ifade etmektedir701. Evliya Çelebi’nin tasvir ettiği tablo, diğer bölgelerdeki yerel 

birliklerin de kendilerine has kıyafetleri, silahları ve bazı askeri gelenekleri olduğuna 

işaret etmekle kalmamakta aynı zaman yurtluk ve ocaklıklara bağlı yerel birliklerin 

sayısal gücünü de ortaya koymaktadır.  

                                                 
699 Mustafa Nuri Paşa, a.g.e., C.I-II, s.137 ve 143. Halil İnalcık, “Timar”, DİA, s.170-171. Ömer Lütfi 
Barkan, “Timar”, İA, s.296. 
700 Evliya Çelebi, a.g.e, C. 4/1, YKY, s.129. 
701 Evliya Çelebi, a.g.e, C. 4/1, YKY, s.254. 
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Trabzon, Bosna, Şam, Rakka, Bağdat, Basra ve Tunus’ta bulunan yerel birliklerin 

de kıyafet, silah ve askerî teçhizat olarak yerel niteliklerini sürdürdüğünü söylemek 

mümkündür. Bosna’daki yerel birliklerin önemli bir bölümünün 17. yüzyılın başından 

itibaren tüfekli seçkin piyadelere dönüştüğü zaten bilinmektedir. Bahse konu piyadelerin 

özellikle 17. ve 18 yüzyıllarda Avusturya-Macaristan sınırında yürütülen savaşlarda 

Osmanlı Kara Kuvvetlerine kayda değer katkılar sunduğu söylenebilir. Bununla birlikte, 

Şam, Bağdat ve Basra’daki ocaklıkların verilmesi meselesinin; hem bu bölgelerdeki aşiret 

yapısının güçlülüğü hem de Osmanlı İmparatorluğu’nun Safevilerle güneyde yürüttüğü 

sınır mücadeleleri bağlamında ele alınmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir. 

Tunus’un ise Osmanlı İmparatorluğunun kara hinterlandının dışında olmasının dışında; 

yerel hanedanların ve Berberi aşiretlerin bölgede son derece güçlü olmaları ve İspanya’ya 

karşı yürütülen mücadelede bunların desteklerinin alınmasının zaruri olması nedeniyle 

özel bir durumu olduğunu ifade etmek mümkündür.        

Sonuç olarak, yurtluk ve ocaklıklara bağlı yerel birliklerin 16. ve 17. yüzyıllar 

boyunca özellikle sınır bölgelerinde yapılan genel veya bölgesel mücadelelerde son 

derece etkin bir rol üstlendiğini söylemek mümkündür. Bununla birlikte, timar sisteminin 

iyice bozulması ve devlet otoritesinin gittikçe daha çok zayıflamasıyla; 18. yüzyıla 

gelindiğinde yurtluk ve ocaklık sahibi aile ve aşiretlerin bölgesel hâkimiyetlerinin askerî 

olarak daha da arttığını, ancak bu birliklerin devlet otoritesinden ziyade yerel hâkimlerin 

gücünü temsil etmeye başladığını ve askerî etkinliklerin bölgesel düzeyde kalmasıyla 

yurtluk ve ocaklıklara bağlı yerel birliklerin Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerine 

sağladıkları askerî katkıların son derece azaldığının belirtilmesi gerekmektedir. 

 

2.2.9. Haraçgüzâr Devletler ve Beyliklere Bağlı Kuvvetler 

14. ve 18 yüzyıllar arasında; Doğu Roma Devleti, Sırp Despotluğu, Bulgar 

Çarlığı, Eflak Voyvodalığı, Boğdan Voyvodalığı, Gürcü Prenslikleri, Erdel Krallığı, 
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Raguza Cumhuriyeti ve Sakız Cumhuriyeti gibi Hristiyan devletler ile Karamanoğulları, 

Menteşeoğulları, Saruhanoğulları, Ramazanoğulları, Dulkadiroğulları, İsfendiyaroğulları 

gibi pek çok Türk beyliğinin Osmanlılara haraçgüzâr olduğu bilinmektedir. Bu 

haraçgüzâr devletler ve beyliklerden bazılarının; Osmanlı İmparatorluğundan talep 

gelmesi durumunda gerçekleştirilen seferlere askerî birlikler göndererek savaşlara 

katılmak, kendi bölgelerinde kılavuzluk yapmak ve lojistik destekler sağlamakla yükümlü 

oldukları anlaşılmaktadır. Osmanlı Kara Kuvvetlerinin bir parçası olarak 

değerlendirilmesi gereken bu kuvvetlerin, kimi zaman bazı savaşların kazanılmasında hiç 

de azımsanmayacak derecede önemli katkılarda bulundukları ifade edilebilir.    

Haraçgüzâr Hıristiyan beylik ve prensliklere bağlı kuvvetlerin Osmanlı Kara 

Kuvvetlerinde 14. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yer almaya başladıkları 

görülmektedir. Özellikle, Sırpsındığı Savaşından (1364) sonra Balkanlardaki pek çok 

yerel Rum, Sırp ve Bulgar soylusunun Osmanlı devletine bağlanmasıyla Osmanlıların bu 

yerel beylerin askerî potansiyelinden hem savaşçılar düzeyinde hem de sefer lojistiği 

bakımından yararlanmaya başladığı belirtilmektedir702. Nitekim, 1386 yılında 

Karamanoğullarıyla yapılan Konya Ovası Savaşında Osmanlı Kara Kuvvetlerinde 2000 

kişilik bir Sırp takviye kuvvetinin olduğuna ilişkin bilgiler bulunmaktadır703.  

Niğbolu Savaşından (1396) önce Sırp Despotu Stefan Lazaroviç’in de bulunduğu 

Hristiyan haraçgüzârlar, Yıldırım Bayezid’in otağına kadar gelerek bağlılıklarını 

bildirmişler ve Haçlılarla savaşacaklarını bildirmişlerdir704. Gerçekten de sözlerinde 

duran ve Stefan Lazaroviç’e bağlı 5000 süvari ile Osmanlı Kara Kuvvetlerinin 

merkezinin sağında ihtiyat kuvvetleri olarak yer alan bu kuvvetler; savaşın sonlarına 

doğru haçlı ordusu sarsılmaya başlamışken padişahın bunlara ve sağ kanatta bulunan 

diğer sipahilere taarruz emrini vermesiyle şiddetli bir saldırıya geçmişler ve Haçlı 

                                                 
702 Mesut Uyar ve Edward J. Erickson, a.g.e., s. 41. 
703 Ahmet Refik, a.g.e., s. 35 
704 Nicolae Jorga, a.g.e., C.I, s. 269 
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komutanı Sigismund’un bulunduğu bölgeyi hedef alan bu şiddetli saldırı sonucunda Haçlı 

ordusunun direnen kuvvetlerinin de bozulmasına katkı sağlamışlardır705.  

Her ne kadar savaşlarda yararlı işler yapsalar da Osmanlı Kara Kuvvetlerinin 

disiplinine ayak uyduramamaları ve farklı askerî geleneklere sahip olmaları nedeniyle 

Avrupa’daki Hristiyan haraçgüzâr kuvvetlerin Osmanlı Kara Kuvvetlerine uyum 

sağlamakta zaman zaman zorluklar yaşadığı söylenebilir. Nitekim, 1386 Konya Ovası 

Savaşı sonrasındaki Konya Kuşatması sırasında, yasak edilmesine rağmen civardaki 

ahalinin malları yağmalayan Sırp askerlerinin önemli bir bölümünün idam edildiği 

görülmektedir.706.   

Buna karşın, 14. ve 15. yüzyıllarda haraçgüzâr Türk beyliklerinden gelen 

askerlerin Osmanlı Kara Kuvvetlerine çok daha kolay uyum sağladığını tahmin etmek 

güç değildir. Daha önceki bölümlerde de belirtildiği üzere, I. Kosova Savaşında (1389) 

Osmanlı Kara Kuvvetlerinin sağ ve sol kanatlarında Saruhanoğulları, Aydınoğulları, 

Menteşeoğulları, Karamanoğulları, İsfendiyaroğulları ve Germiyanoğulları gibi Türk 

beyliklerine bağlı kuvvetlerin bulunduğu bilinmektedir. Hatta, bu kuvvetlerin Ankara 

Savaşının (1402) başlangıcında Osmanlı saflarında yer aldıkları; ancak önemli bir 

bölümünün savaşın ilerleyen safhalarında taraf değiştirdikleri görülmektedir.  

Ankara Savaşında, Osmanlı Kara Kuvvetlerindeki haraçgüzâr kuvvetlerin sadece 

Anadolu Türk Beyliklerinden gelen kuvvetlerden ibaret olmadığı söylenebilir. Hristiyan 

haraçgüzâr devletlerine bağlı kuvvetlerin de Osmanlı saflarında bu savaşa katıldıklarına 

ve Sırbistan kralı Lazar tarafından gönderilmiş zırhlı tüfekli birliklerin Osmanlı Kara 

Kuvvetlerinin sağ kanadında yer almakta olduğuna dair veriler bulunmaktadır. Osmanlı 

tarihî kaynaklarında, savaş sonuna doğru Osmanlı beyleri ve şehzadelerinin geriye 

çekilmesi sonrasında bile kapı kullarıyla birlikte Yıldırım Bayezid’in yanında kalan bu 

                                                 
705 Niğbolu Meydan Muharebesi ve Yıldırım Bayezit, Haz. ATESE, s.43-44. Gábor Ágoston, 
Osmanlı’da Strateji ve Askeri Güç, s.30. 
706 Kemalpaşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman III. Defter, s.69. 
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Sırp askerlerinin beyaz kıyafetleriyle Timur’un dikkatini çektiği ifade edilmektedir707. 

Ankara Savaşında Sırp askerlerinin yanı sıra Eflak ve Macaristan’dan da Hristiyan 

kuvvetler geldiğine ve bunların toplam sayılarının 10.000’i bulduğuna dair kayıtlara 

rastlanmak da mümkündür708. Bununla birlikte, Ankara Savaşındaki bu sayıların 

Timur’un ordusu gibi güçlü ve kalabalık bir orduya karşısında kullanılabilecek tüm 

yardımcı kuvvetlerin toplanması sonucu oluştuğunu belirtmek gerekir. Böylesine sıra dışı 

durumların haricinde; Hristiyan haraçgüzâr kuvvetlerin çoğu zaman sembolik sayılarla 

Osmanlı Kara Kuvvetlerine katılığını söylemek mümkündür. Nitekim, Dukas tarihinde 

Yıldırım Bayezid’in Antalya’nın doğusuna doğru [eski Pamfilya bölgesi] yaptığı bir sefer 

sırasında Doğu Roma’nın veliahttı Manuel’in Osmanlı Ordusuna 100 askerle katılığı 

yazmaktadır709.   

Ankara Savaşı sonrası oluşan Fetret devri ve sonrasındaki siyasi karışıklarda da 

haraçgüzâr devletlerin ve beyliklerin Osmanlılar açısından hem olumlu hem de olumsuz 

roller oynadığı söylenebilir. Özellikle, I. Mehmet’in devletin dirliğini tekrar tesis etme 

çabalarına bazı Türk beyliklerinin askerî olarak önemli katkı sunduğu anlaşılmaktadır. 

Örneğin; Fetret Devrinde, Mehmet Çelebi’nin kardeşi Musa Çelebi üzerine yürümesi 

olayında Mehmet Çelebi’nin Dulkadiroğullarından önemli bir askerî yardım aldığı 

görülmektedir710.  

Mehmet Çelebi’nin ihtiyaç olmadıkla Hristiyan haraçgüzâr devletlerden asker 

almaya pek sıcak bakmadığına dair bir veri de bulunmaktadır: Hoca Saadettin Efendi, I. 

Mehmet’in o sırada Rumeli’de bulunan kardeşi Musa Çelebi üzerine yürümesi sırasında; 

                                                 
707 Solakzâde Mehmed Hemdemî Çelebî, Solak-zâde Tarihi, C.I, Haz. Vahid Çabuk, Kültür Bakanlığı, 
Ankara: 1989, s.99-101. 
708 “Başdan ayağa demür elli bin er kâfiün alayıdı on bin nefer. Vılk u İflâk u Lâz-ili bile, Kim ola ol 
leşkerin vasfın kıla. Kendünün alayı yetmiş bin tamâm, Yayası otuz bin anun ve’s-selâm. Rus’dan bile otuz 
beş bin Tatar, Katı yaydan adan cümle çeküp ok atar. Leşker-i Rûm iki yüz binden ziyâd, Düzdü alay 
Bâyezid bin Murad” Enverî, a.g.e., b.410-414, s.34. “Yıldırım Han dahi leşker cem‘ edüp yürüdü. Tatar 
çerisi gelüp dururdu. Anlar Deşt vilayetinden ve Kara Boğdan vilayetinden göçüp gelmişler idi. Ve 
İflakoğlu çerisi bile gelmiş idi…” Anonim Osmanlı Kroniği [Osmanlı Tarihi (1299-1512)], Haz. Necdet 
Öztürk, s.44 
709 Mikhail Dukas, a.g.e., s. 45.   
710 Hoca Saadettin Efendi, a.g.e., C.II, s.66 
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Doğu Roma imparatorunun yardımcı kuvvet gönderme teklifini, Ankara Savaşında 

Hristiyan kuvvetler bulundurulmasının babasına uğursuzluk getirdiği gerekçesiyle kabul 

etmediğini yazmıştır711. Bu noktada; söz konusu tutumun fetret devrindeki taht 

mücadelelerinde kendilerine önemli kozlar ve avantajlar sağlayan Doğu Roma’yı bu 

olaydan uzak tutmak amacıyla sergilenmiş olması ihtimalinin de oldukça yüksek 

olduğunu ifade etmek gerekir.   

Kardeşleri Süleyman Çelebi ve Musa Çelebi’yi bertaraf ederek Osmanlı tahtına I. 

Mehmet olarak çıkan padişahın ilk askerî faaliyetlerinin eskiden haraçgüzâr olan 

devletlerin ve beyliklerin tekrardan egemenlik altına almaya yönelik olduğu 

görülmektedir. Nitekim, I. Mehmet tahta geçtikten sonra ilk ciddi seferini 1414 yılında 

Karamanoğullarına karşı düzenlemiştir.  Bu sefer öncesinde, Germiyanoğlu Yakup Bey’e 

tehdit ifadeleri içeren bir mektup gönderilmiş; Osmanlı’ya bağlı hareket ederek Seyitgazi 

yolunda Osmanlı Ordusunu beklemesi ve ayrıca Osmanlı Ordusu için zahire toplaması 

bildirilmiştir. Germiyanoğlu Yakup Bey de gelen mektup uyarınca titizlikle davranarak 

kendisinden beklenenleri yerine getirmiştir712.  

1414 seferi sonrası tekrar Osmanlıya haraçgüzâr olan Karamanoğullarına bağlı 

kuvvetlerin ve İsfendiyaroğlu Kasım’ın komutasındaki askerlerin I. Mehmet’in 1416 

yılında Eflak ve Macaristan’a yaptığı sefere katıldığı görülmektedir713.  

Bu dönemin tanığı olan Şükrullah’ın belirttiğine göre; I. Mehmet, 1416 seferisi 

sırasında Eflak’tan Sakçı, Yeni Sala ve Yörkövi kalelerini geri aldıktan sonra Macarların 

elinden de Savrin Kalesini almış; buradaki 30 Hristiyan Bey*, haraçlarını zamanında 

ödeyeceklerinin, ihanet etmeyeceklerinin ve istenildiği zaman asker göndereceklerinin 

                                                 
711 Hoca Saadettin Efendi, a.g.e., C.II, s.68 
712 Hoca Saadettin Efendi, a.g.e., Cilt II, s.83.  
713 “Sultan Mehmed döndü Bursa’ya geldi. Andan geçüp Edrene’ye geldi. Andan İflak eline azm etdi. 
Karamanoğlu’dan ve İsfendiyaroğlu’dan ve Kasım Beğ’den çeri istedi. Çeri verdiler” Anonim Osmanlı 
Kroniği [Osmanlı Tarihi (1299-1512)], Haz. Necdet Öztürk, s.59. 
* YN: Şükrullah’ın eserinin bazı nüshalarında bu sayı 30 değil 3 olarak geçmektedir.  



240 
 

güvencesi olarak, silah ve uşaklarıyla birlikte oğullarını padişaha rehin olarak 

göndereceklerine yemin etmişlerdir714.  

Bağlı devletlerin oğullarını göndermelerinin sembolik bir anlama sahip olmasının 

yanı sıra itaatsizlik ve isyanlara karşı bir güvence olduğunu söylemek mümkündür. 

Kuruluş Döneminin erken safhalarından itibaren Osmanlıların kendilerine bağlı beylerin 

en az bir oğlunu “padişahın eşiğinde” bulunmak üzere alıkoydukları görülmektedir. 

Örneğin, 14. yüzyılın başlarında bir Karesi şehzadesi olduğu anlaşılan Tursun Bey’in 

Orhan Bey’in yanında bulunduğu bilinmektedir. Müneccimbaşı, Tursun Bey’in Osman 

Bey’le birlikte gazalara katılmış ve Orhan Bey’le de iyi dostluklar kurmuş olan Aclan 

Bey’in oğlu olduğunu belirtmektedir; ki bu şehzade 1337 yılında Aclan Bey’in vefatından 

sonra Osmanlı’nın Karasi beyliğini ilhak edilmesinde önemli bir rol oynamıştır715.  I. 

Mehmet’in 1416 seferi sonrası eşiğine aldığı beylerin oğulları da aynı uygulamanın bir 

devamı niteliğinde olmalıdır. Bu uygulamanın II. Murat devrinde ve sonrasında da devam 

ettiği bilinmektedir. Osmanlı tarihî kaynaklarında; 1428 yılında ölen Menteşeoğlu Yakup 

Bey’in iki oğlunun [veya iki torununun] “aralarında çekişme ihtimalini ortadan 

kaldırmak ve padişahın gönlünden kuşkuları söküp atmak için” padişahın eşiğinde 

bulunduğu belirtilmektedir716. II. Murat ve Fatih Sultan Mehmet dönemlerinde 

İstanbul’da İsfendiyaroğlu İsmail Bey’in kardeşi Kızıl Ahmet Bey, Arnavut asilzâde 

İskender Bey (Gjergi Kastrioti), Eflak Voyvodasının oğulları Radu ve III. Vlad’ın rehin 

olarak bulunduğu bilinmektedir. Bu uygulamanın 16. ve 17. yüzyıl boyunca diğer 

padişahların dönemlerinde de devam ettiği anlaşılmaktadır.  

                                                 
714 Şükrullah, a.g.e., Haz. Nihal Atsız, s. 226. 
715 Müneccimbaşı Ahmed İbn Lütfullah, a.g.e., s.115. Ayrıca Tursun Bey ve babası olduğu iddia edilen 
Aclan Bey hakkında bkz. Zerrin Günal Öden, a.g.e., s. 31-34 
716 Neşrî, Yakup Bey’in İlyas ve Mahmut adlı iki oğlu olduğunu, İlyas’ın öldüğünü padişahın yanında 
bulunan iki kişinin Mahmut’un oğulları olduğunu yazmıştır. Neşrî, a.g.e., s.269. Hoca Saadettin Efendi ise 
bu kişilerin Yakup Bey ölünce yerine geçtiğini belirttiği İlyas Bey’in oğlu olduğunu yazmıştır. Hoca 
Saadettin Efendi, a.g.e., Cilt II, s.145. 
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Bununla birlikte; Osmanlı sosyal, siyasi ve askerî hayatına yakinen tanık olan bu 

asilzâdeler arasından kimi zaman Osmanlı’ya askeri ve siyasi alanda çok değerli faydalar 

sağlayan kişiler yetişebildiği gibi; Osmanlı’ya çok ciddi sıkıntılar yaşatan kişilerin de 

çıkabildiğini belirtmek gerekir. Örneğin; 15. yüzyılda Osmanlılara en ciddi yenilgi ve 

kayıpları yaşatan İskender Bey ile Kazıklı Voyvoda olarak da bilinen III. Vlad, Osmanlı 

askeri teşkilatını ve savaş stratejilerini yakinen bilmelerinin avantajını kullanarak 

Osmanlı Ordusuna önemli sorunlar yaşatmışlardır. Türk musiki tarihinde önemli yere 

sahip olacak kadar Türk kültürüne aşina olan Dimitri Kantemir yine aynı geleneğin bir 

uzantısı olarak 17. yüzyılın sonlarında Osmanlı sarayında yetişmiş ve İmparatorluk 

hakkındaki bilgilerini Osmanlı’nın aleyhine kullanmıştır.    

Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetleri içinde haraçgüzâr kuvvetlerin seferlerde 

üç temel görevinin olduğunu söylemek mümkündür. Bu görevlerden ilki; seferlerin 

haraçgüzâr devletlerin veya beyliğin bölgesine yakın yerlere yapılması durumunda 

Osmanlı Kara Kuvvetlerine kılavuzluk yapmaları, istihbarat sağlamaları ve çoğu keşif 

amaçlı olan akınlara katılmalarıdır. 

II. Murat’ın 1437 yılında gerçekleştirdiği Macaristan seferinde; Sırp ve Eflak 

Voyvodalarına hüküm gönderilerek Osmanlı Kara Kuvvetlerine askerleriyle katılarak 

rehberlik yapmaları emredilmiş; Sırp Voyvodası kılavuzluğunda Vidin’den geçilerek 

Macaristan içlerine doğru ilerlenmiş, dönüş ise Eflak Voyvodası kılavuzluğunda 

gerçekleşmiştir717 II. Osman’ın 1621 Hotin seferinde ise Eflak Voyvodası Radul’un 

komutasındaki birliklerin Osmanlı Kara Kuvvetlerine kılavuzluk ettiğine dair bilgiler 

bulunmaktadır718.  

Seferlerde haraçgüzâr Türk Beyliklerinin kılavuzluğuna ise daha az ihtiyaç 

duyulduğu söylenebilir. Ön Asya’daki pek çok bölgenin Türkler tarafından yüzyıllar önde 

                                                 
717 Hoca Saadettin Efendi, a.g.e., Cilt II, s.194.  
718 Solakzâde Mehmed Hemdemi Çelebi, a.g.e., C.II, s.469.  
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yurt edinmesi nedeniyle zaten bilinen coğrafyalara yapılan seferlerde, sadece bazı dağ 

geçitlerinin ve çorak arazilerin geçilmesinde sırasında kılavuzlara ihtiyaç duyulduğu; 

Osmanlı Kara Kuvvetlerinin bu bölgelerde yaşayan Türklerden ve diğer Müslüman 

topluluklardan da bu hizmeti kolaylıkla alabildiği anlaşılmaktadır. 15. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren Osmanlıların, Orta Avrupa’daki hâkimiyetlerini güçlendirmeleri ve 

akıncılar ile diğer serhat kulu süvarilerinin bu bölgelerin yol, geçit, iklim ve 

topografyasına iyice aşinâ olmalarıyla birlikte; Hristiyan haraçgüzâr devletlerin 

kılavuzluğuna da daha az ihtiyaç duyduğu tahmin edilebilir. Ancak seferler öncesinde bu 

devletlerin ellerinde bulunan istihbarat bilgilerinden yararlanıldığına ve keşif amaçlı 

yapılan akınlara zaman zaman haraçgüzâr kuvvetlerin de katılmasına izin verildiği 

görülmektedir. Aslında, 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı devlet ricali ve komutanlarının 

Avrupa sınır bölgelerindeki istihbarat bilgilerinin önemli bir bölümünü, casuslar istihdam 

eden serhat beylerinden elde ettiği719; haraçgüzâr devletlerden gelen bilgilere ise onlara 

pek güvenmediklerinden şüpheyle yaklaştıkları veya ikinci derece itibar ettikleri 

söylenebilir.  

Elimizdeki veriler ışığında; Avrupa’daki haraçgüzâr kuvvetlerin katıldığı 

akınların önemli bir bölümünün seferler öncesinde ve sırasında yapılan cebrî keşif amaçlı 

akınlar olduğu söylenebilir. Düşman lojistiğine zarar vermek ve ganimet elde etmek 

amacıyla yapıldığını tespit edebildiğimiz az sayıdaki ortak akından biri; 1605 yılında 

Erdel Kralı ilan edilen Boçkayi’ye bağlı bir komutan olan Nemeti Körgöl ile Kanije 

Beylerbeyi Sarhoş İbrahim Paşa komutasındaki birliklerin Viyana yakınlarına 

gerçekleştirdiği akındır. Bu akın öylesine başarılı olmuştur; ki hemen akabinde Tatarların 

gerçekleştirdiği 13 akının bile bu akın kadar zarar Viyana civarlarına zarar veremediği 

ifade edilmektedir720. Bu örnek; 16. ve 17. yüzyıllarda benzeri akınların da yapılmış olma 

                                                 
719 “…serhad beyleri istihdâm eyledikleri câsûslar gelüp haber getürdüler ki…” Câfer Iyânî, Tevârîh-i 
Cedîd-i Vilâyet-i Üngürüs (Osmanlı-Macar Mücadelesi Tarihi 1585-1595), Haz. Mehmet Kirişçioğlu, 
Kitabevi, İstabnul:2001, s.45 
720 Peçevi İbrahim Efendi, a.g.e., C.I, s.289-290. 
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ihtimalinin güçlü olduğunu düşündürtmektedir. Ancak yukarıda da ifade edildiği üzere 

bu tür ortak sayısının az olduğu ve çoğu ortak akınının seferler sırasında cebrî keşif amaçlı 

yapılan akınlar olduğunu bir kez daha ifade etmek gerekir. Örneğin; 1663 yılındaki Uyvar 

Kuşatması sırasında Tatarlarla birlikte Eflak, Boğdan ve Erdel kuvvetlerinin gönderildiği 

akın böyle bir cebrî akındır721. Bu akına katılan Hristiyan haraçgüzâr kuvvetlerin sayısı 

belirtilmemektedir; Ancak bu sefere tanık olan Evliya Çelebi’nin Eflak, Boğdan ve Erdel 

askerlerine dair verdiği bilgilerden yola çıkarak bu kuvvetler arasından akına çıkan süvari 

sayısının Tatarlarla kıyaslanmayacak derece az olduğu değerlendirmesini yapmak 

mümkündür722. 

Haraçgüzâr devlet ve beyliklerin seferlerdeki üç temel görevinden ikincisinin 

Osmanlı Kara Kuvvetleri saflarında savaşmak olduğu görülmektedir.  

Haraçgüzâr olan Müslüman Türk Beyliklerinin ve Hıristiyan devletlerin 14. 

yüzyıl ve 15. yüzyılın ilk yarısındaki büyük savaşlarda Osmanlı saflarında yer aldığı 

hususuna zaten daha önce değinilmişti. Fatih Sultan Mehmet devrinde gerçekleştirilen 

büyük atılım döneminde de bu durumun devam ettiği görülmektedir. Franz Babinger, 

İstanbul’un fethedildiği kuşatmada 1500 deneyimli Sırp süvarisinin de bulunduğunu fakat 

bunların fazla kullanılmadığını belirtmektedir723. İstanbul Kuşatmasındaki bu birliklerin 

sembolik olduğu anlaşılmaktadır. Ancak tıpkı 1402 Ankara Savaşında olduğu gibi, 

Otlukbeli Savaşı (1473) öncesinde de kayda değer sayılara ulaşan haraçgüzâr kuvvetlerin 

toplandığını belirten veriler bulunmaktadır. Fatih Sultan Mehmet, Otlukbeli Savaşı 

öncesinde gerçekleştirdiği 1472 yılındaki hazırlıklar kapsamında, Hristiyan haraçgüzâr 

beylerine savaş için hazırlanıp gelmeleri hakkında emirler göndermiş; Rumların, 

Arnavutların, Sırpların ve 12.000 kişilik bir kuvvetle geldiği belirtilen Eflakların 

Ankara’da Osmanlı Kara Kuvvetlerine katılmalarını istemiştir724.  

                                                 
721 Mehmet Halife, a.g.e., s.136. 
722 Evliya Çelebi, a.g.e., C.6/2, YKY, s.429-431. 
723 Franz Babinger, a.g.e., s.88 
724 Selâhattin Tansel, a.g.e., s.319. 



244 
 

16. yüzyılın başına kadar haraçgüzâr Türk beyliklerinin de Osmanlı Kara 

Kuvvetlerine savaş meydanılarında önemli hizmetler sunmaya devam ettiğini söylemek 

mümkündür. Örneğin; Dulkadiroğlu Ali Bey’in başında bulduğu Dulkadirli kuvvetlerin 

Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferinde oldukça yararlı işlere imza attığı görülmektedir. 

Ali Bey seferin başlangıcında, Osmanlı Kara Kuvvetlerine kılavuzluk etmiş ve Antep’e 

kadar ele geçirilen yerlere Dulkadirli kuvvetleri yerleştirilmiştir. Ayrıca Mercidabık 

Savaşında (1516) kendi kuvvetleriyle Osmanlı Kara Kuvvetlerinin sağ kolunda yer alan 

Ali Bey, bu savaşta elde edilen zafer sonrasında Osmanlı Kara Kuvvetlerinin geri 

dönmesine karşı çıkarak Kahire’ye yürümesi gerektiğini savunmuş, Ridaniye Savaşında 

(1517) ise ordunun yine sağ kolunda fakat bu sefer Sinan Paşa’nın yanında çarpışmalara 

katılmıştır. Kahire’deki Sokak muharebelerinde de savaşan Ali Bey emrindeki 

kuvvetlerle Anadolu’da çıkan 1519 Celal isyanının ve Şam Valisi Canberdi Gazali 

isyanın bastırılmasında önemli bir rol üstlenmiştir.725 Her ne kadar Ali Bey’in ölümünden 

sonra Dulkadiroğulları Beyliği dağılmış ve Osmanlı idaresine geçerek Dulkadirli 

kuvvetleri eyalet kuvvetlerine dönüşmüş olsa da bu örnek; haraçgüzâr Türk beyliklerinin 

şartların ve siyasi iklimin uygun olması durumunda Osmanlı askerî gücüne ne derece 

ciddi katkılar sağladığını ortaya koyması bakımından oldukça dikkat çekicidir.  

Aslında Dulkadiroğularına bağlı kuvvetlerin yaptığı bu hizmetlerin, Anadolu’daki 

Türk beyliklerinin Osmanlı Kara Kuvvetlerine sağladığı katkıların son örneklerinden biri 

olduğu söylemek mümkündür. Zira Yavuz Sultan Selim ve onun oğlu II. Bayezid’in 

Anadolu’nun siyasi birliğini sağlamasıyla bu kuvvetler büyük ölçüde timara verilerek 

veya yurtluk/ocaklık olarak eyalet birliklerine dönüşmüştür.  

Doğuda yerel Gürcü Prenslerine bağlı kuvvetlerin de Osmanlı Kara Kuvvetleriyle 

birlikte seferlere katıldığı kimi zaman küçük Osmanlı birliklerinin de katılımıyla 

Osmanlılar adına stratejik noktaları ele geçirdiğine rastlanmaktadır. 1578 yılında 

                                                 
725 Refet Yinanç, Dulkadirli Beyliği, TTK Basımevi, Ankara: 1989, s. 101-105 
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Osmanlıların Kafkasya üzerinden İran’a doğru yaptığı seferde; Osmanlı’ya bağlılığını 

bildirerek Beylerbeyi unvanıyla ülkesini yönetmesine izin verilen Gürcü Aleksandr Han, 

Şeki Kalesini fethetmekle görevlendirilmiş ve bölgeyi iyi tanıyan Osmanlı serdarları olan 

Mirza Ali Bey ve Lagoş Ahmet Bey’in komutasındaki 200 kapıkulu süvarisiyle birlikte 

Şeki Kalesini fethederek buranın yönetimini Osmanlılara bırakmıştır726.  

Eflak ve Boğdan’a bağlı kuvvetlerin de seferler ve savaşlarda Osmanlı saflarında 

yer almaya devam ettiği görülmektedir. 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı tarihî 

kaynaklarında ve arşivlerinde iki ülke anlamına gelen “Memleketeyn” tabiriyle anılan 

Eflak ve Boğdan’ın haraçgüzârlığının yine bu yüzyıldan itibaren daha belirgin birtakım 

kaidelere bağlandığı görülmektedir.  

Padişah tarafından atanan ve atamalar sırasında başlarına “kuka” denilen kul 

kethüdalarına mahsus olan “klensüve” giydirilen Memleketeyn Beyleri; diğer 

yükümlülüklerinin yansıra seferlerde Osmanlı Kara Kuvvetlerine istenilen sayıda asker 

göndermekle de yükümlü olmaktadırlar727.  

17. yüzyılda Paul Rycault, Eflak, Moldova ve Erdel prensliklerinin ise özürsüz 

olarak Osmanlı Kara Kuvvetlerine katılmak zorunda olduklarını belirttikten sonra 

bunların aşağı yukarı 6-7 bin askeri olduğunu yazmıştır728. 18. yüzyılın başında 

Osmanlılar hakkında detaylı bilgiler sunan Aaron Hill de Osmanlıların başta Eflak olmak 

üzere her ülkeye 8000 asker kotası koyduğunu belirtmiştir729. Ancak gerçekte katılım 

Osmanlı Kara Kuvvetlerinin ihtiyacına göre belirlendiğinden bu sayının daha çok ya da 

daha az olabildiği görülmektedir. 1663 yılındaki Uyvar Kuşatması sırasında Eflak, 

Boğdan ve Erdel kuvvetlerinin orduya katılımına şahit olan Evliya Çelebi; Eflak, Boğdan 

ve Erdel askerlerinin sayıları, silahları ve askerî teçhizatlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler 

sunmuştur. Evliya Çelebi’ye göre; bu seferdeki Boğdan kuvvetlerinin sayısı 30.000, Eflak 

                                                 
726 Peçevi İbrahim Efendi, a.g.e., C.I, s.40.  
727 Mustafa Nuri Paşa, a.g.e., C.I-II, s.150.  
728 Paul Rycaut, a.g.e., s.346-347.  
729 Aaron Hill, a.g.e., s.26. 
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kuvvetlerinin sayısı 20.000, Erdel kuvvetlerinin sayısı 15.000 civarlarındadır. Ünlü 

Osmanlı seyyahının yaptığı tasvirlerden bu birliklerin önemli bir bölümünün tüfekli 

piyade olduğu süvarilerin ise oldukça gösterişli kıyafetlere sahip olduğu da 

anlaşılmaktadır730.  

Osmanlılarla benzeşen kültürlere sahip olmaları ve Osmanlıların yerel sınırları ve 

yönetimi benimsemesiyle Memleketeyn beylerinin Osmanlı İmparatorluğuna verdiği 

desteğin 17. yüzyıl sonlarına kadar sürdüğü; 17. yüzyıl sonundan itibaren 18. yüzyıl 

boyunca bu beylerin sadakatlerinde değişmelerin yaşandığı görülmektedir731. 17. yüzyılın 

sonlarına doğru Memleketeyn beylerinin savaş meydanlarında gösterdiği ihanetlerin 

Osmanlı Kara Kuvvetleri açısından doğurduğu acı sonuçlara dair bilgileri [birinci 

ağızdan] haraçgüzâr bir voyvodanın oğlu olan Dimitri Kantemir’den öğrenebilmekteyiz. 

IV. Mehmet döneminde, 1673 yılında, Hotin’de Osmanlı Ordusuyla Lehistan ordusu 

arasında gerçekleştirilen savaşın en şiddetli anında, Boğdan Beyi Petriceanu ve Eflak 

Beyi Ghika’nın oğlu Gregori’nin Osmanlı Ordusundan ayrılarak Lehistan tarafına 

geçmesiyle Osmanlı Kara Kuvvetlerinin sol kanadı dağılarak saflarını terk etmek zorunda 

kalmış ve ordunun sağ kanadının da çökmesiyle Osmanlılar ciddi bir yenilgiye 

uğramışlardır.732 Özellikle, Eflak Beyi Ghica’nın oğlu Gregori’nin ilk ihanetinin 1664 

yılında St. Gotthard Savaşında yapmış olması ve sonrasında affedilmesine rağmen ikinci 

ihanetini de 1673 Hotin Savaşında yapması son derece dikkat çekicidir. Dimitri 

Kantemir’in babası Konstantin Kantemir’in, Lehistan Kralı III. Jan Sobieski’nin 

Boğdan’a yönelik seferleri sebebiyle yapılan savaşlarda Polonyalılarla sürekli iletişim 

halinde olduğunu; hatta Osmanlı savaş divanını kasten yanlış yönlendirdiğini, alınan 

kararlar ve savaş planları hakkında karşı tarafı bilgilendirdiğini itiraf etmesi; 17. yüzyılın 

                                                 
730 Evliya Çelebi, a.g.e., C.6/2, YKY, s.429-431. 
731  Virginia H. Aksan, a.g.e, s. 34-35. 
732 Dimitri Kantemir, Osmanlı İmparatorluğunun Yükseliş ve Çöküşü Tarihi, C.III, Çev. Özdemir 
Çobanoğlu, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara:1980, s.5  
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sonlarından itibaren bu kuvvetlerin Osmanlı Kara Kuvvetleriyle birlikte savaşlara 

katılmasının oluşturduğu sakıncaların açık bir göstergesi olarak kabul edilebilir733. 

Nitekim, 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğunun Orta ve Doğu Avrupa 

üzerindeki etkisinin giderek zayıflaması ve Hristiyan haraçgüzâr kuvvetlerin ihanetlerinin 

yaşandığı olayların artması nedeniyle; bu kuvvetlerin Osmanlı Kara Kuvvetleri saflarında 

savaşa katılım oranında azalmalar olduğu ve buralardan gelen katkıların daha çok lojistik 

düzeyde devam ettiği söylenebilir.  

Bu noktada, haraçgüzâr devlet ve beyliklerin seferler sırasındaki üçüncü görevin 

ise lojistik desteklerde bulunmak ve Osmanlı Kara Kuvvetlerindeki diğer geri hizmet 

birimleriyle istihkam işlerinde çalışmak olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. 15. ve 18. 

yüzyıllar arasında Osmanlı Kara Kuvvetlerinin çağının çok ötesinde bir lojistik sisteme 

sahip olduğu kolaylıkla savunabilir. Bir sefer öncesinde İmparatorluğun dört bir 

yanındaki eyaletlere hükümler gönderilerek gıda, yük hayvanı, silah ve mühimmatlar için 

hammadde ve diğer lojistik araçların hazırlanması için emirler verilmekteydi. Bu 

hazırlıklar neticesinde gönderilmesi gereken tüm lojistik malzemeler deniz, nehir ve kara 

yoluyla oluşturulan büyük ağ vasıtasıyla Osmanlı Kara Kuvvetlerine ulaştırılmaktaydı. 

Özellikle, Memleketeyn tahıl ve çiftlik hayvanı bakımından oldukça zengin olduğundan; 

buralardan tedarik yapılmasının İran seferlerinde bile sıkça rastlanılan bir uygulama 

olduğu belirtmek gerekir734. 

Ancak yine de sefer bölgelerine yakın olan yerlerden zahirelerin temin edilmesi 

daha kolay, daha hızlı ve daha az maliyetli bir yöntem olduğundan çoğu zaman bu 

yönteme başvurulduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle; özellikle Kafkasya ve İran’a yapılan 

seferlerde Gürcistan’dan; Avrupa’ya doğru yapılan seferlerde ise Memleketeyn’den 

                                                 
733 Dimitri Kantemir, a.g.e, C.III, s.100 ve 120.  
734 Virginia H. Aksan, a.g.e., s.69. Kanuni Sultan Süleyman’ın 1566 İran seferi öncesinde Eflak’tan ve 
Boğdan’dan gıda göndermelerini emrettiği Özellikle Boğdan’dan 25.00 ton arpanın gemilerle geldiğine 
ilişkin arşiv kayıtları mevcuttur. Gyula Káldy-Nagy, a.g.m.,s.171.  
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temin edilen zahirelerin zamanında Osmanlı Kara Kuvvetlerine ulaştırılmasının, üzerinde 

önemle durulan bir husus olduğu söylenebilir.  

Haraçgüzârların sefer bölgelerindeki yol ve köprülerin tamiri, geçitlerin koruma 

altına alınması, lojistik malzemenin zamanında ulaştırılması gibi geri hizmet işlerinde de 

sıklıkla kullanıldığı bilinmektedir.  

Son olarak, haraçgüzâr devlet ve beyliklere bağlı kuvvetlerin kullandığı silahlar 

ve askerî teçhizatlar hakkında bilgi verilmesi konumuz açısından son derece önemli bir 

husustur.  Osmanlı İmparatorluğuna tabî olan Anadolu Türk Beyliklerine bağlı süvarilerin 

silah ve askerî teçhizatlarının Osmanlı Kara Kuvvetlerindeki Anadolu timarlı 

sipahilerininkinden temelde çok farklı olmadığı düşünülmektedir. Zira bu süvarilerin aynı 

kültürel ortam ve kökenlerden beslendiği açıktır. Bununla birlikte; bazı bölgesel farkların 

olduğuna dair işaretler de bulunmaktadır. Örneğin; Dulkadiroğulları ve Karamanoğulları 

gibi Türkmen süvari geleneklerini güçlü bir şekilde yaşatan beyliklere bağlı süvarilerin 

okçuluk ve biniciliklerindeki maharetlerinin Anadolu’daki diğer beyliklerden daha üstün 

olduğu söylenebilir.  

Bu beyliklerinden bazılarının sadece silah ve askerî teçhizat bakımından değil 

kadınların savaşçı özelliklerini sürdürmesi bakımından da eski Türk geleneklerini 

yaşattıklarına dair verilere rastlanmaktadır. Hatta, 1432-1433 yıllarında Anadolu ve 

Suriye topraklarını ziyaret eden Bertrandon De La Broquiere, Dulkadiroğullarının 

emrindeki süvarilerin 30.000’inin kadın olduğunu; erkekler gibi küçük kalkanlar taşıyan 

bu kadınların 7-8 tanesini gördüğünü ve bu kadın savaşçıların erkekler kadar yiğit bir 

şekilde savaştıklarını yazmıştır735. Bahse konu kadın askerlerle ilgili daha başka bir 

bilgiye rastlanmamıştır. Ancak bu kadınlarla ilgili aktarılan bilgiler akıllara hemen 

Osmanlı devletinin kuruluş aşamasında bahsi geçen “Bacıyan-ı Rum” teşkilatını 

hatırlatmaktadır. 

                                                 
735 Bertrandon De La Broquiere, a.g.e., s.162 ve 190 
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Aslında Türk kadınının savaşçı ruhunu hiçbir zaman kaybetmediği; koşulların 

gerektirmesi halinde çatışmaların içinde yer almaktan çekinmediğine dair çok sayıda 

olaya rastlamak mümkündür. Örneğin; 1594 yılında Habsburg kuvvetleri tarafından 

muhasara edilen Hatvan Kalesinde serhat kadınlarının da savunmaya katıldıkları 

anlaşılmaktadır. Cafer İyani, Hatvan Kalesinin savunurken bir serhat kadının yedi yerden 

yaralandığını ve kale bedeninde çocuğunu emzirirken bir top mermisiyle şehit olduğunu; 

bunun üzerine kaledekilerin bu kadını örnek göstererek Budin’e bir arzuhal gönderdiğini 

ve gelmeyen yardımı eleştirdiklerini yazmıştır736.   

Ömer Bosnavi de 1736 yılında Habsburg kuvvetleri tarafından kuşatılan Bujin 

Kalesinin savunulmasından bahsederken; özellikle bölgede yaşayan konar-göçer 

Türkmen kadınlarının düşmana karşı durmada, çatışmada ve öldürmede kesinlikle 

erkeklerden bir farkları veya eksiklikleri olmadığını bildirmektedir. Bosnavi’nin “yiğit, 

bahadır, uzun boylu, aslan yürekli, korkusuz ve gayretli hatun kişiler” olarak tanımladığı 

bu kadınların konar-göçer ahaliden olduğunu vurgulaması dikkat çekicidir737. Bertrandon 

De La Broquiere’in 14. yüzyılın ikinci çeyreğinde gördüğü Dulkadirli kadın savaşçılar da 

göz önünde bulundurulduğunda 18. yüzyıl gibi geç kabul edilebilecek bir dönemde bile 

binlerce yıllık savaşçı geleneklerini Avrupa sınır boylarında yaşatabilen Türk 

kadınlarının bulunduğunu savunmak mümkün olmaktadır.  

Askerî açıdan eski Türk geleneklerini yoğun olarak yaşattığını bildiğimiz bir diğer 

beylik Karamanoğullarıdır. Karamanoğullarına bağlı süvarilerin 14. ve 15. yüzyıllarda 

Osmanlı Kara Kuvvetlerine karşı ciddi başarılar kazandıkları bilinmekle birlikte; kimi 

zaman bunların da Osmanlı Kara Kuvvetleriyle aynı saflarda savaştığı görülmektedir. 

                                                 
736 “… bir hatun kal‘a bedenlerinden kefere-i yekûn ile cengi derken yedi mecrûhe olup ol çare hatun zelîl 
ü zebun ve mağbûn u mahzun beşikde olan ma‘sûmun emzirür… küffâr-ı anîd cânibinden bir top gelüp ol 
hatunu mâ‘sûmuyla şehîd etmeğin…”, “Ol bî-çâre hatunlar kadar gayret ü hamiyyetiniz ve recûliyyetiniz 
yok mudur ki nefîr-i âm olup düşmen-i bed encâmın mazarratı def‘ine ikdâm-ı tâmm etmeyesiz.” Câfer 
Iyânî, Tevârîh-i Cedîd-i Vilâyet-i Üngürüs (Osmanlı-Macar Mücadelesi Tarihi 1585-1595), Haz. 
Mehmet Kirişçioğlu, Kitabevi, İstabnul:2001, s.63 ve 64.  
737 Ömer Bosnavi, a.g.e., s.80. 
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Örneğin; II. Kosova Savaşına (1448) Karamanoğulları’na bağlı Türkmen birlikler de 

katılmıştır. Ancak gönderilen birliklerin [Turgutlu Aşiretine bağlı birlikler] 

Karamanoğulları’nın nitelikli kuvvetleri olmadıkları, gâzâya katılarak savaş sonrasındaki 

ganimetten paylarını almak için bazı fakir Türkmen süvarilerinin gönderildiğini ve II. 

Murat’ın bu Türkmenlerin silah ve askerî teçhizatını bir hayli küçümsendiği 

anlaşılmaktadır738.  

Bu tarz istisnai örneklerin dışında; Anadolu Türk Beyliklerinden katılan 

süvarilerin Osmanlı Kara Kuvvetlerindeki Anadolu sipahilerinden çok da farklı olmayan 

kılıç, mızrak, gürz ve yay-ok taşıyan hafif süvariler olduğunu ifade etmek mümkündür. 

Bu beyliklerin piyadelerine ilişkin elimizde çok fazla veri bulunmamaktadır. Ancak 

Anadolu’dan gönüllü olarak Osmanlı gâzâlarına katılan piyadeler gibi bunların da hafif 

piyadeler olduğu düşünmememiz için bir sebep yoktur.  

 Bazı Hristiyan haraçgüzâr devletlere bağlı kuvvetlerin silahları ve askerî 

teçhizatlarının ise Osmanlı askerlerinin genelinden çok farklı olduğunu söylemek 

mümkündür. Özellikle Sırp ve Macarların ağır zırhlı süvarileri ve piyadeleri Osmanlı 

Kara Kuvvetleri içinde hemen fark edildiği açıktır. Ağır zırhlı ve tüfekli piyadelerle 

Ankara Savaşına (1402) katılan Sırp askerlerinin Timur’un bile dikkatini çektiğine ve 

1453 yılında İstanbul’un Fethiyle Kuşatmasına 1.500 ağır zırhlı Sırp süvarisinin 

katıldığına daha önce değinilmişti. Ağır zırhlı askerlerin özellikle İslam dünyasında güç 

sembolü olarak algılandığına dair işaretler de bulunmaktadır. Nitekim, 15. yüzyılda 

Osmanlıların Avrupalı ordulara karşı kazandıkları zaferler sonrasında zırhlarıyla birlikte 

onlarca esiri başta Mısır olmak üzere Arap ülkelerine “müjde” olarak göndermesinin; 

hem kazanılan zaferin büyüklüğünün vurgulanmasına vesile olduğu hem de bu ülkelere 

bir gözdağı niteliği taşıdığı düşünülebilir. En azından, Varna Savaşı sonrası Mısır 

                                                 
738“Cümle kaltak eyerlü, yırtmaç kürklü, örmeç kuşaklı, kabalak dülbendlü, üzengüsi kayışı ve kılıcı bagı 
ipten. Turgutlu’nun ne kadar at ugrusı varsa göndermiş. Sultan Murâd bunları görüp, gülüp eyitdi: 
“Leşkerin anayıdı dek dilini tutup nifâk itmese, epsem yirinde otursa” Neşrî, a.g.e., s.300 
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Sultanına gönderilen 20-25 zırhlı askerin Memlûk sultanı ve ahalisinde böyle bir etki 

yarattığını düşündürecek ifadelere Osmanlı tarihî kaynaklarında rastlanmakta olduğu 

belirtilmelidir739.  

Bununla birlikte; Avrupa’daki haraçgüzâr devletlerin askerî gücünün önemli bir 

kısmının tüfekli piyadelerden oluştuğu belirtilmesi gereken bir diğer husustur. Bilindiği 

üzere; Osmanlıların ateşli silahlarla tanışması, 14. yüzyılın sonlarından itibaren Güney 

Doğu Avrupa ülkelerine bağlı kuvvetlerin bu tür silahları Osmanlılara karşı yoğun bir 

şekilde kullanmaya başlamasıyla olmuştur. Bu sebeple, haraçgüzâr devletlere bağlı 

tüfekli piyadelerin Osmanlıların tüfekleri benimsemesinde bir katkı sağladığı 

düşünülebilir.  

Buna karşın, büyük seferlerde 17. yüzyıla kadar haraçgüzâr Hristiyan devletlere 

bağlı piyadelerin Osmanlı Kara Kuvvetlerine katıldığına dair örneklere az 

rastlanmaktadır. Bu durumu Osmanlı Kara Kuvvetlerinin genel savaş stratejisiyle 

açıklamak mümkündür. Zira Klasik Dönem Osmanlı savaş stratejileri uyarınca tüfekli 

piyadeler ordunun merkezinde konuşlanmakta ve kanatlara yerleştirilen süvarilerle de 

çevirme harekatları gerçekleştirilmekteydi. 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tüfekli 

piyade nitelikleri iyice artan yeniçerilerin sayısı ve niteliklerinin ordunun merkezinde 

etkin bir şekilde savaşmalarına olanak tanıdığından; başka tüfekli piyadelere pek ihtiyaç 

duyulmamış olması pek muhtemeldir. Ancak çevirme harekatları kanatlarda yapılan 

büyük çarpışmalardan sonra gerçekleştirildiğinden, çoğu zaman daha çok ihtiyat süvari 

birliklerine ihtiyaç duyabildiği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda; ihtiyat 

kuvvetleri olarak haraçgüzâr Hristiyan devletlerinden genellikle süvari temin edilmesinin 

sebebinin bu ihtiyaçtan kaynaklandığı ileri sürülebilir. Bu hususlara ek olarak; 17. 

yüzyıldan itibaren Avrupa’da piyadeye dayalı yeni savaş taktiklerinin geliştirilmesi 

sonrasında Osmanlıların merkezdeki piyadelerin yoğun ateşine dayalı tabur savaşlarının 

                                                 
739 Neşrî, a.g.e., s.297-298. Hoca Saadettin Efendi, a.g.e., Cilt II, s.223. 
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etkisini yitirmeye başlamasıyla; hem sekban-sarıca ve levent gibi Osmanlı tüfekli 

piyadelerine hem de haraçgüzâr Hristiyan piyade birliklerine daha çok rastlanmasının da 

tesadüf olamayacağı düşünülmektedir.  

Aslında ağır süvarilerin askerî kıyafet ve donanımlarının Osmanlı Kara 

Kuvvetlerinin hareketli savaş tarzıyla çok uyuşmadığını ifade etmek mümkündür. Bu 

yüzden Eflak ve Boğdan’da daha çok görülen, görece daha hafif zırhlı süvarilerin 

Osmanlı Kara Kuvvetlerinin askerî taktik ve stratejileri açısından daha kullanışlı olduğu 

ve bu iki devlete bağlı süvarilere Osmanlı Kara Kuvvetlerinde daha sık rastlanıldığı 

savunulabilir. 14. yüzyıldan itibaren başlayan karşılıklı askerî etkileşimin de bu durumda 

ciddi payı olduğunu düşünülmektedir. Özellikle, 17. yüzyıl Eflak ve Boğdanlı 

süvarilerinin askerî kıyafetleriyle Osmanlı Rumeli süvarilerinin askerî kıyafetleri 

arasında kolaylıkla fark edilen benzerlik göze çarpmaktadır.  

Bununla birlikte; günümüzde müze ve özel koleksiyonlarda 16. yüzyılın başından 

itibaren 18. yüzyılın sonuna kadar Eflak, Boğdan, Macaristan Lehistan ve Gürcistan 

askerlerinin silah ve zırhlarında Osmanlı etkisinin çok olduğunu ortaya çok sayıda örneğe 

rastlamak mümkündür. Bu örneklerin, Osmanlı askerlerinin silah ve askerî teçhizatına 

duyulan basit bir öykünmenin çok ötesinde, Osmanlı silah ve askerî teçhizatlarının 

uyarlanmış bir kopyası olduğu söylenebilir. (Resim:46a-b-c)  

Bu açıklamalar ışığında; 14-16. yüzyıllar arasında haraçgüzâr Türk beyliklerine 

bağlı kuvvetlerin bazı bölgesel farklara rağmen Osmanlı askerleriyle büyük ölçüde benzer 

silah ve teçhizata sahip oldukları; haraçgüzâr Hristiyan kuvvetlerinin ise silah, teçhizat 

ve askerî gelenekleri bakımından yerel niteliklerini korudukları için Osmanlı Kara 

Kuvvetlerinin geneline göre farklılar arz ettikleri; ancak dünya askerî tarihinde yaşanan 

yeni gelişmeler ve karşılıklı askerî etkileşimler sonucunda zamanla bu farklılıkların 

azaldığını savunmak mümkündür. 
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2.2.10. Kırım Hanlığına Bağlı Kuvvetler  

Haraçgüzâr devletlerin dışında; Osmanlı İmparatorluğunun egemenlik alanı 

içinde olmasına karşın özel konumları sebebiyle birtakım imtiyazlara sahip olan Kırım 

Hanlığı ve Hicaz Şerifliği gibi devletler de bulunmaktaydı. Kırım Hanlığı imtiyazını 

hanedanının soyunun Cengiz Han’a dayanmasından ve Karadeniz’in kuzeyinde önemli 

bir askerî güce sahip olmasından almaktaydı740. Hicaz Şerifliğinin imtiyaz kaynağı ise 

Müslümanlar için kutsal sayılan Mekke ve Medine şehirlerinin bu bölgede bulunması ve 

bu bölge Şeriflerinin Hz. Muhammed’in torunlarının soyundan gelmesiydi. Ancak 

bölgesel nitelikteki katkıların dışında, Hicaz Şerifliğinin Klasik Dönem Osmanlı Kara 

Kuvvetlerine kayda değer bir katkı sunmamış olması ve 19. yüzyılın sonuna kadar Hicaz 

bölgesinin Osmanlı İmparatorluğunun ana askerî mücadele sahası içinde yer alamaması 

nedeniyle; Hicaz Şerifliğine bağlı kuvvetlerin konumuz kapsamının dışında olduğu 

değerlendirilmektedir.  

Bununla birlikte, Kırım Hanlığının durumunun tam tersi olduğu; hatta Kırım 

Hanlığına bağlı kuvvetlerin 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı 

İmparatorluğunun en önemli askerî güçlerinden biri haline geldiği söylenebilir. Bu 

nedenle; Kırım Hanlığına bağlı askerî kuvvetlerin ayrı bir başlık altından ele alınması 

uygun görülmüştür.  

Kırım askerlerinin kayda değer müttefik bir kuvvet olarak Osmanlı Kara 

Kuvvetlerinde boy göstermelerinin Fatih Sultan Mehmet’in Karadeniz’in kuzeyini ele 

geçirmesiyle başladığı ileri sürülebilir. Kırım Hanlığının kurucusu olarak kabul edilen 

Hacı Giray’ın ölmesinden sonra ortaya çıkan karşılıklar yüzünden Kırım ileri gelenlerinin 

davetiyle 1475 yılında Kefe’yi ele geçiren Fatih Sultan Mehmet, bu sırada hapiste 

bulunan Mengli Giray’ı hapisten çıkartarak onun Kırım tahtına oturmasını sağlamış; kısa 

                                                 
740 “Kırım hânları Cengiz Hân neslinden hutbe ve sikke sâhibi mülûk-i İslâmiyyeden olup, Âl-i Osman’a 
itâ‘at ü inkıyâd edegelmişlerdir. Azl ve nasbları tebdil ve ta‘yînleri taraf-ı saltanat-ı aliyyeden 
olagelmişdir.” Eyyubî Efendi Kānûnnâmesi (Tahlil ve Metin), Haz. Abdülkadir Özcan, s.53.  



254 
 

süre sonra Mengli Giray Han da Osmanlılarla ittifak anlaşması yaparak bağlılık yemini 

etmiştir741. Bu bağlılık çerçevesinde, 1476 yılında Osmanlıların Boğdan’a karşı 

gerçekleştirdiği sefere Eminek Mirza kumandasındaki bir Kırım birliğinin katılmasıyla 

Osmanlı Kara Kuvvetleriyle Kırım Hanlığı Kuvvetlerinin ilk askerî iş birliğinin başladığı 

görülmektedir742.  

Bununla birlikte; Kırım Hanlığının seferlerde Osmanlı Kara Kuvvetlerine 

sağladığı ilk büyük katkının 1484 yılında Kırım Kuvvetlerinin II. Bayezid’in Akkirman 

Seferine katılmalarıyla gerçekleştiği söylenebilir. II. Bayezid dönemi tarihçilerinden 

Behişti Ahmed Çelebi, Mengli Giray Han’ın 30.000 kadar askerle Akkirman seferine 

katıldığını yazmaktadır; ki bu sayı 15. yüzyılda bir takviye kuvvet için azımsanmaması 

gereken bir sayıdır743. Evliya Çelebi, II. Bayezid’in Akkirman Kalesini fethettiğinde 

47.000 adet Tatar'ı bu bölgeye tampon bir güç olarak yerleştirdiğine dair bilgiler de 

aktarmaktadır744. Kırım Hanlarının Osmanlı İmparatorluğuna resmi olarak bağlanmasının 

1532 yılında Sahib Giray’ın Osmanlı padişahları tarafından tayin edilen ilk Han olarak 

Kırım’a gönderilmesiyle gerçekleştiği belirtilmektedir745. Kanuni Sultan Süleyman’ın 

1532 yılında gerçekleştiği Almanya Seferine katılan Kırım Hanlığına bağlı süvarilerle 

ilgili olarak Celalzâde Salih Çelebi’nin şu ifadeleri dikkat çekicidir746:  

“… Vilâyet-i Tatar’dan ki kadimî ol urûğ-ı pür-fürûğ tâc-
dârlarınun dûdmân-ı hilâfet-nişân-ı Osmânîye intisâb-ı 
tâmları olup eben an-ced bu dûde-i devlet-sütûdenün hüsn-
i iltifât-ı pâdişâhânelerine mu‘tâd olagelmişlerdür niçe bin 
merdâne yiğitler gelmege dahı fermân olınmışdı, anlar da 
deşt ü kûhdan seyl-i enbûh olup şevket ü şükûhile yola 
girmişleridi, aceb lekşeridi ki hemîşe aşadukları lâşeler 
olup bindükleri alaşalarun önine yel su hâyil olmazıdı, biş 

                                                 
741 Halil İnalcık, “Giray”, DİA, C.17, Yıl:1996, ss.76-78, s.76 
742 Halil İnalcık, Kırım Hanlığı Tarihi Üzerine Araştırmalar 1441-1700, Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları, İstanbul:2017, s.28-29. 
743 “Mengli Girây Hân bin Hacı Giray Hân... otuz bin kadar var leşker-i Tâtâr-ı sar-sar-reftâr u âdemî-
hâr ile gelüp...” Behiştî Ahmed Çelebi, a.g.e.,  C.II, s.350 
744 Evliya Çelebi, a.g.e, C. 6/2, YKY, s.431 
745 Halil İnalcık, a.g.e., s.30. 
746 Celalzâde Salih Çelebi, Târîh-i Sefer-i Zafer-Rehber-i Alaman [Kanunî Sultan Süleyman’ın 
Alaman Seferi (1532)], s.19-20. 
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on konak yiri bir idüp yakın ırak dimezler eşerler, bir anda 
niçe dere depe aşarlarıdı.” 
 

Kırım Hanlarının, Osmanlı padişahları tarafından davet edilmesinin imtiyazdan 

kaynaklanan birtakım seremonilerle gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Padişah, Kırım 

Hanlarını sefere davet edeceği zaman; bir hatt-ı şerif, murassa kılıç ve hilat, tirkeş ve 

“çizme bahâ” adı altında 40.000 altın göndermekte; Kırım Hanı da bu paraları sefer için 

emri altındaki mirzâlara ve kapı kullarına dağıtmaktaydı747. Osmanlı kaynaklarında, 

gönderilen bu paralarla ilgili olarak “sekban bahâ” veya “sekban akçası” adı altında 

verilen bir paraya da rastlanmaktadır748. Ancak sefer davetini kapsayan bu paranın çizme 

bahâ ile aynı mı; yoksa sefer harcamaları için verilen başka bir kalem mi olduğu hususu 

tarafımızca netleştirilemeyen bir husus olmuştur. 

Paul Rycault, Kırım Hanlarının padişahın bulunduğu seferlere katılmak zorunda 

olduğunu; sadrazamların gerçekleştirdiği seferlere ise Kırım Hanlarının oğullarının 

[Kalgayların] katıldığını yazsa da 17. yüzyılda sadrazamların serdar-ı ekrem olduğu pek 

çok sefere Kırım Hanlarının katılığı bilinmektedir749. Osmanlı İmparatorluğu tarafından 

gönderilen davete icabet edilmemesi ve sefere kuvvet gönderilmesinin ihmal edilmesinin 

Osmanlı padişahları tarafından Kırım Hanlarını azli için bir sebep olarak kabul 

edilmiştir750.  

Kırım Hanının Ordusu; başlarında mirzâ denilen reislerinin bulunduğu boy veya 

aşiret kuvvetlerinden, Osmanlıların gönderdiği kapıkullarından ve Kırım Hanının kendi 

maiyetindeki askerlerden oluşmaktaydı. Topçu, cebeci ve sekban gibi birliklerden oluşan 

kapıkulları, Osmanlılar tarafında gönderilen birliklerin maaşları yine Osmanlı devlet 

hazinesinden ödenmekteydi751.  

                                                 
747 Hazerfen Hüseyin Efendi, a.g.e. s.172. Eyyubî Efendi Kānûnnâmesi (Tahlil ve Metin), s.56. 
748 Mustafa Nuri Paşa, a.g.e., C.I-II, s.148. 
749 Paul Rycaut, a.g.e., s.346-347.  
750 Halil İnalcık, a.g.e., s.32-33. 
751 Halil İnalcık, a.g.e., s.25.  
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Kırım Hanlığının boy ve aşiret kuvvetlerinin büyük çoğunluğu hafif süvari 

birliklerinden oluşmaktaydı. 16. yüzyılın ortalarından itibaren seferlere daha kalabalık 

sayılarla katılan bu hafif süvariler, özellikle akıncı teşkilatının etkisini yitirmesi ve timarlı 

sisteminin bozulmasıyla birlikte Osmanlı Kara Kuvvetlerinin en çok ihtiyaç duyduğu 

potansiyel güç haline gelmişlerdir. Kırım süvarilerinin savaş taktikleri, bozkır savaş 

geleneğinin bir devamı niteliğinde olan hızlı ve ani saldırılarla baskın verme ve birkaç 

kola ayrılarak düşman birliklerini çevirme usulüne dayanmaktaydı. Bu nedenle, orduya 

öncülük (çarha) yapılmasında, düşman birliklerinin lojistik kollarının imhasında, sefer 

bölgesine akınlar yapılmasında, cephe savaşı gerçekleştirilirken düşman piyade 

birliklerine arkadan ve yanlardan baskın verilmesinde Kırım Hanlığına bağlı süvarilerin 

sıklıkla kullanıldığı görülmektedir.  

Özellikle, 16. yüzyılın son çeyreği ile 17. yüzyılın ilk çeyreği arasında Habsburg 

hanedanıyla Orta Avrupa’da ve Safevi hanedanıyla da İran coğrafyasında gerçekleştirilen 

savaşların hemen hepsine Kırım Hanlığına bağlı kuvvetlerin kalabalık sayılarla katıldığı 

söylenebilir. Henry Blount, 1634 yılında yayımladığı eserinde Lehistan seferine katılmak 

için Kırım Hanlığından 40.000 askeri geldiğini yazmıştır752. Evliya Çelebi, 1663 Uyvar 

seferine 40.000 Tatar’ın katılığını belirtmiştir. Aaron Hill ise 17. yüzyılın ilk yarısında 

Osmanlı Kara Kuvvetlerinin en büyük askerî yardımı, Kırım Hanlığından gelen 50.000 

süvariyle aldığını ifade etmiştir753. Diğer tarihi kaynaklarda geçen ifadelerden de yola 

çıkarak*; seferlere katılan Tatar kuvvetlerinin sayılarının ortalama 40.000-50.000 

civarında olduğunu söylemek mümkünüdür754.  

Bu kuvvetlerin savaşlardaki en büyük katkısının; düşman birliklerinin savaş 

sırasında arkasına sarkarak ani baskınlarla savaşın seyrini değiştiren hamlelerde 

bulunması olduğunu ifade etmek mümkündür. Zira 16. yüzyılın sonlarından itibaren 

                                                 
752 Henry Blount, a.g.e., s. 61.  
753 Evliya Çelebi, a.g.e., C.6/2, s.428. 
* YN: Bu sayılarla ilgili farklı ve abartılı bilgiler sunan kaynaklar da bulunduğunu belirtmek gerekir. 
754 Aaron Hill, a.g.e, s.26. 
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Osmanlıların Avrupa’ya yaptığı seferlerin önemli bir bölümü kuşatma savaşlarıyla veya 

kaleler önünde mevzilenen ordularla yapılan cephe savaşlarıyla sonuçlandığından; çoğu 

meydan muharebesi niteliği taşımayan bu savaşlarda, Kırım Hanlığına bağlı kuvvetlerin 

ancak ani baskınlarla düşman kuvvetlerinin ikmal kuvvetlerini imha ederek veya cephe 

kollarının arkasına sarkarak etkili olabildikleri görülmektedir. Örneğin; 1600 yılında 

Damat İbrahim Paşa’nın Kanije Kalesini kuşatırken 40.00 kişilik bir ordu ve 140 top ile 

üzerine gelen Habsburg kuvvetleriyle yaptığı cephe savaşlarında; Kırım kuvvetlerinin 

Habsburg kuvvetlerinin cephe gerisine sarkarak erzak ve zahire arabalarını ele 

geçirmesinin düşman kuvvetlerinin Osmanlı Kara Kuvvetleri karşısında daha fazla 

dayanamayarak geri çekilmesinde önemli bir rolü olduğu belirtilmektedir755.  Bu olaydan 

20 yıl sonra, 1621 Hotin Savaşında da Dinyester nehrinin kolları arasında sıkışan Osmanlı 

birliklerinin kurtulmasının Kırım süvarilerinin baskınıyla mümkün olabildiği 

bilinmektedir756. Bunun gibi örnekleri çoğaltmak mümkündür; ancak bu noktada Kırım 

kuvvetlerinin kuşatmalarda sağladığı diğer faydalardan da bahsetmek gerekir.  

Bu kuvvetlerin kuşatmalardaki bir diğer görevi de tıpkı diğer süvari birliklerinin 

yaptığı gibi hendeklerin doldurulmasında ve metrislerin inşa edilmesinde kullanılan 

malzemenin çevreden taşınmasıdır. Peçevi İbrahim Efendi, 1594 Yanık Kalesi 

Kuşatmasında Kırım süvarilerinin aldıkları buyruk uyarınca; Tatar ve Macar bezlerinden 

ve çuvallarından torbalar yaparak, metris yakınına kadar at sürerek torbaları oraya 

bıraktıkları aktarmaktadır757. Kuşatma savaşlarında pek bir etkinlik gösteremeyen 

süvarilerin bu tür istihkam işlerinde kullanıldığı zaten bilinmektedir. Bununla birlikte, 

Kırım Kuvvetlerinin bu işi yaparken de atlarını kullanmaları tahmin edilen ama bugüne 

kadar tarihi kaynaklardaki verilerle delillendirilemeyen bir husus olduğundan müellifin 

bu konudaki aktardığı bilgi önemlidir.  

                                                 
755 Ahmet Refik, a.g.e, s. 132-133 
756 Solakzâde Mehmed Hemdemi Çelebi, a.g.e., C.II, s.469.  
757 Peçevi İbrahim Efendi, a.g.e., C.I, s.141-142 
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Kırım Kuvvetlerinin kuşatmalar sırasında, birlikler halinde Osmanlı Kara 

Kuvvetlerinin etrafında devriye gezdiği de anlaşılmaktadır. 1600 yılındaki kuşatmada, 

Kanije Kalesindeki barut kulesinin patlaması üzerine barut ve cephanesi azalan 

müdafilerin yardım istemek amacıyla gönderdiği bir mektup; devriye gezen Kırım 

süvarileri tarafından yörük kılığına girmiş bir casusun üzerinde yakalanmış; mektubu 

çevirten ve durumu öğrenen İbrahim Paşa’da ertesi gün büyük bir saldırı için emir 

vermiştir758.   

Bu kuvvetler sadece seferlere katılarak Osmanlı Kara Kuvvetlerine yardımcı 

olmamakta; aynı zamanda Osmanlı seferleriyle eş zamanlı olarak düşman kuvvetlerine 

yardım gelebilecek bölgelere gerçekleştirdikleri akınlarla da Osmanlı Kara Kuvvetlerinin 

iki cephe arasında kalmasına veya iki cephede savaşmasına engel olmaktaydılar. Bu tür 

akınların genellikle Rusya, Polonya ve Ukrayna bölgelerine, kış aylarının bitmesine yakın 

Volga, Tuna, Dinyaper, Dinyester ve Vistül gibi nehirlerin kolları donuk durumdayken 

başladığı anlaşılmaktadır. Zira Orta ve Doğu Avrupa’da nehirler, sık ormanlık ve bataklık 

alanların şehir/kale savunma sistemlerinin doğal bir parçası olduğu görülmektedir. Ancak 

kış aylarında nehirlerin donmasının doğal savunma alanı olan nehirleri işlevsiz hale 

getirdiği ve kış koşullarında hareket kabiliyeti olan Kırım süvarilerine büyük bir avantaj 

sağladığı söylenebilir. Bu avantajı kullanan Kırım süvarilerinin donan nehirlerin 

üzerinden geçerek akın yaptıklarına ve düşman kuvvetlerinin kışın ikmal yapmalarını 

engellediklerine dair pek çok örnekle karşılaşmak mümkündür759. Bununla birlikte, yazın 

karın erimesiyle oluşan bataklıklar, su seviyesi ve akış hızı yükselen nehirler ve bitkisi 

                                                 
758 Topçular Abdülkadir Efendi, a.g.e., C.I, s. 294.  
759 Örneğin; Belgrat Baş Defterdârı Ahmet Efendi’nin III. Mehmet’e sunduğu telhisi: “ Nogay beğlerinden 
Kâsım Beğ ve Hüsrev Mirza, Tuna’yı buz üzerinden geçüp Eğri serhaddinde Kalu nâm kal‘e altına seğirdüp 
Peşte’ye karib geldüklerinden meğer Peşte’ye iki yüz araba zahire gelür imiş; rast gelmekle üzerinde olan 
askeri kırup baş ve buğ olan kapudanı diri tutup…” Cengiz Orhonlu, a.g.e, s.56.  
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örtüsü yoğunlaşan ormanlık alanlar nedeniyle de Kırım süvarilerinin evlerine dönüş 

yolları büyük ölçüde kapandığına dair kayıtlar bulunduğunu da belirtmek gerekir760.  

Aslında Kırım Hanlığına bağlı süvarilerinin geçebilmesi için nehirlerin illâ 

donmasına gerek olmadığı, nehirleri at üstünde aşmak için birtakım yöntemler 

geliştirdikleri söylenebilir. 1569 Astrahan Seferine Lehistan elçilik heyetiyle birlikte 

katılan Andrey Taranowski, Tatarların nehirleri atlarıyla yüzerek geçmelerini şu şekilde 

tasvir etmektedir761:   

“Bağlanmış iki büyük kamış (saz) demetini birbirine 
bağlarlar, atlarını köpekler gibi yere yığarlar, bir atın 
dizginini öbür atın boynuna atalar, atların kuyruklarını 
yine birbirine bağlarla, bağlı kamış demetin üstüne 
otururlar; bir eliyle atın kuyruğundan tutarlar, öbür el atı 
sürerler ve bu suretle at tarafından karşı tarafa çekilip 
çıkarılırlar.”  
 

Kırım süvarilerinin 1594 yılında Yanık Kalesi Kuşatması sırasında Tuna nehri 

üzerindeki adaya saldıran Tatar birliklerinin zarar gören köprünün tamir edilmesini 

beklemeyip atlarıyla nehri geçişlerinde benzer bir yöntem kullandıkları görülmektedir762.  

Düşman bölgelerine ağır hasarlar verdiği kadar Kırım Hanlığının zenginleşmesine 

ilerleyen yıllarda daha çok süvarinin katılmasını sağlayan bu akınlar öncesinde, Kırım 

süvarilerinin serhat bölgelerindeki Osmanlı kalelerinden kılavuz aldıklarına dair veriler 

bulunmaktadır763. Kırım süvarilerinin kendi kılavuzlarının da olduğunu ve bu işe ilişkin 

bilgileri ustandan çırağa aktardıklarını Peçevi İbrahim Efendi’nin [kendisinin de 

gördüğünü ifade ettiği] Caniş Ağa adlı bir kılavuzla ilgili anlatılarından öğrenmekteyiz764.  

                                                 
760 “Tatar Hanı Gazi Giray’ın III. Mehmet’e sunduğu telhisi: “yaz oldu, Tatar vilâyetimüze dâhil olmağla 
imkân yokdur; bataklu ve ormanlu yerlerdür… …sık ormanlara gelinüp geçmeğe mecâl olmayup baltalar 
ile yollar açılup…” Cengiz Orhonlu, a.g.e., s.58-59. 
761Akdes Nimet Kurat, a.g.e., s. 033.  
762 “ Tatar askeri köprü ta‘mîrine sabr etmeyüp, Tatar Hân’dan icâzet olur. Bir uğurdan altmış bin 
Tatarlar, Tuna’ya bârgîrleri ile salarlar; saz giyâhlarından peydâ ederlerdi. Bârgîrlerinin kuyruğuna 
bağlayup, ba‘dehû Tuna’yı yeldirüp, Tatar askeri Tuna’yı bulut misâl ‘ubur edüp…” Topçular Kâtibi 
Abdülkadir Efendi, a.g.e., C.I, s.42. 
763 Cengiz Orhonlu, a.g.e., s.55. 
764 Peçevi İbrahim Efendi, a.g.e., C.I, s.137. 
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Seferlerde, savaşlarda ve akınlarda gösterdikleri bu faydalara rağmen Osmanlı 

serdarlarının ve devlet ricalinin Kırım Hanlığına bağlı kuvvetlere çok güvenmediklerine 

dair işaretlere de rastlanmaktadır. Örneğin; Kanuni Sultan Süleyman’ın bir dönem 

sadrazamlığını yapmış olan Lütfi Paşa, bu askerlerle ilgili olarak; onların azgın bir tayfa 

olduğunu ve sefer teklif edilmemesi gerektiğini ifade etmiştir765.  

Tarihî kaynaklar incelendiğinde; Osmanlıların yaşadığı bu güven sorunun çok 

temelsiz olmadığı görülmektedir. Örneğin; Osmanlı Kara Kuvvetlerinin 1569 Astrahan 

önlerinden geri çekilişine bizzat şahit olan Andrey Taranowski, geri çekilme sırasında 

Osmanlı askerlerinin sık sık müttefik Tatar birliklerinin yağmasına uğradıklarını hatta 

Osmanlı askerini iyice kırıp mallarını gasp edebilmek için onları kestirme yollar diye 

daha uzun ve zahmetli yollardan geçirdiğini anlatmaktadır766. Bir elçilik heyetinde 

görevliyken hapse atılan ve sonrasında serbest kaldığında 1596 Eğri seferine çıkan 

Osmanlı Kara Kuvvetleriyle birlikte ülkesine dönmeye çalışan Baron Wratislaw, sınır 

boylarında Kırım süvarileriyle ile Lehistan Hussarlarının keşif birlikleri olarak 

karşılaşarak gece gündüz çarpıştıkları bir yerden geçerken, kendilerine eşlik eden 

yeniçerinin Tatar kuvvetleriyle karşılaşırlarsa kendisinin bile can güvenliğinin olmadığını 

söylemesini şu sözlerle aktarmıştır767:  

“… Türk savaşçılarına rastlayacak olursak korkusuzca 
yolumuza devam edebileceğimizi, kılımıza bile 
dokunulmayacağını, padişahın fermanı cebimizde oldukça 
korkulacak bir şey olmadığına işaret ediyor ancak 
Tatarlarla karşılaşacak ve onların eline düşecek olursak 
bize herhangi bir güvence veremeyeceğini söylüyordu. O 
zaman kendisinin bile bizim uğrayacağımız akıbetle 
karşılaşabileceğini açıkça söylüyordu. Çünkü Tatarlar 
rastladıkları yerlerde kendilerinden az ve zayıf buldukları 
Türkleri bile, hiçbir yasa dinlemeksizin, üzerlerine çullanıp 
yok ettiklerini ve üstlerinde bulduklarını yağma ettiklerini 
anlatıyordu.”  
 

                                                 
765 “…Tatar tayfası, gerçe atebe-i Osmâniye’ye münkaddır, amma tâği taifedir. Ve ânlara teklif-i sefer 
olmaz.” Lütfi Paşa, a.g.e, s. 21. 
766 Akdes Nimet Kurat, a.g.e, EK No:VI. Andrey Taranowski’nin Seyahatnamesi (Temmuz-Aralık 
1569) s. 043, 047. 
767 Baron W. Wratislaw, a.g.e., s.172. 
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 Bununla birlikte, aynı birliklerin bahse konu sefer sonucunda oluşan Haçova 

Meydan Savasında (1596) sırasında Kırım Hanı Gazi Giray Han’ın kardeşi Fethi Giray’ın 

komutanlığında Osmanlı öncü birliklerinin yanında son derece cengaverce savaştıkları768; 

hatta geri çekilmek zorunda kalan çarha komutanı olan Cigalazâde Sinan Paşa’nın Kırım 

Kuvvetlerinin arasına kaçarak hayatını kurtardığı769; savaşın ilerleyen safhalarında 

Osmanlı karargahı yağmalanırken ordugahta görevli hizmetlilerinin direndiğini görmeleri 

üzerine geri dönerek yağmacılara şiddetle saldırdıkları ve sonrasındaki kovalamacada 

düşman kuvvetlerini uzun müddet takip edip kılıçtan geçirerek toparlanmalarına izin 

vermedikleri anlaşılmaktadır770. Kırım kuvvetlerinin Haçova Savaşında ortaya 

koydukları bu performans göz önünde bulundurulduğunda; “az güvenilen” kuvvetler için 

Osmanlı Kara Kuvvetlerine fazlasıyla katkı sundukları söylenebilir.  

Esasen, 18. yüzyıldan günümüze Osmanlı tarihçilerinin arasında Kırım Hanlığına 

bağlı kuvvetlere duyulan güvenle ilgili soru işaretlerinin oluşmasındaki en önemli etkenin 

II. Viyana Bozgunu öncesi (Alamandağı/Kahlenberg Muharebesi, 1683); Murat Giray’ın, 

III. Jan Sobieski’yi Tuna nehri üzerinde durdurmadığına dair yapılan 

değerlendirmelerden kaynaklanmaktadır. Daha detaylı bir araştırma konusu olması 

gerektirdiği düşünüldüğünden, bu olaya çalışmamızda değinilmemektedir. Ancak Viyana 

Bozgunu sonrasında, 1683-1699 yıllarında Osmanlılar ile İttifak Kuvvetleri arasında 

devam eden uzun savaşta Kırım Kuvvetlerinin, Osmanlıların bir süre daha Macaristan ve 

Doğu Avrupa’ya tutunmasını sağlayan, çok önemli roller oynadığını da belirtmek 

gerekir771.   

Son olarak, 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı Kara Kuvvetlerinin önemli bir parçası 

haline gelen Kırım Hanlığına bağlı kuvvetlerin silahları ve askerî teçhizatları hakkında 

                                                 
768 Şeref Han, a.g.e., s.303. 
769 Hasan Beyzâde Ahmed Paşa, a.g.e., s.530-533. 
770 Topçular Abdülkadir Efendi, a.g.e., C.I, s. 167. 
771 Kırım kuvvetlerinin oynadığı kritik roller için bkz. Halil İnalcık, Kırım Hanlığı Tarihi Üzerine 
Araştırmalar 1441-1700, s.215-304.  
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bazı tespit ve değerlendirmeler yapılması; onların seferlerde ve savaşlarda üstlendiği 

görevlerin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Daha önce de belirtildiği üzere; Kırım Hanlığına bağlı kuvvetlerin önemli bir 

bölümü eski bozkır süvari geleneklerini devam ettiren bir tarzda savaşan ve bu gelenekler 

uyarınca silahlanan hafif süvarilerden oluşmaktaydı. (Resim:47) Altınordu ve Timur 

İmparatorlukları yıkıldıktan sonra, 15. ve 19 yüzyıllar arasında Ön Asya ve Avrupa’da 

bu süvariler kadar hızlı at kullanan ve mobilize birlikler oluşturarak yaz-kış seferlere 

çıkabilen başka kuvvetlerin kalmadığını söylemek mümkündür. Bu özelliklerini bozkır 

toplumu olarak biniciliklerindeki becerilerini ve yaşam tarzlarını korumalarına borçlu 

oldukları son derece açıktır. Kemalpaşazâde 1484 yılındaki sefere katılan Kırım 

süvarilerinin binicilikleriyle ilgili şu ifadeleri kullanmaktadır772:  

“Deryâda seyâhat iderler. Ne gemici isterler, ne gemi. 
Sahrada seyahat iderler ne çul götürürler ne at yimi. 
Bindikleri ata ne na‘l havet ne mîh, yedükleri ete ne kazan 
gerek ne sîh, At yerine bâd koşarlar, ve kılıç yerine âb 
kuşanurlar. Ateş gibi serkeşler, emmâ meskenet 
meskeninde turâb döşenürler. Bûstân-ı hançîr-gâhda nihâl-
i tîr ne bitürirse anı yirler. Beyâbânda pîl gibi yelerler. Ne 
kendüler yorulur, ne atları, derler...” 
 

 At yetiştiriciliğine ilişkin bilgilerinin ve kullandıkları at binit takımlarının da eski 

bozkır geleneklerinin devamı niteliğinde olduğu görülmektedir. Kullandıkları eyerlerin 

ön ve arka kaşları, bozkır kavimlerinde karakteristik olduğu üzere, yüksektir. Bu yüksek 

eyer kaşlarına uzun yollarda süvarinin ihtiyacına karşılayacak şeyler astıkları ve yüksek 

kaşlar sayesinde at üzerinde kolaylıkla ok attıkları veya kılıç salladıkları anlaşılmaktadır. 

Evliya Çelebi’nin 1663 Uyvar Seferine katılan 40.000 Tatarın 150.000 safkan at ile 

geldiğini söylemesi bir süvarinin yanında ortalama 3 veya 4 at taşıdığını 

düşündürtmektedir ki773; bu durum eski Türk ve Moğol tarihine ilişkin verilerle örtüşen 

                                                 
772 Kemalpaşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, VIII. Defter, Haz. Ahmet Uğur, , s.60. 
773 Evliya Çelebi, a.g.e., C.6/2, YKY, s.428. 
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bir husustur. Kışın seferlere çıkabilmelerini sağlayan en önemli etmenlerden biri de sahip 

oldukları atlarının soğuğa ve kış koşullarına dayanıklı olmasıdır.  

 Atlı okçuluğun da Kırım süvarilerinin geçmişten getirdikleri bir miras olduğu ve 

ani vur-kaç saldırılarında son derece etkili söylenebilir. Asyatik Türk yayı kullanan Kırım 

süvarilerinin yaylarının Osmanlı yaylarına biraz daha kısa olduğu görülmektedir.  

Okçuluk becerilerini geliştirmek ve talim yapmak amacıyla tıpkı Osmanlı, Memlûk ve 

Safevi süvarileri gibi “kabak oyunu” benzeri oyunlar oynadıkları bilinmektedir.  Josaphat 

Barbora da bu oyunlardan birine şahit olmuş ve gördüklerini şu ifadelerle aktarmıştı774: 

“Bir okun üstüne ince iplikten gümüş bir top asıyorlar. 
Yarışmaya katılanlar, at koşturarak o topa çatallı oklar 
atıyorlar. Nihayet, hedefin yanından geçtiklerinde ok atmak 
için arkalarına bakmaları gerekiyor. İpi kesen kişi 
kazanmış oluyor”  

 Savaşlarda son derece etkili bir şekilde kullandıkları yay-okların yanı sıra 

yanlarında sürekli taşıdıkları eğri süvari kılıçlarının en çok kullandıkları bir diğer silah 

olduğu açıktır. (Resim:48a-b) Tarihi kaynaklar ve görsel verilerde mızrak kullandıklarına 

dair verilere az da olsa rastlanmaktadır. Bu durum, Kırım süvarileri arasında mızrak 

kullanımının çok yaygın olmadığını düşündürtmektedir. Bokzır askerî geleneklerinde 

süvarinin mızrak kullanmasının son derece köklü bir yere sahip olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda; Kırım süvarilerinin mızrak kullanımının daha yaygın olması 

beklenmektedir.  

Kırım askerlerinin zırh kullandıkları zaman “kübe” dedikleri bir tür zincir zırh 

kullandıkları anlaşılmaktadır. Evliya Çelebi, eserinde Tatar, Nogay ve Kazak 

süvarilerinin zırhlarından bahsederken ısrarla kübe tabirini kullanması dikkat çekicidir775. 

                                                 
774 Tufan Gündüz, Josaphat Barbora Anadolu’ya ve İran’a Seyahat,,  s.43. 
775 Evliya Çelebi, a.g.e., C.4/1,  s.223. C.4/2,  s.223. C.6/1, s.108, C.6/2, s.428, 
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Kübe teriminin aynı anlamıyla Codex Cumanicus’da da geçmesi; bu zırhın Karadeniz’in 

kuzeyinde en azından 14. yüzyıldan beri bu isimle kullanıldığını göstermektedir776.  

Miğfer kullanımını pek tercih etmedikleri söylenebilir. Bununla birlikte; bazı 

Osmanlı minyatürlerinde Tatar asilzâdelerin miğferli bir şekilde tasvir edildiği görüldüğü 

gibi yine bazı Avrupa müzelerinde “Tatarlara” ait olduğu belirtilen miğferlere de 

rastlanmaktadır. Bu miğferlerin Avrupa ordularının saflarında savaşan Tatar ve Kazaklara 

ait olması veya Kırım asilzâdelerinden kalma miğferler olması pek muhtemeldir. Bununla 

birlikte, Kırım Hanlığına bağlı süvarilerin başlarına genellikle kendi boylarına özgü 

[Nogay, Şirinî, Mansûrî ve Avlatî gibi] farklı tarzları olan börk veya kürklü kalpaklar 

giydikleri anlaşılmaktadır777. (Resim:49a-b) 

Süvarilerin yanı sıra Kırım Hanlığı Ordusunun içinde maaşları padişah tarafından 

ödenen kapıkulları da bulunmaktaydı. Kırım Hanları seferlere katıldığında ateşli silahlara 

sahip bu askerlerin de seferlere iştirak ettiği bilinmektedir. Padişah tarafından gönderilen 

kapıkullarının Kırım Hanlarının kendi egemenlik sahalarındaki askerî mücadelelere de 

katıldığı görülmektedir. Örneğin; Sahib Giray Han’In 1539-1540’da Nogaylara karşı 

düzenlediği seferde beraberinde 20 darbzen top ve 1000 tüfekli yeniçeri olduğu 

belirtilmektedir778. Aslında Kırım Kuvvetleri içinde tüfekli piyadelerin sadece Osmanlı 

tarafından gönderilen askerlerden oluşmadığı, Hanlığa bağlı piyade sayısının çok daha 

fazla olduğuna dair veriler de bulunmaktadır. Venedik’in İstanbul elçisi Domenico 

Trevisano’nun 1554 tarihli elçilik raporunda Kırım Hanının elçisinden öğrenildiği 

kadarıyla Kırım Hanına bağlı 4000 kadar arkebüzlü asker olduğu yazılmıştır779.  

Aslında, Karadeniz’in kuzeyinde yaşayan Türk boylarının tüfeklerle tanışıklığının 

çok daha eskiye dayandığını söylemek mümkündür. Örneğin; Moskova’daki ateşli 

                                                 
776 Kaare Grönbech, Kuman Lehçesi Sözlüğü (Codex Cumanicus’un Türkçe Sözlük Dizini), Çev. 
Kemal Aytaç, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara:1992, s.126. 
777 Evliya Çelebi, a.g.e., C.4/2,  YKY, s.223. 
778 Feridun M. Emecen, a.g.e., s.39. 
779 Venedik Raporlarına Göre Kanunî ve Şehzade Mustafa, Haz. Erhan Afyoncu, s.145. 
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silahlara dair bilinen ilk referans; Rusların Altınordu Hanı Toktamış’ın kuvvetlerine karşı 

“tiufiak” adlı küçük topları fırlattığını belirten 1382 tarihine ait kayıtlardır. Tuifiak 

kelimesi, Osmanlı ve günümüz Türkçesinde kullanılan tüfek kelimesiyle aynı kökene 

sahiptir. Bu durum Doğu Avrupa’da barut teknolojisinin yayılmasında Osmanlıların ve 

Karadeniz’in kuzeyindeki Türk boylarının oynadıkları role işaret etmekte780; aynı 

zamanda Kırımlıların atalarından miras aldıkları yayı kullanmaya devam ettiği ancak 14. 

yüzyıldan itibaren tüfek kullanımına aşina olduklarını göstermektedir. 17. yüzyılda ise 

Kırım Hanlığının başkenti Bahçesaray’da tüfek üretildiğini bulunduğunu, Bahçesaray’da 

Mehmet Giray Han’ın kârhânesinde yüksek kalite tüfekler üreten Usta Recep Kırımî adlı 

ustanın varlığından öğrenmekteyiz781. Kırım Hanlığının askerî faaliyetlerini 

değerlendirildiğinde Bahçesaray’daki tüfek üretiminin 16. yüzyılda başladığı 

söylenebilir. Bununla birlikte, 18 yüzyılın ortalarından Kırım süvarileri arasında kısa 

süvari tüfeğinin yaygınlaşmaya başladığı anlaşılmaktadır. Bu değişimin, 19. yüzyılda 

Karadeniz’in kuzeyinde ve Kafkasya’da karakteristik bir hâl alan kürk kalpaklı, göğsünde 

çaprazlama bir fişeklik, belinde uzun bir saldırma ve omuzunda tüfek taşıyan süvari 

tipinin öncülerinden biri olduğu düşünülebilir.    

16. yüzyılın sonlarına doğru, Kırım Hanlığına bağlı kuvvetlerin seferlere 

katılırken tüfekli piyadelerin yanı sıra yanlarında darbzenler ve topçular da getirdikleri 

görülebilmektedir. Örneğin; “Târîh-i Osman Paşa” adlı eserde 1578/79 yılında 

Özdemiroğlu Osmanpaşa’ya destek amacıyla Âdil Giray Han komutasında gelen 

birliklerin yanında darbzenlerin bulunduğu yazılıdır782. 1596 Astrahan Seferinde de 

                                                 
780 Gábor Ágoston, Osmanlı’da Strateji ve Askeri Güç, s.231. 
781 “Ve amel-i Usta Receb Kırımî, Bağçesaray’da Mehemmed Giray Hân kârhânesinde işler. Bu dahi bî-
bedel üstâd-ı küldür.” Evliya Çelebi, a.g.e., C.4, YKY, s. 156 
782 “… Han Hazretleri dahi, karındaşı ‘Âdil Giray Hanı, Ser‘asker edüp ve bir mıkdâr yarar ve kemân-dâr 
ve tîr-endâz Tatar ‘askeri ve bir mıkdâr dârduzan bile koşup Diyâr-ı Kefe’den kalkup ‘azm-i Şirvân deyü 
revâne olunup.” Târîh-i Osman Paşa [Özdemiroğlu Osman Paşanın Kafkasya Fetihleri (H. 986-
988/M. 1578-1580) ve Tebriz’in Fethi (H. 993/M. 1585)], Haz. Yunus Zeyrek, Kültür Bakanlığı, Ankara: 
2001, s.29.    
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Kırım Kuvvetlerinin yanında 10 top ve birkaç yüz topçu olduğu belirtilmiştir783. 17 ve 18 

yüzyıl boyunca bu topların, daha zayıf kale mimarisine sahip olan ve şehir içi savaşların 

daha sık yaşandığı İran, Rusya ve Kafkasya seferlerinde daha çok tercih edildiği; ancak 

küçük palankaları tahrip edebilmesi ve dağ veya nehir geçitlerinde stratejik mevkilere 

yerleştirilmesinin sağladığı avantajlar nedeniyle Avrupa’daki seferlere de götürüldüğü 

anlaşılmaktadır.  

Kırım Hanlığına bağlı kuvvetlerin 18. yüzyılın son çeyreğine kadar Osmanlı Kara 

Kuvvetlerine katılmaya devam ettikleri görülmektedir. Esasen bu dönemde Osmanlı 

İmparatorluğu ile Kırım Hanlığı arasındaki askerî iş birliğini, kuzeyde gittikçe büyüyerek 

Kırım Hanlığının hinterlandındaki toprakların büyük bölümünü ele geçirmeye başlayan 

Rus Çarlığına ve Orta Avrupa’da egemenliğini tesis eden Habsburglara karşı yapılan bir 

nevi kader birliği olarak nitelemek de mümkündür. Bununla birlikte, 17. ve 18. yüzyılda 

Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Hanlığı arasındaki ilişkilerde siyasal, sosyal ve askerî 

nedenlerle bazı ciddi sorunlar da ortaya çıktığını da belirtmek gerekir784. Yaşanan tüm 

sorunlara rağmen Osmanlı İmparatorluğu ile Kırım Hanlığı arasındaki siyasi ve askerî 

bağ 1774 yılında Küçük Kaynarca Antlaşmasına kadar devam etmiş; bu tarihten gittikçe 

daha çok zayıflayarak 19. yüzyılda büyük ölçüde kopmuştur.  

                                                 
783 Akdes Nimet Kurat, a.g.e., s. 042. 
784 Halil İnalcık, a.g.e., s.301-318. 



III. BÖLÜM 

KLASİK DÖNEM OSMANLI KARA KUVVETLERİNDE KULLANILAN  

SİLAHLAR VE ASKERÎ TEÇHİZATLAR 

  

Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetleri tarafından kullanılan silahların ve askerî 

teçhizatların; üretim biçimleri, yapısal özellikleri, avantajlı ve dezavantajlı tarafları, 

kullanım alanları, nitelikleri ve askerî gelenekteki yerini tam olarak ortaya koymadan, 14. 

ve 18. yüzyıllar arasında Osmanlı Kara Kuvvetlerinin örgütlenme biçimi ve uygulanan 

askerî taktik ve stratejilerin yeterli bir şekilde anlaşılamayacağı savunulmaktadır. Bu 

çerçevede; III. Bölüm içindeki ana ve alt başlıklar altında, Klasik Dönem Osmanlı 

silahları ve askerî teçhizatının yapısal özellikleri, nitelikleri ve askerî kültürdeki yeri 

hakkında bilgiler sunulmasının ve değerlendirmeler yapılmasının gerekli olduğu 

düşünülmektedir.  

Ancak öncelikle bu bölümde, Klasik Dönem Osmanlı silahları ve askerî teçhizatı 

hakkında ülkemizde genel kabul gören sınıflandırmanın dışına çıkılarak farklı bir 

sınıflandırma sistemi uygulandığını belirtmek gerekir.  

Bilindiği üzere; Türkiye’de silahlar genellikle, 1- Saldırı Silahları, 2- Savunma 

Silahları olmak üzere iki ana sınıfa ayrılmaktadır. Saldırı Silahları kendi içinde “Ateşli 

Silahlar” ve “Ateşsiz Silahlar” olarak iki ayrı sınıfta ele alınmaktadır. Bu ana sınıflama 

içinde ateşsiz silahlar “Vurucu silahlar (Esliha-i darbe)”, “Delici silahlar (Esliha-i 

nafize)”, “Kesici silahlar (Esliha-i cariha)” ve “Atıcı silahlar (Esliha râmiye)” şeklinde 

dört alt başlık altında ele alınırken; ateşli silahlar “Ağır Ateşli Silahlar” ve “Hafif Ateşli 

Silahlar” şeklide iki alt başlığa ayrılmaktadır. Savunma silahları sınıfının altında ise; 

kalkanlar ve zırh giyimleri gibi koruyucu silahlar ele alındığı görülmektedir. 

Bu çalışmada ise; Türkiye yapılan genel sınıflamadan farklı olarak, Klasik Dönem 

Osmanlı silahları hem etki alanlarına hem de kullanım şekline göre sınıflandırılmıştır. 
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Zira çalışma kapsamında yapılan incelemeler, tespitler ve değerlendirmeler ışığında; 

silahların etki alanı ve kullanım şekillerinin daha iyi vurgulanması adına; bu sınıflamanın 

1- Silahlar ve 2- Askerî Teçhizatlar olmak üzere iki ana başlık üzerinden yapılmasının 

daha uygun olacağı değerlendirilmiştir. 

 Bu çerçevede, Klasik Dönem Osmanlı silahları “Darbe Esasına Dayalı Silahlar, 

“Kesme ve Delme Esasına Dayalı Silahlar” ve “Fırlatma Esasına Dayalı Silahlar” olmak 

üzere üç alt başlık altında ele alınmıştır. 

 Literatürde savunma silahı olarak tanımlanan kalkan ve zırh giyimlerinin aslında 

birer silah değil askerî teçhizat olduğu düşüncesinden yola çıkarak; Klasik Dönem 

Osmanlı askerî teçhizatları “Kalkanlar”, “Zırh Giyimleri”, “At Binit Takımları”, “At 

Zırhları”, “Kamçılar ve Kırbaçlar”, ve “Kementler” olmak üzere altı başlığa ayrılmıştır. 

Bununla birlikte, bu üç başlık dışında, Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetleri tarafından 

kullanılan çok sayıda askerî teçhizat olduğu bilindiğinden bunlardan bazılarına da yer 

verilmiştir.  

Bununla birlikte; konu bütünlüğünü korumak ve metin bağlamını sağlamak adına, 

bazı silahların mühimmatları ve teçhizatlarıyla birlikte ele alınması gerektiğinden; başta 

okçuluk ve ateşli silahlar olmak üzere çeşitli silahların kullanılması için gerekli olan 

askerî teçhizatların ilgili silahların anlatıldığı başlıklar içinde ele alındığını vurgulamak 

gerekir. 

Bahse konu, aşağıda ana ve alt başlıklar halinde silahlar ve askerî teçhizatlarla 

ilgili sunulan bilgi ve değerlendirmelerin 14. ve 18. yüzyıllar arasında Osmanlı askerî 

tarihinin daha iyi yorumlanabilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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3.1 Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde Kullanılan Silahlar:  

Silahlar ordu yapısının tamamlayıcılarından biri olmasının yanı sıra; askerî sevk 

ve idarenin, savaş meydanlarında uygulanan askerî taktik ve stratejilerin, kuşatma 

yöntemlerinin ve lojistik ağ sistemi kurulumunun temel belirleyici unsurlarından biridir. 

Ayrıca özellikle 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren savaşların akıbetini tayin 

etmedeki rolü artan silah teknolojisindeki gelişmelerin; klasik askerî taktikleri geride 

bırakan yeni savaş taktikleri ortaya çıkması ve askerî organizasyonlarda yeni muharip 

kuvvetlerin oluşturulması veya var olan muharip kuvvetlerin yeni gelişmelere adapte 

edilmesi zaruriyetini doğurduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda 15. yüzyıldan günümüze 

kadar silahların savaşlardaki belirleyici bir etken olma gücünün artarak devam ettiğinin 

açıkça görüldüğünü ifade etmek yerinde olacaktır. 

Hiç kuşkusuz yukarıda belirtilen genel hususlar Osmanlı İmparatorluğu için de 

geçerlidir. Bu bağlamda; Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde kullanılan silahların 

yapısal ve biçimsel özelliklerine, kullanım şekillerine, etki alanlarına, hangi muharip 

birimler tarafından kullanıldığına ve askerî gelenekteki yerine ilişkin tespit ve 

değerlendirmeler aşağıda başlıklar halinde sunulmaktadır.  

Klasik Dönemde Osmanlı Kara Kuvvetleri tarafından kullanılan silahları etki 

alanlarına ve kullanım şekillerine göre; “Darbe Esasına Dayalı Silahlar, “Kesme ve 

Delme Esasına Dayalı Silahlar” ve “Fırlatma Esasına Dayalı Silahlar” olmak üzere üç alt 

başlık altında ele almak mümkündür: 

 

3.1.1 Darbe Esasına Dayalı Silahlar: 

Savrulma hızı ve gücüyle gerçekleştirilen vuruşlarla karşı taraf üzerinde tahrip 

edici bir etki alanı oluşturan silahları, “darbe esasına dayalı silahlar” olarak tanımlamak 

mümkündür. Darbe esasına dayalı silahların kullanımının insanoğlunun alet kullanmaya 

başlaması kadar eski olduğu düşünülmektedir. Bu tür silahların etkili olabilmesi için, 
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kullanan kişinin güçlü olmasının yanı sıra delici ve kesici silahlarda olduğu gibi kol ve 

bilek hareketleriyle savurma tekniklerine dayalı kullanma bilgisi ve becerisine de sahip 

olması gerekmektedir.  

 Osmanlılar tarafından kullanılan topuz, balta, külünk ve sopalar gibi silahlar ve 

bu silahların çeşitli türlerini darbe esasına dayalı silahlar kapsamında ele almak 

mümkündür. Topuz, balta ve külünk gibi kesici ve delici özelliklere de sahip olan darbe 

esasına dayalı silahların kullanımının; Osmanlı Kara Kuvvetlerinin 14. ve 15. yüzyılda 

güçlü zırhlara bürünmüş Avrupalı ordularla daha sık karşılaşmaya başlamasıyla özel bir 

önem kazandığı düşünülmektedir. Zira darbe esasına dayalı silahların zırhları parçalamak 

ve yarattığı darbe etkisiyle zırh tarafından korunan insan uzuvlarına zarar vermek gibi bir 

işleve sahip olduğu bilinmektedir. Osmanlı tarihî kaynaklarında da bu durumu belirten 

ifadelere rastlamak mümkündür. Örneğin; yazarının adı bilinmeyen “Gazavât-ı Sultân 

Murâd bin Mehemmed Hân” adlı eserde Varna Savaşında (1444) Osmanlı askerlerinin 

kullandığı kılıçların düşman kuvvetlerinin zırhına tesir etmediğinin fark edilmesi üzerine 

herkesin topuz, balta ve külünklerle savaşmaya başladığı açık bir şekilde ifade 

edilmektedir785.  

Sadece Avrupalı ordulara karşı değil; İslam dünyasındaki güçlü zırh giyimlerine 

sahip ordulara karşı da bu silahların kullanımının tercih edildiği görülmektedir. Naima 

Mustafa Efendi, Kansu Paşa’nın 1630 yılında Yemende çıkan isyanları bastırmasına dair 

olayları anlattığı bölümler içinde Kör Mahmut’un Mekke Şerifiyle yaptığı bir savaştan 

bahsederken, Kör Mahmut ile birlikte savaşan Kastamonulu Mustafa Bey’in Mekke 

şerifinin zırhlı hassa birliklerine karşı kılıç ve mızrağın yetersiz kalacağını göz önünde 

                                                 
785 “… Guzzât-ı İslam dahi gördüler kim, bu mel‘unlara kılıç te’sir eylemez. Hemândem ol saat her kes 
kimi balta ve kimi külünk ve kimi topuza yapışub…” “… ammâ küffâr-i hâkisâr serâser demirlere gark olub 
gelmişler idi. Guzzât-i İslâm bu hâli müşâhede edince her kes eline balta ve topuz ve külünk alb küffar-i 
hâkisâra âşıkâne ve dilirâne topuzlar vurdular” Gazavât-ı Sultân Murâd bin Mehemmed Hân, Haz. H. 
İnalcık ve M. Oğuz, TTK Basımevi, Ankara: 1989, s.55 ve 62. .  
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bulundurarak, bahse konu zırhlı birliklerin topuz, külünk ve baltalarla etkisiz hale 

getirdiğinden bahsetmektedir786. 

Tek elle veya çift elle kullanılan türleri olan darbe esasına dayalı silahların çeşitli 

türlerinin Osmanlı Kara Kuvvetleri içinde 14. yüzyıldan 18. yüzyılın ortalarına kadar 

yoğun olarak kullanıldığı söylenebilir. 18. yüzyılın sonundan itibaren topuz ve balta gibi 

bazı türlerin 20. yüzyılın başlarına kadar törensel amaçlarla kullanılmaya devam ettiği 

görülmektedir.  

Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetleri arasında kullanılan darbe esasına dayalı 

silah türleri arasında en yaygın olanları topuz ve balta türleridir. Savaş çekiçleri olan 

külünkler ile çevgan, nobut ve asa gibi sopa türleri bu kapsamda ele alınabilecek diğer 

silahlardır.  

Bu çerçevede, bahse konu silahların türleri, biçimsel özellikleri ve hangi muharip 

birimler tarafından kullanıldığı hakkında bilgiler aşağıda yer alan ilgili başlıklarda 

sunulmaktadır.  

  

3.1.1.1 Topuzlar:  

Topuzlar, Osmanlı öncesi Türk-İslam devletlerinin askerleri tarafından da sıklıkla 

kullanıldığı bilinen silahlardır787. Bu bağlamda, topuz çeşitlerinin Osmanlı askerleri 

tarafından erken dönemlerden itibaren kullanıldığı düşünülebilir. Osmanlı tarihî 

kaynaklarında topuzlardan genel bir isimlendirmeyle gürz, bozdoğan, amûd veya debbus 

şeklinde bahsedildiği görülmektedir.  

Tüm topuzlar, darbeyi gerçekleştirerek tahrip etkisi yaratan baş kısmı ve silahın 

tutulmasını, vuruş yapmayı ve savrulmayı sağlayan sap kısmı olmak üzere iki ana bölüme 

                                                 
786 “Mustafa Bey püşteyi dolaşıp gördü ki birkaç yüz Arab ki şerifin hassâ askeri imiş, anda kemine 
girmişler, tepeden tırnağa dek cebe vü cevşene gark olup gözleri ancak görünür. Ervâm gördüler ki anlara 
kılıç ve nîze kâr etmez, hemen darb-ı topuz külüng ve teber ile atından yıkıp katl ederler idi.” Naîmâ 
Mustafa Efendi, a.g.e., C.II, s.748. 
787 Detaylı bilgi için bkz. Erkan Göksu, Türk Kültüründe Silah, Ötüken Neşriyat, İstanbul:2008, s. 239-
247.  
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sahiptir. Ancak; salık gibi bazı topuz türlerinin üç veya dört ana bölümden oluştuğunu da 

belirtmek gerekir. Çoğu topuzun baş kısmının tepe noktasında sivri, konik veya yuvarlak 

uçlu tepelik bulunmaktadır. Bazı sapların alt kısmında zincir veya deri kayış takmak 

amacıyla metal halka veya bir delik bulunmaktadır. Bileklik olarak adlandırdığımız bu 

zincir ve kayışlar bileğe geçirilerek çarpışma sırasında topuzun elden düşmesini 

engellenmesi veya topuzun elden fırlamayacak şekilde savurulması amacıyla 

kullanılmaktadır.  

Osmanlı topuzları darbe vurmak veya fırlatmak suretiyle kullanılan silahlardır788. 

Bu nedenle; üretilen topuzların dengeli olmasının son derece önemli olduğu 

düşünülmektedir. Baş kısmı ağırlığının sap uzunluğuna ve sap ağırlığına olan oranının bu 

silahların dengesini sağlayan en önemli husus olduğu söylenebilir. Bu açıdan 

bakıldığında; topuz üretiminde doğru malzemelerin seçilmesinin, malzeme uygulanma 

alanlarının doğru bir şekilde belirlenmesinin ve ağırlık-uzunluk ölçülerindeki oranların 

isabetli bir şekilde hesaplanmasının son derece önemli olduğu değerlendirmesini yapmak 

mümkündür.  

Tarihî kaynaklar, görsel veriler ve günümüze ulaşmış örnekler; Osmanlı 

topuzlarının çeşitli türleri olduğunu ortaya koymaktadır. Evliya Çelebi, İstanbul’da hem 

gürz yapan hem de gürz çeken “esnâf-ı pehlivânân gürzbâzan” adlı 12 dükkân 70 kişinden 

oluşan bir gruptan bahsederken; bunların idman yaptığı gürz çeşitlerini “orta çekme”, 

“kesme”, “asma”, “dikme”, “salma”, “salık”, “çartop”, “şeştop” olarak 

adlandırmaktadır789. Bu topuz türlerinin ağırlıklarına ve şekillerine göre bu isimleri aldığı 

düşünülmektedir. Ancak; Evliya Çelebi’nin bahsettiği türlerin bazılarının şekil ve 

türlerine ilişkin kesin bir tanımlama yapmanın şimdilik mümkün olmadığı ifade edilebilir.  

                                                 
788 Henry Blount, a.g.e., s. 62. 
789 Evliya Çelebi, Seyahatname, C.I, YKY, s.316. 
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Topuzların kullanım şekilleri ve alanlarından, müze ve koleksiyonlarda bulunan 

örneklerden objelerden ve görsel verilerden yola çıkarak; Klasik Dönem Osmanlı Kara 

Kuvvetleri tarafından kullanılan topuzları “bozdoğan tarzı”, “gürz tarzı”ve “salık tarzı” 

olmak üzere üç ana tür olarak ele almanın mümkün olduğu değerlendirilmektedir. 

(Resim:50a-b-c) Bununla birlikte; insan ve hayvan başlı topuzlar gibi özel biçimlere sahip 

topuzlar olduğunu da belirtmek gerekir. (Resim:50d-e) 

Osmanlı topuzları arasında en sık karşılaşılan topuz türü bozdoğanlardır. 

Bozdoğanların en ayırt edici özelliği; topuzun baş kısmında üçgen kesitli veya prizmatik 

dilimlerin bulunmasıdır. Bu tür topuzların günümüzde “dilli topuz” veya “dilimi topuz” 

olarak adlandırıldığına da rastlanmaktadır. Firdevsî-i Rûmî’nin “Silahşornâme” adlı 

eserinin bir yerinde “yapraklı bozdoğan”dan bahsetmesinden yola çıkarak, bahse konu 

dilimlerin “yaprak” olarak anılmasının uygun olacağını düşündürtmektedir790. 

Yaprakların kenarlarının çok keskin olmadığı ve kimi zaman sivri birleşim noktalarına, 

kimi zaman da eğimli kalın yuvarlak hatlara sahip olduğu görülmektedir.  Müzelerdeki 

örneklerden ve minyatürlerden yola çıkarak bugüne kadar 16 çeşit bozdoğanın sınıflaması 

yapılabilmiştir791. (Resim:51)  

15. yüzyıldan günümüze ulaşabilmiş Osmanlı bozdoğanlarının sayısının oldukça 

az olduğunu belirtmek gerekir. Topkapı Sarayı ve İstanbul Askerî Müzesinde bulunan 15. 

yüzyıl bozdoğanlarının önemli bir bölümünün bahsekonu yüzyılın son yıllarına ait olduğu 

düşünülmektedir.  

Müze ve koleksiyonlarda bulunan örnekler incelendiğinde; 16. ve 19. yüzyıllar 

arasındaki bozdoğanların uzunluğunun genellikle 60 cm. ilâ 85 cm. arasında olduğu ve 

baş çaplarının 5,5 cm. ilâ 8,5 cm. arasında değiştiği tespit edilmiştir. Ağırlıklarının ise 

baş kısmının çapına ve yapımında kullanılan malzemelere göre 500 gr. ilâ 1 kg. arasında 

                                                 
790 “Yapraklu bozdoğan hakkında bir kavilde budur kim…”  Firdevsî-i Rûmî, a.g.e., s.19. 
791 Tülin Çoruhlu, “Gürz”, DİA, Cilt: 14, Yıl:1996, s.327-328, s.327.  
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değiştiği görülmektedir. Ancak çok daha uzun veya çok daha hafif nadir örneklere 

rastlanabildiğini de belirtmek gerekir. 

Demir ve bronz gibi metallerden yapılan ve yekpare bir şekilde olan 

bozdoğanların ağırlığının 1,5 kg.-2 kg.’a yaklaşabildiği görülmektedir. Bu tarz 

bozdoğanların sapları ve başları aynı metalden üretilmiştir. Ancak sap ve baş kısımlarında 

deri, gümüş ve altın kaplamalar bulunan yekpare bozdoğanlara rastlamak mümkündür. 

Bununla birlikte, sap ve baş kısımları ayrı ayrı üretilerek birleştirilen bozdoğanlara daha 

sık rastlanıldığını belirtmek gerekir. Ahşap, demir, bronz ve pirinç saplara yine demir, 

gümüş, bronz başlıkların yerleştirilmesiyle oluşan bu tür bozdoğanların özellikle sap 

kısımlarının deri ve metallerle kaplandığı pek çok örnekle karşılaşmak mümkündür. 

(Resim:52a-b) Bu tarz bozdoğanların ağırlıklarının, başın çapı ve kullanılan malzemelere 

göre değişmekle birlikte, genellikle 500 gr. civarında olduğu tespit edilmiştir.  

Bozdoğan türü topuzlar arasında en yaygın olanı “şeşper” olarak da anılan altı 

yapraklı bozdoğandır. Ancak; bu adla adlandırılmasına karşın 8 ve 9 yapraklı olanlarına 

da rastlanmaktadır. Şeşperlerin yapraklarının daha ince ve keskin olmasının yanı sıra, 

üçgen kesitli sivri birleşim noktalarına da sahip oldukları görülmektedir. Müze ve 

koleksiyonlardaki 16. ve 18. yüzyıla tarihlenen şeşper örnekleri incelendiğinde; 

yaprakların enlerinin en geniş noktasının 2 cm. ilâ 5 cm. arasında değiştiği tespit 

edilmiştir. Bu noktada, yaprakların üçgen kesitli veya kıvrımlı hatlara sahip olması 

sebebiyle topuz başının tepe ile alt noktalarına doğru enlerinin azalabildiğinin 

belirtilmesinde fayda vardır. Bazı şeşper örneklerinde yaprakların sivri birleşim 

noktalarında küçük halkalara rastlanmaktadır; ki bu halkaların ucuna salıklar gibi küçük 

toplarla nihayetlenen zincirler asıldığı düşünülmektedir. (Resim:53a-b)  

Bozdoğanların yapraklarının baş kısmının çapı ölçüsünde eşit aralıklarla 

dağıtıldığı görülmektedir. Yaprakların eşit aralıklarla dağıtılması bozdoğanların dengeli 

olmasını sağlayan en önemli hususlardan biridir. Bazı örneklerde yapraklara değerli taşlar 
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kakıldığı, yaprak yüzeylerine Kur’an-ı Kerim ayetlerinden bölümler yazıldığı veya ajurlu 

işçilikle süslendiği görülmektedir. Bu tür örneklerin saplarında da kakma tekniğiyle 

yerleştirilmiş değerli taşlar, altın veya gümüş varaklı kaplamalar ve kazıma tekniğiyle 

işlenmiş motifler bulunmaktadır. (Resim:54a-b-c) Bu tür zengin süslemeli topuzların 

başta padişahlar, sadrazamlar, vüzera ve beylerbeyileri gibi üst düzey kişiler tarafından 

kullanıldığını; ancak bunların genellikle törensel amaçlı yapılan veya hediye olarak 

gönderilen bozdoğanlar olduğunu söylemek mümkündür. 

Küre biçiminde başlığa sahip olan topuzlar da en az bozdoğanlar kadar sık 

rastlanılan bir diğer türdür. Literatürde bu tür topuzların genellikle gürz olarak 

adlandırıldığı göz önünde bulundurularak; küre biçiminde başlığa sahip olan topuzların 

“gürz” adı altında sınıflandırılması uygun görülmüştür. Gürzler baş ve sap olmak üzere 

iki ana kısımdan oluşmaktadır. Demir, bronz, pirinç gibi madenlerden yekpare bir şekilde 

dökülebildiği gibi baş kısmı yukarıda zikredilen madenlerden sap kısmı ise sert ahşaptan 

oluşan türleri de yaygındır. Bununla birlikte; sadece ahşaptan mamul gürz çeşitlerine de 

rastlanmaktadır.  

14. yüzyılın ikinci yarısından günümüze ulaşmış Osmanlı topuzlarının önemli bir 

bölümünün ahşap bir sapa sabitlenmiş prizmatik çıkıntılara sahip demir başlıklardan 

ibaret olduğu görülmektedir. Bu gürzlerin baş kısmındaki çıkıntıların zırhların içine nüfuz 

ederek karşı tarafta darbe etkili öldürücü yaralar açabilmesinin son derece kolay olduğu 

düşünülmektedir. Estetik yanları zayıf olmasına karşın oldukça güçlü ve sağlam oldukları 

görülen bu tarz Osmanlı gürzlerinin en eski örneklerinden bazılarını Sırbistan’daki 

Belgrat Askerî Müzesinde görebilmek mümkündür. (Resim:55)  

16. ve 19. yüzyıllar arasındaki örneklerde, baş kısmını oluşturan kürenin 

genellikle elips ve daire formunda olduğu tespit edilmiştir. Bu örneklerin bazılarında 

kürenin üstünün çıkıntısızdır. Bazı örneklerde ise 2-4 cm uzunluğunda piramidal çivi ve 
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konik biçiminde çıkıntılar bulunmaktadır792. Bazı gürzlerin baş kısımlarının kürenin çapı 

boyunca eşit aralıklarla bölünmüş şekilde 0,2 cm. ilâ 0,5 cm. arasında değişen derinlere 

sahip yivler teşkil edecek üretildiği görülmektedir. Dilimi andıran baş kısımlarıyla bu tarz 

gürzler bozdoğanlara baş şekli olarak en yakın grubu teşkil etmektedirler. (Resim:56)  

İki parçadan oluşan gürzlerin bazılarında baş kısmın etek bölümünde bulunan kısa 

bir boyun vasıtasıyla; bazılarında ise uzun bir bilezik vasıtasıyla sapa monte edildiği 

anlaşılmaktadır. Sapların alt ve orta kısımlarının elin kaymasını önlemek amacıyla deri 

ile kaplandığı pek çok örneğe rastlamak mümkündür. Ahşap sapların genellikle kazıma 

tekniğiyle veya altın ve gümüş gibi değerli varak kaplamalarla süslendiği, metal döküm 

saplarda da helezoni ve burmalı şekillerin sıklıkla yer aldığı görülmektedir. Bazı sapların 

alt kısımları hafif sivri biçimde yapılmıştır. Bu tarz uygulamalara, ihtiyaç halinde sapın 

alt kısmının da delici bir silah olarak kullanılması amacıyla başvurulduğu 

düşünülmektedir.  

Gürzlerin ağırlıklarının; başın çapına ve yapıldığı maddeye göre değiştiği 

söylenebilir. Uzunluk ve ağırlıkları onu kullanan kişinin gücü ve vücut ölçülerine göre 

değişen gürzlerin uzun ve ağır olanlarının iki elle kullanılması amacıyla yapıldığı 

düşünülmektedir. Örneğin; yaklaşık 1 m. boyunda ve 3 kg. ağırlığında olan demir veya 

bronz gürzlerle tek elle birkaç vuruştan fazla yapılmasının pek etkili sonuçlar 

oluşturmayacağı ortadır. Bu nedenle; yaklaşık 85 cm ilâ 1 m. civarında uzunluğa sahip 

olan ve 2,5 kg.’ın üzerinde olan gürzlerin çift elle kullanılan gürzler olarak 

nitelendirilmesinin yerinde olacağı değerlendirilmektedir. Ancak yine de bu gürzlerin tek 

veya çift elle kullanımı hususunun onu kullanan kişilerin güçleri, boyları ve talimli 

olmaları ölçüsünde değişebildiğini bir kez daha vurgulamak gerekmektedir. Müze ve 

koleksiyonlarda bulunan tek elle kullanılabilecek gürzlerin genellikle; baş çaplarının 3,5 

                                                 
792 Nejat Eralp, Tarih Boyunca Türk Toplumunda Silâh Kavramı ve Osmanlı İmparatorluğunda 
Kullanılan Silâhlar, TTK Basımevi, Ankara:1993, s. 46. 
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cm. ilâ 10 cm. arasında, uzunluklarının 60 cm. ilâ 85 cm. arasında; ağırlıklarının ise 

kullanılan malzemelerin ahşap, demir ve bronz olmasına göre 200 gr. ilâ 1,5 kg. arasında 

değiştiği görülmektedir.  

Klasik Dönemde Osmanlılar tarafından kullanılan gürz çeşitlerinden biri de 

“döğen” veya “döven” olarak bilinen ve bir sapın ucuna uzun bir zincirle bağlanmış küre 

biçiminde başlığı bulunan silahlardır. Kimi zaman deri ve gümüş kaplamalarla süslenen 

ahşap veya çelik saplara sahip olan döğenlerin küre biçimindeki başlıklarının bazıları düz, 

bazıları da prizmatik yüzeylere sahiptir793.  

Osmanlı tarihî kaynaklarında, müzelerde ve çeşitli şehirlerin kapılarında 

ağırlıkları 50 kg. ilâ 100 kg. arasında değişen gürzlerin olduğuna dair bilgiler 

bulunmaktadır; ki bu tarz ağır gürzlere “gürz-i girân” denilmektedir. Ancak bu tarz 

gürzlerin savaş amaçlı olmaktan ziyade idman ve güç gösterisi yapmak amacıyla 

kullanıldığı bilinmektedir. Örneğin; Naima Mustafa Efendi, IV. Murat’ın yay, cirit, 

mızrak ve gürz gibi silahlarla yaptığı sporlardan bahsederken padişahın 250 kg. civarında 

bir gürzü kaldırıp fırlatabildiğinden bahsetmektedir794. Gürz kaldırmanın Osmanlı 

padişahları arasında Orhan Bey döneminden beri uygulanan bir spor olduğuna dair 

rivayetler mevcut olduğu gibi minyatürlü el yazmaları da bu hususu desteklemektedir. 

(Resim:57)   

Bu tarz ağır gürzlerin şehirlerin kapılarına ve bazı kamusal binaların duvarlarına 

asılmasının eski bir gelenek olduğuna dair veriler vardır. 1675-1677 yılları arasında 

Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde seyahat eden John Covel, demir saplı veya kulplu 

gürzlerin İstanbul’un pek çok yerinde asılı bulunduğunu, Üsküdar’daki büyük hamamda 

iki tane ve İstanbul’daki bazı şehir kapıların üstünde birkaç tane olduğunu, Fatih Sultan 

Mehmet’in kendisi önünde yapılan bir güç gösterisini takdir etmek amacıyla 

                                                 
793 Nejat Eralp, a.g.e., s.49 
794 “… iki yüz vakiyye gürz-i girânı salmak gibi zor-âver hünerleri…” Naîmâ Mustafa Efendi, a.g.e., C.II, 
s.944 
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Edirnekapı’nın üzerine astırdığı gürze dair rivayetin halen aktarıla geldiğini ve bu gürzü 

kendisinin de gördüğünü yazmıştır795. İstanbul şehir kapılarının üzerine asılan bu 

gürzlerden Silivrikapı ve Edirnekapı’da bulunanlarını yakın zamana görebilmek 

mümkündü*. Genellikle büyük bir taş gülleden ibaret olan bu tarz gürzler genellikle ahşap 

veya demir sapa tutturmuştur. Bunun yanı sıra; sap yerine güllenin zincirlere bağlandığı 

örnekler de bulunmaktadır. Ancak; topuzlarda zincir kullanımının genellikle sap ile baş 

kısmının birbirine zincirle bağlandığı tek elle kullanılan gürz türlerinde yaygın olduğu 

hususunun altını çizmek gerekir. Sap ile baş kısmının birbirine zincirle bağlayan gürzler 

at üstünde savurarak kullanmaya daha müsait silahlardır.  

Bu noktada; aslında zincir gürzlere benzemesine karşın, zincirli gürzlerden farklı 

olarak, daha çok fırlatma amacıyla kullanılması ve Osmanlı topuz türleri içinde özel bir 

tür teşkil etmesi nedeniyle özel bir sınıflandırmaya tabi tutulması gereken salık türü 

topuzlara kısaca değinmenin yerinde olacağı düşünülmektedir. Salık türü topuzlar, kimi 

zaman keskin sivri çıkıntılara sahip bir veya daha çok yuvarlak topuz başının zincirlerle 

kısa saplara sabitlenmesiyle oluşan silahlardır. Küçük ve genellikle fırlatılarak 

kullanılıyor olmaları nedeniyle, günümüze ulaşan salık örneklerinin çoğunun önemli 

kişilere için yapılmış yüksek düzeyde işçiliğe sahip oldukları görülmektedir. 

Fırlatıldıkları yüzeydeki tahrip etkisini arttırmak amacıyla ve onu kullanan kişinin 

zevkine uyarınca farklı şekillerde tasarlandığı anlaşılan salıklar arasındaki en dikkat 

çekici tür, birden çok küçük zincirin ucuna ufak halkalarla bağlanmış olan ve çapları 2 

cm. ilâ 5 cm. arasında değişen bilyelerden oluşan salıklardır. Kısa sap ve zincirin ucuna 

bağlı bir topuz başından müteşekkil olan salık türleri de sıklıkla karşılaşılan bir diğer 

                                                 
795 John Covel, a.g.e., s. 138. 
* YN: Aslında Edirnekapı’da 17. yüzyılın sonuna gelindiğinde iki gürz asılı bulunmaktaydı. Diğer gürzün 
Covel’ın ziyaretinden birkaç yıl sonra asılmış olması muhtemeldir. Ancak bu gürzler 2010 yılında ortadan 
kaybolmuş ve henüz yeri tespit edilememiştir. Silivrikapı üzerindeki yaklaşık 100 kg’lık gürz ise 2017 
yılında Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sökülüp İstanbul Büyük Şehir Belediyesi 
Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü deposunda koruma altına alınmıştır. Günümüzde Silivrikapı üzerinde 
asılı duran gürz orijinal gürzün replikasıdır.  
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türdür. Bilek hareketleriyle kendi ekseni etrafında hızla döndürülerek yeterli devinim 

kazandırıldıktan sonra fırlatılan salıkların oldukça güçlü bir tahrip etkisi olduğu 

değerlendirilmektedir.  

Elimizdeki veriler ışığında; topuz türlerinin [özellikle de bozdoğan ve salıkların] 

at üzerinde süvari tarafından atılarak kullanımının oldukça yaygın olduğu; hatta topuz 

atmanın 15. ve 17. yüzyıllarda Osmanlılar arasında popüler bunun bir spor haline 

geldiğini ifade etmek mümkündür. Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim’in 

İstanbul’daki Yılanlı Sütuna bozdoğan attıklarına dair yazılı kaynaklar ve minyatürler 

bulunmaktadır796. (Resim:58a-b) Bozdoğanların atılmasıyla ilgili oyunları bir nevi askerî 

talim olarak ele almak mümkündür. Zira Osmanlı tarihî kaynaklarında düşmanı etkisiz 

hale getirmek için bozdoğanların atılmak suretiyle de kullanıldığına dair veriler 

bulunmaktadır. Örneğin; derviş kılığında bir fedai tarafından II. Bayezid karşı düzenlenen 

suikastı engelleyen İskender Paşa’nın elindeki bozdoğanı atarak suikastçıyı durdurduğu 

belirtilmektedir797.   

At üstünde bozdoğanları havaya atıp tutmanın ise bozdoğanlarla gerçekleştirilen 

bir diğer oyun türü olduğu anlaşılmaktadır. Celalzâde Mustafa Çelebi, Kanuni Sultan 

Süleyman’ın Belgrat Seferine giderken İstanbul-Edirne arasındaki yolda süvarilerin 

padişahın önünde ellerindeki bozdoğanları yükseklere attığını yazmıştır798. Ağır bir silah 

olan bozdoğanların yukarılara atılması aslında bir güç gösterisidir ve topuzlarla yapılan 

güce dayalı sporların Osmanlı toplumu içinde yaygın olduğu bilinmektedir. I. Ahmet’in 

de 1605 yılında Gülhane’deki Kabak Meydanında ve Edirne Sarayında elindeki topuzu 

havaya atıp tutarak bazı topuz oyunları oynadıktan sonra elindeki topuzu uzağa fırlatarak 

                                                 
796 “Hattâ Selim-i Sânî ve mest-i fâni at üzere ubûr ederken eğer hânesinden bozdoğân mücevher topuz ile 
mezkûr ejder suretine bir topuz urunca ejderin garb canibine nâzır kellesinin alt çenesine isâbet edüp ol 
an İslâmbol’un garb cânibinde yılan zâhir olup….” Evliya Çelebi, a.g.e., C.I, YKY, s.29. 
797 Oruç b. Âdili’l- Kazzâz Kâtibü’l Edrenevî, “Oruç Bey Tarihi”, Haz. Nihal Atsız, s.109. Anonim, 
Anonim Osmanlı Kroniği [Osmanlı Tarihi (1299-1512)], Haz.: Necdet Öztürk, s.131. Yusuf bin 
Abdullah, Târîh-i âl-i Osmân Bizans Söylenceleriyle Osmanlı Tarihi, Haz. Erdal Sevinçli, Dokuz Eylül 
Yayınları, İzmir: 1997, s.243. 
798 Celalzade Mustafa Çelebi, Tabakâtü’l Memalik ve Derecâtü’l Mesalik, s.35 
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rekorlar kırdığı ve hem İstanbul’da hem de Edirne’de topuzun düştüğü yerlere nişan taşı 

dikildiğine dair kayıtlar bulunmaktadır799. 

Topuzlarla yapılan oyunların birden çok türü olduğu anlaşılmaktadır. Evliya 

Çelebi, “bend-i yemin”, “bend-i yesâr”, “sîlâr”, “vefâ”, “pâyesâ”, “alem ü kalem”, 

“divâl”, “kemer”, “kitfeyn”, “asma”, “kesme”, “kemer-karâr”, “zabtî”, “rehâ”, “pâydar” 

gibi gürz oyunlarının adını zikretmektedir800. Ancak bu oyunların nasıl ve hangi kurallarla 

oynandığı hususunda detaylı bilgilere ulaşılmamıştır. 

Bununla birlikte; konumuz açısından üzerinde durulması gereken en önemli 

hususun, farklı tür ve biçimlerde karşımıza çıkan bu silahın Klasik Dönem Osmanlı Kara 

Kuvvetlerinde kimler tarafından ve nasıl kullanıldığına yönelik sorulara yanıt verilmesi 

olduğu düşünülmektedir.  

Bu kapsamda; öncelikle topuzların başta padişah ve sadrazamlar olmak üzere 

seferlere katılan Osmanlı devlet ricali tarafından sıklıkla kullanılan bir silah olduğunu 

belirtmek gerekir. Kaynaklarda, Osmanlı padişahlarının savaşlara ellerinde topuzla 

katıldığına dair pek çok veriye rastlamak mümkündür. Hoca Saadettin Efendi, Yıldırım 

Beyazıt’ın I. Kosova Savaşında düşmanın üstüne bozdoğan ile hücum ettiğini 

belirtmektedir. Solakzâde de Yıldırım Beyazıt’ın bir bozdoğan kullandığını teyit eden 

ifadeler kullanarak; padişahın bozdoğanla Tatarların üzerine saldırdığını ve bir 

vuruşundan sonra ikinci vuruşa gerek kalmadığını yazmıştır. Nakkaş Osman tarafından 

resmedilen II. Murat’ın cülus sahnesinde padişahın yanında yer alan üç silahtarın birinin 

kılıç, birinin yay ve birinin şeşper tutuyor şekilde resmedilmesi dikkat çekicidir. 

(Resim:59a) Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim’in bozdoğan atarak oyunlar 

oynaması bu silahın adı geçen iki padişah tarafından da kullanılan silahlar olduğuna işaret 

etmektedir. Evliya Çelebi’nin Fatih Sultan Mehmet’in kadı huzuruna çıktığı meşhur 

                                                 
799 Atıf Kahraman, Osmanlı Devleti’nde Spor, Kültür Bakanlığı, Ankara:1995, s.597-599. 
800 Evliya Çelebi, a.g.e., C.I, YKY, s.121.  
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hikâyesini anlatırken padişahın belinde bir bozdoğan taşıdığı rivayetini aktarması Fatih’in 

bu silahı sıkça kullandığını düşündüren bir diğer husustur801. Yavuz Sultan Selim’in ise 

bazı minyatürlerde bozdoğanla avlanırken veya gürzle resmedildiği görülmektedir. 

Süleymannâme adlı eserde Kanuni Sultan Süleyman da 1543 İstonibelgrat Kuşatmasına 

giderken atın üzerinde elinde bir gürzle tasvir edilmiştir. (Resim:59b) Philippe du Fresne-

Canaye, Sultan II. Selim’in cuma selamlığına çıkışında, padişahın eyerinde firuzelerle 

işlenmiş gümüş yaldızlı küçük bir topuz gördüğünü belirtmiştir802. 1588 yılında İran 

seferine çıkacak Üsküdar’daki ordunun III. Murat tarafından teftiş edilmesine diğer batılı 

ülkelerin elçilik heyetleriyle birlikte şahit olan Reinhold Lubenau’nun, padişahın elinde 

bir gürzle askerlerinin başına geçtiğini ve onlarla birlikte sefere çıkacakmış gibi yaparak 

hareket emrini verdiğini yazması konumuz açısından dikkat çekicidir803. Tüm bu veriler 

15. yüzyıldan itibaren 16. yüzyılın sonuna kadar topuzların Osmanlı padişahları 

tarafından tercih edilen bir silah olduğu kadar ve hükümdarlık alameti olan silahlardan 

biri olduğuna da açık bir şekilde işaret etmektedir.  

1597 yılında Eğri Seferi ve Haçova Meydan Muharebesinden zaferle dönen III. 

Mehmet’in elinde bozdoğanla şehre girdiğini gösteren bir minyatür bu silahların güç ve 

zaferle eşleştirilen sembolik bir anlama sahip olduğunu düşündürtmektedir. Talikizâde 

Mehmet Suphi tarafından [kendisinin de katıldığı] Eğri Seferi hakkında kaleme alınarak 

padişaha takdim edilen “Şehnâme” adlı eserinin içinde yer alan ve Nakkaş Hasan 

tarafından nakşedilen bu minyatürde dikkat çeken bir diğer husus; İstanbul’a girişte 

sadece padişahın değil nerdeyse tüm Osmanlı devlet ricalinin [adeta zaferin bir nişanesi 

olarak] bozdoğan ve gürzlerini havaya kaldıracak şekilde tutmuş olarak 

resmedilmeleridir. (Resim:60)    

                                                 
801 Evliya Çelebi, a.g.e., C.I, YKY, s.65-66  
802 Philippe du Fresne-Canaye, a.g.e., s.81. 
803 Reinhold Lubenau, a.g.e., s. 423. 
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Bu bağlamda, topuzların 15. ve 17. yüzyıllar arasında Osmanlı vüzerası ve 

ümerası tarafından da sıklıkla kullanılan silahlar olduğunu söylemek mümkündür. 

Örneğin; Fetret devrinde Küçük Mustafa olayı sırasında, Mihaloğlu Mehmet Bey ile 

Taceddinoğlu Mahmut Bey’in karşılıklı dövüşmesi sırasında iki tarafın at üzerinde 

birbirlerine bozdoğan çekip saldırdıkları belirtilmektedir804. Gazavât-ı Sultân Murâd bin 

Mehemmed Hân adlı eserde, Varna Savaşında (1444) hem Anadolu Beylerbeyi Karaca 

Paşa’nın hem de Rumeli Beylerbeyi Şahin Paşa’nın elinde demir bir topuzla düşmana 

saldırdığı ifade edilmektedir805. Ancak daha önce de belirtildiği üzere bu saldırıda 

topuzların kullanılmasının karşı tarafın güçlü zırhlara sahip olmasından kaynaklandığını 

göz önünde bulundurmak gerekir. Reinhold Lubenau, Osmanlı paşaları ve beylerinin 

ellerinde gümüş saplı topuzlar olduğunu belirtmiştir806. 1587-89 tarihleri arasında 

Kaptan-ı Derya Hasan Paşa’nın gemisinde önemli Akdeniz limanlarını ziyaret etme fırsatı 

bulan Lubenau, Hasan Paşa’nın Kaptan-ı Deryalığa atandığı törene de şahit olmuştur. 

Lubenau’nun bu törende Sadrazam tarafından Hasan Paşa’ya üç renk bayrakla birlikte 

eline bir adet altın kaplama bir gürz verildiğini ve beline de mücevherlerle süslü bir kılıç 

takıldığı ifade etmesi; topuzların tıpkı kılıç ve hançer gibi üst düzey askerî görevlere 

atanan paşalara verilen ve sembolik değeri haiz silahlar olduğunu düşündürtmektedir807. 

Bu bağlamda; topuzların 16. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı vüzera ve ümerasının 

donanımları arasında önemli bir yer tutmalarının nedenlerinden birinin de bu silahların 

sahip oldukları bu sembolik değerden kaynaklandığını ifade etmek mümkündür. 

Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde görev alan pek çok askerî birliğin 

topuz kullandığı son derece açıktır. Bununla birlikte; bu silahlarla özdeşlemiş olan 

çavuşların yanı sıra kapıkulu teşkilatı içinde atlı zağarcılar, atlı sekbanlar, ocak zabitleri, 

                                                 
804 Aydın Taneri,  a.g.e., s.179. 
805 Gazavât-ı Sultân Murâd bin Mehemmed Hân, Haz. H. İnalcık ve M. Oğuz, s.63 
806 Reinhold Lubenau, a.g.e., s. 433. 
807 Reinhold Lubenau, a.g.e., s. 546. 
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yayabaşıları, bölükbaşıları ve odabaşılar tarafından da kullanılan bu silahların808; 

genellikle merkezdeki ve taşradaki süvariler tarafından kullanıldığını söylemek 

mümkündür.  

1438 yılında Edirne’yi ziyaret eden Pero Tafur, Türklerin eyerlerinde demir bir 

topuz ve yay taşıdıklarını ve tüm silahlarının bunlardan ibaret olduğunu belirtmesi, 15. 

yüzyılda topuzların Osmanlı süvarileri arasında ne derece yaygın olduğunu ortaya 

koyması bakımından dikkat çekicidir809. Nitekim, Osmanlı minyatürleri incelendiğinde 

çoğu süvarinin sol tarafında topuz taşıdığı görülmektedir. (Resim:61) Eyerin sol tarafında 

bulunan topuzların taşınması için özel bir kılıfın varlığına ilişkin herhangi bir veriye 

rastlanmamıştır. Bu bağlamda, görsel verilerden de yola çıkarak topuzların eyerlerin yan 

tarafına kayışlarla tutturulduğu düşünülmektedir. Nitekim, 18. yüzyılın ilk yıllarında 

Osmanlı İmparatorluğunu ziyaret eden Aaron Hill’in Osmanlı sipahilerinin topuzlarını, 

atlarının kayışlarının altına bağladığını yazması bu düşünceyi desteklemektedir810.  

Topuzların süvariler tarafından tercih edilmesinin; topuzun vurulması veya 

fırlatılması esnasında kişinin kendi kuvvetine atın yüksekliği ve hareket hızı da 

eklenmesiyle bu silahların tahrip gücünün çok daha fazla artmasından kaynaklandığını 

söylemek mümkündür. Bununla birlikte; topuzların piyadeler tarafından da tercih edilen 

silahlar olduğunun altını çizmek gerekir. İster süvari ister piyade olsun; topuzlar gibi 

diğer birçok silah türüne göre daha ağır olan darbe esasına dayalı silahları kullanmanın 

güç ve talimle geliştirilen beceri gerektirdiğini vurgulamak gerekir.  

Firdevsî-i Rûmî’nin “Silahşornâme” adlı eserinde bozdoğan kullanmanın 10 

yolundan bahsetmesi; bu silahların kullanımına özel bazı vuruş tekniklerinin olduğuna 

işaret etmektedir. Firdevsî-i Rûmî’ye göre; bozdoğan kullanmanın 10 yolundan ilki 

üzengiye sağlam basıp ayağa kalkarak bozdoğanı havaya kaldırıp kuvvetlice vurmaktır. 

                                                 
808 Midhat Sertoğlu, a.g.e., s.57. 
809 Pero Tafur, a.g.e., s.150. 
810 Aaron Hill, a.g.e., s.23.-24.   
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İkinci yol; eyer üzerinde otururken bozdoğanı vurmaktır ki, bu vuruş tekniğini kullanan 

kişi muhtemelen vuruşunu kalça ve uyluk bölgesindeki kaslardan güç almaktadır. Üçüncü 

yol; bozdoğanı sağ yandan sol yana doğru çevirerek vurmaktır. Dördüncü yol; 

bozdoğanın başını aşağıdan yukarı mancınık sapanı gibi çevirip vurmaktır ki, bu vuruşun 

tekniğinin daha çok kol ve bilek gücüne dayandığı düşünülmektedir. Beşinci yol; güçlü 

bir darbe vurduktan hemen sonra hızlıca ikinci bir darbe vurmaktadır. Altıncı yol; çok 

güçlü olmayan fakat sağdan soldan hızlıca vuruş yapmaktır. Yedinci ve sekizinci yollar; 

ayakta durup bozdoğanı başın üzerinde çevirip güçlü bir şekilde vurma esasına dayanan 

vuruşlardır. Dokuzuncu ve onuncu yollar ise; bozdoğanı mızrak gibi tutarak tepelik 

kısmıyla dürtmeye dayalı vuruşlardır811.  

Firdevsî-i Rûmî’nin yukarıda belirttiği vuruş tekniklerinden başka çarpışma 

tekniklerin kullanılmış olma ihtimali yüksektir. Zira bahsekonu eserde topuzların nasıl ve 

hangi tekniklerle atıldığına dair hiçbir bilginin olmaması topuzla gerçekleştirilen tüm 

çarpışma tekniklerine eserde yer verilmediğini düşündürtmektedir. Osmanlı 

minyatürlerinde süvarilerin topuzlarla saldırı gerçekleştirirken genellikle, sağ kolla atın 

başının sağ yanından, sola doğru çapraz bir eksen oluşturacak şekilde vuruş yaptıkları 

görülmektedir. Ancak bunun yaygın olan bir vuruş şekli mi yoksa perspektifi olmayan 

resimler olan minyatürlerde vuruşu göstermek için uygulanan bir resim tekniği mi olduğu 

hususu muallakta kalmaktadır.   

Sonuç olarak; farklı şekil, ebat ve ağırlıklardaki türleri başta süvariler tarafından 

olmak üzere Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerine bağlı pek çok askerî birlik 

tarafından sıklıkla kullanılan bir silah olan topuzların, özellikle 14. ve 15. yüzyıllarda 

Avrupa’daki güçlü zırhlarla donanmış askerlere sahip ordulara karşı taktik bir faydaya 

sahip olduğu ve bu silahın 16. ve 18 yüzyıllar arasında Osmanlı askerî geleneklerinde 

özel bir yeri bulunduğunu ifade etmek mümkündür. Ateşli silah kullanımının tamamen 

                                                 
811 Firdevsî-i Rûmî, a.g.e., s.31-32.  
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yaygınlaşmasıyla 18. yüzyıldan itibaren giderek Osmanlı İmparatorluğunda topuzların 

kullanımının sembolik bir hal almaya başlamış ve 19. yüzyılın sonlarına kadar da 

sembolik kullanımları devam etmiştir. 

 

3.1.1.2 Baltalar  

Silahlarla ilgili bazı kaynaklarda kesici silahlar kapsamında ele alındığı 

görülmesine karşın, yarattığı kesici etkinin vurulan darbenin gücüyle doğru orantılı 

olması ve kullanım alanlarının genellikle darbeye bağlı olarak belirlenmesi gibi hususlar 

göz önünde bulundurularak; baltaların darbe esasına dayalı silahlar kapsamında ele 

alınmasının daha doğru olacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte; darbe esasına dayalı 

silahlar arasında kesici özelliği en baskın olan silah türünün baltalar olduğunu kabul 

etmek gerekir.  

Baltalar, insanoğlu tarafından paleolitik çağlardan itibaren, keskin taşların 

sopalara tutturulmasıyla kullanılan silahlardır. Bu yüzden, dünyanın dört bir yanında 

farklı çağlardan ve kültürlerden günümüze ulamış yüzlerce balta türüyle karşılaşmak 

mümkündür.  

Türklerin, tarihin erken devirlerinden itibaren balta kullandığı bilinmektedir. 

Altay ve Tanrı Dağlarının çevresinde Andronovo kültüründen izler taşıyan bronz 

baltaların bulunması Türklerin atalarının M.Ö. 2000’lerden beri bu silahları 

kullandıklarının açık bir göstergesidir812. Balta kelimesi Türkçe bir kelimedir ve Kaşgarlı 

Mahmut’un “Divanü Lûgat-it-Türk” adlı eserinde “Baldu” şeklinde geçmektedir813. 

Karadeniz’in kuzeyinde ve Hazar denizi çevresinde yaşayan Türkler tarafından kullanılan 

ve “küçük balta” anlamına olan “kerki”814 ile “çekan/çakan”815 kelimeleri, kökenlerinin 

                                                 
812 Bahaeddin Ögel, İslâmiyetten Önce Türk Kültür Tarihi (Orta Asya Kaynak ve Buluntularına 
Göre), TTK Basımevi, Ankara:1984, s. 22-25.   
813 Kaşgarlı Mahmud, Divanü Lûgat-it-Türk, Çev.Besim Atalay, C.1, Türk Dil Kurumu Yayınları, 
Ankara: 1985, s.418.   
814 Kaare Grönbech, a.g.e., s.99. 
815 Səbuhi Əhmədov, Ağqoyunlu Qoşunları, Nafta-Press, Bakı:2002, s. 45. 
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Türkçe olduğu düşünülen diğer kelimelerdir. Arapçada “Fe’s” ve Farsçadaki 

“Teber/Taber” veya “Nâçeh/Necek” kelimelerinin kullanımına da İslamiyet’in Türkler 

arasında yaygınlaşmasıyla birlikte sıklıkla rastlanmaktadır816. Nâçeh/Necek kelimesi 

zamanla Türkçede “nacak” halini almıştır ve günümüzde hâlâ ev ve çiftlik işlerinde 

kullanılan küçük el baltaları için bu kelime kullanılmaktadır.  

Osmanlı tarihî kaynaklarında bu silahlardan bahsedildiğinde genellikle balta, 

teber ve nacak kelimelerinin kullanıldığı görülmektedir. Bununla birlikte; kaynaklarda 

balta-teber-nacak arasında isimsel olarak kesin bir ayrımın kullanılmadığı, aksine 

çoğunlukla birbirlerini karşılayacak şekilde kullanıldıkları anlaşılmaktadır.   

Tıpkı bıçaklar gibi günlük hayatta kullanılan aletler olmalarından dolayı Osmanlı 

İmparatorluğunda kullanım amaçlarına göre farklı tür ve biçimlerde baltaların olduğu 

söylenebilir. Bu nedenle, Osmanlı kalelerindeki cebehânelerde çoğu istihkâm amaçlı 

kullanılan “balta-ı neccari” ve “balta-hatabî” gibi farklı balta türlerinin isimlerine 

rastlamak mümkündür817.  Osmanlı tarihî kaynaklarında ve arşivlerinde savaş aleti olarak 

kullanılan bu tür silahlardan bahsedilirken genellikle balta veya teber kelimelerinin 

kullanıldığı görülmektedir.  

Baltalar sap ve baş kısmı olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Bununla 

birlikte; sap ve baş kısımlarının da kendi içinde bölümleri bulunduğunu belirtmek gerekir. 

Baş kısmının saptan dışa doğru çıkıntı yapan kesici yüzeyinin olduğu bölüme “ağız”, ağız 

bölümünün uç tarafa doğru incelmesiyle düz veya kavisli bir kesici kenar oluşturan 

kısmına “yalım”; başın sopaya yerleştiği deliğe “bilezik”, ağız kısmının diğer 

istikametinde bulunan bölüme “arkalık”; bilezikten yukarı doğru uzanan ve başın üst 

kısmında olan bölüme de “tepelik” denilmektedir. Sap kısmı ise üç bölümden 

                                                 
816 Erkan Göksu, a. g. e., s. 256.  
817 Lagos Fekete, Die Siyaqat-Schrift in der Türkischen Finanzverwatung, C.1 Budapeşte: Akademia 
Kiado, 1955, s.693’den aktadan Mark L. Stein, a.g.e., s. 51 
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oluşmaktadır. Sapın tutulduğu alt bölüme “kabza”; sapın orta bölümüne “gövde”; 

bileziğin sapa yerleştiği üst bölüme de “boyun” adı verilmektedir*.  

Klasik Dönem Osmanlı baltalarının önemli bir bölümünün ahşap sap ve çelik baş 

kullanılarak imal edildiği anlaşılmaktadır. Çelik başlı baltalarda metal sapa daha az 

rastlanmaktadır ve bunlar genellikle törensel amaçlı kullanılan baltalardır. Bununla 

birlikte; çelik başın dövme yöntemiyle üretilmesi nedeniyle, metal sapların başlara 

lehimlenmesinin özel ustalık gerektiren bir işlem olduğunu belirtmek gerekir.  

Bazı Osmanlı balta saplarının kabza bölümü, silahın elden çıkmasını önlemek 

amacıyla küçük bir küre veya boğumla ile nihayetlenmektedir818. Bu boğumlara baltanın 

kabza bölümünün bitiminde veya gövde de rastlanabilmektedir. Bazı örneklerde ise kabza 

bölümünde bileklik yerleştirmek için küçük bir delik göze çarpmaktadır. 15. ve 18. 

yüzyıllar arasındaki bazı metal saplı örneklerde, sapların helezonlar ve kabartmalarla 

süslendiği görülmektedir. Memlûk ve Safevi baltalarında da rastlanan bu süslemelerin 

estetik bir kaygıyla olduğu kadar baltaların metal yüzeylerinin elden kaymasını azaltmak 

amacıyla yapıldığı düşünülmektedir.  

Silindirik bir biçime sahip olan Osmanlı balta saplarının en göz alıcı ve ayırt edici 

örneklerine 17. ve 18. yüzyıllarda rastlanmaktadır. Bu yüzyıllar arasında, yüksek düzeyde 

kişilere ait bazı baltaların ahşap saplarının boyun ve kabza kısımlarının altın, gümüş veya 

tombakla; sapın gövdesinin ise mavi veya sarı renkli kadifeyle kaplandığı görülmektedir. 

Bu tür örneklerin genellikle çelikten mamul baş kısmının da altın, gümüş ve tombakla 

kaplandığına şahit olunmaktadır. Genellikle kazıma tekniğiyle yapıldığı anlaşılan palmet 

ve rûmi gibi bitkisel motiflerin bulunduğu bu metal kaplamalar, baltaların baş kısmından 

kabza kısmına kadar birbirini bütünleyen zarif bir süsleme tarzını yansıtmaktadır.  

                                                 
* YN: Baltanın bölümlerine ilişkin tanımlamalar Tokat, Ankara, Sivas, Denizli ve İstanbul’daki balta imalat 
ustalarıyla yapılan görüşmelerden derlenerek yapılmıştır.  
818 Nejat Eralp, a.g.e., s.73 
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Dünyada baltaların yüzlerce türü olduğu ve bu türlere göre de çeşitli 

sınıflandırmalar yapıldığı bilinmektedir. Bu türlerin çoğu baltaların baş bölümlerinin 

şekline göre yapılmaktadır. Bununla birlikte; baltaların sınıflandırılma ölçütlerinden biri 

de saplarının uzunluğudur. Ancak; balta sapına göre yapılan bu tür sınıflandırmaların, 

baltanın uzunluğu ve kısalığına veya tek elle ve çift elle kullanımına ilişkin oldukça basit 

sınıflandırmalar olması ve baltalara asıl niteliğini kazandıran unsurun baş bölümü olması 

sebebiyle, son derece kısır kaldığı düşünülmektedir. Bu bağlamda; müzeler, 

koleksiyonlar, minyatürler ve resimlerden yola çıkarak elde ettiğimiz veriler ışığında, 

Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde kullanılan baltaları baş bölümlerine göre 

sınıflandırılmasının yerinde olacağı düşünülmektedir.  

Klasik Dönem Osmanlı baltalarını başlarına göre; “hilal ağızlı”, “çokgen ağızlı” ve 

“geniş ağızlı” olmak üzere üç ana grup altında sınıflandırmak mümkündür. Bu noktada; 

baltaların da tıpkı diğer bazı silahlarda gibi onu kullanan kişilerin zevk ve tercihlerine 

göre yapılabildiğinin, bu nedenle de yüzlerce balta örneğin bazılarının sınıflama dışı 

kalabileceğinin altını çizmek gerekir.  

Osmanlıların en sık kullandığı balta türünün hilal ağızlı başa sahip olan baltalar 

olduğu söylenebilir. Hilal ağızlı baltalar; sapla ağzı birbirine bağlayan ve ağızın 

genişliğine göre 2-5 cm arası bir uzunlukta olan bir uzantının ortaya doğru yarım daire 

olacak şekilde genişlerken uçlara doğru da daralması ve uçların içe doğru kıvrılarak hilal 

şeklini almasından dolayı bu isimle anılmaktadırlar. Bu ağız yapısına sahip baltaların, 

vurulduğu yere merkezden hilal uçlarına doğru genişleyen bir etki alanı oluşturduğu ve 

aynı zamanda darbe vurulduktan sonra baltanın hareket ettirilmesiyle hilal biçimli yalım 

sayesinde baltanın darbenin vurulduğu yerden daha kolay kurtulmasına olanak sağladığı 

belirtilmektedir819. Hilal ağızlı balta başlarının uçtan uca uzunluğunun 15 cm. ilâ 60 cm. 

                                                 
819 Nejat Eralp, a.g.e., s. 74 
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arasında değişebildiği görülmektedir.  Müze ve koleksiyonlarda bulunan Klasik Dönem 

Osmanlı baltaları incelendiğinde; hilal ağızlı 8 balta başı türü tespit edilmiştir: 

1- Tek Hilal Ağızlı Balta Başı: Arkalık ve tepelik kısmında herhangi bir kesici, 

delici ve vurucu bölüm olmayan bu türde hilal biçimindeki ağız; kesme ve darbe etkisini 

yaratan tek alanı oluşturmaktadır. (Resim:20) 

2- Çift Hilal Ağızlı Balta Başı: Bu balta türlerinde, sapın sağ ve sol yanına simetrik 

olarak yerleştirilmiş hilal biçiminde iki ağız bulunmaktadır. Dünyanın çeşitli yerlerinde 

bu balta türlerinde iki ağızdan birisinin diğerine göre daha büyük olduğu örneklere 

rastlamak mümkündür. Ancak incelediğimiz örnekler arasında Klasik Dönem Osmanlı 

baltalarında böyle bir örneğe rastlanılmamış olup iki ağızın da aynı ebatta olduğu 

görülmüştür. (Resim:62)  

3- Tek Hilal Ağızlı, Sivri Tepelikli Balta Başı: Tek ağzı hilal biçiminde, tepeliğinde 

ise sap boyunca yukarı doğru uzanan ve çoğu zaman silindir biçiminde olan ucu sivri bir 

temren bulunan bu türde; tepedeki temrenin saplama yoluyla delici etki yaratmak 

amacıyla kullanıldığı düşünülmektedir. (Resim:63)  

4- Çift Hilal Ağızlı, Sivri Tepelikli Balta Başı: Çift ağzı hilal biçiminde ve tepelik 

kısmında yaprak biçiminde yassı bir mızrak ucunu andıran temren bulunan bu türün en 

dikkat çekici özelliği; tepelikteki temrenlerin sola doğru hafif yatık olmasıdır. İlk bakışta 

zaman içinde yamulmuş olabileceği düşünülen bu temrenin, Saplama sonrası temrenin 

kolay çıkartılabilmesi ve temrenin ucunun kesici özelliğinden yararlanılabilmesi 

amacıyla temrenlerin hafif eğik yapıldığı düşünülmektedir. (Resim:64) 

5- Tek Hilal Ağızlı, Tokmak Arkalıklı Balta Başı: Tek ağzı hilal biçiminde, 

arkalığında ise silindir veya kare biçiminde tokmak bulunan bu türün arkalık bölümünün 

gerektiğinde darbe etkisi yaratmak amacıyla kullanıldığı düşünülmektedir. Bu tarz balta 

başlarının bazılarının tepelerinde, sap boyunca yukarı doğru uzanan dairesel veya konik 

biçimli küçük çıkıntılar bulunmaktadır. (Resim:65a-b) 
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6- Tek Hilal Ağızlı, Sivri Arkalıklı Balta Başı: Tek ağzı hilal biçiminde, arkalığında 

yaprak veya üçgen biçimli sivri temreni bulunan türün arkalık bölümünün gerektiğinde 

delici etki yaratmak amacıyla kullanıldığı düşünülmektedir. (Resim:63) 

7- Tek Hilal Ağızlı, Karga Burnu Arkalıklı Balta Başı: Tek ağzı hilal biçiminde, 

arkalık kısmında ise külünklerdeki gibi kargaburnu şeklinde bir temren olan türün 

gerektiğinde delici etki yaratmak amacıyla kullanıldığı düşünülmektedir. (Resim:66a)  

8- Tek Hilal Ağızlı, Sivri Tepelik ve Arkalıklı Balta Başı: Tek ağzı hilal biçiminde, 

uzun sivri konik bir tepeliği ve kısa sivri konik bir arkalık bulunan bu türe nadir olarak 

rastlanmaktadır. Bu türe benzer bir şekilde, sivri konik bir tepeliğe ve kısa silindirik bir 

tokmağa sahip türlerin yapılmış olma olasılığı yüksek olsa da böyle bir örneğe henüz 

rastlanılmadığından sınıflamaya dâhil edilmemiştir. (Resim:67) 

Klasik Dönem Osmanlı tören baltalarının genellikle hilal ağızlı olmalarından dolayı 

bu türlerin yurt içi ve yurtdışındaki müze ve koleksiyonlarda oldukça zengin süslemeli 

örnekleri bulunmaktadır. Balta başının gövdesinde, madalyonlar içinde ve tüm gövdeye 

yayılmış biçimde nesih ve sülüs tipinde yazılmış ayetlere ve ajur işçiliği veya kazıma 

tekniğiyle yapılmış bitkisel motiflere sıklıkla rastlanmaktadır. 16. ve 18. yüzyıllara ait 

görsel veriler; peyklerin, solakların ve baltacıların genellikle hilal ağızlı balta başlarını 

kullandıkları anlaşılmaktadır. Bazı tarikat mensuplarının da bu tarz baltaları sembolik 

olarak taşımalarından dolayı literatürde “Derviş Teberi” olarak geçen baltaların da önemli 

bir bölümünün hilal ağızlı balta başlarına sahip olduğu görülmektedir. (Resim:68a-b) 

Osmanlı baltaları arasında karşımıza sıklıkla çıkan bir diğer tür, çokgen ağızlı başa 

sahip olan baltalardır. Bu türün, Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetleri arasında savaş 

baltaları olarak kullanılan en yaygın tür olduğunu ifade etmek mümkündür. Günümüzde 

nacak olarak adlandırılan küçük el baltalarının baş biçimine benzeyen bu türde baltanın 

ağız kısmı; genellikle “ters L”, “ters U”, “üçgen” ve “ikizkenar yamuk” biçiminde 

olmaktadır.  Bu türün en ayırt edici özelliği; balta başının geometrik şeklini oluşturan dar 
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veya geniş açılı birbirine paralel ve dikey kenarların, ağız kısmında kavis oluşturarak 

yalmanı oluşturmasıdır.  

Müze ve koleksiyonlarda bulunan Klasik Dönem Osmanlı baltaları 

incelendiğinde; çokgen ağızlı 4 balta başı türü tespit edilmiştir. (Resim:69a-b-c-d) 

1- Tek Çokgen Ağızlı Balta Başı: Arkalık ve tepelik kısmında herhangi bir kesici, 

delici vurucu bölüm olmayan klasik balta veya nacak formunda olan bir türdür.  

2- Tek Çokgen Ağızlı, Sivri Arkalıklı Balta Başı: Tek ağzı çokgen biçiminde, 

arkalığında konik biçimli uzun sivri temreni bulunan bir türdür.  

3- Tek Çokgen Ağızlı, Tokmak Arkalıklı Balta Başı: Tek ağzı hilal biçiminde, 

arkalığında ise silindir veya kare biçiminde tokmak bulunan bu türdür. Kare formundaki 

tokmak formuna daha sık rastlanmaktadır.  

4- Tek Çokgen Ağızlı Sivri Tepelikli Balta Başı: Tek ağzı hilal biçiminde, tepelik 

kısmında ise konik veya yassı sivri temren bulunan bu türde, genellikle balta ağızlılarının 

hilal şekline benzer biçimde fakat üçgen olduğu göze çarpmaktadır.   

Klasik Dönem Osmanlı çokgen ağızlı balta başlarında, dünyada çeşitli örnekleri 

görülebilen çift ağızlara rastlanmamıştır. Böyle örnekler varsa bile bunların oldukça nadir 

örnekler olduklarını belirtmek gerekir. Bu tarz balta başlarının en dikkat çekici 

özelliklerinden biri, tören amaçlı kullanılanların altın, gümüş ve tombakla kaplanarak 

üzerlerinin kazıma tekniğiyle süslenmesidir. İstihkâm baltalarının da önemli bir 

bölümünü yine bu tarz başlığa sahip baltalardan oluşturmaktadır.  

Hilal ağızlı balta başları ile çokgen ağızlı balta başları, saplarının uzunluğu ve 

ağırlıklarına göre tek elle veya çift elle kullanılabilen baltalardır. Tek elle kullanmaya 

daha müsait olan baltaların, baş ve sapları dâhil olmak toplam üzere, ortalama 

uzunluklarının 55 cm. ilâ 70 cm. arasında değiştiği görülmektedir. Bunların ağız 

genişlikleri ise ortalama 7 cm. ilâ 12 cm. arasında olabilmektedir. Bu tarz baltalar, süvari 

kullanımına daha uygun olmakla birlikte piyadeler tarafından kolaylıkla birinci veya 
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ikinci silah olarak taşınabilmektedir. Ağırlıkları ortalama olarak 1 kg.-1,5 kg. arasında 

değişen bu tarz baltaların ebatları, çoğu zaman ağırlıkları hakkında yanıltıcı tahminlerde 

bulunulmasına sebep olabilmektedir. Balta başının yapıldığı maddenin cinsinin ve öz 

kütlesinin baltanın ağırlığını belirleyen en önemli unsurların başında geldiği söylenebilir. 

Örneğin; baş kalınlığı 1,5 cm.-2 cm. civarında olan uzun saplı ve geniş ağızlı bronz bir 

balta, baş kalınlığı 3 cm.-3,5 cm. civarında olan kısa saplı ve dar ağızlı bir çelik baltadan 

çok daha hafif olmaktadır. Baltanın sapının ahşap ya da metal olması da ağırlıkta 

belirleyici olan bir diğer etmendir.  

Çift elle kullanmaya müsait olan baltaların ağız genişlikleri ortalama 15 cm. ilâ 30 

cm. arasında değişmektedir. Bunlar 1,5 kg. ilâ 3,5 kg. arasında değişen ağırlıklara 

sahiptiler. Bu özellikleriyle süvari kullanımına pek uygun olmayan bu tarz baltalar 

piyadeler için yapılmış silahlardır. Çift elle kullanılan baltaların baş ve sap kısımları dâhil 

olmak üzere, ortalama uzunluklarının 75 cm. ilâ 120 cm. arasında değiştiği 

görülmektedir. Bu aralığın üzerindeki baltaların, ağızları çok geniş olmakla birlikte 

sapları da çok uzundur. 

Geniş ağızlı balta başları, Klasik Dönem Osmanlı baltalarının ana türlerinden biri 

olarak kabul edilmektedir. (Resim:70a-b) Bu tarz balta başlarının en ayırt edici özelliği 

sap uzunluğunun kimi zaman 1/3’ünü aşan, kimi zaman da yarısına kadar yaklaşan çok 

büyük bir ağıza sahip olmasıdır. Bu tarz silahların yarım daire biçiminde ağızlara sahip 

olanlarına yoğun rastlanmakla birlikte; hilal ve çokgen ağızlı olanlarına da sıklıkla 

rastlanmaktadır. Yarım daire biçiminde ağıza sahip olan örneklerin bazılarında, ağız 

bölümünün sapa yerleştirilmesi sırasında, sapın gövde bölümüne yakın bir noktaya denk 

gelen iki veya üç bilezik kullanıldığı göze çarpmaktadır. Yarım daire biçiminde ağıza 

sahip olan bazı türlerde arkalık bölümünde silindirik bir tokmak; bazı türlerde ise kanca 

şeklinde ince uzun çıkıntılara rastlanmaktadır. Hilal ve çokgen ağızlı örneklerinin 

arkalığında da kare biçimli tokmaklar bulunabilmektedir.  
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Ağız genişlikleri ortalama 45 cm. ilâ 70 cm. arasında değişen bu tarz baltaların, 1 

m.’nin üzerinde ağız genişliğine sahip olan örnekleri bulunmaktadır. Ancak bunların 

Osmanlı cebehânelerine Avrupalı hasımlarından kalan örnekler olduğu düşünülmektedir. 

Bununla birlikte, geniş ağızlı baltaların çeşitli tarikatların dervişleri arasında ve özellikle 

18. yüzyılda saray görevlileri tarafından törenlerde kullanıldığına dair görsel veriler 

bulunmaktadır.  

Sapları çok uzun olduğundan günümüze kendi sapıyla ulaşmış geniş ağızlı balta 

sayısının az olduğu görülmektedir. Erişilebilen örnekler, görsel veriler ve balta başlarının 

ebatları incelendiğinde; sap uzunluklarının en az 170 cm’nin üzerinde olduğu ve çoğu 

silahın kabza tarafındaki ucunun sivri olduğu anlaşılmaktadır. Günümüzde çoğu müze ve 

özel koleksiyonda sergilenen orijinal olmayan geniş ağızlı balta saplarının dik saplar 

olduğu görülmektedir. Ancak; büyük bir yüzeye ve kavisli bir yalmana sahip bu baltaların 

kullanım kolaylığı açısından tam dik olmamasının ve sapın gövde ile boyun bölgesi 

arasındaki bölgede hafif bir eğime sahip olmasının pek muhtemel olduğu 

düşünülmektedir.  

İster tek elle ister çift elle kullanılan baltalar olsun; yukarıda sınıflamaları yapılan 

Klasik Dönem Osmanlı baltalarının hepsinin yakın dövüşler için tasarlanmış silahlar 

olduğu söylenebilir. Osmanlı askerlerinin baltalarını topuzlarda, nobutlarda ve 

çevganlarda olduğu gibi fırlatarak kullandıklarına dair kaynaklarda herhangi bir veriye 

rastlanmamıştır. Ancak bu durum, onların çarpışma koşulları uyarınca ve gerektiğinde 

fırlatılarak kullanılmadığı anlamına gelmemektedir. Özellikle, çokgen ağızlı kısa 

baltaların fırlatmaya son derece müsait bir silah olduğu herkesin malumu olan bir 

gerçektir. 

Bu noktada, genelde kol kuvveti ve bilek hareketleriyle savrularak kullanılan 

baltaların Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde hangi askerî birimler tarafından 

daha çok tercih edildiği hususuna kısaca değinmekte fayda vardır.  
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Osmanlı baltalarıyla ilgili çalışma yapan bir araştırmacı; Osmanlı saray teşkilatı 

içinde yer alan zülüflü baltacıların ve peyklerin öncelikli olarak bu silahları taşımayı 

tercih ettiklerini kolaylıkla görebilmektedir. 15. ve 16. yüzyıllarda solakların da baltaları 

ikinci bir silah olarak taşıdıkları, 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren de neredeyse ana 

silah olacak şekilde büyük baltalar taşımaya başladıkları görsel verilerden 

anlaşılmaktadır. (Resim: 19,20,21,22) 

Padişahın mahiyetindeki bu askerlerin taşıdığı baltalar genellikle zengin 

süslemelere sahiptir. Yurtiçi ve yurtdışındaki müze ve koleksiyonlarda bulunan baltaların 

önemli bir bölümü de zülüflü baltacılar ve peykler tarafından taşınan baltalardır. Bu 

baltaların bazen zincirlerle ve omuzdan sallanan hamaillerle taşındığını resim ve 

minyatürlerde görmek mümkündür. Bununla birlikte, Osmanlı minyatürlerinde tek elle 

kullanılan baltaların genellikle baltanın başı omuz hizasını biraz geçecek şekilde, sağ 

veya sol ellerde dikey bir şekilde havaya kaldırılarak; çift elle kullanılan baltaların ise 

yine dikey bir şekilde, sağ el sapın kabza bölümünden sol el sapın gövde bölümünden 

tutularak taşındığını görülmektedir. (Resim:44) Avrupalı ressamların çizdiği resimlerde, 

Osmanlı askerlerinin baltalarını farklı şekillerde tuttuklarına da şahit olunmaktadır. Fakat 

çok önemli detayları barındırmasına karşın Avrupa resim geleneğindeki pozlama 

kalıplarını barındırmasından dolayı, bahse konu ressamların çizdiği resimlerdeki silah 

tutuş şekillerinin ikincil derecede göz önünde bulundurulması gerektiği düşünülmektedir.   

Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinin en seçkin piyade sınıfını oluşturan 

yeniçerilerin 16. yüzyılda kemerlerinde asılı küçük bir balta taşıdıklarına ve savaşlarda 

balta kullandıklarına dair veriler olduğuna tez metininin ikinci bölümünde değinilmişti820. 

Klasik Dönem Osmanlı savaş stratejileri uyarınca genellikle ordunun merkezinde güçlü 

istihkâmların arkasında konuşlanan yeniçerilerin göğüs göğse yapılan çarpışmalarda 

                                                 
820 Nicolas de Nicolay, a.g.e., s. 193. Hadîdî, a.g.e., b. 5593 ve 5595, s.357-358 
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kesici özellikleri güçlü olan bu tarz darbe esasına dayalı silahları tercih etmelerinin son 

derece doğal olduğu düşünülmektedir.       

Osmanlı süvarilerinin de eyerlerinin sol taraflarında balta taşıdıklarına dair yazılı 

ve görsel verilere rastlanmaktadır. 1670 yılında İstanbul’u ziyaret eden John Covel’in, 

kim olursa olsun her süvarinin biri sol kalçasının altındaki üzengiye, diğeri ise sağ dizinin 

üstündeki eyer topuzuna olmak üzere bir balta ve bir çakı taşıdığını yazması konumuz 

açısından son derece önemlidir821. Baltaların, Osmanlı süvari sınıfı arasında özellikle 

akıncılar ve deliler tarafından tercih edildiğine dair çok sayıda görsel veri de 

bulunmaktadır. (Resim39a) 

14. ve 17. yüzyıllar arasında Osmanlı Kara Kuvvetlerinde geniş bir kullanım 

alanına sahip olmasına karşın ateşli silahların kullanımına dayalı savaş sistemlerinin 

yaygınlaşmasıyla birlikte piyade askerlerinin silah ve teçhizatlarında yaşanan değişimler 

uyarınca savaş meydanlarındaki önemlerini gittikçe yitiren baltalar, 18. yüzyılın 

sonlarından itibaren genellikle istihkâm sınıfının kullandığı silahlar haline gelmiştir. 

Bununla birlikte, saray merasimlerinde ve özel günlerde törensel nitelikteki 

kullanımlarının 20. yüzyılın başlarına kadar devam ettiği söylenebilir.  

 

3.1.1.3 Külünkler  

İsmini, Farsça “kazma” anlamına gelen “kulunk” kelimesinden alan bu silahı 

aslında bir tür savaş çekici olarak nitelendirmek mümkündür. Kullanım alanları ve ana 

bölümleri baltalara benzemesinden dolayı bazı kaynaklarda savaş baltası olarak 

nitelendirilmesine karşın, baltaların ayırt edici özelliği olan kesici bir ağıza sahip 

olmamalarını ve kendilerine özgü bir biçime sahip olmaları göz önünde bulundurarak 

külünklerin balta sınıfında silahlar arasında değerlendirilmesi yerine ayrı bir tür olarak 

ele alınmasının daha yerinde olmayacağı düşünülmektedir.  

                                                 
821 John Covel, a.g.e., s. 123.  



296 
 

Külünkler de baltalar gibi sap ve baş olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. 

Külünk başlarını ve saplarını da kendi içlerinde [baltalarınkine benzer bir şekilde] 

bölümlere ayırmak mümkündür.  Külünk başları; darbeye dayalı delici bir etki yaratmaya 

yarayan kargaburnu şeklinde olan bir “ağız”, darbeye dayalı ezici bir etki oluşturmak için 

bulunan ve küt bir yüzeye sahip olan tokmak bir “arkalık”, başın sopaya yerleştirilerek 

sabitlendiği bir “bilezik” ve silahı dekoratif olarak süslemek, silahın dengesini sağlamak 

ve darbe özelliğine sahip yüzey sayısını arttırmak amaçlarıyla yerleştirilmiş silindir veya 

daire biçiminde olan bir “tepelik” olmak dört bölümden oluşmaktadır. Bununla birlikte, 

bazı örneklerde tepelik bulunmadığını belirtmek gerekir. Süsleme açısından balta 

saplarıyla büyük benzerlikler gösteren külünk sapları ise kendi içindeki bölümler 

bakımından da baltalarla benzerlik göstererek “boyun”, “gövde” ve “kabza” olmak üzere 

üç bölümden oluşmaktadır.  

Müze ve koleksiyonlarda bulunan örneklerin incelenmesi neticesinde, baş bölümü 

açısından iki külünk türünün biçimsel olarak ayırt edici niteliklere sahip olduğu tespit 

edilmiştir.  

En yaygın olan ilk tür günümüzde kullanılan el çekiçlerine benzemektedir. 

Kargaburnu şeklinde uca doğru eğimli olan bir ağıza sahip olan bu türün ayırt edici 

özelliği, kare kesitli küp veya sekizgen şeklinde olan, kısa ve kalın yüzeyli bir tokmaktan 

oluşan arkalığa sahip olmasıdır. (Resim:71) 

İkinci tür ise kazmaları andırmaktadır. Bunların da ağız bölümü kargaburnu 

şeklidedir; ancak ilk türe göre ağız uzunluğu daha fazladır. Arkalık ise genellikle ilk 

türden daha uzunca bir çıkıntı yapan silindirik bir tokmaktan oluşmaktadır. Bu türde 

nadiren de olsa, silindirik gövdenin yuvarlak veya kare bir tokmak ucuyla nihayetlendiği 

örnekler görülebilmektedir. (Resim:72a-b) 

Her iki türde de sap boyunca yukarı doğru uzanan küçük silindirik tepeliklere ve 

ağızların uç kısmında küçük bir kanca oluşturacak şekilde yukarı veya aşağı doğru eğimli 
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olan kargaburunlarına rastlamak mümkündür. Bu noktada; ağız, arkalık ve tepelik 

şekilleri açısından çok sayıda farklı kombinasyonlara sahip külünkler bulunduğundan ve 

sınıflama yapacak derece yeterli örnek incelenemediğinden dolayı bu kombinasyonların 

sınıflandırılamadığını ifade etmek gerekmektedir. 

Özellikle, 17. ve 18. yüzyıl külünk örneklerinin süsleme açısından baltalara 

benzediğini ifade etmek mümkündür. Bazı örneklerde, tıpkı baltalarda olduğu gibi, çelik 

başların sapların boyun ve kabza kısımlarıyla birlikte tombak veya gümüşle; sapın 

gövdesinin de kadifeyle kaplandığı görülmektedir. (Resim:73)  

Nadir rastlanan silahlar olmasından ötürü yeterli sayıda örnek üzerinde inceleme 

yapılamamasına karşın, incelenen örneklerde külünklerin ortalama toplam uzunluklarının 

55 cm. ilâ 70 cm. arasında; baş kısmının uzunluklarının ise 14 cm. ilâ 18 cm. arasında 

değiştiği görülmektedir.  

Osmanlı kalelerinin cebehâne envanter kayıtlarında “Külünk-i Ferhadi” adlı bir 

türüne rastlanmaktadır822. Bu ismin çift elle kullanılan büyük külünkler için kullanıldığı 

düşünülmektedir. Bu ismin, Ferhad ile Şirin hikayesinde Ferhat tarafından dağı delmek 

için kullanılan büyük kazmadan geldiği ileri sürülmektedir823. (Resim:74a-b) Müze ve 

koleksiyonlarda 95 cm.’nin üzerinde bir külünk örneğine rastlanılmamıştır. Rastlanılan 

büyük külünklerin boylarının 80 cm. ilâ 95 cm arasında, baş kısmının uzunluklarının ise 

17 cm. ilâ 22 cm. arasında değiştiği görülmektedir. Bazı Osmanlı minyatürlerinde silah 

olarak çift elle kullanılan büyük külünkleri görmek mümkündür. (Resim:75) 

Daha önce de değinildiği üzere; Osmanlı tarihî kaynaklarından külünklerin, 

topuzlar ve baltalarla birlikle, tam donanımlı güçlü zırhlara sahip askerlere karşı oldukça 

etkili silahlar olduğu anlaşılmaktadır.  

                                                 
822 Mark L. Stein, a.g.e, s. 51 
823 Lagos Fekete, Die Siyaqat-Schrift in der Türkischen Finanzverwatung, C.1 Budapeşte:Akademia 
Kiado, 1955, s.693’den aktadan Mark L. Stein, a.g.e, s. 51 
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Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde hangi muharip birimler tarafından 

kullanıldığına dair yeterli verilere ulaşılamamasına karşın külünklerin deliler ve akıncılar 

tarafından kullandığına dair bazı görsel verilere sıklıkla rastlanması bu silahların bu 

silahların başta akıncılar, deliler ve serhat kulu süvarileri olmak üzere Rumeli süvarileri 

tarafından tercih edilen bir silah olduğunu düşündürtmektedir. (Resim:35 ve 36) Bununla 

birlikte; külünklerin başta Safeviler ve Babürler olmak, 16. yüzyılda diğer İslam 

ülkelerindeki süvariler tarafından da kullanılan silahlar olduğu hususu dikkate 

alındığında, bu silahların Osmanlı İmparatorluğunun, Asya ve Afrika’daki eyaletlerde 

bulunan muharip kuvvetleri arasındaki kullanımının sanılandan daha yaygın olabileceği 

ihtimalini göz önünde bulundurma gerekmektedir.  

  

3.1.1.4 Sopa Türleri (Asalar, Çomaklar ve Nobutlar)  

İnsanoğlunun tarih öncesi çağlardan beri; çeşitli hayvanların uyluk kemiklerinden, 

sert ağaçlardan ve metallerden elde ettikleri sopaları silah olarak kullandıkları 

bilinmektedir. Sert ağaçlardan veya metallerden yapılan sopalar ve onların çeşitli boy, 

biçim ve ebatlardaki türevlerinin tüm dünyada Yeniçağ gibi görece geç bir dönemde bile 

kullanılan bir silah olduğu bilinmektedir. Tez kapsamında gerçekleştirilen araştırmalar 

neticesinde; Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde de sopa ve türevlerinin askerî 

amaçlarla kullanıldığı tespit edilmiştir.  Bununla birlikte; sopaların Osmanlı Kara 

Kuvvetlerinin hiçbir döneminde düşmana karşı birincil silah olarak kullanılmadığını ve 

sadece sopalarla teçhiz edilmiş askerî birlikler bulunmadığının altını çizmek gerekir.  

Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde sopa türlerinin genellikle asayişi 

sağlamak için, günlük hayatta ve avlara veya seferlere çıkıldığında kullanıldığı 

görülmektedir.   
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Asayişi sağlamak için kullanılan sopaların başında asalar gelmektedir. Bunlara 

“arda” denildiği de belirtilmektedir824. Yazılı ve görsel veriler asaları en çok kullanan 

askerî birimin yeniçeriler olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte; asaların her 

yeniçeri tarafından taşınmadığı, sadece saraylarda görevli olanlar, zabitler ve barış 

zamanlarında şehirlerin çeşitli mahallelerinde asayişi sağlamakla görevli yeniçeriler 

tarafından taşındığını anlaşılmaktadır. (Resim:76) 

Yeniçerilerin şehirlerde asalarla dolaşmasının altında yatan temel neden; 15. 

yüzyıldan ve 19. yüzyılın ilk çeyreğine kadar geçen dönem içerisinde hiçbir askerin 

şehirde silahla dolaşmasına izin verilmemesinden kaynaklanmaktadır. Bahse konu 

yüzyıllar içerisinde Osmanlı topraklarını ziyaret etmiş Batılı seyyah ve görgü tanıklarının 

hemen hepsi Osmanlı askerlerinin törenler haricinde barış zamanlarında silah taşımadığı; 

sadece devriye gezen yeniçerilerin sopa taşıyabildiği konusunda birleşmektedirler825.  

Esasen, barış zamanlarında bile olsa, bazı özel günlerde asayişi sağlamakla görevli 

yeniçerilerin de şehirlerde asa taşımalarına izin verilmediğine dair veriler bulunmaktadır. 

Örneğin; 15 Mayıs 1573’de II. Selim’in Cuma selamlığını betimleyen Fresne-Canaye, 

padişahın kortejinde yürüyen yeniçeriler de dâhil olmak üzere o güne özel bir şekilde 

İstanbul’da hiçbir yeniçerinin elinde sopa bulunmadığını kendilerini koruyan üç 

yeniçerinin elinde sopa bulunmasının padişahın dikkatini çektiğini ifade etmiştir826.  Bazı 

şehirlerde toplumsal ve siyasi sorunların yaşandığı dönemlerde de asaların taşınmasının 

yasaklanabildiğini görülmektedir. Örneğin; İbn İyas, 1519 yılında Kahire’de yeniçeriler 

ile sipahiler arasında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle yeniçeri ağasının her gün Kahire’de 

                                                 
824 Mehmet Zeki Pakalın, a.g.e, C.I, s.79.  
825 Luigi Bassano, a.g.e., s. 137 ve 139. Nicolas de Nicolay, a.g.e., s. 198. Hans Dernschwam, a.g.e., s.88-
89. John Covel, a.g.e., s. 123. Aaron Hill, a.g.e., s.21.  Venedik Raporlarına Göre Kanunî ve Şehzade 
Mustafa, Haz. Erhan Afyoncu, s.20-21, Tülay Reyhanlı, a.g.e., s.70 ve 72. 
826 Philippe du Fresne-Canaye, a.g.e., s.79 ve 82. 
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teftişe çıktığını; yolda bir yeniçerinin elinde asa görürse onu alıp kırdığını ifade etmesi 

bu bağlamda dikkat çekicidir.827  

Aslında; Yeniçağda dünyadaki askerî gelenekler göz önünde bulundurulduğunda, 

askerlerin [yani kılıç ehli insanların] şehir içinde silahsız gezmelerinin sağlanmasının, 

Osmanlı İmparatorluğunda devlet otoritesinin askerler üzerindeki gücünün önemli bir 

göstergesi olduğunu belirtmek gerekir. Nitekim, John Covel, şehirlerde bazı yeniçeri 

gruplarının elindeki asalardan başka kimsenin elinde silah namına bir şey 

görülmemesinin hemen dikkatlerini çektiğini; çünkü, kendi ülkesindeki kılıç ustalarını 

böyle kılıçsız olarak görmemenin hiçbir zaman mümkün olmadığını yazmıştır828.  

Asalar; sert bir ağaç veya kamıştan yapılmış uzun silindirik gövdeli düz 

değneklerdir. Müze ve koleksiyonlarda bu asalara ilişkin herhangi bir örneğe 

rastlanamamıştır. Minyatür ve resimlerde saray görevlilerinin ve yeniçeri zabitlerinin 

taşıdığı bazı asaların tepe kısmında prizmatik veya yuvarlak başlıklar dikkati 

çekmektedir. (Resim:77a-b) Bu nedenle asaların biçimi ve hammaddesiyle ilgili 

bilgilerimiz tamamen görgü tanıklarının yazılı aktarımlarına ve görsel verilere 

dayanmaktadır. Nicolas de Nicolay, asaların ağaçlardan ve Hint kamışından yapıldığını 

yazmıştır829. 16. yüzyıl Osmanlı toplumu hakkında bilgi veren Humphrey Conisby de 

yeniçerilerin ellerindeki asanın Hint kamışından olduğunu belirtmesi; en azından 16. 

yüzyılda asaların bir bölümünün Hint kamışından yapıldığını ortaya koymaktadır830.  

Minyatürler ve resimlerde boylarının ortalama bir yeniçerinin boyu kadar, yani 

1.60 cm.-1.80 cm. arasında, olduğu düşünülmektedir. Hans Dernschwam’ın bu asaların 

boyunun bir kulaç olduğunu belirtmesi ve 16. yüzyıl Venedik elçilik raporlarında 

                                                 
827 İbn İyas, Yavuz’un Mısır’ı Fethi ve Mısır’da Osmanlı İdaresi (Bedâyi‘ü’z-Zühûr Fî Vekay‘i’id-
Duhûr V. Cilt), Nşr: Muhammed Mustafa (1961), Çev.Ramazan Şeşen, Yeditepe Yayınevi, İstanbul: 2016, 
s.287-288. 
828 John Covel, a.g.e., s. 123.  
829 Nicolas de Nicolay, a.g.e., s. 198. 
830 Tülay Reyhanlı, a.g.e., s.70. 
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yeniçerilerin taşıdığı asalarının boyunun üç kol olduğunun ifade edilmesi bu düşünceyi 

doğrulamaktadır831.  

Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde, hem seferlerde ordu içindeki asayişi 

sağlamak hem de gerektiğinde düşmana karşı kullanmak amacıyla kısa ve kalın sopaların 

da kullanıldığı anlaşılmaktadır. Savrularak ve fırlatılarak kullanılan sert ağaçlardan veya 

metallerden mamul bu tarz sopaların; “bilik”, “nobut”, “çomak”, “kûpal” ve “çevgan” 

gibi farklı isimlerle anılmasına karşın, birbirinin aynı veya birbirine yakın türler olduğu 

söylenebilir. Bu tarz sopaların biçimsel olarak dört türü oldukça dikkat çekmektedir.  

İlk tür; uç kısmında içe doğru eğimli bir topuz başı bulunan kısa kalın sopalardır. 

Bu sopaların; çomak ve bilik adı verilen sopa türlerinden olduğu değerlendirilmektedir. 

Bu sopaların piyadeler tarafından daha çok vurmak suretiyle; süvariler tarafından ise 

fırlatmak suretiyle kullanıldığı düşünülmektedir. Nakkaş Osman tarafından nakşedilen 

Hünernâme minyatürleri arasında I. Murat’ın bu tarz bir sopayı fırlatarak avlanırken 

gösterilmesi; süvarilerin bunları fırlatarak kullanmasının öldürücü bir etkiye sahip 

olabileceğini ortaya koymaktadır. Bahse konu minyatürde sopanın padişahın maiyetinin 

başındaki zerkülahlarla aynı renkte yapılması, bu sopanın altından mamul, altın kaplama 

veya tombaklı olduğunu düşündürtmektedir; ki Busbecq’in Kanuni Sultan Süleyman’ın 

maiyetindeki süvarilerden bahsederken eyerlerinden çelik bir sopanın sarktığını ifade 

etmesi, bu sopaların sadece ağaçtan değil metalden yapılmış olabileceklerini ortaya 

koymaktadır832. (Resim:78)  

İkinci sopa türü ise yukarıda bahsi geçen sopa türüne biçimsel olarak 

benzemektedir. Ancak kısa olduğu kadar uzun da olabilen bu sopaların uçlarında topuz 

yoktur ve eğimli olan baş kısımları geniştir. Bu biçimdeki sopaların da kûpal ve çevgan 

adı verilen sopa türlerinden olduğu sanılmaktadır. Osmanlı Minyatür Sanatının ilk 

                                                 
831 Hans Dernschwam, a.g.e., s.89. Venedik Raporlarına Göre Kanunî ve Şehzade Mustafa, Haz. Erhan 
Afyoncu, s.21 
832 Oiger Chiselin Busbecq, a.g.e., s.197. 
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örneklerinden biri olan Ahmedî’nin İskendernâme’sinin 1460 tarihi bir yazmasında, 

Yıldırım Bayezid’in Cülusu sahnesinde, ellerinde bu sopaların uzun olanlarından tutan 

iki kişinin bulunması, bu tür sopaların kullanımının Osmanlı İmparatorluğunda oldukça 

eski olduğuna işaret etmektedir. (Resim:79) 

Evliya Çelebi’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki ocaklık ve yurtluklara bağlı 

yerel birliklerdeki süvarilerden bahsederken bunların ellerinde kûpal adlı çevganlar 

taşıdıklarını belirtmesi de bu silahların adı geçen coğrafyadaki süvariler tarafından 

sıklıkla kullanılmış olabileceğini düşündürtmektedir833. Aslında, 1460 tarihli yazmadaki 

minyatürlerin Timur ve Kara Koyunlu hamiler için minyatürler nakşetmiş sanatçıların 

resim dilini takip ettiğini göz önünde bulundurularak834; Evliya Çelebi’nin gördüğü bu 

türden sopaların bölgedeki eski bir geleneğin devamı olduğunu ve Osmanlı cülus 

törenlerinde görmeye pek alışık olmadığımız sopaların Yıldırım Bayezid’in cülus 

sahnesinde yer almasının ise Kara Koyunlu minyatür kompozisyonları geleneğinin bir 

yansıması olduğunu düşünmek mümkündür.  

Üçüncü tür ise, kısa kalın ve düz sopalardır. Bunların özellikle seferlerde ordu 

içindeki asayişi sağlamaya yönelik günümüzdeki “cop” benzeri sopalar olduğu 

görülmektedir835. Nakkaş Osman tarafından nakşedilen Hünernâme minyatürleri arasında 

I. Murat’a düzenlenen suikast sonrası; suikastçının öldürülmesini tasvir eden minyatürde 

kullanılan silahlardan birinin yukarıda tarif edilen biçimde son derece dikkat çekicidir. 

(Resim:75)  

  Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde kullanıldığını tespit ettiğimiz 

dördüncü sopa türü kaynaklarda “nobut”, “lobut” “labut” olarak adı geçen silahlardır. Bu 

kelimenin kaynağı Arapça “nebbût” kelimesinden gelmektedir836. Nobutlar aslında, 

                                                 
833 Evliya Çelebi, a.g.e, C.4/1, YKY, s. 129 ve 254.  
834 Serpil Bağcı, Filiz Çağman, Gürsel Renda ve Zeren Tanındı, Osmanlı Resim Sanatı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yayınları, Ankara: 2012, s.32-33.  
835 Nejat Eralp, a.g.e., s.88 
836 Murat Özveri ve Şinasi Acar, “Osmanlı’da Bir Fırlatma Silahı: Lobut” Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 
Sayı: XVIII/1 Yıl: 2016, ss. 71-88, s. 76.  
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yaklaşık 85 cm. uzunluğunda olan ve süvariler tarafından tıpkı ciritler gibi bir hedefe veya 

havaya doğru fırlatılmak suretiyle kullanılan menzilli bir silahtır837. Kabuğu soyulmuş 

kuru bir meşe ağacından imal edilen nobutların ucu sivriltilmiş olanlarına “kalemli”, 

ucunda temren bulunanlarına ise “hışt” denilmektedir ve bunlarla gerçekleştirilen spor 

oyunlarının eskiden beri oynandığı ancak; özellikle de cirit oyunun II. Mahmut tarafından 

saray görevlileri tarafından oynanmasının yasaklanmasından sonra, 19. yüzyılda saray 

çevresinde nobut oyunlarının çok daha yaygın hâl aldığı bilinmektedir838.  

Bununla birlikte; nobutların uçları sivri olmayan, aksine kabza kısmından itibaren 

uca doğru kalınlaşan bir türü de bulunmaktadır ve yakın dövüşlerde kullanılan bu silah 

darbe esasına dayalı silahlar sınıfına girmektedir839. Evliya Çelebi de eserinde; Seydi 

Ahmed Paşa’nın elinde nobut ile bir Arapla dövüşürken, hasmını kafasına vurduğu bir 

nobut darbesiyle alt ettiğini ifade eder; ki bu ifade nobutun yakın dövüşte darbe amacıyla 

kullanılan bir silah olduğu savını güçlendirmektedir.840   

 Görsel verilerden tespit edebildiğimiz kadarıyla nobutlar, kabza kısmı silindirik 

olan ancak gövdeye doğru kare kesitli bir küp şekli oluşturan hafif eğimli sopalardır. 16. 

yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı kıyafetleriyle ilgili çizimler Calaes Ralamb’ın kitabında 

bulunan iki figür, nobutların uzun ve kısa türlerinin olduğunu göstermektedir. (Resim:80) 

Nobutların yakın dövüşlerdeki kullanımına ilişkin kaynaklarda fazla bir veriye 

rastlanmamaktadır. Yazılı verilerin kısıtlılığının yanı sıra günümüzde İstanbul Askerî 

Müzede bulunan birkaç örnek dışında nobutlara ilişkin fazla bir örnek bulunmamasının; 

bu silahların türlerine ve kullanım şekillerine ilişkin yeterli araştırmaların yapılmasının 

önündeki en büyük sorun olduğunu ifade etmek gerekir. (Resim:81) 

                                                 
837 Ahmed Cevad, Tarih-i Askeri-yi Osmanî, C.I, Kırıkambar Matbaası, 1297, s.137.    
838 Atıf Kahraman, a.g.e., s.507 ve 606-607. Özbay Güven, Türklerde Spor Kültürü, Atatürk Kültür 
Merkezi Başkanlığı, Ankara: 1999, s.246.  
839 Mehmet Zeki Pakalın, a.g.e., C.2, s.368. Nejat Eralp, a.g.e., s.88 
840 Evliya Çelebi, a.g.e., C2/2, YKY, S.430.  
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Aslında bu sorun sadece nobut türleri için Klasik Dönem Osmanlı Kara 

Kuvvetlerinde kullanıldığı düşünülen tüm sopalar için geçerlidir. Bu nedenle; yurt içi ve 

yurt dışındaki müze ve koleksiyonların kapsamlı bir taraması sonucu daha çok örnek 

üzerinde çalışma yapılarak asalar, çomaklar, çevganlar ve nobutlar hakkında kullanılan 

hammadde ve biçimsel özellikleri üzerinden daha detaylı bir sınıflama yapılmasının 

gerekli olduğu düşünülmektedir.  

 

3.1.2. Kesme ve Delme Esasına Dayalı Silahlar:  
 

Savurma, vurma, dürtme ve fırlatma yoluyla karşı taraf üzerinde kesici ve delici 

bir etki alanı oluşturan, keskin ve sivri temren, ağız ve namlulara sahip silahlar “kesme 

ve delme esasına dayalı silahlar” olarak tanımlanabilir. 

Bu tür silahların kullanımında etkili bir sonuç elde edilebilmesi için bunları 

kullanan kişilerin belli bir askerî eğitime; vücut, kol ve bilek hareketleriyle savurma, 

vurma, dürtme, fırlatma ve saplama tekniklerine dayalı silah kullanma bilgisi ile 

becerisine sahip olması gerekmektedir.  

Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetleri tarafından kullanılan mızrakları, sırıklı 

silahları, ciritleri, kılıçları ve hançerleri silahları kesme ve delme esasına dayalı silahlar 

kapsamında değerlendirmek mümkündür. Günümüzde çoğu kaynakta bu silahların 

“kesici silahlar” ve  “delici silahlar” adı altında iki ayrı kategoride yer alacak şekilde 

sınıflandırılmış oldukları görülmektedir. Ancak kavramsal olarak bu tarz bir 

sınıflandırma yapmak yerine; kesme ve delme etkileri olan silahların aynı kategoride ele 

alınmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir. Çünkü bu silahların kullanımında dört 

temel hareket vasıtasıyla iki sonuç elde edebilmek mümkündür: Savurma ve vurma 

hareketleriyle kesme eylemi; dürtme ve fırlatma hareketleriyle ise delme eylemi.  

Mızrak türleri içinde yer alan birkaç istisnai örnek hariç, bahse konu silahların 

önemli bir çoğunluğu hem kesme hem de delme işlevine sahiptir. Çoğu silahta hangi 
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işlevin ön planda tutulacağı onu kullanan kişinin silah kullanma tekniklerine bağlı olarak 

değişmektedir. Kimi zaman ise bir silahın bazı türlerinin kesici, bazı türlerinin de delici 

özelliğinin daha ön planda olduğu görülmektedir. Örneğin; Klasik Dönem Osmanlı 

süvarileri tarafından kullanılan eğri kılıçların hedef üzerinde kesici bir etki yaratma 

potansiyeli daha yüksek iken; daha çok piyadeler tarafından tercih edilen yatağanların ve 

meçlerin hedef üzerinde delici bir etki yaratma potansiyellerinin daha yüksek olduğu 

görülmektedir.  

Kesme ve delme esasına dayalı bazı silah türlerinin ise kesici ve delici 

özelliklerinin eşit olduğu söylenebilir. Bu tarz silahların bir özelliğinin ön plana 

çıkartılarak sınıflandırılmasının, diğer özelliğinin ikinci planda kalması sonucunu 

kaçınılmaz olarak doğurduğunu söylemek mümkündür. Örneğin; kesici ve delici 

etkilerinin büyük ölçüde eşit olduğu düşünülen sırıklı silahların delici silah sınıfında ele 

alınması, onların kesici işlevinin ikinci planda tutulmasını beraberinde getirmektedir; ki 

bu durum sırıklı silahlarla ilgili sağlıklı değerlendirmelerin yapılmasına engel teşkil 

edebilmektedir.  

Hiç kuşkusuz, bazı silahların kesici özellikleri bazı silahların da delici özellikleri 

diğer özelliklerinden çok daha ağır basmaktadır. Bununla birlikte; tüm bu silahların ortak 

özellikleri hem kesme hem de delme işlevlerini bünyelerinde barındırabilmeleridir. Bu 

nedenle; bahse konu silahların hemen hepsinde ağızın, namlunun veya temrenin sivri bir 

uçla nihayetlenmesi ve sadece bu sivri ucun bile delici olduğu kadar kesici bir etkiye 

sahip olması göz önünde bulundurularak; mızraklar, sırıklı silahlar, ciritler, kılıçlar ve 

hançerlerin aynı kategoride ele alınmasının daha uygun olacağı değerlendirilmektedir.  

Tek elle veya çift elle kullanılan türleri olan kesme ve delme esasına dayalı 

silahların çeşitli türlerinin Osmanlı Kara Kuvvetlerinin muharip birimleri arasında 14. 

yüzyıldan 20. yüzyılın başına kadar kullanıldığı görülmektedir. Savaş taktik ve 

stratejilerinin farklılaşması, ateşli silahların yaygınlaşması ve askerî örgütlenmelerin 
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köklü bir şekilde değişmesi gibi gelişmelerin bile bu silahlardan bazılarının kullanımını 

yok edemediğini; sadece kullanım oranlarını ciddi bir oranda azaltabildiğini söylemek 

mümkündür. 

Bu kapsamda, Klasik Dönemde Osmanlı Kara Kuvvetlerinde kullanılan 

mızraklar, sırıklı silahlar, ciritler, kılıçlar ve hançerlerin türleri ve biçimsel özellikleri ile 

bu silahların hangi muharip birimler tarafından, nasıl kullanıldığı hakkında bilgiler 

aşağıdaki başlıklarda sunulmaktadır.  

 

3.1.2.1. Mızraklar  

Mızrakları, düz saplara sahip ucu sivri silahlar olarak tanımlamak mümkündür. 

Bu silahların; insanlığın en erken dönemlerinde düz bir sopanın ucunun sivriltilmesiyle 

ilk şeklini aldığını, paleolitik çağlarda sopaların ucuna sivri ve keskin taşların 

yerleştirilmesiyle birlikte etki derecesinin güçlendiğini ve bronz çağından itibaren metal 

uçların çeşitli uzunluklarda imal edilen düz saplara monte edilmesiyle de bugünkü temel 

şeklini aldığını söylemek mümkündür. Bu kapsamda, mızrakların “temren” veya “başak” 

denilen841 baş kısmı ve sap kısmı olmak üzere iki ana bölümden oluştuğu ifade edilebilir.  

Mızrakların asıl işlevi, ucundaki temrenin dürtme ve fırlatma yoluyla hedefin 

içine nüfuz edecek şekilde saplanarak hedefte delik veya oyuk açmasıdır. Bununla 

birlikte, temrenin sivri ucu ve kesici yan hatları nedeniyle mızrakların kesici etkileri de 

olabilmektedir. Mızrakları sap boylarına göre; kısa ve uzun mızraklar diye iki gruba 

ayırmak mümkündür. Mızrakların uzunluğunu veya kısalığını belirleyen kesin boy 

ölçütleri bulunmamasına karşın boyları 1 m. ilâ 1.90 m. arasında değişen mızrakları kısa 

mızraklar; 1.90 m. ve üzerinde bir uzunluğa sahip olan mızrakları ise uzun mızraklar 

sınıfına dâhil etmek mümkündür. Mızrakların uzunluğu, onların dürtülerek veya 

fırlatılarak kullanılmasındaki önceliği belirleyen en temel etmendir. Sapların çapı, 

                                                 
841 Tülin Çoruhlu, “Türklerde Mızrak” DİA, Cilt: 30, Yıl:2005, ss.4-5, s.4. 
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temrenlerin biçimleri ve ağırlıkları ise onların kullanım yöntemlerindeki önceliği 

belirleyen diğer temel etkenleri oluşturmaktadır.   

Yarattıkları etki alanının gücü, farklı türlerini temin edilebilme kolaylığı ve kısa 

veya uzun mesafeli çarpışmalarda kullanılabiliyor olmaları gibi özellikleri nedeniyle; 

hem piyadeler hem süvariler tarafından kullanılabilen mızrakların; erken dönemlerden 

itibaren Türkler tarafından sıkça kullanılan silahlar arasında yer aldıkları ve Osmanlı Kara 

Kuvvetlerinde de yaygın olarak kullanıldıkları kesin bir şekilde söylenebilir. 

Arapça “zerk” kökünden türetilmiş bir alet ismi olan “mizrâk” kelimesinden 

Türkçeye geçen mızrak kelimesi, günümüzde yoğun olarak kullanılsa da tarih boyunca 

Türkler tarafından bu silahların farklı isimlerle anıldığı görülmektedir. Türkçe kelimeler 

olan “sünü/sünüg/süngü” ve “kargı”, Arapça kelimeler olan “mızrak”, “harbe”, “rumh” 

ve “sinan”, Moğolca bir kelime olan “cıda”, Rumca bir kelime olan “gönder” ve Farsça 

bir kelime olan “nize” kelimelerinin Osmanlı toplumda günlük hayatta sıklıkla ve çoğu 

zaman da birbirinin yerine kullanıldığı söylenebilir842. Kaynaklarda harbe ve nizelerin 

genellikle kısa mızraklar için kullanılan kelimeler olduğu görülse de bunların herhangi 

bir uzunluğu kastetmeksizin “mızrak” anlamındaki kullanımlarına da sıklıkla 

rastlanmaktadır. Kaşgarlı Mahmut’un “Divanü Lûgat-it-Türk” adlı eserinde “kaçut” adlı 

bir tür kısa mızraktan bahsedilse de bu isimde bir mızrak türünün Osmanlılar tarafından 

kullanımına ilişkin herhangi bir veriye rastlanılmamıştır843. Evliya Çelebi, İstanbul’daki 

mızrakçı esnafını anlatırken bunların sattığı süngülerden, hıştlardan, cıdalardan, 

çentmelerden, kargılar, mızraklardan, süncelerden, harbelerden ve sinanlardan hepsi ayrı 

birer türmüş gibi bahsetmesi dikkat çekicidir844. Ancak; bu isimlerden bazılarının 

                                                 
842 Erkan Göksu, a.g.e., s.225-226, Mustafa Zeki Terzi, “Mızrak” DİA, Cilt: 30, Yıl:2005, ss.3-4, s.3. Aydın 
Taneri, a.g.e. s.177.  
843 Kaşgarlı Mahmud, Divanü Lûgat-it-Türk, Çev.Besim Atalay, C.4, s.245.   
844Esnâf-ı mızrakcıyân: … Bu esnâf dahi seyishâneler üzre dükkânların tezyin edüp arabalar üzre niçe 
güne süngüler ve hıştlar ve cıdalar ve çentmeler ve kargılar ve mızraklar ve sünceler ve harbeler ve sinânlar 
ve gürgenzenleri ve hezârân sivenleri ile dükkânların zeyn edüp âlât-ı silâh ile ubûr ederler gayet lazımlı 
esnâfdır. Evliya Çelebi, a.g.e., C.I, YKY, s. 302. 
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diğerlerinden farklı bir tür olarak ayırt edici nitelikleri hakkında bilgi sahibi olunmasına 

karşın, bazılarının arasında herhangi bir farklılık olup olmadığı hususunda bile emin 

olunmamaktadır.  

Osmanlı Kara Kuvvetlerinin muharip birimleri tarafından yoğun bir şekilde 

kullanılmasına karşın, Osmanlı mızraklarına ilişkin bilgilerin son derece az olduğu ifade 

edilebilir. Bununla birlikte; müzeler ve koleksiyonlardaki örnekler ile yazılı ve görsel 

kaynaklar incelendiğinde, Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetleri tarafından kullanılan 

mızrakların yapısal ve biçimsel özellikleri hakkında bazı değerlendirmeler yapmak 

mümkün olmaktadır: 

Klasik Dönemde Osmanlı mızrak saplarının bronz, demir ve çelik gibi 

metallerden, ağaçlardan ve kamışlardan yapıldığı anlaşılmaktadır. Müze ve 

koleksiyonlarda genellikle ahşap saplı örneklerin olduğu; kamış ve metal saplı örneklerin 

ise daha nadir görüldüğü söylenebilir. Bununla birlikte; kamış saplı mızrakların Klasik 

Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde oldukça yaygın olduğuna dair veriler 

bulunmaktadır. 1553 tarihli Anonim Venedik raporunda Anadolu askerlerinin ellerindeki 

mızrakların büyük bir kısmının kalın Hint kamışından yapılmış olduğu, Hint kamışından 

olmayanların ise yine aynı kalınlıkta ahşap mızraklar olduğunu yazmaktadır845. Kamış 

saplı mızrakların kullanımına ilişkin Osmanlı tarihî kaynaklarında bazı ibarelere 

rastlamak mümkündür846. Ayrıca mızrak saplarının gümüş veya tombakla varaklarla 

kaplandığı ve sapın çeşitli bölümlerine gümüş teller sarıldığı da görülmektedir.  

Bassano, delilerin mızraklarından bahsederken, diğer Türklerin de aynı tür mızrak 

kullandığına işaret ederek mızrakların hem yapısal özelliklerinden de şu şekilde 

bahsetmektedir847:  

                                                 
845Venedik Raporlarına Göre Kanunî ve Şehzade Mustafa, Haz. Erhan Afyoncu, s.95. 
846 Örneğin; Adâ-i Şirazi “Selimnâme” adlı eserinde; Sinan Paşa’nın Canberdi Gazali ile Gazze 
yakınlarında yaptığı savaşı anlatırken edebi bir dille şu ifadeleri kullanmaktadır: “Mızrak düşmanlıkta o 
kadar çok cesaret gösterdi ki, Onun kamış sapı çam ağacı fidanı gibi göründü.” Muhammed Adâ-i Şirazi,  
Selim-nâme, Haz. A.Bilgen, s.168 
847 Luigi Bassano, a.g.e., s.119 
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“Mızrakları bizimkilere nazaran yarısı kadar daha büyük 
ve içleri boştur. Çünkü onları yaparken ortasından keser ve 
bir cerbottana* gibi ortasını oyup yapıştırıcı ile sinir 
kullanarak birleştirirler. Demir kısmı ince ve çok keskindir 
ve uzunluğu bir karıştan fazladır.” 

 Ahşap saplı mızrakların bazılarında sapın çapları kabzadan temrene kadar aynı 

iken bazılarında sap çaplarının kabzadan temrene doğru inceldiği anlaşılmaktadır. Çoğu 

mızrağın kabza kısmı ile gövde kısmının bir boğumla ayrıldığı görülmektedir. Bu 

boğumun, mızrağın hedefe doğru dürtülmesi sırasında hem uygulanan gücün arttırılması 

için bir destek noktası olması hem de destek elinin gövdeye doğru kaymasını engellemesi 

amacıyla bulunduğu düşünülmektedir. (Resim:38) 

 Osmanlı askerlerinin mızrak saplarını çeşitli renklere boyadıkları da 

anlaşılmaktadır. Bu hususa ilişkin çok sayıda resim ve minyatüre rastlanmakla birlikte; 

Osmanlı topraklarını ziyaret eden batılı seyyahların eserlerinde de mızrak saplarının 

boyandığına dair ifadelere rastlamak mümkündür. (Resim:75) Örneğin; Busbecq, bir 

mektubunda Osmanlı-Avusturya sınırında Gran Kalesi önünde kendilerini karşılayan 

serhat süvarilerinin mızraklarının parlak renklere boyandığını belirtirmiş ve başka bir 

mektubunda ise kapıkulu süvarilerinin mızraklarını yeşil renge boyamalarının bir gelenek 

olduğunu ifade etmiştir848.  

Bazı demir mızrak türleri ise yekparedir. Yani mızrağın sapı ile ucu tek bir 

parçadan oluşmaktadır. Ancak genellikle Osmanlı mızraklarında temren ile sapın 

birbirine monte edildiği görülmektedir. Temrenlerin sapa monte edilmesinde iki 

yöntemin yaygın olduğu anlaşılmaktadır.  

En sık karşılaşılan yöntem, geçme yöntemidir. Bu yöntem uyarıca; temrenin etek 

kısmında yer alan uzun bir boru şeklinde olan içi boş silindir bir yuva, sapın ucuna 

                                                 
*YN: Birden çok parçadan oluşan içi boş bir tür silindirik borudur. Bu borunun içine atılmak istenen nesne 
konulmakta ve borunun ağız kısmından hızla üflenerek nesne fırlatılmaktadır.  
848 Oiger Chiselin Busbecq, a.g.e., s.16 ve 197. 



310 
 

geçirilmekte ve sonrasında sap ile temren kalın çivilerle perçinlenmektedir. Metal 

sapların temrenlere geçirilmesi ise lehimleme yoluyla gerçekleştirilmektedir.  

İkinci yöntem ise pırazvananın çakılmasıyla temrenin sapa bağlanmasıdır. 

Bilindiği üzere; kılıç, bıçak, ok ve mızrak gibi silahların temrenlerinin kabza içinde kalan 

kısmına pırazvana denilmektedir. Pırazvanalı Osmanlı mızrak temrenlerinin çoğunlukla 

kıvrık kuyruklu veya düz pırazvanalara sahip olduğu anlaşılmaktadır.  

Osmanlı mızraklarında sık rastlanan özelliklerden biri de temren ile sapın 

birleştiği noktalarda metal boğumlar bulunmasıdır. Çoğu zaman bir adet olan bu 

boğumlar, kostaniçe tarzı tüm mızraklarda görülmektedir. Bazı mızrak örneklerinde 

boğumların alt alta gelecek şekilde iki adet olduğu görülmektedir. Bu boğumların ana 

işlevinin mızrağın hedefe saplanması sırasında temrene binen yükün emilmesini ve 

tepkimenin sapın gövdesine doğru dağılmasını sağlamak olduğu düşünülmektedir. 

(Resim:82a-b) Boğumların hemen altında ise sapların baş kısmına yakın bir bölgede, 

tuğlar gibi aşağı doğru sarkan çeşitli renkte püsküllerin bulunduğu örneklere rastlamak 

mümkündür. (Resim:83a-b) 

Osmanlı mızraklarının en dikkat çekici özelliklerinden biri de mızrakların ucunda 

canfes bayrakların bulunmasıdır. Önceki bölümlerde de değinildiği üzere; eski Türklerin 

“beçkem”, “perçem” veya “batrak” dediği bu bayraklar alplık geleneğinden gelen bir 

alamettir.  

Resim ve minyatürler incelendiğinde; hemen her Osmanlı süvarisinin mızrağının 

ucunda perçem bulunduğu, perçemlerin genellikle iki uçlu çatal bayrak şeklinde olmakla 

birlikte üçgen biçiminde düz canfes perçemlerin de kullanıldığı görülmektedir. 

Perçemlerin ebatlarının ise genellikle küçük olduğu; ancak büyük perçemlerin de 

bulunduğu söylenebilir.  

Perçemlerin mızrakların çarpışma etkisini arttıracak bir etkisinin olmadığı 

düşünülmektedir. Nitekim, 6. yüzyılın sonlarında yaşamış general kökenli bir Doğu 
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Roma İmparatoru olan Mavrikios’a atfedilen “Strategikon” askerî kitapta; batılıların 

“flandra” olarak adlandırdıkları bu tür bayrakların mızrağı fırlatır ya da saplarken isabet 

oranını düşürmesi, dizilişte arkadaki askerlerin görüş alanını kapatması ve askerî 

manevralarda zorluk çıkartması nedenleriyle savaş sırasında kullanımının tavsiye 

edilmediği; sadece teftiş, kuşatma ya da geçit törenlerinde kullanılmasının tavsiye 

edildiği yazılıdır849.  

Bununla birlikte, tımarlı sipahiler ve kapı kulu süvarilerinin bağlı bulundukları 

eyalet sancakları ve ocakların rengindeki perçemleri mızraklarında taşımaları nedeniyle, 

Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetleri açısından mızrak perçemlerinin çok önemli bir 

askerî işleve sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bu perçemler sayesinde, askerî 

birliklerin birbirini tanımasının kolaylaştığı ve perçemlerin askerî teftişler ve savaşlar 

sırasında Osmanlı komuta merkezinin birliklerin durum ve pozisyonunu daha iyi 

gözlemleyebilmesine vesile olduğu değerlendirilmektedir. Bu hususa ek olarak; uzaktan 

son derece etkileyici bir görüntü verdiği belirtilen bu perçemlerin850; karşı tarafın 

moralini olumsuz bir şekilde etkilerken Osmanlı Kara Kuvvetlerindeki birlik ve 

beraberlik duygusunu güçlendirdiği düşünülebilir. Alplık, bahadırlık ve gazilik 

alametlerinden biri olarak Osmanlı süvarilerine sağladığı manevi tatmin duygusu da göz 

önünde bulundurularak; mızrak perçemlerinin Osmanlı askerlerinin moralini arttırmaya 

ve düşman askerlerinin ise moralini düşürmeye yönelik bir işleve sahip olduğu 

değerlendirilmektedir. Bu bağlamda; mızrak perçemlerinin Klasik Dönem Osmanlı Kara 

Kuvvetleri tarafından kullanılan psikolojik savaş araçlarının bir parçası olduğunu ifade 

etmek mümkündür. 

                                                 
849 Mavrikios, Strategikon (Bizans Kültüründe Strateji Sanatı), Haz. George T. Dennis, Çev. Volkan 
Atmaca, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul: 2010, s. 54-55. 
850 Pedro’nn Zorunlu İstanbul Seyahati, 16. Yüzyılda Türklere Esir Düşen Bir İspanyol’un Anıları, 
Çev: Fuad Carım, s.133 
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Mızrak temrenlerinin sahip olduğu biçim ve yapısal özelliklerin, mızrakların 

hedef üzerindeki delici ve kesici etkisi ile kullanım alanlarını belirleyen etmenlerin 

başında geldiği söylenebilir. 

Klasik Dönemde Osmanlı mızrak temrenlerinin farklı ebat ve biçimlerde olduğu 

görülmektedir. Yaprak biçiminde olan ucu sivri yassı temrenlere, üçgen şeklindeki 

hacimli temrenlere ve yıldız kesiti verecek şekilde dört veya beş dilimli olarak tepe 

noktasına doğru sivrilen temrenlere oldukça sık rastlanmaktadır. Yaprak biçiminde ve 

üçgen şeklinde olan temrenlerin uç noktası kenar hatların daralarak sivrilmesiyle 

oluştuğundan, bu tarz temrenlerin kenar hatlarının kesici bir sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

Bununla birlikte; kesici kenar hatlarına sahip olmayan damla biçiminde temrenlerin 

varlığına ilişkin bazı görsel veriler de bulunmaktadır. İki uçlu temrenler ile alem 

biçiminde geniş yüzeylere sahip uzun ve yassı temrenler müze ve koleksiyonlarda 

karşımıza çıkan diğer Osmanlı temren türlerini teşkil etmektedirler.  

Klasik Dönem Osmanlı mızraklarında temrenlerin sadece mızrak başında değil 

diğer mızrağın ucunda, yani kabzanın bitim noktasında da yer alabildiği görülmektedir. 

Mızrak sapının alt kısmında bulunan temrenlerin baş kısmındaki temrenden daha küçük 

olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, bu tarz çift temrenli mızrakların özellikle 

süvarilere mızrakların altını kullanmasına olanak sağlaması açısından son derece işlevsel 

olduğu düşünülmektedir. (Resim:84) 

Günümüze ulaşabilmiş Klasik Dönem Osmalı mızrak örnekleri 

değerlendirildiğinde; mızrak temreninin güçlü olmasına, mızrakların bağlantı yerlerinin 

sağlam bir şekilde kenetlenmesine, kolay kırılmasını önlemek amacıyla esnek olmasına, 

esnekliğin kolaylıkla eğrilmeye sebebiyet vermeyecek şekilde sağlanmasına ve kullanım 

amaçlarına uygun ebat ve ölçülere sahip olmasına son derece dikkat edildiği 

görülmektedir. Bu bağlamda; bağlantı yerlerinin sağlam, sapın esnek ve ergonomik bir 
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yapıya sahip olmasının iyi bir Osmanlı mızrağından beklenen temel özellikler olduğu ileri 

sürülebilir. (Resim:85a-b) 

Bununla birlikte; özellikle 15. yüzyılda Osmanlı mızraklarını inceleme fırsatı 

bulunan bazı Avrupalıların bu mızrakları beğenmediklerini belirtmek gerekir. 1443 

yılında Çanakkale Limanı yakınlarında Osmanlı askerleriyle küçük çaplı bir çatışma 

yaşayan Jehan de Wavrin, Osmanlı süvarilerine ait beş mızrağı ele geçirdiklerini, bunların 

ne uzun de kalın olduğunu hatta demir uçlarının cinsinin de kötü olduğunu ifade 

etmiştir851. Bertrandon De La Broquiere de Osmanlı mızraklarını pek sağlam bulmadığını 

yazmıştır852.  

Bu noktada, yüzyıllar içinde Osmanlı İmparatorluğu sınırları içindeki pek çok 

şehirde mızraklar imal edildiğinin ve bu mızraklarının yapıldıkları bölgelere göre biçim 

ve kalite açısından farklılar arz ettiğinin altının çizilmesinde fayda vardır. Örneğin; 1553 

tarihli Anonim Venedik raporunda Rumeli askerinin mızraklarının çok daha büyük 

olduğu ifade edilmiştir853. Evliya Çelebi ise; Bitlis Beyi Abdâl Han’ın hazinesinden çıkan 

silahlardan anlatırken “Bağdadî”, “Basravî”, “Lâhsavî”, “Ummânî”, “Kurnâvî” 

mızraklarından, Kastamonu çentme mızraklarından ve Nahçevânî cıdalardan 

bahsetmektedir; ki adı geçen her bir mızrağın üretildiği yerlerin isimleriyle anılması 

onların bölgesel niteliklerinin haiz olduğunu düşündürtmektedir854.  

Mızrakların sadece imal edildikleri bölgelere değil kendilerine has özellikleriyle 

de ayrı bir tür olarak isimlendirilebildiği görülmektedir. Örneğin; Osmanlı tarihî 

kaynaklarında Rumeli askerleriyle birlikte adları sıklıkla zikredilen kostaniçelerin 

Osmanlı mızrakları içinde özel bir tür olduğu söylenebilir855. Kostaniçeler 2-3 cm çapında 

saplara ve güçlü temrenlere sahip, temren altında ve kabzanın üstünde boğumları bulunan 

                                                 
851 Colin Imber, a.g.e. içinde Ek II, Eski İngiltere Kroniklerinden, Jehan de Wavrin, s.168 
852 Bertrandon De La Broquiere, a.g.e., s. 272. 
853Venedik Raporlarına Göre Kanunî ve Şehzade Mustafa, Haz. Erhan Afyoncu, s.95. 
854 Evliya Çelebi a.g.e., C.IV, YKY, s. 156 
855 Örneğin; Topçular Kâtibi Abdülkadir Efendi, a.g.e., C.I-II, s.242, 246, 1015, 1100. 
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orta boylu mızraklardır. Bu özellikleriyle kostaniçelerin tam bir hafif süvari mızrağı 

olduğunu ifade etmek mümkündür. Kalın gövdelere ve temren haricince kesici yüzeyler 

veya çengellere sahip olan zıpkınlar ve kanatlı mızraklar dikkat çeken diğer türlerin 

başında gelmektedir856.   

Bu noktada; Osmanlı Kara Kuvvetlerinde farklı türleri kullanılan mızrakların 

yapısal özellikleri ile geleneksel kullanım biçimleri ve yöntemleri arasında doğrudan bir 

bağ olduğu değerlendirildiğinden; mızrakların hangi askerî birimler tarafından, nasıl 

kullanıldığı hususlarına kısaca değinilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Öncelikle; mızrak kullanımının Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde hem 

piyadeler hem de süvariler tarafından yaygın olarak kullanıldığı hususunun altını çizmek 

gerekir. Altı çizilen husus; mızrakların piyadeler ve süvariler tarafından kullanımının 

birbirinden farklı esaslara dayanması nedeniyle son derece önemlidir.  

Süvari kullanımında mızraklar asıl güç kaynaklarını; binicilik teknikleri, doğru 

vücut pozisyonları, mızrak tutuş şekilleri ve vuruş hamleleri vasıtasıyla süvarinin bindiği 

atın hızı ve gücünü mızrağın ucunda toplanmasından almaktadırlar. Nitekim, Firdevsi 

Rumi “Silahşornâme” adlı eserinde konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmaktadır857: 

“Onun içindir kim atın eyüsine bahâdırlar binerler kim 
cenk içinde er kuvvetinden at kuvveti ziyadedir. Her gâh 
kim at kuvvetiyle gönder urasın polat kalkandan dahi def’i 
geçe”.  

Osmanlı süvarilerinin kullandığı mızrakla dövüş tekniklerinin; Türklerin 9. 

yüzyıldan itibaren İslam devletlerinin orduları içinde yer almasıyla birlikte, bozkır savaş 

usullerinin İslam dünyasındaki savaş usulleriyle harmanlanmasıyla yüzyıllar içinde 

gelişen süvari dövüş tekniklerinin bir uzantısı olduğunu ifade etmek mümkündür. 

Özellikle, 11. ve 15. yüzyıllar arasında büyük gelişimler kaydettiği anlaşılan furisiyya 

gelenekleri çerçevesinde uygulanan mızrakla dövüş tekniklerinin; mızrağın sağ ve sol elle 

                                                 
856 Nejat Erlap, a.g.e., 50-55.  
857 Firdevsî-i Rûmî, a.g.e., s.28. 
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kullanımı, mızrağın koltuk altında kıstırılarak destekli vuruş yapılması, süvarinin 

ayaklarıyla üzenginden ve uyluğuyla eyerden güç alarak yaptığı saplama hareketleri, 

kullanılan atın başının üzerinden-sağından-solundan gerçekleştirilen saldırılar, mızrağın 

karşı tarafın atının ayağına dolaştırılması gibi çeşitli esaslara dayandığını Kıpçak 

Türkçesiyle yazılmış bir Memlûk eseri olan “Münyet’ül Guzat” adlı eserden ve Firdevsi 

Rumi’nin  “Silahşornâme” adlı eserinden öğrenebilmekteyiz858.  

Bahse konu mızrakla dövüş tekniklerinde genellikle rakibin baş ve göğüs 

kısımlarının hedef alındığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte; Hoca Saadettin Efendi 

Mercidabık Savaşından bahsederken Memlûk mızraklılarının herkesin koltuk ve 

kalçalarını nişanlayarak çok kişiyi yaraladığını aktarmaktadır ki859; söz konusu bölgelerin 

Orta ve Yeni Çağlarda zırh giyimlerinin en korunmasız yer olduğu bilinmektedir.     

Kaşı tarafın zayıf yönlerinin avantaja çevrilmesi diğer dövüş tekniklerinde olduğu 

gibi mızrakla süvari dövüşünde de sıklıkla başvurulan bir husus olduğu anlaşılmaktadır. 

1663 yılında Ciğerdelen Ovası ve Muradova Vadisi'nde Kadızâde İbrahim Paşa 

komutasında gerçekleştirilen savaşın görgü tanığı olan Evliya Çelebi, düşman süvarilerin 

uyluklarından eyere bağlı olmalarından dolayı çok daha fazla hareket kabiliyetine sahip 

olan Osmanlı süvarilerinin bundan yararlanarak cirit ve mızraklarıyla düşman 

süvarilerine ağır kayıplar verdirildiğini ifade etmiştir860.  

Resim ve minyatürler incelendiğinde; Osmanlı süvarilerinin Avrupalı hasımları 

gibi, mızraklarını dayamak için yaslangaç kullanmadıkları görülmektedir. Anonim bir 

eser olan ve Türkçeye ilk olarak Fuad Carım tarafından “Pedro’nun Zorunlu İstanbul 

Seyahati” adıyla çevrilen eserde de Osmanlı süvarilerinin mızrağın sapını dayamak için 

meşin bir yaslangaç kullanmadıkları yazılıdır861. Ancak mızrağın at üstünde dik olarak 

                                                 
858 Firdevsî-i Rûmî, a.g.e., s.36-38. Münyet’ül Guzat, Haz. Mustafa Uğurlu, Kültür Bakanlığı, Ankara: 
1987. 
859 Hoca Saadettin Efendi, a.g.e., Cilt IV, s.286. 
860 Evliya Çelebi, a.g.e., C.6/2, s.390.  
861Pedro’nun Zorunlu İstanbul Seyahati, 16. Yüzyılda Türklere Esir Düşen Bir İspanyol’un Anıları, 
Çev: Fuad Carım, s.133 
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taşınması sırasında üzenginin bir yaslangaç olarak kullanıldığına dair resimlere rastlamak 

mümkündür. (Resim:30)  

15. ve 17. yüzyıllar arasında Osmanlı İmparatorluğunu ziyaret etmiş yabancılar, 

Osmanlı süvarilerinin mızrak kullanmadaki becerilerinden takdirle bahsetmektedirler. 

Busbecq; kapıkulu süvarilerinin yaylarını ve mızraklarını aynı anda taşıyabilme 

becerilerini överken; süvarilerin mızraklarını olabildiğince muhafaza ettiklerini, yay 

kullanmaları gerektiğinde hafif ve kullanımı kolay mızraklarını eyerleri ile kalçaları 

arasına ucu arkada kalacak şekilde sıkıştırdıklarını ve dizleriyle de mızrağın düşmesini 

engellediklerini; mızraklarını kullanmaları icap ettiğinde ise yaylarını kılıfına 

koyduklarını yazmıştır862. Busbecq’den yaklaşık yüzyıl sonra, 1634 yılında Belgrat 

yakınlarındaki 4000 timarlı sipahiyi göre Henry Blount ise daha önce mızrak 

kullanımında bu kadar becerikli insanları görmediğini ifade etmiştir863.     

Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerine bağlı süvari sınıfı askerlerinin tamamı 

tarafından kullanılan mızrakların, özellikle de Rumeli süvarileri arasında, özel bir manaya 

sahip olduğuna dair veriler de bulunmaktadır. Mızrakların ucuna asılan perçemleri alplık, 

bahadırlık ve gazilik alametlerinden biri olarak algılayan Osmanlı süvarilerinin at üstünde 

seyir halindeyken ellerinde tutmayı tercih ettikleri mızrakları ile savaşçı kişilikleri 

arasında simgesel bağ bir kurdukları düşünülmektedir. Stephan Gerlach’in Osmanlı 

askerlerinin mezarlarının üzerine uzun bir süvari mızrağı [copi] sapladıklarını belirtmesi 

bu düşünceyi güçlendiren önemli bir veridir864.   

Mızrakların piyade sınıfı askerler olarak kabul edilen yeniçeriler, azebler ve 

gönüllü piyadeler tarafından da yoğun olarak kullanıldığına dair veriler vardır. Osmanlı 

piyadelerinin, Yeni Çağ Avrupa’sında yaygınlaşan uygulamanın aksine genellikle harbe 

adı verilen kısa mızraklar kullandıkları söylenebilir. Kemalpaşazâde 1453 İstanbul 

                                                 
862 Oiger Chiselin Busbecq, a.g.e., s.197. 
863 Henry Blount, a.g.e., s. 10. 
864 Copi: Macarca da Kopja, Almanca da Copie olarak geçen bu kelime 15-16 yüzyıllarda süvarilerin 
kullandığı ve en az 3m uzunluğundaki mızrak bir türüdür. Stephan Gerlach, a.g.e., C.I, s.61    
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Kuşatmasında Azap askerlerinin mızraklar kullandığını belirtmiştir865. Mohaç Savaşı’nda 

esir düşerek uzun yıllar Osmanlı topraklarında yaşayan Bartholaeus Georgievic, Osmanlı 

gazilerinin düşmana yaptıkları ilk saldırıda mızraklarını kullandıklarını ve kalkan mızrak 

ve paladan başka silahları olmayan bu askerlerin düşmanların başlarını ve ellerini hedef 

aldıklarını vurgulamıştır866.  

Mızrakların yeniçeriler tarafından da sıklıkla kullanılan silahlar olduğuna dair 

veriler bulunmaktadır. Nicolas de Nicolay, yeniçerilerin bazılarının kargı, racon* veya 

yarım mızrak taşıdıklarını belirtmiştir.867 Antoine Galland, 1672 Sefer merasimi geçit 

törenini aktarırken; yeniçerilerin omuzları üzerinde tahtası sarı bakırdan çivilerle dolu 

yarım mızraklar taşıdığını yazmıştır868. Ayrıca görsel verilere dayanarak 17. yüzyıldan 

itibaren peyklerin ve solakların da mızrak taşımasının yaygınlaşmaya başladığını ifade 

etmek mümkündür. (Resim:20)  

Daha önce de belirtildiği üzere; piyadelerin mızrakların kullanımının dayandığı 

esasların süvarilerinkinden farklı olduğu görülmektedir. Piyadeler mızrağı karşıt güç 

yaratacak bir destek noktasına dayanarak kullanmaktadırlar. Bu destek noktaları, toprak 

veya sağlam bir yüzey olabilmekle beraber genellikle insan vücudunun aldığı duruş 

pozisyonlarının kendisini de olabilmektedir. Özellikle mızrakların süvarilere karşı 

kullanımında piyadelerin yükseklik ve hız yönünden karşılaştıkları dezavantajlı durumun 

giderilebilmesi için doğru vücut pozisyonlarının alınmasının son derece önemli olduğu 

düşünülmektedir. Bu yüzden, piyadelerin etkili bir şekilde mızrak kullanması talimlerle 

geliştirilen bir beceriyi gerektirmektedir. Günümüzde Kopenhag Müzesinde bulunan 

Memlûk döneminden kalma bir furusiyya yazmasında bulunan ve bir piyadenin delikli 

                                                 
865“Azab alayı ki deşt ü sahrâyı dutup fevç fevç yürirdi, güya bir lâlezârdı ki bâd-ı bahâr önünce harbelerle 
harbe muntazırdırlar” Kemalpaşazâde (İbn Kemal), Tevârih-i Âl-i Osman, VII. Defter, Haz. Şerafettin 
Turan, TTK Basınevi, Ankara:1991, s.47. 
866Nurdan Melek Aksulu, a.g.e., s.57. 
*YN: Bir tür eğri demirli mızrak 
867 Nicolas de Nicolay, a.g.e., s. 193. 
868 A. Galland, a.g.e., C.I, s.123.  
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bir tahta üzerinde gerçekleştiği talimi gösteren minyatür, bu tür talimlerin İslam 

dünyasında gerçekleştirildiğini açıkça ortaya koymaktadır. (Resim:86a-b)   

Osmanlı piyadelerinin mızrakla yaptığı talimlere ilişkin fazla bir veriye 

rastlanılmamıştır. Ancak; mızrakları sıklıkla kullanan yeniçeriler tarafından 

talimhanelerde düzenli olarak yapılan talimlerin içinde mızrak talimlerinin de yer aldığını 

düşünmemek için bir sebep bulunmamaktadır. Nitekim Ali Ufki Bey’in Topkapı 

Sarayındaki iç oğlanlarının talimlerinden birinin mızrak talimi olduğunu bildirmesi 

dikkat çekicidir. Bununla birlikte; Ali Ufki Bey’in aşağıda sunulan aktarımından da 

anlaşılacağı üzere; iç oğlanlarının daha çok mızrak fırlatmaya yönelik bir talim 

yaptıklarını belirtmek gerekir869:  

“İç oğlanı Mızrak Talimi: Altıncı talim mızrak talimidir. 
Mızrakta hedef vurmaya alışmak için başlangıçta oldukça 
ağır bir demir kazık kullanıp onu olabildiğince uzağa 
fırlatırlar. Güçleri arttıkça vurmaları gereken hedeften her 
seferinde biraz daha uzaklaşırlar ve bu talime öylesine 
alışır, o kadar mükemmelleşir ve ustalaşır, mızraklarıyla o 
kadar isabetli atış yapar hale gelirler ki, hedeflerini elli 
adım uzaktan bizim tüfeklerimiz ve diğer ateşli 
silahlarımızla sağladığımız isabeti hiç aratmayacak 
biçimde vurabilirler” 

Süvarilerin atlarla oynadıkları çeşitli oyunlardan bazılarının ise aslında mızrak 

talimini içerdiği söylenebilir. Örneğin; Busbecq, Türklerin Macaristan içindeki ilk 

garnizonu olan Gran’da süvarilerin yere bir top atarak atlarını hızla koşturmaları ve 

sonrasında mızraklarının ucuyla topu aldıklarına dayalı bir oyun oynadıklarını 

yazmıştır870. Reinhold Lubenau da içinde bulunduğu elçilik heyetinin Estergon’da 

karşılanması sırasında benzer bir oyuna şahit olduğunu; Osmanlı süvarilerinin bazılarının 

yere bir Macar şapkası attıktan atlarıyla dörtnala üzerine giderek mızraklarını şapkaya 

saplayıp yerden kaldırıldığını ifade etmiştir871.  

                                                 
869 Ali Ufki Bey (Albertus Bobovius), Santuri Ali Ufki Bey’in Anıları: Topkapı Sarayında Yaşam, Haz. 
S. Yerasimos ve A. Berthier, Çev. A. Berktay, Kitap Yayınevi, İstanbul: 2012, s. 60.    
870 Oiger Chiselin Busbecq, a.g.e., s.17.  
871 Reinhold Lubenau, a.g.e., s. 97. 
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 Mızrakların İslam dünyasında Sultanlar tarafından kullanılan silahlardan biri 

olduğu bilinmektedir. Özellikle Anadolu Selçuklu sikkeleri üzerindeki mızraklı süvari 

motifleri, mızrakların Orta Çağ Anadolu’sunda kullanılan hükümdarlık alametlerinden 

biri olduğuna işaret etmektedir872. 

Çeşitli minyatürlerde Osmanlı padişahlarının da elinde mızrakla avlandığı 

sahnelere rastlamak mümkündür. Osmanlı Padişahlarından bazılarının da savaşlarda 

mızrak kullandığına dair yazılı veriler de bulunmaktadır. Bunlardan en dikkat çekici olanı 

Fatih Sultan Mehmet’in Belgrat Kuşatmasında mızrak kullandığına ilişkin aktarılan 

bilgidir. Tarihi kaynakların çoğu, 1456 tarihinde Belgrat Kuşatmasının sonlarında huruç 

yapan Macar askerlerinin Osmanlı Ordusunu bozguna uğramak üzere iken Fatih Sultan 

Mehmet’in atını Macar askerlerinin üzerine sürdüğünü, kendisi de yaralanmasına 

rağmen* üç Macar askerini öldürdüğünü ve bunu gören Osmanlı Kara Kuvvetlerinin 

toparlanarak Macar askerlerini kaleye doğru geri püskürttüğünü yazmaktadır. Fatih 

Sultan Mehmet döneminde yaşamış olan Tursun Bey, Fatih Sultan Mehmet’in bu 

saldırıda mızrak kullandığını belirtmektedir873. Bu olayı yaklaşık 130 yıl sonra tasvir eden 

Hünernâme minyatürlerinde Fatih Sultan Mehmet’in elinde kılıç ve kalkanla ile tasvir 

edildiği görülmektedir. (Resim:24) Bu durum, bazı Osmanlı tarihî kaynaklarında 

padişahın bahse konu saldırı sırasında kılıç da kullandığının ifade edilmesinden 

kaynaklanmaktadır.  Nitekim, Kemalpaşazâde Fatih’in düşmana kılıçla saldırdığını ve 

çarpışma sırasında öldürdüğü askerlerden ikisini kılıç darbesiyle diğerini de mızrakla 

öldürdüğünü yazmıştır874. Her hâlükârda, Fatih Sultan Mehmet’in hayati tehlikenin bu 

kadar yüksek olduğu kritik bir saldırıda kullandığı silahlardan birinin mızrak olması 

                                                 
872 Gündegül Parlar, Anadolu Selçuklu Sikkelerinde Yazı Dışı Figüratif Öğeler, Kültür Bakanlığı, 
Ankara: 2001, s.31-63.  
* YN: Kaynaklarda Fatih Sultan Mehmet’in yaralandığı yer hakkında farklı bilgiler bulunmasına rağmen 
hemen hepsi yaralandığı konusunda hemfikirdir.  
873“Dahı cıdasını eline aldı, mukabiline gelen kafir tulpına depdi, seçilip ileri gelen afaritden üçini toprağa 
saldı…”Tursun Bey, a.g.e., s. 82 
874 Kemalpaşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, VII. Defter, s.134-136  
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konumuz açısından oldukça dikkat çekicidir.  Mızrak kullanmayı en çok tercih eden 

Osmanlı padişahının IV. Murat olduğunu söylemek mümkündür. Zira 1635 Revan ve 

Tebriz Seferi Rûznâmelerinde sunulan bilgiler ışığında; IV. Murat’ın mızrak oyunlarını 

ve talimlerini çok sevdiği, mızrakla avlanmayı tercih ettiği ve savaş tatbikatında mızrak 

kullandığına dair veriler bulunmaktadır875. IV. Murat’ın, 1638’deki Bağdat seferi 

sırasında da uzun mızrakla bir nümayişe katıldığı görülmektedir876. 

Padişahların yanı sıra, 14. ve 18. yüzyıllar arasında Osmanlı İmparatorluğunda; 

kapıkulu süvarileri, tımarlı sipahiler, akıncılar, deliler, serhat kulu süvarileri, yeniçeriler, 

azebler ve gönüllü gaziler gibi ordunun muharip kuvvetlerinin önemli bir bölümü 

tarafından kullanılan mızraklar, diğer pek çok geleneksel silah türünde olduğu gibi, askerî 

işlevlerini 18. yüzyılın ortalarından itibaren yitirmeye başlamıştır. Ancak 19. yüzyılın 

ikinci yarısından sonra mızraklı süvari alaylarının kurulmaya başlamasıyla kısıtlı ve 

sembolik de olsa tekrar Osmanlı Kara Kuvvetlerinde yer bulan mızrakların kullanım 

alanları 20. yüzyılın başlarında tamamen değişen modern savaş yöntemleri ve askerî 

teknolojiyle birlikte tamamen ortadan kalkmıştır877. 

 

3.1.2.2. Sırıklı Silahlar (Baltalı Mızraklar, Çengeli Mızraklar, Zıpkınlar ve 

Tırpanlar) 

Osmanlı İmparatorluğunda sırıklı silahların, birbirinden çok farklı olan 

biçimlerine ve kullanımlarına bakılmaksızın genel bir ifadeyle mızrak, sünü ve harbe gibi 

isimlerle anılmasının; günümüzde uzun bir sapın ucunda namlusu, ağzı veya temreni 

bulunan tüm silahların “mızrak” kategorisinde ele alınmasına yol açtığını söylemek 

mümkündür. Bununla birlikte; uzun bir sırık üzerinde büyük kesici namluların ve 

                                                 
875 IV. Murâd’ın Revân ve Tebriz Seferi Rûz-Nâmesi, Haz. Yunus Zeyrek, Ankara: Kültür Bakanlığı, 
Ankara: 1999, s.24, 29, 43, 44, 50.  
876IV. Murad’ın Bağdad Seferi Menzilnâmesi, Haz. Songül Çolak, İdeal ve Yayıncılık, İstanbul: 2015, 
s.56 
877 Nejat Eralp, a.g.e., s.51,  
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ağızların, delici temrenlerin, darbe etkisi yaratan tokmakların ve çengellerin sadece 

birkaçını veya hepsini bir arada bulundurabilen silahların, kavramsal olarak “sırıklı 

silahlar” çerçevesinde ele alınmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir.  

Farklı biçimlere sahip çok sayıda türü bulunan sırıklı silahların önemli bir 

bölümünün saplama, kesme ve çekme etkileri yüksek olan silahlar olduğu söylenebilir. 

Burada altı çizilmesi gereken nokta, bu silahların genellikle tüm bu işlevleri eşit derecede 

yerine getirebilme potansiyeline sahip olmalarıdır. Fakat bazı türlerde, silahın bir 

işlevinin diğerlerinden daha ön plana çıkartabildiği de görülmektedir.  

Bu silahların dikkati çeken en önemli özelliklerinden biri de piyadeler tarafından 

kullanılmak amacıyla tasarlanmış olmalarıdır. Uzun sapları, geniş yüzeyli kesici 

namluları, ağızları ve uzun temrenleriyle ağır ve hantal olan bu silahların süvari 

kullanımına pek uygun olmadığı; ancak mesafeli bir dövüş olanağı sağlamaları ve 

düşmanı sendeletmeye, düşürmeye, silahsız bırakmaya ve karşı atakları savuşturmaya 

oldukça uygun silahlar olmaları gibi nedenlerle süvarilere karşı oldukça etkili silahlar 

olduğu söylenebilir.  

Sırıklı silahların uçlarındaki sivri temrenler düşmanın vücudunu dürterek baskı 

yoluyla delme amacıyla gerçekleştirilen saldırılarda kullanmaya uygudur. Bu yönleriyle 

mızraklar gibi kullanılabilmektedir. Namluda veya ağızda bulunan geniş kesici yüzeyler 

ise savurma ve darbe vurma yoluyla düşman üzerinde tahrip edici etki yaratabilmektedir. 

Sırıklı silahların çoğunda çengel biçiminde temrenler bulunduğu görülmektedir. 

Çengeller genellikle süvarileri yakalayarak atlarından düşürmek veya kuşatmalarda 

düşman piyadesini surların üstünden çekmek amacına hizmet etmektedir.  

Elimizdeki veriler yola çıkarak; Osmanlı piyadelerinin genellikle çengellere sahip 

sırıklı silahları (çengelli uzun mızrak) sıklıkla kullanmayı tercih ettikleri söylenebilir. 

Osmanlı Kara Kuvvetlerinde çengelli uzun mızrakların kullanımına ilişkin tespit 

edebildiğimiz en eski tarihli veriler 1422 İstanbul Kuşatmasına dayanmaktadır. 1422 
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Kuşatmasının görgü tanığı olan John Kananos (İoannes Kananos), bu kuşatma sırasında 

Osmanlı Kara Kuvvetleri tarafından kullanılan silahları sıralarken bir tür çengelli 

mızrağın da ismini zikretmektedir878. 1453 yılında İstanbul’un Fethine şahit olan Osmanlı 

müellifleri ise kuşatma sırasında Osmanlı askerlerinin çengelli mızraklar kullandığını 

ifade etmektedirler. Tursun Bey, kuşatma sırasında topların açtığı sur gediklerinde 

yapılan çarpışmalarda Osmanlı askerlerinin çengelli mızraklar kullandığını yazmıştır879. 

Mihail Kritovulos ise, İstanbul surlarına yapılan ilk saldırının başarısız olmasının 

ardından gerçekleştirilen saldırılarda, Osmanlı askerlerinin mızraklarının uçlarına 

bağladıkları çengellerle surları koruyan askerleri ve tahkimatlarda bulunan her şeyi 

çekmeye çalıştıklarını ifade etmiştir880. 

Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos’u fethettiği kuşatmayı tasvir eden bir 

minyatürde yeniçerilerin çengelli uzun mızraklarla resmedilmesi, bu silahların Rodos 

Kuşatmasında da kullanıldığını düşündürtmektedir. (Resim:9) Osmanlı askerlerinin 

Kanuni Sultan Süleyman’ın Zigetvar Kuşatması sırasında uzun çengelli mızraklarla 

müdafileri dışarı çektiğini ifade eden İbrahim Peçevi ise ayrıca; 1584-1585 yılında 

Safevilere karşı Tebriz’i savunan Osmanlı gazilerinin, Safevilerin surlara 40 merdiven 

dayaması üzerine kancalarla merdivenleri içeri çektiğini yazmıştır881.  

Yazılı kaynaklar ve görsel veriler incelendiğinde; baltalı mızrakların Osmanlı 

piyadeleri tarafından sıklıkla kullanılan bir diğer sırıklı silah türü olduğu görülmektedir. 

Uzun bir sapın üzerinde hilal biçiminde tek veya çift ağızlı baltalar, tepelik veya arkalık 

kısmında uzun sivri temrenler bulunan bu tarz silahların saplarının uç kısmının da 

genellikle sivri olduğu görülmektedir. (Resim:14) 

                                                 
878 Giovanni Cananos, L’assedio di Constantinopoli, Ed. and İtilian Trans. E. Pinto, Messina:Edas, 
1977,’den aktaran Marc Charles Bartusis, a.g.e., s.337. 
879 “Ve top yıkuğı rahnelerinde aşağadan yukaruya, yukarudan aşağaya çakacak kılıçlar ile ve çengellü 
sünülerve harbeler ile muhârebe vü dürtüşmekte”, Tursun Bey, a.g.e.,s.56   
880 Mihail Kritovulos, a.g.e.,s.82 
881 Peçevi İbrahim Efendi, a.g.e., C.I, s.294 ve s. 95-98. 
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Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetleri içinde bu tarz silahları en yoğun olarak 

kullanan askerî birimin yeniçeriler olduğu söylenebilir. Yeniçerileri baltalı mızraklar ve 

çengelli uzun mızraklarla tasvir eden resim ve minyatürlere rastlanmaktadır. (Resim:7)  

Stephan Gerlach, 1575 yılında III. Murat’ın avdan dönüşü sırasında padişaha eşlik 

eden yeniçerilerin bazılarının elinde kılıç, tüfek ve kancalar gördüğünü ifade etmiştir. 

Ayrıca; Gerlach, bazı yeniçerileri de ellerinde kadife ile kaplı, ipek püsküllerle süslenmiş 

baltalı mızraklar taşıdığını yazmıştır882. Yeniçerilerin farklı türlerde sırıklı silahlar 

kullandığı hususunda Evliya Çelebi de bilgiler sunmaktadır. Evliya Çelebi, Yıldız 

dağlarında avcılar odasına bağlı yeniçerilerin pür silah bir şekilde türlü türlü silahlara 

sahip olduklarından bahsederken “pençe harbe”, “çatal harbe”, “gelberi harbe”, “zıpkın 

harbe”, “çengâl harbe” ve “şiş harbe” gibi bazı harbe çeşitlerinin isimlerini zikretmiştir; 

ki bahsedilen bu silahlar arasında, şiş harbelerin haricindekilerin sırıklı silah türlerinden 

bazıları olduğu düşünülmektedir883.  

Kesin olmamakla birlikte; Evliya Çelebi’nin yukarıda adını zikrettiği silahların 

bazılarının hangi silahlar olduğunu tahmin etmek mümkündür. Örneğin; zıpkın harbeler, 

üçgen bir temrenin boyun kısmında sivri uçlu, keskin yukarıya ve aşağıya kıvrık kancaları 

bulunan silahlardır884. Çatal harbelerin ise sapın ucunda yatay bir eksenden dikey olarak 

sivrilen iki veya üç temrenli silahlar olduğunu söylemek mümkündür. Pençe harbeler 

hakkında bir veri bulunmamaktadır. İsimlerinden yola çıkarak gelberi harbeler ve çengâl 

harbelerin ise çengellere sahip olduğu düşünülmektedir. Bu hususlara ek olarak; tarihi 

kaynaklar sırıklı silahlar kategorisinde ele alınabilecek bir silah türü olan “tırpanlar”dan 

da bahsedilmektedir. Kont Marsigli ve Ahmet Cevad Bey, bunları uzun bir sapın ucunda 

geniş yüzeyli bir eğri kılıç biçiminde namlulara sahip silahlar olarak göstermişlerdir; ki 

                                                 
882 Stephan Gerlach, a.g.e., C.1, Ed. Kemal Beydili, s.228-229  
883“Her birinde gûna-gûn pençe harbe ve çatal harbe ve gelberi harbe ve sıpkın harbe ve çengâl harbe ve 
şiş harbe-i gûna-gûnlar…” Evliya Çelebi, a.g.e., YKY, C.I, s.279.  
884 Nejat Eralp, a.g.e., s.55 
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Nejat Eralp’ın da buna dayanarak tırpanları tüm sırıklı silahların genel bir adı olarak, daha 

geniş bir çerçevede tanımladığı görülmektedir885.  

Çok sayıda türü bulunduğu anlaşılan sırıklı silahların Osmanlılar tarafından imali 

hakkında elimizde fazla bir veri bulunmamaktadır. Müzelerdeki örneklerden yola 

çıkarak; meydan muharebeleri sonrasında veya fethedilen kalelerin cebehânelerinden 

ganimet olarak ele geçirilen sırıklı silahların kullanımının yaygın olduğunu düşünmek 

mümkündür. (Resim:87) Bununla birlikte; İstanbul’daki Askerî Müzede ve Topkapı 

Sarayı Müzesinde Osmanlı yapımı sırıklı silahların bulunması, bu tür silahların Osmanlı 

İmparatorluğundaki mızrakçı esnafı tarafından da imal edildiğini düşündürtmektedir. 

(Resim:88)  

Avrupa’da piyadeler arasında 14. yüzyıldan itibaren yaygınlaşan sırıklı silahlar, 

17. yüzyıldan itibaren yine Avrupa’da törensel amaçlarla kullanılmaya başlanmıştır886. 

Sırıklı silahların Osmanlı Kara Kuvvetlerindeki durumunun da çok farklı olmadığı 

söylenebilir. 15. ve 16. yüzyıllarda, özellikle yeniçeriler arasında yaygın bir şekilde 

kullanıldığı anlaşılan sırıklı silahların, 17. yüzyıldan itibaren yine yeniçeriler, çeşitli saray 

görevlileri, peykler ve solakların tarafından daha çok törenlerde taşınmaya başlandığı 

görülmektedir. Osmanlı silah kültüründe köklü bir yer edinememeleri nedeniyle de 19. 

yüzyılın sonlarından itibaren büyük ölçüde görünürlüklerini yitirdiklerini ifade etmek 

mümkündür.  

 

3.1.2.3. Ciritler 

İnsanoğlunun kullandığı en eski silahlardan biri olan ciritler, genellikle fırlatma 

amacıyla kullanılan kısa bir mızrak türüdür. Tarih boyunca dünyanın pek çok bölgesinde 

                                                 
885 Nejat Eralp, a.g.e., s.55 
886 Charles Foulkes, Armour and Weapons, Clarendon Press, Oxford: 1909, s.104.  
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farklı biçim ve türleri kullanılan ciritler, Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetleri 

tarafından da yaygın ve etkili bir şekilde kullanılmıştır.  

Osmanlı İmparatorluğunda, savaş amaçlı olduğu kadar avcılık ve spor amaçlı 

olarak da kullanılan Osmanlı ciritlerinin yakın mesafeden fırlatılmak üzere tasarlandığını 

ve son derece iyi bir dengeye sahip olduklarını ifade etmek mümkündür. 

İnceleme fırsatı bulunan az sayıdaki örnekten yola çıkarak; Osmanlı savaş 

ciritlerinin boylarının 55 cm. ilâ 90 cm. arasında değiştiğini, fakat genellikle 60-70 cm 

arasında olduklarını; ayrıca spor amaçlı kullanılan temrensiz ciritlerin ise biraz daha uzun 

olduğunu söylemek mümkündür. Ancak spor amaçlı oynanan cirit oyunlarındaki ciritler 

ile bir silah olarak imal edilen ciritlerin de birbirinden farklı niteliklere sahip olduğu göz 

önünde bulundurulmalıdır. Zira bazı çalışmalarda boylarının 130-140 cm. civarında 

olduğunu ifade edilen Osmanlı ciritlerinin önemli bir bölümünün savaş ciritleri değil, spor 

amaçlı kullanılan ciritler olduğunun altını gerekir887.  

Klasik Dönem Osmanlı ciritleri; temren, sap ve baş olmak üç bölümden 

oluşmaktadır. Temren boyları 10 cm. ilâ 15 cm. arasında değişen Osmanlı ciritlerindeki 

temrenlerin, ciritlerin toplam boyu ile kıyaslandığında oldukça uzun olduğu söylenebilir. 

Çivilerin perçinlenmesiyle sapa tutturulan temrenler, uzun sivri uçlara sahiptir ve 

genellikle dörtgen veya yıldız kesitlidir. Dövme çelik olan temrenlerin sapla birleştiği 

etek kısmının altın ve gümüşle kaplandığı örneklere bazı özel koleksiyonlarda 

rastlanmaktadır. (Resim:89) 

Osmanlı ciritlerinin sap bölümlerinin ise ağaçtan olduğu görülmektedir. 1655-

1656 yılları içinde yaklaşık 9 ay İstanbul’da kalan Jean Thévenot, cirit oyunlarıyla ilgili 

gözlemlerini anlatırken; ciritleri genellikle 3 ayak boyunda ve 2-3 parmak kalınlığında* 

olan hurma ağacında yapılmış bir sopa olduğunu ifade etmiştir888. Cirit kelimesinin 

                                                 
887 Örneğin bkz. Nejat Eralp, a.g.e., s.52. 
*YN: Burada verilen bilgiler yaklaşık olarak 90 cm uzunluğuna ve 2,5-3 cm çapına tekabül etmektedir. 
888 Jean Thévenot, a.g.e., s.72. 
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Arapça “kabuğu soyulmuş hurma ağacı” anlamına gelen “cerîd” kelimesinden gelmesi, 

cirit saplarının hurma ağacından yapıldığı bilgisini doğrular niteliktedir889. Bununla 

birlikte; savaşlardaki kullanım alanları ve yapısal özellikleri dikkate alınarak; Osmanlı 

savaş ciritlerinin yapımında meşe, kayın ve ceviz gibi kolay temin edilebilir, sert ve 

esneme payları düşük olan ağaçların kullanılmış olabileceği düşünülmektedir.  

Müze ve koleksiyonlardaki örnekler incelendiğinde; silah olarak kullanılan bazı 

ciritlerin saplarının metal sicimler veya plakalarla kaplandığı görülmektedir. Cirit 

başlarının da temrenler gibi metal plakalarla kaplandığı çok sayıda örneğe rastlamak 

mümkündür. Silindir ve dikdörtgen formunda olan baş kısmındaki metal kaplamaların 

üzerinde, genellikle kazıma tekniğiyle yapılmış bitkisel süslemeler veya sülüs yazılar 

bulunmaktadır. (Resim:90a-b) 

Osmanlı ciritlerinin genellikle uzun dikdörtgen deri bir kubur içinde, baş kısımları 

dışarıda kalacak şekilde ikili veya üçlü bir şekilde taşındığı anlaşılmaktadır. Bir kubur 

içinde, tek balçaklı bir kısa bir meç ve iki ciridin bulunduğu bazı örneklere de rastlamak 

mümkündür. (Resim:91) 

Ciritlerin, Osmanlılardan önce Türkler tarafından savaşlarda son derece etkili bir 

biçimde kullandığına dair veriler mevcuttur. Örneğin; 1192 yılında Ramle yakınlarında 

Selahaddin Eyyûbi’ye bağlı birlikler tarafından pusuya düşürülen ancak çok fazla hasar 

görmeyen Haçlı kuvvetlerinin, bölgede bulunan Türkmenlerin Eyyubilere yardıma gelip 

ellerindeki ciritleri etkin bir şekilde kullanmasıyla büyük kayıplar verdiğine dair bilgiler 

bulunmaktadır890. Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde daha çok süvariler 

tarafından kullanıldığı anlaşılan ciritlerin, savaş meydanlarındaki kullanımlarına ilişkin 

veriler oldukça kısıtlıdır. Ancak tanık olduğu olayları detaylı bir şekilde aktaran nadir 

Osmanlı müelliflerinden biri olan Evliya Çelebi’nin 1663 yılında Ciğerdelen Ovası ve 

                                                 
889 Feyzi Halıcı, “Cirit”, DİA, Cilt: 8, Yıl: 1993, ss.26-27, s.26  
890 David Nicolle, Warriors and Their Weapons Around the Time of the Crusades: Relationships 
between Byzantium, the West, and the Islamic World, Variorum Collected Studies: 756, Aldershot: 
2002, s. 16 
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Muradova Vadisi'nde gerçekleştirilen savaşta Osmanlı süvarilerinin attıkları ciritler ve 

kullandıkları mızraklarla Avusturya ordusuna verdiği zarardan bahsetmesi; bu silahların 

17. yüzyılın ikinci yarısında savaşlarda aktif bir şekilde kullanıldığını göstermektedir891.  

Günümüzde ciritler; ağırlık merkezinin biraz gerisinden tutularak, kol gücüyle ve 

bilek hareketleriyle fırlatılmaktadır. Atış sırasında bileğin döndürülmesi son derece 

önemlidir. Zira ciridin hızının önemli bir bölümü son bilek hareketinin başarısına 

bağlıdır. Günümüzde uygulanan cirit fırlatma tekniklerinin Osmanlılar tarafından 

uygulanan tekniklerin devamı olduğu düşünülmektedir. Osmanlılar tarafından uygulanan 

cirit fırlatma tekniklerinin cirit oyunları vasıtasıyla kuşaktan kuşağa aktarılarak 

yaşatıldığı düşünülmektedir. Nitekim, izlediği cirit oyunlarıyla ilgili gözlemlerini aktaran 

Jean Thévenot’un, cirit oyuncularının rakibine elindeki ciridin boyu kadar yakınına 

gelince ciridi eliyle çevirip darbenin gücünü iki katına çıkararak rakibinin tam sırtına son 

derece hünerli bir şekilde fırlattığını belirtmesi; günümüzde uygulanan yöntemlerin 

eskiden Osmanlılar tarafından da uygulandığına işaret etmektedir892.  

Yüzyıllar boyunca Türkler tarafından oynanan ve bir ata sporu olan cirit oyununun 

Osmanlılar arasında rekabete dayalı bir spor olduğuna dair işaretler bulunmaktadır. 

Örneğin; aralarındaki rekabetin II. Bayezid’in Amasya’daki Şehzadelik günlerine kadar 

uzandığı sanılan Enderun’daki Lahanacı ve Bamyacı cirit takımları arasındaki 

çekişmenin 19.yüzyılın ilk çeyreğine kadar uzandığı bilinmektedir893.   

Osmanlıların “Harhari” olarak andığı894 ve sadece Osmanlı şehirlerinin 

meydanlarında değil köy yerlerinde de sıklıkla oynandığı bilinen atlı cirit oyunun895; 

sosyal bir eğlence aracı olduğu kadar, cirit fırlatma, alan kullanımı ve binicilik 

becerilerini de geliştiren bir askerî talim oyunu olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim 

                                                 
891 Evliya Çelebi, a.g.e., C6/2, YKY, s.390. 
892 Jean Thévenot, a.g.e., s.72. 
893 Tuncer Baykara, Türk Kültür Tarihine Bakışlar, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 
Ankara:2001, s.213. Atıf Kahraman, a.g.e., s.499-505. 
894 Atıf Kahraman, a.g.e., s.497. 
895 Özdemir Nutku, IV. Mehmet’in Edirne Şenlikleri (1675), TTK Basımevi, Ankara, 1987, s.107.  
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Reinhold Lubenau; Osmanlı sipahilerinin cuma günlerinde, bayram günlerinde ve yaz 

aylarında her gün, etrafı duvarlarla çevrili büyük bir meydan olan Sipahi Meydanında 

toplanarak, Safevilerle yapacakları savaşlarda onların silahlarına eşdeğer silahlarla karşı 

koyabilmek amacıyla cirit oynayarak talim yaptıklarını yazmıştır896. Jean Baptise 

Tavernier ise Topkapı Sarayında ok ve cirit atmada eğitimli kişilerin başında “cirit beyi” 

adlı bir amirin bulunduğunu; Sarayda bulunan bir meydanda her cuma günü büyük bir 

talim yapıldığını ve bu talimler için alanda yaklaşık 1500 kişinin toplandığını ifade 

etmiştir897. Osmanlı sarayında cirit oyununun ne derece ciddiye alındığına ilişkin Paul 

Rycault da önemli veriler sunmaktadır. Rycault, beylerbeyi ve paşaların hizmetkârı olan 

mıhlacıların çok iyi biniciler ve cirit atıcıları olduklarını belirterek, cirit oyununun 

Türklerin başlıca meşgalesi olduğunu ve cirit oyunlarının mücadeleci geçtiğini ve 

padişahın gözüne girebilen usta bir ciritçinin zeamet veya tımar alabileceğini 

belirtmiştir898.  (Resim:92a) 

Aslında, özellikle İstanbul’da atlı sporların yapıldığı meydanların çok olduğu ve 

cirit oyunlarının da genellikle bu meydanlarda oynandığı anlaşılmaktadır. At Meydanı, 

Gülhane yakınlarındaki Sipahi Meydanı, Kadırga semtinde olan Cündi Meydanı* ve 

Kağıthane civarındaki Cirit Meydanı şu ana kadar kaynaklardan yerini tespit 

edebildiğimiz atlı spor alanlarından bazılarıdır.  

18. yüzyılın ilk yarısında, İstanbul’da bulunmuş olan James Dallaway’ın da At 

Meydanında oynanan cirit oyunlarını izlediği ve epey etkilendiği anlaşılmaktadır. 

Dallaway’ın verdiği bilgiler cirit oyunun 18. yüzyılın başlarında Osmanlı toplumunda, 

[özellikle de gençler arasında] çok popüler olduğu savını teyit eder niteliktedir. Ayrıca 

Dallaway’ın, Osmanlı tarihî kaynaklarında atının tökezlemesi sonucu düşerek vefat ettiği 

                                                 
896 Reinhold Lubenau, a.g.e., C.I, s. 228-229. 
897 Jean Baptise Tavernier, 17. Yüzyılda Topkapı Sarayı, Ed. Necdet Sakaoğlu, Çev. Teoman Tunçdoğan, 
Kitap Yayınevi, İstanbul: 2007, s.30 
898 Paul Rycaut, a.g.e., s. 381. 
* YN: Kumkapanı ile Çatladıkapı arasında bulunan Kadırga semtinde yer alan bu meydanın isminin halk 
arasında değişime uğraması sebebiyle “Cinci Meydanı” olarak anıldığı görülmektedir.   
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bilgisi verilen Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşa’nın cirit oynarken öldüğü bilgisini 

vermesi; 18. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı toplumunda böyle bir söylencenin olduğunu 

ortaya koyması bakımından dikkat çekicidir899.    

Aslında görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak; cirit oyununun çoğu zaman 

ağır yaralanmalarla, kimi zaman da ölümlerle sonuçlanan tehlikeli bir oyun olduğunu 

söylemek mümkündür. Cirit oyunlarında daima bir bacağın kırıldığını veya bir gözün 

çıktığını ifade eden Tavernier, çoğu defa feci kazalarla neticelenen bu oyunu izleyen 

padişahın oyunlarda sakatlanan her bir kişiye mükafat olarak birer kese altın verdiğini 

yazmıştır900. Bu oyun sırasındaki kazaların sadece cirit atımından kaynaklanmadığı; 

atların çarpışmasının da ciddi kazalara yol açabildiği söylenebilir. 18. yüzyılda 

İstanbul’da bulunmuş olan Halep Fransız konsolosu Gedeyn le Turc, cirit oyunu sırasında 

binicilerin çarpışmasının da insanların ve atların ölümüne yol açtığını ve bu tarz olaylara 

üç defa şahit olduğunu belirtmiştir901. Osmanlı Şer‘iyye Sicillerinde de benzer pek çok 

vakaya rastlamak mümkündür. Örneğin; 16 Kasım 1670 (3 Recep 1081) tarihinde 

Mehmet Ağa adlı bir şahsın Konya’daki Mevlâna Meydanında cirit oynarken kulağına 

cirit gelmesi sonucu hayatını kaybettiği ve bu olayın tetkik edilerek olay hakkında keşif 

yapıldığı görülmektedir902.   

Cirit oyunu sırasında kullanılan aletlerden birinin de süvarilerin atlarının 

eyerlerine iliştirilmiş ahşap saplı bir demir kanca olduğuna dair veriler vardır. Okçuluk 

oyunlarında da kullanılan bu kancalar yere düşen mızrak ve okların at üstündeyken 

alınması amacıyla kullanıldığı anlaşılmaktadır. İstanbul’daki cirit oyunlarını izleyen 

Baron Wenceslaw Wratislaw, cirit oyuncularının birbirlerine attıkları ciritleri, atları 

                                                 
899 Bkz. James Dallaway, Constantinople Andent and Modern, (1725-?), London:1797, p.69-70, çevirisi 
için bkz. “Eremya Çelebi Kömürciyan, İstanbul Tarihi (XVII. Asırda İstanbul), Çev. Hrand D. 
Andreasyan, Haz. Kevork Pamukciyan, Eren Yayıncılık, İstanbul: 1988” adlı eserin I Bölüm Notları: s.93. 
900 Jean Baptise Tavernier, a.g.e., s.30 
901 Journal et Correspondance de Gedeyn le Turc, Consul de France a Alep (1623-1625, Paris) 1909, p. 126 
için bkz. Eremya Çelebi Kömürciyan, a.g.e., I Bölüm Notları: s.92. 
902 Konya Şer‘iyye Sicilleri, 14. Defter, 171. Sayfa-2.Belge, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Kütüphane 
Mikrofilm Arşivi. 
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doludizgin koşarken eyer başına ilişik olan çengelli değnekleri ellerine alarak yerden 

topladıklarını; fakat bazı oyuncuların büyük hünerler göstererek bu ciritleri son sürat 

koşan atlarından atlayarak yerden alıp hiç yardım görmeden ve üzengileri kullanmaksızın 

atlarına bindiklerini yazmıştır903. Kahire’de düzenlenen cirit oyunlarını da izleme fırsatı 

bulan Jean Thévenot, benzer kancaların burada da aynı şekilde kullandığını görmüş; fakat 

Kahire’deki cirit oyuncularının kancaları yenlerinin içinde taşıdığını belirtmiştir904. 

Sadece barış zamanlarında şehirlerde değil, seferler sırasında da askeri hazır 

tutmak amacıyla cirit oyunlarının oynandığı görülmektedir. Örneğin; 1635 yılında Revan 

Seferine çıkan IV. Murat’ın yol boyunca fırsat buldukça maiyeti (iç halkı, paşaları, 

enderûn ve diğer kapı kulları) ve sipahileriyle birlikte onları savaşa hazır tutmak için cirit 

oynadığı anlaşılmaktadır905.  

Aslında cirit oyunun özellikle 17. ve 18 yüzyıllarda padişahlar tarafından hem 

severek izlenilen hem oynanan bir oyun olduğunu söylemek mümkündür. Mustafa 

Sâfî’nin “Zübdetü’t-Tevârîh” adlı eserinde I. Ahmet’in iyi bir kemankeş olduğu kadar iyi 

bir binici ve cirit atıcısı olduğunu da belirtilmektedir906. Bununla birlikte, IV. Murat gibi 

istisnaların dışında, barındırdığı tehlikeler yüzünden padişahların takım olarak oynanan 

cirit oyunları yerine daha çok menzil ciridi oynamayı tercih ettikleri tahmin edilmektedir. 

Menzil ciridi, ciritlerin belirli bir çizgiden uzağa atmaya dayanan bir oyun 

türüdür907. (Resim:92b) Tarihî kaynaklarda, IV. Murat’ın hem atlı bir takım oyunu olarak 

hem menzil atışlarıyla sıkça cirit oynamayı tercih ettiği görülmektedir. 1438 Bağdat 

Seferi sırasında ilk menzilden itibaren cirit oynayan IV. Murat’ın Bağdat Kuşatması 

devam ederken bile cirit oynaması; padişahın bu oyunu ne derece sevdiğinin önemli bir 

                                                 
903 Baron W. Wratislaw, a.g.e., s.63. 
904 Jean Thévenot, a.g.e., s.221. 
905“…sipâhîden (cirid) oynamağa kaadir olanlar ile bir tarafa durup; cenk varıca (varmış gibi) bir mertebe 
cirid oynadılar ki görülmüş değildir.” IV. Murâd’ın Revân ve Tebriz Seferi Rûz-Nâmesi, Haz. Yunus 
Zeyrek, s.16, 27, 44, 56 ve 77.  
906 Mustafa Sâfî, Zübdetü’t-Tevârîh, C.I, Haz. İbrahim Hakkı Çuhadar, TTK Basımevi, Ankara:2003, s. 
126-135. 
907 Atıf Kahraman, a.g.e., s.508. 
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göstergesidir908. Yine Bağdat Seferi sırasında Halep şehrinin iç kalesinden fırlattığı bir 

ciridin iç kalenin dışında yer alan Saraçhane’ye düştüğüne dair kayıtların olması ve at 

sırtında attığı bir ciridin menzil taşının Bayezid Kulesinin dibinde, yaya olarak attığı bir 

ciridin menzil taşının da Beykoz bahçesinde bulunduğuna dair bilgilerin bulunması IV. 

Murat’ın menzil ciridinde de başarılı padişah olduğuna işaret etmektedir909.  

Piyadeler tarafından da kullanılabilen silahlar olmasına karşın Klasik Dönem 

Osmanlı Kara Kuvvetlerinde genellikle süvariler tarafından kullanılan ciritlerin, tam 

olarak ne zaman savaş alanlarında kullanılmamaya başlandığına dair sağlıklı veriler 

bulunmaktadır. Ancak Osmanlı askerî tarihindeki değişim süreçleri göz önünde 

bulundurulduğunda; savaş ciritlerinin kullanımının 18. yüzyılın sonlarından itibaren 

büyük ölçüde azaldığı ve 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra ise tamamen sona erdiği 

düşünülebilir. Bununla birlikte; II. Mahmut döneminde, 1826 yılında saray görevlileri 

tarafından oynanmasının yasaklanmasına910 ve 19. yüzyıldan sonra toplum içindeki 

popülerliğini yitirmeye başlamasına rağmen, Anadolu’da Türkler tarafından oynanmaya 

devam eden cirit oyunları vasıtasıyla bu silahın kullanımına ilişkin temel düzeydeki bilgi, 

teknik ve becerilerin kaybolmadığını ve halk içinde kuşaktan kuşağa aktarılarak 

günümüze kadar yaşatıldığı ifade etmek mümkündür. 

 

3.1.2.4. Kılıçlar 

İnsanlık tarihi boyunca kullanılan kesici ve delici silahlar içinde askerler 

tarafından en yaygın kullanılan silah türü kılıçlardır. Bir kılıç; delici ve kesici etkiyi 

meydana getiren metal bir yüzey olan “namlu”*  ve silahı tutma amacına hizmet eden 

                                                 
908 IV. Murad’ın Bağdad Seferi Menzilnâmesi, Haz. Songül Çolak, , s.19. 
909 IV. Murad’ın Bağdad Seferi Menzilnâmesi, Haz. Songül Çolak, s.63. Evliya Çelebi, a.g.e, C.I, YKY, 
s.120-121. 
910 Atıf Kahraman, a.g.e., s.606-607. Özbay Güven, a.g.e., s.246.  
*YN: Bazı kaynaklarda namludan, “taban” ve “temren” kelimeleriyle bahsedildiği görülmektedir. Bu 
kelimelerin kullanılmasında herhangi bir sorun olmamakla birlikte; çalışmamızda namlu kelimesinin 
kullanımı tercih edilmiştir.    
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“kabza” olmak üzere iki temel bölümden oluşmaktadır. Çoğu kılıcın kabzasıyla 

namlusunun birleştiği noktada balçak adı verilen siperlikler de bulunmaktadır. Ancak her 

kılıçta bulunmaması nedeniyle balçakların temel bir bölümü olarak kabul edilemeyeceği 

düşünülmektedir.  

Kılıçlar, yay ve oklarla birlikte tarih boyunca Türkler tarafından en çok kullanılan 

silahların başında gelmektedir. Türk tarihinin erken devirlerinden itibaren bronz ve demir 

kılıçların kullanıldığı ve Orta Çağ Türk devletlerinin ordularında gelişmiş nitelikleri haiz 

çelik kılıçların üretildiği çeşitli araştırmalarla ortaya konulmuştur911. Kılıçların, Türk 

tarihinin erken dönemlerinden itibaren toplumun kültür hayatının ayrılmaz bir parçası 

olarak yer alması, onun silah türleri içindeki özel konumunun bir göstergesi olarak kabul 

edilmektedir912. 

Kılıçların, erken tarihlerden itibaren Osmanlılarda da güçlü sembolik değerlere 

sahip olduğu görülmektedir. Osmanlı İmparatorluğunda kılıçların sahip olduğu sembolik 

değerin en güçlü kanıtı; Halid ibn-i Zeyd Ebu Eyyub-ı Ensari’nin türbesinde düzenlenen 

“Taklîd-i Seyf” dir; ki bu törenler Avrupa’daki taç giyme törenlerinin Osmanlıdaki 

karşılığı olarak değerlendirilmektedir913. 

Osmanlılarda kılıçların semantik anlamlarının da çok güçlü olduğu 

anlaşılmaktadır. Çoğu zaman güç ve hâkimiyet sembolü olarak kullanılmalarının yanı sıra 

bazen belli bir erdem, ideoloji, hatta dinsel gaye veya doktrinle bile özleştirilebildikleri 

görülmektedir. Örneğin; Aşıkpaşazâde; “Osmanoğulları’nın kılıcı İslam kılıcıdır914.” 

diyerek Osmanlı’nın gaza ruhuna bir gönderme yapmakla birlikte, açıkça İslamiyet’in 

                                                 
911 Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihi,  s. 97, 99 ve 159. -----, Türk Kılıcının Menşe ve Tekâmülü 
Hakkında, DTCF Dergisi, Cilt VI. Sayı 5, 1948 Kasım-Aralık, s. 431. 57. Yuliy Sergeyeviç Hudyakov, 
“Eski Türklerde Silah”, Türkler Ansiklopedisi, C. III, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s.468-477. 
Erkan Göksu, Türk Kültüründe Silah, s.198-209.  
912 Nejat Eralp, “Eyüp Sultan ve Osmanlı Hükümdarlarının Kılıç Kuşanma Törenleri”, II. Eyüp Sultan 
Sempozyumu (8-10 Mayıs 1998), İstanbul: Eyüp Belediyesi Kültür Yayınları, 1998, ss.150-153, s.152. 
913İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Saray Teşkilatı, s.189. Nejat Eralp, a.g.m., s.151. 
914“Bu Âl-i Osman kim vardur, bunlarun kılıçları seyf-i İslamdur.” Aşıkpaşazâde, a.g.e.,  s.251 ve 481 
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getirdiği hak ve adaletin Osmanlıların koruması ve gözetimi altında olduğunu 

vurgulamaktadır.       

Osmanlı devlet ve kültür hayatından bu derece önemli bir yere sahip olan Osmanlı 

kılıçlarının gelişimini; 10. ve 15. yüzyıllar arasında Orta Asya, Mısır, Hindistan, İran ve 

Anadolu’daki kılıç üretim teknolojisindeki ilerlemelerden ve biçimsel özelliklerdeki 

değişimlerden bağımsız ele almanın mümkün olmayacağı düşünülmektedir. Özellikle, 

13. ve 15. yüzyıllar arasında Türk-İslam devletlerinin ordularında kullanılan kılıçların 

metalürjik ve biçimsel gelişimlerinin 16. yüzyılda klasik formlarına ulaşan Osmanlı kılıç 

türlerinin öncüsü olduğunu ifade etmek mümkündür. (Resim:93) 

Bununla birlikte; Klasik Dönem Osmanlı kılıçları hakkında bilgi sunabilmek için 

öncelikle Osmanlı kılıç kabzaları, balçakları ve namlularının yapısal özellikleri hakkında 

kısa bilgiler sunulmasının yerinde olacağı düşünülmektedir.  

Kabzalar kılıcın elle tutulmasını sağlayan ve yarattığı karşıt ağırlıkla kılıcın ağırlık 

merkezini dengeleyen bölümlerdir. Bu yüzden kılıç namlularının biçimi ve ebatları ile 

kabza biçimlerinin doğrudan bir ilişkisi olduğu söylenebilir.  

İslam dünyasının neredeyse tamamında olduğunda gibi, Osmanlı 

İmparatorluğunda da dinî ve tarihi öneme sahip kişilere ait kılıçlardaki kabzaların restore 

edilmesine veya yeniden yapılmasına sıklıkla rastlanmaktadır. Ancak dönemin estetik 

anlayışları uyarınca biçimsel özellikleri ve süsleme teknikleri ne kadar değişirse değişsin, 

kabzalar ile kılıç namluluları arasındaki biçim-ebat ilişkisi nedeniyle bir kılıcın 

kabzasının restore edilmesi veya yeniden yapılması sırasında Osmanlı kılıç ustalarının en 

çok göz önünde bulundurulduğu hususun kılıcın namlu dinamiği olduğunu söylemek 

mümkündür.    

Kabzaların ana gövdesini, “namlu kuyruğu” veya “pırazvana” denilen bir demir 

parçası oluşturmaktadır. Pırazvanaların, Divanü Lûgat-it-Türk’te “tuğru” olarak ifade 
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edildiği görülmektedir915. Osmanlı kılıçlarının pırazvanalarının genellikle ahşap, kemik, 

fildişi, deri, pirinç, gümüş ve altın gibi maddelerle kaplandığı anlaşılmaktadır. 

İslamiyet’ten önce Orta Asya Türklerinin kılıç kabzalarını; genellikle ahşap veya 

kaplumbağa kabuğuyla (bağa) kapladıkları göz önünde bulundurulduğunda916; özellikle 

ağaçlar ve hayvan kalıntılarından mamul kabza kaplama geleneğinin kökeninin Türklerde 

çok eskilere dayandığı ileri sürülebilir.  

16. ve 19. yüzyıllar arasında Osmanlı tören kılıçlarında altın ve gümüş kaplamalı 

kabzaların dış yüzeyinin kadifeyle; genellikle abanoz ağacından yapıldığı görülen ahşap 

kabzaların ise deri ile kaplandığı pek çok örnek bulunmaktadır. Özellikle kadife 

kaplamaların Osmanlı tören balta ve külünk saplarının kabza kısmında da görülmesi 

dikkat çekici bir husustur.     

Klasik Dönem Osmanlı kılıç kabzalarının en dikkat çeken özelliklerinden biri de 

kabzanın kılıç namlusunun ters istikametine doğru hafif eğik olmasıdır. 13. yüzyıldan 

itibaren İslam dünyasında son derece yaygın olduğu görülen bu kabza biçiminin Orta 

Asya kılıç yapım geleneğinin bir devamı olduğu düşünülmektedir. (Resim:94a-b)  

17. yüzyıldan itibaren söz konusu eğikliğin giderek kaybolmaya başladığı ve 18. 

yüzyıla gelindiğinde Osmanlı kılıç kabzalarının tamamen düzleştiği; kabza başlarında 

bulunan topuzların ters “L”[Ί] biçimi oluşturacak şekilde veya içe doğru uzanan kıvrık 

bir armudî biçimde veya kartal başı şeklinde [karabela tarzı] olmasıyla yeni bir klasik 

balçak formuna ulaşıldığı gözlemlenmektedir. (Resim:95) Bu noktada; Osmanlı 

kılıçlarındaki kabzaların yüzyıllar içinde sürekli yenilenmesi ve sağlam kabzaları 

sökmeden detaylı bir inceleme yapma imkânı bulunmaması nedeniyle, bir kılıcın 

kabzasının orijinal olup olmadığının ve kabzaların yüzyıllar içinde yaşadığı biçimsel 

                                                 
915 Kaşgarlı Mahmud, Divanü Lûgat-it-Türk, Çev. Besim Atalay, C.1, s.421.  
916 Saadettin Gömeç, Türk Kültürünün Ana Hatları, Akçağ Yayınları, Ankara: 2006, s.80. --------- “Eski 
Türk Ordusunun Genel Mahiyeti”, 12. Askeri Tarih Sempozyumu, Ankara: 2009, s.8 
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değişimin kesin tespitinin araştırmacıları hataya sevk eden zor bir konu olduğunu da 

belirtmek gerekir.  

Bazı Klasik Dönem Osmanlı kılıç türlerinin kendilerine has özellikleri olduğu 

görülmektedir. Örneğin; topuzsuz ve balçaksız bir şekilde silindirik gövdeli bir kabzaya 

sahip olan çok sayıda Osmanlı meçi bulunmaktadır. Kabza başında simetrik bir şekilde 

yer alan ve “kulak” adı verilen şekilleriyle Osmanlı yatağanlarına karakteristik 

özelliklerinden birini veren kabza biçimi de Osmanlı kabzalarındaki en dikkat çeken 

türlerden birini teşkil etmektedir.  

Osmanlı tören kılıçlarındaki kabzaların, kabzanın baş kısmındaki topuzdan 

balçağa kadar son derece ince bir zevkle süslendiği söylenebilir. Kabza gövdesine 

kakılmış değerli taşların ve kazıma tekniğiyle yapılmış süslemelerin zengin olduğu kadar 

dengeli bir mütevazılığa da sahip olduğunu ve hatta balçaklarla kıyaslandığında kabza 

süslemelerinin bir nebze sade kaldığını bile ifade etmek mümkündür.       

Kılıçların temel bölümünden biri olmamasına karşın çoğu kılıç türünde bulunan 

balçaklar, kılıçlara yapısal özelliklerini kazandıran önemli unsurlardan biri olarak kabul 

edilmektedir. Balçaklar, kabza ile namlu arasında kılıç tutan eli/elleri korumak ve kılıcın 

elden fırlamasını engellemek amacıyla bulunan siperlikli bölüm olarak tanımlanabilir. Bu 

siperlikler; kılıçların biçim, ebat ve kullanım özelliklerine göre farklılar göstermektedir. 

Klasik Dönem Osmanlı kılıçlarındaki balçakların, genellikle namlu ve kabza boyunca 

uzanan kısa kollar ve yatay bir şekilde iki yana uzanan uzun kollarla yıldız veya haç 

biçimi oluşturacak şekilde dört kollu olduğu görülmektedir. Yatay kolların uçları düz olan 

balçak örneklerine rastlandığı kadar balçak kollarının küreciklerle nihayetlendiği 

örneklere de rastlanmaktadır.  

Bununla birlikte; bazı balçaklardaki yatay kolların ikisinin birden içe doğru kıvrık 

olduğu görülmektedir. Bazı örneklerde ise balçak kollarından biri içe doğru, diğeri de 

dışa doğru kıvrıktır. Her iki kolun içe doğru kıvrıldığı örneklerde kolların uçlarında 
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genellikle ejder başı motifi bulunmaktadır. Bu tür örnekler Memlûk, Akkoyunlu ve Safevi 

kılıçlarında da yaygın olarak görülmektedir. (Resim:91) 18. yüzyılın sonlarında, tören 

kılıçlarındaki ejder başlarının yerine çift hilal biçiminde balçakların kullanıldığı örnekler 

karşımıza çıkmaktadır; ki kabzaya doğru uzanan üçüncü bir hilal formuyla bu kollar 

aslında başlı başına yeni bir balçak türünü oluşturmaktadır. Yine 18. yüzyılın sonlarından 

itibaren ters “T” biçiminde üç kollu balçaklara da rastlanmaktadır. Üç kollu balçaklarda 

namluya yakın yerde bir kol yerine istiridye, yıldız ve palmet gibi motiflerle bezenmiş 

metal süslemeler olduğu görülmektedir. (Resim:96) Özellikle tören kılıçlarının 

balçaklarında kazıma tekniğiyle yapılmış geometrik ve bitkisel motiflerin ve değerli 

taşlarla yapılmış kakmaların Klasik Dönem Osmanlı sanatının süsleme özelliklerini 

yansıttığı söylenebilir. 

Hiç kuşkusuz, kılıçların en önemli bölümü namlulardır. Çünkü namlular, 

kılıçların esas işlevi olan kesme, delme ve savunma işlevini gören ana kısımdır. Klasik 

Dönem Osmanlı kılıçlarını namlu biçimlerine göre; 1- Düz Kılıçlar, 2- Eğri Kılıçlar,  3-

Çatal Kılıçlar ve 4- Burmalı Kılıçlar olmak üzere dört farklı türde olduğu görülmektedir. 

Bu noktada; bahse konu kılıç türlerinin kendi içinde de yapısal olarak birbirinden farklı 

olan türlerinin de olduğunu belirtmek gerekmektedir.  

 Kabza sınırından kılıcın uç kısmına kadar namlu boyu düz olan kılıçlara düz 

kılıçlar denilmektedir. İnsanlığın erken tarihlerinden günümüze kadar en sık rastlanılan 

kılıç türü olan ve dünyada çok sayıda çeşidi bulunan düz kılıçlar, 14. ve 20. yüzyıllar 

arasında Osmanlı İmparatorluğunda kullanılan yaygın kılıç türleri arasında yer 

almışlardır. Özellikle; 11. ve 14. yüzyıl arasında Selçuklular ve Memlûkler tarafından 

sıklıkla kullanılan kılıçların tek yalımlı düz kılıçlar olduğunu ve günümüzde Balkan 

ülkelerinin müzelerinde bulunan bazı 14. yüzyıl Osmanlı kılıcı örneklerini göz önünde 

bulundurarak; erken dönemlerde Osmanlı askerleri tarafından kullanılan kılıçların önemli 

bir bölümünün düz kılıçlar olduğunu öne sürmek mümkündür. Klasik Dönem Osmanlı 
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düz kılıçlarının tek elle kullanmaya uygun, tek veya çift yalımlı 85 cm. 100 cm. arasında 

değişen uzunluğa sahip kılıçlar olduğu söylenebilir.  

Osmanlı Kara Kuvvetleri tarafından yaygın olarak kullanıldığı tespit edilen bir 

diğer düz kılıç türü meçlerdir. Diğer düz kılıçlara göre daha ince bir namluya sahip olan 

ve ortalama 65 cm. ilâ 75 cm. uzunluğunda olan meçler, yapısal nitelikleri nedeniyle 

delici özelliği daha çok ön planda olan bir kılıç türüdür. Genellikle silindik kabzalara 

sahip olan ve hem balçaklı hem de balçaksız örnekleri bulunan Osmanlı meçlerinde iki 

tür göze çarpmaktadır. Birinci türde; kılıcın namlusu kabzadan başlayarak uca doğru 

incelmektedir. İkinci türde ise; namlunun kalındığı kabzadan uca kadar aynıdır. İkinci 

türdeki Osmanlı meçlerinin birinci türden daha az namlu kalınlığına sahip olduğu 

görülmektedir. (Resim:97a-b) Her ne kadar, kaynaklarda 17. ve 18. yüzyıl serhat kulu 

süvarileri tarafından sıklıkla kullanıldığına dair bilgiler bulunmasına karşın917; yapısal 

özellikleri ve potansiyel kullanım özellikleri göz önünde bulundurulduğunda bu kılıçların 

piyadeler tarafından da kullanılabileceğini belirtmek gerekmektedir. 

Bu tür kılıçların yanı sıra; özellikle Avrupa devletlerinden ele geçirilerek Osmanlı 

cephanesine kazandırılan çift elle kullanmaya uygun, uzun, çift yalımlı, ağır ve düz kılıç 

örneklerinin çokluğunu dikkate alarak; düz namlulu ağır Avrupa kılıçlarının Osmanlı 

askerleri tarafından gerekli görülen durumlarda kullanılmış olması pek muhtemel 

gözükmektedir. Nitekim, 1553 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman’ın İran Seferi 

öncesinde Osmanlı birliklerinin Halep’e girişine şahit olan bir görgü tanığı, Anadolu 

askerlerinin bazılarının Alman tarzı düz kılıçlar taşıdıklarını belirtmiştir918. Ayrıca Klasik 

Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde yer alan Avrupalı haraçgüzâr kuvvetlerin, 

müttefiklerin ve paralı askerlerin bu silahları kullandıkları bilinmektedir. 

                                                 
917 Nejat Eralp, Osmanlı İmparatorluğunda Kullanılan Silahlar, s.69. 
918Venedik Raporlarına Göre Kanunî ve Şehzade Mustafa, Haz. Erhan Afyoncu, s.95. 
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Klasik Dönem Osmanlı kılıçları içinde namlu biçimlerine farklılıklar gösteren bir 

diğer kılıç türü eğri kılıçlardır*. Osmanlı eğri kılıçlarının da kendi içinde yalmanlı eğri 

Türk kılıcı (kılıç), palavarî (gaddare/pala), şemşir ve yatağan gibi türleri bulunmaktadır. 

Özellikle, yalmanlı eğri Türk kılıcı ve yatağan gibi bazı eğri kılıç türlerinin dünya çapında 

Osmanlı kılıçlarıyla özdeşleştiğini ifade etmek mümkündür.   

Yalmanlı eğri Türk kılıçlarına temel karakterini veren asıl özelliğin namlu şekli 

olduğu düşünülmektedir. Namlusunda tıpkı diğer bazı kılıç türlerinde olduğu gibi yalım, 

sırt ve kan oluğu gibi bazı bölümler olan bu tür kılıçlarda diğer kılıçlardan farklı olarak 

mahmuz ve yalman adı verilen bölümler bulunmaktadır. (Resim:98)  

Namlu boyunca uzanan keskin yüze “yalım” denilmektedir. Yalımın diğer 

tarafında mahmuza kadar keskin olmayan ve namlunun kalınlığını belirleyen yüze ise 

“sırt” denilmektedir. Sırt kalınlığı namlunun dinamiğine göre kimi zaman mahmuza 

kadar aynı olmakta, kimi zaman da kademeli olarak incelmektedir. Ancak yapılan 

inceleme sonucunda tüm Osmanlı eğri kılıç türlerinde sırt kalındığındaki bu incelmenin 

birkaç milimetreyi geçmediği, incelmenin son derece dengeli bir şekilde olduğu ve balçak 

bölgesindeki kalınlığın mahmuzda en fazla 1/3 oranında azaldığı görülmektedir. Örneğin; 

6 mm. kalınlıktaki bir kılıç sırtı, mahmuz bölgesine gelindiğinde 4 mm.’ye; 8 mm. 

kalınlığındaki bir sırtın ise mahmuz bölgesine gelindiğinde 6 mm.’ye düştüğü 

gözlemlenmektedir. Bununla birlikte; mahmuz bölgesinde sırtın tekrar kalınlaşarak 

balçak bölgesindeki kalınlığına ulaştığını belirtmek gerekir.  

Klasik Dönem yalmanlı eğri Türk kılıçlarında genellikle “kan oluğu” adı verilen 

yivler bulunmaktadır. Kan oluklarının temel işlevi, kılıcın ağırlık merkezinin 

dengelenmesi, kılıç ağırlığının hafifletilmesi ve namlu dinamiğinin sağlanmasıdır.  

Bununla birlikte, bu yivlerin saplandığında kılıcın içeriye doğru nüfuz etmesini 

                                                 
* YN: Aslında bu kılıçları “kavisli kılıç” şeklinde tanımlamak daha doğru olmakla birlikte; yakın geçmişte 
ve günümüzde gerçekleştirilen çalışmalarda bu ismin yerleştiği görüldüğünden tez metninde “eğri kılıç” 
ifadesinin kullanımı tercih edilmiştir. 
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kolaylaştırmak ve namlu üzerinde biriken sıvı veya parçacıkların namlu yüzeyinde 

birikmesini önlemek gibi tâli bir işleve sahip oldukları da söylenebilir.      

Mahmuz, namlu genişliği ve kalınlığı ile yalman bölümü arasındaki sınırı 

belirleyen noktadır. Balçaktan itibaren mahmuza kadar aynı olan namlu genişliği; 

mahmuz bölümümden itibaren genişlemekte ve namlunun iki yüzü de keskin bir hale 

gelerek “yalman” adı verilen bu bölümü oluşturmaktadır. Orta Çağ Türk-İslam kılıçları 

içinde 14. yüzyıldan itibaren görülmeye başlanan mahmuzlar ve yalmanlar, 15. yüzyıldan 

itibaren iyice belirginleşmeye başlamış 16. yüzyıldan itibaren ise karakteristik bir 

görünüm kazanmıştır. (Resim:97c)     

15. ve 16. yüzyıl yalmanlı eğri Türk kılıçlarının boyları 90 cm. ilâ 100 cm. 

arasındadır. Günümüzde Topkapı Sarayında bulunan ve Osmanlı eğri kılıçlarının gelişim 

çizgisi hakkında önemli ipuçlarını barındırması bakımından son derece önemli bir örnek 

olan Fatih Sultan Mehmet’e ait kılıç gibi bazı kılıçların boylarının 126 cm. uzunlukta 

olması; tören kılıçlarının boylarının çok daha uzun olabileceğini ortaya koymaktadır.  

Klasik Dönem yalmanlı eğri Türk kılıçlarının kabza boylarının, namlu 

uzunluğuna göre ortalama 12 cm. ilâ 14,5 cm. arasında değiştiği görülmektedir. 15. ve 

16. yüzyıllarda namlunun ters istikametine doğru hafif eğik olduğu tespit edilen kabza 

biçimleri yalmanlı eğri Türk kılıçlarında oldukça yaygındır. 17. yüzyıl başı ile 19. 

yüzyılın sonları arasında, içe doğru uzanan kıvrık armudi biçimli kabzaların bu tür 

kılıçlarda klasik bir tarz oluşturacak şekilde yaygınlaştığı söylenebilir. (Resim:99a-b) 

Bir kılıcın kullanılmasındaki en önemli hususlardan biri kılıcın denge merkezidir. 

Yalmanlı eğri Türk kılıçlarında denge merkezinin kabzadan itibaren 10 cm. ilâ 20 cm. 

arasındaki bir noktada olduğu görülmektedir. Aslında, biçim ve yapım tekniği açısından 

kendi klasiğine ulaşmış bir kılıç için denge aralıklarının kılıçtan kılıca bu kadar farklılık 

gösterebilmesi son derece ilginç bir husustur. Bu değişimdeki temel etmenlerin namlu 
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uzunluğu, sırt kalınlığı, çeliğin dövülme kalitesi ve kabza ile balçakta kullanılan 

malzemelerin niteliği olduğu düşünülmektedir.  

16. yüzyılın sonlarından itibaren yalmanlı eğri Türk kılıçlarının boylarının 

kısalmaya ve sırt kalınlıkları ile namlu genişliklerinin ise artmaya başladıkları 

söylenebilir. Her ne kadar, 100 cm. civarındaki kılıç uzunluklarına 17. yüzyıl boyunca 

rastlanılmaya devam edilse de bu kılıçların boylarının 17. ve 18. yüzyıl arasında 

genellikle 75 cm. ilâ 90 cm. arasında değiştiği görülmektedir. 

17. yüzyılın sonlarından itibaren yeni bir form olarak ortaya çıkan “gaddare” adı 

verilen kılıçları palavarî [pala formu] bir silah olarak değerlendirmek mümkündür. 

Kaynaklarda ve müzelerde gaddare ve pala ismiyle farklı formlarda kılıç türlerine de 

rastlanmaktadır. Ancak gaddare ile palaların aynı tür mü yoksa ayrı birer tür mü oldukları 

hususunda bazı tereddütler hâsıl olmuştur. Günümüzde bazı araştırmacılar bunların iki 

farklı tür olduğunu ifade etmektedirler. Ancak bu iki isim arasında türler teşkil edebilecek 

kesin bir ayrımın yapılması şu aşamada mümkün olmadığından, bu değerlendirmelerin 

son derece sübjektif kriterlerle yapıldığı düşünülmektedir. Bu noktada, gaddare ve 

palalarla ilgili yapılacak tek somut ayrımın [eğer böyle bir ayrım varsa] gaddare olarak 

adlandırılan silahların palalardan daha küçük ve kalın sırtlı olması olabileceği 

değerlendirilmektedir.  

Geniş, kısa ve eğimli bir namluya sahip olan ve farklı ebatlarda örnekleri bulunan 

palavarî kılıçlara Orta Çağ İslam dünyasında sıklıkla rastlandığı görülmektedir. Bununla 

birlikte; Osmanlı gaddarelerinin özellikle 18. yüzyılda karakterini bulan yeni bir form 

olduğunu ifade etmek mümkündür. Gaddarelerin 18. yüzyıl Osmanlı süvarilerinin yaygın 

kullandığı kılıç türlerinden biri olduğu ve bir süvari silahı olarak adeta at binit 

takımlarının bir parçası gibi algılanarak atın sol tarafında taşındığına dair veriler 
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bulunmaktadır919. Bu hususlara ek olarak; piyadeler tarafından da tercih edildiği bilinen 

gaddarelerin ortaya çıktığı dönemi ve biçimsel özelliklerini göz önünde bulundurarak; bu 

kılıç türünün yaygınlaşma sürecinin, tüfekli piyade dizilimlerine dayalı askerî 

taktiklerinin savaş meydanlarına hâkim olmaya başlamasıyla süvari ve piyadelerin kısa, 

kalın ve keskin olan bir tür kılıca ihtiyaç duymaya başlamasının bir sonucu olarak ortaya 

çıktığı değerlendirmesi yapılabilir. 

Nitekim, 18. yüzyıl Osmanlı gaddareleri incelendiğinde; bu silahların boylarının 

800 cm. ilâ 1 m. arasında olduğu, ağırlıklarının 600 gr.’ı geçmediği, yakın dövüşlerde 

keskinliğin arttırılması ve hafifliğin sağlanması adına namlu kalınlıklarının yalmanlı eğri 

Türk kılıçlarına göre daha ince olduğu ve bu incelme karşısında namlu direncini arttırmak 

için namlu sırtının yalmana kadar olan kısmının 5-8 mm. civarında kalınlaştırıldığı 

görülmektedir. (Resim:100a) 

Bu bağlamda, 18. yüzyıldan itibaren en dikkat çeken gaddare biçiminin namlunun 

mahmuza yakın bölgede keskin bir eğim yaparak mahmuzdan itibaren daha dik bir açıyla 

oldukça geniş bir yalman oluşturduğu biçim olduğu söylenebilir. Buna karşın, namlu 

biçimi bakımından tam tersi bir görünüm sergileyen gaddarelere rastlandığını da 

belirtmek gerekir. Bu gaddarelerin namlu eğimi oldukça azdır ve mahmuz adeta ortadan 

kaybolmuştur. Bununla birlikte; tüm gaddare biçimlerinde namlu yüzeylerindeki kan 

oluklarının kullanımına devam edildiği ve kabza biçimlerinin de yalmanlı eğri Türk 

kılıçlarına benzediği görülmektedir. Ancak kabza süslemelerinin genellikle daha sade 

olduğunu söylemek mümkündür.  

Sonuç olarak, gaddareleri değişen savaş kültürünün ve yalmanlı eğri Türk 

kılıçlarının geçirdiği değişimin sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir pala türü 

olarak değerlendirmenin yerinde olacağı düşünülmektedir. 

                                                 
919 Emine Dingenç, “18. Yüzyılın İkinci Yarısında Saray Atlılarının Binit Takımları” Uludağ Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.20, Y.2011, ss.1-20, s.14.  Moradjea D'Ohsson, 
XVIII. Yüzyıl Türkiye’sinde Örf ve Adetler, Çev. Z. Yüksel, Tercüman 1001, İstanbul: Baskı Tarihi 
Belirtilmemiş, s.120 
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Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetleri tarafından kullanılan bir diğer kılıç türü 

şemşirdir. Şemşirleri, namlunun balçaktan başlayarak kılıcın ucuna doğru belirli bir 

açıyla kavis çizdiği “tam kavisli” kılıçlar olarak tanımlamak mümkündür. Şemşir, Farsça 

bir kelimedir ve “kılıç” anlamına gelmektedir. İsminin kökenini aslanın dinlenirken 

kuyruğuna verdiği biçimden aldığı belirtilmektedir920. Ancak bu kelimenin eğri kılıçlar 

ortaya çıkmadan önce de kullanıldığını belirten çalışmalar bulunmaktadır921. 16. 

yüzyıldan itibaren İran coğrafyasında bu kılıç türünün oldukça yaygın bir hâl almasıyla, 

İslam dünyasında tam eğri kılıç türlerinin şemşir olarak adlandırılmaya başladığı 

anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, bu kılıç türlerini “İran kılıcı” olarak değerlendirmenin 

son derece hatalı olduğu söylemek mümkündür. Zira tam bir kavis çizen bu kılıç türünün 

oluşumunu; 13. yüzyıldan itibaren İran, Anadolu ve Mısır coğrafyasında gelişim gösteren 

eğri kılıçların biçimsel gelişiminin sonuçlarından biri olarak ele alınması gerektiği 

düşünülmektedir. (Resim:100b) 

Şemşirlerin biçimsel olarak en karakteristik özelliklerinden biri namlu 

genişliğinin balçaktan itibaren kademeli olarak uca doğru azalarak incelmesi ve tek 

yalımlı olmasıdır. Namlu boyları genellikle 75 cm. ilâ 100 cm. arasında olan bu kılıçların 

namlu eğiminin ise 20º ilâ 45º arasında değiştiği görülmektedir. Kabza biçimleri düz olan 

bu tür kılıçların içe doğru kıvrımlı veya armudî kabza topuzları bulunmaktadır. Haç veya 

yıldız biçimli olan balçakların ise genellikle kısa kollu olduğu gözlemlenmektedir.  

Namlu dinamiği göz önünde bulundurulduğunda süvari kullanımına çok daha 

uygun olan şemşir türü kılıçların 16. yüzyıldan itibaren 19. yüzyılın sonuna kadar 

Osmanlı süvarileri arasında yaygın olarak kullanıldığını ifade etmek mümkündür. 

(Resim:34a) 

                                                 
920 Meydan Larousse, “Şemşir”, C.11, SabahYayınları, İstanbul: 1994, s.222 
921Manouchehr Moshtagh Khorasani, Şemşir İran Kılıcı, 
https://www.moshtaghkhorasani.com/articles/online-articles/şemşir-iran-kilici-2008/ 
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Şemşir türü gibi tam kavisli kılıçlar ne derece süvari kullanımına uygunsa, piyade 

kullanımına da aynı derecede uygun bir eğri kılıç türü daha bulunmaktadır; ki bu kılıç 

türü günümüzde bile hâlâ şöhretini koruyan yatağanlardır. Yatağanları, içbükey kısmı 

yalımlı, dış bükey kısmı ise kalın sırtlı, “Y” biçiminde [kulaklı] kendine özgü bir kabza 

formu bulunan ve balçaksız bir kısa eğri kılıç türü olarak tanımlamak mümkündür.  

İstanbul Askerî Müzede bulunan yatağanların boylarının genellikle 65 cm. ilâ 75 

cm. arasında olduğu görülmekle birlikte 89 cm.’ye kadar çıkabilen uzunlukta nadir 

örneklere de rastlanmaktadır. Bununla birlikte; günümüzde Osmanlı dönemi 

yatağanlarına ilişkin en geniş koleksiyonlardan birini barındıran Belgrad Askerî 

Müzesinde bulunan ve inceleme fırsatı bulunulan 18. ve 19. yüzyıla sonlarına tarihlenen 

95 adet yatağanın boylarının 55 cm. ilâ 75 cm. arasında olduğu; 75 cm. ve üzerindeki 

örneklere bu koleksiyonda da nadir rastlandığı görülmüştür. Yatağan kabzalarının 

boylarının da 11 cm. ilâ 14,5 cm. arasında değişebildiği göz önünde bulundurulursa; 

Osmanlı yatağanlarının namlu ortalama boylarının 65 cm. olduğunu ifade etmek 

mümkündür.  

Yatağan kılıçları karakteristik özelliklerini namlu biçiminden ve kabza şeklinden 

almaktadır. Yalım bölgesinde iç bükey olan sırt bölgesinde ise dışbükey olan namlu 

biçimi, yatağan namlularının temel dinamiğini belirlemektedir. Bazı yatağanların içbükey 

ve dışbükey dereceleri yüksek iken, bazı yatağanlarda bu kavis derecelerinin düşük 

olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, kesme etkisinden ziyade delme etkisi yüksek 

olan bu kılıç türündeki kavis derecelerinin ikincil bir öneme sahip olduğu söylenebilir. 

Zira namlu sırtı kalınlığının balçaktan itibaren uca doğru dışbükey hat boyunca kademeli 

olarak azalmasının kılıcın ağırlığını dengelemesi ve saplama gücünü arttırması 

bakımından daha önemli bir özellik olduğu düşünülmektedir.  

Yatağan kabzalarının genellikle boynuz, kemik, ahşap ve metalden yapıldığı 

görülmektedir. Kabzaların gümüş ve tombakla kaplanmasına sıklıkla rastlanmaktadır. 



344 
 

Kulak şeklinde ikiye ayrılan kabza başları, kılıcın kullanımı sırasında elden çıkmasını 

önlediği gibi estetik bir görünüm de sağlamaktadır922. Kabzanın tam ortasından kulaklar 

arasından geçerek kabzanın altını ve üstünü dolanan metal şeride “kabza zıhı”; kabza 

zıhının namlu eteği ile birleştiği kısmı sararak kabza kaplamasının pırazvanaya sabitleyen 

parçaya da “bilezik” denilmektedir923.  

Yatağanların 16. yüzyılın başlarında ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bununla 

birlikte, Hun dönemine ait bazı kurganlarda çıkan eğri kılıçların yatağan tipi kılıçların 

prototipleri olduğunu ifade eden çalışmalar bulunduğunu da ifade etmek gerekir924. Tespit 

edilebilen en eski yatağanlar, 1526-1527 yıllarında yapıldığı ve Kanuni Sultan 

Süleyman’a ait oldukları anlaşılan Topkapı Sarayı Müzesi ve New York Metropolitan 

Müzesinde bulunan yatağanlardır. Askerî Müzedeki en eski yatağan ise Dergiz Ali adlı 

bir ustanın elinden çıktığı görülen 1570 tarihli bir yatağandır925. (Resim:101a-b)   

Bahse konu yatağanların ulaştığı ustalık seviyesi, bu kılıçların üretiminde erken 

safhaların olduğunu da düşündürtmektedir; ki bu durumda Osmanlı İmparatorluğunda 

yatağan üretiminin 14. yüzyılın sonu veya 15. yüzyılın ilk yıllarında başladığını öne 

sürmek mümkündür. Yatağanların 16. yüzyılda hangi askerî birimler tarafından 

kullanıldığına ilişkin kesin verilere rastlanılmamıştır. Bununla birlikte; Bernardo 

Navagero’nun 1553 tarihindeki elçilik raporunda solakların yatağan taşıdığına ilişkin bir 

ifade bulunması son derece dikkat çekicidir926. Bu noktada, böyle bir bilgiye başka hiç 

yazılı ve görsel kaynakta rastlanılmadığını da belirtmek gerekir.  

                                                 
922 Nejat Erlap, a.g.e, s.71 
923 Gözde Yaşar, Askerî Müze Yatağan Koleksiyonu, Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, 
İstanbul:2009, s.28. 
924 Bahaeedin Ögel, Türk Kılıcının Menşe ve Tekâmülü Hakkında, s. 431- 435. Yaşar Çoruhlu, Erken 
Devir Türk Sanatı, Kabalcı Yayınevi, İstanbul:2007, s.141.  
925 Gözde Yaşar, Askerî Müze Yatağan Koleksiyonu, s.24-25.  
926 Venedik Raporlarına Göre Kanunî ve Şehzade Mustafa, Haz. Erhan Afyoncu, s.25 



345 
 

Bazı kaynaklarda yatağan kılıçlarının bir diğer adının “varsak” ve “varsakî” 

olduğuna ilişkin ibareler bulunmaktadır927. Bu kılıç türünün ismini nereden aldığı da 

günümüzde bir tartışma konusudur928. Kılıcın ismini günümüzde Denizli ili sınırları 

içinde bulunan Yatağan ilçesinden aldığı görüşünün daha makul olduğu düşünülmektedir. 

Zira günümüzde Yatağan ilçesinde yaşatılan sözlü tarihe ait veriler ve bıçakçılık 

konusunda güçlü bir zanaatkarlığın devam ediyor olması bu olasılığı güçlendirmektedir. 

Ayrıca Yatağan ilçesinin Anadolu’da eskiden beri bir silah üretim merkezi olduğuna 

ilişkin çalışmalar da bulunmaktadır. Tuncer Baykara, Yatağan’da bıçakçılık sanatıyla 

birlikte barut üretiminin de bulunduğunu, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren takip 

edilen mahalli rivayetlerden silah üretiminin burada çok daha eskiye dayandığına dair 

veriler olduğunu ve Yatağan’ın daha Selçuklu döneminden beri bir harp malzemesi imal 

yeri olduğuna dair rivayetlerin doğru olabileceğini belirtmektedir929.  

Yatağanların yeniçeriler ve leventler arasında 18. yüzyıldan itibaren 

yaygınlaşmaya başladığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte; 19. yüzyılın ilk yarısı içinde 

yapılan ıslahatlar çerçevesinde bahse konu askerî birimlerin lağvedilmesine rağmen 19. 

yüzyılın ikinci yarısında bu kılıçların kullanımının Osmanlı Kara Kuvvetleri içinde 

devam ettiğine dair veriler bulunmaktadır930. Ayrıca müze ve koleksiyonlarda bulunan 

örneklerin çokluğuna ve hem yazılı hem de görsel kaynaklara dayanarak, yatağanların 20. 

yüzyılın başlarına kadar Osmanlı toplumu içinde yaygın olarak kullanıldığını ifade etmek 

mümkündür.   

Düz kılıçlar ve eğri kılıçlardan sonra Klasik Dönem Osmanlı kılıç türleri içinde 

bulunan bir diğer namlu türü de çatal kılıçlardır. Çatal kılıçlar isimlerini namlu ucunun 

                                                 
927 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatından Kapıkulu Ocakları, C. I, s. 376, Ömer Lütfi 
Barkan, “Edirne Askerî Kassamı’na Ait Tereke Defterleri (1545-1659)”, Türk Tarih Belgeleri Dergisi, 
C.III, s.478. COA, Topkapı Sarayı Arşivi Defteri, Gömlek No: 2353, Hicri 11-03-1123 ve Gömlek 
No:2658, Hicri 18-05-1187.  
928 Nejat Erlap, a.g.e, s.71 
929 Tuncer Baykara, “Denizli’nin Yatağan Köyünde Barutçuluk”, II. Milletlerarası Türk Folklor 
Kongresi Bildiri Özetleri, Ankara, 1981: s.154 
930COA, İrade Meclis-i Mahsus, Yer No: 56- 2540, Hicri 16-03-1294. 
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ikiye ayrılarak çift uç oluşturmasından almaktadırlar. Bu kılıçların İslam dünyasında 

erken devirlerden itibaren kullanıldığı bilinmektedir. Hz. Ali’nin kullandığı belirtilen 

çatal kılıcın ismi olan “Zülfikar”’dan hareketle zamanla tüm çatal kılıçlara verilen 

Zülfikar adı verildiği anlaşılmaktadır. (Resim:102a) 

Çatal kılıçların düz namlulu ve eğri namlulu türlerinin olduğu görülmektedir. 

Örneğin; Topkapı Sarayında bulunan mukaddes kılıçlardan Hz. Osman’a ait olduğu 

bildirilen çatal kılıcın namlusu düzdür. Bu kılıçta çatal uçlar kısadır ve iki uç arasındaki 

ayrıklık oldukça azdır. Ancak namlunun 2/3’ünden itibaren başlaması nedeniyle iki uç 

arasındaki mesafenin çok yüksek olduğu düz namlulu çatal kılıçların da Klasik Dönem 

Osmanlı Kara Kuvvetleri tarafından kullanıldığına dair veriler mevcuttur. Eğri namlulu 

çatal kılıçların da kısa uçluları olduğu gibi uzun uçluları da bulunmaktadır. Kılıç 

uçlarından birinin diğerinden daha kısa olduğu eğri namlulu çatal kılıç örneklerine de 

rastlanmaktadır.  

Hz. Ali’nin Zülfikâr adlı kılıcının İslam dünyasında güç, kahramanlık, cesaret ve 

kudret gibi kavramları sembolize etmesi sebebiyle çatal kılıçların Klasik Dönem Osmanlı 

askerleri için manevi bir manaya sahip olduğunu ileri sürmek mümkündür931. Nitekim, 

Osmanlı devri Türk edebiyatı, klasik süsleme sanatları ve halk söylencelerinde sıklıkla 

karşılaşılan Zülfikar motiflerinin; Osmanlılara ait bayraklarda, sancaklarda932, askerî 

kıyafetlerde ve hatta kalkan gibi bazı koruyucu silahlarda da görülmesi bu savı oldukça 

güçlendirmektedir. (Resim:102b)  

Osmanlı kılıç türleri içinde, nadir de olsa rastlanılan bir diğer namlu tipi burmalı 

kılıçlardır. Balçaktan itibaren 10 cm. ilâ 15 cm.’lik bölümü düz olan sonrasında da iki 

tarafı kılıcın ucuna kadar dalgalı bir şekilde uzanan bu kılıç türünün en bilinen örneği 

Topkapı Sarayı Müzesinde bulunan II. Bayezid’e ait olan kılıçtır. Namlu yüzeyinde tıpkı 

                                                 
931 Nejat Eralp, a.g.e., s.66.  
932 Sancakların üzerindeki şekiller, ebatları ve envanter numaraları için bkz. Fevzi Kurtoğlu, Türk Bayrağı 
ve Ay Yıldız, TTK Basımevi, Ankara: 1992.  
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kılıcın her iki tarafında olduğu gibi dalgalı bir şekilde uzanan kan olukları bulunan bu 

kılıçların muharip birimler tarafından çok kullanılmadığı; daha çok tören kılıçları olarak 

kullanıldığı düşünülmektedir. (Resim:103)  

Klasik Dönem Osmanlı kılıçlarının yapısal özellikleri, namlu biçimleri ve kılıç 

türleri bağlamında bilgi sunulması gereken bir diğer husus kılıç kınlarıdır. Kın, kılıcı dış 

etkilerden korumak ve taşımak için kullanılan ağaç veya metalden yapılan bir kılıftır. 

Osmanlı kınlarının balçak oyuğu, ağızlık, taşıma halkası, bilezik ve çamurluk gibi 

bölümleri bulunmaktadır. Müzelerde değerli taşlarla süslenmiş ve yüzeyi deri, kadife, 

altın ve gümüşlerle kaplanmış pek çok örneğe rastlanmaktadır. Klasik Dönemde kın 

yapımının özel bir zanaatkârlık olduğu, “Niyamgeran” adı verilen bu zanaatkârların “Ehl-

i hiref” teşkilatı içinde yer almasından anlaşılmaktadır933. Osmanlı askerlerinin kınlarını, 

bellerindeki kemerlere kayışlarla veya hamâil adı verilen ve omuza çapraz şekilde 

bağlanan kılıç bağlarıyla taşıdıkları görülmektedir.  

Klasik Dönem Osmanlı kılıçlarının yapısal özellikleri ve namlu biçimlerine göre 

kılıç türlerine değinildikten sonra, ele alınması gereken bir diğer husus Klasik Dönem 

Osmanlı kılıçlarının üretim yöntemleridir.   

Osmanlı kılıç üretiminde kullanılan temel yöntem dünyada uygulanan yöntemle 

aynıdır. Demirin su ve karbon verilerek yüksek sıcaklıklarda dövülmesi ve ara ara su 

verilerek oluşan çeliğin esnekliğinin ve mukavemetinin arttırılması esasına dayanan bu 

yöntem; kullanılan hammaddenin niteliği, ısı derecelerinin ayarlanması, verilen suyun 

içeriği ve miktarı gibi reçetelerin uygulanmasında ve kılıç ustasının kullandığı dövme 

tekniklerinde bölgeden bölgeye büyük farklılıklar arz edebilmektedir. Bu nedenle, 

Osmanlı İmparatorluğunda kullanılan kılıçların üretildikleri bölgelerin geleneksel 

zanaatkârlığını ve hammadde [özellikle demir madeninin çıkartıldığı yerin] özelliklerini 

                                                 
933 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Saray Teşkilatı, s.462-463. 
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yansıtan Hindî, Mısrî, Rumî934, Kırmanî, Dımışkî, Şeyhanî ve Ma'arrâvî935isimlerle 

anıldığı görülmektedir.  

Kaynaklarda kılıç üretiminde 1- Çelik Kesilmesi 2- Çeliğinin Dövülmesi, olmak 

üzere iki yöntemin kullandığına dair veriler bulunmaktadır.  

Günümüzde de yaygın olarak kullanılan çelik levhaların kesilmesi yönteminin; 

15. ve 18. yüzyıllar arasında nasıl uygulandığı hakkında fazla bir veri bulunmamaktadır. 

Ancak; Bertrandon De La Broquiere’in 15. yüzyılda Şam’da imalatını gördüğü kılıç 

üretim yöntemi; çeliğin kesilmesi yöntemine dayalı kılıç üretim ustalığının İslam 

dünyasında bulunduğuna işaret etmektedir936:  

“Söylendiğine göre Şam kılıçları Suriye’nin en iyi ve en 
güzel kılıçlarıydı. Onların, kılıç yapmak üzere demirleri 
nasıl kestiklerini görmek merak uyandırıcı bir şeydi; çünkü 
su verilmeden önce, kılıç yapılacak demiri bir tahta 
parçasının üzerine koyuyorlar, bir ağaç parçasını 
rendeliyormuş gibi onu eğeleyerek tesviye ediyor ve 
keskinleştiriyorlardı; su vererek perdahlıyorlar, o kadar ki 
kılıçla bir şeye dokundukları zaman mest oluyorlardı. 
Gördüğüm hiçbir şey bu kadar keskin olamazdı”  
 

En yaygın olan ve en iyi sonuç veren kılıç üretim şekli ise çeliğin dövülmesi 

yöntemidir. Osmanlıların “kılıç yumurtası” adı verdiği nitelikli pota çeliğinin yüksek 

sıcaklıklarda dövülüp uzatılması ve şekil verilmesiyle gerçekleştirdikleri dövme 

yönteminin en makbul kılıç üretim yöntemi olduğu söylenebilir. Kılıç yumurtasının 3 kg. 

ilâ 5 kg. arasında bir ağırlığa sahip olduğu, 5 cm. ilâ 8 cm. çapında ve 8 cm ilâ 12 cm. 

arasında bir kütlesi olduğu belirtilmektedir937*.  

                                                 
934 Aydın Taneri, a.g.e., s.178. 
935 Evliya Çelebi, a.g.e., C.4/1, YKY, s.170.  
936 Bertrandon De La Broquiere, a.g.e., s. 146-147 
937 Hilmi Aydın, Sultanların Silahları, Topkapı Sarayı Koleksiyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Ankara: 2012, s.66-69. Gözde Yaşar, Askerî Müze Yatağan Koleksiyonu, s.30.  
* YN: Yakın zamanda kılıçlarla ilgili gerçekleştirilen pek çok çalışmada tekrarlanmasına karşın bu bilginin 
kaynağı tespit edilememiş olup Osmanlı arşivlerin kılıç yumurtalarına ilişkin tespit edebildiğimiz tek belge; 
padişaha yaptırılacak bir kılıç için Düzoğlu Hoca Karabet Bazirgan adlı bir ustaya Harbiye Ambarından 3 
adet yumurta verilmesiyle ilgili 1840 tarihli bir belgedir. Bkz. COA, Cevdet Saray, Yer No: 36 - 1814, Hicri 
06-06-1257. Bununla birlikte Nejat Erlap, Rıfkı Melul Meriç’e dayanarak Kanuni Sultan Süleyman’a 
bayramlık hediye olarak Dımışkçı Hüseyin ve Dımışkçı Murat adlı kişilerin dımışkî yumurta hediye ettiğini 
yazmıştır. Bkz. Rıfkı Melul Meriç, “Türk Sanatı Tarihi Vesikaları”, Türk Sanatı İnceleme ve 
Araştırmaları, İGSA Türk Sanatı Tarihi Enstitüsü Yayınları, İstanbul: 1963. s.767. 
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Bahse konu kılıç yumurtalarından en makbulünün Dımışkî yumurta denilen ve 

Şam işi (Dımışkî) kılıçların üretildiği yumurtalar olduğu anlaşılmaktadır938. Dımışkî kılıç 

yapımı, adından da anlaşılacağı üzere, Şam’da geliştirilen bir kılıç yapım tekniğinin 

adıdır. Bu tekniğin Hindistan’a dayandığı; M.Ö 3. veya 4. yüzyılda Roma İmparatorluğu 

döneminde Şam’da bir silah üretim merkezinin kurulmasıyla 14. yüzyıla kadar Şam’da 

uygulanmaya devam ettiği ve Timur’un Şam’ı ele geçirmesi sonrası kılıç ustalarını 

Buhara ve Semerkant’a götürmesi sonrasında Orta Asya, İran ve Anadolu’ya yayıldığı 

belirtilmektedir939. Geçtiğimiz yüzyılda yapılan çalışmalar, Dımışkî kılıçların 

hammaddesinin Hindistan’dan Şam’a ihraç edildiğini ortaya koymaktadır940. Esasen, 

Orta Çağ’da kılıç endüstrisinin merkezi olan Hindistan’dan dünyanın dört bir yanına 

demir ve çelik ihraç edildiği zaten bilinen bir durumdur941. Buna karşın, ihraç edilen bu 

hammaddenin çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra Dımışkî çeliği halini aldığı 

düşünülmektedir. Zira Osmanlı İmparatorluğunda Dımışkî çeliğinin kalitesiyle diğer 

çelik türlerinden ön plana çıktığı ve hatta 16. yüzyılın başında Şam çeliği diye Avrupa 

çeliğinden işlenen kılıçların ve bıçakların satıldığı ve bunun kanunlarla önlenmeye 

çalışıldığı anlaşılmaktadır942.  

Aslında, Dımışkî çelikleri diğer çelik türlerinden ayırmak oldukça kolaydır. 

Çünkü, bu özel çelik türünün sahip olduğu doğal desenler dış görünüş açısından en ayırt 

edici özelliğini ortaya koymaktadır. (Resim:104) Ancak farklı türde çelik ve demir 

levhaların eritilmesiyle de elde edilebilmesi mümkün olan bu desenler, tıpkı günümüzde 

                                                 
938 Nejat Eralp, a.g.e., s.61. 
939 Henry Wilkinson, “On the Cause of the External Pattern, or Watering of the Damascus Sword-Blades”, 
Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, Vol. 4, No. 1, 1837, ss. 187-193, 
s.187-188. Herbert Maryon, “Pattern-Welding and Damascening of Sword-Blades: Part 2. The Damascene 
Process”, Studies in Conservation, Vol. 5, No. 2, May, 1960, ss. 52-60, s.53.  
940 Herbert Maryon, a.g.m., s.54 
941 Abdülhalık Bakır, Ortaçağ İslam Dünyasında Madencilik ve Maden Sanayi, Bizim Büro Basımevi, 
Ankara: 2002, s.385-386.  
942 “Ve dahî bıçakçılar gözlene Dimişkî diyü Frengi işlemeye ve satmaya â‘la kılıç kını altmış ve evsatı 
elliye ve ednası kırk akçeye ola ziyâde olmaya”, I. Selim Kânûnnâmeleri: 1512-150 (Tirana ve 
Leningrad Nüshaları), Haz. Yaşar Yücel ve Selami Pulaha, s.65 ve 200.  
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olduğu gibi geçmişte de elde edilmiş ve sahte Dımışkîlerin piyasada dolaşmasına yol 

açmış olmalıdır. 

Osmanlı İmparatorluğunda 16. ve 17. yüzyıllarda kılıçların üretildiği bazı 

kılıçhânelere [kılıç karhânelerine] “Dımışıkhâne” denildiği anlaşılmaktadır. 

Dımışıkhânelerin, Osmanlı İmparatorluğu çapında nerelerde bulunduğu ve sayıları 

hakkında fazla bir veri bulunmamaktadır. Ancak humbara ve fitil otu gibi harp 

malzemelerinin işlendiği bir karhânenin yapılmasıyla ilgili 1584 tarihli bir hükümde 

Galata Kalesindeki bir Dımışıkhane’den bahsedilmesi İstanbul’da böyle bir yerin 

bulunduğunu açıkça ortaya koymaktadır943. Nitekim, Evliya Çelebi de Kurşunlu Mahzen 

yakınlarında Kıraçkapısı önünde bulunan bir kılıç karhânesinden bahsetmektedir944.   

Osmanlı İmparatorluğunda kılıçların sadece Dımışıkhanelerde üretilmediği 

söylenebilir. Yapımı emek isteyen ve oldukça pahalı olduğu anlaşılan bu kılıçların 

Cebehâne’nin tüm ihtiyacını karşılamaktan oldukça uzak olduğu tahmin edilmektedir. 

Seferler sırasında gerekli görülen durumlarda askere dağıtılmak ve başta sınır kaleleri 

olmak üzere İmparatorluk dahilindeki kalelerin cebehânelerine sevk etmek üzere büyük 

miktarlarda kılıca ihtiyaç duyan Cebehâne’nin 18. yüzyılda kılıç ihtiyacını maden 

merkezlerine yakın olan ve kılıç üretimi konusunda yeterince zanaatkara sahip olan 

kasabalardan karşıladığına dair bilgiler mevcuttur945. Bu bağlamda, 15. ve 17. yüzyıllar 

arasında da Cebehâne’nin kılıç ihtiyacını kendi üretiminin yanında benzer yöntemlerle, 

[taşradan karşılama yöntemiyle] karşılamış olabileceği düşünülmektedir.  

Genel olarak Klasik Dönem Osmanlı kılıçlarının kesici, ergonomik, dayanıklı, 

dengeli, hafif ve işlevsel bir namlu dinamiğine sahip olduğu görülmektedir. 8. yüzyılın 

ortalarında Abdülhamid El Katib tarafından kaleme alınan ve İslam dünyasının ilk 

siyasetname örneklerinden biri olarak kabul edilen “Ahdü Mervân ilâ İbnihi Ubeydillâh” 

                                                 
943COA, Bab-ı Asafî Name-i Humayun Kalemi, Gömlek No: 53, Sıra No: 232, Hicri 24-06-992. 
944 Evliya Çelebi, a.g.e., C.I, YKY, s.301. 
945 Serdar Genç, Lale Devrinde Savaş, İran Seferlerinde Organizasyon ve Lojistik, Kitapyayınevi, 
İstanbul:2013, s. 133. (BOA,MAD, nr 3165,s23) 
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adlı eserde iyi bir kılıcın ağırlık ölçüsünden bahsedilirken “Hafif oluşundan bir zarar 

görmez, sahibi ağırlığından yorulmaz946”  ifadesinin karşılığının Osmanlı kılıçlarında 

bulduğunu ifade etmek mümkündür.  

Bu noktada; genel olarak silahların, özel olarak da kılıçların genellikle kişiler için 

üretildiğini ve askerlerin en şahsi mülkiyetleri arasında yer aldığını belirtmek gerekir. İyi 

bir kılıç her şeyden önce kullanım açısından sahibinin fiziksel özelliklerine uygun olmak 

zorundadır. Bu nedenle de çoğu kılıcın onu sipariş edenin fiziksel ölçülerine göre 

üretildiği göz önünde bulundurmak gerekir. Kılıç yapan ustaların, bu özel siparişlerin 

dışında genel üretimlerde de belirli boy ve ağırlıklarda satış tezgâhları için farklı kılıçlar 

yaptıklarını düşünmek mümkündür. 

Özellikle kapıkullarının kılıçlarına çok önem verdikleri ve kendi kılıçlarını almayı 

tercih ettiklerine dair veriler vardır. Örneğin; Reinhold Lubenau, genel olarak Osmanlı 

askerlerinin ve özel olarak yeniçerilerin üç ayda bir aldıkları maaşlarıyla daima düzgün 

elbiseler giydiklerini artan parayı da güzel bir kılıca yatırdıklarını ve bu kılıcı daima 

yanlarında bulundurduklarını yazmıştır947. Bununla birlikte, 16. yüzyılın son yıllarında 

Osmanlı topraklarını ziyaret eden Fynes Moryson, Türklerin en gururlandıkları şeyin 

bazen gerçek mücevherler bazen sahte taşlarla süslenmiş eğri kılıçları olduğunu ifade 

etmiştir948. Busbecq, 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman’ın yanındaki kapıkulu 

süvarilerinden bahsederken bunların iki taraflarında da güzel murassa bir kılıç olduğunu 

yazmıştır949. 18. yüzyılın ilk yıllarında Osmanlı İmparatorluğunu ziyaret eden Aaron Hill 

de süvarilerin iki kılıç taşıdığı bilgisini verirken bunlardan birinin uyluk üzerinde taşınan 

büyük ağır bir eğri kılıç olduğunu, diğerinin ise sol tarafta atın kayışının altında bulunan 

güçlü geniş bir kılıç olduğunu belirtmiştir950. 

                                                 
946 Abdülhamid El Katib, Doğunun Hükümdarı, Çev. Güldane Gündüzöz ve Soner Gündüzöz, Antik Şark 
Klasikleri-Lacivert Yayıncılık, İstanbul: 2007, s.85.  
947 Reinhold Lubenau, a.g.e., s. 275. 
948 Tülay Reyhanlı, a.g.e., s.72.  
949 Oiger Chiselin Busbecq, a.g.e., s.197. 
950 Aaron Hill, a.g.e., s.23.-24.   
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Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde üretilen ve ticaret veya ganimet yoluyla 

İmparatorluk sınırları içinde dolaşan tüm kılıçların kılıçcı esnafı tarafından satılabildiği 

anlaşılmaktadır. Evliya Çelebi, İstanbul’daki kılıçcı esnafı ile ilgili bilgiler sunarken bu 

hususu şu ifadelerle açıkça ortaya koymaktadır951:  

“Min Esnâff-ı Kılıçcıyân-ı Seyf-i Muhammedî: Dükkân-ı 
seyyâfân 205, cümle neferât 1007. … Bunların kârhanesi 
Ebü’l- Feth ve Bayezid Hân asrında Kurşunlu Mahzen 
kurbünde Kiraçkapusu önünde leb-ideryâda bir azîn 
kârhâne idi. Galatasarây zemininde çıkan Eski İslâmbol 
demiri ma‘denin bu kârhânede kılıç yaparlardı. Hâlâ Eski 
İslâmbol deyü sâhib-i süyûflar mâbeyninde şöhret bulan ol 
kârhâne işleridir. Sonra mürur-ı eyyâm ile harâbe olup 
Gümrük Emîni Ali Ağa zemînin mîrînden iştirâ edüp 
kârhâne iken bekâr bî-karhâne yaptı. Ammâ zamanımızın 
kârhaneleri Mahmud Paşa hammâmı mukâbelesinde 
kârhâne-i azîmdir. … Neferâtları tahtırevânlar üzre ve 
seyishaneler üzre dükkânların Sahâbe-i güzin ve çâr-yâr-ı 
mu‘in kılıçları ve şeyhâni ve ma‘arrâvi ve seyf-i zülyezenî 
ve seyf-i zülfeccâmi ve hoşkadem ve sunkur ve esed ve zivzik 
ve demir delisi işleri ve selâme işi ve kârhane işi ve Mısırlı 
Ali Berkûk işi ve Şamlı Müstakim işi ve Hîndî Halkan ve 
Alaman ve Selânîk ve Eski Cezâyir ve Felâra ve Islatına 
işleri gibi niçe meşhur-ı âfâk bildiğimiz kılıçlar ile 
dükkânların zeyn edüp ba‘zı üstadlar kılıçları mücellâ 
ederek ba‘zısı zağlıyarak güzer ederler.”   
  

Savaşlarda yalım kısmı bozulan kılıçların tekrar keskin hale getirilmesi ve 

kullanılmayarak paslanan kılıçların pasının giderilmesi işinin de kılıçcı esnafı tarafından 

yapılan iş olduğu anlaşılmaktadır952. Kılıçların sadece satın alınması değil bakımının da 

son derece önemli bir husus olduğu düşünülmektedir. Cebehâne’de bulunan kılıç ve tüfek 

gibi silahların paslanmaması için yağ sürüldüğüne dair veriler bulunmaktadır. Örneğin; 

Mohaç Savaşına (1526) götürülen levazımat arasında sefer sırasındaki silah bakımı için 

4 yük zeytinyağı götürüldüğü görülmektedir953. Topçular Katibi Abdülkadir Efendi ise 

                                                 
951 Evliya Çelebi, a.g.e., C.I, YKY, s.301-302.  
952“Kılıçcıyân: Kılıç açmağa ücret sekiz akça. Ziyade paslu kılıç açmağaücret on iki akça. Kılıç ve hançer 
ve bıçak ve sa’ir metâ’larını züyûf akça zamanında her niceye furûht iderlerse hâlâ cedîd akça ile nısfına 
bey’ olunub ve ücretleri dahî minval-i meşruh üzre olmağa Kılıcı-başı Usta Davud’a ve sa’ir  ehl-i 
hibelerine tenbih olunmuştur.”  Osmanlı Devlet Düzenine Ait Metinler V.1640 Tarihli Es‘ar Defteri, 
Haz. Yaşar Yücel, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, No:316, Ankara:1982, s.58 
953 Feridun M. Emecen, Osmanlı Klasik Çağında Savaş, s.213-216 içinde bkz. Mohaç Savaşına götürülen 
silahlar TSMA, nr.D.9633: Kapıkulu/Yeniçerilere ait Silah ve Malzeme Listesi. 
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Vezir Ferhat Paşa’nın 1593 Macaristan Seferi için Cebehâne’den getirttiği levazımat 

arasında susam yağı ve zeytin yağını saymaktadır ki bu yağların silah bakımı için 

getirilmiş olması ihtimali yüksektir954. Nitekim, 19. yüzyılın başlarından günümüze 

ulaşan arşiv belgeleri Cebehâne’de bulunan kılıç ve tüfeklerin paslanmaması için 

zeytinyağı sürüldüğünü açıkça ortaya koymaktadır955.  

 Yapısal olarak ne kadar üstün niteliklere sahip olursa veya ne kadar iyi bakılmış 

olursa olsun eğitimli kişilerin elinde olmayan bir kılıcın düşman karşısındaki etkisinin 

son derece az olacağı kolaylıkla tahmin edilebilmektedir. Bu yüzden kılıcın kullanımının 

da diğer pek çok silah türünde olduğu gibi uzun bir talim süreci gerektirdiği söylenebilir. 

Yeniçerilerin keçeye kılıç çalma esasına dayalı bir talim yöntemi olduğu hususuna daha 

önce değinilmişti956. Bununla birlikte, savunma ve saldırı hareketlerine dayalı çok sayıda 

oyun çeşidi içeren Matrak oyununun da bir çeşit kılıç olduğunu ifade etmek mümkündür. 

Nitekim, Ali Ufki Bey, iç oğlanların kılıç talimlerinden bahsederken matrak oyununun 

ihtiyatla ilerleme, geri çekilme ve vuruşma esaslarının öğretildiği bir talim olduğunu 

belirtmesi bu oyunun kılıç eğitimindeki yerini daha belirgin hale getirmektedir. Ayrıca 

Ali Ufki Bey’in, saraydaki kılıç ehli içoğlanlarının derisi çok sertleşmiş ölü bir devenin 

ayağını kesmek veya bir koyunun başını tek vuruşta koparmak gibi darbeye dayalı kılıç 

talimlerinden bahsetmesi son derece dikkat çekicidir957.  

Süvarilerin başarılı bir şekilde kılıç kullanması ise daha farklı bir dizi talimi 

gerektirmektedir. Osmanlı süvarilerinin de keçeyi kesmeye dayalı bir tür kılıç talimi 

yaptıklarına dair veriler vardır958. Bir süvarinin başka bir süvariye karşı gerçekleştirdiği 

veya bir süvarinin piyadeye karşı gerçekleştirdiği kılıç oyunlarına dayalı hamle çeşitliliği 

hem karşı tarafın kullandığı silahlara hem de hamlelerine göre farklılar arz etmektedir. 

                                                 
954 Abdülkadir Efendi, a.g.e, C.I, s.29-30.  
955COA, Cevdet Askeriye, Gömlek No: 69, Sıra No: 3257 Hicri 11-06-1227 ve Gömlek No: 44, Sıra No: 
16668, Hicri 13-01-1238.  
956Es’ad Efendi, a.g.e., s.58 
957 Ali Ufki Bey (Albertus Bobovius), a.g.e., s. 59.    
958 Nejat Eralp, a.g.e., s.65  
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Ayrıca atın duruş pozisyonlarına göre doğru bir açıyla kılıç vurmak ve hem atını hem de 

kendi vücudunu kontrol altında tutarak doğru bir zamanlamayla vuruş gerçekleştirmek 

ancak talimlerle geliştirilebilecek bir beceridir. Osmanlı süvarilerinin kılıçla yaptığı 

talimlere ilişkin detaylı verilere ulaşılamamıştır. Ancak Osmanlı süvari sınıfı askerlerinin 

14. ve 16 yüzyıllar arasında savaş meydanlarında ortaya koyduğu başarılar, en azından 

bu yüzyıllar arasında Osmanlı süvarilerinin bahse konu becerileri küçük yaşlardan 

itibaren geliştirdiğini düşündürtmektedir.   

Günümüzdeki genel kanaatlerin aksine; 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

ateşli silahların yaygınlaşmasının, kılıçların savaş alanındaki kullanım oranının ciddi 

oranda azaltmasına sebebiyet vermediği söylenebilir. Osmanlı ateşli silah teknolojisinin 

ileri bir seviyede olduğu 15. ve 16. yüzyıllarda; Osmanlı kılıç teknolojisinin de son derece 

ileri bir safhada olması, kılıç teknolojisinde herhangi bir gerileme yaşanmaması ve hatta 

ilerleme yaşanmaya devam etmesi bu durumun açık göstergelerinden biri olarak kabul 

edilebilir. Ateşli silahlar ne derece yoğun olarak kullanılırsa kullanılsın, 17. yüzyıla kadar 

gerçekleşen savaşlarda savaşın nihai noktasının yaşandığı çarpışmaların çoğunun yüz 

yüze gerçekleşmesi, kılıçların muharip kuvvetlerin gözündeki değerini korumasını 

sağlamıştır. Rhoads Muphey bu durumu şu ifadelerle ortaya koymuştur959:  

“17. yüzyıla gelindiğinde modası geçmiş bir silah gibi 
görülmesine rağmen, muharebenin son ve dolayısıyla tayin 
edici safhasında kaçınılmaz biçimde ortaya çıkan nihai 
meydan kavgasında kılıç, askerlik zanaatının daha faydalı 
ve dolayısıyla öldürücü aleti olarak ortaya çıkmaktadır.”  
 

Aslında yukarıda ifade edilen durumun, 18. yüzyılın ilk yarısında da devam 

ettiğine dair işaretler de bulunmaktadır. 1720-1724 İran Seferleri sırasında, cepheden 

gelen talep doğrultusunda Cebehâne’den cepheye tüfek ve kılıç gönderilmesi; üstelik 

                                                 
959 Rhoads Muphey, a.g.e., s. 145. 
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gönderilen tüfek miktarı ile kılıç miktarının aynı olması kılıcın hala yoğun bir şekilde 

kullanıldığının göstergesi olarak kabul edilmektedir960.  

Bununla birlikte, 17. yüzyıldan başlarından itibaren savaş meydanlarındaki diziliş 

şekillerinin değişmesinin ve ateşli silahların yoğun kullanımına dayalı savaş taktiklerinin 

geliştirilmesinin, kılıcın savaş alanlarındaki tayin edici gücünü ciddi oranda azaltmaya 

başladığını da belirtmek gerekmektedir. Bu bağlamda; kılıçların savaş meydanlarındaki 

etkinliğini azaltan asıl hususun, ateşli silahların 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

yaygınlaşması değil, 17. yüzyılın başlarından itibaren ateşli silahların kullanımına dayalı 

taktiksel gelişmelerin savaş alanlarına hâkimiyet kurması olduğu savunulabilir.  

Bu duruma karşın, 19. yüzyılın sonuna kadar savaş meydanlarında çoğu muharip 

kuvvet tarafından kullanılmaya devam eden kılıçların; 19. yüzyılın sonlarından itibaren 

asillerin ve rütbeli askerlerin kullandığı yüksek sembolik değerlere sahip silahlara 

dönüştüğü görülmektedir961. Bu bağlamda, tarih boyunca bir prestij ve politik güç 

sembolü olarak algılanan kılıçların, askerî önemlerini yitirdikten sonra bile kendilerine 

atfedilen değeri korumayı başarmış nadir silahlardan biri olduğu söylenebilir962.  

 

3.1.2.5. Askerî Bıçaklar (Hançerler, Kamalar, Bıçaklar ve Saldırmalar)  

 Türkçe biçmek fiilinden türetilen “bıçak” kelimesi; “bir sap ve çelik bölümden 

oluşan kesici bir araç anlamına” gelmektedir963. Kesici bir alet olarak günlük hayatın bir 

parçası olan bıçaklar tarih boyunca Türkler tarafından “biçek”, “pıçak”, “kesgü” ve 

“kezlik” gibi kelimelerle de ifade edilmiştir964.  

Bıçakların çeşitli el sanatlarında, meslek alanlarında ve ev işlerinde kullanılmak 

üzere farklı türleri bulunduğu gibi silah olarak kullanılan türleri de bulunmaktadır. Silah 

                                                 
960 Serdar Genç, a.g.e., s. 119-120. 
961 Nejat Eralp, a.g.e., s.66-67. 
962Michael Scott Neiberg, Dünya Tarihinde Savaş, Çev. Mehmet Tanju Akad, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 
İstanbul:2011, s. 44. 
963 Büyük Türkçe Sözlük, “Bıçak Maddesi”, TDK,  
964 Erkan Göksu, a.g.e., s.248.   
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olarak kullanılan bıçakları “askerî bıçaklar” olarak tanımlamak yerinde olacaktır. Askerî 

bıçakları; savunma ve saldırı amacıyla kullanılmak üzere tasarlanan ve kılıçlara benzer 

formlara sahip olmasına karşın onlardan daha küçük olan yakın dövüş silahları olarak 

tanımlamak mümkündür.  

Kılıçlar ile askerî bıçakları ayıran temel uzunluk kriterinin 40-45 cm. olduğuna ve 

bu ölçünün üstündeki kesici silahların kılıç olarak addedilmesi gerektiğine dair bir ön 

kabul bulunmaktadır965. Bununla birlikte; özellikle Osmanlı kamaları ve saldırmaları 

arasında 55 cm. ulaşan uzunluklara rastlandığını belirtmek gerekmektedir. Askerî 

bıçaklar, sadece savaş meydanlarında değil savunma ve saldırı amacıyla günlük hayatta 

da kullanılabilmeleri nedeniyle hem askerler hem de siviller tarafından sıklıkla 

kullanılabilen nadir silah türlerinden biri olarak kabul edilebilir  

Tarih boyunca Türklerin çeşitli türlerde askerî bıçaklar kullandığına dair veriler 

vardır. Bu bıçaklar Orta Asya kurgan buluntularında en sık rastlanılan silah türleri 

arasında yer almaktadır. Hunlarına ait olduğu düşünülen Ordos hançerlerinin yanı sıra 

günümüze ulaşan çeşitli kalıntılar ve görsel veriler Orta Asya Türklerinin yanlarında 

sürekli olarak düz veya eğri namlulu askerî bıçak taşıdıklarını ortaya koymaktadır966. 

(Resim:105)   

10. yüzyıldan itibaren Orta Asya, Orta Doğu ve Ön Asya’da egemenlik kuran Türk 

devletlerinde de askerlerin Türk tarzı kemerlere asılı şekilde ve beldeki kuşakların içinde 

askerî bıçaklar taşıdıkları bilinmektedir967. 11. yüzyılda Türklerin, kullandıkları askerî 

bıçaklardan birine [muhtemelen hançere] “bügde/bükte” dedikleri anlaşılmaktadır968. 

Özellikle; hem Büyük Selçuklular hem de Anadolu Selçuklularında askerî bıçak 

                                                 
965 Nebi Bozkurt, “Kılıç Maddesi”, DİA, Cilt 25, Ankara, 2002, ss.405-408, s.405. Tülin Çoruhlu, 
“Hançer”, DİA, Cilt: 15, Yıl: 1997, ss.548-550, s.548. 
966 Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihi, s. 209 ve 231. Oktay Belli, Kırgızistan’da Taş Balbal ve İnsan 
Biçimli Heykeller, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2003. 
967 Serkan Emir Erkmen, “Türk Devletlerinde Savaş Araç-Gereçleri (X-XIV. Yüzyıllar)”, Ankara Ünv. 
Sosyal Bilimler Ens. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2005, s.120  
968 Kaşgarlı Mahmud, Divanü Lûgat-it-Türk, Haz. Besim Atalay, C.1, s.31   
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kullanımının askerler arasında olduğu kadar devlet ricali ve hanedan üyeleri arasında da 

oldukça yaygın olduğuna dair çeşitli verilere rastlanmaktadır969. Bu noktada, askerî 

bıçakların Osmanlı tarihi boyunca da sivil halk, askerî sınıflar, devlet ricali ve padişahlar 

tarafından sıklıkla kullanılan silahlar olduğunu belirtmek gerekir. 

Klasik Dönemde Osmanlılar tarafından kullanılan askerî bıçak türlerini namlu 

biçimlerine [tıpkı kılıçlarda olduğu gibi]göre; 1- Hançerler, 2- Kamalar, 3- Bıçaklar 4- 

Saldırmalar olmak üzere dört farklı şeklinde sınıflamak mümkündür.  

 Günümüzde, herhangi bir biçim farkı veya tür gözetmeksizin, her tür askerî bıçak 

için kullanılan Arapça kökenli bir kelime olan “hançer”, aslında ortalama 30-35 cm. 

uzunluğunda eğri, sivri uçlu, çift veya tek ağızlı bir bıçak türüdür970. Osmanlıların bu 

silaha Farsça bir kelime olan “deşne” dedikleri de görülmektedir971.  

Çeşitli biçimleri bulunan hançerlerin en ayırt edici özelliği namlularının eğri 

olmasıdır. Jean-Paul Roux, eğri namlulu askerî bıçak biçiminin ilk olarak Orta Asya’da 

geliştirildiğini ifade etmiştir972. Böyle bir iddiayı açıkça ifade etmemesine karşın 

Bahaeedin Ögel, eğri Türk kılıçlarının işlevsel ve biçimsel olarak düz kılıçlarla değil, 

hançerlerle aynı çizgide yer aldığını ve eğri Türk kılıcının prototipinin Ordos hançerleri 

olabileceğini belirtmiştir. Bu ifadeleriyle Ögel’in, hançerleri eğri Türk kılıçlarının 

başlangıcı olabilecek derecede merkezî bir buluş olarak ele aldığı söylenebilir973. 

(Resim:106)   

Hançerler eğri namluları nedeniyle namlunun kavis yapan kısmı içe gelecek 

şekilde tutularak yukarıdan aşağı doğru darbe indirilerek kullanmaya974 veya kavis kısmı 

yukarı gelecek şekilde aşağıdan yukarı doğru darbe vurmaya müsait silahlardır. Ayrıca 

                                                 
969 Erkan Göksu, a.g.e., s.252-254.   
970 Tülin Çoruhlu, “Hançer”, DİA, s.548. 
971 Örneğin; Hasan Beyzâde eserinde, Sokullu Mehmet Paşa’nın uğradığı suikastı anlatırken deşne ifadesini 
kullanmıştır. “Paşanun pistânı altına deşne ile urup…” Hasan Beyzâde Ahmed Paşa, a.g.e., C.II, s.277. 
972 Jean-Paul Roux, Orta Asya, Tarih ve Uygarlık, Kabalcı Yayınevi, İstanbul: 2006, s.38.  
973 Bahaeedin Ögel, Türk Kılıcının Menşe ve Tekâmülü Hakkında, s. 431- 435 
974 Tülin Çoruhlu, “Hançer”, DİA, s.548. 
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yine eğri olan namluları sayesinde savurarak kullanıldıklarında kesici etkileri daha çok 

artmaktadır. (Resim:107) 

Osmanlı İmparatorluğunun çeşitli bölgelerinde farklı biçimsel özelliklere sahip 

hançerler olduğu görülmektedir. (Resim:108) Örneğin; Anadolu ve Balkanlar’daki 

hançerlerin namluları daha uzun ve az kavisli iken; Arap yarımadasında yaygın olan ve 

“cenbiye” adı verilen hançerler daha kısa, enli, kavisli ve derin kan oluklu; Kuzey 

Afrika’da yaygın bir tür olan ve “sikkîn” olarak adlandırılan hançer türü ise kabzadan 

itibaren ortaya kadar düz ve tek ağızlı, ortadan ucuna kadar ise eğri ve çift ağızlıdır975. 

(Resim:109)  

Bazı hançer türlerinin yapım yerleri ve özelliklerinden kaynaklandığı anlaşılan 

çeşitli isimlerle anıldığına dair veriler bulunsa da bunların ayırt edici nitelikleri hakkında 

herhangi bir bilgiye rastlanılamaması sık karşılaşılan bir durumdur. Örneğin; Evliya 

Çelebi Bitlis Beyi Abdâl Han’ın hazinesinden çıkan silahlar arasında bulunan 6000 adet 

hançerden bahsederken; “bu hançerlerin biri çelik, kimi buhtî, kimi cıskavî ve tarz-ı 

Mahmûdî ve tarz-ı Zirikî ve tarz-ı Sağmanî” ifadesini kullanmaktadır976. Özellikle; “Tarz-

ı Mahmûdî”, “Tarz-ı Zirikî” ve “Tarz-ı Sağmanî” hakkında yaptığımız kaynak taramaları 

sonucunda bu tarz hançerlerin ayırt edici özelliklerine ilişkin tatmin edici verilere 

ulaşılamamıştır.  

Osmanlı İmparatorluğunda namlu biçimlerine göre ayrı bir tür teşkil eden “kama”, 

hançerlerden farklı olarak düz namlulu, genellikle çift ağızlı, bir veya iki derin kan oluğu 

bulunan bir askerî bıçaktır. Kamaların ayırt edici özellikleri namlularının boydan boya 

düz olmalarıdır. Uç kısmına kadar aynı olan namlu kalınlığı, iki ağızın birleştiği sivri uca 

doğru ters "v" şeklini almaya başladığı bölgeden itibaren incelmektedir. Osmanlıların 20. 

yüzyılın başlarına kadar farklı boylara ve namlu genişliğine sahip kamalar kullandığı 

                                                 
975 Tülin Çoruhlu, “Hançer”, DİA, s.548. 
976 Evliya Çelebi, a.g.e., C.IV, YKY, s. 156 
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görülmektedir. (Resim:110a-b-c) Bununla birlikte; müze ve özel koleksiyonlardaki 

örneklerin sayısını göz önünde bulundurarak, “Çerkes/Kafkas Kaması” olarak bilinen 

kama türünün özellikle 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı toplumu ve ordusu içinde 

yaygınlaştığı düşünülmektedir. (Resim:111) 

Hançerler ve kamalar kadar yaygın olan bir diğer tür ise “bıçak” olarak 

adlandırabileceğimiz silahlardır. Bıçak kelimesi kesici aletlere verilen genel bir isim 

olmasına karşın, savunma ve saldırı amacıyla kullanılan bu tür bıçaklar şekil olarak 

günlük hayatta kullanılan bıçaklara benzemelerinden ve onlardan türetilen silahlar 

olmalarından dolayı bu isimle anılmaktadırlar. Nitekim, Osmanlı tarihî kaynaklarında 

“Battal boy bıçak”, “Çerkes bıçağı”, “Grigor işi bıçak”977, “Laz bıçağı” ve “Akva”978 gibi 

askerî bıçak isimlerine de rastlanmaktadır.   

Sırt kısmı uç bölgesine kadar düz, ağız kısmı ise uca yakın bir noktada dışbükey 

bir şekilde kavis yapan namlular en yaygın bıçak şeklini oluşturmaktadır. İki tarafı da 

keskin [çift ağızlı] olan, uç kısmına doğru iki taraftan kademeli olarak sivrilen ve sivri uç 

kısmı yukarı doğru hafif kavis yapan namlu biçimlerinin ise karşılaşılan bir diğer tür 

olduğu görülmektedir. Bu tür bıçaklarda kan olukları yerine namlunun ortasında veya 

ağız kısmına yakın yerlerde kenar çizgisinin bulunmasının son derece yaygın olduğu 

anlaşılmaktadır. (Resim:112a-b-c) 

Müzeler ve özel koleksiyonlardaki örneklerin çokluğu göz önünde bulundurularak 

Osmanlı toplumu ve ordusu içinde bıçak kullanımının özellikle 16. ve 19. yüzyıllar 

arasında son derece yaygın olduğu sonucu çıkartılabilir.  

Hançerler, kamalar ve bıçaklar kadar olmasa da Osmanlı İmparatorluğunda 

yaygın bir şekilde kullanıldığı tespit edilen saldırmalar, genellikle eğri bir namluya sahip 

olan ve boylarının 45- 55 cm.’yi bulması nedeniyle uzun bir askerî bıçak türü olarak 

                                                 
977 Osmanlı Devlet Düzenine Ait Metinler V. 1640 Tarihli Es‘ar Defteri, Haz. Yaşar Yücel, Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi Yayınları, No:316, Ankara:1982, s.59 
978 Osman Zeki Pakalın, a.g.e., C.I, s.43 
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nitelendirilen tek ağızlı silahlardır. Saldırmaların namluluları yatağan kılıçlarına benzer 

bir şekilde sırt kısmı dış bükey, ağız kısmı ise iç bükey bir biçime sahiptir. Özellikle; 17. 

ve 19. yüzyıllar arasındaki en yaygın saldırma namlusu biçiminin yatağan kılıçlarına 

benzeyen biçim olduğu ve kabzalarının da yatağanlar gibi kulaklı olabildiği 

görülmektedir. Bununla birlikte, dış bükey ve iç bükey eğimlerimin yatağan kılıçlarında 

olduğu kadar dik açılarla sağlanmadığını belirtmek gerekir. Hatta, 19. ve 20. yüzyıla ait 

bazı örneklerde bu eğimin neredeyse belli belirsiz bir derecede olduğu 

gözlemlenmektedir. (Resim:113) 

Müzelerde zengin süslemelere sahip çok sayıda hançer ve kama bulunmasına 

karşın aynı zenginlikte süslemelere sahip saldırma örneklerine nadir rastlanmaktadır.  

Uzun olmaları ve kılıçlara en yakın askerî bıçak türü olmaları nedeniyle muharip 

kuvvetler tarafından daha yaygın bir şekilde kullanılması beklenen saldırmalara 

müzelerde bu derece az rastlanması ilginç bir husustur. Bununla birlikte, zengin 

süslemelere sahip saldırmaların Osmanlı saray teşkilatında görevli askerler tarafından 

kullanıldığı da bilinmektedir. Örneğin; Philippe du Fresne-Canaye, peyklerin 

kuşaklarında yaldızlı ve mavi gümüş kınları içinde duran, oldukça geniş ve biraz eğri 

saldırmaları olduğunu, bu saldırmaların sapının bembeyaz balina kemiğinden yapılmış 

olduğunu belirtmektedir979.  

Osmanlı imparatorluğunda yaygın olan bahse konu dört askerî bıçak türünün 

[hançerler, kamalar, bıçaklar ve saldırmalar] namlu biçimleri farklılık arz etse de 

üretimde kullanılan çeliğin kalitesi, kabza biçimleri, kınlarının nitelikleri ve süsleme 

özellikleri gibi bazı yapısal özellikler bakımından birbirine benzeyen yanlarının da 

bulunduğu görülmektedir. Yapısal özelliklerdeki bu benzeşmelerin söz konusu bıçak 

türlerinin aynı ustaların elinden çıkmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.  

                                                 
979 Philippe du Fresne-Canaye, a.g.e., s.81. 
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Osmanlı İmparatorluğunda, başta İstanbul, Bursa ve Şam olmak üzere çeşitli 

merkezlerde askerî bıçaklar üretildiği bilinmektedir. Osmanlı askerî bıçaklarının 

hammadde, namlu dinamiği ve süsleme özellikleri incelendiğinde; özellikle 16. ve 19. 

yüzyıllar arasında üretilen bu bıçaklara ait zanaatkârlığın, “hançerci” veya “bıçakçı” 

olarak bilinen ustalar tarafından usta-çırak ilişkisi içinde yüzyıllar boyunca kuşaktan 

kuşağa aktarılan bilgilere yeni bilgiler ekleyerek geliştirdikleri ve böylelikle bu ustaların 

çeşitli özelliklere sahip, farklı türlerde ve yüksek kalitede askerî bıçaklar üretebildikleri 

anlaşılmaktadır. Nitekim, Evliya Çelebi İstanbul’daki bıçakçılar ile ilgili şu bilgileri 

vermektedir980:   

“Esnâf-ı hançerciyan ve bıçakçıyân: Dükkân 305, neferât 
800. …Bu ehl-i sanâyi‘ dahi tahtırevânlar üzre 
dükkânçelerin gûna-gûn bıçak ve hançerler ile tezyin edüp 
bıçak ve hançer yaparak ve piyâdeleri pür-silâh olarak 
alay-ı mükemmel ile güzer ederler.”  
 

 Osmanlı askerî bıçaklarının namlu çeliği kalitesinin yüksek olduğu, özellikle 

Dımışkî çelikten yapılmış askerî bıçakların Klasik Dönemde son derece yaygın olduğu 

görülmektedir. (Resim:114) Namlu üzerinde hançeri yapan ustanın isminin veya kimin 

için yapıldığının yazılmasına, kartuşlar içinde çeşitli ayet-i kerimelerin yer almasına ve 

kazıma tekniğiyle yapılan bitkisel ve geometrik süslemeler bulunmasına sıklıkla 

rastlanmaktadır. Özellikle bıçaklar ve saldırmalarda, namlunun kabzayla birleştiği 

noktada, namlu zıhının bulunmasının 18. ve 19. yüzyıllar arasında sadece Osmanlılarda 

değil İran’da da yaygın bir uygulama olduğu söylenebilir. (Resim:115a-b)       

 Bununla birlikte, yine Evliya Çelebi’nin aktarımlarından yola çıkarak zengin 

süslemeli hançer ve bıçak kınlarının yapımının ayrı bir meslek olduğu sonucu çıkarmak 

mümkündür981:  

“Esnâf-ı bıçak kıncıyân: Dükkân 105, neferât 200, Bâlâda 
kılıç kıncıları kılıçcılara yamak olduğu tahrir olundu, 
ammâ bunlar bıçak kıncılardır. Kuyumcubaşıya yamaktır. 

                                                 
980 Evliya Çelebi, a.g.e., C.I, YKY, s. 302. 
981 Evliya Çelebi, a.g.e., C.I, YKY, s. 314. 
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Seyishâneler üzre dükkânların gûna-gûn bıçaklar ve kınlar 
ile tezyin edüp ubûr ederler.” 
 

 Bıçak kınları, tıpkı kılıç kınları gibi, namluyu dış etkilerden korumak ve bıçağı 

taşıyana zarar vermeden taşınmasını sağlamak amacına hizmet eden bir tür bıçak 

muhafazasıdır. Namlu biçimine göre şekil verilen kınların; ağızlık, bilezik ve çamurluk 

gibi bölümleri olduğu; genellikle ağaçtan, nadiren de metalden yapıldığı görülmektedir. 

Osmanlı kınlarında deri ve kadife kaplamalara, kakma tekniğiyle yerleştirilmiş taşlara ve 

minelere, savatlı gümüş işçiliğine ve kazıma tekniğiyle yapılmış süslemelere sıklıkla 

rastlanmaktadır. 16. ve 18. yüzyıllar arasına tarihlenen Osmanlı kınlarının dikkat çeken 

bir diğer özelliği çamurluklarının metal levhalarla kaplanması ve uçlarında “beyzi” 

denilen küçük dairelerin bulunmasıdır.  

 Daha önce de ifade edildiği üzere; askerî bıçaklar bir silah olarak orduda 

kullanılmakla birlikte, Klasik Dönem Osmanlı toplumun hemen her kesimi tarafından 

günlük hayatta yaygın bir şekilde kullanıldığı anlaşılmaktadır982. Kolay taşınabilir 

olmaları ve taşınmalarının yasak olmamasının, askerî bıçakların Klasik Dönem Osmanlı 

toplumunda yaygın bir şekilde taşınmasının en temel nedeni olduğu düşünülmektedir. 

Diğer silahların şehirlerde taşınmasının yasak olmasına karşın, askerî bıçakların 

taşınmasının yasak olmaması hususunun birçok batılı ziyaretçi tarafından dile getirildiği 

görülmektedir. Örneğin; Crailsheimli Adam Werner, kentlerde ve köylerde hançer ve 

kamadan başka silah taşımanın adet olmadığını ve üstelik süvarilerden başka herkese 

yasak olduğunu belirtmiştir983. 1657-1658 yılları arasında İstanbul’a İsveç Kralı’nın elçisi 

olarak gelen Claes Rålamb, şu ifadeleri kullanmaktadır: “Hançerler, kılıçlarını sadece 

savaşta ya da yolculuk sırasında taşıyan Türklerin olağan silahıdır”984. Jean Thévenot 

                                                 
982 Nejat Eralp, a.g.e., s.72. Tülin Çoruhlu, “Eyüp Sultan ve Çevresindeki Hazirelerde Bulunan Hançerli 
Lahitler ve Taş Sandukalar”, I. Eyüp Sultan Sempozyumu, İstanbul: 09 Mayıs 1997,ss. 43-59, s.44.  
983 Adam Werner, Padişahın Huzurunda: Elçilik Günlüğü, 1616-1618, Çev. Türkis Noyan, Kitap 
Yayınevi, İstanbul:2011, s.60 
984 Claes Rålamb, İstanbul’a Bir Yolculuk 1657-1658, Çev. A. Arel, Kitapyayınevi, İstanbul: 2013, s. 67.  
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ise “Kent içinde askerler bile kılıç taşımaz sadece hançerleri vardır.”985 ifadesini 

kullanmıştır.  

 Osmanlıların askerî bıçakları genellikle bellerine sardıkları kuşaklarının arasında 

ve sol tarafta taşıdığı söylenebilir986. Görsel kaynaklar içinde bu hususu destekleyen çok 

sayıda resim ve gravür bulunduğu gibi yazılı kaynaklarda da benzer bilgilere 

rastlanmaktadır. Örneğin; Jean Baptise Tavernier, Osmanlıların hançerlerini göbeğin 

üstüne gelecek biçimde kuşağın arasına yerleştirildiğini yazmıştır987. Bununla birlikte, 

özellikle kamaların ön tarafta, kemerlere takıldığını veya belden aşağı sarkacak kemerlere 

kayışlarla asıldığını gösteren pek çok görsel veri de bulunmaktadır. (Resim:15 ve 23a)

 Askerî bıçak kabzalarının elmas ve zümrüt gibi pahalı taşlar veya altın ve gümüş 

gibi değerli madenlerin yanı sıra; bağa, mine ve fildişi gibi hayvanlardan elde edilen 

değerli malzemelerle süslenmesinin son derece yaygın olduğu görülmektedir. Hatta 

kullanılan bu malzemeler arasında balık dişinin bile bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Thévenot, bazı hançerlerin kabzalarının “pahada fildişiyle bile ölçmedikleri ve libresi çok 

pahalıya satılan balık dişinden yapılma” olduğu ifade etmiştir988. Askerî bıçakların [kın 

içinde ve genellikle kuşak arasında taşınmalarından dolayı] dışarıdan göze çarpan ilk 

kısmının kabzalar olmasının Osmanlı askerî bıçak kabzalarının son derece zengin 

süslemelere sahip olmasındaki temel nedenlerden biri olduğu düşünülmektedir., Nitekim, 

müze ve özel koleksiyonlar ile görsel kaynaklar incelendiğinde Osmanlı askerî 

bıçaklarına ait kabzaların biçimsel çeşitliliği hemen göze çarpmaktadır. Ayrıca; devlet 

ricalinin, yüksek rütbeli askerlerin, saray görevlilerinin ve varlıkları kimselerin 

yanlarında taşıdıkları askerî bıçakların zengin süslemelere sahip olması; bu silahların 

süslemelerindeki zenginliğin onları taşıyan kişiler için sosyal statü göstergelerinden biri 

olduğunu da düşündürtmektedir. 

                                                 
985 Jean Thévenot, a.g.e., s.110. 
986 Tülin Çoruhlu, “Hançer”, DİA, C.15, s.549.  
987 Jean Baptise Tavernier, a.g.e., s.108 
988 Jean Thévenot, a.g.e., s.63.  
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 Yazılı ve görsel kaynaklar, özellikle 17. yüzyılda Osmanlı toplumunda önemli 

konumlara sahip olan erkeklerin bellerinde taşıdığını bıçak sayısının genellikle bir değil 

iki adet olduğunu ortaya koymaktadır. Örneğin; 17. yüzyıl İstanbul halkının kıyafetleriyle 

ilgili gözlemlerini seyahatnamesine aktaran Jean Thévenot, insanların kemerlerinde 

genellikle çift hançer taşıdığını ve bunların hem kabzalarının hem de kınlarının altın veya 

gümüş bezeli olduğunu; bazılarının da üzerlerine de değerli taşların kakılmış olduğunu 

belirtmiştir. Joseph de Tournefort’un “erkekler kimi zaman da iki hançeri bu kuşağın 

arasında taşırlar; hançerler kınlıdır, sapları altın ya da gümüşle ve değerli taşlarla 

bezelidir.”989 ifadesi de iki hançer taşınması hususunu doğrular niteliktedir. (Resim:116) 

Jean Thévenot, Türk kadınlarının da kuşaklarına küçük bir hançer soktuklarını 

yazmıştır990. 

 Bu hususlara ek olarak; Osmanlı padişahlarının da birçok minyatürde 

kuşaklarında hançer ile nakşedildikleri görülmektedir. Haydar Çelebi’nin 

“Rûznâme”sinde, Yavuz Sultan Selim’in 3 Mart 1515 tarihinde kendi Sadrazamı olan 

Dukakinzâdeyi bizzat hançerleyip kapı oğlanları hizmetçilerine boynunu vurdurduğu 

yazması, padişahların bu silahları sadece süs olsun diye taşımadığını ihtiyaç 

hissettiklerinde kolaylıkla kullanabildiklerini de ortaya koymaktadır991. 

Hanedan üyesi kadınların da bellerinde hançer taşıdıklarına ilişkin verilerle 

karşılaşılmaktadır. Prens Rakoczi’nin maiyetinde uzun yıllar Tekirdağ’da yaşaması 

sebebiyle Osmanlı toplumsal hayatına dair sağlıklı bilgiler sunan Kelemen Mikes, 1726 

yılında kaleme aldığı bir mektubunda; hançer ya da kama kullanmanın kadınlara yasak 

olmasına karşın hanedan üyesi kadınların bunları taşıyabildiklerini yazmıştır992. Mikes’in 

verdiği bu bilgiyi diğer Avrupalı ziyaretçilerin yaptığı çizimler de desteklendiği; 16. ve 

                                                 
989 Joseph de Tournefort, a.g.e., s.74  
990 Jean Thévenot, a.g.e., s.105.  
991 Haydar Çelebi Rûznâmesi, Haz. Yavuz Senemoğlu, s. 149. 
992 Kelemen Mikes, Osmanlı’da Bir Macar Konuk: Prens Rakoczi ve Mikes’in Türkiye Mektupları, 
Çev. Edit Tasnadi, Türkçeye Uyarlayan: Figen Turna, Aksoy Yayıncılık, İstanbul:1999, s.128. 
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18. yüzyıllar arasına ait bazı çizimlerde haseki sultanların ve kadın efendilerin 

kuşaklarında bir hançer veya kama ile resmedildikleri görülmektedir993. (Resim:117)  

 Askeri bıçakların, özellikle de hançer ve kamaların, Osmanlı toplumu içinde tıpkı 

kılıç ve ok gibi simgesel anlamlar taşıyan bir obje olarak saray teşrifatlarında kullanıldığı 

da görülmektedir. Sahaflar-Seyhizâde Mehmet Esad Efendi’nin Teşrifât-ı Kadîme olarak 

bilinen “Usûl-i Atîka-i Teşrifât-ı Devlet-i Aliyye-i Osmaniye” adlı eserinde ulufe 

zamanında padişah tarafından bir ağa ile sadrazama gönderilen hatt-ı hümayun ile 

birlikte, samur bir kürkün ve mücevherlerle dolu bir hançerin de gönderilmesinin gelenek 

olduğunu; hattı-ı hümayunu alan sadrazamın kürkü giydiğini ve hançeri ise beline 

taktığını ifade edilmektedir994.  

 Hançer ve kamaların sembolik anlamlarının mezar taşlarına da yansıdığı 

söylenebilir. Esasen, eski Türklerde mezar taşlarına silahlar motiflerinin çizilmesinin 

sıklıkla karşılaşılan bir gelenek olduğu; hançer, kama, bıçak ve kılıç motiflerinin bu 

silahlar arasındaki en yaygın motifler olduğu bilinmektedir995.  

Bu motiflerin bir şehadet imgesi olduğu da düşünülebilir. Zira Anadolu’da erken 

dönemden günümüze ulaşan ve şehitlik olarak bilinen bazı mezar taşlarında kitabe yerine 

kılıç ve hançer motiflerinin bulunmasının bir düşünceyi güçlendirdiği öne 

sürülmektedir996. Bununla birlikte; İstanbul’daki hançerli lahitlerin kitabeli olanlarının 

hemen tamamının hanedan üyesi veya yüksek tabaka mensubu olmalarından yola çıkarak, 

bu motifin bir asalet sembolü olarak da kullanılmış olabileceği de öne sürülmektedir997. 

Seyyid Lokman’ın 1524 tarihli Hünername adlı eserinde yer alan ve Kanuni Sultan 

Süleyman’ın oğlu Şehzade Mustafa’nın oğlunun cenazesini gösteren minyatürde, 

                                                 
993 Nejat Eralp, a.g.e., s.72.  
994 Sahaflar Şeyhizade Mehmed Esad Efendi, Osmanlılarda Töre ve Törenler (Teşrifat-ı Kadîme), 
Sadeleştiren: Yavuz Ercan, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul: 1979, s.96.  
995 Yaşar Çoruhlu, “Orta Asya’dan Anadolu’ya Lahit veya Taş Sandukalarda Görülen Hançer-Bıçak 
Tasvirlerin Sembolizmi”, I. Eyüp Sultan Sempozyumu Tebliğler, İstanbul 1997, ss. 60-70, s.63 
996 Yunus Berkli, “Mezar Taşlarında Görülen Kılıç, Hançer, Ok-Yay  ve Bayrak Motiflerinin Sembolik 
Anlamlar”, EKEV Akademi Dergisi, Sayı: 3, Erzurum: 2007, ss.67.80, s.70-71 
997 Yunus Berkli, a.g.m., s. 73 
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Şehzade’nin tabutunda hançerin asılı bulunması bu açıdan son derece dikkat çekicidir. 

(Resim:118a) Buna karşın, 16. ve 17. yüzyıl İstanbul Eyüp Sultan, Şehzade Camii, Kılıç 

Ali Paşa Camii ve Barbaros Türbesi hazirelerinde, hanedan üyesi olmadığı tahmin edilen 

kişilere ait lahitlerin üzerlerinde hançer veya kama motiflerinin de bulunduğu 

bilinmektedir998. (Resim:118b-c) 

Askeri bıçaklar tarih boyunca tüm dünyada bir suikast ve cinayet aracı olarak da 

kullanılmışlardır. Osmanlı tarihinde de bu durumun farklı olmadığı; özellikle pek çok 

devlet adamının bıçaklarla suikasta uğradığı ve cinayete kurban gittiği bilinmektedir999. 

İslam dünyasında cinayet ve suikastlarda kullanılan bazı bıçakların zehirli olduğuna dair 

verilere de rastlanmaktadır. Örneğin; Şeref Han Bitlisî, Safevi Şehzadesi Hamza 

Mirza’nın zehirli bir hançer ile suikasta uğradığını ifade etmektedir1000. Bu hançerler tıpkı 

zehirli kılıçlar gibi namlusuna su verilmesi sırasında zehirli bir hale getiriliyor olmalıdır. 

Nitekim 8. yüzyılın ortalarında Abdülhamid El Katib tarafından kaleme alınan “Ahdü 

Mervân ilâ İbnihi Ubeydillâh” adlı eserde zehirli kılıçlardan bahsedilmiş ve bu kılıçların 

çeliğinin suyuna zehir katıldığı yazılmıştır1001. İslam dünyasında eskiden beri kullanıldığı 

bilinen zehirli hançerlerin Osmanlı İmparatorluğunda da kullanılmış olması pek 

muhtemeldir. Bununla birlikte; zehirli hançerlerin Osmanlı’da kullanımına ilişkin sağlıklı 

bir veriye rastlanılmadığını belirtmek gerekir.   

Son olarak, askerî bıçakların Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetleri arasındaki 

kullanımına değinilmesi konumuz açısından son derece önemlidir. Yazılı ve görsel 

veriler, askerî bıçakların Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerindeki muharip 

birimlerin hemen hepsi tarafından kullanıldığını ortaya koymasına karşın, bunların savaş 

meydanlarında kullanım alanlarına dair son derece az veri bulunmaktadır. Hiç kuşkusuz 

                                                 
998 Tülin Çoruhlu, “Eyüp Sultan ve Çevresindeki Hazirelerde Bulunan Hançerli Lahitler ve Taş 
Sandukalar”, s.43 
999 Örneğin bkz. Hasan Beyzâde Ahmed Paşa, a.g.e., C. II, s.277, C.III, s. 618 ve 954. Naîma Mustafa 
Efendi, a.g.e., C.II, s.663 ve 710.  
1000 Şeref Han, Şerefnâme II (Osmanlı-İran Tarihi), s.282. 
1001 Abdülhamid El Katib, Doğunun Hükümdarı, a.g.e., s.85. 
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yakın dövüş silahları olmalarından dolayı askerî bıçaklar, hasımla çok yakın temasa 

girildiği durumlarda veya ana silahların bir şekilde kullanılamaz duruma geldiği hallerde 

başvurulan silahlardı.    

Osmanlı piyadeleri askerî bıçakları, tıpkı dünyadaki diğer piyadeler gibi, savaş 

alanında düşmanı yere düşürdükten veya bir şekilde savunması zayıflatıldıktan sonra 

zırhın olmadığı veya zayıf olduğu yerlerden saplamak veya kesici darbeler vurmak 

suretiyle kullanılıyor olmalıdırlar. Bunun dışında, Klasik Dönemde Osmanlı 

muhariplerinin düşmanın bineğini etkisiz hale getirmek için de askerî bıçaklar 

kullanıldığına dair kaynaklara rastlamak mümkündür. Örneğin; Bartholaeus Georgievic, 

azeblerin düşmanın atını bıçakladıklarını belirtmektedir1002. 

Yaygın bir kullanım alanı olması ve hemen her asker tarafından kullanılabilir 

olmasının, askerî bıçakların sıradan bir silah olarak algılanmalarına ve önemlerinin göz 

ardı edilmesine yol açtığı düşünülmektedir.  Ancak Osmanlı sınır kalelerinin cebehâne 

defterlerinde hançer, kama, bıçak ve deşne isimleriyle çok sayıda askerî bıçağın kayıtlı 

olması1003; onların Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde ne derece önem verilen 

bir silah türü olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.   

 

3.1.3. Fırlatma Esasına Dayalı Silahlar:  

Basit veya karmaşık mekanizmalar yoluyla, delici ve darbe etkisi yüksek bir 

nesneyi fırlatmaya yarayan silahları "fırlatma esasına dayalı silahlar" olarak tanımlamak 

mümkündür. Fırlatma esasına dayalı silahları etkili kılan temel unsur fırlattıkları 

nesnelerdir. Fırlatma mekanizmasının açığa çıkarttığı itici gücün fırlatılan nesnenin 

ağırlık ve ebatlarına olan uyumu, fırlatılan nesnenin yeterli bir erime ve tahrip edici etkiye 

sahip olabilmesindeki en temel etkendir.  

                                                 
1002 Nurdan Melek Aksulu, a.g.e, s.57. 
1003 Mark L. Stein, a.g.e, s. 51 
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Bu hususa ek olarak; fırlatılan nesnenin üretiminde kullanılan malzemeler ile 

biçimsel özellikler de erim ve tahrip etkici etkide önemli faktörler olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Üretimde kullanılan malzemeler; ihtiyaç duyulan hafiflik veya ağırlığın 

sağlamasında ve fırlatma mekanizmasının ortaya çıkarttığı itici gücün fırlatılan nesne 

üzerindeki yıpratıcı etkisinin arttırılmasında veya azaltasında son derece belirleyicidirler. 

Fırlatılan nesnenin biçimi ise; nesnenin havadaki sürtünme oranını tayin etmesi ve temas 

ettiği yüzeyde yarattığı darbe veya delme etkisini arttırması bakımlarından son derece 

önemlidir. Ayrıca üretim malzemeleri ve biçimsel özellikler fırlatılan nesnenin 

dayanıklılığı ve tekrar kullanımında da belirleyici faktörlerin başında gelmektedir.     

Bununla birlikte; fırlatma esasına dayalı silahların yapımı için gerekli olan 

hammaddenin temini, silahın yapımı, bakımı, tamiri ve savaş alanlarına ulaşımının başlı 

başına bir askerî sanayi, ticaret ve lojistik ağı yarattığını da belirtmek gerekmektedir.   

Fırlatma esasına dayalı silahlar uzaktan savaş silahlarıdır. Yayların mükemmel 

duruma geldiği Orta Çağda, top ve tüfek gibi ateşli silahların yaygınlaşmaya başladığı 

Yeni Çağda ve balistik füzelerin gelişmeye başladığı Yakın Çağda görüldüğü üzere; 

fırlatma esasına dayalı silahlarda gerçekleşen büyük gelişmeler dünya askerî tarihinde 

devrim niteliğinde değişimlere vesile olmuşlardır.  

Mekanizmasının basitliği ve karmaşıklığına göre bu tür silahları kullanan 

askerlerin mensubu bulundukları ordu içinde genellikle özel muharip birlikler veya teknik 

sınıflar şeklinde hizmet ettikleri görülmektedir. Bahse konu askerlerin fırlatma esasına 

dayalı silahların kullanımına ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmeleri ve canlı tutmaları 

gerektiğinden; kimi zaman doğrudan askerî eğitim ve alıştırma şeklinde olan kimi zaman 

da av, spor ve oyun şeklinde karşımıza çıkan askerî talimlerinin süreklilik arz ettiği 

anlaşılmaktadır.  

Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetleri tarafından kullanılan Türk yayları, 

kundaklı yaylar, sapanlar, mancınıklar ve ateşli silahlar kapsamında ele alınan tüfek ve 
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tabanca, top ve humbara gibi silahlar fırlatma esasına dayalı silahlar kapsamında ele 

almak mümkündür.  

Bu çerçevede, fırlatma esasına dayalı silahların türleri, biçimsel özellikleri ve 

hangi muharip birimler tarafından kullanıldığı ve savaş alanlarında yarattığı etkiler 

hakkında yapılan değerlendirmeler alt başlıklar halinde aşağıda sunulmaktadır.  

 
3.1.3.1 Türk Yayları, Okları ve Okçuluk Teçhizatları 

İnsanlık tarihinde yay ve okun kullanıma ilişkin en eski ve kesin bulgular kaya 

resimleri ile taşlardan yapılmış ok uçlarıdır. Bu bulgular, insanoğlunun yay ve okları 

Paleolitik ve Mezolitik Çağlardan beri kullandığını ortaya koymaktadır*. Taşkent 

yakınlarında bulunan Kavunçı-Tepe buluntularının da ortaya koyduğu üzere; yay ve ok 

Paleolitik ve Neolitik Çağlardan beri Orta Asya’da kullanılmaktadır1004.  

Bu çağlarda kullanılan yayların, bir ağaç dalından yapılan basit ve tek kavisli 

yaylar olduğu anlaşılmaktadır. Basit ve tek kavisli yayların gelişmiş farklı türleri 19. 

yüzyıla kullanılmaya devam etmiştir. Buna karşın, yay teknolojisindeki çığır açan asıl 

gelişmenin birleşik çift kavisli yayın ortaya çıkmasıyla başladığı ifade edilebilir. Birleşik 

çift kavisli yayın hangi zaman diliminde üretilmeye başlandığı tam olarak 

bilinmemektedir. Bazı kesin olmayan bulgulara göre M.Ö. 3000’lerde üretilmeye 

başlandığı düşünülmekle birlikte; M.Ö. 2000’lerde kullanıldığı kesin olarak 

bilinmektedir1005. Bu tip yayların, ilk olarak Asya otlaklarında veya Asurlar tarafından at 

sırtında kullanmak için yapıldığı düşünülmektedir1006.  

                                                 
* YN: Örneğin; Diyarbakır Sinek Çayı Kanyonu, Kars Borluk Vadisi, Erzurum Çamuşlu ve Van Kahn-ı 
Melikan’da bulunan kaya resimleri yay ve okun Anadolu’daki eskiliği hakkında şüpheye yer 
bırakmamaktadır.  
1004 Bahaeddin Ögel, Türk Kültürü Tarihi, s. 15 
1005 John Keegan, a.g.e., s.250. 
1006 Alfred Worcester Crosby, Ateş Etmek, Tarihte Fırlatma Teknolojileri, Kitapyayınevi, İstanbul: 
2003, s. 72-73.  
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Birleşik çift kavisli yaylar, okçuluk literatürüne “Asya Tipi Birleşik Yay”** olarak 

geçmektedir. Ağaç, sinir, tutkal ve boynuzdan oluşan ve nedenle de son derece esnek olan 

bu yayın kolları kiriş takılmamış durumdayken içe kapalı; kiriş takılıyken ise dışa doğru 

açıktır. Birleşik çift kavisli yaylar, kirişin takılmasıyla kurulu pozisyon almaktadır. 

Kirişin takılması ustalık isteyen bir iştir ve kirişin takılması için pek çok farklı yöntem 

bulunmaktadır. Kiriş takılmasına ilişkin bilinen en eski yöntem doğu Kırım’daki Kerç 

şehri yakınlarındaki Kül-Oba kurganında bulunan MÖ. 4 veya 5. yüzyıla tarihlenen bir 

İskit vazosunda görülmektedir. (Resim:119)  

Birleşik çift kavisli bir yay ok atmak için gerildiğinde yayın sırt kısmı dışarıya, 

karın kısmı ise içeriye doğru bükülerek kirişte büyük bir enerji birikmesine sebep 

olmaktadır. Bu enerji, basit yaylardan çok daha kısa bir yayla okun uzak mesafelere çok 

daha güçlü bir şekilde fırlatılmasını sağlayan temel unsurdur.  

Tarihin erken devirlerinden itibaren Türklerin bu tür yayları kullandığına dair çok 

sayıda arkeolojik veri bulunmaktadır. Özellikle Hun kurganlarının bu konuda geniş bir 

buluntu kaynağı sunduğu söylenebilir. Örneğin; Talas vadisindeki Kenkol’da bulunan ve 

1. ilâ 4. yüzyıllar arasına tarihlenen kurganlarda ve Siri Derya’daki Candara bölgesinde 

çok sayıda Hun yayı ve ok uçları bulunmuştur1007. Hunların Asya tipi birleşik yayların 

temel karakterlerini Avrupa ve Asya kıtasındaki diğer bölgelerde tanınmasına büyük 

katkılar sağladığı düşünülmektedir. Nitekim, Aşağı Volga bölgesindeki Nijni-Başkunçak 

kurganlarında bulunan Hun yaylarındaki temel karakteristik özelliklerin daha sonraki 

yüzyıllarda Ön Asya’da, Uzakdoğu’da ve Hindistan’da görülmesi bu hususun en açık 

göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir1008.  

                                                 
** YN: Dünya okçuluk literatüründe kullanılan “Asiatic Composite Bow” ifadesinin günümüz Türkçesine 
en uygun çevirisinin “Asya Tipi Birleşik Yay” olduğu; ancak eskiden kullanılan “Mürekkep Yay” 
ifadesinin de hâlâ geçerli olabileceği düşünülmektedir.    
1007 Juri A. Zadneprovski, “The Nomads of Northern Central Asia after the Invasion of Alexander”, History 
of Civilizations of Central Asia, Volume II, The Development of Senetory and Nomadic Civilizations: 
700.BC, UNESCO Publishing, 1994 France, s.461-462. 
1008 Bahaeddin Ögel, Türk Kültürü Tarihi, s.97 ve 104 
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8. ve 10. yüzyıllar arasında Türklerin kullandıkları en yaygın birleşik yay tipinin; 

düz bir kabzaya, kasan boğazına ve uzun kasan başlarına sahip olması bakımından Hun 

yaylarının gelişim çizgisini devam ettirdiği anlaşılan yaylar olduğu görülmektedir1009. Bu 

yay tipinin [Hint ve Moğol yaylarından farklı bir gelişim çizgisi içinde] 10. yüzyıldan 

sonra ebat olarak küçülmeye başlayarak [dönemsel ve bölgesel bazı farklarla] 

Selçuklular, Memlûkler ve Osmanlılar gibi Türk devletlerinde de devam etmesinin askerî 

teknoloji ve gelenekteki kültürel devamlılığı ortaya koyması bakımından son derece 

dikkat çekici olduğu düşünülmektedir.  

10. ve 15. yüzyıllar arasında Türkler arasında gelişimini sürdüren birleşik çift 

kavisli yayların doruk noktasına 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğunda ulaştığı 

ve bu yayların okçuluk literatürüne “Türk Yayı” olarak geçtiği görülmektedir. Türk 

yaylarının 20. yüzyıla kadar tasarlanmış en etkili yay olduğuna dair genel bir kanı 

bulunduğu gibi Osmanlı yay imalatçılarının [kemangerlerin] “tüm zamanların en 

muhteşem yay yapımcıları” olarak kabul eden çalışmalara sıklıkla rastlanmaktadır1010.  

Osmanlıların geliştirdiği Türk yaylarının, Türklerin binlerce yılda edindikleri bilgi 

ve tecrübelerinin sonucu olduğu ifade edilebilir. Türk yaylarının yapımında ağaç, boynuz, 

sinir ve tutkal kullanılmaktadır. Yayın her bir bölümünün kendine özgü bir adı vardır. 

Yayın ön kısmına “bağır”, arka kısmına ise “zahr” adı verilmektedir. Yayın tutulduğu 

ortasdaki yere “kabza”, kabzandan kollara geçilen ve okun yerleştirilmesi sebebiyle üst 

kısmının “tir geçimi” olarak adlandırıldığı yere “kabza boğazı” denilmektedir. Kabzanın 

ortasında “çelik” veya “ibrancak” denilen bir parça bulunmaktadır. Genellikle küçük bir 

çelik, fildişi veya kemik parçasından ibaret olan bu bölümün tasavvufî bir anlamı 

olduğuna ve vahdaniyeti temsil ettiğine inanılmaktadır. Kabzanın üst ve alt kısımlarında 

bulunan ve atışın yapılmasını sağlayan esnek kollara “sal”, sal kısmı ile yayın baş 

                                                 
1009 Yuliy Sergeyeviç Hudyakov, a.g.m., s. 471  
1010 Alfred Worcester Crosby, a.g.e., s. 73. Weapons: An International Encglopedia From 5000 BC to 
2000 AD., Pub. Diagram Group, London, 1990, s. 99. 
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kısmının bulunduğu “kasan başı” denilen kısım arasındaki bölüme “kasan” 

denilmektedir. Kasan başının yüzeyinde kirişin bağlandığı oyuklara “tonç kertiği” 

denilmektedir. Osmanlı yay kirişlerine ise “çile” denilmektedir1011. Çilelerin genellikle 

ibrişimden yapıldığı görülmekle birlikte, bazı örneklerde ip ve sinir birleşimin yapıldığı 

da anlaşılmaktadır. (Resim:120a-b-c-d)  

Osmanlı İmparatorluğunda sportif yarışmalarda, avlarda ve savaşlarda kullanılmak 

üzere çok sayıda birleşik kavisli yay çeşidi bulunduğu ve bu yayların onu yapan 

kemangerin ustalığına göre farklı fiyatlandırmalara tabii tutulduğuna dair verilere 

rastlamaktadır. Örneğin; 1640 tarihli Es‘ar Defterinde rastlanılan şu ifadeler dikkat 

çekicidir1012:   

“Kemân-Furûşan:  Sirem kara sığırın kırmızı ablağından, 
alaman dağı, hünkar naşi padişaha layık keman yediyüz 
akça. Su sığırı ablağından laciverd ve bedahşi ile minakkaş 
Tatar Han’a layık keman dörtyüzseksen akça. Siyah 
kemikli tirkeş yayı dörtyüz akça. Ezmayiş yayı yüzotuz 
akça. Menzil yayının alası ikiyüzkırk akça, evsatı ikiyüz 
akça, ednası yüzaltmış akça. Bu zikr olunan yaylar 
Yaycıbaşı Usta Mehmed ve Usta Osman ve Usta Receb ve 
Usta Oruc ve Usta Ramazan ve Usta Şaban işleridir. Sa’ir 
üstadların yayları züyûf akça ile esedi guruş yüzyigirmi 
hisabı üzre oniki hissede beş hisseyi tarh idüb cedîd akça 
ile bakisine furuht ideler.”  

Bununla birlikte, çalışma konusu kapsamına giren savaş yaylarının “tirkeş 

yayları” ve “ezmayiş yayları” olduğunu belirtmek gerekir. Osmanlı kale cebehânelerine 

ilişkin kayıtlardan bahse konu savaş yaylarından “Keman-i İstanbul”, “Keman-i Tatari” 

ve “Keman-i Çağa” olarak adı geçen türlerin son derece yaygın olduğu 

anlaşılmaktadır1013.   

Osmanlı Kara Kuvvetlerinin yayları da [tıpkı diğer pek çok silah gibi] Cebehâne 

tarafından ürettirilmekteydi. Ancak pek çok şehirde yay yapan ustalar bulunduğundan 

                                                 
1011 Yücel Ünsal, Türk Okçuluğu, AYK Yayınları, Ankara:1999, s.242, Paul Ernest Klopsteg, Turkish 
Archery and Composite Bow, Derrydale Press, 1992, s.24.  
1012 Osmanlı Devlet Düzenine Ait Metinler V. 1640 Tarihli Es‘ar Defteri, Haz. Yaşar Yücel, s.59 
1013 Mark L. Stein, a.g.e., s. 51 
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askerlerin kendi yaylarını temin edebilmeleri de mümkün olmaktaydı. Örneğin; Evliya 

Çelebi, İstanbul’da çoğu Beyazıt, Murat Paşa Türbesi, Edirnekapı ve Galata’da bulunan 

105 yay yapım dükkânının olduğunu belirtmiştir1014.   

Osmanlıların, 17. yüzyıla kadar savaş meydanlarındaki en etkili silahlardan biri 

olarak görülen Türk yaylarının yapım teknolojisini korunmaya çalışıldığı ve bu yayların 

yabancılara satılmasının yasak olduğuna dair verilere rastlamak mümkündür. Örneğin; 

16. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğunda bulunan Reinhold Lubenau, 

Osmanlı topraklarında seyahat eden Avusturyalı asilzadelerin Budin’e vardıklarında 

İstanbul’dan güzel yaylar ve oklar satın almış olduklarının ihbar edildiğini; bunların 

Osmanlı topraklarının dışına çıkarılmasının yasak olması sebebiyle bu kişilerin ellerinden 

tüm eşyalarının alındığını ve prangaya vurularak uzun süre tutsak kaldıklarını 

aktarmıştır1015. Reinhold Lubenau’nun bu aktarımı, Osmanlı yaylarının İmparatorluk 

sınırları dışına çıkartılmaması hususundaki yasal uygulamaların ne derece katı olduğu ve 

Osmanlı İmparatorluğunun 16. yüzyılda askerî teknolojisini yabancılara karşı 

korumaktaki hassasiyetini göstermesi açısından son derece dikkat çekicidir.  

Türk oklarının yapısal özellikleri de en az Türk yaylarının yapısal özellikleri kadar 

önem arz eden bir diğer husustur. Osmanlı dönemi Türk okları; “uç”, “gövde”, “gez” ve 

“yelek” olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. (Resim:121) Türk oklarının uç kısmına 

demir ve çelikten ise “temren”, “peykan” veya “başak”*; kemikten ise “soya” 

denilmektedir. Soyaların genellikle sportif amaçlı kullanılan okların ucunda bulunduğu; 

bu ok uçlarının oynanan okçuluk oyunun türüne göre farklı malzemelerden üretilebildiği 

ve çok farklı şekillere sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu tür ok uçları çalışma konumuzun 

dışında olduğu için detaylara değinilmemektedir. 

                                                 
1014 Evliya Çelebi, a.g.e., YKY, C.I, s. 314. 
1015 Reinhold Lubenau, a.g.e., s. 435. 
* YN: Kaşgarlı Mahmud’un kullandığı bu kelimeyi aynı anlamıyla Evliya Çelebi’nin de kullandığı 
görülmektedir. Kaşgarlı Mahmud, a.g.e., s.378. Evliya Çelebi, a.g.e., C.IV, YKY, s. 156   
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Osmanlıların savaş oklarından “tirkeş” dedikleri bilinmektedir1016. Osmanlı 

tirkeşleri diğer Osmanlı oklarına göre daha ağırdır ve ağırlıklarının 19,4 gr. ilâ 42,1 gr. 

arasında değiştiği belirtilmektedir1017. Osmanlı tirkeş temrenlerinin biçim ve ebat olarak 

farklılar arz ettikleri gözlemlenmektedir. Yapılan tetkikler sonucunda; çok sayıda farklı 

biçime rastlanmakla birlikte, Osmanlı tirkeş temrenlerinin en yaygın olanlarının üç köşeli, 

yassı, balık kuyruğu, sivri uçlu konik, küt uçlu konik, yıldız kesitli konik, ve çatal** 

biçimlerinde olduğu görülmüştür.  

Osmanlı tirkeşlerinin temrenlerinin ise demir veya çeliklerden dövme tekniğiyle 

üretildiği anlaşılmaktadır. Klasik Dönemde Osmanlıların tirkeş temrenlerinin üretiminde 

kullandıkları kalite kriterinin neler olduğu ve ok uçlarının üretim tekniklerinde hangi 

detaylara dikkat ettikleri kesin olarak tespit edilememiştir. Ancak Osmanlıların tirkeş 

temrenlerinin biçim ve üretim şekli bakımından kendine özgü bir tarza sahip olduğu 

düşünülmektedir. Nitekim, Evliya Çelebi’nin “Kılmağî”, “Nogayî”, “Kabartayî”, 

“Evengî”, “Horasânî”, “Acemânî”, “Moğolî”, “Boğolî”, “Kırımî” ve “Osmânî” tarzı 

temrenlerden bahsetmesi; bu durumun sadece Osmanlılar için değil, doğu ülkelerinin 

çoğu için de geçerli olduğuna ve bölgelere veya milletlere özgü farklı tarzda tirkeş 

temrenlerinin bulunduğuna işaret etmektedir1018.  

Osmanlı tirkeş uçlarının genellikle pırazvanalı olduğu görülmektedir. “Temren 

iğnesi” adı da verilen pırazvanalı temrenler, okun uç kısmına önce çakma yöntemiyle 

yerleştirilmekte ve sonra da temren üstü sinir veya sicimlerle sarılarak sabitlendiği 

anlaşılmaktadır1019. Bununla birlikte, okun alt kısmında bulunan bir yuvanın okun ayak 

                                                 
1016 Yücel Ünsal, a.g.e., s. 276 
1017 Adam Karpowicz, Osmanlı Türk Yayları (İmali ve Tasarım), Çev. M. Yılmaz Akbulut, Okçular 
Vakfı 1453 Yayınları, İstanbul:2018, s.218.  
** YN: Osmanlılarda “bilek” denilen bir tür çatal uçlu ok kullanıldığına dair veriler bulunmakla birlikte; 
bunun özel bir tür mü yoksa çatal uçlu okların bir diğer adı mı olduğu kesin olarak tespit edilememiştir. 
Ayrıca eski Türklerin çatal şeklindeki oklara “ayrıç” dedikleri belirtilmektedir. Bkz. Abdülkadir Donuk, 
Eski Türk Devletleri’nde İdari-Askerî Unvan ve Terimler, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 
İstanbul:1988, s.95 
1018 Evliya Çelebi, a.g.e., C.IV, YKY, s. 156 
1019 Yücel Ünsal, a.g.e., s. 284 
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kısmına geçirilmek suretiyle yerleştirildiği pırazvanasız temrenlere de rastlandığını 

belirtmek gerekmektedir.  

Bazı tirkeşlerde, fırlatılan okun hedefe çarpması veya saplanmasıyla ortaya çıkan 

karşı gücü gövdeye daha dengeli bir şekilde aktarılmasını sağlayan “rondele”lerin 

bulunduğu görülmektedir. Türk oklarındaki rondele kullanımının eski bir uygulama 

olduğunu, Göktürklere ait olduğu düşünülen Kuray kurganlarındaki ok ucu buluntuları 

açık bir şekilde ortaya koymaktadır1020.    

Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinin savaşlarda kullandığı bir diğer ok ucu 

çeşidi de kemik ve ağaçtan yapılan, Osmanlıların “çavuş oku1021” ismini verdiği sesli 

oklardır. Bu oklara literatürde “ıslık çalan ok” denildiği de görülmektedir1022. Bu isim, 

okun ucundaki içi boş deliklerin havada ıslığa benzer bir ses çıkartmasından dolayı 

verilmektedir1023. Ancak bu tür okların “sesli ok” olarak adlandırılmasının daha yerinde 

olacağı düşünülmektedir.  

İlk olarak Mete Han tarafından geliştirildiğine inanılan sesli okların Orta Asya’dan 

dünyanın diğer bölgelerine ülkelerine yayıldığı düşünülmektedir1024. Göktürkler 

tarafından da kullanıldığına dair arkeolojik veriler bulunan sesli okların1025; Karahanlılar 

döneminde “sukım”1026 ve Memlûkler tarafından “şiba”1027 olarak adlandırıldığı 

bilinmektedir. Tarihi kaynaklarda, bu tür okların Anadolu Selçukluları tarafından da 

kullanıldığını düşündüren veriler bulunmaktadır1028. (Resim:122)  

                                                 
1020 Bahaeddin Ögel, a.g.e., s. 160 
1021 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi (Kaynakları ve Açıklamaları ile Destanlar), Türk Tarih Kurumu 
Yayınları, C.I, Ankara 1991, s.8 
1022 Fred Isles, “Turkish Flight Arrows”, Journal of the Society of Archer-Antiquaries, Vol. 4, U.S.A, 
1961, http://www.turkishculture.org/lifestyles/turkish-culture-portal/turkish-flight-arrows-554.htm  
1023 Edward McEwen and Douglas Elmy, “Whistling Arrows”, Journal of the Society of Archer-
Antiquaries, Vol. 13, London, 1970. http://margo.student.utwente.nl/sagi/artikel/whistle/  
1024 Bahaeddin Ögel, a.g.e., s.11 
1025 Bahaeddin Ögel, a.g.e., s. 302 
1026 Kaşgarlı Mahmud, Divanü Lûgat-it-Türk, Haz. Besim Atalay, s. 509.    
1027 Kurtuluş Öztopçu, Kıtab Fi‘İlm an Nuşşab, (Memlük Kıpçakcasıyla Yazılmış Bir Okçuluk 
Kitabı),Türk Dilleri Araştırma Dizisi : 34,  İstanbul, 2002, s.232.  
1028 Tülay Metin, “Selçuklularda Okçuluğa Genel Bir Bakış”, Tarih Okulu Dergisi, Sayı XVII, Mart 2014, 
ss. 131-153, s.136-137.  

http://www.turkishculture.org/lifestyles/turkish-culture-portal/turkish-flight-arrows-554.htm
http://margo.student.utwente.nl/sagi/artikel/whistle/
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Bu tür okların savaş alanlarında çıkarttığı seslerin düşman üzerinde olumsuz bir etki 

yarattığı hipotezinden hareketle, sesli okların Orta Asya Türkleri tarafından psikolojik 

savaşın bir parçası olarak kullanıldığı düşünülmektedir1029. Ancak savaşları genellikle 

edebî bir üslupla tasvir eden Osmanlı tarihî kaynaklarında ve Osmanlılarla yapılan 

savaşları anlatan batılı görgü tanıklarının ifadelerinde sesli oklardan bahsedilmemesi; bu 

tür okların Osmanlı Kara Kuvvetleri tarafından psikolojik savaşın bir parçası olarak 

kullanılmadığını düşündürtmektedir. Bununla birlikte; Osmanlıların bu ok türüne “çavuş” 

ismini vermesi, sesli okların Osmanlılar tarafından askerlerin savaş meydanındaki sevk 

ve idaresinde kullanıldığını düşündürtmektedir. Bu oklar muhtemelen görüş alanının çok 

az olduğu durumlarda pişdarlar tarafından ordu merkezinin uyarılmasında, nöbetçilerin 

uyanık olduklarının işaretinin verilmesinde veya çeşitli durumlarda uyarı ve haberleşme 

aracı olarak kullanılmaktaydılar. Savaş sırasında ilgili birlikleri hareket geçirmek, 

günümüzdeki iz mermileri gibi okçuların hangi yöne doğru atış gerçekleştireceğini 

belirtmek veya okçuların daha doğru atışlar yapabilmesi için rüzgârın yönünü ve şiddetini 

tayin etmek gibi amaçlarla da kullanılmış olma ihtimalleri bulunmaktadır. Ancak tüm bu 

hususlar şimdilik sadece tahmin öteye geçememektedir.   

Hiç kuşkusuz çavuş okları Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde kullanılan 

özel bir tür olması bakımından son derece önemli oklardır. Ancak savaş alanındaki 

kullanımı açısından diğer tirkeş uçlarıyla kıyaslandığında son derece küçük bir etki 

alanına sahip olduğu söylenebilir. Osmanlı tirkeşlerinin uçları hakkında yapılan 

değerlendirmelerin akabinde, Osmanlı oklarının etkililiğini belirleyen bir diğer unsur olan 

ok gövdesinin yapısal özellikleri hakkında da bazı bilgiler sunulması yerinde olacaktır. 

Osmanlı oklarının gövdesi yapısal olarak oldukça dikkat çekici niteliklere sahiptir. 

Yapısal olarak Osmanlı oklarının boyu insan vücuduna benzetilerek 24 kısma ayrılmıştır. 

                                                 
1029 Serkan Emir Erkmen, a.g.t., s.71.   
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Okun çileye takıldığı yer olan “gez kertiği”den itibaren ilk 4 kısma “baş”, başın bittiği 

bölgeye “boğaz”, boğazdan sonraki 4. ilâ 11. kısma “göbek”, boğazla göbek arasındaki 

kısma “göğüs”, göbekten itibaren 11. ilâ 17. kısma kadar olan bölüme “şalvar” veya 

“baldır”, baldırdan uca yani 17. ilâ 24. kısım arasına ise “ayak” denilmektedir1030.  

Gövdenin üretildiği hammadde bakımından Osmanlı tirkeşlerinde; “ağaç gövdeli 

oklar”, “çok parçalı kamış gövdeli oklar” ve “ağaç takviyeli kamış oklar” olmak üzere üç 

tür bulunmaktadır. Bunlardan en çok yaygın ağaç gövdeli olanlarıdır. Ağaçtan ok gövdesi 

yapmanın Türklerde kadim bir gelenek olduğu söylenebilir. Dede Korkut 

Oğuznâmelerinde Türk oklarının kayın ağacından yapıldığına dair işaretler 

bulunmaktadır1031. Fakat günümüze ulaşmış kayın ağacı gövdeli bir tirkeş tespit 

edilememiştir. Günümüze ulaşan örneklerden yola çıkarak Osmanlı tirkeşlerinde 

kullanılan ağaçların genellikle çam ağacı olduğu ifade edilebilir. Osmanlı 

İmparatorluğunda kamış gövdeli tirkeşlerin yaygın kullanımının 15. yüzyılın ikinci yarısı 

ile 17. yüzyılın sonu arasındaki dönemde gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Kamışların 

genellikle ithal edilerek elde edilmesi sebebiyle pahalı olmasının, Cebehâne tarafından 

Osmanlı Ordusu için yapılan veya yaptırılan kitlesel üretimlerde kamış okların tercih 

edilmemesine yol açtığı düşünülmektedir. Bununla birlikte; kamış okların sportif amaçlı 

oyunlarda, özellikle de hafifliği nedeniyle menzil atışlarında, sıklıkla tercih edildiğini 

belirtmek gerekir. Ağaç takviyeli kamış gövdeli ok çeşidine ise araştırmalarımız sırasında 

rastlanılmamıştır. Ancak Yücel Ünsal bu türde altı adet örneği incelediğini 

belirtmektedir1032. 

Osmanlı oklarının bir diğer bölümü ise gezlerdir. Gez ok gövdesinin baş kısmında 

bulunan ve okun fırlatılmadan önce yay kirişine tutunmasını sağlayan ortası oyuk bir 

                                                 
1030 Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri-Boy Teşkilatı-Destanları, AÜDTCF, Ankara: 1967, 
s.206-208. Yücel Ünsal, a. g. e. , s. 276. Atıf Kahraman, a.g.e., s.366.  
1031 “… üç yelekli kayın oklar atıldı, demreni düşdi…” Dede Korkut Oğuznâmeleri, Haz. Semih Tezcan-
Hendrik Boeschoten, s. 66 
1032 Yücel Ünsal, a.g.e., s. 299. 
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bölümdür. Osmanlı oklarında kemik, boynuz ve fildişinden yapılan gezlere “başpare”, 

bakkam ağacından yapılan gezlere ise “bakkam gez” denilmekteydi1033. Bir başka gez 

türü de okun baş kısmının dar bir şekilde oyulduğu, “adi gez” adı verilen türdü. Osmanlı 

tirkeşlerinin genellikle adi gezlere sahip olduğu görülmektedir. Bu durumun savaşlar için 

yapılan kitlesel üretimden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bununla birlikte; hangi gez 

türü olursa olsun, Osmanlı oklarında gez oyuklarının dar olmasının Osmanlı süvarilerine 

oklarını yay kirişine takılı şekilde hareket edebilmelerine imkân tanıması ve böylelikle 

rakiplerine karşı büyük bir avantaj sağlaması bakımından son derece önemli bir husus 

olduğunun altını çizmek gerekir1034.  

Osmanlı oklarının dördüncü bölümü olan yelekler, ok gövdesinin baş kısmında 

bulunan tüylerdir. Bu tüylerin “peylek”, “sakal” ve “yün” gibi isimlerle anıldığı da 

bilinmektedir. Yeleklerin temel işlevi okun havada daha dengede gitmesini ve iyi 

süzülmesini sağlamaktır. Osmanlı oklarında yelek olarak genellikle balıkçıl kuşların 

tüyleri kullanılmıştır. En makbul yeleğin kuğulardan elde edildiği belirtilmektedir1035. 

Bununla birlikte; Evliya Çelebi’nin aktarımlarından ve 1640 tarihli Es‘ar Defterinden 

kuğu yeleğinden başka “gücügen yeleği”, “kartal yeleği”, “toy yeleği” “tavşancıl yeleği” 

“göçeğen yeleği” gibi yeleklerin kullanıldığı da anlaşılmaktadır1036. Yeleklerin sayısının 

3 ilâ 6 arasında değiştiği görülmesine karşın; Osmanlı tirkeşlerinin genellikle 3 yelekli 

olduğu gözlemlenmektedir.   

Müze ve koleksiyonlarda incelenen Osmanlı tirkeşlerinin son derece dikkatli bir 

şekilde üretildiği, tirkeşlerin uzunluk-ağırlık dengesinin titizlikle gözetildiği, mükemmel 

bir düzlüğe ve sağlam bir yapıya sahip oldukları gözlemlenmiştir. Buna karşın, Osmanlı 

İmparatorluğuna ait toprakları görme fırsatını bulan bazı Avrupalı ziyaretçilerin Osmanlı 

tirkeşlerini çok sağlam bulmadıklarını da ifade etmek gerekir. Örneğin; 15. yüzyılda 

                                                 
1033 Yücel Ünsal, a.g.e., s. 283. 
1034 Fred Isles, a.g.m. 
1035 Yücel Ünsal, a.g.e., s. 286.  
1036 Evliya Çelebi, a.g.e., C.I, YKY, s. 316. Yaşar Yücel, a.g.e., s.59 
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Osmanlı, Karamanoğulları ve Memlûk topraklarını ziyaret eden Bertrandon De La 

Broquiere, Osmanlı oklarıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştır1037:  

“Türklerin yayları çok kuvvetliyse de okları güçlü değildir; 
yine bilindiği gibi yayları da kısadır, okları da; üstelik 
okları incedir, ucuna demir geçirilmiştir, sert darbeye 
dayamaz. Bana göre bu oklar, zırhsız ve miğfersiz bir 
insana isabet etmedikçe fazla zarar veremez; zaruret 
halinde bizim okçularımız onların oklarından 
yararlanabilirler ama onlar bizimkileri kullanamazlar; 
çünkü bizim okların çentikleri dardır, onların oklarının 
kirişleri ise sırımdan yapıldığından çok kalındır. …Onların 
elindeki okların ve yayların pullu zırh üzerinde büyük bir 
etki yaratacağına inanmıyorum. … Seferde en güçlü yanları 
okçularıdır ve onlar da çok uzağa ok atamadıkları gibi 
okları bizimki kadar sağlam değildir. ” 

Bununla birlikte, Bertrandon De La Broquiere gibi Avrupalı seyyahların Osmanlı 

silahlarıyla ilgili düşüncelerinin savaş alanındaki tecrübelere dayanmadığı ve Osmanlı 

silahlarının dış görünüşleri doğrultusunda edinilen izlenimlerin Avrupa’nın hantal ve ağır 

yapıya sahip silahlarıyla karşılaştırılması sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Nitekim, 

aşağıda da görülebileceği üzere, Osmanlı okçularının savaş meydanlarında karşı tarafa 

büyük zayiatlar verdiğini ortaya koyan çok sayıda veri bulunmaktadır.   

16. ve 17. yüzyıl Osmanlı tarihî kaynaklarında ve arşiv belgelerinde sıklıkla “tir-

İstanbûli”, “tir-i Tatarî” ve “tir-i kesme” gibi tirkeşlerin isimlerine rastlanmaktadır1038. Bu 

tirkeşlerin aralarındaki farkların neler olduğu tam olarak tespit edilememiş ve bu konuda 

tutarlı açıklama yapan çağdaş bir kaynağa rastlanılmamıştır. Hatta, tir-i İstanbûli ve tir-i 

Tatarî tirkeşleri ile keman-ı İstanbulî ve kemân-i Tatarî arasında bir bağ olup olmadığı, 

yani bunların birbirlerini tamamlayan silahlar mı olduğu hususu da kesin değildir. Bu 

hususlara ek olarak; 17. yüzyıldan itibaren kaynakların daha çok tir-i Tatarî’den bahsedip 

diğer tirkeş ve yay türlerinin ismini daha az zikretmesinin dikkat çekici bir husus 

olduğunu ifade etmek gerekmektedir. 

                                                 
1037 Bertrandon De La Broquiere, a.g.e., s. 271-272.  
1038 Örneğin; Bkz. Hezârfen Hüseyin Efendi, a.g.e., s.180. Topçular Kâtibi Abdülkâdir Efendi, a.g.e., C.I 
ve II, s.438, 668, 706. Serdar Genç, a.g.e., s. 120. 
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Bu noktada, ele alınması gereken bir diğer mesele bu okların kimler tarafından 

yapıldığı ve Osmanlı cebehânelerine nasıl kazandırıldığıdır. Osmanlılar ok imalatçılarını 

Farsça bir kelime olan “tirger” olarak adlandırdığı bilinmektedir.  Osmanlı tirkeşleri 

cebeci ocağına bağlı olarak İstanbul’da çalışan veya İmparatorluğun çeşitli bölgelerinde 

bulunan tirgerler tarafından imal edilmekteydi. 16. yüzyılda Osmanlı Kara Kuvvetlerinin 

ihtiyaç duyduğu okların İstanbul, Gelibolu ve Edirne’deki tirgerlere yaptırıldığına dair 

kayıtlar bulunmaktadır1039. 

16. yüzyılın başında tirkeşlerin imalatı için tirgerlere para gönderildiği kesin 

olarak bilinmektedir. Örneğin; 1511 tarihli bir defterde Cebehâne için lazım olan 780.000 

okun imali için İstanbul tirgerlerine 100.000, Edirne tirgerlerine ise 30.000 akça verildiği 

gönderildiği yazmaktadır1040. Bununla birlikte, 15. yüzyılın başlarında ok temininde daha 

farklı yöntemlerin de kullanılmış olabileceğini düşündüren bir bilgiye de rastlanmıştır. 

1422 İstanbul Kuşatması hakkında bilgiler aktaran John Kananos, Türklerin 

kontrolündeki Asya ve Avrupa’da ikamet eden her hanenin kuşatma için 10 ilâ 20 ok 

sağlamasının şart koşulduğunu bildirmektedir1041. Kananos’un verdiği bu bilgi henüz 

teyit edilememiştir. Ancak eğer doğruysa, bu durumun fetret devri sonrasında kaynak 

sıkıntısı çeken Osmanlı devletinin bu kuşatma için bulduğu özel bir tedbir mi yoksa genel 

bir uygulama mı olduğu hususunun dikkatli bir şekilde araştırılması gerekmektedir. 

Cebehâne için büyük miktarlarda üretim yapan tirgerlerin yanı sıra, hem askerî 

hem de sportif amaçlarla ok imalatı yapan tirger de bulunduğu görülmektedir. Başta 

İstanbul olmak üzere, Edirne, Bursa ve Kahire gibi şehirlerde yoğun olarak bulunan 

tirgerler geçimlerini ok imalatından sağlamaktaydılar. Bahtiyârzade Hasan Çelebi’nin 

                                                 
1039 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatında Kapıkulu Ocakları, C.II, s.13-14 
1040 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.II, s. 14.  
1041 Mark Charles Bartusis, a.g.e., s. 331. 
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Risalesi incelendiğinde, bu tirgerlerin içinde son derece sanatkârane çalışan ve yaptığı 

oklar yüzyıllar boyunca büyük ilgi gören ustalar bulunduğunu anlaşılmaktadır1042.  

Klasik Dönem Osmanlı İmparatorluğunda, Kara Kuvvetleri için temin edilen 

tirkeşlerin seferlerde cepheye sevk edilmek üzere İstanbul’daki Cebehâne’ye ait 

depolarda veya kalelerin cebehânelerine muhafaza edildiği bilinmektedir. Özellikle, 16. 

yüzyılda seferlere sevk edilen tirkeşlerin sayısının da son derece yüksek olduğu 

anlaşılmaktadır. Örneğin; Mohaç Savaşına (1526) giden Osmanlı Kara Kuvvetlerinin 

yanında askerlere dağıtmak üzere 1.400.000 götürüldüğü görülmektedir1043. Klasik 

Dönemde Osmanlı sınır kalelerinin cebehânelerinde yaylarla birlikte yüzbinlerce tirkeşin 

stoklandığına dair kayıtlar mevcuttur1044.  

Oklarla ilgili son olarak ele alınması gereken bir diğer husus, Türklerin kendi 

kadim tarihleri boyunca oklara verdiği sembolik anlamlardır1045. Oğuzların 24 boyunun 

Üç Oklar ve Boz Oklar şeklinde iki ana kola ayrılması bile Türklerin oklara yüklediği 

mananın gücünü başlı başına ortaya koymaktadır. Esasen yaylar için de durum çok farklı 

değildir. Yay ve ok ikonografilerinin Türk tarihindeki geçmişi neredeyse Türklerin tarihi 

kadar eskidir. Türk halılarında, kumaş süslemelerinde, tamgalarında ve mimari 

süslemelerinde görülen “ok-yay” veya “yaba” olarak bilinen motifin Altaylardaki en eski 

Türk izlerini barındıran Karasuk kültürüne kadar uzanan bir geçmişi bulunmaktadır. Bu 

motiflerin çeşitli versiyonlarının tarih boyunca tekrarlanarak Türkler tarafından el 

sanatlarında, mimaride, dokumalarda, paralarda, bayraklarda ve armalarda kullanıldığı 

görülmektedir1046. Ok ve yay şekillerine Selçuklu paralarında bile rastlamak 

                                                 
1042 Abdullah Ergin ve Altan Çetin, Osmanlı’nın Yükseliş Çağında İslambol Okçuları, Risâle-i 
Bahtiyârzade Hasan Çelebi, Astana Yayınları, Ankara:2015 içinde ss.99-175.  
1043 Feridun Mustafa Emecen, Osmanlı Klasik Çağında Savaş, s.213-216 içinde bkz. Mohaç Savaşına 
götürülen silahlar TSMA, nr.D.9633: Kapıkulu/Yeniçerilere ait Silah ve Malzeme Listesi. 
1044 Mark L. Stein, a.g.e., s. 51 
1045 Bu konu hakkında detaylı bilgi için Bkz. Osman Turan, “Eski Türklerde Okun Hukuki Bir Sembol 
Olarak Kullanılması”, Belleten, C.IX, Sayı: 35, Yıl: Temmuz 1945, ss.305-318. Erkan Göksu, “Ok ve 
Yayın Türk Devlet Geleneği ve Hâkimiyet Anlayışındaki Yeri”, Turkish Studies, Sayı: 5/2, Yıl:2010, 
ss.986-1011.  
1046 Nermin Görgünay, Oğuz Damgaları ve Göktürk Harflerinin El Sanatlarındaki İzleri, Kültür 
Bakanlığı, Ankara:2002, s.5   
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mümkündür1047. 15. yüzyılda Osmanlı hanedanın da Kayı boyuna dayandığını göstermek 

için paralarına ve silahların üzerine Kayı boyunun tamgası olan ok-yay şeklini 

koydurduğunu bilinmektedir1048. (Resim:65b) 

Bu tür sembolik manalarının dışında Klasik Dönemde Osmanlıların okları, 

askerleri orduya çağırmak amacıyla kullandıklarına ilişkin bazı veriler de bulunmaktadır. 

Nitekim, Türkçede “oku” kelimesinin “davet etmek, çağırmak anlamında” kullanıldığı da 

bilinmektedir1049. Ok göndererek davet etme geleneği Türklerde eski bir gelenek olduğu 

düşünülmektedir. Celaleddin Harzermşah’ın sefer kararını alınca, ordusunun ileri 

gelenlerine kırmızı oklar yolladığı ve bu oku alan kişinin mahiyetindeki askerler ile 

sultana katıldığına dair bilgiler bulunmaktadır1050. Osmanlı padişahları da Kırım 

Hanlarını sefere davet edeceği zaman; hat-ı şerif ile birlikte gönderdiği eşyalar arasında 

bulunan iki silahtan birinin kılıç diğerinin de ok olması dikkat çekicidir1051.   

 Giovanni Maria Angiolello da 15. Yüzyılda Türk devletlerinin birbirilerine oka 

sarılı mektuplar gönderdiklerini ortaya koyan dikkat çekici bir bilgi sunmaktadır. 

Angiolello, Fatih Sultan Mehmet’in Uzun Hasan üzerine yaptığı seferde Malatya 

yakınlarında Memlûk Sultanından bir heyetin geldiğini ve bu heyetin çeşitli hediyelerle 

birlikte bir oka sarılı bir mektup getirdiğini, cevabın da yine bir okun ucuna bağlanıp 

gönderildiğine değinmektedir1052.  

Bu geleneğin çeşitli biçimlerinin 20. yüzyılın başlarında Anadolu’da hala 

canlılığını koruduğu; düğün ve nişan gibi özel gün davetlerinin ok gönderilerek yapıldığı 

veya okun üzerine bir çentik atılarak davetli sayısının belirlendiği bilinmektedir1053. 

                                                 
1047 Fevzi Kurtoğlu, a.g.e., s.52  
1048 Halil İnalcık, “Osmanlı Beyliği'nin Kurucusu Osman Beg”, s.484. 
1049 Örneğin; “Orhan Gazi tamam memleketlere padişah olup karındaşı Ali Paşa’yı katına okıyup geldi.” 
Tarih-i Al-i Osman, Bursa YEBEK Ulucami No:2495, Haz. Ö.S. Kurtuluş, Bursa İl Özel İdaresi, Bursa: 
2012, s.29. 
1050 Oğuz Turan, a.g.e.,  s.113 
1051 Hazerfen Hüseyin Efendi, a.g.e. s.172. Eyyubî Efendi Kānûnnâmesi (Tahlil ve Metin), s.56. 
1052 “Birinci kişinin elinde mektup sardığı bir ok vardı. ... Aralarında hiç konuşmaksızın mektubun cevabını 
yazıp bir okun ucuna bağladılar” Tufan Gündüz, Seyyahların Gözüyle Sultanlar ve Savaşlar, s. 49 
1053 Atıf Kahraman, a.g.e., s.242.  
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Günümüzde de bu geleneğin Anadolu’nun bazı köylerinde hala yaşatıldığı tespit 

edilmiştir1054.   

Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde yay ve ok kullanan muharip 

birimlerin bu silahı daha etkili bir şekilde kullanabilmek adına bazı askerî teçhizatları da 

yanlarında taşıdığı görülmektedir. Klasik Dönemde Osmanlı askerlerinin okçulukla ilgili 

askerî teçhizatların “zihgir”, “bilek siperi”, “sadak” ve “okluk (tirkeş)” olduğu tespit 

edilmiştir. Okçulukta kullanılan “ok kuburu”/“ok kandilleri”, yayların kurulduğu 

“kementler” ve kabzanın elden kaymasını engelleyen “kabza sargıları”* ise Osmanlıların 

okçuluk sporlarında kullandığı aletler olduklarından askerî teçhizat sınıfında 

değerlendirilmemektedir.        

Zihgir, bir okçu yüzüğüdür. Osmanlıların bu yüzüğe “şast” ve “engüşdâne” 

dedikleri de bilinmektedir. Bu yüzüğün kullanımı kiriş çekilme yöntemiyle doğrudan 

bağlantılıdır. Bilindiği üzere; Türkler, Moğollar, Macarlar, Çinliler, Koreliler, Japonlar, 

Farslar ve Araplar gibi Asya kökenli milletler yayı “başparmak çekişi” denilen bir 

yöntemle çekmektedirler. Bu yöntemle yapılan atışlarda kirişi geren tek başına 

başparmak değildir. Başparmak sadece gerilen kiriş için bir kilit mekanizması işlevi 

görmektedir ve başparmak serbest bırakıldığında atış gerçekleştirilmiş olmaktadır. 

(Resim:123a) Bu bağlamda, başparmağa takılan zighir, okun fırlatıldığı anda başparmak 

derisinin soyulmasını önlediği gibi tutuştan kaynaklanan kilit mekanizmasını da 

kuvvetlendirerek okun fırlatılma gücünü arttırmaktadır. Böylece Osmanlı okçuları 

savaşlarda başparmakları zedelenmeden ve daha az yorularak ardı ardına etkili ok atışları 

gerçekleştirebilmekteydiler; ki bu durum özellikle Avrupalı rakiplerine karşı büyük bir 

avantaj sağladığı ifade edilebilir.   

                                                 
1054 Bkz. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Bilgi ve Belge 
Merkezi Arşivi: No: 2863.  
* YN: Kabza sargıları, kabzanın elden kaymasını engelleyen basit sargılar olduğundan savaşlar Osmanlı 
askerleri tarafından kullanılmış olabilir. Ancak bu hususta herhangi bir veriye rastlanılmamıştır. 



384 
 

Müze ve koleksiyonlardaki örnekler incelendiğinde, Osmanlı zihgirlerinin büyük 

bölümünün kemik, boynuz ve fildişinden yapıldığı görülmektedir. Osmanlı tarihî 

kaynakları da zihgirci esnafı tarafından üretilen bu yüzüklerin kemik, balık dişi [şir-

mahi?], sığır boynuzu, kusnus burnu, gergedan boynuzu ve ablak koçboynuzundan 

yapıldığını teyit etmektedir1055. Bununla birlikte; günümüzde bazı müzelerde sergilenen 

Osmanlı zihgirinde olduğu gibi değerli madenlerden yapılan ve zengin taş süslemelere 

sahip zihgirler de bulunmaktadır. (Resim:123b-c) Bu tür zengin süslemeli zihgirlerin Orta 

ve Yeni Çağlarda İslam dünyasında da çok yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin; 

Josaphat Barbora, Uzun Hasan’ın kendisine Basra Körfezindeki bir padişahın hediyesi 

olarak gönderilen zengin taşlarla süslemiş bir zihgir gösterdiğini; bu yüzüğün ortasında 

iki kıratlık bir yakut olduğunu etrafında da elmaslar olduğunu aktarmıştır1056.  

Resim ve minyatürler, Osmanlı padişahlarının da parmaklarında sürekli olarak 

zihgir taşıdıklarını ortaya koymaktadır. Özellikle nakkaş Sinan Bey tarafından yapılan, 

Fatih Sultan Mehmet’i bir elinde mendil diğer elinde gül koklarken tasvir eden simgesel 

anlatımlarla dolu portrede; padişahın gül koklayan elinin başparmağında zihgir 

bulunması askerî gücü temsil ettiği kadar zihgirin başının açık bulunmasının da 

düşmanlara karşı bir mesaj niteliği taşıdığı düşünülmektedir. Nitekim, kompozisyon 

olarak farklı olmasına karşın Nigarî’nin Kanuni Sultan Süleyman portresinin de benzer 

sembolik öğeleri içermesinin tesadüf olmadığı düşünülmektedir. (Resim:124a-b) 

Yazılı kaynaklarda, zihgirin başka amaçlarla kullanıldığına dair ifadelere de 

rastlanmaktadır. Örneğin; Jean Baptise Tavernier, padişahın emriyle boğdurulan paşalar 

veya diğer kişiler için iki ucunda düğümler bulunan küçük ipek sicimden oluşan bir kuşak 

kullanıldığını; fakat idamı gerçekleştiren kişi kendi kuşağını kullanmak istemezse bir 

                                                 
1055 Yaşar Yücel, a.g.e., s.60. Evliya Çelebi, a.g.e., C.I, YKY, s.316. 
1056 Tufan Gündüz, Josaphat Barbora Anadolu’ya ve İran’a Seyahat, s.73. 
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mendil aldığını ve zihgirini mendille gırtlağın arasına sokarak idam edilecek kişinin 

ümüğünü kırdığını yazmıştır1057.    

Zihgirler gibi okçunun ellerini atış sırasında oluşabilecek zararlardan koruyan bir 

teçhizat ise kabzayı tutan ele bağlanan ve hem okun iç kabzaya kadar çekilebilmesi hem 

de fırlatma sırasında eli oktan korunmasını sağlayan bilek siperidir. Bilek siperi; okun 

üzerinde hareket ettiği zemin olan ve genellikle bağa, fildişi, boynuz veya ağaçtan yapılan 

“oluk”, oluğu siper tablasına bağlayan bir ağaç parçası olan “eşik”, oluğun üzerine 

oturtulduğu ve tıpkı oluklar gibi bağa, fildişi, boynuz veya ağaçtan yapılan “siper tablası” 

ve bilek siperliğinin okçunun eline bağlanmasını sağlayan ve genellikle deriden mamul 

bir kayış olan “tasma” olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır1058. (Resim:125a-b)  

Bilek siperlerinin Osmanlılar tarafından 17. yüzyılda kullanılmaya başlandığını, 

bundan önce Osmanlı okçularının bileklerine “yen” denilen deri parçaları sardıklarına 

ilişkin genel bir kanı bulunmaktadır1059. Esasen, Cebehâne kayıtlarında büyük sayılarda 

zihgir ve bilek siperlerine rastlanmamasından yola çıkarak bu teçhizatların Klasik Dönem 

Osmanlı Kara Kuvvetlerindeki muharip askerler tarafından kullanılmadığını 

düşündürtmektedir. Ancak bu teçhizatlar okçunun ekonomik durumu, elinin yapısı ve 

kişisel tercihlerine göre kullanabilen kişiye özel teçhizatlar olduğundan; bunların isteğe 

bağlı olarak kullanılmış olma olasılığı ve bu yüzden Cebehâne tarafından temin 

edilmediği düşünülebilir.   

Bu hususa ek olarak; bilek siperlerinin savaş sırasında seri ok atışlarının sayısını 

arttırma potansiyeli dikkate alındığında; bu siperliklerin Osmanlı Kara Kuvvetlerindeki 

piyade okçular tarafından kullanılmış olması olasılığını göz ardı etmemek gerekmektedir. 

Osmanlı tarih kroniklerinde siperliklere ilişkin doğrudan bir anlatıma rastlanılmamıştır. 

Bununla birlikte; savaşların anlatıldığı bazı edebi ifadelerde bilek siperliklerine yer 

                                                 
1057 Jean Baptise Tavernier, a.g.e., s.109 
1058 Yücel Ünsal, a.g.e., s. 311-312. 
1059 Yücel Ünsal, a.g.e., s. 311. 
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verildiği de görülmektedir. Örneğin; Hoca Saadettin Efendi, I. Murat’ın 

Karamanoğullarına karşı yaptığı savaşı anlatırken “kemankeşlerin siperlik şakırtısı”ndan 

bahsetmektedir1060. Hoca Saadetin Efendi’nin 14. yüzyılda gerçekleştirilmiş bir savaşı 

anlattığı nazımlarında bilek siperliklerinden edebi dille bahsetmesi; bu askerî teçhizatın 

14. yüzyılda kullandığının göstergesi olarak kabul edilemese bile en azından 16. yüzyılda 

savaş meydanlarında kullanıldığının güçlü bir işareti olarak kabul edilebilir.  

Yay muhafazası olan sadaklar ile ok muhafazası olan oklukların Klasik Dönem 

Osmanlı Kara Kuvvetlerinde yay ve ok taşıyan çoğu askerin askerî teçhizatının ayrılmaz 

bir parçası olduğu söylenebilir. Sadaklar bir yay kılıfıdır. Temel işlevleri hem yayın 

taşınmasını kolaylaştırma hem de yayın menzilini azaltabilen ve mekaniğini bozan ısı 

değişimlerinden ve yüksek neme karşı yayı korumaktır. Okların içine konulduğu kılıfa 

ise okluk veya tirkeş denilmektedir. Bu noktada, savaş okları olan tirkeşler ile ok 

muhafazası olan tirkeşlerin eş isimli olduğu hususuna dikkat çekmek gerekmektedir. 

Esasen, eş isimli kullanımlara okçulukla ilgili terminolojide sıklıkla rastlanmaktadır. 

Türklerin tarih boyunca ok ve yay muhafazalarına sadak ve tirkeş haricince, “kurugluk”, 

“gedeleç”, “okluk”, “belik (belig belük, bilük)”, “keş (kiş)” ve “kubur” çeşitli gibi isimler 

verdiği ve bu kelimelerin çoğunun hem yay muhafazası hem de ok muhafazası anlamında 

kullanıldığı görülmektedir1061.  

Osmanlı sadaklarının, yayların içinden düşmesine müsaade etmeyecek ve 

kolaylıkla çıkartılabilecek şekilde tasarlanmış kılıflar olduğu görülmektedir. Bu 

çerçevede, Osmanlı sadaklarının Osmanlı yaylarının genel formuna göre tasarlandığı 

söylenebilir. Yayın sadaktan kolaylıkla çıkartılabilmesini sağlamak için sadak ağızlarının 

genellikle geniş olduğu gözlemlenmektedir. Bir tarafı düz olan Klasik Dönem Osmanlı 

sadaklarının, diğer tarafının ise yayın biçimine uygun olarak kıvrımlı bir şekilde aşağı 

                                                 
1060 Hoca Saadettin Efendi, a.g.e., C.I, s.164 
1061 Kaşgarlı Mahmud, Divanü Lûgat-it-Türk, Haz. Besim Atalay, s.504.  Osman Zeki Pakalın, a.g.e., 
C.III, s.77, Evliya Çelebi, a.g.e., C.I, YKY, s. 315. Kaare Grönbech, Kuman Lehçesi Sözlüğü (Codex 
Cumanicus’un Türkçe Sözlük Dizini), s.100. 
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doğru daraldığı görülmektedir. Düz ve kıvrımlı taraflar sadağın altında oval bir şekil 

oluşturarak birleşmektedir. Sadakların ağız ve kıvrımlı yüzeyinde, okçunun beline veya 

atın eyer takımına bağlamak üzere deri kayışlar da bulunmaktadır. (Resim:126) Klasik 

Dönem Osmanlı sadaklarında dikkati çeken bir diğer husus; sadıkların çoğunlukla bitkisel 

motiflerle bezeli olan zengin süslemeleridir.  

Klasik Dönem Osmanlı oklukları da hem biçimsel özellikleri hem de süslemeler 

bakımından sadaklarla büyük benzerlikler göstermektedir. Ancak Osmanlı oklukları 

sadaklarına göre daha kısadır ve ağız ile alt kısımları geniş iken orta kısımları dardır. 

Ayrıca Klasik Dönem Osmanlı okluklarının ağız kısımlarındaki kesimlerin daha derin 

olduğu göze çarpmaktadır. Yine okluklarda da tıpkı sadaklarda olduğu gibi okçunun 

beline veya atın eyer takımına bağlamak üzere deri kayışlar bulunduğu görülmektedir. 

(Resim:127) 

Resim ve minyatürler dikkatlice incelendiğinde; Klasik Dönem Osmanlı 

askerlerinin, sadaklarını kılıçlarının üstüne gelecek şekilde çaprazlamasına sağ 

taraflarında taşıdıkları; okluklarını ise derin ağız kesimleri kendilerine veya atlarına 

bakacak şekilde sol taraflarında taşıdıkları anlaşılmaktadır. Bu hususa ek olarak; 15. ve 

18. yüzyıllar arasına tarihlenen resim ve minyatürlerde bazı askerlerin, [özellikle de saray 

teşkilatında görevli kapıkullarının] yaylarını omuz hizalarına gelecek şekilde sağ 

ellerinde taşıdıklarını veya omuzlarına ve boyunlarına astıklarını gösteren tasvirlerin çok 

olması, bazı Osmanlı askerlerinin sadak taşımayı tercih etmediklerini düşündürmektedir*. 

Bu noktada; Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde yay ve ok kullanımının çok 

yaygın olması nedeniyle, İmparatorluk çapında görev yapan askerlerin okçuluk 

teçhizatlarının bazı farklılıklar arz ettiğini ve bu çalışmada yapılan genel 

değerlendirmelerin bu farklılıkları kapsamadığını da ifade etmek yerinde olacaktır.  

                                                 
* YN: Yazılı kaynaklarda da bu hususa rastlanabilmektedir. Örneğin; “Çocuklarımızın kullandığı türdeki 
küçük kırmızı yaylara benzeyen yaylarını da başlarının içinden geçirerek taktıklarını gördüm.” Henry 
Blount, a.g.e., s. 62. 
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Yukarıda yapısal ve biçimsel özelliklerine yer verilen Türk yayları ve okları ile 

okçuluk teçhizatlarının Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde hangi muharip 

birimler tarafından kullanıldığı ve savaş alanında Osmanlı savaş stratejisine sağladığı 

faydaların neler olduğu hususunda bilgiler verilmesinin; çalışmanın kavramsal çerçevesi 

açısından tamamlayıcı nitelikte olacağı düşünülmektedir.   

Genel olarak Türk okçuluğundan, özel olarak da Osmanlı okçuluğundan 

bahsedildiğinde akla ilk gelen hususun atlı okçuluk olduğunu söyleyebilmek mümkündür. 

Bilindiği üzere; tarihin en erken devirlerinden itibaren iyi at binicileri olarak anılan 

Türkler, Orta Asya’daki diğer akraba toplulukları gibi atlı okçuluklarıyla ün salmışlar ve 

savaş meydanlarında okçuluklarıyla destekledikleri hareketlilik, yoğunlaşma, vur-kaç, 

aldatma ve pusu taktikleriyle büyük zaferler kazanmışlardır. Atlı okçuların etkin 

kullanımına dayalı olarak geliştirilen klasik bozkır savaş taktiklerinin beraberinde 

getirdiği üstünlük, dünya askerî tarihinde yeni bir devrin başlangıcı olarak kabul 

edilmektedir. Hatta Rene Grousset gibi bazı tarihçiler tarafından atlı okçuluğun Orta 

Çağdaki etkisi Yeni Çağda topun sağladığı üstünlükle eşdeğer tutulmaktadır1062.  

Türklerin atlı okçuluktaki becerilerinin tarih boyunca pek çok kişi tarafından 

takdirle karşılandığı bilinmektedir. Örneğin; El Cahiz’in şu sözleri konumuz açısından 

son derece dikkat çekicidir1063: 

“…Hücum anında onlardan bin süvari bin düşman atlısına 
ok atsalar, onların hepsini yere sererler. Bu türlü hücuma 
hiçbir düşman dayanamaz. Türk vahşi hayvanlara kuşa 
havadaki hedefe, insana, çömeltilmiş veya yere konmuş 
hayvana, avının üzerinde pike yapan kuşlara ok atar. 
Harici yayına bir ok koyamadan Türk on ok atar.” 

 Atlı okçuluğun önemli bir yer tuttuğu askerî geleneklerin Türklerin Anadolu’yu 

yurt edinmesinde önemli bir payı olduğu bilinmektedir1064. Erken devirlerden itibaren 

                                                 
1062 Rene Grousset, Bozkır İmparatorluğu, Çev.R. Uzmen, Ötüken Yayınları, İstanbul:2000, s.392   
1063 Ramazan Şeşen, El- Cahiz ve Türklerin Faziletleri, İ.S.A.R, İstanbul: 2002, s. 118. 
1064 Bkz. Walter Emil Kaegi, “The Contribution of Archery to the Turkish Conquest of Anatolia”, 
Speculum (Chicago University), Vol.39/1, Jan.1964, pp. 96-108.   
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Osmanlı süvarilerinin de güçlü bir atlı okçuluk geleneğini bünyesinde barındıran kadim 

bir askerî kültürün temsilcileri olarak, savaş meydanlarında eski Türklerin askerî taktik 

ve stratejilerini uyguladıkları görülmektedir. Osmanlı Beyliğinin gerçekleştirdiği ilk 

savaş olan Koyunhisar Savaşında (1301) elde edilen zaferin altında, Osmanlı Kara 

Kuvvetlerinin ana iskeletini teşkil eden atlı okçuların uyguladıkları klasik bozkır savaş 

taktiklerinin başarısının yattığı söylenebilir1065.  

Osmanlı Beyliğinin erken dönemde gerçekleştirdiği bir diğer savaş olan Maltepe 

Savaşında (1330) ise atlı okçularla birlikte piyade okçuların da kullanıldığı 

anlaşılmaktadır. Ancak bu savaşta da atlı okçuların asıl operasyonel güç olarak 

kullanıldığı ve klasik bir bozkır savaş taktiği uygulandığı görülmektedir. Bu savaşta, 300 

kişilik atlı okçu birliğinin düşmanı üç defa ok yağmuruna tutup çekilerek Doğu Roma 

Kara Kuvvetlerini Osmanlı müstahkem mevkilerine doğru çekmeye çalıştığı; Doğu Roma 

Kara Kuvvetlerinin piyade düzenini sarsmayı başaran Osmanlı Kara Kuvvetlerinin 

çevirme harekâtlarıyla düşmanı iyice yıprattığı ve akşama doğru geri çekilen düşman 

birliklerinin yine süvariler tarafından kovalanarak onlara büyük zayiatlar verdiği 

aktarılmaktadır1066.  

 14. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı alplarına ve akıncılarına, 

müsellemlerin, kapıkulu süvarilerinin ve timarlı sipahilerin eklenmesiyle birlikte Osmanlı 

Kara Kuvvetlerindeki süvari unsurlarının sayısı artması ve orduda güçlü bir piyade sınıfı 

istihdam edebilir konuma gelmesiyle; meydan muharebelerinde süvari saldırı ve çevirme 

harekâtlarının daha yoğun ve kolay yapılabilir hale geldiği görülmektedir. 14. yüzyılın 

                                                 
1065 Mesut Uyar ve Edward J. Erickson, a.g.e., s. 21-22, Feridun Mustafa Emecen, Osmanlı Klasik 
Çağında Savaş, s.17-18. 
1066 Halil İnalcık, “Osmanlı Sultanı Orhan, (1324-1362) Avrupa'da Yerleşme”, s. 79.  Nicolae Jorga, a.g.e., 
C.I  s. 170. Vladimir Mirmiroğlu, “Orhan Bey ile Bizans İmparatoru III. Andronikos Arasındaki Pelekano 
Muharebesi” Belleten, Cilt XIII/50, Ankara:1949, ss.309-320. Feridun Mustafa Emecen, a.g.e.,s.20-23. 
Colin Imber, a.g.e., s.331.  



390 
 

sonlarına doğru gerçekleşen Konya Ovası (1386), I. Kosova (1389) ve Niğbolu (1396) 

savaşlarında bu durumu açıkça görmek mümkündür1067.  

 15. ve 16. yüzyılda gerçekleşen savaşlarda askerî stratejinin ana merkezinin 

piyadelere ve ateşli silahların kullanımına doğru ciddi oranda kaymasına karşın; Mohaç 

Savaşı (1526) örneğinde de görüldüğü üzere, Osmanlı askerî stratejilerinde klasik bozkır 

savaş taktiklerinin hala önemli bir yer tuttuğu görülmektedir1068.  

Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinin meydan savaşlarında çoğunluğu 

eyalet kuvvetlerinden oluşan süvarileri kanatlarda konumlandırıldığı; bu süvarilerin 

kanatlardan yapılan ilk hücumlarda önce yoğun bir ok atışı gerçekleştirdikleri, yakın 

temasa geçtiklerinde ise kılıç, topuz, balta ve mızrak gibi silahlarını kullandıkları ve taktik 

geri çekilmelerde tekrardan oklarına başvurdukları anlaşılmaktadır.  

 17. ve 18. yüzyıllarda akıncı teşkilatının etkinliğini yitirmesi ve timar sisteminde 

yaşanan bozulmalar nedeniyle Osmanlı süvarilerinin yay ve ok kullanımına verdikleri 

önemin azaldığı söylenebilir. Ancak bu kuvvetlerin yerine ikame edilen Kırım Hanlığına 

bağlı Tatar birliklerindeki yay kullanımının, ateşli silahların piyade okçuluğunun önüne 

geçtiği devirlerde bile son derece etkili bir şekilde devam ettiği görülmektedir. Bu 

bağlamda, atlı okçuluğun 14. ve 18. yüzyıllar arasında Osmanlı Kara Kuvvetlerinde etkin 

bir şekilde yer tuttuğunu ifade etmek mümkündür.  

 Piyade okçuluğunun da Osmanlı Kara Kuvvetlerinde erken dönemlerden itibaren 

bir yer teşkil etmeye başladığına dair veriler bulunmaktadır. Orhan Bey, Bizans-Venedik 

ittifakına karşı Cenevizlileri desteklemek üzere Cenevizlilerin emrine 1000 okçu verdiği 

ve yine Orhan Bey zamanında gerçekleştirilen Maltepe Savaşında (1330) piyade 

okçuların bulunduğu belirtilmektedir1069. Maltepe Savaşında piyade okçuların 

müstahkem mevkilere yerleştirilmek suretiyle kullanılmalarına karşın; sonraki 

                                                 
1067 Müneccimbaşı Ahmed İbn Lütfullah, a.g.e., s.142. Kemalpaşazâde, a.g.e., III. Defter , s.62-68. 
1068 Mohaç Savaşında uygulanan Osmanlı savaş taktikleri hakkında Bkz. Hasan Beyzâde Ahmed Paşa, 
a.g.e., C.II, s.62-63 
1069 Nicolae Jorga, a.g.e., C.I, s. 170 ve 188. 
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dönemlerde, I. Kosova (1386), Niğbolu (1396) ve Ankara (1402) savaşların da görüldüğü 

üzere okçu piyadelerin cepheden gelen şok etkili taarruzların etkilerinin kırılabilmesi 

amacıyla ön saflara yerleştirildiği görülmektedir. Abbasi Kara Kuvvetlerinde de 

okçuların düşman taarruzunu kırmak amacıyla ön saflarda tutulduğu göz önünde 

bulundurulduğunda1070; bu uygulamanın İslam dünyasındaki kara kuvvetlerinde eski bir 

askerî uygulama olduğu düşünülmektedir.  

 Hoca Saadettin Efendi, I. Kosova Savaşında sağ ve sol kanatların önlerine 1000’er 

okçu yerleştirildiğini ve savaşın Osmanlılar adına bu okçuların atışlarıyla başladığını 

belirtmektedir. Bu tedbir, Hoca Saadettin Efendi tarafından “gazilerin öncüsü ve yay 

çekme sanatında eşi benzeri olmayan bir yiğit olarak”1071 nitelendirilen Gazi Evrenos 

Bey’in önerisi üzerine uygun bulunduğu anlatılmaktadır1072. Aynı bilgi diğer kaynaklarda 

da mevcuttur. Yalnız; Neşrî, sağ koldaki 1000 okçunun kumandanının Malkoç Bey, sol 

koldaki 1000 okçunun kumandanın ise Hamidoğlu Mustafa Bey olduğunu 

belirtmektedir1073. Bunun oldukça iyi zırhlarla donanmış Sırpların cepheden topyekûn 

saldırılarının şiddetini düşürmek için alınmış bir tedbir olduğu düşünülebilir1074. Ayrıca 

Sırplarla yıllarca irili ufaklı çarpışmalara giren ve onların savaş taktiklerini çok iyi bilen 

Gazi Evrenos, Sultana ilk saldırının gücünü kırmak için okçu atışlarını önerirken taktiksel 

bir geri çekilmenin de faydalı olabileceğini arz ettiği anlaşılmaktadır1075. 

 Osmanlı piyade okçularının savaşlarda düşmanın çembere alınmasına katkıda 

bulunduklarında dair bir veri de bulunmaktadır. Niğbolu Savaşının tanığı olan Johannes 

Schiltberger, Burgonya Dükü’nün Osmanlı Kara Kuvvetlerine cepheden saldırdığını, iki 

askeri birliği alt ettiğini ancak üçüncüsüyle karşılaştıklarında çekilmek istediğini, fakat 

                                                 
1070 Vernon John Parry, a.g.m., s. 198.  
1071 Hoca Saadettin Efendi, a.g.e., C.I s.180 
1072 Hoca Saadettin Efendi, a.g.e., C.I s.185 
1073 “Sultan Mur’ad Gâzi buyurdı, bin okçı sag kola turdı, ki re‘isleri Malkoç’dı. Bin okçı sola turdı, ki 
re‘isleri Hamîd-oglı’nun oğlı Mustafâ idi.” Neşrî, a.g.e., s.134. 
1074 “Bes, savab oldur ki, evvel tîr-endazları öne tutup, saga ve sola ok yağduralar. Andan gaziler bir kezden 
tekbir idüp, küffara hücûm edeler.” Neşrî, a.g.e., s.129 
1075 Neşrî, a.g.e., 134-135. 
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Osmanlı askerinin artık onu çember içine almış bulunduklarını belirterek “Türkler yalnız 

atlara nişan aldıkları için adamlarının yarısından çoğu atlarını kaybetmişti” ifadesini 

kullanmıştır1076. Bu ifadelerden; Osmanlı piyadelerinin düşmanın ön safhaları yarmasına 

izin verilerek sonradan çembere alındığını fakat ağır zırhlı düşmanın çemberi yararak 

başarılı bir şekilde geri çekilmesini engellemek amacıyla onların yaya bırakıldığı 

değerlendirmesini yapmak mümkündür. 

 Kaynaklarda adları geçen bu okçuların önemli bir bölümünün eyaletlerden gelen 

gaziler ve azebler olduğu düşünülmektedir. Ancak sadece gaziler ve azebler değil; 14. ve 

15. yüzyıllarda Osmanlı Kara Kuvvetlerinde görev yapan piyade sınıfı askerlerin büyük 

çoğunluğunun kılıç ve mızrak gibi kesici ve delici silahlarla birlikte yay ve ok 

kullandıkları göz önünde bulundurulmalıdır. Padişahların yakın koruması olarak hizmet 

veren solaklar ile Osmanlı Kara Kuvvetlerinin en gözde piyade sınıfı askerleri olan 

yeniçerilerin 15. yüzyılın ikinci yarısına kadar savaşlarda çoğunlukla yay kullandıkları 

bilinmektedir. Konstantin Mihailoviç, yeniçerilerin her birine yay için senelik bir altın 

verildiğini yazması son derece dikkat çekicidir1077. 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

ateşli silahların yaygınlaşmasıyla birlikte yeniçeriler arasında yay kullanımının azalmaya 

başladığı görülmektedir. Ancak yeniçerilerin, birleşik Türk yayını 17. yüzyılın sonlarına 

kadar düşmanları için korku veren bir silah olarak kullandıklarını da belirtmek 

gerekmektedir1078.  

 Yay ve okların kullanım alanlarının genellikle savaş meydanları ve savunma 

mevzileri olduğuna dair genel bir kanaat bulunmasına karşın; Osmanlı Kara 

Kuvvetlerindeki askerlerin Türk yay ve oklarını kuşatmalarda da etkin bir saldırı silahı 

olarak kullandığına dair çok sayıda veri bulunmaktadır. Celâlzâde Sâlih Çelebi tarafından 

kaleme alındığı düşünülen “Hadîkatü’s Selâtîn” adlı eserde Osman Bey döneminde Bursa 

                                                 
1076 Johannes Schiltberger, a.g.e., s.31  
1077 Konstantin Mihailoviç, a.g.e., s.116. 
1078 Gábor Ágoston, Osmanlı’da Strateji ve Askeri Güç, s.31 
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Kuşatması sırasında hisarların yoğun ok atışına tutulduğu belirtilmektedir1079. 

Müneccimbaşı Ahmed, Orhan Bey’in emriyle Koyunhisar’ı fethetmek için kuşatan Aykut 

Alp ve Kara Ali’nin, Koyunhisar’ı kuşatmayı burçların üstünden takip eden tekfurun bir 

ok sonucu ölmesiyle fethedebildiğini yazmıştır1080.  Koyunhisar tekfurunun bu öldürücü 

yarayı bir ok yağmuru sonucunda mı yoksa iyi nişancı bir okçu tarafından hedef 

alınmasıyla mı aldığı hususunda kaynaklarda yeterince bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak 

her hâlükârda bu bilgi, erken dönem Osmanlı kuşatma savaşlarında okun etkili bir silah 

kullanıldığı savını desteklemesi bakımından son derece önemlidir. Kemalpaşazâde ise, I. 

Murat’ın Çorlu1081 ve Niş kaleleri kuşatmaların okçuların etkin bir biçimde kullanıldığına 

dair bilgiler sunmuştur. I. Murat’ın, Niş Kalesi Kuşatması sırasında okçuların kale 

burçlarındaki müdafilere göz açtırmamasını bu sırada diğer askerlerin de kale surlarına 

doğru ilerlemelerini emrettiği ve bu yoğun ok yağmuruyla okların kale içindeki sokaklara 

kadar ulaştığı ve şehre zarar verdiği belirtilmektedir1082.  

 Osmanlı tarihî kaynaklarında bahse konu kuşatmalardan söz edilirken sıklıkla 

kullanılan “tir-i baran” ifadesi, kuşatmalarda okçuların kale surlarını yoğun ok atışına tâbi 

tuttuklarını ortaya koymaktadır. Ok yağmuruyla müdafilerin kale surlarını korumasını 

engellemenin 16. yüzyılın ortalarına kadar gerek Osmanlılar gerekse Ön Asya’daki diğer 

Türk devletleri tarafından sıkça başvurulan bir yöntem olduğu düşünülmektedir. Anadolu 

Selçuklularının, Antalya, Alanya, Haçin ve Kahta kuşatmaların okçuları benzer bir 

                                                 
1079 “Hisârı feth itmek yarağı müheyyâ değül idi. Henûz kal‘-ı kılâ‘a müte‘allik kal‘a-kûb topları yoğ idi. 
Zarûrî üzerine vâfir ‘asker kodı. Muhâsara itdiler. Ol zamânda tüfeng-endâz az idi. Ekseriyâ ıraktan 
kullandukları yarak ile, tîr ü kemân idi. Hisârı ta‘lim-hâne gibi lâ-yenkatı‘ oka tutarlar idi.”  
Celâlzâde Sâlih Çelebi, a.g.e., s.29 
1080 Müneccimbaşı Ahmed İbn Lütfullah, a.g.e., s.110.  
1081 “Gazîler küffârr-ı bed-kirdârun gözlerini açdurmayup taşradan içeri tîr-i bâran Sehâb-ı gîrûdârdan 
azâb yagmurını yagdurup hisârun sokaklarını top tolu kan itdiler. Esnâ-yı dâr u gîrde nâgehân kemân-ı 
kazâdan bir tîr-i kader-te’sîr atılup tekbur-ı kûr-dilin gözüne tokundı.” Kemalpaşazâde, a.g.e., III. Defter, 
s.14  
1082 “Cenâb- kâm-yâbdan işâret oldı ki bilesince olan tîr-endâzları ihzâr idüp sehâb-ı kemânla âsmân-ı 
meydânı bürüye, yagınun üzerine ok yagmurını yagdurup burçlar üzerindeki ehremen-bedenlere göz 
açdurmaya ve ol esnâda hayl-i seyl-hucüm yürüye. … Küffâr bed-fi‘âlün üzerlerine bârân-ı tîrî yagdurup 
seyl-âb-ı hûn-ı nâbla hisârun sokaklarını mâl-â-mâl itdi.”   Kemalpaşazâde, a.g.e., III. Defter, s.51 
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şekilde kullandıklarına dair bilgiler bulunmaktadır1083. Aziz Bin Erdeşir-i Esterâbâdî’nin 

yazdığı “Bezm u Rezm” adlı eserde, Eretna Devleti’ni ele geçirerek başta Sivas ve 

Kayseri olmak üzere orta Anadolu’da güçlü bir sultanlık kuran Kadı Burhaneddin 

Ahmet’in Amasya Kalesini kuşatırken askerlerini iki kısma ayırdığı, bir kısım asker ok 

yağmuruyla kaleyi savunanları surlardan uzaklaştırmasını sağlarken diğer kısım askerin 

de kazmalarla surun duvarlarında yarıklar açmak ve kale kapılarının kırmak suretiyle 

şehrin dış surlarından içeri girdiği yazmaktadır1084.  

 Kuşatmalarda yoğun ok yağmurlarına İstanbul’un fethedilmesinde de 

başvurulduğu hatta ok atışlarının İstanbul’un fethedilmesinde kritik bir rol oynadığına 

dair veriler bizzat fethin görgü tanıkları tarafından sunulmaktadır.  Giacomo Tedaldi, top 

atışlarıyla birlikte gerçekleştirilen ok atışlarının yoğunluğunu ifade edebilmek için bu 

atışlar yüzünden gökyüzünün görülmediği betimlemesini yapmıştır.1085 Yeorgis Francis, 

fırlatılan gülleler, atılan nesneler ve oklardan ölenlerin sayısının çok yüksek olduğunu 

ifade etmiştir1086. Nicola Barbaro, Osmanlılar tarafından atılan okların ordugâhın iki mil 

ilerisindeki cephenin surlarına doğru olduğunu, hendeklerde bulunanların neredeyse 

seksen deve yükü ve çukurlara atılanların ise yirmi deve yükü meydana getirdiğini 

yazmıştır1087. İstanbul Kuşatmasında yaylım ok atışlarının yapıldığını dönemin Osmanlı 

kaynakları tarafından da doğrulamaktadır1088. Fetihten önceki son saldırılarda iyice arttığı 

anlaşılan bu yaylım atışlarıyla gönderilen oklardan birinin İstanbul’un savunmasını 

üstlenen Cenevizli komutan Guistiniani’yi yaraladığına ve yarası yüzünden görev yerini 

terk eden Guistiniani’nin yerinde olmadığını gören müdafi birliklerin görev yerlerini terk 

                                                 
1083 Tülay Metin, a.g.m., s.136-137.  
1084 Aziz Bin Erdeşir-i Esterâbâdî, a.g.e., s.398. 
1085 Melville Jones, a.g.e., s.9 
1086 Yeorgis Francis, Şehir Düştü! Bizanslı tarihçi Francis’den İstanbul’un Fethi, Çev. Kriton Dinçmen, 
İstanbul:1993, s. 50-51.  
1087 Agostino Pertusi, İstanbul’un Fethi: Çağdaşların Tanıklığı, C.I, Çev. Mahmut Şakiroğlu, Fetih 
Cemiyeti Yayınları, İstanbul:2004, s.115 
1088 “Hemân bu arada, sehâb- kemândan bârân-ı peykân yağmaya başladı”, Tursun Bey, a.g.e., s.55 
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etmeye başlayarak savunmanın kolaylıkla çözülmesine sebep olduğuna dair kayıtlar 

bulunmaktadır1089.  

 Fatih Sultan Mehmet’in 1455/56 yılında gerçekleştirdiği Belgrat Kuşatmasında 

kaleden çıkarak Osmanlılara ciddi zayiatlar verdiren ve Osmanlı Kara Kuvvetlerinin geri 

çekilmesini sağlama başarısını gösteren ünlü komutan Hunyadi Yanoş, Gelibolulu 

Mustafa Ali’ye göre gözüne1090, Kemalpaşazâde göre ise koltuk altından1091 aldığı bir ok 

sonucu ağır yaralanmış ve birkaç gün sonra ölmüştür. Kemalpaşazâde, ayrıca Hunyadi 

Yanoş’un bu yarayı ok yağmuru sırasında değil; savaş alanında askerlerine mağrur bir 

şekilde emir verirken bir Osmanlı askerinin onu hedef alması ve keskin bir nişancılıkla 

oku zırhından geçecek şekilde vurmasıyla aldığını bildirmektedir1092. 

15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kuşatmalarda genellikle top ve tüfek gibi 

ateşli silahların ön plana çıkartıldığı görülmektedir. Bununla birlikte; 16. yüzyılda yay ve 

okların kullanımına devam edildiğini belirtmek gerekir. Örneğin; Cerbe’nin ele 

geçirildiği 1560 yılındaki kuşatmada 81 günde Cerbe Kalesine 12.000 top gülesi ile 

birlikte 40.000 ok düşmüş olduğu bilgisi verilmektedir1093. Ancak 16. yüzyıl sonrasında 

ise kuşatma tekniklerinde ciddi ilerlemeler gösteren Osmanlı Kara Kuvvetlerinin 

kuşatmalarda yay ve ok kullanımına daha az başvurmaya başladığını ifade etmek 

mümkündür.  

Yukarıda yer yer örnek olaylarıyla belirtildiği üzere; Osmanlı Kara Kuvvetleri 

tarafından tüm savaş biçimlerinde kullanıldığı tespit edilen yay ve okların son derece 

üstün bir beceriyle ve başarılı bir şekilde kullanılmasının altında yatan temel nedenin 

                                                 
1089 Yeorgis Francis, a.g.e., s. 88. YN: Dukas tarihinde Giustiniani’nin kurşunla yaralandığını belirtilmiştir. 
Dukas, a.g.e., s. 194. Kemalpaşazâde ise Giustiniani’nin bir nize darbesiyle yaralandığını yazmıştır. 
Kemalpaşazâde, a.g.e., VII. Defter, s.67.  
1090 “Yanko Kral’ın gözine ok tokınup çıkması oldu ki, küffarun görür gözi ol mel‘un idi” Gelibolulu 
Mustafa Âlî, Künhü’l Ahbâr, s.109. 
1091  Kemalpaşazâde, a.g.e., VII Defter, s.137. 
1092 “ Mezkûr makhûr yayasınun arasında bile geli yürürken, önündekine eliyle işaret idüb söyleyitururken, 
bir gâzi gözleyü tururmış, karşusından mürğ-i tîz-pervâz-ı tîri uçurmış, zırhının yeri bulmuş, içinden 
geçirüb ol mahzûlı koltuğından urmış” Kemalpaşazâde, a.g.e., VII. Defter, s.137. 
1093 Ertuğrul Önalp; “1560 Cerbe Deniz Savaşı ve Cerbe Kalesinin Fethi”, OTAM, Sayı: 12, Yıl: 1967, 
ss.173-218, s.202. 
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sadece yay ve ok yapım teknolojisindeki ileri düzeye bağlanamayacağı düşünülmektedir. 

Osmanlı Kara Kuvvetlerinde görev alan muharip birimlerin okçuluk alanındaki bu 

başarılarının altında yatan bir diğer önemli etkenin, okçuluğun bir spor ve eğlence aracı 

olarak Osmanlı toplumunda sahip olduğu yaygınlık olduğu değerlendirilmektedir. Bu 

bağlamda; padişahlardan reayalara, üst düzey komutanlardan sıradan askerlere kadar 

Osmanlı toplumunun hemen her kesimi tarafından büyük bir ilgiliyle yapılan ve takip 

edilen okçuluk müsabakalarının Osmanlı askerleri için aynı zamanda önemli bir askerî 

talim aracı olduğunu söylemek mümkündür.  

Klasik Dönem Osmanlı toplumunda okçuluk sporlarının genel olarak yaya ve atlı 

olarak yapılan okçuluk müsabakaları şeklinde iki ayrı tür şeklinde sınıflamak 

mümkündür.  

Bireysel olarak veya karşılıklı icra edilebilen yaya okçuluğunda en popüler 

oyunların bir hedef okçuluğu oyunu olan “puta”, oku mermer veya demir bir nesneye 

saplamaya dayalı bir oyun olan “darb” ve oku uzak bir mesafeye kadar atılması amacıyla 

oynanan “menzil” oyunları olduğu söylenebilir. Esasen yaya ve atlı olarak oynan 

oyunların sayısı ve bu oyunlara göre kullanılan yay ve ok türleri çok daha fazladır. Ancak 

bu hususlar daha önce detaylı olarak farklı tarihçiler tarafından yayımlandığı için sadece 

en yaygın görülen ve askerî talim özelliği nispeten daha yüksek olan okçuluk oyunlarının 

ele alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir1094.  

Okçuluğa ilişkin oyunların ve sportif faaliyetlerin, Osmanlı İmparatorluğunun 

erken devirlerinden itibaren gerçekleştirildiği söylenebilir. Orhan Bey’in Bursa’yı 

fethetmesinin hemen ardından ok atıcıları için bir atış alanı vakfetmesi, İmparatorluğun 

kuruluş sürecinde okçuluğa verilen önemin somut bir göstergesi olarak kabul 

edilebilmektedir1095. Osmanlı İmparatorluğunda yaya okçuluğuna ilişkin sosyal 

                                                 
1094 Bkz. Ünsal Yücel, a.g.e., s.35-119. Atıf Kahraman, a.g.e., s.233-417.  
1095 Atıf Kahraman, a.g.e., s.237. 
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faaliyetlerin merkezinde şehirlerde bulunan okçu tekkeleri olduğu görülmektedir. 

Genellikle şehirlerdeki ok meydanlarının yakınlarında bulunan bu tekkelerde sicil 

defterleri tutulmakta ve okçuluklar atıcılıkta göstermiş oldukları başarılara göre bu sicil 

defterlerine kaydedilmekteydiler. Günümüzde sporcular için uygulanan lisans sistemine 

benzeyen sicil defterine kayıt uygulaması sayesinde hem okçuların hem de onların 

yaptıkları başarılı atışların veya rekorların kayıtlarına ulaşabilmek mümkün 

olabilmektedir. Üstelik bu defterlere kayıtlı okçu sayısının hiç de az olmadığı 

söylenebilir. Örneğin; 1671 tarihinden itibaren kabza alan okçuların kayıtlı olduğu 

Atıcılar Sicil Defterinde 3375 okçunun kaydı bulunduğu görülmektedir.1096  

Yaya okçuluk oyunları arasında en yaygın ve prestij kazandıran oyunun menzil 

atışları olduğunu ifade etmek mümkündür. Nitekim, hangi oyun alanında uzmanlaşırsa 

uzmanlaşsın bir okçunun sicil defterine kaydolabilmesi için temel şartın okunu en az 900 

geze [yaklaşık 594 m.] atmasının gerekli olması, menzil atışlarının Osmanlı okçuları 

arasında ne derece önemli yer tuttuğunu başlı başına ortaya koymaktadır. Belirli koşullar 

ve kurallar çerçevesinde rekor seviyesinde atış gerçekleştiren bir okçunun “menzil sahibi” 

unvanını alması ve bu atışların nişanesi olarak “menzil taşı” adı verilen sütunların 

dikilmesi menzil okçuluğunun prestijini gösteren bir diğer husustur1097.   

15. ve 19. yüzyıllar arasında Osmanlı İmparatorluğunda çok rağbet gören menzil 

atışları sonrasında bir okçunun menzil sahibi olmasının onun için son derece büyük bir 

onur olduğu anlaşılmaktadır. Busbecq, bayramlarda düzenlenen menzil atışlarının 

çocuklar, gençler ve yaşlılardan oluşan büyük bir kalabalık tarafından takip edildiğini, 

atış meydanındaki seyirci kalabalığına rağmen atışların son derece muntazam ve derin bir 

sessizlik içerisinde gerçekleştirildiğini, okçulara başarılarının mükafatı olarak işlemeli bir 

                                                 
1096 Bâkî Kunter, Eski Türk Sporları Üzerine Araştırmalar, İstanbul: Cumhuriyet Matbaası, 1938, s.13-
16. 
1097 Ünsal Yücel, a.g.e., s.109-119. Atıf Kahraman, a.g.e., s.405-419. Halîm Bâkî Kunter, a.g.e., s.13-14, 
Süleyman Kâni İrtem, Türk Kemanleşleri, Ülkü Matbaası, İstanbul: 1939, s.45-47.  
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havlu verildiğini, ancak birinci gelmenin şerefinin her türlü mükafatın üstünde olduğunu 

ifade etmiştir1098.  

Sadece menzil atışlarının değil, ok meydanlarındaki diğer yaya okçuluğu oyun ve 

gösterilerinin de Osmanlı toplumu tarafından ilgiyle takip edildiğine dair verilere 

rastlanmaktadır. Örneğin; Reinhold Lubenau, darb okçuluğuyla ilgili izlediği bir gösteriyi 

şu şekilde kaleme almıştır1099:  

“At meydanında düzenlenen bir gösteride, bir sipahi 
becerilerini sergiledi. Ucu keskin bir okla bir parmak 
kalınlığında 6 pirinç levhayı bir atışla deldi. Çıplak ayakla 
iki kılıcın keskin tarafları üstüne basarak durdu. Böylece 
gücünü kanıtladı. Kullandığı yayı incelediğimde, boynuz 
gibi sert olduğunu fark ettim ve kirişini yerinden bile 
oynatamadım. Oysa o, yayını sağ kulağının arkasına kadar 
gerebiliyordu. Okun ucu ise bir karış boyunda ve çeliktendi, 
bir iğne kadar sivriydi.” 

Benzer gösterilerin yaygın olarak yapıldığını D’Aramon Seyahatnamesi’ndeki 

ifadelerden de anlamak mümkündür1100:  

“…Eline iki tane gergin yay aldı ve her ikisini de öyle bir 
çekti ki, kirişi tuttuğu eli kulağına değiyordu. Söz konusu bu 
yaylar o denli sertti ki, bahsi geçen sayın büyükelçinin 
evinde adımın yayını bir parmak bile bükebilecek kimse 
yoktu. Bundan sonra, bu Türk bir yay aldı ve attığı okla iki 
parmak büyüklüğünde bir bronz parçasını boydan boya 
yardı”  

Halkı eğlendirme amacı taşıyan bu tür gösterilere dair bilgilerin elçilik 

seyahatname ve raporlarında sıklıkla rastlanması, bunların Osmanlı devlet ricalinin gövde 

gösterisi yapmak amacıyla elçilik heyetlerine özellikle izlettirildiğini düşündürtmektedir. 

Osmanlı devlet ricali tarafından, Osmanlı İmparatorluğundaki askerlerin gücü ve askerî 

becerileri yabancı elçilere göstermek suretiyle hem onları hayrete düşürmek hem de 

psikolojik bir üstünlük sağlamak amaçlanmış olabilir. Osmanlı devlet ricalinin 

hizmetinde okçulukla ilgili çeşitli gösteriler sunabilen kişilerin bulunduğu da 

                                                 
1098 Oiger Chiselin Busbecq, a.g.e., s.172-173.  
1099 Reinhold Lubenau, a.g.e., s. 434. 
1100 Jean Chesneau, a.g.e., s.39. 
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anlaşılmaktadır. Nitekim, Stephan Gerlach, 10-11 Ekim 1576 yılında günlüğüne şu 

notları düşmüştür1101:  

“10 Ekim’de Mehmet Paşanın kölelerinden biri 
Hipodrum’da üç parmak kalınlığında bir demir halkaya 
nişan alarak okunu içinden geçirmeyi başardı ve çıplak 
ayakları ile iki kılıcın keskin tarafına basarak durabildi. 11 
Ekim’de meydanda 12 kılıcı uçları yukarıda olmak üzere 
ikişer ikişer yan yana yatay yerleştirdiler. Köle çıplak 
ayaklarıyla bunların üzerine çıkıp durdu ve ok attı. … Köle, 
üzerinde durmakta olduğu kılıçların üstünden indi ve bizim 
onurumuza üç kez üç parmak kalınlığında bir pirinç 
madenine ok attı. Üçüncü seferde ok pirinci delip geçti. İki 
kez bir havana ok attı ve oklardan biri havanın derinlerine 
saplandı. Tahtadan yapılma bir okla hemen hemen dört 
parmak kalınlığındaki bir kurşun parçasına nişan alıp 
kurşunu deldi. Ucu madenden yapılma cam bir okla 
başparmak kalınlığındaki pirinç levhayı deldi. Tahta oku 
bir Türk kalkanından ve bir karış kalınlığındaki bir başka 
tahta parçasının içinden geçirdi. Başkasının hemen hemen 
hiç oynatamadığı yayları gerdi. Böyle çeşit çeşit marifetler 
sergiledi” 

Nişancılığa dayalı bir spor olan puta atışlarının da Osmanlı okçuları tarafından 

başarıyla uygulandığına ve bunların elçilik heyetleri ve yabancı seyyahlar tarafından 

gözlemlendiğine dair çok sayıda bilgiye rastlamak mümkündür. Fransız seyyahı Jean de 

Thevenot’dan 17. yüzyılın ortasında İstanbul’da yay ve okla oynanan nişancılık 

oyunlarının çok rağbet gördüğünü ve “şehirde az bir para karşılığında nişana atış 

yapılan birçok mahal” olduğunu öğrenmekteyiz 1102.  Puta atışlarını ve diğer okçuluk 

tekniklerini öğrenmek isteyenler için bulunan bu yerlerin varlığından Crailsheimli Adam 

Werner de bahsetmektedir1103. Reinhold Lubenau, okçu ustalarının okçu taliplerine 

parayla nasıl bir eğitim verdikleri hakkında dikkat çekici bir bilgi sunmaktadır1104:  

“Ok atmayı öğreten usta, iki öğrencisinden her birinin eline 
bir ok ve bir yay verir, sonra karşıdaki duvara yuvarlak bir 
kağıt yapıştırır, her iki öğrenci ortaya birer asper ortaya 
koyar ve öğretmen, öğrencilerine nasıl nişan alacaklarını, 
yayı nasıl gerip salacaklarını gösterir. Öğrettiklerinin 
karşılığı olarak da birer asper alır. Öğrencilerden hangisi 

                                                 
1101 Stephan Gerlach, a.g.e., s.437-438 ve 440.  
1102 Jean Thévenot, a.g.e., s.72. 
1103 Adam Werner, a.g.e., s.95 
1104 Reinhold Lubenau, a.g.e., 2012, s. 231. 
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duvardaki kâğıdın en yakınındaki yere isabet ettirirse, diğer 
asper ona verilir. Eğer öğrenciler atışa devam etmek 
isterlerse, ortaya yeniden birer asper koyarlar ve usta 
onlara nerede yanlış yaptıklarını söyler, böylece kısa 
zamanda öğrencisini en iyi şekilde yetiştirebilmek için 
dersini sürdürür”  

Bu noktada; Osmanlı okçuları tarafından ortaya konulan bu becerilerin uzun bir 

talim sürecinin sonucu olduğunu ifade etmek gerekmektedir. Şerafeddin Musa Firdevsî-i 

Rûmî “Silahşornâme” olarak da bilinen eserinde; bir kişinin yay çekme ve ok atma 

talimlerinden oluşan 250 günlük bir idmandan sonra savaşta başarılı bir atıcı 

olabileceğine değinmektedir1105. Busbecq, Türk yaylarına alışmamış bir kişinin ne derece 

güçlü olursa olsun yayı tam olarak germeye muvaffak olamayacağını; talimlerin yapıldığı 

yerlerde Türklerin son derece maharetli bir şekilde ok attıklarını belirtmiştir1106*. Ali Ufki 

Bey’in Topkapı Sarayındaki acemi oğlanlarının gördüğü okçuluk eğitimlerine dair 

verdiği bilgiler de son derece dikkat çekicidir. Ali Ufki Bey’in anlatımlarından okçuluk 

eğitimi alan acemi oğlanlarının üç eğitim aşamasından geçtiği anlaşılmaktadır. Müellif, 

birinci aşamanın kolları kuvvetlendirme amacıyla içinde 10 okka [yaklaşık 12 kg] 

ağırlığında taşların bulunduğu bir çuvalın sağ ve sol kollarla duvara bağlı bir makara 

vasıtasıyla çekilmesinden oluştuğu, ikinci aşamanın çok ağır kütük ve odun parçalarının 

taşınmasına dayandığı, üçüncü aşamanın ise sağ elin üstüne bağlanan 40 ilâ 50 librelik 

[bir libre yaklaşık 500 gr] bir demir ağırlığın kaldırılması ve böylelikle bileklerin büyük 

yükleri çekmesine alıştırılmasıyla gerçekleştiğini yazmıştır1107. Venedik elçilik raporları 

da okçuluğun saraydaki acemi oğlanların temel eğitimlerinden biri olduğu hususunu 

doğrulamaktadır1108.  

                                                 
1105 Firdevsî-i Rûmî, a.g.e., s.35. 
1106 Oiger Chiselin Busbecq, a.g.e., s.171.  
* YN: Yeterince tâlim yapmamış bir kişinin, ne kadar güçlü olursa olsun, günümüzde Osmanlı yaylarıyla 
kıyaslanamayacak derece hafif kalan günümüz yaylarını bile tam olarak germeyi başaramadığına çok defa 
şahit olunmuştur. 
1107 Ali Ufki Bey a.g.e.,s. 57-59.    
1108 Venedik Raporlarına Göre Kanunî ve Şehzade Mustafa, Haz. Erhan Afyoncu, a.g.e., s.12. 
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Osmanlı saray çevresinde yüksek rağbet gören okçuluğun padişahlar tarafında da 

yapılan bir spor olduğu bilinmektedir. Osmanlı Hünernâme minyatürlerinde I. Mehmet, 

II. Murat ve Yavuz Sultan Selim’in yay ve ok ile avlanırken tasvir edildiğine 

rastlanmaktadır. (Resim:198) Kanuni Sultan Süleyman’ın da yay kullanmaya önem 

verdiğine ve yanında yay ve ok taşıdığına dair bilgiler bulunmaktadır. Celâlzâde Mustafa 

Çelebi, Kanuni Sultan Süleyman’ın Mohaç Savaşında belinde yay, tirkeşinde ise çok 

sayıda taşıdığını yazmıştır.1109 Busbecq, Amasya’da Kanuni Sultan Süleyman’ın 

huzuruna çıktığında; alçak bir taht üzerinde oturan padişahın yanında sadece yay ve 

oklarını görmüştür1110. 16. yüzyılın sonunda Ayasofya’yı ziyaret eden Baron W. 

Wrastislaw, Ayasofya içindeki mozaik tasvirlerden birinin II. Selim tarafından okla 

delindiğini ve bu okun hâlâ burada bulunduğunu ifade etmesi1111 ve bu padişahın 

parmağında zihgirle atış talimi yapan bir minyatürünün bulunması; II. Selim’in 

okçuluğuna özel bir ilgisinin olduğu düşündürtmektedir. I. Ahmet hakkında detaylı 

bilgiler sunan ve onu yakinen tanıması nedeniyle I. Ahmet hakkındaki en güvenilir 

kaynaklardan birini yazan Mustafa Sâfî, “Zübdetü’t-Tevârîh” adlı eserinde padişahın çok 

iyi yay gerdiğini, ok atmada çok usta olduğunu, ok ile kalın zırhları ve kalkanları 

delebildiğini menkıbelerle anlatmıştır1112. 17. ve 18. yüzyıllarda da Osmanlı 

padişahlarının okçuluk sporlarıyla ilgilendiği ve IV. Murat, III. Selim ve II. Mahmut’un 

menzil sahibi padişahlar olduğu bilinmektedir1113.  

 Bir spor dalı olarak icra edilen bu okçuluğun özellikle 14. ve 17. yüzyıllar 

arasında aynı zamanda askerî bir talim aracı olduğunu; ister padişah ister sıradan biri 

olsun okçulukla ilgilenen bu kişilerin askerî faaliyetlerde bulunduğu göz ardı etmemek 

                                                 
1109 Celâlzâde Mustafa Çelebi, Tabakâtü’l Memalik ve Derecâtü’l Mesalik, s.116.  
1110 Oiger Chiselin Busbecq, a.g.e., s.17. 
1111 Baron W. Wratislaw, a.g.e., s.60. 
1112 Mustafa Sâfî, a.g.e., C.I, s. 126-134. 
1113 Şinasi Acar ve Murat Özveri, “Bir İstanbul Okçuluk Menzı̇lnâmesı̇” Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 
Sayı: XVIII/2, Yıl: 2017, ss. 24-58, s.30-31, Mehmet Zeki Kuşoğlu, Türk Okçuluğu ve Sultan 
Mahmud’un Ok Günlüğü, Ötüken Neşriyat, İstanbul: 2006. 
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gerekmektedir. Zira Bahtiyârzâde Hasan Çelebi’nin aktarımlarından, ünlü okçuların pek 

çoğunun padişahların ve paşaların hizmetinde sefere giden ve savaşlara katılan askerler 

oldukları açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Ayrıca önemli bir bölümü kapıkulu olan bu 

askerlerin hizmetlerinden ötürü timar alarak sipahi oldukları da görülmektedir1114.  

II. Bayezid döneminde sefere çıkan Gelibolu Beyi Küçük Davut Paşa aralarında 

Tozkoparan İskender’in de bulunduğu namlı tirendazları gemisine almış; sonrasında 

gerçekleşen bir deniz savaşında bu tirendazlar büyük yararlılıklar göstermişlerdir. 

Tozkoparan İskender bu seferde gösterdiği başarılardan ötürü sipahiliğe çıkmıştır1115. 

Kanuni Sultan Süleyman’ın Manisa’daki şehzadelik döneminden beri yanında 

bulunan Ahmet Ağa’nın, Rodos’un Fethinde yine padişahın yanında olduğu 

görülmektedir1116. Yine, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Rodos seferine katılan 

Arabacı Mahmut Bölükbaşı, Rodos Kuşatmasında ok atarken kaleden gelen bir kurşunla 

yaşamını yitirmiştir1117. Bosna Sancak Beyi İskender Paşa ile birlikte akına katılan Hoca 

Ali adlı bir tirendaz at üstünde uzak mesafelerden attığı oklarla büyük yararlılık gösterdiği 

yazılıdır1118. 

Yaya okçuluğunda üstün becerilere sahip bir okçu olan Hoca Ali’nin at üzerinde 

savaşa katılmasının dikkat çekici bir husus olduğunun altını çizmek gerekmektedir. Bu 

örnek, yaya okçuluğu sporunu icra eden Osmanlı askerlerinin savaşlarda atlı okçuluk da 

                                                 
1114 “Rivayet olunur kim berk yaydan Yaycı Sinan’dır. Yeniçeriden sipahi olmuşdur ol atmıştır ondan aşurı 
onca ok atar onun gibi atıcı cihana gelmiş değildir”. Abdullah Ergin ve Altan Çetin, a.g.e., içinde Risâle-
i Bahtiyârzade Hasan Çelebi, içinde ss.99-175. s.160 ve ayrıca bkz. dipnot 289, 
1115 “…Ol vakit gemiyle sefere gitdüğü vakit yeniçeri içinde nâmdar tirendâzlıkla meşhur olan atıcılardan 
kendü bindüğü gemiye on nefer adam bile alub kendü sofrasında bile yemek yerlerdi ve ol on neferin biri 
Tozkoparan idi. … Ol on nefer pehlivânların o gazâda nicesi şehîd olub ve bâki kalanlar nice hünerler 
göstermişlerdir ve Merhum Tozkopan ol seferde sipâhiliğe çıkmıştır” Abdullah Ergin ve Altan Çetin, a.g.e., 
içinde Risâle-i Bahtiyârzade Hasan Çelebi, s.124-125. 
1116 Risâle-i Bahtiyârzade Hasan Çelebi, s.104 
1117 “.. Tâ ölünce ol yerden çıkmayub durur sonra Sultân Süleyman Hân Rodos gazasına vardıkda kâfire 
niyet gaza ok atarken kal‘adan kâfir tüfenkle uru şehîd eder.” Risâle-i Bahtiyârzade Hasan Çelebi, s.142. 
1118 “ … kâfirler dahi derbendin ağzını alub dahi durmuşlar. Müslümanlar bir miktar ırak imişler bir tob 
yeri denlü öyle olsa Pehlivan ali dahi ilerü gelüp yayını eline alub at üzerinden Bismi’llâh niy’et-i gazâ 
deyü kâfirin alayına bir ok atmış oku kâfirin cem‘iyetine yetişmiş üç kâfir birbirleri yanına durub üçünden 
bir uğura geçüb üçünü bir uğurda delmiş. … her dokunanı ok atda ve adam da urmayub bir nicesini helâk 
eyledi. Bu hâli kâfir görüb artuk durmağa mecâli olmayub gerüye yüz tutub Müslümânları Hakk Te‘âlâ 
kâfir elinden ol oklar sebebiyle hâlâs eyledi ve ol okların uzunluğu bir buçuk karış idi ve üçer köşeli 
temrenleri vardı” Risâle-i Bahtiyârzade Hasan Çelebi, s.161-162.   
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yapabildiklerini ortaya koyması bakımından önemlidir. Bu noktada; Türk tarihinde 

kökenleri yaya okçuluğundan çok daha eskiye dayanan atlı okçuluk sporuna değinmenin 

ve atlı okçuluk sporları arasındaki en yaygın oyun olan kabak oyunları hakkında bilgi 

vermenin yerinde olacağı düşünülmektedir.  

At üstünde ok atmak; at ile uyumlu hareket etmeyi, esnek olmayı ve zamanlamada 

hata yapmamayı gerektiren bir iştir.  Bu becerilerin geliştirilmesinin en önemli 

araçlarından biri askerî talimler ve oyunlardır. Orta Çağ’da Türklerin farklı türlerde atlı 

okçuluk oyunları oynadıkları bilinmektedir. Meydana konulan bir tablanın veya yere 

konulan bir hedefin [kikaç] dörtnala giderken vurulmasına dayalı çeşitli hedef okçuluğu 

[kıygacı1119] oyunları ve atın kuyruğuna bağlanan bir hedefi okçunun dönüp vurmasına 

dayalı oyunların oynandığı bilinmektedir1120. (Resim:128) 

 Daha başka oyun türlerinin de oynandığına dair veriler bulunmaktadır. Örneğin; 

Josaphat Barbora Tatarlar arasında benzer oyunların oynandığını “Bir okun üstüne ince 

iplikten gümüş bir top asıyorlar. Yarışmaya katılanlar, at koşturarak o topa çatallı oklar 

atıyorlar. Nihayet, hedefin yanından geçtiklerinde ok atmak için arkalarına bakmaları 

gerekiyor. İpi kesen kişi kazanmış oluyor”1121 ifadeleriyle anlatmaktadır.  

Türklerin oynadığı çeşitli atlı okçuluk oyunlarının 15. yüzyılda Doğu Roma 

Devletindeki süvarileri de derin etkilediği anlaşılmaktadır. Bertrandon De La Broquiere, 

1433 yılında İstanbul’da Bizanslı atlı okçuların oynadığı bir oyunu tarif ederken 

Bizanslıların bu oyunu Türklerden öğrendiklerini ifade etmektedir1122:  

“Atlılar okları ve yaylarıyla birlikte yarış alanında 
koşuyorlardı. Önde gelenler şapkalarını fırlatıp atıyorlar 
ve sonra bunların arkasında koşuyu en hızlı bitiren, onların 
usulüne göre en iyi yarış çıkarmış oluyordu. Bu yarışlar 

                                                 
1119 Atlı hedef okçuluğuna verilen ismin “kıygacı” olduğu belirtilmektedir. Necip Fazıl Şenarslan, 
“Mahmud b. Muhammed b. El-Hasan el-Ezherı̂ Es-Sarayı̂ Ed-Derbendı̂’nı̇n Bugyetü’l-Merâm Gâyetü’l-
Garâm Şerhı̇: Kavs-nâme”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 64, Yıl: 6, Ocak 2018, s. 412-
426, s.421.  
1120 Hassanein Rabie, "The Training of the Mamluk Faris."  War, Technology and Society in the Middle 
East.  ed. V.J. Parry and M.E. Yapp.  Oxford: 1986, s.160.  
1121 Tufan Gündüz, Josaphat Barbora Anadolu’ya ve İran’a Seyahat, s.43. 
1122 Bertrandon De La Broquiere, a.g.e., s. 221. 
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onların marifetlerinden biriydi ve bunu Türklerden 
öğrenmişlerdi.” 

Bununla birlikte, Türkler arasındaki en yaygın atlı okçuluk oyununun Türklerin 

eski bir oyunu olan ve uzun bir direğin tepesindeki hedefin direğin altından vurulması 

amacıyla oynanan “kabak oyunu” olduğu söylenebilir. Kabak oyununda genellikle su 

kabak kullanıldığı düşünülmesine karşın1123; daire biçiminde bir metal veya tahta levha, 

metal bir küre, ölü bir tavuk veya kuş gibi şeylerin de kullanıldığına tarihi kaynaklarda 

rastlamak mümkündür.   

Kökeni Orta Asya’ya dayanan bu oyunun Musul Atabeyi Nureddin Mahmud 

Zengi tarafından oynandığı bilinmektedir1124. Bununla birlikte; kabak oyunun 13. ve 14. 

yüzyıllarda Memlûkler arasında da çok yaygın olduğuna dair çok sayıda bilgi 

bulunmaktadır1125. (Resim:129a) Bu oyunun Safevilerde de yaygın olduğu 

belirtilmektedir1126. Şah İsmail’in Şeybek Han’a karşı gerçekleştirdiği sefer sonrasında 

düzenlenen şenlikleri anlatan Venedikli seyyahların aktarımına göre; Safeviler bu oyunu 

altın ve gümüş elmalarla oynamaktaydılar1127.  

Osmanlıların da bu oyunu oynarken bazen direğin tepesine değerli madenler 

koyduğuna anlaşılmaktadır. Peçevi İbrahim Efendi, 1530 yılında Kanuni Sultan 

Süleyman’ın şehzadeleri Mustafa, Mehmet ve Selim’in sünnet törenleri sırasında yapılan 

kutlamalar arasında Kâğıthane’de at yarışlarının düzenlendiği ve bir direk ucuna 

geçirilmiş gümüş bir kabağın hedef alınarak ok atışları yapıldığını da belirtmektedir1128. 

(Resim:129b) 17. yüzyılda İstanbul’da bulanan Fransa’nın Halep konsolosu Gedeyn le 

                                                 
1123 Hassanein Rabie, a.g.m., s.160. 
1124 Eşref Buharalı, “Sultan Nureddin Mahmud Zengî”, Kafalı Armağanı, Akçağ Yayınları, Ankara:2002, 
s.117.  
1125 Altan Çetı̇n, “Memlük Devletinde Okçuluk”, Gazi Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 
9, Yıl: 2011, s. 67-86, s. 82-83. Hassanein Rabie, a.g.m., s.160-161. Necip Fazıl Şenarslan, a.g.m., s.421-
422.  David Nicolle, Mamluk ‘Askari 1250–1517, Osprey Publishing, U.K.: 2014, s.42.  
1126 Eralp Erdoğan, “Safevilerde Okçuluk ve Kabak Oyunu’na Genel Bir Bakış”, Türk Tarihine Dair 
Yazılar-II, Prof. Dr. Eşref Buharalı’ya Armağan, Ed. Alparslan Demir, Tuba Kalkan ve Eralp Erdoğan, 
Gece Kitaplığı, Ankara:2017, ss.741-746, s.745.  
1127 Tufan Gündüz, Seyyahların Gözüyle Sultanlar ve Savaşlar, s.206 
1128 Peçevi İbrahim Efendi, a.g.e., C.I, , s.116 
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Turc ise direğin ucuna bakır bir güllenin konulduğunu yazmıştır1129. Ancak Osmanlıların 

bu oyunu her zaman değerli madenlerle oynanmadığını da belirtmek gerekir.  

Kabak oyunu, süvarinin eyer üstünde aşağı, yukarı ve arkaya doğru farklı 

pozisyonlarda durarak atış yapma becerilerini geliştiren bir atış talimi niteliği 

taşımaktadır. (Resim:130) Kanuni Sultan Süleyman devrinde kabak oyunlarını izleme 

fırsatı bulan Busbecq, kabak oyununu askeri manevra talimlerinin bir parçası olarak 

yorumlamış ve şu ifadeleri kullanmıştır1130:  

“Türk askerî manevralarına dair bir nokta vardır ki onu 
yazmayı unutmak istemem. Bu da Partlar zamanından 
kalma eski bir adettir. Bu at sırtında kaçmaktan ve düşman 
şiddetle takip ettiği zaman ona silahla hücum etmekten 
ibarettir. Onlar bu manevrayı süratle ve şu suretle icra 
ederler. Pek uzun bir sırığın tepesine yanan bir top 
koyarlar. Bu sırık yere dikilmiştir. Beygirlerini bütün 
süratle bu sırığa doğru sürerler. Sonra sırığı geçince 
birdenbire geri dönerler ve arkaya dikilerek topa bir ok 
atarlar. Bu sırada at koşmakta devam eder. Uzun talimlerle 
koşarken arkalarına dönüp gafil bulunan düşmanlarını 
vurabilmek melekesini kolayca elde ederler” 

 

Firdevsî-i Rûmî ise kabak oyunlarının askerî talim açısından başka bir yönünü 

vurgulamıştır. Ona göre kabak oyunları kuşatmalarda kale içine surlara ok atma becerisini 

geliştiren bir talimdir1131:  

“Amma kim havaya nişane oku atmağın aslı oldur kim 
hasım üstüne cenk içre veyahut kal’a üzere veya meydan 
içre ok atmak âsan olur. Ve okun hasma irişür ondan gerü 
düşmez vedahi saf yeri içre ve hem kabakda (kalada) ok 
atmak asan olur.” 

 Daha önce değinildiği üzere; Osmanlı okçularının fırlattıkları okların 

kuşatmalarda ne derece etkin kullanılmış olduğu göz önünde bulundurulduğunda 

Firdevsî-i Rûmî’nin ifadeleri son derece anlamlı bir hal almaktadır.  

                                                 
1129 Journal et Correspondance de Gedeyn le Turc, Consul de France a Alep (1623-1625, Paris) 1909, p . 
126’den aktaran Hrand D. Andreasyan; a.g.e., s.92. 
1130 Oiger Chiselin Busbecq, a.g.e., s.175. 
1131 Firdevsî-i Rûmî, a.g.e., s.36. 
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Yukarıda yapılan tüm bu değerlendirmeler ışığında; Osmanlı askerlerinin Türk 

yay ve oklarını büyük bir ustalık ve beceriyle kullanılmasına büyük bir önem verildiği ve 

bu silahın etkin kullanımının Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinin askerî taktik ve 

stratejilerinin son derece önemli bir parçası olduğu savunulabilir. Bununla birlikte; 17. 

yüzyılın sonlarından itibaren askerî önemini büyük ölçüde yitirmeye başlayan okçuluğun, 

yaygın bir sportif faaliyet olarak Osmanlı toplumundaki varlığını 19. yüzyılın sonuna 

kadar sürdürdüğünü; ancak gerek yay ve ok üretimindeki zanaatkarlığın gerekse ok 

atıcılığındaki ustalığın 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde büyük ölçüde kaybolduğunu 

ifade etmek mümkündür.   

 

3.1.3.2 Kundaklı Yaylar (Tatar Yayları/Zemberekler) 

Kundaklı yaylar, kısa ve kalın bir okun ahşap veya metal bir gövdenin merkezine 

oyulan yuvaya yerleştirilmesi, gövdenin ön tarafına yerleştirilmiş yay mekanizmasına 

bağlı kirişin okun arkasına çekilmesi ve gerilmeyle biriken enerjinin bir tetik vasıtasıyla 

serbest bırakılması esasına göre çalışan bir silahtır.   

Günümüzde daha çok “Tatar yayı” olarak bilinen bu yaylara Klasik Dönem 

Osmanlı toplumunda “zemberek/zenberek/zenburek” denildiği de bilinmektedir. Ayrıca 

bazı kale Cebehâne defterlerinde isimlerine rastlanan “çeğre/çekre” yaylarının da bir tür 

büyük kundaklı yay olduğu düşünülmektedir.   

Yapısal olarak kundaklı yaylar; “kundak”, “dipçik”, “oluk”, “mandal”, “yay” ve 

“tetik” olmak üzere altı temel bölümden oluşmaktadır. Çağdaş araştırmalar ışığında; ilk 

olarak M.Ö 2. yüzyılda Çin’de üretilmeye başladığı düşünülen kundaklı yayların 

kirişlerinin 10. yüzyıla kadar yayın baş tarafında bulunan ve üzengi denilen bir halkaya 

basılarak çekilmesiyle gerildiği, 10. yüzyıldan sonra kirişin gerilmesi için farklı aletlerin 

kullanılmaya başlandığı, 16. yüzyıldan itibaren ise çelik konstrüksiyona sahip çarklı 
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kurma aletlerinin çeşitli versiyonlarının ortaya çıktığı söylenebilir1132. Benzer 

değişimlerin mandal ve tetik mekanizmasında da yaşandığını görülmektedir. Bir başka 

deyişle; kundaklı yayların kiriş germe ve fırlatma mekanizmaları yüzyıllar içinde çeşitli 

değişimler geçirmiştir. (Resim:131-132a-b) 

Kundaklı yaylarda kullanılan okun uzunluğu ve kalınlığı kundak yuvasının 

uzunluğu ve genişliğiyle doğru orantılıdır1133. Bu oklar, basit yayların veya birleşik 

yayların okların kısadır ve uca doğru ince ayak kısmına doğru ise daha enlidir. Ayak kısmı 

temrenden daha enli olduğu için havada düzgün yol aldıkları ve böylece daha etkin bir 

isabet oranına sahip oldukları belirtilmektedir1134. Kısa ve kalın okların zırhları delme 

etkisi daha yüksek olduğundan, özellikle ağır zırhlarla donanmış Avrupalı süvarilere karşı 

son derece etkili bir silah olarak bilinmektedir. Ancak kullanım alanlarına göre farklı 

temren biçimlerine sahip kundaklı yay oklarının bulunduğunu ifade etmekte gerekir. 

(Resim:133a-b)  

Kundaklı yayların atış sıklığı diğer yaylardan daha düşüktür. Ancak 500 kg’ı aşan 

çekme ağırlığı sayesinde daha fazla güç temin etmesi bakımından büyük etkiye sahip 

olması ve geleneksel yaylardan çok daha az bir beceri düzeyi ile kullanılabiliyor olması 

gibi avantajları sayesinde özellikle Avrupa’da çok tercih edilen silahlar olmuşlardır1135. 

12. yüzyıldan itibaren Avrupa’da kundaklı yay ile silahlanmış piyade sınıflarının 

kullanımı yaygınlaşmaya başlaması savaş alanında yeni bazı askeri taktik ve stratejilerini 

de beraberinde getirmiş; kundaklı yay kullanan piyade sınıfları taktik olarak savaşın 

başlangıcında kanatlara yerleştirilerek karşı tarafa önemli zayiatlar verdirmeye dayalı bir 

                                                 
1132 Tatar yaylarının tarihsel gelişimi ile tür ve çeşitleri hakkında kapsamlı bilgi edinmek için Bkz.  Ralph 
Payne-Gallwey, The Book of the Crossbow, Dower Publications, ABD: 1995. (Bu kitabın orjinali 1903 
yılında Londra’da “The Crossbow” adıyla yayımlanmıştır.) William Forbes Paterson, A Guide to the 
Crossbow, The Society of Archer-Antiquities Published, USA: 1990. David R. Watson, Lolo's First Book 
of Crossbows, Gwasg Caseg Wen Press, USA:2009. Ralph Payne-Gallwey, Appendix to The Book of 
The Crossbow and Ancient Projectile Engines, The History of Archery Series, Read Country Books 
Publishing, U.K: 2016. 
1133 Nejat Eralp, a.g.e., s. 87 
1134 Alfred W. Crosby, a.g.e., s. 73  
1135 Alfred W. Crosby, a.g.e., s. 75. Michael S. Neiberg, a.g.e., s. 45 



408 
 

taktik uygulamaya başlamışladır1136. Kundaklı yaylarla birlikte uzun ve geniş kalkanlar 

kullanan bu piyade birlikleri savaş meydanlarındaki etkin varlıklarını 16. yüzyılın 

sonlarına kadar sürdürmüş ve Avrupa devletlerinin Osmanlılarla gerçekleştirdikleri 

savaşlarda da kullanılmışlardır.  

Bununla birlikte; kundaklı yayların Ön Asya ve Orta Doğu’da da erken 

dönemlerden itibaren kullanıldığı bilinmektedir. Örneğin; Sasanilerin “cakavo” isimli bir 

tür kundaklı yay kullandığı ve bu silahın ismiyle Çinlilerin icat ettiği kundaklı yay olan 

“chu-ko-nu” arasında son derece dikkat çekici isim benzerliği olduğu tespit edilmiştir1137. 

Vernon John Parry, Abbasilerin ordularında kundaklı yay kullanıldığını 

belirtmektedir1138. Doğu Roma’da “tzangra” veya “tzagna” ismiyle bilinen kundaklı 

yayların özellikle kuşatmalarda ve deniz savaşlarında başvurulan bir silah olduğu 

anlaşılmaktadır1139. Kundaklı yayların Memlûkler tarafından da kullanıldığı hususu 

çeşitli araştırmacılar tarafından ortaya konulmuştur1140. Hatta çeşitli yazılı ve görsel 

veriler1141, bu silahın sadece piyadeler tarafından değil ve süvariler tarafından 

kullanıldığına işaret etmektedir. (Resim:134) 

Kundaklı yayların 15. yüzyılda Osmanlılar tarafından kullanıldığı kesin olarak 

bilinmektedir. Ancak bu hususun ayrıntılarına girmeden önce, bu silahın 15. yüzyılda 

Osmanlılarla çağdaş olan Türk devletleri tarafından da bilinen silahlar olduğunu 

belirtmek gerekir. Kıbrıs elçilik heyetiyle birlikte Konya’da Karamanoğlu İbrahim Bey’in 

huzuruna çıkan Bertrandon De La Broquiere, elçiliğin getirdiği hediyeler arasında iki tane 

                                                 
1136 Kelly DeVries, Medieval Military Technology, Broadview Press, Ontario-Canada :1992, s.41 
1137 Ulaş Töre Sivrioğlu, “Sasanı̇lerde Askeri Teşkilat, Silah Teknolojisı̇ ve Savaş Stratejilerı̇”, Turkish 
Studies, Sayı: 8/5 Ankara:2013, ss. 675-703, s.699 
1138 Vernon John Parry, a.g.m., s.197. 
1139 Mark C. Bartusis, a.g.e., s. 331. 
1140 Ulrich Haarmann, “The Late Triumph of Persian Bow Critical Voices on Mamluk Monopoly 
Weaponry”, The Mamluks in Egyptian Politics and Society, Ed. Thomas Philipp and Ulrich Haarmann, 
Cambridge Studies in Islamic Civilization, Cambridge Press, UK: 1998, ss.174-188, s.176-177. David 
Nicolle, Mamluk ‘Askari 1250–1517, s.42.   
1141 1470 yılında Memlûk müellifi İbn Akhi Hizam El Huttali tarafından askerî talimleri ilgili olarak kaleme 
alınan Kitâbü’l Mahzûn Câmiu’l-Fünün, [Paris Nat. Bib. Ar., 2824 ve TSMKRevan Köşkü, Nr.1933] adlı 
eserde kundaklı yayların piyade ve süvariler tarafından talimini içeren bilgi ve minyatürler bulunmaktadır.  
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zemberekli ok yayı ve bir düzine kadar ok olduğunu yazmıştır1142. 1438 yılında gemisi 

Sinop limanına demirleyen Pero Tafur, bu bölgede yaşayan Türklerin, yörede son derece 

sağlam olan ağaçları kundaklı yay yapmak için kestiklerini, bunları Hristiyanlara satarken 

yakalanmamak için sahile gömdüklerini ve ne zaman ordan geçen bir gemi görseler 

bunları çıkartıp sattıklarını ifade etmiştir1143. Babür Şah’ın hatıratı olan “Babürnâme” adlı 

eserden, 15. yüzyılın son yıllarında Babür ordusunda bu silahı kullanan kişilerin olduğunu 

hatta Semerkant’ın savunulmasında bizzat Babür Şah’ın kendisi tarafından kundaklı yay 

kullanıldığını görmekteyiz1144.   

Osmanlıların kundaklı yayları tam olarak ne zaman kullanmaya başladıkları 

hususunda kesin bir veriye ulaşılamamıştır. Ancak John Kananos’un 1422 İstanbul 

Kuşatmasında Türklerin elinde kundaklı yaylar (tzagra) ve okları olduğunu yazması1145; 

bu silahın 15. yüzyılın başlarından beri Osmanlılar tarafından kullanıldığını 

düşündürtmektedir. 12. yüzyıldan itibaren Cenevizlerin kundaklı yay kullanan paralı 

askeri birlikler oluşturması1146 ve Osmanlıların 14. yüzyılın ilk yarısından 15. ortalarına 

kadar Cenevizlilerle güçlü askerî ve ticari ilişkileri kurduğu göz önünde 

bulundurulduğunda; kundaklı yayların Osmanlı Kara Kuvvetlerinde yer bulmasında 

Cenevizlilerin kayda değer bir payı olduğu düşünülebilir. Ancak şimdilik bu hususun 

tahminden öteye gidemediğinin altını çizmek gerekir.    

Bununla birlikte; hem Türk hem de Rum kaynaklarına dayanarak,1453 yılında 

İstanbul’un Fethiyle sonuçlanan kuşatma sırasında Osmanlı askerlerinin kundaklı yayları 

kullandıkları hususunun kesin olduğu söylenebilir.  Sakızlı Leonardo Osmanlı askerinin 

saldırıda kullandığı silahlar arasında batılıların “arbalet” olarak tanımladığı kundaklı 

                                                 
1142 Bertrandon De La Broquiere, a.g.e., s. 185. 
1143 Pero Tafur, a.g.e., s.153.  
1144 Zahireddin Muhammed (Babür), a.g.e., s.138 
1145 Giovanni Cananos, L’assedio di Constantinopoli, Ed. and İtalian trans. Emilio Pinto, Messina:Edas, 
1977’den aktaran Mark C. Bartusis, a.g.e., s. 335. 
1146 Kelly DeVries, a.g.e., s.41 
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yayları kullanıldığını yazmaktadır1147. İstanbul’un Fethine şahit olan Tursun Bey’in 

“Târîh-i Ebü’l-Feth” adlı eserinde kullandığı; “Ve zenberekçiler Türki ve Firengi – ki her 

birinün hadengi, nâvek-i gamze-i canan gibi…1148” ifadesi, kuşatma sırasında Osmanlı 

Kara Kuvvetlerinde yerli ve yabancı zemberekçilerin bulunduğunu ortaya koymaktadır. 

Celâlzâde Mustafa, “Selimnâme” adlı eserinde Tacizâde’nin İstanbul Fetihnâmesine yer 

vererek; “Nâvek, ve carh ve zenberek, gaziler elinden hisâr içne yağmur gibi yağdı.1149” 

ifadesini kullanmıştır ki bu sözler İstanbul’un Fethinde kundaklı yayların ne derece yoğun 

bir şekilde kullanıldığının teyidi niteliğindedir. Ayrıca Kemalpaşazâde’nin de benzer bir 

şekilde “Zenberekçiler ki sanduka-i çarhda tabla-i mâhı her atımda ururlardı, zemberek 

yağmurunı yağdurub ol şehr-i ma‘mârı bahr-ı hûnda mağmur etdiler.1150” ifadesini 

kullandığını belirtmek gerekir. (Resim:135) 

15. yüzyılın ikinci yarısına ilişkin sınır kaleleri ve önemli istihkâmlara ait 

Cebehâne kayıtlarında çekre ve zemberek yayları ile bunların oklarına rastlanmakta ve az 

sayıda da olsa zemberekçilerin bulunduğu görülmektedir1151. Bununla birlikte; bahsekonu 

zemberekçilerin özel bir piyade sınıfı teşkil edecek yoğunlukta olmadığını belirtmek 

gerekir. 

Esasen, Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde diğer Avrupa ülkelerinde 

olduğu gibi uzun kalkanlarıyla sadece kundaklı yay kullanan bir piyade sınıfının teşkil 

edilmediği görülmektedir. Ancak yeniçerilerin 16. yüzyılın ilk yarısına kadar bu silahı 

yoğun olarak kullandığına dair bilgiler bulunmaktadır. Örneğin; Çaldıran Ovasına 

yürüyen yeniçeriler hakkında bilgi almak isteyen Şah İsmail’e yeniçerilerin asıl işlerinin 

top, tüfek ve zemberek atmak olduğu bilgisi verilmiştir1152. Bu hususa ek olarak; yeniçeri 

teşkilatının ilk ortaları olan Cemaat Ortalarından 82. Ortanın bu silahı kullanan özel bir 

                                                 
1147 Melville Jones, a.g.e., s.19 
1148 Tursun Bey, Târîh-i Ebü’l-Feth, s.49 
1149 Celâlzâde Mustafa, Selim-nâme, s.118.  
1150 Kemalpaşazâde, a.g.e., VII Defter,  s.53. 
1151 Feridun Mustafa Emecen, Osmanlı Klasik Çağında Savaş, s.35-36 
1152 Şükrî-i Bitlisî, a.g.e., s.169. 
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orta olduğu ve “Zemberekçi Ortası” adıyla anıldığı bilinmektedir. Ancak muhtemelen 16. 

yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Zemberekçi Ortasının seferlere zemberekle 

katılmamaya başladığını belirtmek gerekir1153.  

Bununla birlikte, 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman’ın seferlere bir miktar 

zemberek yayı ve oku götürdüğüne dair verilere rastlamak mümkündür. Ancak diğer silah 

ve mühimmatlarla kıyaslandığında, götürülen zemberek yayı ve okunun son derece az 

olduğu söylemek mümkündür. Örneğin; Rodos Seferi için yapılan hazırlıklar kapsamında 

hazırlanan listede 1.890.000 birleşik kavisli yay oku kayıtlıyken 18.000 zemberek okunun 

kayıtlı olduğu, Mohaç Seferine 1.400.000 birleşik kavisli yay oku götürülmüşken sadece 

10.000 zemberek okunun götürüldüğü görülmektedir1154.   

Tüm bu veriler, 16. yüzyılın başlarından itibaren kundaklı yayların Osmanlı Kara 

Kuvvetlerindeki kullanımın alanının son derece hızlı bir şekilde azaldığına işaret 

etmektedir. Bu durumun sebebinin, bu silahı kullanan paralı Hristiyan askerler ile 

yeniçeriler arasında ateşli silahların yaygınlaşmaya başlaması olduğu düşünülmektedir. 

Birleşik Türk yaylarının kullanımında bu derece hızlı ve yoğun bir düşüşün 

görmemesinin sebebinin ise; Osmanlı Kara Kuvvetlerinin temelini oluşturan askerî 

geleneklere bağlılık, klasik askerî taktik ve stratejilerin uygulanmaya devam edilişi ve 17. 

yüzyılın ortalarına kadar ateşli silahların süvari kullanımına uygun olmayışı olduğu 

düşünülmektedir. Bu noktada, geniş çaplı bir askerî kullanımı olmasa da müzelerde 

bulunan örneklerden yola çıkarak, kundaklı yayların 19. yüzyılın sonuna kadar 

Osmanlılar tarafından kullanılmaya devam ettiğinin altını çizmek gerekir. (Resim:136)  

                                                 
1153“Zenberekçiyân: Seksen ikinci cemâ’atdir. Selefde bu odanın neferâtı sefere gitdikde zenberek 
götürürler idi. Sonra bu kā’ide ref‘ olundu. Ancak çorbacısı haseki pâyesindedir.” Eyyubî Efendi 
Kānûnnâmesi s.44. 
1154 Feridun Mustafa Emecen, a.g.e., s.41 ve 213-216 
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 Osmanlı İmparatorluğu sınırları içindeki şehirlerde kundaklı yayları üreten 

kârhânelerin olduğu da bilinmektedir. Evliya Çelebi; İstanbul’daki kundaklı yay 

üreticileriyle ilgili şu bilgileri sunmaktadır1155:  

“Esnâf-ı Zenberekçiyân: Karhâne birdir, At meydânında 
yeniçeri ta‘lîmhânesinin bir tarafı zemberek 
tâ‘lîmhanesidir. Ve yeniçeri ocağından bir oda neferiyle 
cemâ‘atden zemberekçiler odasıdır. Ammâ taşrada 
zemberekçiler dükkânı ondur, nefrâtları seksendir. … Bu 
zemberekçiler dükkânsızca kol kalınlığı yayları kurup hışt 
gibi okları ve ba‘zısı taş gülleleri atarak pür-silah ubûr 
ederleri.”  

İdris Bostan, 1475 yılında Gelibolu Tersanesinde 3 kişinin zemberek oku 

yontmakla sorumlu olduğunu ve avarızdan muaf olma karşılığında bu üç kişinin senede 

10.800 ok hazırladığını belirterek; bu sayının 15. yüzyılda donanmada savaş aleti olarak 

çok miktarda ok kullanıldığının göstergesi olduğunu ifade etmektedir.1156 Bu tespit 

kundaklı yayların 15. yüzyılda Osmanlı Deniz Kuvvetleri tarafından tercih edilen bir silah 

olduğunu göstermesi bakımından oldukça değerlidir. Bu tercihin sebebi öncelikle birleşik 

Türk yaylarının ana malzemeleri olan tendon-sinir, boynuz ve tutkal gibi maddelerin 

rutubetten olumsuz etkilenmeleri olmalıdır. Birleşik Türk yaylarının yağmurlu ve nemli 

havalarda yarattığı bu handikap nedeniyle tarih boyunca ciddi sıkıntılara maruz kaldığı 

bilinmektedir. Örneğin; Maurice’s Strategikon, bu tür yayların soğuk havanın, yağışın ve 

güney rüzgârının atlı okçuların yay kirişlerini gevşettiğini belirtmiştir1157. Bu sebeple, 

denizdeki nem ve rutubetten daha az etkilenen kundaklı yayların tercih edilmiş olması 

pek muhtemeldir. Üstelik kundaklı yayların kısa ve kalın oklarının delici gücünün diğer 

oklara daha fazla olması deniz savaşlarında onları daha tercih edilir bir duruma 

getirmiştir. Nitekim, Kelly DeVries, kundaklı yayların Avrupa’da teçhizatlandırılmış 

gemilerin deniz savaşı yapma yeteneğini de geliştirdiğine değinmektir1158. Bu bağlamda; 

                                                 
1155 Evliya Çelebi, a.g.e., C.I, YKY, s. 314.-315 
1156 İdris Bostan, Beylikten İmparatorluğa Osmanlı Denizciliği, Kitap Yayınevi, İstanbul: 2006, s.41 
1157 Maurice’s Strategikon: Handbook of Byzantine Military Strategy, traslated by George T.Dennis, 
Philadephia:University of Pennsylvania Press, USA: 1984, s.117  
1158 Kelly DeVries, Medieval Military Technology, s.42 
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kundaklı yayların 15. yüzyılda Osmanlı Deniz Kuvvetlerinde ihtiyaç duyulan önemli bir 

silah olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, bronz topların donanmalardaki kullanımının 

yaygınlaşmasıyla kundaklı yayların bu alandaki önemlerini de yitirdiklerini belirtmekte 

gerekir.  

Sonuç olarak; Osmanlı Kara Kuvvetlerinde kundaklı yayların etkin bir şekilde 

sadece 14. ve 15. yüzyıllar arasında kale savunma veya saldırıları ile deniz savaşlarında 

kullanıldığı ve Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetleri içinde bu silahların askerî taktik 

ve stratejiyi etkileyecek derecede kullanmadığı söylenebilir.  

 

3.1.3.3 El Sapanları: 

El Sapanı; içinde taş veya kurşun kütle konulan iki tarafına ip bağlanmış düz bir 

bez veya meşin kesenin ipler vasıtasıyla kendi ekseni etrafında hızla döndürülüp, iplerden 

birinin serbest bırakılmasıyla taşın veya kurşunun fırlatılması esasına dayalı bir 

silahtır1159. Sapan iplerinin ucunda, iplerin kayarak zamanından bırakılmasını önlemek 

amacıyla elin tutacağı halkalar bulunmaktadır1160. Bu halkalar genellikle ipin ucunun 

halka oluşturacak şekilde bağlanmasıyla oluşturulmaktadır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde 

bulunan sapan örneklerinde ipin bir ucunun başparmağa takılacak şekilde dar bir halka 

şeklinde olduğu; diğer ucunda ise sadece düğüm olduğu görülmektedir. Ancak 

Osmanlıların kullandığı sapanlarla ilgili sağlıklı bir örneğe ulaşılamadığından, Osmanlı 

sapanlarının yapısal olarak bu özellikleri barındırıp barındırmadığı hakkında detaylı 

bilgiler sunulamamaktadır.  

Sapanlarla fırlatılan nesne çarpma sırasındaki etki gücünü dairesel dönüş 

hareketinin hızının yarattığı merkezkaç kuvvetinden ve hedefle arasındaki mesafeden 

                                                 
1159 “Sapan: iki tarafına bağlanan ipin iki ip rapt olunmasından ibaret olup bu keseye bir taş veya kurşun 
ile iş bu iple tedvir ve verilen süratle derece-i lazimede tedbir olunduktan sonra iplerden biri salıverildikte  
taş ve kurşun sudûr ve hareketle aldığı kuvvetle ileriye atılıp gider.” Ahmed Cevad, Tarih-i Askeri-yi 
Osmani, C.I, Kırıkambar Matbaası, 1297, s.130.    
1160 Nejat Eralp, a.g.e., s. 78 
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almaktadır. Bu yüzden sapanı dairesel olarak hızlı bir şekilde döndürmek çok önemlidir. 

Bu döndürme hareketi baş üzerinde yatay olarak olabileceği gibi kol hizasında dikey 

olarak da yapılabilmektedir.  

Orta Çağ el sapanlarıyla fırlatılan nesnelerin 30 gr.’dan az olmadığı; ancak saate 

100 km.’yi aşan bir hızla gittiği belirtilmektedir1161. Günümüz el sapanlarıyla yapılan 

denemeler neticesinde*; fırlatılan nesnenin gücünü ve erimini belirmeyen bir diğer 

etmenin sapan iplerinin uzunluğu olduğu görülmüştür. İpin uzunluğu ne kadar fazla 

olursa dairesel dönüş çapının ve dolayısıyla da menzilin o kadar arttığı tespit edilmiştir. 

Ancak sapan ipleri uzadıkça dönüş hareketlerinin hızını ayarlamak zorlaştığından iplerin 

ideal bir uzunlukta tutmanın gerekli olduğu gözlemlenmiştir. Bu bağlamda ideal ip 

uzunluğunun her bir taraf için 60-65 cm. arasında olduğu düşünülmektedir.  

El sapanlarının Türkler tarafından Osmanlılardan önce de kullanıldığına ilişkin 

veriler bulunmaktadır. Selçuklu Ordusunda sapan atan bir muharip birim bulunduğu, 

bunlara “mekali” denildiği ve sapanların çeşitli Türk-İslam devletlerinin orduları 

tarafında da savaşlarda kullanıldığı bilinmektedir1162. Sapan kullanımın Dede Korkut 

Oğuznâmelerinde de yer bulmasının1163, bu silahın Türklerin kültür hayatında bir yeri 

olduğunu ortaya koyması bakımından dikkate değer olduğu düşünülmektedir.  Şikâri’nin 

“Karamannâme” adlı eserinin birçok yerinde Türkmenlerin el sapanı kullandığına dair 

pek çok ifade bulunmaktadır. Bu ifadelerden el sapanlarının sık başvurulan silahlardan 

biri olduğu ve hatta sapanların piyade birlikleri tarafından kullanıldığı sonucu 

çıkartılabilir1164.   

                                                 
1161 Alfred W. Crosby, a.g.e., s. 69. 
*YN: Bu deneysel çalışma; 08 Nisan 2012 ve 13 Haziran 2012 tarihlerinde Ankara’da boş bir arazide, 3 
mm. ve 6mm. örme kendir iplere bağlanan deri bir keseye konulan 10 gr., 15 gr., 20 gr. ve 25 gr. ağırlığında 
yuvarlak taşlarla, toplan uzunluğu 50 cm, 65 cm., 75 .cm olan sapanlarla tez yazarı tarafından yapılmıştır.  
1162 Mehmet Altay Köymen, “Alparslan ve Zamanı”, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, C.III, 
Ankara: 2001 s. 264. Erkan Göksu, Türk Kültüründe Silah, s.262-263.  
1163 Dede Korkut Oğuznâmeleri, Haz. Semih Tezcan-Hendrik Boeschoten, s. 53. 
1164 “…Karaman begleri ile önünce Bolgâr’ın piyâdesi on bin sapânı bir yerden atarlardı.” “… Kılıç 
yıldırım gibi şu’le verür, ok yağmur gibi yağar, Bolgâr askerinin sapân taşı tüfeng gibi işler.” Şikâri, 
Karamannâme, Haz. Metin Sözen ve Necdet Sakaoğlu, Karaman Valiliği-Karaman Belediyesi, 
Karaman:2011, s.180 ve 223.  
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 Osmanlı Kara Kuvvetlerinde de el sapanlarının 14. ve 15. yüzyıllarda kullandığına 

ilişkin bazı bilgiler bulunmaktadır. Dukas Kroniğinde, Niğbolu Savaşında (1396) 

Osmanlı Kara Kuvvetlerinin merkezinde okçu birliklerinin yanında sapancıların 

bulunduğu sonucuna ulaşılan bir ifadeye rastlanmaktadır1165. El sapanlarının Osmanlı 

Kara Kuvvetleri tarafından kuşatmalarda savunma ve saldırı amacıyla kullanıldığı da 

görülmektedir. Örneğin; Varna Savaşı (1444) sonrasında, Eflak Beyi ile ittifak halinde 

Niğbolu ve civarındaki Osmanlı topraklarına bir sefer düzenleyen Haçlı Birlikleri, 

Tutrakan Kalesinden sonra Georgie adlı bir kaleyi kuşattıkları ve kuşatma sırasında 

Osmanlı müdafilerinin attıkları sapan taşlarından kendilerini dört tekerlekli küçük 

arabalarla yaptıkları tahkimatla zorlukla koruyabildikleri belirtilmektedir1166. Fatih 

Sultan Mehmet döneminde de kuşatmalarda sapan kullanan askerlerin bulunduğunu tarihi 

kaynaklardan öğrenilmektedir. Sakızlı Leonardo İstanbul’un Kuşatmasında kullanılan el 

silahları arasında sapanı da saymaktadır1167. Fatih Sultan Mehmet’in tarihçilerinden olan 

Kritovulos da bu bilgiyi destekleyecek ibareler kullanmakta hatta yine Fatih döneminde 

kuşatılarak ele geçirilen Yayça Kalesine saldıran askerler arasında sapancıları da 

saymaktadır1168.  

 Bununla birlikte; tarihi kaynaklarda 15. yüzyıl sonrasında Osmanlıların sapan 

kullandığına ilişkin ibarelere rastlanmamaktadır. Bu durum, Osmanlı Kara Kuvvetlerinde 

el sapan kullanımının 16. yüzyıldan itibaren terk edildiğini düşündürtmektedir. Ancak 

Evliya Çelebi’nin sapancı esnafından bahsetmesi bu silahın 17. yüzyılda Osmanlı 

İmparatorluğunda hâlâ varlığını sürdürdüğünü ortaya koyması bakımından dikkat 

çekicidir:  

“Esnâf-ı sapancıyân: Dükkân 3, neferât 5, pirleri Hazret-i 
Davud’dur. Bu sapanbâz şehbâzların sonra pîrleri Baba 

                                                 
1165 “Hatta Osmanlıların sapancı ve okçuları muharebeye iştiraki arzu etmez gibi görünüyorlardı.” Mikhail 
Dukas, a.g.e., s. 47. 
1166 Colin Imber, a.g.e., içinde Ek II, Eski İngiltere Kroniklerinden, Jehan de Wavrin, s.205 
1167 Melville Jones, a.g.e., s.19. 
1168 “Surun yıkılmış olan tarafında Padişah Hazretleri Hassa alayı ve diğer askerlerin en seçme olanları 
yani silahdarlar, okçular, sapancılar ve tüfekçiler ile yer aldı”. Mihail Kritovulos, a.g.e., s.227 
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Amr’dır. Sapan ile cümle Hayberilerin zehreleri çâk 
kelleleri hâk dılmuşdu. Bu sapanbâzlar dahi sapanlarının 
taylasânların ra‘ad-var şakıldarak şırak şırak diyerek 
cümle ubûr ederler.” 

 Evliya Çelebinin sapancı esnafını tasvir ederken sapanların döndürdükçe ses 

çıkartmasından bahsetmesi Türklerin kullandığı el sapanlarının kendine özgü bazı 

özellikleri olduğunu düşündürtmektedir1169. Bazı çalışmalarda Dede Korkut 

Oğuznâmelerinde bahsedilen sapanların da ses çıkarttığını ifade edilerek bu seslerin 

düşman üzerinde psikolojik bir etkisi olduğunu belirtmektedir1170. Ancak yukarıda da 

ifade edildiği üzere; Osmanlıların kullandığı el sapanları hakkında detaylı bilgilere sahip 

olunamadığından bu husus hakkında daha fazla bilgi sunulamamaktadır. 

 Sonuç olarak;15. yüzyılın sonlarına kadar Türkler arasında yaygın bir kullanım 

alanına sahip olduğu tespit edilen el sapanlarının 14. ve 15. yüzyıllarda Osmanlı Kara 

Kuvvetleri tarafından da kullanıldığı; 16. yüzyıldan itibaren ordu içindeki kullanım 

alanlarının azaldığı; Ancak 17. yüzyılda hala el sapanı üreten kişiler bulunduğunu göz 

önünde bulundurarak bu silahların halk arasında kullanımına devam edildiğini ifade 

etmek mümkündür.  

 

3.1.3.4 Mancınıklar 

Mancınık, ağır nesneleri belirli bir uzaklığa şiddetli bir şekilde fırlatma amacıyla 

kullanılan ve ağırlık, gerilme, denge ve hareket kurallarına göre birden çok tarafından 

çalıştırılan ağır silahlara verilen genel bir isimdir. Bu silahların kullanılması için 

öncellikle mekanik bir strüktürün merkezinde bulunan bir kirişte germe, bükme, çekme 

veya karşı ağırlık yoluyla enerji biriktirilmekte; sonrasında ise biriken enerji ani bir 

                                                 
1169 Evliya Çelebi, a.g.e., C.I, YKY, s. 315. 
1170 Arslan Erküçün, “Dede Korkut Kitabında Silah: Silah Çeşitleri ve Silahla İlgili Sözler Lügatçesi”, Türk 
Kültürü, S.46, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara: 1966, ss.884-897, s.895. Erkan Göksu, Türk 
Kültüründe Silah, s.264.  
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şekilde serbest bırakılarak kiriş hareket ettirilmekte ve böylelikle kirişin ucuna çeşitli 

yöntemlerle yerleştirilmiş bulunan nesne fırlatılmaktadır. Tarih boyunca mancınıkların 

çalışma esaslarına göre çeşitli türlerinin olduğu görülmektedir. Bu silahın, M.Ö. 3. ve 

M.Ö. 5. yüzyıllar arasında Çin’de keşfedildiği ve keşfedilen bu erken türün ipler 

vasıtasıyla insan gücüyle çekilerek çalıştığı düşünülmektedir1171. İnsan gücü kullanılarak 

ipler vasıtasıyla çekilen mancınıklara ilişkin tespit edilebilen en erken tarihli görsel, 

Semerkant yakınlarındaki Beşbalık (Pencikent) Sarayının duvarlarında yer alan ve 7. 

yüzyıl sonu veya 8. yüzyılın başına tarihlenen resimler arasında bulunan bir fresktir1172. 

(Resim:137) 

Ancak bu tür mancınıkların çok daha erken tarihlerde Orta ve Ön Asya’da 

kullanıldığına dair bilgiler bulunmaktadır. Doğu Roma İmparatorluğunun yanı sıra Sasani 

İmparatorluğu da çeşitli savaş ve kuşatmalarda mancınıklar kullanmışlardır1173. Sadece 

yerleşik devletlerin değil bozkır kavimlerinin de kuşatmalarda mancınık kullandığını 

ortaya koyan kayıtlar bulunmaktadır.  Doğu Romalı Başpiskopos Selanikli Yuannes’in 

anlatımlarından 597 yılında Avarların bu tür mancınıklar kullandığı sonucu 

çıkartılmaktadır; ki bahse konu Avar mancınıkları Avrupa’da belirgin bir şekilde 

tanımlanan en eski ağır mancınıklar olarak kayıtlara geçmektedir1174. Ayrıca ağır 

mancınık türlerinin erken devirlerden itibaren İslam dünyası tarafından kullanılan silahlar 

olduğu bilinmektedir1175.  

Bununla birlikte; daha önce, Romalılar tarafından halatların gerilmesi veya 

bükülmesiyle elde edilen enerjinin kullanılması esasına dayalı olarak çalışan ve “onager” 

                                                 
1171 David Nicolle, Medieval Siege Weapons I: Western Europe AD 585-1385, Osprey Publishing, 
Oxford: 2002, s.12 
1172 Helmut Nickel, “The Mutual Influence of Europe and Asia in the Field of Arms and Armour”, A 
Companion to Medieval Arms and Armour, Ed. David Nicolle, Boydell Press, Woodbridge: 2002, 
ss.107-126, s.124. Stephen Turnbull, Siege Weapons of the Far East (1): AD 612–1300, Osprey 
Publishing, Oxford: 2001, s.33 
1173 David Nicolle, Sassanian Armies: Iranian Empire Early 3rd to 7th Centuries AD., Montvert 
Publications, UK: 1996, s. 47  
1174 David Nicolle, Medieval Siege Weapons I: Western Europe AD 585-1385, s.13 
1175 Nebi Bozkurt “Mancınık”, DİA, C. 27, Yıl: 2003, ss.564-567, s.564-565. Erkan Göksu, Türk 
Kültüründe Silah, s.315-317 
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adlıyla anılan hafif bir mancınık türlerinin geliştirildiğini ifade etmek gerekir. Roma 

İmparatorluğunda özellikle 4. yüzyılda oldukça yaygın olan Onagerlerin, dikdörtgen bir 

strüktürün ortasında yer alan ve ucunda kefe bulunan bir kirişin, çarklara bağlı ipler 

vasıtasıyla önce gerilmesi ve sonra da bir tetik mekanizmasıyla serbest bırakılması 

yoluyla çalıştığı anlaşılmaktadır1176.  

Bu hafif mancınıkların benzerleri, İslam dünyasında “arrade” olarak 

bilinmektedir. Arrade, Aramice kökenli bir kelimedir ve önce Arapça’ya geçmiş ardından 

da tüm İslam dünyasına yayılmıştır. Arrade ve onager kelimelerinden birisinin Aramice 

diğerinin de Latince kökenli olmasına karşın ikisinin de “yaban eşeği” anlamına 

gelmesinin altında yatan temel nedenin bu aletlerin yarattığı tepme kuvveti olduğu 

düşünülmektedir1177.  

İslam dünyasında erken dönemlerden itibaren kullanılan arradelerin 15. yüzyıla 

kadar oldukça yaygın bir şekilde kullanılan silahlar olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca 

arradelerin “tek yönlü (arrâde-i yek-ruy)”, “dönen” (arrâde-i gerdan), “sabit” (arrâde-i 

hufte) ve “yürüyen” (arrâde-i revân) gibi çeşitli türlerinin olduğu belirtilmektedir1178. 

Onagerlerin Avrupa’da zamanla unutulmasına karşın, bu silahı geliştirmeye devam eden 

İslam dünyası bu tür mancınıkları Orta Çağ Avrupa’sına yeniden tanıtmış ve İspanyolca 

“algarrada” veya “algarada” kelimesinde görüldüğü gibi, bu ismin Avrupa’nın çeşitli 

dillerine geçmesine vesile olmuşlardır1179.  (Resim:138) 

İslam dünyasının Batı dünyasına mancınıklarla ilgili sağladığı tek katkı bu 

değildir. Avrupa’da 13. yüzyılın sonlarında kullanılmaya başlanan ve kuşatma 

savaşlarının kaderinin tayin eden en önemli etkenlerden biri haline gelerek Avrupa’da 

merkezi devletlerin güçlenmesine katkıda bulunan karşı ağırlık esasına dayalı 

                                                 
1176 John Gray Landels, Eski Yunan ve Roma’da Mühendislik, Çev. Barış Bıçakçı, TÜBİTAK Yayınlar, 
Ankara: 1996, s. 147 
1177 David Nicolle, Medieval Siege Weapons II: Byzantium, The Islamic World&India AD 476-1526, 
Osprey Publishing, Oxford: 2003, s.7-8 
1178 Erkan Göksu, Türk Kültüründe Silah, s.322.  
1179 David Nicolle, Medieval Siege Weapons I: Western Europe AD 585-1385, s.11 
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mancınıklara ilişkin teknolojinin Avrupa’ya aktarılmasında da İslam dünyasının önemli 

katkıları bulunmaktadır. Zira öncelikle ifade etmek gerekir; ki karşı ağırlık esasına dayalı 

mancınıklar İslam dünyasında icat edilmiştir1180. Ortadoğu veya Doğu Akdeniz 

coğrafyasında 12. yüzyılın ilk çeyreğinde icat edilen bu mancınıklar, 12. yüzyılın ilk 

yarısı içinde Akdeniz havzasından Kuzey Avrupa’ya, Ortadoğu’ya ve Kuzey Afrika’ya 

uzanan bir alan içinde yaygınlaşmıştır1181. I. Haçlı Seferleri öncesinde Batı Avrupa’da bu 

mancınıkların bilinmediği1182 ve Mardî et-Tarsusi’nin “Tabsiratu Erbâbi’l-Erbâb fî 

Keyfiyyeti’n-Necât fi’l- Hurûb” adlı eserinde karşı ağırlıklı mancınıkların ilk örneklerini 

barındıran modellerin yer aldığı göz önünde bulundurulduğunda1183; Avrupa’nın bu 

teknolojiyi Haçlı Seferleri sonrasında İslam dünyasından aldığı savı güçlenmektedir.  

(Resim:139a-b) 

Karşı ağırlık esasına dayalı çalışan mancınıklar; ağırlık yardımıyla gerilen kereste 

kirişinin, bir uçtan diğer uca salınarak savrulmasıyla ucundaki nesnenin fırlatılmasını 

sağlayan basit ama hareket kabiliyeti kısıtlı bir karşı denge silahıdır1184. Topların 14. 

yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkmasına karşın; demir, bronz ve barut gibi materyallerin 

aksine ip, kütük ve taşların daha kolay temin edilebilir olması, yağmur ve nemden daha 

az etkilenmeleri ve seferlerde taşımak yerine kuşatma alanlarının önünde kolaylıkla inşa 

edilebilmeleri nedeniyle; bu tür mancınıkların kullanımına tüm dünyada 12. ve 15. 

yüzyıllar arasında devam edildiği görülmektedir1185.   

Osmanlı’dan önce kurularak tarih sahnesinden çekilen veya 14. ve 15. yüzyıllarda 

Osmanlılarla çağdaş olan Türki-İslam devletlerinin büyük bir bölümünün hem ağır hem 

                                                 
1180 Alfred W. Crosby, a.g.e., s. 80.  
1181 David Nicolle, a.g.e., s.18. Kelly DeVries, Medieval Military Technology, Broadviews Press, Kanada: 
1992, s.138 
1182 Kelly DeVries, a.g.e., s.134 
1183 Erkan Göksu, “Mardî et-Tarsusi’nin Tabsiratu Erbâbi’l-Erbâb fî Keyfiyyeti’n-Necât fi’l- Hurûb adlı 
eseri ve Ortaçağ İslam Tarihçiliği Bakımından Önemi”, TAED, Erzurum:2010, ss.291-307, s.295. 
1184 Derek Renn, “Master Jordan Who Made the King’s Trebuchet”, Arms&Armour, Vol.1, No.1, 2004, 
ss.25-32, s.25.    
1185 Tanel Saimre, “Trebuchet -A Gravity-Operated Siege Engine”, Estonian Journal of Archaeology, 
Vol:10/1, 2006, ss.61-80, s.65 
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de hafif mancınık türlerini kullandıklarını ortaya koyan çok sayıda çalışma 

bulunmaktadır1186. Bu hususa ek olarak; Büyük Selçuklular, Harzemşahlar, Anadolu 

Selçukluları ve Eyyubilerin ordularında mancınıkları kullanmakla görevli “haccârûn”, 

“cândâriyye”, “mancınık-daran” ve “arrâde-dârân” gibi profesyonel askerî sınıfların 

bulunduğunu belirtmek gerekir1187.  

Mardî et-Tarsusi’nin “Tabsiratu Erbâbi’l-Erbâb fî Keyfiyyeti’n-Necât fi’l- 

Hurûb” ve Erenboğa ez Zerdkaş’ın “El-Anîk fi’l-Menâcinîk” adlı eserlerini kaleme 

alınmasını sağlayacak kadar güçlü bir teknolojik bilgi birikimine sahip olduğu anlaşılan 

Memlûk İmparatorluğunun da özellikle kuşatmalarda mancınıkları yoğun olarak 

kullandığı anlaşılmaktadır. Örneğin; 1291 yılında Memlûklerin Haçlı Seferlerinin son 

izlerini de sildiği Akka Kuşatmasında, Memlûk ordusunun karşı ağırlık esasıyla göre 

çalışan 92 adet mancınık kullandığı ifade edilmektedir1188. Timur’un da kuşatma 

savaşlarında sıklıkla mancınık ve arradelere başvurduğu ve hatta kullandığı ağır 

mancınıklarından birinin isminin “Karabuğra” olduğu hususlarına Timur dönemi 

tarihçilerin ifadelerinde rastlanmaktadır1189. Esasen karabuğra ismi, tarihi kaynaklarda 

ağır mancınıklara Türkler tarafından özel bir isim verilebildiğini ortaya koyan ilk örnek 

değildir. Ermeni tarihçi Aristakes Lastiverstsi, Tuğrul Bey’in 1054-55’te Malazgirt’i 

kuşattığı zaman, Türklerin “Baban” adını verdikleri, sur duvarının ötesine taş fırlatmaya 

yarayan ve bir yerden götürmek için 400 kişi gerektiren çok büyük bir kuşatma makinesi 

kullandığını yazmıştır1190. Benzer bir isim verme geleneğine Osmanlılarda da 

                                                 
1186 Orta Çağ Türk ve İslam kaynaklarına dayanılarak yapılan en kapsamlı çalışmalardan biri için bkz. Erkan 
Göksu Türk Kültüründe Silah, s.319-349.  
1187 Nebi Bozkurt, a.g.m., s.565. Salim Koca, Selçuklular’da Ordu ve Askerî Kültür, Berikan Yayınları, 
Ankara:2005, s.272. Abdulkadir Erdoğan, “Harzemşah İmparatorluğunda Askeri Teşkilat”, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, MÜTAE; İstanbul: 2004, s. 203’den aktaran Ahmet Özdal, 
Türklerde Savaş Sanatı, Doruk Yayımcılık, İstanbul:2008, s.34 
1188 Kelly DeVries, a.g.e., s.138 
1189 Nizamüddin Şâmi, Zafername, Çev. Necati Lugal, TTK Yayınları, Ankara: 1987, s.335. Ebu Bekr-i 
Tihrahî, Kitab-ı Diyarbekriyye, Çev. Mürsel Öztürk, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara:2001, s.65. 
1190 Aristakes Lastivertsi, History, s.29-34’den aktaran Andrew C.S. Peacock, Selçuklu Devleti’nin 
Kuruluşu, Yeni Bir Yorum, Çev. Zeynep Rona, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul: 2016, s. 
92.  
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rastlanmaktadır. Yalnız, burada özel isim verilen bir mancınık değil; Osmanlı 

İmparatorluğunun ilk büyük kuşatma toplarından biri olan ve İstanbul Kuşatmasında 

kullanılan toptur. Kıvâmi “Fetihnâme” adlı eserinde Edirne’de dökülen topun isminin 

“enikli ayı” olduğunu yazmıştır1191. Ağır kuşatma silahlarına isim verme geleneğine 

Avrupa’da da sıklıkla rastlandığını belirtmek gerekir. Muhtemelen Türkler de diğer pek 

çok millet gibi her bir silaha değil, güçlü özellikler arz eden büyük kuşatma silahlarına 

özel isimler vermekteydiler. Ancak bu konu hakkında daha ayrıntılı araştırma 

yapılmadığından daha fazla bilgi sunulamamaktadır.   

Mancınıkların Osmanlılar tarafından erken dönemlerden itibaren kullanılmaya 

başlandığı görülmektedir. Örneğin; Orhan Bey’in 1333 tarihinde İzmit Kuşatmasında 

mancınıklar kullandığına dair bilgiler bulunmaktadır1192. 1371/72 yılında Siroz Kalesini 

kuşatan Delü Balaban adlı komutanın kale surlarını yıkmak için mancınık kullandığına 

ilişkin ibareler bulunmaktadır1193. Bununla birlikte bahse konu kalenin mancınıklarla 

değil merdivenlerle alındığını ifade etmek gerekir.   

Osmanlı tarihî kaynaklarında, Yıldırım Beyazıt’ın İstanbul Kuşatması (1394/95) 

sırasında mancınıklar yaptırdığı ve şehri gece gündüz mancınıklarla dövdüğü 

yazmaktadır. Macar Kralı’nın Niğbolu’ya saldırması üzerine kuşatmayı kaldıran Yıldırım 

Beyazıt’ın hazırlanan mancınıkları düşmanın eline geçememesi için yaktırdığı da 

belirtilmektedir1194. İstanbul’un Yıldırım Beyazıt tarafından kuşatılması hadisesine tanık 

olan bir kişi tarafından kaleme alındığı sanılan bir Bulgar kroniğinde bu kuşatmaya ilişkin 

dikkat çekici bilgiler bulunmaktadır. Bu kroniğe göre; Osmanlı Ordusu beraberinde 

                                                 
1191 Kıvâmî, a.g.e., s.134-135.   
1192 Halil İnalcık, Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları 1302-1481, s.56. Halil İnalcık, “Osmanlı Sultanı 
Orhan, (1324-1362) Avrupa'da Yerleşme”, Belleten, s. 79.    
1193 “Siroz’un üzerine düşüp kal‘asını muhâsara eyledi, turdı. Seng-i cengi urmagıçün dest-i ihtimâmla 
mancınık-ı ikdâmı kurdu” Kemalpaşazâde, a.g.e., III. Defter, s.36. 
1194 “…Hünkar dahı mancınıkları oda urdı, yöridi.” Aşıkpaşazade, a.g.e., s.338. “Şâ‘ika-kirdâr 
mencenikler kurulub esbâb-ı tazyikle kenâr-ı hisâr toldı.” ve “… Esbâb u âlât-ı dârgiri dürdi. Menceniklere 
od urdurdı ve fi’l-hâl gödi.” Kemalpaşazâde, a.g.e., IV. Defter, Haz: Koji Imazawa, TTK Yayınları, 
Ankara: 2000, s.235 ve 243. Ayrıca bkz. Hoca Saadettin Efendi, a.g.e, C.I, s.217. Solakzâde Mehmed 
Hemdemi Çelebi, a.g.e., C.I s 84 
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getirdikleri başta mancınık olmak üzere çeşitli kuşatma aletleriyle önce Galata’yı vurmuş, 

sonra da şehrin surlarını tahrip etmiş ve hatta bazı yerlerde surları delmiştir1195. 

II. Murat devrinde mancınıkların hem kale savunma hem de kale saldırı 

savaşlarında kullanıldığına dair bilgiler bulunmaktadır. Gazavât-ı Sultan Murâd Han adlı 

Anonim Gazavâtnâme’de, Vidin Kalesinin 1443-1444 yıllarında Haçlı ordusu tarafından 

kuşatılması hazırlıkları kapsamında kale burçlarına toplar, tüfekçileri ve mancınıklar 

yerleştirildiği ifade edilmektedir1196. Bu devirde kale kuşatmalarında mancınıklarla 

birlikte topların da kullanıldığı görülmektedir. Örneğin; Franz Babinger, güvenilir 

bulduğu kaynaklara dayanarak; 1450 yılında oğlu II. Mehmet ile Arnavutluk Seferine 

çıkan II. Murat’ın, Akçahisar Kalesini kuşatırken güçlü mancınıklar yaptırdığını ve bu 

mancınıkların surlara 150 kiloluk kayalar fırlatabildiğini ifade etmektedir.1197 Fatih 

Sultan Mehmet’in de İstanbul Kuşatması sırasında toplar ve diğer pek çok kuşatma 

aletiyle birlikte mancınıklar kullandığı; kuşatmanın daha ilk aşamalarında, 11 Nisan 1453 

tarihinde, İstanbul surlarının yakınına bir düzine mancınığı yerleştirdiği ve bu 

mancınıkların kuşatma boyunca kullanıldığı belirtmektedir1198.  

Büyük topların İstanbul’un Fethinde oynadığı başarılı rolün etkisine rağmen, 

mancınıkların Osmanlı Kara Kuvvetleri tarafından etkin kullanımının 16. yüzyılın 

başlarına kadar devam ettiğini söylemek mümkündür. Örneğin; Mahmut Paşa’nın 

1467’deki İşkodra’yı son ve kesin olarak ele geçirmesinde toplarla birlikte mancınıklar 

da kullanılmıştır1199. Fakat bu süre içinde mancınıkların kuşatmalardaki kritikleri rollerini 

yitirdiklerini ve büyük topların yanına küçük kalibreli diğer toplara birlikte destek 

sağlamak için kullanıldıklarını ifade etmek gerekir.  

                                                 
1195 Akdes Nimet Kurat, “Osmanlı Tarihinin İlk Devrine Ait Bulgar ve Sırp Kronikleri”, Ankara Ünv. 
DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt III, Sayı 4-5’den ayrı basım, Ankara:1967, s.193-194. 
1196 Gazavât-ı Sultân Murâd bin Mehemmed Hân, s.42. 
1197 Franz Babinger, a.g.e., s.70.  
1198 Franz Babinger, a.g.e., s.91. 
1199 Tursun Bey, a.g.e., s.177 
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Bununla birlikte; mancınıkların Osmanlılar tarafından kuşatılan kale veya 

şehirlerde yangın çıkmasını sağlayacak şekilde kullanılabildiğini ortaya koyan bilgilere 

de rastlanmaktadır. Örneğin; 1480 Rodos Kuşatmasında Osmanlılar “karkas” adı verilen 

ve içi zift, çam odunu ve odun kömürü doldurulmuş kilden yumurtaları mancınıklarının 

kaşık şeklindeki koluyla attıkları; bunların neden olduğu yangının söndürülmesinin hayli 

güç olduğu belirtilmektedir1200. Rodos Kuşatması envanterinde kayıtlı olan 3.080 adet 

çömlek bombanın1201 da bu tarz yangın çıkartan silahlar olması muhtemel gözükmektedir.  

16. yüzyılın başlarında mancınıkların, özellikle Osmanlı İmparatorluğunun güney 

ve doğu sınırlarındaki şehir ve kalelerin burçlarına yerleştirilerek kullanılmaya devam 

ettiğine işaret eden bazı bilgiler de bulunmaktadır. Örneğin; İdris-i Bitlisi, Mercidabık 

Savaşı (1516) sonrasında Şam’ın feth edilmesiyle birlikte Zatü’l-buruc Kalesi ve Kasr-

Ablak Kalesi surlarının “Osmanlı âdetince top ve mancınıklarla donatıldığı” ifade 

etmiştir1202. Şam Eyaleti Beylerbeyi Canberdi Gazali’nin 1521 yılında isyan ederek Halep 

Kuşatması sırasında; Halep Beylerbeyi Karaca Paşa’nın kale duvarlarına toplar, 

zemberekler ve mancınıklar yerleştirerek Halep’i savunduğu anlaşılmaktadır1203. Eski 

Memlûk hâkimiyet alanlarında geçen bu örnekler; bu bölgede kale burçlarına 

yerleştirilmek suretiyle savunmalarda yüzyıllardır kullanılan mancınıkların, 16. yüzyılda 

Avrupa’ya göre daha geç terk edildiğini düşündürtmektedir.  

Sonuç olarak; Uzak Doğu, Orta Asya ve Ön Asya’da kullanımı çok eskilere 

dayanan ve İslam dünyasında da erken dönemlerden itibaren kullanılarak geliştirildiği 

bilinen mancınıkların, 14. ve 15. yüzyılın ilk yarısı arasında Osmanlı Kara Kuvvetleri 

tarafından kale savunma veya saldırı savaşlarında etkin bir şekilde kullanıldığı; ancak 15. 

                                                 
1200 Eric Brockman, The Two Sieges of Rhodes 1480-1522. Londra:1969, s.45’den aktaran Gábor Ágoston, 
Barut, Top ve Tüfek, s. 101 
1201 Nicolas Vatin, L’Orde de Saint-Jeant de Jerusalem, L’empire Ottoman et la Mediteranee 
orientale entre les deux sieges de Rhodes (1489-1522) Paris: 1994, s.483-486-490’dan aktaran Gábor 
Ágoston, a.g.e., s. 102-103. 
1202 İdrîs-i Bidlîsî, a.g.e., s. 383. 
1203 Celalzade Mustafa Çelebi, a.g.e., s.29 
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yüzyılın ikinci yarısı ilâ 16. yüzyılın ilk çeyreği arasında kullanım alanlarının ikincil 

derecede önemli bir pozisyona düştüğü söylenebilir. Bununla birlikte; 1683 Viyana 

Kuşatması sonrasında Polonya kralı III. Jan Sobieski tarafından ele geçirilen Osmanlı 

silah ve mühimmatlar arasında 40 adet mancınığın bulunması1204, 17. yüzyılın sonu gibi 

ateşli kuşatma silahlarının kuşatma sahalarına büyük ölçüde hâkim olduğu bir tarihte bile, 

çok önem verilen kuşatmalar sırasında bu silahların kullanılmaya değer görüldüğünü 

ortaya koyması bakımından son derece dikkat çekicidir.    

 

3.1.3.5 Ateşli Silahlar 

Boru şeklindeki namlular içinde bulunan çeşitli nesnelerin, bir ateşleme 

mekanizmasının ortaya çıkarttığı tepkimeyle fırlatılması esasına dayanan silahlara “ateşli 

silahlar” denilmektedir. Bu tanım çerçevesinde bakıldığında, ateşli silahlar kavramının 

temelinde yatan ana unsurun bir kıvılcım veya ateşle tetiklenen bir patlama olduğu ifade 

edilebilir. Dolayısıyla, ateşin silahlarda kullanımı insanlık tarihinin erken devirlerinden 

itibaren kullanılan bir yöntem olsa da ateş kullanılan her silahın ateşli silahlar kapsamında 

ele alınamayacağı değerlendirilmektedir. 

Bu bağlamda, ateşli silahların ortaya çıkışı ve gelişimindeki ana etmenlerin 

tetiklemeyi sağlayan barutu imal edebilecek kimya bilgisi ile fırlatmayı sağlayacak 

sağlam namlu üretebilecek metalürji bilgisindeki teknolojik ilerlemeler olduğunu öne 

sürmek mümkündür. Nitekim, barutun silah teknolojisinde kullanılmaya başlanması ve 

metalürjideki ilerlemelerin, ateşli silahların ortaya çıkışı ve geliştirilmesiyle paralel 

olduğu görülmektedir.   

Barutun, ilk olarak hangi yüzyılda keşfedildiği bilinmese de kesin olarak Çinliler 

tarafından 9. yüzyılın başlarında kullanıldığı bilinmektedir1205. Buna karşın, barutun 

                                                 
1204 Mark L. Stein, a.g.e., s. 44. 
1205 Kenneth Chase, Ateşli Silahların Tarihi, Çev. Füsun&Tunç Tayanç, Türkiye İş Bankası Yayınları, 
İstanbul:2008, s.1. Geoffrey Parker, a.g.m., s.112.  
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patlama gücünün kullanılmasına dayalı ateşli silahların geliştirilmesi sürecinin birkaç 

yüzyıl daha sürdüğü, 12. yüzyılda Çin’de madeni toplar ve el bombaları kullanılmaya 

başlandığı1206; Ancak ateşli silahların 13. yüzyılın başlarından itibaren savaş alanlarında 

kendine yer bulmaya başladığı anlaşılmaktadır1207.  

13. yüzyılda İslam dünyasının barutun ateşli silahlarda kullanımı hakkında son 

derece ileri sayılabilecek teknolojik bilgilere sahip olduğu söylenebilir. 1205 yılında 

Muvahhidlerle Tunus ve Fas bölgesindeki isyancılar arasında yaşanan çatışmalarda 

Mahdiya Kalesinin duvarlarının topla yıkıldığını belirten çalışmalar bulunması1208, İslam 

dünyasının ateşli silahları 13. yüzyılın ilk yıllarından itibaren kullanmaya başladığı 

düşündürtmektedir.    

İslam âlimlerinin bu konudaki ilk eserlerini de yine 13. yüzyılda yazmaya 

başlandığı görülmektedir. Örneğin; 13. yüzyılda Hasan el Rahman Necmeddin el Ahab 

tarafından yazılan “Kitab’ül Furusiyya ve’l Muhasab el Harbiye” ve “Niyahat el Sû‘ul 

ve’l Ummiye fi Ta‘allum A’mel el- Furusiyya” adlı eserlerde patlayıcı materyallerden, 

ateşli silahlardan ve ilk defa roket sistemiyle işleyen torpidolardan bahsetmektedir. 

Topkapı Sarayında bir kopyası bulunan Alâeddin Tayboğa el Ömeri al Saki El Meliki el 

Nasır tarafından yazılmış “Kitab ül-Hiyel fi'l-Hurub ve Fethi Medain ve Hifzu'd-Durub” 

adlı eserde de roketlerden, bombalardan ve yanan oklardan bahsedilmektedir1209.   

14. yüzyılın ilk yarısında Endülüs’te Hıristiyanlara karşı gerçekleştirilen 1325 

Baza (1325), 1331 Alicante (1331), 1342 Algeciras (1342) ve Crecy (1342) savaşlarında 

Müslümanların Hristiyan şövalyelerine karşı barutla patlatılan silahlar kullanmaları1210, 

                                                 
1206 Geoffrey Parker, a.g.m., s.112,  
1207 Zafer Gölen, “Türk-İslam Dünyası’nda Ateşli Silahların İlk Kullanımına Dair Bilgiler”, Türk Dünyası 
Araştırmaları, Sayı: 140, İstanbul:2002, ss.153-166, s.154-55.  Tonio Andrade, “Introduction: The 
Gunpowder Age and Global History”, The Age of Gunpowder: An Era Technological, Tactical, 
Strategic and Leadership Innovations, Ed. Nicole Goetz, Vol:5, 2013, ss.1-8, s.1  
1208 National Military Museum (Palais de la Rose), Ministry of National Defense, Tunisia:2003, s.78 
1209 Arslan Terzioğlu, “The First Attempts of Flight, Automatic Machines, Submarines and Rocket 
Technology in Turkish History”, Muslim Heritage, Publication ID. 634, Foundation for Science 
Technology and Civilisation (FSTC), 2007, s.7.  
1210 Arslan Terzioğlu, a.g.m., s.8.  



426 
 

14. yüzyılın ilk yarısında Kuzey Afrika’da bulunan Müslüman devletlerin ateşli silahlara 

dair bilgilerinin sadece teorik bir düzeyde olmadığını ortaya koymaktadır. Yukarıda da 

belirtildiği üzere; barutla çalışan ateşli silahlara ilişkin en erken tarihli el yazmalarının 

Memlûk devletine hizmet eden alimler tarafından kaleme alınması ve yoğun bir şekilde 

etkileşim halinde oldukları Tunus, Fas ve Endülüs'te ateşli silahların kullanıldığına dair 

bilgiler bulunması Memlûklerin de ateşli silahları yakinen tanıdığını ortaya koymaktadır. 

Ayrıca 14. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa’da top ve tüfek teknolojisinde yaşanan 

yenilikçi gelişmelere Memlûklerin kayıtsız kalmadığı ve 1370’li yıllarda Memlûklerin, 

Akdeniz’in ticari ve diplomasi ağları vasıtasıyla Avrupa’dan gelmeye başlayan daha 

gelişmiş ateşli silahlarla tanışmaya başladığı anlaşılmaktadır1211.   

Bu noktada, ateşli silah teknolojilerinin gelişmesinde ve dünyaya yayılmasında 

önemli roller üstlenen Avrupa Hristiyan dünyasındaki duruma da kısaca değinilmesi 

yerinde olacaktır. Avrupa’da ateşli silahların erken sayılabilecek bir dönemde hızlıca 

benimsenmeye başlandığı ve bu silahların Avrupa’daki ilk kullanımlarına dair bilgilerin 

oldukça erken dönemlere ait olduğu görülmektedir. Avrupa’da bilinen en eski top çizimi 

1327 tarihlidir ve bu topların çizimi 12. yüzyılda Çin’de çizilen toplarla büyük 

benzerlikler göstermektedir1212. Esasen, ateşli silahlara dair ilk bilgilerin Haçlı Seferleri 

sırasında İslam dünyası aracılığıyla Hristiyan dünyasına taşındığına dair çeşitli bilgiler 

bulunmaktadır1213. Bu bilgilerin kısa bir süre içerisinde geliştirildiği ve 14. yüzyılın ilk 

çeyreğinden sonra yerel düzeyde de olsa Avrupa’da önemli ateşli silah üretim 

merkezlerinin oluştuğu anlaşılmaktadır1214. Örneğin; Floransa resmi belgeleri 1329’da 

demir gülleler ateşleyen pirinç topların kullanıldığını göstermektedir1215.  

                                                 
1211 David Ayalon, Gunpowder and Firearms in the Mamluk Kingdom: A Challenge to a Mediaeval 
Society, Vallentine Mitchel, London:1956, s.4 
1212 Geoffrey Parker, a.g.m., s.112.  
1213 Rahman Zaky, “Gunpowder and Arab Firearms in Middle Ages”, Gladius, Vol:VI, 1967, ss.45-58, s. 
47. 
1214 Kell DeVries, a.g.m., s.130 
1215 Carlo Maria Cipolla, Yelken ve Top, Çev: Aslı Kayabal, Kitap Yayınevi, İstanbul:2003, s.11 
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Tıpkı İslam dünyasındaki bazı devletlerde olduğu gibi, başlangıçta Hıristiyan 

dünyasında da geleneksel savaş statükoculuğu ve sosyal statülerin korunması gibi 

sebeplerle asiller ve ateşli şövalyeler arasında ateşli silahlar pek hoş karşılanmadığına dair 

bilgiler bulunmaktadır1216. Ancak buna rağmen, Avrupa’da ateşli silahların 14. ve 15. 

yüzyıllarda dünyanın başka hiçbir bölgesinde olmadığı kadar hızlı yayıldığı 

görülmektedir.  

Bu yayılımın Avrupa’nın teknolojik ve bilimsel ileriliğine bağlayan görüşlerin 

aksine Neilberg, yeni silah sistemlerinin kullanıma girmesinin daima sosyal, kültürel, 

politik ve ekonomik ortama bağlı olduğunun göz önünde bulundurulması gerektiğinin 

altını çizerek, dünyanın bazı bölgelerinde [özellikle de Doğu Asya ve Orta Doğu’da] söz 

konusu ortamların barutlu silahların adaptasyonu için uygun olmadığını, buna karşın 

Avrupa’daki ortamın ise ateşli silahların kabulüne daha yatkın olduğunu 

belirtmektedir1217. Bu çerçevede Neilberg, Avrupa’da ateşli silahların daha çabuk 

kullanıma alınmasının, Avrupa’nın üstünlüğünün bir delili olarak değil, ortamın önemli 

unsurlarının (sürekli savaş durumu, nispeten açık özel girişimcilik sistemi, politik 

istikrarsızlık ve demir ile kömür gibi önemli doğal kaynakların varlığı vb. gibi) bir 

fonksiyonu olarak görülmesi gerektiğini savunmaktadır1218.  

Esasen, ateşli silah teknolojisinin 14. ve 15. yüzyıllar içinde dünyanın farklı 

bölgelerine tek bir merkezden değil, takip edilmesi güç bir şekilde karşılık etkileşimler 

sonucu gelişip yayıldığı söylenebilir. Örneğin; Yakubovski, Litvanya prensi Vitovt’un 

1399 yılında Altın Ordu’ya karşı yürüttüğü seferde Tatarlara karşı kullanmak üzere 

orduda birçok top ve tüfek bulunduğunu, yine 1409 yılında Moskovalıların da Tatarlara 

karşı kullanmak üzere ateşli silah temin ettiklerini ifade etmiştir1219. Ancak Rusların ateşli 

                                                 
1216 Kelly DeVries, a.g.e., s.160-161.  
1217 Michael S. Neiberg, a.g.e., s. 59 
1218 Michael S. Neiberg, a.g.e, s. 60 
1219 Aleksandr Yuryevic Yakubovskiy, Altın Ordu ve Çöküşü, Çev. Hasan Eren, TTK Basımevi, 
Ankara:1992, s.188 ve 193. 
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silah kullanımına dair bilinen ilk referansın 1382 yılında Moskova Kuşatması sırasında 

Rusların Altın Ordu Han’ı Toktamış’ın kuvvetlerine “tiufiak” adlı küçük toplar 

kullanması olduğu göz önünde bulundurulduğunda; Doğu Avrupa’da barut teknolojisinin 

yayılmasında Osmanlılar ve Tatarların da ciddi bir oynadıklarına da işaret etmektedir1220. 

Bu örnek, ateşli silah teknolojisinin gelişiminde Doğu Avrupa, Karadeniz’in Kuzeyi ve 

Ön Asya arasındaki karşılıklı etkileşimi ortaya koyması bakımından son derece dikkat 

çekicidir.  

Ateşli silahların tarihiyle ilgili kaleme aldığı kapsamlı çalışmayla bu alandaki 

temel başvuru kaynaklarından birini yayımlayan Kenneth Chase, ateşli silahların hızla 

yayılmasına karşın gelişiminde ve üretiminde Avrupa, Osmanlı ve Japonya hâkimiyet 

alanı olmak üzere üç bölgenin öne çıktığını belirtmektedir1221. Japonya’nın 17. yüzyılın 

başlarından itibaren ateşli silahlar alanındaki öncülüğünü yitirdiğini ve kültürel alanda 

büyük etkileşimde bulunduğu Çin’in bile Osmanlı ateşli silahlarına yoğun ilgi gösterdiği 

göz önünde bulunduğunda1222; Portekiz, İspanya, Venedik, Hollanda ve İngiltere gibi 

deniz aşırı güce sahip Avrupa devletlerinin ve Osmanlı İmparatorluğunun ateşli silahların 

dünyaya yayılımında en önemli güç odakları olduğu savunulabilir.  

Bu bağlamda, ateşli silah teknolojisinin dünyaya yayılmasında önemli odak 

noktası olan Osmanlı İmparatorluğunda ateşli silahların ortaya çıkışı, ilk ne zaman 

kullanılmaya başladığı, İslam dünyasındaki diğer İmparatorluklarda ateşli silahların 

kullanımı ve “Barut İmparatorlukları” kavramına ilişkin tartışmaya açık olan bazı 

meseleler hakkında değerlendirmelerde bulunulmasının konumuz açısından önemli 

olduğu düşünülmektedir.  

                                                 
1220 Gábor Ágoston, Osmanlı’da Strateji ve Askeri Güç, s.231. 
1221 YN: Chase, bu öne çıkışta birbirleriyle yakın bağları olmasına karşın Türkiye’yi İran ile Mısır’dan ve 
Japonya’yı Çin ile Kore’den ayıran şeylerin neler olduğunu sorgulamıştır. Ancak bu son derece haklı soru 
hakkında cevap oluşturacak tatmin edici ve tutarlı değerlendirmelere ulaşamadığı düşünülmektedir. 
Kenneth Chase, a.g.e., s.4 
1222 Bu konu hakkında Bkz. Giray Fidan, Kanuni Devrinde Çin’de Osmanlı Tüfeği ve Osmanlılar, 
Yeditepe Yayınevi, İstanbul: 2011. 
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3.1.3.5.1 Osmanlı İmparatorluğunda Ateşli Silahların Ortaya Çıkışı ve İlk Kez Ne 

Zaman Kullanılmaya Başladığı Meselesi:   

Genel bir ifadeyle, ateşli silahların Osmanlılar tarafından ilk olarak 14. yüzyılın 

ikinci yarısı içinde [muhtemelen 14. yüzyılın sonlarına doğru] Kara Kuvvetlerine bağlı 

muharip askerler tarafından kullanıldığı söylenebilir. İstanbul’un Fethinde, şehri deniz 

tarafından ablukaya alan Osmanlı deniz kuvvetlerinde ateşli silahların kullanıldığına dair 

herhangi bir veriye rastlanılmaması, 15. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Deniz 

Kuvvetlerindeki ateşli kullanımının olmadığını düşündürtmektedir.  

Bununla birlikte; Osmanlı Kara Kuvvetlerinde ateşli silahların ilk olarak 

kullanıldığı kesin tarihi belirtmek de bir hayli güçtür. İsmail Hami Danişmend, 

Osmanlıların 1364 tarihinden itibaren top döktüklerini ve ilk topu 1386’da 

Karamanoğullarına karşı kullandıklarını belirttiği görülmektedir1223. Danişmend’in 

“İzahlı Osmanlı Kronolojisi” adlı eserinde verdiği bu bilgiyi referans gösteren bazı 

çalışmalarda Osmanlıların ateşli silah kullanmaya başladığı yılın 1364 olduğu ifade 

edildiği görülmektedir1224. Ancak günümüzde araştırmacıların önemli bir bölümü bu 

görüşe karşı çıkmaktadır. Örneğin; Gábor Ágoston, söz konusu tarihlemelere ait kaynağı 

anlatılan hadiselerden yaklaşık iki yüz yıl sonra vefat eden Şikarî’nin İsmail Hami 

Danişmend’in özel kütüphanesindeki nüshası haricinde bilinen hiçbir nüshasında 

rastlamadığını belirtmektedir1225. Bununla birlite, İsmail Hami Danişmend’in kendisinin 

de bu bilginin sadece kendi kütüphanesindeki nüshada bulunduğunu ifade ettiğini ve 

aktardığı bilgiye “Şikarî’nin kaydında bir yanlışlık olmadığı takdirde” sözleriyle ihtiyatla 

yaklaştığını belirtmek gerekmektedir1226. Bir başka ifadeyle; Şikarî’nin kaydında bir 

yanlışlık olma ihtimalini Danişmend’in bizzat kendisi de göz önünde bulundurmuştur.  

                                                 
1223 İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C.I, İstanbul: 1947, s. 73. 
1224 Bkz. Carlo Maria Cipolla, a.g.e., s.15  
1225 Gábor Ágoston, Osmanlı’da Strateji ve Askeri Güç, s.136. 
1226 İsmail Hami Danişmend, Tarihi Hakikâtler, Timaş Yayınları, İstanbul: 2007, s. 46-47.   
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Esasen, Orta ve Yeni Çağlarda yazılmış bazı eserlerde kimi zaman edebi bir üslup 

kullanımından, kimi zaman rivayet ve efsanelerin kaleme alınmasından, kimi zaman da 

nüshaların yeniden kaleme alınması sırasında yapılan hatalardan dolayı bazı yanıltıcı 

bilgilere sıklıkla rastlanabilmektedir. Örneğin; Selatinnâme’nin yazarı Kemal, Ertuğrul 

Gazi’nin Karahisar’ı fethetmesi sırasında topların kullanıldığını belirten bir beyit 

yazmıştır1227. Hasan-ı Rumlu tüfeğin icadını “Fery Bedre” adlı bir Frenk rahibinin 

başından geçen bir olaya; Peçevi İbrahim Efendi ise barutun bulunuşunu “Bertoloş” adlı 

Avusturyalı bir ustaya dayandıran rivayetler aktarmıştır1228. Sadece Osmanlı tarihî 

kaynaklarında değil, tarih araştırmalarının bilimsel usul ve metotlarının bilim camiasına 

hâkim olduğu 20. yüzyıla kadar bu tür yanıltıcı bilgilerin dünyadaki pek çok eserde yer 

almaya devam ettiği görülmektedir.  

Osmanlıların ateşli silahları daha erken tarihlerde kullandığını belirten görüşler de 

bulunmaktadır. Örneğin; Mücetaba İlgürel, İbn Kemal’e dayanarak topun Osmanlılar 

tarafından ilk defa 1354’teki Gelibolu Kuşatmasında ve sonrasında 1358 Germehisar ile 

Bolayır kuşatmalarında da kullanıldığını iddia etmiştir1229. İsmail Hakkı Uzunçarşılı ise 

Osmanlıların I. Kosova Savaşında (1389) top kullandıklarını ifade etmiştir1230. Bu bilgi, 

kaynaklarda adına rastlanılan ilk Osmanlı topçusu olan “Topçu Haydar”ın ismini 

zikreden başta Neşrî olmak üzere çeşitli Osmanlı tarihî kaynaklarına dayanmaktadır1231. 

Ayrıca Feridun Bey’in “Münşeatü’l Selâtin” adlı eserini referans gösterilerek Kosova 

Fetihnâmesinde de top ve tüfek kullanıldığı belirtilmektedir1232. Bu bilgilere karşın; 

Feridun Emecen, I. Kosova Savaşında Osmanlıların top kullanmış olma ihtimalinin zayıf 

olduğunu, Sırpların Osmanlılara karşı top kullandıklarını ancak bu Osmanlıların Sırplara 

                                                 
1227 Necdet Öztürk, XV. Yüzyıl Tarihçilerinden Kemal, Selatinnâme (1299-1490), s. 29, b.337-338 
1228 Hasan-ı Rumlu, a.g.e., s.50, Peçevi İbrahim Efendi, a.g.e., C.II, s.83.  
1229 Mücteba İlgürel, “Osmanlı Topçuluğunun İlk Devirleri”, Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız Armağanı, 
TTK, Ankara: 1995, ss. 285-293, s. 286. -------, “Osmanlı Devleti’nde Ateşli Silahlar” Osmanlı 
Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları, C.6, ss.605-611, s.605.   
1230 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Kapıkulu Ocakları II, s.35. 
1231 “Topcı Haydar sadra turdı ki, top atmakda üstâd-ı kâmildi.” Neşrî, a.g.e., s.132. 
1232 Mücteba İlgürel, a.g.m., s.611.   
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karşı top kullanmamalarının onların topu bilmedikleri anlamına gelmeyeceğini ifade 

etmiştir1233. Gerçekten de Sırpların en azından 1380 yılında bazı küçük ateşli silahlar 

kullandığı kesin olarak bilinmektedir1234. Bununla birlikte; Niğbolu Savaşında (1396) da 

Osmanlı Kara Kuvvetlerinde top da bulunduğunu ifade eden çalışmalara rastlandığını 

belirtmek gerekir1235. 

Esasen, ateşli silahların 15. yüzyılda meydan savaşlarındaki etkisi oldukça 

tartışmalı bir konudur. Zira bu silahların bahse konu yüzyıl içinde savaş alanlarında klasik 

silahlar kadar etkili olmadığı, aksine çıkarttıkları duman ve sesin fazlasıyla karışıklık 

yarattıklarına dair bilgiler mevcuttur. I. Kosova Savaşını aktaran bir Sırp rahip, Sırpların 

kullandığı ateşli silahlar patladığında yeryüzünün inlediğini, havanın şimşek ile 

yankılandığını ve etrafın duman bulutuyla kaplandığını yazmıştır1236. Bu dönemde, hala 

büyük ölçüde süvariye dayalı hareketli savaş stratejilerine başvuran Osmanlı komuta 

merkezinin bu özelliklerinden dolayı ateşli silahları meydan savaşlarında kullanmayı 

tercih etmedikleri düşünülebilir.  

    Belirtilen tüm bu hususların tartışmalı olmasına ve kesinlik arz etmemesine 

karşın Osmanlıların her hâlükârda 14. yüzyılda ateşli silahlara aşinalık kazanmış 

oldukları ve 14. yüzyılın sonlarına doğru savaş meydanlarında olmasa bile kuşatma 

savaşlarında toplar kullandıkları hususunda çoğu tarihçi birleşmektedir1237. Osmanlı Kara 

Kuvvetlerinde tüfeklerin sistematik kullanımı ise toplara göre biraz daha geç olmuştur. 

Bazı çalışmalarda, Osmanlı Kara Kuvvetlerinde tüfeklerin kullanımının 1440 yılı 

civarlarında II. Murat’ın Macaristan Seferine başladığı belirtilmesine karşın1238; Osmanlı 

                                                 
1233 Feridun Mustafa Emecen, Osmanlı Klasik Çağında Savaş, s.30. 
1234 Djurdjica Petrovic, “Firearms in the Balkans on the Eve of and After the Ottoman Conquests of the 
Fourteenth and Fifteenth Centuries”, War: Technology and Society in the Middle East (ed. V. J. Parry - 
M. E. Yapp), London 1975, s. 164-194; s.164.  
1235 Niğbolu Meydan Muharebesi ve Yıldırım Bayezit, Haz. ATESE, s.32. 
1236 Mark Charles Bartusis, a.g.e., s. 335.  
1237 Gábor Ágoston, Osmanlı’da Savaş ve Serhad, s.84. Feridun Mustafa Emecen, a.g.e., s.30. Salim 
Aydüz, Tophâne-i Âmire ve Top Doküm Teknolojisi, s. 22-23 
1238 Vernon John Parry, a.g.m., s. 203. Kelly DeVries “Gunpowder Weapons at the Siege of Constantinople, 
1453”, War and Society in the Eastern Mediterranean, 7th-15th Centuries, Ed. Y. Lev (Leiden/New 
York/Cologne, 1997), ss.343-62, s.354-355 
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tarihî kaynaklarında 14. yüzyılın sonlarında ve 15. yüzyılın başlarında Osmanlı askerleri 

tarafından tüfekler kullanıldığını belirten ifadelere rastlandığını belirtmek gerekir1239. 

Üstelik, tüfeklerin Ankara Savaşında kullanıldığına dair bilgilere de rastlanmaktadır. 

Örneğin; Solakzâde, Ankara Savaşında (1402) Sırbistan kralı Lazar bağlı olan ve sağ 

kolda görev alan piyadelerin tüfekli olduklarını belirtmektedir1240. Sadece Solakzâde 

değil, bu savaşta Sırpların elinde tüfek olduğunu belirten pek çok kaynak da 

bulunmaktadır1241. Kemalpaşazâde, ise bu savaşta Osmanlı Kara Kuvvetlerinin 

merkezinde bulunan askerlerin tüfek ve zembereklere sahip olduğunu belirten ifadeler 

kullanmıştır1242. Eğer bu bilgiler doğruysa, Osmanlı Kara Kuvvetlerinde düzenli birlikler 

tarafından tüfek kullanılan ilk meydan savaşının Ankara Savaşı olduğunu söylemek 

mümkün olmaktadır. Fakat bu husus doğru olsa bile kullanılan bu tüfeklerin savaşın 

sonucuna tesir etmediği ortadadır.  

Esasen Gábor Ágoston’un da çok isabetli bir şekilde belirtiği üzere; cevap 

aranması gereken soru, “ateşli silahların ilk kez ne zaman kullanıldığı değil, ilk kez ne 

zaman askerî çatışmaların sonucunu belirleyecek kadar etkili kullanıldıklarıdır”1243. Bu 

soruya ilişkin yapılan tüm tetkikler, Osmanlı Kara Kuvvetlerinin 15. yüzyılın ilk yarısının 

sonlarından itibaren topları ve tüfekleri kuşatmalarda ve savaş meydanlarında etkin bir 

şekilde kullanmaya başladıklarına işaret etmektedir. II. Murat’ın saltanat dönemine 

tekabül eden bu dönemde, başta kapıkulları olmak üzere Osmanlı Kara Kuvvetlerinde 

ateşli silahların kullanımında uzmanlaşmış muharip birimlerin teşkilatlandırıldığı ve bu 

askerlerin savunma ve saldırı savaşlarında etkili sonuçlar almaya başladığı görülmektedir. 

                                                 
1239 Hadidî, a.g.e., s.112, Neşrî, a.g.e., s.695-697.  
1240 Solakzâde Mehmed Hemdemi Çelebi, a.g.e., C.I, s.99 
1241 Bu kaynakların geniş bir listesi için bkz. Caroline Finkel, “XV ve XVI. Asırlarda Büyük Meydan 
Muhaberelerinde Uygulanan Strateji ve Taktikler”, XV ve XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler, 
İslami İlimler Vakfı, İstanbul:1999, ss. 83-96, s.85-86  
1242 “…Biz önünde kılıç uralım. ‘Adû kine-cûy bizüm tüfekümüze, zenberekümüze kendüyi ursa olmaz.” 
Kemalpaşazâde (İbn Kemal), Tevârih-i Âl-i Osman, IV. Defter, Haz: Koji Imazawa, TTK Yayınları, 
Ankara: 2000. s.430. 
1243 Gábor Ágoston, Barut, Top ve Tüfek, s. 43. 
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Örneğin; “Gazavât-ı Sultan Murâd Han” adlı Anonim Gazavâtnâme’de, 1443-1444 

yıllarında Haçlı ordusunun Edirne’ye doğru gerçekleştirdiği yürüyüş sırasında Vidin, 

Niğbolu, Şumlu gibi kalelerin savunmasında top ve tüfekler gibi ateşli silahların 

kullanıldığı ifade edilmektedir1244. II. Kosova Savaşında top ve tüfeklerin birlikte 

kullandığı; hatta ordu merkezinin bu silahlarla tahkim edilerek tabur savaşının Osmanlılar 

açısından ilk örneklerinden birinin uygulandığı anlaşılmaktadır1245.  

Fatih Sultan Mehmet’in saltanat dönemiyle birlikte, yani 15. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren, Osmanlı Kara Kuvvetlerinin askerî teşkilat, üretim, sefer lojistiği ve 

savaş stratejileri bakımından ateşli silahların kullanımına tam manasıyla entegre olduğu; 

hatta 15. yüzyılda dünyada bunu tüm yönleriyle başarabilen tek devlet olduğu 

söylenebilir.  

Bu bağlamda, Osmanlı İmparatorluğunun 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

ateşli silahları bütünüyle orduya entegre etmesini 14. yüzyılda başlayan dönüşüm 

sürecinin bir sonucu olarak değerlendirmek gerekmektedir. Aslında bu süreç; emniyetli 

bir şekilde ateş edilebilir silahların üretimi, ateşli silahların kullanımı için gerekli olan 

barut, fitil, mermi ve bazı yedek parçaların lojistik olarak temin edilmesi, bu silahları 

profesyonelce kullanılabilen askerlerin ordu yapısında daimî olarak istihdam edilmesi ve 

ateşli silahlara dayalı askeri taktik ve stratejileri başarıyla uyulabilecek bir komuta 

merkezine sahip olunması için gereken süreyi kapsayan 100-150 yıllık doğal bir süreçtir. 

Sonuç olarak, Osmanlı Kara Kuvvetlerinin ateşli silahları ilk ne zaman kullanmaya 

başladıklarının irdelenmesinden ziyade, bahse konu 100-150 yıllık sürecin gelişim 

                                                 
1244 Gazavât-ı Sultân Murâd bin Mehemmed Hân, s.42-45. 
1245 “Gaziler kaza yağmuru gibi yağan toplara ve tüfeklere göğüs gerip karşı durdular. … Sultan Murat 
Han dahi oğlu Sultan Mehmet’i kendi alayına getirdi. Arabaları, yeniçerileri, topları, tüfekleri, şişli 
kalkanları önüne dizdirip önünü ve arkasını kale gibi berkitti.” Oruç b. Âdili’l- Kazzâz Kâtibü’l Edrenevî, 
Oruç Bey Tarihi, Haz. N. Atsız, s. 83. “Evvel def‘a Yanko la‘in ikitarafdan yürüyüp padişâhun iki kolunu, 
Anadolu ve Rum çerisini götürüp, sağ u sol kol sınup, pâdişâh girü yalınuz kaldı. Yeniçeri ve azeb önlerine 
tutup toplar ve tüfekler atıldı” Anonim Osmanlı Kroniği [Osmanlı Tarihi (1299-1512)], Haz. Necdet 
Öztürk, s.77. Caroline Finkel, a.g.m., s.87 
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aşamalarının tetkik edilmesine dair çalışmalar yürütülmesinin daha doğru olacağı 

düşünülmektedir.  

 

3.1.3.5.2 Ateşli Silahlar Bağlamında Osmanlıların İslam Dünyasındaki Komşuları 

(Akkoyunlular-Memlûkler-Safeviler) ve Barut İmparatorluğu Meselesi  

Ateşli silahların kullanımının bir ordunun başarısında paradigma değişikliği 

meydana getirecek düzeyde ileri bir seviyeye gelmesi için Osmanlıların yaşadığı gibi bir 

gelişim sürecinin yaşanmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla, 

Akkoyunlular ve Memlûkler gibi, ordu yapılarını ateşli silahların kullanımına entegre 

etmeyen devletlerin ordu envanterlerinde bu silahları bulundurmalarına ve hatta bazı 

savaşlarda kullanmalarına karşın son derece başarısız olmaları tesadüf değildir. 

Safevilerin Şah I. Tahmasb döneminde başlayan ateşli silah deneyimlerinin Şah I. Abbas 

döneminde gerçekleştirilen atılımlar sonrasında sonuç vermeye başlamasını da bu 

bağlamda değerlendirmek yerinde olacaktır.   

Bu noktada, Osmanlı İmparatorluğunun özellikle güneyindeki ve doğusundaki 

Müslüman devletlerle yaptığı savaşlardaki başarısını sadece Osmanlı Kara Kuvvetlerinin 

envanterinde bulunan top ve tüfeklere bağlamanın son derece hatalı bir bakış açısı 

olduğunu belirtmek gerekir. Üstelik, 15. yüzyılın ikinci yarısında sadece Osmanlılarda 

değil Anadolu’daki çeşitli Türk Beyliklerinde dahi başta toplar olmak üzere ateşli 

silahların bulunduğuna dair işaretlere rastlanmaktadır. Örneğin; 1461 yılında Fatih Sultan 

Mehmet Candaroğulları’dan [İsfendiyaroğulları] Sinop’u teslim aldığında kalede 2000 

topçu ile 400 top bulunduğu belirtilmektedir1246.  

Osmanlıların başarısı bu silahları bulundurmalarına değil; klasik Türk savaş taktik 

ve stratejilerini ateşli silahların kullanımına dayalı taktik ve stratejilerle 

zenginleştirebilecek beceriye, bilgi düzeyine ve insan kaynaklarına sahip olmalarına 

                                                 
1246 Franz Babinger, a.g.e., s.176. 
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borçlu olduğu düşünülmektedir. Bu başarıda, Osmanlıların çoğunluğu süvari olan askerî 

yapılarına düzenli piyade güçlerini dâhil edebilecek bir askerî organizasyon 

oluşturabilmelerinin payı büyüktür. Bu hususlara ek olarak; Akkoyunlular, Memlûkler ve 

Safevilerin ordularında da ateşli silahların bulunduğuna dair çok sayıda veri bulunduğunu 

da ifade etmek gerekir. 

Örneğin; Akkoyunluların top ve tüfek gibi ateşli silahları Uzun Hasan döneminde 

tanıdığı bilinmektedir. Hatta Otlukbeli Savaşı öncesinde ve sonrasında Akkoyunluların 

Venediklilerden birkaç top, bomba malzemeleri, tüfek, barut, gülle, kurşun ve 3000 duka 

değerinde muhtelif silahlarla birlikte birkaç yüz tüfekli asker temin etmeye çalıştıklarını 

dair bilgiler bulunmaktadır1247.  

Bu silahlar Osmanlılara karşı kullanılamasa da Akkoyunluların bu silahları temin 

edebildiği anlaşılmaktadır. Nitekim, 1478 yılında Uzun Hasan ölümünden sonra başa 

geçen Sultan Halil’in, Sultan Yakup ile giriştiği taht mücadelesi sırasında yaptığı meydan 

muharebesinde merkezde top ve tüfek kullandığını ve bu birliklerin Sultan Yakup’un 

öncü birliklerini [çarhacılarını] dağıttığına dair bilgiler mevcuttur1248. Lâkin bu birliklerin 

Sultan Halil’e önemli bir avantaj kazandırmasına rağmen onun bu avantajı 

kullanamadığını ve hem savaşı hem de hayatını kaybettiğini belirtmekte fayda vardır.  

Bu bağlamda, Akkoyunluların elinde ateşli silahları etkili ve güvenli bir şekilde 

kullanacak teknik bilgiye sahip profesyonel askeri bir sınıf bulunmamasının ve savaşların 

kaderini tayin etme amacıyla başvurdukları klasik askerî taktik ve stratejilerin bu 

silahların varlığıyla uyumlu olmamalarının Akkoyunlu ordusunu ateşli silahların 

kullanımında başarısız kıldığı ifade edilebilir.  

Esasen Akkoyunlular ile kıyaslandığında Memlûklerin ateşli silahlara çok daha 

aşina olduğu söylenebilir. Tarihi kaynaklara dayanarak Memlûklerin ateşli silahlara 13. 

                                                 
1247 Tufan Gündüz, a.g.e., s.52. Franz Babinger, a.g.e., s.267 
1248 Hasan-ı Rumlu, a.g.e., s. 550. 
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yüzyıldan itibaren bildikleri daha önce belirtilmişti. Bununla birlikte, İstanbul Harbiye 

Askerî Müzesinde Memlûk döneminden kalma çok sayıda top bulunduğu da 

görülmektedir. (Resim:140a-b-c) Her ne kadar bu topların büyük çoğunluğu donanmaya 

ait toplar olsa da ateşli silahların kullanımını ortaya koyan somut deliller olarak 

günümüze ulaşmaları oldukça önemlidir.  

Ayrıca pek çok yazılı kaynak Memlûk Kara Kuvvetlerinde de ateşli silahların 

kullanıldığını göstermektedir. Memlûklerin topları ilk defa 1360 yılında kullanmaya 

başladıkları ve 1389-1390 yıllarında yaşanan taht kavgaları sırasında kale savunma ve 

saldırı savaşlarında bu silaha yaygın bir şekilde başvurdukları ortaya konulmuştur1249. 

1432-33 yıllarında Kudüs’ten yola çıkarak Memlûk, Dulkadiroğulları, Karamanoğulları 

ve Osmanlı devletlerinin hâkim olduğu topraklardan Avrupa’ya seyahat eden Bertrandon 

De La Broquiere, Beyrut’ta yapılan kutlamalar sırasında kaleden top atıldığını 

belirtmektedir1250. Ayrıca Şam’da Mekke’den Kur’an-ı Kerim getiren kafilenin şehre 

giriş kutlamalarına da rastlayan seyyah, bu kafiledekilerin sıklıkla küçük bir top 

ateşlediklerinden bahsetmektedir1251. Seyyah yine yolculuğu sırasında Hama şehrinden 

yolculuk için gerekli malzemelerin yanı sıra bir tüfek de aldığını da ifade etmiştir1252. 

Bertrandon De La Broquiere’in bu ifadelerinden 15. yüzyılın ikinci çeyreğinde Doğu 

Akdeniz’de Memlûk hâkimiyetindeki alanlarda ateşli silahların yaygın olarak bulunduğu 

sonucuna ulaşılabilir.  

Hasan-ı Rumlu 1471 yılı olaylarını anlatırken Memlûklerin elinde bulunan 

Birecik Kalesini kuşatan Uzun Hasan’a karşı Mısır Sultanı Kayıtbay tarafından yardım 

amaçlı gönderilen Divitdar Yaş Beg’in ordusuyla birlikte Fırat nehrinin karşı yakasında 

durduğunu ve “top ve tüfekle Türkmenlerden birçoğunu ölüm toprağına 

                                                 
1249 David Ayalon, a.g.e., s. 2-3. 
1250 Bertrandon De La Broquiere, a.g.e., s. 130.  
1251 Bertrandon De La Broquiere, a.g.e., s. 143. 
1252 Bertrandon De La Broquiere, a.g.e., s. 159. 



437 
 

düşürdüğünü”1253 bildirmektedir. Bu ifadeler doğruysa, Akkoyunluların hem 

Osmanlılarla hem de Memlûklerle yaptıkları mücadeleler karşısında neden ateşli silahlar 

temin etmeye çalıştıkları hususunda çok daha açık bir şekilde ortaya koymaktadır.  

Memlûklerin, askerî organizasyonlarına ateşli silahlar kullanan profesyonel 

muharip birimler dâhil etmeye yönelik çeşitli girişimlerde de bulundukları görülmektedir.  

Örneğin; 1497 tarihinde Memlûk Sultanı Sedat Muhammed, merkezde ateşli silahlara 

sahip siyah kölelerden oluşan ve sayıları 500’ü bulan bir alay kurmuştur. Geniş haklar 

tanınan bu alayın çocuk yaştaki sultanın siyaseten güçlenmesine hizmet amacıyla 

oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Ateşli silahlara sahip olan bu piyadelerin temsil ettiği 

yeniliklere, bu askerlere tanınan geniş haklar da eklenince süvari geleneklere bağlı 

Memlûk askerleri isyan çıkartmışlar ve bu piyade alayının önemli bir kısmını öldürerek 

bu alayın dağılmasını sağlamışlardır1254.    

Bununla birlikte; Memlûklerin ateşli silahlar imalinde, özellikle de top üretiminde 

kayda değer bir mesafe kaydettiği söylenebilir. 16. yüzyılın başlarında Memlûk Sultanı 

Kansu Gavri’nin Kahire’nin güneyine bir tophane inşa ettirdiğine ve burada üretilen 

topların Akdeniz ve Kızıldeniz sahillerindeki kalelere yerleştirildiğine dair bilgiler 

bulunmaktadır1255. Nitekim, Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi neticesinde Reşid ve 

İskenderiye kalelerindeki silahların sayımını ihtiva eden 7 Mart 1517 tarihli bir Osmanlı 

raporunda, Reşid Kalesinde irili ufaklı şayka, darbzen, prankı tipi 100’ü geçen top ile 

birlikte 29 adet tüfek; İskenderiye Kalesinde ise 50’yi aşkın büyük tipte top tespit edildiği 

belirtilmektedir1256. Bununla birlikte, bu topların sadece sınır kalelerine ve önemli sahil 

merkezlerine yerleştirilmediği anlaşılmaktadır. İbn İyâs, Memlûk Sultanının 1510 yılında 

                                                 
1253 Hasan-ı Rumlu, a.g.e., s.507. 
1254 John Keegan, a.g.e., s.70. 
1255 Rahman Zaky, a.g.m., s.58  
1256 Feridun Emecen, Yavuz Sultan Selim, s. 269. 
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15 adet “makahil” adı verilen top üretilerek, bu topların arabalarla Ridaniye’de El Adil 

Türbesinin yakınlarına çekildiğini yazmıştır1257.  

Memlûklerin 16. yüzyılın başlarında ateşli silahlara önem vermesinin altında 

yatan temel nedeninin kuzeylerinde bulunan Osmanlı İmparatorluğunun ateşli silahlar 

teknolojisinde ulaştığı ileri seviyeden ziyade ateşli silahlara güçlendirilmiş bir 

donanmaya sahip olan Portekiz’in Akdeniz’de ve Kızıl Deniz’de varlığını gittikçe 

hissettirmesi olduğu düşünülmektedir. Zira Memlûklerin 1485-1491 yılları arasında 

yaşanan Osmanlı-Memlûk savaşlarında kazandığı başarılar ve Mercidabık Savaşı (1516) 

öncesinde sahip oldukları özgüven, onların Osmanlı ateşli silahlarının karada kendileri 

için büyük bir tehlike oluşturmadığını düşündüklerine işaret etmektedir. Üstelik 1485-

1491 Osmanlı-Memlûk savaşlarının bazılarında Memlûklerin de Osmanlılara karşı 

tüfekler ve toplar kullandığı görülmektedir1258. 

Bununla birlikte; Memlûklerin 1511’de Portekiz saldırısı nedeniyle Osmanlı’dan 

ateşli silâh yardımı aldıkları da bilinmektedir1259. İbn İyâs, bu tarihte Kansu Gavri’nin 

Yunus El Adilî’yi İstanbul’a göndererek Osmanlılardan ateşli silahlar ve çeşitli 

mühimmatlar istendiğini ve II. Bayezid’in de Memlûklere bunlarla birlikte 300 top ve 4 

kantar barut gönderdiğini yazmıştır1260. Bu bağlamda; Memlûkler açısından ateşli 

silahların Osmanlı, Akkoyunlu, Safeviler gibi İslam dünyasından gelebilecek tehlikelere 

karşı değil, öncelikli olarak deniz yoluyla Hristiyan dünyasından gelebilecek tehlikelere 

karşı bulundurulması gereken silahlar olarak algılandığı öne sürmek mümkündür. Ancak 

Memlûk Kara Kuvvetlerinin gerekli gördükleri durumlarda İslam dünyasındaki 

komşularına karşı bu silahları kullanabildikleri hususunun tekrar belirtmek gerekir.  

                                                 
1257 İbn İyâs, Bedâi‘ ez- Zuhûr fî Vekâi‘ ed- Duhûr, C.IV, Haz. Muhammed Mustafa, Kahire:1984, s. 
196.  
1258 Shai Har-El, Struggle for Domination in the Middle East: The Ottoman-Mamluk War, 1485-1491, 
Brill, Leiden, Netherlands: 1995, s. 139-142. 
1259 Salim Aydüz, “XIV.-XVI. Asırlarda, Avrupa Ateşli Silah Teknolojisinin Osmanlılara Aktarılmasında 
Rol Oynayan Avrupalı Teknisyenler (Taife-i Efrenciyan)”, Belleten, LXII, 235, Ankara, ss. 779-830. s. 
785. 
1260 İbn İyâs, a.g.e., C.IV, s.196-201.  
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Yukarıdaki sunulan bilgiler ve değerlendirmeler ışığında; Memlûklerin ateşli 

silahları Osmanlılardan önce tanımalarına rağmen, bu alanda Osmanlılar kadar 

ilerlemedikleri ve ateşli silahların kullanımını içeren askerî taktik ve stratejilere pek 

rağbet etmedikleri tespitini yapmak mümkündür. David Ayalon, bu durumun ateşli 

silahların kullanımındaki hantallık ve bunların etkin bir şekilde kullanımı için gereken 

askerî taktiklerin Memlûklerin süvari savaşına dayalı taktikleriyle uyuşmamasına 

bağlamaktadır1261. Carlo Maria Cipolla, Memlûklerin bu silahlara sahip olmalarına karşın 

14. ve 15. yüzyıl toplarının açık alanlarda etkisiz kaldıklarının ve Memlûklerin açık arazi 

savaşlarında stratejik ve taktik yönden üstün olduklarının bütünüyle bilincinde 

olduklarını öne sürmektedir1262.   

Michael Scott Neiberg ve Vernon John Parry’nin ise bu konuya askerî gelenekler 

açısından yaklaşmışlardır. Neilberg, Japonya’daki samuraylar ile Mısır’daki 

Memlûklerin, ateşli silahların yayılımına, askeri güç üzerindeki tekellerine karşı bir tehdit 

oluşturdukları için direndiklerini yazmıştır1263. Parry, Memlûklere göre binicilikteki 

maharetin ve yayın, mızrağın ve kılıcın kullanılmalarındaki ustalığın her şeyin üstüne 

geldiğini; yeni silahlar kabul edildiği takdirde alışık olunan silahların büyük kısmından 

feragat etmeyi gerektireceğini ve buna ek olarak tüfeğin sahip olduğu ağırlığı sebebiyle 

atsız olarak savaşmayı icap ettirmesinden dolayı köklü bir süvari geleneği olan Memlûk 

askerlerinin tüfekle savaşı kabullenmeyerek, tüfeğe olumsuz anlamlar yüklediğini ifade 

etmiştir1264. Gábor Ágoston ise, yeni silah teknolojilerine karşı takınılan tutumun çoğu 

toplumda görülen genel bir olgu olduğu akılda tutulması gerektiğini belirterek; yeni 

tekniklerin ve silahların varlığı silahlı güçlerin yeniden inşası ve yapılandırılması işini 

mecbur kıldığını; bu tarz değişimlerin inşa edilen yapı içerisinde yer almayan veya 

                                                 
1261 David Ayalon, a.g.e., s.107-108  
1262 Carlo Maria Cipolla, a.g.e., s.47 
1263 Michael Scott Neiberg, a.g.e., s.60 
1264 Vernon John Parry, “İslam’da Harp Sanatı”, s. 204 
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toplumdaki statüleri olumsuz yönde etkilenecek olan çeşitli askerî grupların direniş ve 

muhalefetine yol açtığını vurgulamıştır1265. 

Yeni silahlara karşı gösterilen bu direnişte hem Hristiyan dünyasında hem de 

İslam dünyasında dinî söylemlere sıklıkla başvurulduğu söylenebilir. Örneğin; Avrupa’da 

hafif zırhlı piyade ile ağır zırhlı süvari ilişkisini yeniden şekillendiren kundaklı yayların 

1139’da toplanan İkinci Laterano Konsili tarafından Hıristiyanlar arasında birbirine karşı 

kullanımının yasakladığı bilinmektedir1266.  Daha önce ifade edildiği üzere; başlangıçta 

Avrupa’daki şövalyeler de ateşli silahlara pek sıcak yaklaşmadıkları anlaşılmaktadır1267. 

Ancak Hristiyan dünyasında ateşli silahlara karşı geniş bir tepki oluşmadığını ifade etmek 

de mümkündür. Bununla birlikte; Memlûklerin, Hz. Muhammed döneminde 

kullanılmayan silahların kullanımına rağbet edilmemesi ve Müslümanların birbirlerine 

karşı ateşli silah kullanmalarının tasvip edilmemesi gerektiği hususunda bir söylem 

geliştirerek ateşli silahlara karşı toplumsal bir tepki geliştirdiğini ifade çalışmalar 

bulunmaktadır1268. Yalnız, bu çalışmalarda da bahse konu tepkilerin sadece söylem 

düzeyinde olduğunu ve Memlûklerin ateşli silahları kullandıkları hususu 

vurgulanmaktadır.  

Bu noktada; meselenin dini açılardan ziyade askeri gelenekler, üretim olanakları 

ve savaş stratejileri bağlamında ele alınmasının daha yerinde olacağı düşünülmektedir. 

Bu kapsamda; Feridun Mustafa Emecen’in “Osmanlı İmparatorluğunun doğudaki 

komşularının ateşli silahları dini kaygılardan öte daha çok savaş sistemlerinin 

mantığında ve savaşkanlık adabında yer almadığı için kullanmadıkları”1269 tezinin 

oldukça isabetli olduğu söylenebilir. Robert Irwin de Memlûk ordusunda ateşli silahların 

kesinlikle ihmal edilmediğini, Memlûk ordusunun bu konuda psikolojik bariyerleri 

                                                 
1265 Gábor Ágoston, Osmanlı’da Strateji ve Askeri Güç, s.133. 
1266 Alfred W. Crosby, a.g.e., s. 76.  
1267 Kelly DeVries, Medieval Military Technology, s.160-161. 
1268 David Ayalon, a.g.e., s.106-109. Feridun Mutafa Emecen, Osmanlı Klasik Çağında Savaş, s.44-45. 
1269 Feridun Mutafa Emecen, a.g.e., s.10. 
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bulunmadığını; ancak onların sorunlarının daha çok hammadde, üretim ve lojistik 

sorunlardan kaynaklandığını düşündüğünü ifade etmiştir1270; ki bu tespitin de son derece 

yerinde olduğu değerlendirilmektedir.  

Memlûklerdeki bu duruma karşın; Osmanlıların teknolojik yeniliklere karşı 

muhafazakâr bir tutum sergilemediğini, üstelik ateşli silahların lehine bir dinî söylem 

geliştirdiğini söylemek mümkündür. Osmanlıların, yeni askerî teknolojileri ve silahları 

İslam topraklarını genişletmede sağladığı fayda açısından “Bid‘at-ı Hasene” şeklinde 

yorumladığı anlaşılmaktadır1271. Esasen dine aykırı olamayan, bir ihtiyacı karşılayan ve 

bilimsel gelişmeler sonucu geliştirilen icatlar, gelenekler ve hatta kurumlar “bid‘at” 

kavramının dışında tutulduğu ve bid‘at-ı hasene şeklinde adlandırıldığı söylenebilir. Bu 

bağlamda; bid‘at-ı hasene kavramının, muhtevası dinin temel kurallarının içinde olup 

icrası şerrî olarak açıkça ortaya konmayan şeyler için kullanıldığını belirtmek gerekir. 

Bilindiği üzere, “bid‘at” daha çok dini hayatta ilgili değişimlerle ilgili bir kavramdır. Bu 

anlamda askeri teknolojideki gelişmeler ilk bakışta bu kavramla ilgisiz görülebilir; ancak 

meseleye Osmanlıların kuruluşunun ilk yıllarından itibaren kullandıkları cihat ve gazâ 

söylemlerinden bakıldığı zaman bu kavramın askerî teknolojiyle olan ilişkisi daha açık 

bir şekilde görülebilmektedir.   

Yukarıdaki açıklamalar ışığında; Osmanlıların 15. ve 16. yüzyıllarda özellikle 

askerî teknoloji ve silahlar konusunda son derece açık fikirli yaklaşımlar sergilediğini 

ifade etmek mümkündür. Nitekim, Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanlı 

İmparatorluğunun siyasi, askerî, kültürel ve toplumsal yapısıyla ilgili çok yerinde tespitler 

yapan Ogier Ghiselin Busbeq’in Osmanlıların top ve havan topu gibi faydalı gördükleri 

icatları kullanmaya meyilli olduklarından ve onlardan başka hiçbir milletin yabancıların 

                                                 
1270 Robert Irwin, “Gunpowder and Firearms in the Mamluk Sultanate Reconsidered”, The Mamluks in Egyptian and 
Syrian Politics and Society, Ed. Michael Winter and Amalia Levanoni, Brill, Leiden-Boston: 2004 ss.117-142 s.128   
1271 Gábor Ágoston, Osmanlı’da Strateji ve Askeri Güç, s.131. 
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faydalı icatlarından yararlanma noktasında daha fazla bir gayret göstermediğini; “Hiçbir 

millet değerlerinde gördüğü faydalı bir icada karşı Türkler kadar az nefret 

göstermemiştir. Mesela, Türkler büyük ve küçük toplar ve bizim sair birçok icatlarımızı 

derhal benimsemişlerdir” sözleriyle belirtmesi son derece dikkat çekicidir1272. Hiç 

kuşkusuz Osmanlı toplumu içinde de ateşli silahların kullanımına dair bazı itirazların 

olduğu bilinmektedir. Bu itirazların 16. yüzyılda “Tüfek icat oldu mertlik bozuldu, Eğri 

kılıç paslanmalıdır” mısralarıyla halk edebiyatına bile yansıdığı görülmektedir1273. 

Ancak Osmanlı devlet yönetiminin erken devirlerden itibaren ateşli silahların lehine açık 

bir tutum sergilemesinin Osmanlı toplumu içindeki bu itirazların artmasını engellediği ve 

ateşli silahların Osmanlı toplumunda yiğitlik ve mertlikle özdeşleşen seymenlik ve efelik 

gibi geleneklerin bir parçası haline geldiğini savını ortaya atan çalışmalara rastlamak da 

mümkündür1274.  

Bu sava karşın, 14 yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar ateşli silah 

teknolojisinde yaşanan yenilikleri ordusuna sürekli bir şekilde entegre etme kaygısı 

taşıyan Osmanlı devlet ricalinin, 16. yüzyıldan itibaren başta reaya olmak üzere toplumun 

çeşitli kesimlerinin tüfek ve tabanca gibi hafif ateşli silahları taşımamalarına yönelik 

yasaklar getirerek çeşitli tedbirler geliştirmeye çalıştığını belirtmek gerekir.  Örneğin; 

Hüdavendigar, Karesi ve Biga Sancaklarına 1528 yılında gönderilen fermanlarda; dirlik 

tasarruf edenler dışında kimsenin tüfek taşımaya yetkili olmadığı vurgulanmıştır1275. 

Amasya beyine 1560 tarihinde gönderilen bir hükümde ise reaya ve levent taifesinden 

tüfeklerinin alınıp gönderilmesi ve bunların tüfek kullanmaktan men edilmesi istendiği 

ve 1565 yılında Bursa İnegöl, Domaniç, Pazarcık, Bilecik ve İnönü kadılarına kimsenin 

                                                 
1272 Ogier Ghiselin Busbeq, a.g.e., s.173.  
1273 Ahmet Ağır, “Köroğlu’ndan Erken Dönem Cumhuriyet Şiirine Edebiyat ve Teknoloji”, Erciyes 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.29, 2010/2, ss.57-74, s.62.  
1274 Yunus İnce, “Osmanlı Devleti’nde Barutun ve Ateşli Silahların Kullanımının Yaygınlaşması”, 
Tarihçiliğe Adanmış Bir Ömür Prof. Dr. Nejat Göynüç'e Armağan, Selçuk Üniversitesi, Konya: 2013, 
ss.503-522, s.520.  
1275 Mücteba İlgürel, “Osmanlı İmparatorluğunda Ateşli Silahların Yayılışı”, Tarih Dergisi, S. 32, İstanbul: 
1979, ss.301-318, s. 302 



443 
 

tüfek kullanmasına izin verilmemesine dair hüküm gönderildiği görülmektedir1276. 

Mehmet Halife, 1659-60 yılları arasında Sultan IV. Mehmet’in Süleyman Paşa’yı 

Bursa’dan Halep’e varıncaya kadar teftiş ve incelemelerde bulunmakla görevlendirdiğini; 

reaya’nın ve reaya olmadığı halde hünkâr kulu olduğunu ispat edemeyen herkesin elinden 

tüfeğini aldığını ve sayıları 100.000’e yaklaşan bu tüfekleri İstanbul’a gönderilip 

Cebehâne’ye teslim edildiğini yazmıştır.1277   

Aslında yukarıdaki örnekleri çoğaltmak mümkündür. Zira özellikle 16. yüzyılın 

ikinci yarısında Anadolu’da yaşanmaya başlanan sosyal ve ekonomik problemlerin yol 

açtığı isyanlarla birlikte halkın elinde ateşli silahların bulunmasının Osmanlı 

İmparatorluğunun iç nizamı için ciddi bir tehdit oluşturduğu son derece açıktır. Bu 

yüzden askerlerin dışındaki kişilerin tüfek kullanmalarına ilişkin cezalar gittikçe 

şiddetlendiği ve bu yasağa uymayanlar kürek konarak cezalandırılmaya başladığı 

görülmektedir1278.  

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde; ateşli silahlara ilişkin Memlûklere 

oranlara çok yenilikçi ve açık fikirli tavırlar sergileyen Osmanlı devlet ricali ve 

ümerasının bu silahların kullanımını askerî bir düzlemde tutmak için çaba sarf ederek 

ateşli silahların toplum içinde yayılmasını engellemeye çalıştığı ve bu silahların halkın 

günlük hayatın bir parçası olmasının önüne geçmek istediği söylenebilir.    

Ateşli silahların Safevi İmparatorluğundaki yayılımı meselesi ise başlangıçta ateş 

gücü becerisi oldukça yetersiz olan bir askerî yapının yaklaşık 100 yıl içerisinde ne derece 

hızlı bir değişim gösterebildiğini ortaya koyması bakımından son derece dikkat çekicidir. 

Safevilerin, İran coğrafyasında idariyi ele almalarından kısa bir süre sonra yaklaşık olarak 

1506-1508 yılları arasında top ve tüfeğin kullandıkları belirtilmektedir1279. Ancak 16. 

                                                 
1276 Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 3 Numaralı 
Mühimme Defteri (966-968/1558-1560) Özet ve Transkripsiyon, Dîvân-ı Humâyûn Sicilleri Dizisi I., 
Ankara 1993, Hkm. 900, 986 ve 994, s.400, 440 ve 443.  
1277 Mehmet Halife, a.g.e., s.93 
1278 Mücteba İlgürel, a.g.m., s. 304. 
1279 Vernon John Parry, “İslam’da Harp Sanatı”, s. 203 
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yüzyıl başlarında Safevi ordusunda az sayıda ateşli silah bulunduğuna ve Safevilerin bu 

silahları askerî yapılarına ve savaş stratejilerine entegre ederek etkili bir şekilde 

kullanamadıklarına dair çok sayıda veri bulunmaktadır. Çaldıran Savaşından (1514) önce 

Safevilerin elinde ateşli silahlar olduğuna çeşitli belgelerle ortaya konulmuştur1280. Fakat 

16. ve 17. yüzyıl Osmanlı tarihî kaynaklarında Çaldıran Savaşında Safevilerin ateşli 

silahlar kullandığına dair hiçbir ifadeye rastlanılmadığını belirtmek gerekir. Yine de Şah 

İsmail’in Çaldıran Savaşından sonra yaklaşık bir yıl içinde 2000 tüfek ve 50 topun 

imalatını emrettiğine1281 ve Şah İsmail’in emriyle 1515 yılında Mirza Şah Hüseyin adlı 

bir komutanın emrinde 2000 kişilik tüfekli askerî birlik oluşturulduğuna fakat bu 

girişimlere karşın bu birliğin pek başarılı olmadığına dair bilgiler mevcuttur1282.  

Bununla birlikte, Şah I. Tahmasb devrinde Safevilerin Özbeklerle yaptıkları Cem 

Savaşında (1528) top ve tüfekler kullanması1283; onların ateşli silahların kullanımında 

mesafe aldıklarını göstermektedir. Safevi-Özbek Savaşlarına ilişkin birinci ağızlardan 

gelen duyumları anılarına aktaran Babür İmparatorluğunun kurucusu Babür Şah’ın 

ifadeleri, ateşli silahların kullanımında Safevilerin Özbeklere karşı Osmanlı savaş 

usullerini uyguladığına işaret etmektedir1284. Safevilerin bu savaş usullerini, Osmanlılarla 

yapmış oldukları savaşlardan ve Osmanlı Ordusundan Safevi Ordusuna geçen 

askerlerden öğrenmiş olması muhtemel gözükmektedir. Nitekim, 16. yüzyılda 

seyahatlerini ve gözlemlerini kaleme alan Venedikli bir tüccarın adını zikrettiği Safevi 

Kara Kuvvetleri topçu kumandanı Trabzonlu Ağa Musa Bey’in eski bir Osmanlı topçusu 

                                                 
1280 J.L. Bacque-Grammont, Les Ottomans, Les Safavides et leurs voisins, Contribution à l’histoire des 
relations internationales dans l’Orient İslamique de 1514 à 1524, İstanbul, 1987, s.167-168’den aktaran 
Caroline Finkel, a.g.m., s.87 
1281 Caroline Finkel, a.g.m., s.87 
1282 Feridun Mustafa Emecen, a.g.e., s.39. 
1283 Douglas E. Streusand, Ateşli Silahlar Çağında İslam İmparatorlukları: Osmanlılar, Safeviler, 
Babürler, Ufuk Yayınları, İstanbul:2013, s. 153. Jean-Paul Roux, a.g.e., s.371. 
1284 “…Şahzade Tahmâsp Irak’tan kırk bin adam ile Rum usulü tüfenk ve arabalar tanzim edip süratle 
gelir”. “…Kızılbaşlar, Rum tarzında araba, darbzen ve tüfenkendaz tertip edip kendilerini örtüp 
vurmuşlar. İki bin araba ve altı bin tüfenkendaz varmış.” Zahireddin Muhammed Babür, a.g.e.,  s.559 ve 
569. 
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olma ihtimali büyüktür1285. 16. yüzyılda Safevilerin sadece Osmanlıların ateşli silahlar 

konusunda sahip olduğu profesyonel insan kaynaklarının değil, Osmanlı ateşli silahlar 

teknolojisinin transferini sağlamaya çalıştıkları da anlaşılmaktadır. Örneğin, Yavuz 

Sultan Selim devrinde Osmanlı Kara Kuvvetlerinin Aras suyunu geçerken aşırı yağışlar 

sebebiyle çamura saplandığı için bıraktıkları bir topu ve top arabasını çıkartan Safevilerin, 

bu topun modeline göre 50 topu arabasıyla birlikte imal edebildikleri belirtilmektedir1286. 

1573- 1576 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğuna yaptığı seyahatin günlüklerini tutan 

Stephan Gerlach ise Safevilerin son zamanlarda Portekizlerden top aldıklarını ve Yavuz 

Sultan Selim’in Van’a gönderdiği top döküm ustalarının Safevilere iltica ederek 80 kadar 

küçük top döktüklerini ifade etmiştir1287.  

Bu bilgilere karşın, Rusya’nın İran ordusuna gerekli lojistik yardımı yaptığı 

Osmanlı’ya ait vesikalarda zikredilen bir husus olduğunu görülmektedir1288. Ayrıca Şah 

I. Tahmasb döneminde Portekizden 200 top satın alınmış olduğu, Portekizli subaylar 

tüfekli birlikler konusunda Safevilere yardım ettiği ve Şah Muhammed Hûdabende 

döneminde Rusya, Toskana Dukalığı ve Papalıktan topçuluğu geliştirmeye yönelik 

yardım istendiği bilinmektedir1289. Bu nedenle, İran’a ve İslam dünyasına ateşli silah 

teknolojisinin aktarımındaki tek yolun Osmanlı olmadığını göz önünde bulundurmak 

gerekmektedir.  

16. yüzyılda topların nakliyesi için arazilerin ve suyollarının müsait olmayışı ve 

top imalatı için gerekli hammaddelerin az oluşu da top imalatlarında ve eldeki topların 

                                                 
1285 Bu hususa ek olarak; Ağa Musa Bey’in Venedikli tüccara Şah İsmail’in Bayram Bey adında bir 
kumandanı seçkin birliklerden oluşan 10.000 kişilik bir ordu ve orta büyüklükte iki top ile Van Kalesine 
üzerine gönderdiğini fakat bu topların “topçuların iyi eğitimli olmaması ve kale duvarlarının sağlamlığı” 
nedeniyle etkili olamadığından bahsetmesi dikkat çekicidir. Tufan Gündüz, “Venedikli Bir Tüccarın 
Seyahatnamesi”, Seyyahların Gözüyle Sultanlar ve Savaşlar, ss.123-217, s.147-148 
1286 Feridun Mustafa Emecen, Yavuz Sultan Selim, s.129 
1287 Stephan Gerlach, a.g.e., C.I, s.379 
1288 “…Evvelâ saadetlü Padişah hazretlerine âsi olmasına sebep Mosku Beyi olmuştur. Bu taraftan 
Padişahlara sizin ile dostluğumuz mukarrerdir, düşmanız ile düşmanız derler. Şah-ı zelâlet penaha gerçi 
asker göndermez, amma tüfenk ve barut, kökürt, ok, olun, temir, kurşşun, bakır ve bundan maada kese kese 
nakaratlar sene ber sene eksik etmez.”  Akdes Nimet Kurat, a.g.e., içinde EK No:XI. (Kazanlı ? ) Rahman 
Kulu’dan (Kırım Müftüsüne ?) 1635. s. 042. 
1289 Kaveh Farrokh, a.g.e., s.39.   
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sefer alanlarına taşınmasında Safeviler için engel teşkil ettiği belirtilmektedir1290. Ancak 

yine de onların büyük topların üretilebildiği ve özellikle müstahkem kalelerin bazılarında 

bu toplardan bulunduğuna dair bilgiler mevcuttur. Örneğin; Şeref Han, 1586 yılında 

Osmanlılar ile Safeviler arasında Tebriz ele geçirme mücadelelerini aktarırken, Şah I. 

Tahmasb zamanından beri Güvercinlik Kalesinde bulunan, Şah’ın ünlü toplarından biri 

olan ve 10 öküzün onu zorlukla çektiği “Kelekuş Topu” adlı büyük bir toptan 

bahsetmektedir1291.   

Bu örnekler, 16. yüzyılda Safevi Ordusunda top ve tüfek kullanıldığını açıkça 

ortaya koymaktadır. Bununla birlikte; aynı yüzyılda Osmanlı ve İran coğrafyasını ziyaret 

eden Avrupalı seyyahların veya elçilerin önemli bir bölümünün Safevilerin elinde az 

sayıda ateşli silah olduğunu veya bu silahlardan hiç bulunmadığını belirtmesi son derece 

dikkat çekici bir husustur.  Örneğin; Jean Chesneau, 1548 yılında Kanuni Sultan 

Süleyman’ın karşısına çıkmayan Şah I. Tahmasb’ın Osmanlı top ve tüfeklerinden çok 

korktuğunu, Şah’ın ordusunun bunlarla teçhiz edilmediğini ve İranlıların bu silahları 

kullanmayı bilmediğini ifade etmiştir1292. Hans Dernschwam’ın eserinde “İran, Türkiye 

kadar kudretli ve zengin değil. Fakat muharip bir millettir. Topu yoktur.” ifadesini 

kullanmıştır1293. Venedik’in İstanbul elçisi Domenico Trevisano ise 1554 tarihli 

raporunda, Şah I. Tahmasb’ın elindeki silah ve topların çok az sayıda olduğunu ve bunları 

yapacak zanaatkârlarının da bulunmadığını yazmış olduğu görülmektedir1294. Bu 

örnekleri çoğaltmak mümkündür ve böyle ifadelerin çokluğu 16. yüzyılın sonlarına kadar 

Safevi ordusunda ve toplumunda ateşli silahların çok yaygın olmadığını 

düşündürtmektedir. Nitekim, Özdemiroğlu Osmanpaşa’nın 1578/79 Kafkasya ve İran 

seferine katılan ve Şamahı şehrinin fethedilmesine tanık olan adı bilinmeyen bir Osmanlı 

                                                 
1290 Gábor Ágoston, Barut, Top ve Tüfek, s. 71. 
1291 Şeref Han, a.g.e., s.279. 
1292 Jean Chesneau, a.g.e., s.54 ve 57.  
1293 Hans Dernschwam, a.g.e., s.202. 
1294 Erhan Afyoncu, a.g.e., s.171.  
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müellifinin aktardığına göre; 16. yüzyılın sonlarında bile İran ve Azerbaycan 

coğrafyasında top veya tüfek sesi işitmeyen şehir ve kasabalar bulunması, bu kanıyı 

oldukça güçlendirmektedir1295.  

Bununla bağlamda; Safevilerin ateşli silahlarla ilgili olarak 16. yüzyıl boyunca 

yaşadığı bu süreci, [Osmanlıların da 14. yüzyıl ilâ 15. yüzyılın ilk yarısı arasında yaşadığı 

gibi] bir geçiş devri olarak ele almanın daha yerinde olacağı düşünülmektedir. Ateşli 

silahların Safevi ordusunun askerî yapısına ve savaş stratejilerine entegre edilmesi 

sürecinde dönüm noktasının, Şah I. Abbas döneminde İngilizlerden alınan yardımlarla 

daimî tüfekçi ve topçu birliklerinin oluşturulması olduğu hususunda çağdaş tarihçiler 

birleşmektedirler1296. Nitekim, 1605 yılında Şah I. Abbas’ın Van Kalesini Kuşatması 

incelendiğinde; Safevi ordusunun çağının kuşatma tekniklerini haiz olduğu, metrisler 

kurup toprak sürdüğü ve lağımlar atıp toplarla Van Kalesi surlarını dövdüğü 

görülmektedir. Bununla birlikte; bu dönemde Safevi ordusunun kale kuşatma ve savunma 

savaşları konusunda oldukça tecrübeli olan Osmanlı askeri karşısında yetersiz kaldıkları 

dikkatlerden kaçmamaktadır. Zira Topçular Kâtibi Abdülkadir Efendi, sur üzerindeki 

Osmanlı topçularının İran toplarını etkisiz hale getirdiğini ve Osmanlı askerlerinin yaptığı 

metris baskınlarının Safevi ordusuna önemli kayıplar verdiğini belirtmektedir1297.  Ancak 

yine de Şah I. Abbas dönemi ve sonrasında Safevi askerlerinin ateşli silahların 

kullanımıyla ilgili yeterlilik düzeylerinin son derece arttığı söylenebilir. Örneğin; 1635 

1635 yılında IV. Murat’ın Revan Kuşatmasında, Revan Kalesinden gelen atışları ciddi 

tehlikeler yaratabildiği ve hatta metrislerde Safevi askerlerinin yeniçerilerle “tüfeng 

cengi” yapabilecek düzeye geldikleri görülmektedir1298. (Resim:141a-b)  

                                                 
1295 “Ve şehrin halkı, kat’â ve tüfek sadâsı işitdikleri yoğimiş. Her biri bî-hûş ve bî-‘akl olup serâsime 
oldular.” Târîh-i Osman Paşa [Özdemiroğlu Osman Paşanın Kafkasya Fetihleri (H. 986-988/M. 
1578-1580) ve Tebriz’in Fethi (H. 993/M. 1585)], Haz. Yunus Zeyrek, Kültür Bakanlığı, Ankara: 2001, 
s.32.    
1296 Kaveh Farrokh, a.g.e., s.39.  Salim Aydüz, Tophâne-i Âmire ve Top Doküm Teknolojisi, s. 34. 
Feridun Mustafa Emecen, a.g.e., s.39. Zafer Gölen, a.g.m., s.160. Douglas E. Streusand, a.g.e., s.156-159.  
1297 Topçular Kâtibi Abdülkadir Efendi, a.g.e. C.I, s.392.  
1298 IV. Murâd’ın Revân ve Tebriz Seferi Rûz-Nâmesi, Haz. Yunus Zeyrek, s.61. 
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17. yüzyılın ortalarına gelindiğinde ise Safevilerin doğu ülkeleri arasında ateşli 

silahları en yetkin kullanan imparatorluklardan haline geldiği ve hatta bu nedenle 

Osmanlı İmparatorluğu ve Babür İmparatorluğuyla birlikte İslam dünyasının “Barut 

İmparatorlukları” arasında gösterildiği görülmektedir.  

Bu noktada, “Barut İmparatorlukları” kavramına da değinerek bu kavrama ilişkin 

yapılan itirazlara kısaca değinmek gerekmektedir. Günümüzde Batı dünyasında Osmanlı, 

Babür ve hatta Şah Abbas sonrası Safevi Devletinin kendi bölgelerinde merkezi bir güç 

oluşturmalarında ateşli silahların yaygın kullanımının birincil rol oynadığı kanısından 

yola çıkarak, bu devletlere “Barut İmparatorlukları” denildiği görülmektedir1299. Son 

çeyrek yüzyıl içinde bu kavrama Çin ve Japonya’nın da eklendiği söylenebilir. Aslında, 

Avrupa merkezci bir bakış açısıyla üretilen bu kavramın; sosyoloji, tarih, ekonomi ve 

siyaset bilimleri açısından incelendiğinde eleştiriye açık pek çok yönü bulunduğu 

düşünülmektedir. Nitekim, son yıllarda gerçekleştirilen bazı çalışmalarda bu kavramın 

terk edilmeye başlandığı ve bahse konu imparatorlukların tarihsel kökenleri, siyasal 

yapıları, ekonomik ilişkileri, sosyal yaşantıları ve imparatorluk kültürleri gibi kendine 

özgü belirleyici özelliklerinin bir bütün olarak ele alındığı görülmektedir1300.  

Barut imparatorluğu tanımının bir ölçüde, 16. yüzyılın ilk yarısında 

Osmanlılardan edindikleri ateşli silahlar vasıtasıyla Hindistan’ın büyük bir bölümünü ele 

geçiren Babür İmparatorluğunun başarısı karşısında ortaya çıktığını ifade etmek 

mümkündür. Zira ateşli silahların askerî organizasyonlara entegre edilmesinde yaklaşık 

100-150 yıllık bir süreç yaşayan ve bu süreç öncesinde ve içerisinde merkezi devlet 

yapılarını oluşturarak tedrici fakat kalıcı egemenlik sahaları oluşturan Osmanlılar ve 

                                                 
1299 Marshall G. S. Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, 
Chicago: University of Chicago Press, USA: 1974. -------, İslam’ın Serüveni, Barut İmparatorlukları ve 
Modern Zamanlar, C.III, Çev. Berkay Ersöz, Phoenix Yayınevi, Ankara: 2017.  William H. McNeill, 
“The Age of Gunpowder Empires, 1450-1800”, Islamic & European Expansion: The Forging of a 
Global Order, Ed. Michael Adas, Philadelphia: Temple University Press, USA: 1993, ss. 103-139. 
Douglas E. Streusand, a.g.e.,  
1300 Örneğin bkz. Stephen F. Dale, The Muslim Empires of the Ottomans, Safavids and Mughals, 
Cambridge University Press, UK:2009.     
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Safevilerin aksine; Babür Şah’ın 16. yüzyılın ilk çeyreğinde ateşli silahların etkin 

kullanımıyla kazandığı zaferlerle hızla Hint alt kıtasını ele geçirmesinin barut 

imparatorluğu tanımıyla daha çok uyuştuğu düşünülmektedir. Buna karşın, ateşli 

silahların etkin kullanımının Babür İmparatorluğunun başarısındaki en önemli etken 

olarak görülmesinin bazı sorunlu yanları bulunduğu gibi ateşli silahın kolaylıkla 

benimsenmesi ve yarattığı etki derecesinde açıklamaya muhtaç bazı soru işaretleri 

bulunmaktadır. Nitekim, Bozkır savaş geleneklerine ve askerî düzenine son derece bağlı 

olması gereken Timur İmparatorluğu kökenli Babür ordusunun Memlûk, Safevi ve hatta 

Osmanlı ümerası içinde bile var olduğu ifade edilen ateşli silahları benimsememe 

tutumuna girip girmediği hususu önemli bir soru alanıdır.  Bu hususa ek olarak; ateşli 

silahların kullanımının Hindistan’da sadece Babür İmparatorluğu tarafından bilinen bir 

silah olmadığını; ateşli silah üretimi ve kullanımının bu coğrafyada egemenlikleri 

bulunan bazı Racalık ve Sultanlıklarda da görülebildiğini belirtmek gerekir. Örneğin; 

günümüzde Lizbon Askerî Müzesinde bulunan Gucerat Sultanı Bahadır Şah döneminde 

1533 yılına ait 23,5 cm kalibreli, 6,11 m. uzunluğunda, 19.499 kg. ağırlığında ve 43 kilo 

demir yuvarlaklar atabilen büyük top Hindistan’da top döküm teknolojisinin 16. yüzyılın 

ilk yarısında geldiği yeri göstermesi bakımından ilgi çekicidir1301.  

Osmanlı İmparatorluğu söz konusu olduğunda ise “barut imparatorluğu” tanımı 

çok daha büyük soru işaretlerini beraberinde getirmektedir. Esasen, günümüzde Osmanlı 

askerî tarihi hakkında detaylı çalışmalar sunan bazı tarihçiler Osmanlı İmparatorluğunun 

barut imparatorluğu olarak değerlendirilmesine açık bir şekilde karşı çıkmakta ve bu 

kavram çerçevesinde yapılan değerlendirmelerle küçük bir beyliğin gelişim ve değişimini 

içeren büyük bir sistemin oluşumunun göz ardı edilmesine itiraz ederek, barut 

                                                 
1301 Military Museum Lisbon, Ed. Museu Miliar/Lisboa, Legal Deposit No: 136743/99 p.117-118  
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imparatorluğu kavramıyla Osmanlı Devletinin büyümesine ilişkin açıklamalarda 

teknolojinin aşırı bir şekilde ön plana konulduğunu öne sürmektedirler1302.  

Barut imparatorluğu kavramındaki en temel hatanın; bu sıfatla nitelenen 

imparatorlukların elde ettiği başarı ve merkezî gücün kaynağının birincil derecede ateşli 

silahlara bağlanması olduğu düşünülmektedir. “Savaşların, başarılı komutanlar tarafından 

savaş meydanlarında uygulanan stratejilerle kazanıldığı ve kazanılan bu savaşların tarih 

çizgisinin ana güzergâhını belirlediği” yaklaşımıyla dünya tarihini “savaşlar ve fetihler 

tarihi” olarak algılayan bu bakış açısındaki en temel hata; kimi zaman orduların 

gücü/güçsüzlüğü, başarısı/başarısızlığı, talihi/talihsizliği ile kazanılan veya kaybedilen 

savaşların aslında kısa ve orta vadeli sonuçları olan birer olay olduğu gerçeğini göz ardı 

edilmesi ve bu olayları etki alanı yüzlerce yıl süren sosyal, ekonomik, kültürel olgularla 

karıştırmalarıdır. Ayrıca askerî tarihin asıl düzlemindeki ekonomik, sosyolojik, 

teknolojik ve kültürel etkenleri ikinci plana koyarak, ülkelerin tarihinin dünya haritası 

üzerine kurulmuş sanal bir stratejik düzlem üzerinden okunmaya çalışılması bu 

yaklaşımın bir diğer temel hatasıdır. Nitekim, çalışmasını resmi arşiv kayıtları, çağdaş 

kronikler, günlükler, raporlar, seyahatnameler gibi birincil kaynaklara dayandıran 

tarihçilerin önemli bir bölümü sosyal, ekonomik ve politik gelişimleri bütüncül bir 

yaklaşımla ele aldıklarından Osmanlı imparatorluğunun “barut imparatorluğu” olarak 

tanımlanmasına karşı çıkmaktadırlar. Hiç kuşkusuz ateşli silahların dünya askerî tarihinde 

yarattığı devrim niteliğindeki değişimi kavrayabilen devletler kısa sürede kendilerine 

geniş bir egemenlik alanı yaratabilmişlerdir. Fakat bu devletlerin başarısını ateşli silahlara 

dayalı teknolojik üstünlüğe endekslemekten ziyade kendi çağlarının gerektirdiği yapısal 

değişim ve dönüşümleri başarıyla gerçekleştirebilmelerini sağlayan politik, bürokratik, 

ekonomik ve yönetimsel becerilerine bağlamak daha yerinde bir tutum olacaktır.  

                                                 
1302 Rhoads Murphey, a.g.e., s.15-16. ---------“Ottoman Expension 1451-1556: Consolidation of Reginonal 
Power”, Early Modern Military History 1450-1815, ss.43-59, s. 43. Salih Özbaran, Osmanlı’yı Özlemek 
ya da Tarihi Tasarlamak, İmge Kitabevi, Ankara: 2007, s-195-206 
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Bu bağlamda, Klasik Dönemde Osmanlı İmparatorluğunun büyümesini ve 

dünyanın en güçlü imparatorluklarından biri haline gelmesini sağlayan temel etmenin 

ateşli silahlar değil, Osmanlı devlet yönetimi ve sisteminin başarısı olduğu öne 

sürülmektedir. Osmanlı İmparatorluğunun 17. yüzyıldan itibaren yaşamaya başladığı 

başarısızlıkları da bu bakış açısıyla değerlendirmek gerekmektedir. Nitekim, 17. ve 18. 

yüzyıllarda Osmanlı askerî teknolojisinin dünya üzerindeki hiçbir devletten ciddi bir 

düzeyde geride olmamasına karşın1303, bu dönemlerde kaybettiği savaşların ve toprakların 

çok olmasının altında yatan temel nedeninin Osmanlı devlet sistemindeki bozulmalar 

olduğu son derece açıktır. 

Sonuç olarak, ateşli silahların Osmanlı İmparatorluğuna askerî alanda sağladığı 

üstünlüğün onların teknolojik olarak daha ileri seviyede olmasından değil; ateşli silahları 

açık alanda hareketli savaş stratejileriyle birlikte kullanabilmelerini ve organize kuşatma 

savaşlarını yapabilmelerini sağlayan askerî yapıyı ve lojistik organizasyonları tesis 

edebilmesinden kaynaklandığı savunulmaktadır.  

Yukarıda sunulan bilgiler ve Osmanlı İmparatorluğunun ateşli silahlarla olan 

ilişkisini ortaya koyan meselelerle ilgili değerlendirmelerin akabinde; Klasik Dönem 

Osmanlı Kara Kuvvetlerinin savaş stratejilerine, sefer organizasyonlarına ve askerî 

teşkilatına derin bir şekilde nüfuz eden ateşli silahların iki ana unsuru olan tüfekler ve 

topların yapısal özellikleri, bunların hangi muharip birimler tarafından nasıl kullanıldığı 

ve askerî taktik ve stratejilerdeki yeri hususlarında daha detaylı bilgiler verilmesinin 

konumuz açısından daha tamamlayıcı olacağı değerlendirilmektedir:  

3.1.3.5.3 Klasik Dönem Osmanlı Tüfekleri  

Daha önce de değinildiği üzere; Osmanlı Ordusunda tüfeklerin ilk olarak hangi 

savaşta kullanıldığı hususu tartışmalıdır. Bununla birlikte; askerî tarih araştırmalarında, 

bir silahın bir orduda ilk olarak ne zaman kullanıldığının tespitinden ziyade, bir silahın 

                                                 
1303 Gábor Ágoston, Barut, Top ve Tüfek, s. 242 
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hangi zaman diliminden itibaren bir ordunun askerî gücünün ve savaş meydanında 

uyguladığı taktiklerin bir parçası olduğunun tespit edilmesinin daha önemli olduğu 

düşünülmektedir. Bu bağlamda, Osmanlı Ordusunda tüfeklerin 15. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren etkin olarak kullanılmaya başlandığının ve Osmanlı askerî 

taktiklerinin bir parçası haline geldiğinin ifade edilmesinin tek başına yeterli olacağı 

düşünülmektedir.  

 Osmanlı Kara Kuvvetlerinde kullanılan ilk tüfek tipinin, kısa namlulu küçük bir 

el topunu andıran bir tür arkebüz olduğu düşünülmektedir. Günümüzde, Avrupa’daki 

müzelerde 15. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen bu türde bazı tüfek örneklerine rastlamak 

mümkündür. (Resim:142) Türkiye’deki müzelerde bu tür tüfeklere son derece nadir 

rastlanmaktadır. Feridun Emecen, İbrahim Hakkı Konyalı’nın Aya İrini Kilisesi’nde bu 

türde bir silahı tahta kundağıyla birlikte tespit ederek fotoğrafını yayımladığını ve bunun 

ilkel tüfek tipinin ilk örneklerin biri olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etmiştir.  

Ancak müellif bu tüfeğin envanter kaydının belirsiz olduğunu ve müze yetkililerinden bu 

tüfeğin akıbetiyle ilgili bir bilgi edinilemediğini de belirtmiştir1304. Bununla birlikte; 

bahse konu tüfeğin Askerî Müzenin envanterinde halen kayıtlı olduğu, müzenin 

deposundan bulunduğu ve envanter belgesinin altında İbrahim Hakkı Konyalı’nın da 

imzasının bulunduğu bilgisi edinilmiştir1305. (Resim:143)  

 Çağdaş kaynakların hemen hepsi arkebüzleri ilk kullanışlı tüfek türü olarak 

tanımlamaktadırlar. Erken dönem arkebüzlerin bir tetik mekanizmasının bulunmadığı ve 

ağızdan doldurulan bu tüfeklerin tıpkı toplar gibi falya deliklerinde bulunan fitilin 

ateşlenmesiyle kullanıldığı görülmektedir. Bir başka ifadeyle, arkebüzler fitilli tüfeklerin 

ilk örneklerini oluşturmaktadır. Son derece ağır olan bu tüfeklerin herhangi bir destek 

veya dayanak olmaksızın dengede kalmasının güç olması ve ateşleme için çok barut 

                                                 
1304 Feridun Mustafa Emecen, Osmanlı Klasik Çağında Savaş, s.34-35 ve 66. YN: Emecen, bu silahı kısa 
namlulu bir topu andırdığı için “şakaloz” olarak tanımlamaktadır. 
1305 Genelkurmay Başkanlığı, Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı’nın 24 Eylül 2012 tarihli ve 7850-
116-12/AR-GE 75299 sayılı Serkan Emir Erkmen’e hitaplı yazısı.  
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harcamasından dolayı fazla geri tepmesi gibi nedenlerle genellikle çengel veya çatal 

biçiminde bir desteğin üzerine çatılarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Nitekim, bu tüfeğin 

ismini de Almanca çengel manasına gelen “haken”den türeyen “hakenbüsche” 

kelimesinden aldığı; bu kelimenin Fransızcaya “harquebuse”, İtalyancaya “archibugio” 

ve “archibuso”, İspanyolcaya ve Portekizceye “arcabuz” ve İngilizceye “arquebus” olarak 

geçtiği bilinmektedir1306. Bu kelimenin Osmanlı Türkçesine de “arkebüz” veya “arkibuz” 

şeklinde geçtiği görülmektedir1307. Bu çerçeveden bakıldığında, kelime anlamından yola 

çıkarak bu tür tüfekleri günümüz Türkçesine “çengelli tüfek” olarak çevirmek 

mümkündür. Ancak Osmanlı tarihî kaynaklarında “arkebüz” kelimesine çok sık 

rastlanmadığını ve “tüfeng” veya “tüfenk” kelimesinin daha sık kullanıldığını ifade etmek 

gerekir.  

Hantallıkları ve düşük isabet oranları sebebiyle bu silahların 15. yüzyılda savaş 

meydanlarında ciddi bir etki yaratmadığı söylenebilir. Buna karşın, zırh giyimlerinin güç 

ve kalite bakımından doruk noktasına çıktığı 15. yüzyılda vücut zırhlarını kolaylıkla 

delebilmeleri ve korkutucu etkiler yaratabilmeleri gibi nedenlerle arkebüzlerin özellikle 

Avrupa’da sıklıkla tercih edildiklerine dair çok sayıda veri bulunmaktadır. Örneğin; 

Niccolo Machiavelli arkebüz taşıyan piyade birlikleriyle ilgili şu ifadeleri 

kullanmıştır1308:    

 “...Arkebüzlü adamlar savaşın diğer işlerinde pek 
kullanılmasalar da bir tek şey de çok yararlıdırlar: 
Köylüleri korkutup korudukları bir geçitten kaçırırlar, 
çünkü tek bir arkebüzlü adam köylüleri silahlı başka 20 
adamdan daha fazla korkutacaktır.” 

Bununla birlikte; 15. yüzyılın sonlarına gelindiğinde erken dönem arkebüzlerin 

daha hafif ve kullanışlı bir tetik mekanizmasına sahip fitilli tüfek türlerine dönüşmeye 

başladığı ve böylelikle orduların içindeki kullanım alanlarının genişlediği görülmektedir. 

                                                 
1306 Gábor Ágoston, Osmanlı’da Savaş ve Serhad, s.67-68 
1307 Osman Zeki Pakalın, a.g.e., C.I, s.80 
1308 Niccolo Machiavelli, a.g.e., s. 95. 
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Fitilli tüfeklerin yaşadığı bu değişimde temel etkenlerin barut ve metalürji teknolojisi ile 

birlikte ateşleme mekanizmasında yaşanan gelişmeler olduğu değerlendirilmektedir. 

Özellikle, tetik sistemine bağlı bir tür kilitli fitil mekanizmasının geliştirilmesinin hafif 

ateşli silah teknolojisinin yaygınlaşması açısından son derece önemli bir merhale olduğu 

düşünülmektedir.  

Bahse konu ateşleme mekanizmanın ana unsuru “S” biçiminde olan “serpentin” 

veya “yılankavi” olarak adlandırılan metal bir parçadır. Dünyada fitilli tüfeklerin 15. ve 

17. yüzyıllar arasında yaygın olarak kullanılmasına önemli katkılar sunduğu bilinen 

serpentin, ucunda bulunan yanan fitil tetik çekildiğinde ateşleme tavasına değmekte ve 

böylece barut ateşlenerek tüfeğin mermisinin fırlatmasını sağlamaktaydı1309*. 

(Resim:144) 

Osmanlı tüfek yapım teknolojisinin, dünyada fitilli tüfeklerin ateşlenmesini 

pratikleştiren bu tetik tertibatının [yani serpentin mekanizmasının] geliştirilmesine 

önemli katkılar sunduğu belirtilmektedir1310. Bu tüfeklerin kullanımının [erken dönem 

tüfeklere göre daha kolay olmasına karşın] zahmetli olduğu ve dikkat gerektirdiği 

söylenebilir. Bu silahı kullanan bir askerin öncelikle namlu ağızından barut koyarak onu 

harbi ile sıkıştırması, ardından aynı işlemi kurşun için yapması ve fitili ateşleyerek tetik 

koluna basması gerekmekteydi. Ateşlemenin ardından ikinci bir atış için namlunun içinin 

temizlenerek aynı işlemlerin yapılması gerekliydi; ki bunun seri atışların 

gerçekleştirilmesinde tüfekçileri yavaşlatan bir husus olduğu söylenebilir. Bu nedenle, bir 

fitilli tüfeğin ateşlenmesinin eğitimli bir asker için yaklaşık 1 dakikalık [ya da biraz daha 

az] bir zaman aldığı düşünülmektedir.  

                                                 
1309 Michael S. Neiberg, a.g.e., s.67. Feridun Mustafa Emecen, a.g.e, s.46. Gábor Ágoston, Barut, Top ve 
Tüfek, s. 127. 
* YN: İngilizcede (ve genel olarak Batı literatüründe) bu ateşleme tertibatı “matchlock” olarak 
bilinmektedir. Çakmaklı ateşleme tertibatı ise “flintlock” olarak adlandırılmaktadır. Esasen “lock” kelimesi 
bir ateşli silahın ateşlenmesi için kullanılan itici kilit sistemine verilen genel bir addır.  
1310 Feridun Mustafa Emecen, a.g.e, s.42. 
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Bunula birlikte; bu tüfeklerin kullanımda bazı sorunların da olduğu 

anlaşılmaktadır. Öncelikle bu silahların menzilinin 80 ilâ 100 metreyi arasında olduğunu 

ve ateş sıklığı fazla olmadığı söylenebilir1311. Ayrıca namlunun ortalama 7-8 ateşleme 

sonrasında ısındığı da belirtmektedir ki1312; [namluya konulan barutun miktarına, barut 

ve namlu çeliğinin kalitesine ve ateşlemeler arasındaki süreye göre ısınma periyotlarının 

değişkenlik gösterebileceğini düşünülmekle birlikte] belirtilen bu hususta ciddi bir 

haklılık payı olduğu değerlendirilmektedir. Ateşlemede kullanılan fitillerin de özellikle 

soğuk ve yağışlı havalarda sorun yaratabilmesi göz önünde bulundurulması gereken bir 

diğer husustur.  

Müze ve koleksiyonlardaki örnekler incelendiğinde, Osmanlı Kara Kuvvetlerinde 

fitilli tüfeklerin 17. yüzyılın sonuna kadar yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. 

Aslında fitilli tüfeklerin 17. sonuna kadar kullanılmasının ilk etapta yadırgatıcı bir husus 

olduğunu düşünmek mümkündür. Zira yine müze ve koleksiyonlardaki örnekler, 16. 

yüzyılın ortalarında icat edilen çakmaklı tüfeklerin ancak 17. yüzyılın ikinci yarısına 

gelindiğinde Osmanlı askerleri arasında da yaygınlaştığını ortaya koymaktadır. Çakmaklı 

tüfeklere geçiş sürecinin bu kadar uzun bir zaman almas durum; yaklaşık 100-150 yıllık 

bir süreç içerisinde Osmanlı Kara Kuvvetlerinde fitilli tüfeklerin askerî geleneklerin ve 

alışkanlıkların bir parçası haline gelmesi, üretim sisteminin [yani hammadde temini, 

üretim araçlarının devamlılığı ve imalat ustalarının bulunması gibi bir sistemin 

bütününün] yerleşik bir yapıya kavuşmuş olması, cebehânelerde büyük miktarlarda fitilli 

tüfek stokunun bulunması ve ilk dönem çakmaklı tüfeklerin ateşleme sisteminde sıklıkla 

sorunlar çıkması gibi belli başlı sebeplerle açıklanabilir. Bununla birlikte, Klasik Dönem 

Osmanlı Devletindeki yeni silah teknolojilerine açık olma temayülünün burada da 

                                                 
1311 Michael S. Neiberg, a.g.e., s.67 
1312 Feridun Mustafa Emecen, a.g.e, s.48. 
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kendisini gösterdiği ve Osmanlı Kara Kuvvetlerini oluşturan tüfekli piyade birliklerinin 

17. yüzyılın sonlarından itibaren büyük ölçüde çakmalı tüfeklere geçtiği anlaşılmaktadır.   

Çakmaklı Tüfeklerin en temel özelliği kendiliğinden ateşlenebilir bir ateşleme 

sistemin sahip olmasıdır. Bu sistemde, tetik çekildiği zaman “horoz” adı verilen tetik 

mekanizmasının üstüne yerleştirilmiş metal çekiç barut haznesine [falya] çarpmakta ve 

horuzun arasında bulunan çakmak taşı bir kıvılcım çıkartarak ateşlemeyi 

gerçekleştirmekteydi. (Resim:144b) 

Batılı kaynaklar çakmaklı tüfeğin 1589-1633 yılları arasında yaşayan Marin Le 

Bourgeois adlı bir usta tarafından XIII. Louis için geliştirildiğine öne sürmektedir1313. 

Bununla birlikte, çakmaklı tüfeklerden önce 16. yüzyılın ilk yarısı içinde geliştirilen 

çarklı tüfeklerin, çakmaklı tüfeklerin gelişiminin adeta habercisi olduğunu ifade etmek 

gerekir. Zira çarklı tüfeklerin barutu ateşleme ihtiyacını ortadan kaldıran ilk ateşleme 

mekanizmasına sahip tüfekler olduğunu ileri sürmek mümkündür. Bu tüfekler, bir çark 

mekanizmasının barut haznesinde bulunan kükürtlü demire sürtünerek kıvılcım 

çıkartması esasına göre çalışmaktaydılar. (Resim:144c) 17. yüzyılda Osmanlı tarihî 

kaynaklarında geçen “zenberekli/zemberekli tüfeklerin” bu tür tüfekler olduğunu 

düşünmek mümkündür. Osmanlı Kara Kuvvetlerinde bu tür tüfeklerin kullanımına dair 

çok sayıda veriye rastlanmakla birlikte, bunların fitilli veya çakmaklı tüfekler kadar 

yaygın olmadığını ifade etmek mümkündür.   

Çakmaklı tüfeklerin, fitilli tüfeklerde yaşanan rüzgâr ve hafif yağmur gibi 

olumsuz hava koşullarından etkilenmesi sorununu kısmen çözdüğü anlaşılmaktadır1314. 

Ancak ilk dönem çakmaklı tüfeklerinin de bazı sorunları olduğu; çakmağın çabuk 

                                                 
1313 Helmut Nickel, “Arms & Armors: From the Permanent Collection”, The Metropolitan Museum of 
Art Bulletin, New Series, Vol. 49, No. 1, Arms & Armors: From the Permanent Collection (Summer, 
1991), pp. 9-64, p. 43. 
1314 Michael S. Neiberg, a.g.e., s.67 
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yıpranması, horozun barut tablasına yanlış açıdan vurması veya kolay kırılıp düşmesi gibi 

sebeplerle fitilli tüfekler kadar güvenilir olmadığı savunulabilir1315. 

Bu nedenle, 17. yüzyıldan 19. yüzyılın ilk yarısına kadar dünyada yaygın olarak 

kullanılan çakmaklı tüfeklerin mekanizmasında bazı kayda değer değişiklikler yaşadığını 

ve bazılarının bölgesel üretim ekolleri oluşturduğunu ifade etmek gerekir. Örneğin; 

Osmanlı Kara Kuvvetlerinde 17. yüzyıldan itibaren İspanyol zemberekli tetik 

tertibatından geliştirilmiş olan “miqeuelet tetikli” çakmaklı tüfeklerin yoğun olarak tercih 

edildiği anlaşılmaktadır. (Resim:144d) Ancak Osmanlıların, 1688 yılında Sébastien Le 

Prestre de Vauban tarafından geliştirilen ve “Vauban çakmağı” adı verilen bir çeşit 

birleşik ateşleme tertibatına sahip tüfekler kullandığı da bilinmektedir1316. Vauban 

çakmağına sahip tüfekler askerlerin koşullara göre fitil veya çakmak kullanmasına olanak 

sağlaması bakımından dikkat çekici bir özelliğe sahip olduğu ve 18. yüzyılın başlarından 

itibaren Avrupa’da yaygınlaştığı belirtilmektedir1317. (Resim:144e)  

 Klasik Dönem Osmanlı tüfekleri yapısal ve biçimsel özellikleri bakımından dikkat 

çekici niteliklere sahiptir. Esasen, Klasik Dönem Osmanlı tüfekleri söz konusu olduğunda 

tek bir tüfek tipinden bahsetmek mümkün değildir. Osmanlı tarihî kaynakları ve vesikalar 

Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde farklı ağırlıklara, çaplara ve namlu 

uzunluklarına sahip çok sayıda tüfek türünün adı geçmektedir. Bu tüfeklerin bir kısmının 

bölgesel yapım ekollerine göre adlandırıldığı görülmektedir. Örneğin; 17. yüzyılın 

başında bir Osmanlı vezirinin cebehânesine bulunan tüfeklerden “Cezayirî”, “Frengî”, 

“Rumî”, “İstanbulî”, “Alaman”, “Macarî”, “Macarî Zemberekli” ve “Kir-i Moton” gibi 

isimlerle bahsedildiği görülmektedir1318. Yine 1636 tarihli bir başka defterde de “Cezayir 

                                                 
1315 Gábor Ágoston, Osmanlı’da Savaş ve Serhad, s.88 
1316 Gábor Ágoston, a.g.e., s.88 
1317 Warfare in Europe 1650-1792, Ed. Jeremy Black, Routledge Publishing, USA:2018 içinde 
Christopher Storrs and H. M. Scoot, “The Military Revolution and the Europen Nobility C. 1600-1800”, 
War in History, pp.1- 41, p.29-30.  
1318 Halil İnalcık, “The Diffusion of Fire-arms”, War, Tecnology and Society in the Middle East, Ed. V.J. 
Parry and M.E. Yapp, London 1975, ss. 195-217, s.197. 
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Tüfeği”, “Arpacıklı Cezayir Tüfeği”, “Armudî Başlıklı Cezayir Tüfeği”, “Nalpare 

Yaldızlı Büyük Tüfek”, “Nalpare Tokmak Tüfek”, “Nalpare Macar Tüfeği”, “Küçük 

Çarklı Tüfek”, “Ejder Ağızlı Sarı Tüfek”, “Şeşhaneli Tüfek” ve “Kaval Tüfek” gibi 

tüfeklerden bahsedilmektedir1319. Ayrıca Osmanlı tarihî kaynaklarında Brescia gibi ünlü 

merkezlerde yapılan İtalyan menşeli “Talyan Tüfekleri”nden de bahsedilmektedir1320. 

Şeşhaneli tüfeklerin yivli namluya sahip tüfekler, kaval tüfeklerin yivsiz namluya sahip 

tüfekler ve ejderha ağızlı tüfeklerin [ejderhan tüfekler] ise geniş namlu ağızları ejderha 

şeklinde olan tüfekler olduğu bilinmektedir. Bu tüfeklerin ağırlıkları, çapları ve 

uzunlukları hakkında da fikir sahibi olunmasına karşın, bunların nitelikleri hakkındaki 

bilgilerimiz oldukça genel olduğundan cebehâne envanterlerinde yer alan ifadelerden 

yola çıkarak bu tüfeklerin ayırt edici özelliklerini içeren kesin bir sınıflama çalışması 

yapmak mümkün değildir. Böyle bir çalışmanın yapılabilmesi için öncelikle vesikalarla 

müze envanterlerinde yer alan tüfekler hakkında karşılaştırılmalı bir çalışma yapılması 

gerekmektedir. 

Bununla birlikte; Klasik Dönem Osmanlı tüfeklerini “ağır metris tüfekleri” ve 

“piyade tüfekleri” ve “kısa tüfekler” şeklinde üç ana sınıf altında incelenmesinin yerinde 

olacağı düşünülmektedir.   

Ağır metris tüfekleri, kuşatmalarda siperlerde veya kale savunmasında kullanılan 

tüfeklerdir. Müzelerdeki örneklerden yola çıkarak bu tüfeklerin namlu boylarının 

genellikle 125 cm. ilâ 150 cm. arasında; namlu çapının ise 20 mm. ilâ 35 mm. arasında 

değiştiği görülmektedir. Fakat namlu uzunluklarının 130-160 cm. arasında, namlu çapının 

ise 20-29 mm. olduğunu belirten çalışmalar da bulunmaktadır ki1321; günümüze ulaşmış 

                                                 
1319 Feridun Mustafa Emecen, a.g.e, s.43. 
1320 Vernon J. Parry, “İslam’da Harp Sanatı”, s. 211. YN: Uzun tüfeklere Osmanlılar tarafından “dalyan” 
denildiği ve dalyan kelimesinin aynı zamanda uzun boylu insanlar için kullanılan bir sıfat olduğu 
bilinmektedir. Ancak bu kelimenin İtalyanca “talyan” kelimesinden gelip gelmediği hususu tartışmalıdır. 
Bkz. Ferdi Güzel, “Dalyan Kelimesinin Kökeni Üzerine”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim 
Dergisi, Yıl:2017, 6(4), ss. 2132-2143. 
1321 Gábor Ágoston, “Tüfek” DİA, Cilt 42, Yıl: 2012, ss.459-461, s. 461. -------, Barut, Top ve Tüfek, s. 
127. Feridun Mustafa Emecen, a.g.e., s.42. 
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tüm örnekler incelenmediğinden bu verilerin tespitlerimizle yakın ve kabul edilebilir 

veriler olduğu söylenebilir. Uzun ve geniş çaplı namluları ve büyük kundakları olan bu 

metris tüfeklerinin ağırlıklarının genellikle 5 kg. üzerinde olan silahlar olduğu tespit 

edilmiştir. (Resim:145)  

Hafif tüfekleri; çatışmalarda, savaşlarda veya kuşatmalarda genellikle piyadeler 

tarafından kullanılan tüfekler olarak tanımlamak mümkündür. Bu tüfeklerin namlu 

boylarının 100 cm. ilâ 150 cm. arasında; namlu çaplarının ise 13 mm. ilâ 20 mm. arasında 

değiştiği görülmektedir. Bazı erken dönem fitilli tüfek örneklerinin namlu çaplarının 44 

mm.’ye kadar çıktığı görülmektedir. Bazı çakmaklı tüfek örneklerinde ise namlu 

çaplarının 25 mm.’nin üstüne çıktığı görülmektedir. 17. ve 18. yüzyıl çakmaklı 

tüfeklerinin namlu çaplarının genellikle 13 mm. ilâ 16 mm. arasında olduğu tespit 

edilmiştir. İmalatta kullanılan malzemelerin cinsine ve namlu çap veya uzunluklarına 

göre bu tüfeklerin ağırlıklarının değiştiği görülmektedir. Ancak bu silahların 

ağırlıklarının ortalama 3,5-4 kg. arasında olduğu belirten çalışmalar bulunmaktadır1322. 

Hafif tüfeklerin piyadeler tarafından kullanmaya uygun silahlar olduğu; namlu uzunluğu, 

çapı gerekse üretim özellikleri bakımından diğer tüfek türleri arasında en fazla çeşidi 

bulunan tüfekler söylenebilir. (Resim:146a-b) 

Kısa tüfekler ise daha çok yakın mesafeli çarpışmalarda, siperlerde ve deniz 

savaşlarında kullanılması tercih edilen; namlu boyları 65 cm. ilâ 99 cm. arasında değişen 

tüfeklerdir. Ancak boyu 100 cm’yi biraz geçen bazı tüfekleri de bu sınıfa dahil edebilmek 

mümkündür. Bu tüfeklerin namlu çapları 13 mm. ilâ 19 mm. arasında değişebildiği; fakat 

“karabina” tarzı tüfeklerde olduğu gibi, namlu çapları 20 mm. ilâ 30 mm. arasında değişen 

oldukça kısa türleri bulunabildiği görülmektedir. Bu tüfeklerin en dikkat çekici 

özelliklerinden biri de süvariler tarafından kullanılmaya müsait olmalarından dolayı 

tüfekli süvari birliklerinin yaygınlaşmasına katkı sağlamış olmalarıdır. (Resim:147a-b)  

                                                 
1322 Gábor Ágoston, a.g.m., s. 461 Feridun Mustafa Emecen, a.g.e., s.42. 
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 Ateşleme sistemi, namluların yivli/yivsiz olması, ağırlık ve ebatlar gibi farklar 

dışında, Klasik Dönem Osmanlı tüfeklerinin yapım nitelikleri, biçimsel karakterleri ve 

süsleme özellikleri bakımdan kendine özgü tüfekler olduğu söylenebilir. Osmanlı fitilli 

ve çakmaklı tüfekleri de dünyadaki diğer örnekleri gibi ağızdan doldurulan ve her 

seferinde tek atış gerçekleştiren tüfeklerdir. Tüfek namluları çelikten veya menevişli 

çelikten döküm tekniğinde yapılmış olduğu bilinmektedir1323. Bu namlular genellikle 

içten silindirik olmasına karşın dıştan köşeli veya silindirik bir şekle sahiptirler. 16. 

yüzyıldan itibaren Osmanlı tüfek namlularının Dımışkî çelikten üretildiğini belirten 

çalışmalar da bulunmaktadır. Örneğin; Arnold Pacey, Dımişkî çeliklerin uzun şeritler 

halinde dövüldükten sonra kor halindeyken çarklarla döndürülerek spiral biçimine 

getirildiğini, şeritlerin kenarları kesin bir biçimde uyuştuğunda kaynaklanarak 

birleştirildiğini ve böylece spiral biçimin düzgün bir namlu haline geldiğini ifade etmiştir. 

Ayrıca Pacey, Dımişkî çeliklerin desenini göstermesi için asitle dekorlanan bu komplike 

namluların daha güçlü olduğunu ve kaynağı uzunlamasına yapılan Avrupa namlularına 

kıyasla bu namluların çatlama veya patlama ihtimali daha düşük olduğunu da 

belirtmiştir1324.  

 Yapılan tetkikler uyarınca, namlu yivlerinin Osmanlı tüfek namlularında Avrupa 

tüfek namlularına göre daha geç görülmeye başladığı sonucuna ulaşmak mümkündür. 

Osmanlıların “şeşhaneli” adı verdikleri yivleri Avrupa’daki namluların aksine daha derin 

olduğu belirtilmektedir1325. Osmanlı tüfek namlularında farklı biçimlerde gezlere de 

rastlamak mümkündür. Genellikle namlu üstünde tetik mekanizmasının hemen yanında 

bulunan gezlerin metal bir bileziğin orta üst tarafına açılmış bir yiv veya kemer 

                                                 
1323 Aysel Çötelioğlu, Askerî Müze Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Ateşli Silahlar Kataloğu, Askerî 
Müze, Harbiye/İstanbul:2001, s.18.  
1324 Arnold Pacey, Technology in World Civilization: A Thousand-Year History, The MIT Press, 
USA:1991, s.80 
1325 Aysel Çötelioğlu, a.g.e., s.18.  
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biçimindeki bir levha üzerine açılmış delik veya delikler şeklinde olduğu görülmektedir. 

(Resim:148)  

Klasik Dönem Osmanlı tüfeklerinde dipçik, kabza ve kundağın genellikle ahşap 

olduğu görülmektedir. İsmail Hakkı Uzunçarşılı tarafından yayımlanan 1573 tarihli bir 

vesikaya dayanarak 16. yüzyılın ikinci yarısında bazı mirî tüfeklerin kundağının ıhlamur 

ve kara ağaçlardan yapıldığı sonucunu çıkartmak mümkündür1326. Bununla birlikte; 1640 

Tarihli Es‘ar Defterindeki kayıtlar 17. yüzyılın ortalarında ceviz ağacı, akça ağacı ve 

gürgen ağacından yapılan kundakların oldukça revaçta olduğunu da 

düşündürtmektedir1327. Klasik Dönem Osmanlı tüfeklerinin dipçikleri de ayırt edici 

niteliklere sahiptir. Dipçiklerin önemli bir bölümünün ahşaptan yapıldığı ve dipçik 

gövdelerinin genellikle çokgen, tabanlarının da düz ve geniş yüzeyli olduğu 

görülmektedir. 

17. ve 18. yüzyıllara tarihlenen bazı örneklerde dipçik tabanlarında ahşap veya 

ahşap üzeri deri kaplama omuzluklar bulunmaktadır. Bu örneklerin yanı sıra; 18. yüzyıl 

uzun piyade tüfeklerinde kemik, sedef ve metal levhalarla kaplı iç veya dış bükey 

dipçiklere de yoğun olarak rastlanmaktadır. Müzelerdeki örnekler başta dipçik, kabza ve 

kundak olmak üzere tüfeğin muhtelif yerlerinde kemik, sedef, baha veya gümüş gibi 

malzemelerin süsleme amacıyla sıklıkla kullanıldığı göstermektedir. Aslında, bu 

süslemelerin Osmanlı tüfeklerine temel karakterini veren başlıca özelliklerden biri olduğu 

ve Osmanlı tüfeklerinin diğer ülkelerin tüfeklerden kolaylıkla ayırt edilebilmesine vesile 

olduğu savunulabilir. (Resim:149)  

Gerek yapısal özellikleri gerekse sahip olduğu süsleme zenginlikleri bakımından 

Osmanlı tüfeklerinin rakipleriyle dış piyasada rekabet edebilecek bir düzeyde olduğu 

ifade edilebilir1328. Osmanlı tüfekleri bu başarısını devlet eliyle organize edilen mirî 

                                                 
1326 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Kapıkulu Ocakları, C.II, s. 23-24. 
1327 Osmanlı Devlet Düzenine Ait Metinler V. 1640 Tarihli Es‘ar Defteri, Haz. Yaşar Yücel, s.62 
1328 Feridun Mustafa Emecen, a.g.e, s.43. 
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atölyelerin üretim potansiyellerine ve İmparatorluk sınırları içinde faaliyet gösteren tüfek 

ustaları eliyle yaşatılan güçlü usta-çırak ilişkisine borçlu olduğu düşünülmektedir. Zira 

yüksek bir kaliteye sahip olan dünyanın dört bir tarafında ciddi bir piyasa değeri olduğu 

anlaşılan Osmanlı tüfeklerinin mirî veya hususi atölyelerde çalışan ustalar tarafından 

olarak imal edildikleri anlaşılmaktadır.  

Osmanlı İmparatorluğunda tüfek yapım ustalarına özel bir önem verildiği 

söylenebilir. Bu yüzden pek çok tüfeğin namlu kitabelerinde yapım ustalarının ismine 

sıklıkla rastlanılmaktadır. Zengin süslemelere sahip tüfeklerde süslemeleri yapan 

zanaatkârın da ismine yer verildiği gibi bazı örneklerde tüfek sahibinin isminin de 

yazıldığı görülmektedir. Ayrıca tüfeklerin üzerinde devletin malı olduğu ve kontrol 

edildiğine işaret eden “tuğra”, “kayı damgası” ve “imtehan” gibi kontrol damgaları da 

bulunmaktadır. 

Osmanlı İmparatorluğunda bazı tüfek yapım ustalarının isimlerinin yaşadıkları 

bölgelerin çok ötesinde duyulduğu ve onların ürettiği tüfeklerin oldukça pahalı olduğuna 

dair emareler bulunmaktadır. Örneğin; Evliya Çelebi, Usta Oruç-ı Mısrî ve Uzun Ömer-i 

İslâmbolî ve Usta Memi ve Usta Küçük Ömer ve Usta Uzun Mehmet ve Kara Mehmet 

gibi İstanbullu tüfek ustalarının tüfeklerinin Bitlis Beyi Abdâl Han’ın hazinesinden 

çıktığını belirtmektedir. Ünlü seyyah yine bu hazineden çıkan tüfeklerden anlatırken El 

Hac Şaşı Mustafa adlı bir tüfek ustasından da bahsetmektedir; ki yılda ancak iki tüfek 

yapan ve Niğbolu’da yaşayan bu ustanın imal ettiği tüfeklerin çok pahalı olduğunu, onun 

ürettiği tüfeklerin Hersek’de, Taşlıca’da, Pazarcık’ta ve İstanbul’da bile örneği 

olmadığını ifade etmiştir1329.  

16. ve 18. yüzyıllar arasında Osmanlı tüfek yapım ustaları arasında çok sayıda 

gayrimüslim veya mühtedi olduğu da anlaşılmaktadır. 1526 yılına ait Ehl-i Hiref 

defterinde kayıtlı 590 zanaatkardan sadece 13’ü gayrimüslim olmasına karşın tüfekçiler 

                                                 
1329 Evliya Çelebi, a.g.e., C.IV, YKY, s. 156-157. 
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arasındaki gayrimüslim sayısı oldukça fazla olduğu ve 10 tüfekçiden ikisinin Müslüman, 

altısı Musevi ve ikisinin de Rus kökenli olduğu görülmektedir1330. Hans Dernschwam, 

Kanuni Sultan Süleyman’ın Budin şehrini fethetmesi sırasında esir düşen ve padişahın 

Galata’daki atölyesinde çalışan Niclas adlı bir tüfek ustasından bahsetmiş; ayrıca, 

Temeşvar’da esir düşmüş Hans isimli bir maragozun vaktiyle orada tüfek ustası 

olduğunu, eğer Türklerin bundan haberi olsaydı onu hemen sünnet ettirerek Müslüman 

yapma ihtimalinin yüksek olduğunu yazmıştır1331. 1588 yılında İstanbul’daki son 

günlerini şehri gezip tanımakla geçiren Heberer, Galata’daki tüfekçi ve bıçakçı 

zanaatkarlarının pek çoğunun Alman veya Fransız olduğuna değinmektedir1332.  

Galata’daki bu imalat yerlerinin mirî tüfek kârhâneleri olduğu son derece açıktır. 

Esasen, 16. yüzyılın ikinci yarısında tüfek kârhânesi dışında tüfek işlenmesinin 

yasaklandığını ortaya koyan bir belge de bulunmaktadır. Ancak bu yasaklamanın 

yeniçerilerin tüfeklerini tamire ettirme ihtiyacında sıkıntılar yarattığı sonucunu aynı 

belgeden çıkartmak mümkündür1333. Bunun yanı sıra, 17. yüzyılda İstanbul’da, Unkapanı 

semti civarında, çok sayıda tüfekçi ustalarının bulunduğunu Evliya Çelebi tarafından 

belirtilmiştir1334. Eski ve paslı tüfeklerin yenilenmesi işine de “tüfek açmak” denildiğini 

ve hatta bunların ayrı bir esnaf grubunu oluşturduklarını yine Evliya Çelebinin 

kayıtlarından öğrenmekteyiz1335.  

Müze ve koleksiyonlardaki örnekler, Osmanlıların tüfekleri sadece İstanbul’da 

imal etmedikleri, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Orta Avrupa’daki pek şehirde de kaliteli 

Osmanlı tüfeklerin üretildiğini ortaya koymaktadır. Bu hususların yanı sıra, savaşlarda 

                                                 
1330 Gábor Ágoston, Osmanlı’da Strateji ve Askeri Güç, s.162. 
1331 Hans Dernschwam, a.g.e., s.168 ve 192.  
1332 Michael Heberrer, Osmanlıda Bir Köle, Brettenli Michael Heberer’in Anıları, Çev. Türkis Noyan, 
Kitap Yayınevi, İstanbul: 2003, s.297. 
1333 COA, 7 Numaralı Mühimme Defteri, Gömlek No:1997, Hicri 7-03-976 
1334 “Esnâf-ı âteş-feşân tüfengciyân: Unkapanı hâricinde kârhâneler birdir. Odunkapusu’nun iç yüzünde 
ve Dîvânyolu’nda ve niçe yerlerde dahi vardır ammâ kârhâne-i azîmleri Unkapanı’ndadır. Cümle dükkân 
400, neferat 1000.” Evliya Çelebi, a.g.e., YKY, C.I, s. 303. 
1335 “Esnâf-ı tüfeng açıcıyân: Dükkan 55, neferat 105. Bu ehl-i şuğl, paslı tüfengleri seyishaneler üzre 
mücellâ ederek alaylarıyla tertîb üzre ubûr ederler.”  Evliya Çelebi, a.g.e., YKY, C.I, s. 304. 
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ele geçirilen silahları Cebehâne’ye kaydettikleri veya ihtiyaç halinde onları ithal ettikleri 

anlaşılmaktadır. Yabancı tüccarlardan ve ittifak halinde devletlerden de ateşli silahların 

temini hususunun özellikle 17. yüzyılın sonlarına doğru iyice belirginleştiği 

görülmektedir. Özellikle, uzayan sefer dönemleri ve savaşlarda kırılan veya bozulan tüfek 

sayısının çok olması sebebiyle devletin mirî atölyelerinde üretilen tüfeklerin yetmediği 

durumlarda Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde üretilen tüfeklerin alınması zorunluluğunu 

beraberinde getirdiği düşünülebilir1336.   

İster Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde üretilmiş ister savaşlarda ele 

geçirilmiş ve ister ithal edilmiş olsun; Osmanlı İmparatorluğunda tüfeklerin beraberinde 

kayda değer bir sanayi alanı da doğurduğunu söylemek mümkündür. Bahse konu yan 

sanayi alanı sadece eski tüfeklerin tamir edilmesine yönelik değildir. Tüfeklerin 

kullanılması için gerekli olan mühimmat ve teçhizatların tümünün bu sanayi alanının 

oluşmasına katkıda bulunduğu söylenebilir.   

 

3.1.3.5.3.1 Klasik Dönem Osmanlı Tüfek Mühimmat ve Teçhizatları 

Klasik Dönem Osmanlı askerleri tarafından kullanılan başlıca tüfek 

mühimmatlarının barutluklar, harbiler ve kütüklükler; teçhizatlarının ise barutlar, 

mermiler, fitiller, olduğu söylenebilir.  

Osmanlıların tüfeklerde kullandıkları mermilere genellikle “fındık”, “funduk” 

“bunduk” veya “kurşun” dedikleri görülmektedir. Mermilere en çok kurşun denildiği ve 

kelimenin günümüzde de aynı anlamda kullanıldığı bilinmektedir.  

Kurşun isminin, tüfek mermilerinin genellikle kurşun madeninden yapılması 

nedeniyle kullanıldığı açıktır. Kurşun madeninin erilerek kalıba sokulması kolay bir 

maden olması, özellikle Anadolu ve Balkanlardan rahatlıkla temin edilebilen bir maden 

                                                 
1336 Bkz. Gábor Ágoston, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Harp Endüstrisi ve Barut Teknolojisi (1450-1700)’’, 
Osmanlı, S.VI, Ankara 1999, s.624-625. 
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olması ve fırlatmaya uygun derecede hafif ve sert olması sebebiyle tercih edildiği 

söylenebilir. Nitekim, günümüzde Üsküp’ün 120 km yakınlarında bulunan Koçana 

(Koçanya), Sırbistan’da bulunan Rudnik’teki ve Bosna-Hersek’te bulunan Srebrenitsa’da 

bulunan madenlerden 16. yüzyılın ikinci yarısında tüfek kurşunu imal edildiğine ilişkin 

veriler bulunmaktadır1337. Vernon John Parry, Yine Bosna’daki Olovo madenleri ve 

Sırbistan’daki Novoberda, Kratovo ve Kudanja madenleri ile Anadolu’da Gümüşhane, 

Keban ve Ergani madenleri kurşun üretilen yerler olduğunu ve aynı zamanda bir ticaret 

malzemesi olan kurşunun 16 ve 17. yüzyıllarda İngiliz tüccar tarafından Selanik’te 

Osmanlılara sattıklarını belirtmektedir.1338 

Her ne kadar mermi yapımı için kurşun madeni öncelikli olarak tercih edilse de 

zor durumda kalındığında veya ihtiyaç halinde başka madenlerin veya madenî eşyaların 

da eritilerek mermi yapıldığını gösteren örnekler bulunmaktadır. Örneğin; İbrahim 

Peçevi, 1598-1599 yıllarında Celalî Karayazıcı isyanından bahsederken Sinanpaşaoğlu 

Vezir Mehmet Paşa Karayazıcı’ya yenilmesi üzerine Varka Kalesine kapandığını, 

kuşatma sırasında kurşunu biten Karayazıcı’nın kurşun yerine kuruştan mermi döküp 

kuşatmaya devam ettiğini aktarmaktadır1339.  

Tarihî kaynaklar ve vesikalar Osmanlı kalelerinin cebehânelerinde kayda değer 

ölçüde tüfek mermisi bulunduğunu ve Osmanlıların seferlere giderken beraberlerinde 

büyük miktarlarda kurşun madeni veya tüfek mermisi taşıdıklarını ortaya koymaktadır. 

Örneğin, Mayıs 1522 tarihinde Rodos’a nakledilen silah ve malzeme envanterinde 4.500 

küçük tüfek ile gemilerde kullanılmak üzere 1.000 kadar daha büyük tüfek 

                                                 
1337 Bkz. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 5 Numaralı 
Mühimme Defteri (973/1565-1566) Özet ve Transkripsiyon, Dîvân-ı Humâyûn Sicilleri Dizisi II, Ankara 
1994, Hkm. 1737, 1804 ve 1810, s.273, 283 ve 284. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 12 Numaralı Mühimme Defteri (973/1570-1572) Özet ve 
Transkripsiyon, Dîvân-ı Humâyûn Sicilleri Dizisi IV, Ankara 1996, Hkm. 278, s.214-215. 
1338 Vernon John Parry, “Materials of War in the Ottoman Empire”, Studies in the Economic History of 
the Middle East, Ed. M. Cook, Oxford: Oxford Universty Press, Second Edition 1978, pp.219-229, p.223-
224. 
1339 Peçevi İbrahim Efendi, a.g.e., C.I, s.237. 
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gösterilmektedir ve 4.500 küçük tüfek için 4.800.000, 1.000 büyük tüfek için 150.000 

mermi bulunduğu anlaşılmaktadır1340. Yine, 1683 yılında II. Viyana Kuşatması için 

götürülen kurşun miktarının 4 ton, mermi miktarının 18 ton olduğu1341; 1716 yılında 

Petervaradin savaşı sonrasında Osmanlılardan ele geçirilen, kurşun miktarının yaklaşık 

39 ton olduğu belirtilmektedir1342. Osmanlı kalelerinin cebehânelerinde gerek tüfek 

mermisi olarak gerekse külçe şeklinde maden olarak bu hayatî mühimmattan büyük 

miktarlarda stoklandığı açık bir şekilde görülmektedir1343. Tarihî kaynaklarda ayrıca, 

mermilerin sandıklarda muhafaza edildiğini ve taşındığını gösteren ifadelere sıklıkla 

rastlanmaktadır1344.   

Mermilerin tüfeklerin namlu çaplarına göre muhtelif ebatlarda dökülmüş olduğu 

bilinmektedir. Osmanlı tarihî kaynaklarında ve vesikalarda tüfek çaplarının sıklıkla kaç 

dirhem mermi attığıyla belirtildiği görülmektedir. Osmanlı tüfeklerinde namlu çapına 

göre 5 ilâ 25 dirhem ağırlığındaki kurşunların sıklıkla tercih edildiği söylenebilir. Ancak 

metris tüfeklerinde daha yüksek çapta namlulara rastlanıldığından bunların kurşun 

ağırlıklarının da daha fazla olduğu açıktır. Ayrıca Osmanlı tarihî kaynaklarında da daha 

ağır kurşunlardan bahsedildiğine rastlanmaktadır. Örneğin; 1560 yılında Ferah Cerbe 

Savaşı’nın canlı tanığı olan Zekeriyyazâde, Osmanlı askerlerinin “kırkar-ellişer dirhem 

fındık” tüfeklere sahip olduğunu belirtmektedir1345. Fakat ağır metris tüfekleri için bile 

son derece ağır olduğu düşünülen bu tür bilgilere ihtiyatla yaklaşmanın yerinde olacağı 

düşünülmektedir.  

                                                 
1340 Nicolas Vatin, L’Orde de Saint-Jeant de Jerusalem, L’empire Ottoman et la Mediteranee 
orientale entre les deux sieges de Rhodes (1489-1522) Paris: 1994, s.484-488’den aktaran Gábor 
Ágoston, Barut, Top ve Tüfek, s. 47. 
1341 Mark L. Stein, a.g.e., s. 42. 
1342 Hakan Karagöz, “Petervaradin Muharebesinde (1716) Habsburgların Osmanlılardan Ele Geçirdiği 
Silahlar ve Harp Teçhizatı”, Tarih Dergisi, Sayı 59 (2014/1), İstanbul 2014, ss.79-112, s. 95. 
1343 Mark L. Stein, a.g.e., s. 53. 
1344 Örneğin; “…fındık kurşun yeniçeriye yirmi sanduk...”, “…yeniçeri fınduğu otuz altı sanduk...” 
Topçular Abdülkadir Efendi, a.g.e., C.I, s. 382 ve 635. 
1345 Zekeriyyazâde, a.g.e., s. 58 ve 89 
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Osmanlı tüfek mermileriyle ilgili elimizde fazla örnek bulunmadığından bu konu 

daha detaylı araştırmalara ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda, Osmanlı tüfeklerinin namlu 

çaplarıyla mermilerinin ağırlıkları arasında doğrusal bir oran olduğunu ve mermi 

ağırlıklarının namlu çaplarına göre ortalama 16 gr. ilâ 80 gr. arasında değiştiğini ifade 

etmek daha ihtiyatlı bir tutum olacaktır.   

Esasen, Osmanlı tarihî kaynaklarında farklı türde mermilerden bahsedildiği de 

görülmektedir. Özellikle, Evliya Çelebi bu konuda dikkat çekici bilgiler sunmaktadır. 

1663 yılında Ciğerdelen Ovası ve Muradova Vadisi'nde gerçekleştirilen savaşlar ile 

Uyvar Kalesi Kuşatması hakkında detaylı bilgiler sunan Evliya Çelebi’nin Osmanlı 

piyadesinin “çatal kurşun” kullandığından söz etmesi ve Uyvar cebehânesinden ele 

geçirilen “telli kurşun” ile çeşitli zehirli kurşunlardan bahsetmesi son derece ilgi 

çekicidir1346. Zehirli kurşunlarla ilgili olarak bunların eşek idrarıyla zağlandığı veya 

çeşitli yağ ve topraklarla oksitlendirildiği bilgisi gibi genel bilgiler dışında tatmin edici 

bilgilere ulaşılamamıştır; Ancak demir bir telin iki ucuna kurşun yerleştirilmesi suretiyle 

elde edilen telli kurşunların sonraki yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğunda da 

yaygınlaştığı hatta halk türkülerinde bile adının geçtiği bilinmektedir.  

Mermilerden sonra gelen en önemli tüfek mühimmat biri de fitillerdir. Fitiller, 15. 

yüzyılın ikinci yarısı ile 17. yüzyıl sonu arasında yaygın olan fitilli tüfekler için 

kullanıldığından çakmaklı tüfeklere geçişle birlikte daha az görülmeye başlanan 

mühimmatlardır. Bununla birlikte, topların ateşlenmesi için kullanılmaya devam 

ettiğinden Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde önemlerini sürdürmeye devam 

etmişlerdir.    

 Görsel veriler, başta yeniçeriler olmak üzere Osmanlı tüfekli piyadelerinin, 

ateşlemeye her az hazır olmak için tüfek fitillerini bir veya iki ucu da yanar vaziyette 

kollarına sardıklarını ortaya koymaktadır. (Resim:11-13) Osmanlı tarihî kaynaklarında 

                                                 
1346 Evliya Çelebi, a.g.e., Cilt: VI .YKY, s. 391,424 ve 502.    
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“fitil otu” olarak da geçen fitillerin genellikle pamuk ipliklerinin bükülerek kükürtle 

kaplanmasıyla elde edildiği; bazı fitillerin keten de yapıldığı ancak bunların iyi 

tutuşmadığı belirtmektedir1347. Fitillerin de diğer pek çok savaş mühimmatı gibi Cebeci 

Ocağına bağlı imalathanelerde [kârhânelerde] üretilmekte olduğu bilinmektedir1348. 

 Kaynaklarda çeşitli türlerde fitillerden de bahsedildiği görülmektedir. Lut Gölü 

çevresindeki Arap aşiretlerinin iyi kalite ipekle örülmüş “‘ushar”* adlı bir bitkiden elde 

edilen fitili kükürtle kaplamaya gerek duymadan kullandıkları; buna ek olarak kaynaklar 

Karadeniz’in kuzey kıyılarından da özel bir çeşit fitil geldiğini belirtmektedir1349.  Ancak 

yine Osmanlı tarihî kaynaklarının ve vesikalarının tüfek fitillerinin ekseriyetle pamuktan 

imal edildiğini ortaya koyduğunu ifade etmek gerekmektedir. Nitekim, 1526 tarihli 

Macaristan Seferine ilişkin mühimmat belgesinde 56 kantar pamuk ipliğinin “tüfeğe fitil 

olduğu” yazılıdır1350. Evliya Çelebi, İstanbul’da tüfek fitillerinin 7 kat pamuklu fitillerin 

bükülerek imal edildiğini belirtmiştir1351. Yine Osmanlı tarihî kaynaklarında ve 

mühimmat defterlerinde sıklıkla geçen “rişte-i penbe”nin fitil imali için kullanıldığı son 

derece açıktır1352. Bu noktada, bahse konu fitillerin top, humbara ve lağımlarda da 

kullanıldığının belirtilmesinde fayda vardır. Ayrıca Celâlzâde Mustafa Çelebi, Rodos 

Kuşatması sırasında yaşanan çatışmalarda bir çatışmanın geceye kadar sürdüğünü 

Osmanlı birliklerinin tüfek fitili yakmak suretiyle birbiriyle irtibat sağlayıp yerlerine 

döndüklerini ifade etmektedir ki1353; bu örnek fitillerin savaş sırasında başka pratik 

amaçlarla da kullanılabildiğini ortaya koyması bakımından önemlidir.   

                                                 
1347 Vernon John Parry, a.g.m., s.223. 
1348 Osman Zeki Pakalın, a.g.e., C.I, s.633.  
* YN: Litaretürde “Calotropis Procera” olarak bilinen bu bitki Lut Gölü, Kuzey Afrika, Batı ve Güney 
Asya’da yetişmektedir. 
1349 Vernon John Parry, a.g.m., s.223. 
1350 Feridun Mustafa Emecen, a.g.e, s.213 
1351 “Esnâf-ı fitilciyân-ı tüfeng-endâzân: Dükkân 30, neferât 50. … Bunlar dahi seyishâneler üzre yedi 
katdan penbe fitilleri bükerek ubûr etdiler.” Evliya Çelebi, a.g.e., YKY, C.I, s. 305. 
1352 Örneğin, “… fitil içün iki yüz kantar rişte-i penbe…” Hezârfen Hüseyin Efendi, Telhîsü’l-Beyân Fî 
Kavânîn-i Âl-i Osmân, s.180. 
1353 Celâlzâde Mustafa Çelebi, Tabakâtü’l Memalik ve Derecâtü’l Mesalik, s.76 
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Tüfeklerin kullanılması için gerekli olan askerî teçhizatların başında ise 

barutluklar gelmektedir. Adından da anlaşılacağı üzere, barutluklar tüfeklere konulacak 

barutun taşınması ve tüfeğe doldurulması için kullanılan kaplardır. Barutluklar; barutun 

içine konduğu “hazne”, barutun hazneden boşaltılmasını sağlayan “ağız”, ağızın [kimi 

örneklerde de arkasının] kapanmasını sağlayan “mandal” veya “kapak” ve kolayca 

taşınmasını sağlayan “taşıma halkaları ve zincirleri” olmak üzere dört bölümden oluştuğu 

ifade edilebilir. Bazı barutluklarda taşıma halkaları ve zincirleri bulunmadığı, bunun 

yerine üzerinde taşıma halkaları ve kordonları bulunan keselerin içine yerleştirildikleri 

görülmektedir. 

Müze ve koleksiyonlardaki örnekler, Klasik Dönem Osmanlı Ordusunda farklı 

malzeme ve biçimlerde barutluklar kullanıldığını ortaya koymaktadır. Boynuz, ahşap, 

deri, su kabağı, kemik, kumaş, gümüş, bafon ve pirinç barutlukların yapımında kullanılan 

başlıca hammaddelerdir. Elimizdeki örnekler, kimi zaman bu malzemelerden sadece 

birinden, kimi zaman da bunların birlikte kullanılmasından barutluk yapılabildiğini ortaya 

koymaktadır. Müze ve koleksiyonlarda tüfeklere kıyasla daha az barutluk örneği 

bulunmasına karşın; bu az sayıdaki bu örnekler barutlukların değerli taşlar ve madenlerle 

süslenebildiğini ve kazıma, kabartma, tel sarma gibi tekniklerle bitkisel ve geometrik 

bezemelerin barutluklar üzerine yapılabildiğini ortaya koymaktadır. (Resim:150) 

Klasik Dönem Osmanlı barutluklarının farklı biçimlere sahip olduğu söylemek 

mümkündür. Barutluk biçimleri arasında “boynuz”, “yürek”, “su kabağı”, “kın ucu” ve 

“eğik çan” biçimlerinin en sık rastlanılan biçimler olduğu tespit edilmiştir1354. 

(Resim:151) Bununla birlikte, boynuz biçiminin en sık kullanılan biçim olduğu ve bu 

biçimin de kendi içinde “kapalı boynuz”, “kıvrık boynuz” ve “kesik boynuz” gibi 

biçimleri olduğu görülmektedir1355.  

                                                 
1354 Tülin Çoruhlu, Osmanlı Tüfek, Tabanca ve Techizatları (Askerî Müzeden Örneklerle), Genel 
Kurmay Basımevi, Ankara: 1993, s. 52-56.   
1355 Şenay Çimen Işık, “Barutun Ortaya Çıkışı, Kullanımı ve Askerî Müzedeki Osmanlı Devri Barutluk 
Örnekleri” Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı 23, ATESE, Anakara:2014, ss.37-53, s.38.  



470 
 

Özellikle 16. ve 17. yüzyıllara ait minyatürlerde başta yeniçeriler olmak üzere 

tüfekli kapıkulu piyadelerinin bellerinde boynuz biçiminde barutluk taşıdıklarına şahit 

olunmaktadır. (Resim:12) Bu durum, boynuz biçimindeki barutlukların bahse konu 

yüzyıllarda Osmanlı tüfekli piyadeleri tarafından en sık tercih edilen barutluklar olduğunu 

düşündürtmektedir. Boynuz biçiminin çok sık kullanılmasının temel sebebinin boynuzun 

doğal formunun barutluk kullanımı için uygun olması olduğu belirtilmektedir1356. Yine 

aynı dönemlere ait minyatürlerde yeniçerilerin çatışmalar esnasında tüfeklerini 

doldururken yere çömeldikleri, tüfek kundağının alt bölümü ve namlu ağzı kendilerine 

bakacak şekilde tüfeklerini eğerek sağ elleriyle namlunun ortasını tuttukları ve sol 

elleriyle barutluktaki barutla tüfeği doldurdukları görülmektedir. (Resim:8)     

Barutlukların boylarının genellikle 12 cm. ilâ 25 cm. arasında değiştiği 

görülmektedir. Ancak 35 veya 50 cm. uzunluktaki barutluklara da rastlanmaktadır. 

Barutlukların sahip olduğu uzunluk taşınan barut miktarı açısından önemli olsa da 

uzunluğun tek başına bir ölçüt olmadığı barut haznesinin çap ve genişliğinin de son derece 

önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda, hazne çapının da barutluğun biçimine 

göre genellikle 10 cm. ilâ 25 cm. arasında bir değişim gösterdiği görülmektedir.  

Müze ve koleksiyonlardaki Osmanlı barutluklarının önemli bölümü 18. ve 19. 

yüzyıllar arasına tarihlenmektedir. Bu nedenle 15. ve 17. yüzyıllar arasındaki 

barutlukların ölçüleri hakkında sağlıklı bilgiler sunmak son derece güç olmaktadır. Ancak 

dünyadaki diğer barutluk örnekleri incelendiğinde; 15. yüzyıldan 19. yüzyıla uzanan bir 

zaman çizgisi içerisinde barutluk ebatlarının giderek küçülme eğiliminde olduğu 

görülmektedir. Bu eğilimin ortaya çıkmasında barutun ateşleyici olarak kalitesinin 

artmasının yanı sıra tüfek teknolojisindeki ilerlemeye paralel olarak güçlü bir ateşleme ve 

menzil için ihtiyaç duyulan barut miktarının yıllar içinde azalmasının da etkisi büyük 

olmalıdır. (Resim:152) Bu bağlamda, 15. ve 17. yüzyıllar arasındaki hafif fitilli ve 

                                                 
1356 Şenay Çimen Işık, a.g.m., s.38.  
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çakmaklı tüfek için kullanılan Osmanlı barutluklarının ebatlarının sonraki yüzyıllarda 

imal edilen barutluklara göre daha büyük olduğu düşünmek mümkündür.   

Harbiler ve kütüklerin de başlıca ele alınması gereken Osmanlı tüfek teçhizatları 

arasında yer aldığı yukarıda ifade edilmiştir. Harbiler, namluyu doldurmak ve temizlemek 

için kullanılan metal, ahşap veya kemikten yapılmış çubuklardır. (Resim:10) Osmanlı 

tüfeklerinde harbiler kundağın ucundaki veya dipçikteki bir yuvada taşınabildiği gibi 

silah muhafazalarında da taşınmaktaydılar1357. Harbi kelimesinin, “tüfek harbesi” yani 

“tüfek çubuğu” kelimesinden geldiği düşünülmektedir. Harbilerin baş kısmında çubuğun 

daha rahat kullanılabilmesi için bulunan ve çubuğun gövde ve uç kısmına göre biraz daha 

büyük bir çapa sahip olan “tutamak” adı verilen bir bölüm bulunmaktadır. Kullanıldıkları 

tüfeklerin namlu boyu ve çaplarıyla uyumlu olmak zorunda olduklarından, harbilerin 

standart ebatlarının tüfek namlularının uzunluk ve çaplarına göre belirlendiği 

anlaşılmaktadır. (Resim:147a)  

Kütüklükler ise içinde mermilerin taşındığı mahfazalardır. Osmanlı 

kütüklüklerinin genellikle deri, maden veya kumaştan yapıldığı; kare veya dikdörtgen 

biçiminde ve zarf şeklinde kapaklı olduğu görülmektedir. (Resim:153) Günümüze 

ulaşmış Osmanlı kütüklükleri de diğer pek çok tüfek teçhizatı gibi 18. ve 19. yüzyıllara 

tarihlenmektedir. Ancak 16. ve 17. yüzyıllara ait resim, gravür ve minyatürler Osmanlı 

askerlerinin bu yüzyıllarda taşıdıkları kütüklüklerle sonraki yüzyıllara ait kütüklüklerin 

benzer biçimlerde olduğunu ve kemerin genellikle arka veya yan taraflarına asıldığını 

ortaya koymaktadır. (Resim:13a)  

  

                                                 
1357 Tülin Çoruhlu, a.g.e., s.29. 
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3.1.3.5.3.2 Klasik Dönemde Osmanlı Kara Kuvvetlerinde Tüfekli Piyadeler ve 

Süvariler 

Osmanlı tüfekli piyade birlikleri söz konusu olduğunda akla ilk gelen askerî 

birliklerin yeniçeriler olduğu söylenebilir. Yeniçeri Ocağının ilk kurulduğu dönemlerde 

tüfekler, yeniçerilerin mutat silahları arasında yer almadığı bilinmektedir. Bununla 

birlikte; tüfeklerin 15. yüzyılın ikinci yarısından sonra yeniçeri birlikleri arasında 

yaygınlaşmaya başladığı ve 16. yüzyılın sonuna gelindiğinde ise yeniçerilerin başlıca 

silahı haline geldiğini ifade etmek mümkündür. Nitekim, tüm yeniçerilerin III. Murat 

döneminde tüfeklerle donatıldığına dair bilgiler bulunmaktadır1358.  

Tarihi kaynaklara dayanarak yeniçerilerin tüfeklerine özel bir önem verdikleri 

savunulabilir.  Hatta yeniçerilerin tüfeklerini kendi maaşlarından aldıkları ve devletin 

verdiği tüfeklere pek rağbet etmediklerine dair veriler de bulunmaktadır1359 . Bu hususun 

yanı sıra; Brettenli Michael Heberer’in aktardığı bir anısı yeniçerilerin tüfeklerinin 

bakımına özen gösterdiklerini ve herhangi bir kayıp durumunda üstlerine verecekleri 

hesaptan çekindiklerini de ortaya koymaktadır1360. Reinhold Lubenau ise tüfeklerini sol 

ellerinde taşımalarından dolayı Türklerin sol ellerini daha çok önemsediklerini ifade 

ederek; tüfeğe verilen önemin başka bir boyutunu aktarmıştır1361. Gerçekten de Osmanlı 

minyatürleri Avrupalı ressamların gravürleri incelendiğinde yeniçerilerin tüfeklerini sol 

ellerinde taşıdıklarına şahit olunması, verilen bu bilgiyi destekler niteliktedir.   

15. yüzyılın ikinci yarısından 16. yüzyılın sonuna kadar yeniçerilerin tüfek 

talimlerine ayrı bir özen gösterdiklerine; Acemi Ocağındaki eğitimleri sırasında tüfek 

talimleri yapmaya başladıklarına ve yeniçeri olduktan talimhânelerde atış talim yapmaya 

devam ettiklerine dair bilgiler bu çalışmanın önceki bölümlerinde ortaya konulmuştur. 

Bu talimlerin ve tüfeklere gösterilen özenin, yeniçerileri tüfekli saldırı tekniklerini 

                                                 
1358 Gábor Ágoston, Barut, Top ve Tüfek, s. 126. 
1359 Gülgün Üçel Aybet, a.g.e., s.127 
1360 Michael Heberrer, a.g.e., s.215. 
1361 Reinhold Lubenau, a.g.e., C.I, s. 106. 
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disiplinli bir şekilde uygulayan askerler olmalarının yanı sıra iyi birer nişancı olmalarına 

da vesile olduğu söylenebilir. Zira nişancılık açısından başarılı atışlar gerçekleştirmenin 

beceri kadar uzun atış talimlerini de gerektiren bir iş olduğu bilinmektedir. Tüfeği 

ateşlemeye hazır hale getirdikten sonra, atışı yapan askerin kendi duruşuna göre tüfeği 

tutma, kavrama, yatay ve düşey pozisyonlarını ayarlama işlemlerini başarıyla 

gerçekleştirmesi, rüzgârın ve diğer dış faktörlerin göz önünde bulundurulması, tüfeğin 

sapma değerlerini tahmin etmesi ve hedefin pozisyonuna göre atışın başarıyla 

gerçekleştirilmesi beceri kadar tecrübe de gerektirmektedir; ki bu tecrübe ancak talimle 

kazanılabilmektedir.  

Tarihi kaynaklarda, sadece yeniçerilerin değil Osmanlı Kara Kuvvetleri içindeki 

diğer tüfekli piyadeler arasında da keskin nişancılar olduğunu ortaya koyan çok sayıda 

veri bulunmaktadır.  Örneğin; Heberer, bayram eğlencelerinde gerçekleştirilen başarılı 

okçuluk gösterilerindeki nişancılığı övdükten sonra yine aynı eğlencelerde tüfek 

atışlarıyla yapılan gösteriden de bahsederken Osmanlıların tüfekle son derece isabetli 

atışlar yapabildiğini şu sözlerle ortaya koymaktadır1362:  

“ Çok güzel tüfeklere sahip olan bazı kimseler de tüfek 
atmakta ki becerilerini kanıtlarlar. Yüz adım mesafeden bir 
taler büyüklüğündeki hedefe birbiri arkasından atış yapıp 
aynı yere isabet ettirmeyi başarırlar.” 
 

Bu türden keskin nişancıların savaşlarda da görev aldığı düşünülmektedir. 

Nitekim, 1635 yılında IV. Murat’ın Revan Kuşatması savunmadaki Safevi 

komutanlarından birinin kale bedenlerinden Osmanlı metrislerine bakarken böyle bir 

keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldüğü anlaşılmaktadır1363. 

Bununla birlikte, 17. yüzyılın başlarından itibaren Yeniçeri Ocağında askerî 

talimlere eskisi kadar önem verilmemeye başlandığını1364 ve 19. yüzyılın ilk çeyreğine 

                                                 
1362 Michael Heberrer, a.g.e., s.313-314. 
1363 IV. Murâd’ın Revân ve Tebriz Seferi Rûz-Nâmesi, Haz. Yunus Zeyrek, s.64-65. 
1364 Gábor Ágoston, Barut, Top ve Tüfek, s. 48. 
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gelindiğinde yeniçerilerin tüfekli piyade olarak savaş alanındaki becerilerinin 15. ve 16. 

yüzyıllardaki yeniçerilere nazaran çok geride kaldıklarını ifade etmek mümkündür1365.  

Yukarıdaki satırlarda ve önceki bölümlerde de ifade edildiği üzere; Klasik Dönem 

Osmanlı Kara Kuvvetlerinde yeniçeriler dışında da tüfek kullanan piyade birliklerinin 

bulunduğu bilinmektedir. Fakat yeniçeriler dışındaki piyade askerleri tarafından erken 

dönemlerden itibaren kullanılmasına karşın, bu silahın Kara Kuvvetlerindeki diğer piyade 

birlikleri arasındaki yaygınlaşma sürecinin daha uzun ve yavaş gerçekleştiği tezi 

savunulmaktadır.    

Aslında, Osmanlı eyaletlerinde görev alan piyade askerlerinin [özellikle de sınır 

kaleleri ve özel istihkâmlarda görev alanların] tüfekleri erken dönemlerden itibaren 

kullanmaya başladığına dair veriler bulunmaktadır. Örneğin; 1455 yılında Novaberda 

Kalesinde başlarında Stefan adlı bir Sırp muhafızın bulunduğu 11 Hristiyan tüfekçi ile 

birlikte 10 yeniçeri tüfekçisi görevli olduğu; 1467’de Resava Kalesinde 10 ulufeli Sırp 

tüfekçisinin bulunduğu ve 1488’de Semendre’de Marco idaresine 40 Hristiyan tüfekçi 

görev yaptığı belirtilmektedir1366. Ancak eyaletlerde görevli bu tüfekçilerin 15. yüzyılda 

ordundaki toplam asker mevcudu içindeki oranlarının bir hayli düşük olduğunu ifade 

etmek mümkündür.  

16. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Osmanlı sınır kalelerinde tüfekli yeniçeri 

askerlerinin daha yoğun olarak görev almaya başladıkları, buna ek olarak Anadolu ve 

Rumeli kökenli tüfekçilerinin [yani tüfeng-endazların] da eyalet askerleri olarak ihtiyaç 

halinde önemli kalelerde istihdam edildiği görülmektedir. 16. yüzyıl Osmanlı arşiv 

kayıtlarında genellikle “tüfeng-endaz hisar erenleri” adıyla rastlanılan bu askerlerin; 

yolların korunması, isyanların bastırılması ve eşkıyaların yakalanması gibi eyaletlerdeki 

asayişi sağlanmaya yönelik işlerin yanı sıra, düşman kuvvetler tarafından yapılan 

                                                 
1365 Hüseyin Tuği, Musîbetnâme, s.8-9. Es’ad Efendi, Üss-i Zafer s.58. 
1366 Feridun M. Emecen, a.g.e., s.35-36 
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saldırılarda şehirlerin savunulmasında kullanıldıkları veya saldırı tehlikesi altındaki 

kalelere takviye askerler olarak gönderildikleri de görülmektedir1367. Bu hususa ek olarak; 

ihtiyaç duyulması halinde, önemli seferler öncesinde halk arasından gönüllü “tüfeng-

endaz yiğitlerin” sefere kaydedildiğine dair verilere de rastlanmaktadır1368.  

Esasen, bahse konu tarihlerde sadece Osmanlı İmparatorluğunda değil, İslam 

dünyasının genelinde de tüfek kullanan askerlerin sayısının artmaya başladığına dair 

işaretler bulunmaktadır. Örneğin; İbn İyas, Şam naibi Canberdi Gazali’nin 1521 yılında 

Osmanlı’ya isyan ettiğinde etrafında topladığı 12.000 askerin 500’ünün tüfekçi olduğunu 

bildirmektedir1369. Venedik’in İstanbul elçisi Domenico Trevisano 1554 tarihli raporunda 

Tatar Hanının 4 bin kadar da arkebüz kullanan askeri olduğunu belirtmiştir1370. Babür 

Şah, 1526 Panipat Savaşı ve 1527 Kanwa Savaşlarında Osmanlı fitilli tüfekleriyle 

müsellah askerlerin koruması altındaki topların etkin kullanımı sayesinde Hindistan’ın 

büyük bölümünü fetih etmeyi başarmıştır. Bu savaşlarda Osmanlıdan gelen Üstat Ali 

Kulî’nin yönetimi altındaki Babür tüfekçilerinin yaylım ateşi yapabildikleri 

bilinmektedir1371. 

Bu bağlamda; İslam dünyasında tüfekçilerin yayılmasında Anadolu ve Rumeli 

kökenli Osmanlı tüfekçilerinin önemli bir payı olduğunu düşünmek mümkündür. Zira 16. 

ve 17. yüzyıl boyunca Osmanlı İmparatorluğundan Orta Asya, Uzakdoğu, Basra Körfezi 

ve Hint Alt Kıtasına “Rumî” veya “Rumlu” adıyla anılan tüfekçilerin gittiğine dair çok 

sayıda veri bulunmaktadır1372.  

                                                 
1367 COA, 3 Numaralı Mühimme Defteri, Gömlek No:111, Hicri 9-10-966,  -----------, Gömlek No:253, 
Hicri 23-11-966,  -------------,  Gömlek No:1079, Hicri 11-9-967,  COA, 12 Numaralı Mühimme Defteri, 
Gömlek No:1092, Hicri 8-11-979. 
1368 COA, 18 Numaralı Mühimme Defteri, Gömlek No:250, Hicri 15-10-979, -----------, Gömlek No:258, 
Hicri 15-10-979.  
1369 İbn İyas, a.g.e., s.346-347.  
1370 Venedik Raporlarına Göre Kanunî ve Şehzade Mustafa, Haz. Erhan Afyoncu, s.145. 
1371 Iqtidar Alam Khan, Gunpowder and Firearms Warfare in Medieval India, Oxford University Press, 
New Delhi: 2004, s.143 
1372 Halil İnalcık, “The Diffusion of Fire-arms”, s.192. 
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17. yüzyıldan itibaren ise eyalet askerleri olan hisar erleri, azebler, sekbanlar, 

sarıcalar, gönüllüler ve leventlerin Osmanlı Kara Kuvvetlerindeki oranının artmaya 

başladığı ve buna paralel olarak eyaletlerdeki bu piyade kuvvetleri arasında tüfek 

kullanımının da büyük ölçüde yaygınlaştığı ifade edilebilir. Özellikle 16. yüzyılın 

sonlarından itibaren Orta ve Doğu Avrupa’daki sınır hattının korunması için önemli 

merkezlerde istihdam edilen çoğu Arnavut ve Bosnalı tüfeng-endaz askerlerin sayısının 

on binlerle ifade edildiği şahit olunmaktadır1373. (Resim:45a-b) Bu askerlerle birlikte, 

çoğunlukla Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden yazılan “tüfeng-endaz sekban”, “tüfeng-

endaz levend”, “mîrî sekban” ve “mîrî tüfeng-endâz” adlarıyla anılan askerlerin 17. 

yüzyılın başından itibaren yeniçeriler dışındaki tüfekli piyade askerlerinin önemli bir 

bölümünü oluşturduğu dair çok sayıda veri bulunmaktadır1374.  

Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde piyadelerin yanı sıra süvarilerin de 

tüfek kullandığı bilinmektedir. Osmanlı İmparatorluğunda süvarilerin tüfek kullanımına 

dair bilinen ilk bilgileri, Kanuni Sultan Süleyman devrinde elçilik görevinde bulunan 

Oiger Chiselin Busbecq sunmaktadır. Busbecq’in aktarımına göre; Sadrazam Rüstem 

Paşa kendi maiyeti içinde Habsburg süvarilerinde olduğu gibi Osmanlı süvarilerinden 

tüfekli bir birlik oluşturmak istemiş; ancak bu girişim tüfeklerin at üzerinde kullanışsız 

olması ve süvarilerin bu silahlara alışamaması nedeniyle başarısız olmuştur1375. Vernon 

John Parry, Osmanlı İmparatorluğundaki yüksek rütbeli kişilerin emrindeki sipahilerin 

mümtaz bir atlı sınıf oluşturduğunu ve Busbecq’in anlattıklarına dayanarak bunların da 

tıpkı Memlûkler gibi ateşli silahların benimsenmesine karşı direnç gösterdiğini 

belirtmektedir1376. Süvarilerin tüfekleri kabullenmelerindeki yaşanan gecikmenin ne 

ölçüde sınıfsal ve geleneksel bir dirençten kaynaklandığı hususunun tartışmalı olduğu 

                                                 
1373 Cengiz Orhonlu, Telhîsler (1597-1607), Osmanlı Tarihine Âid Belgeler, s.51-52. 
1374 Mustada Cezar, Osmanlı Tarihinde Levendler, s.254. Mustafa Akdağ, “Genel Çizgileriyle XVII. 
Yüzyıl Türkiye Tarihi”, s.235, Mücteba İlgürel, “Levent”, DİA, Cilt: 27, Yıl:2003, ss.149-151. s.150, 
Abdülkadir Özcan, “Sekban”, DİA, Cilt: 36, Yıl: 2009, ss.326-328, s.327. 
1375 Oiger Chiselin Busbecq, a.g.e., s.161-162. 
1376 Vernon John Parry, “İslam’da Harp Sanatı”, s. 205 
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düşünülmektedir. Zira bahse konu dönemde tüfeklerin at üzerindeki kullanımının 

yarattığı zorlukların yanı sıra, hareketli savaş taktiklerine dayalı savaşan Osmanlı 

süvarilerinin yay ve oklarıyla sağladığı atış sürekliliğini tüfeklerle sağlamalarının güç 

olduğunu göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Örneğin; 17. yüzyılın ortalarında Orta 

Asya, İran ve Hindistan yarımadasının önemli bir bölümünü gezme fırsatı bulan Francois 

Bernier’e göre bir tüfekçi ikinci kez ateş etmeden önce bir atlı okçu altı defa ok 

atabilmekteydi1377. Bu bağlamda; 17. yüzyıl gibi geç sayılabilecek bir dönemde bile yay 

ve okların süvariler için daha sürekli bir atış gücü sağladığının belirtilmesi, tüfeklerin 

neden kolaylıkla tercih edilmediği konusunda bir fikir vermesi bakımından dikkat 

çekicidir.     

Bununla birlikte; böyle bir direncin [eğer gerçekten varsa] fazla uzun sürmediğini 

de ifade etmek mümkündür. Zira Osmanlı tarihî kaynakları, 1596 tarihli Eğri Kalesinin 

Fethi ve Haçova Meydan Muhaberesiyle sonuçlanacak sefer öncesi düzenlenen sefer 

alayından bahsederken Şam Eyaletinden gelen süvari yeniçerilerin tüfek kullanma 

konusunda ün saldıklarını belirtmektedir ki1378; bu durum, 16. yüzyılın sonunda tüfeğin 

at üstündeki kullanımı hususunun Osmanlı Kara Kuvvetleri için alışılmamış bir şey 

olmadığının en önemli göstergelerinden birisidir. Nitekim, Vernon John Parry’in kendisi 

de Venedik kaynaklarına dayanarak 1593-1606 Osmanlı-Habsburg savaşlarında Osmanlı 

kapıkulu süvarilerinin kısa namlulu tüfekler kullandığını ifade etmektedir1379.   

Aslında Osmanlı tarihî kaynakların süvari olarak savaşan bazı kişilerin yanlarında 

çakmaklı tüfek taşıdıklarına dair bilgilere rastlamak da mümkündür. Örneğin; Âsafî Dal 

Mehmet Çelebi, Safevilere esir düşmenesini anlatırken yanında çakmaklı bir tüfek 

                                                 
1377 Francois Bernier, Travels in the Mogul Empire, s.48’den aktaran İqtidar Alam Khan, Khan, 
Gunpowder and Firearms Warfare in Medieval India s.144 
1378 “Şâm-ı Dârü’s-selâm yeniçerileri-ki süvârî, tüfeng-endâz ve yarar serbâzlardur…” Hasan Beyzâde 
Ahmed Paşa, a.g.e., C.III, s.523. “Şam yeniçeleri alay bayrağı ki kadimden huccâc-ı zevi’l-ibtihac 
hidmetinde ve barb u harbde at üstünden tüfeng-endâzlıkla nâm-dar, bahadırlıkta yarar yoldaşlar ile 
yürüdiler.” Selâniki Mustafa Efendi, a.g.e., C.II, s. 610. 
1379 Vernon John Parry, a.g.m., s. 205 
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bulunduğunu ve bu tüfeği at üzerindeyken kullandığını aktarmaktadır1380. Fakat Osmanlı 

İmparatorluğunda süvarilerin tüfekleri yaygın olarak kullanmasının 17. yüzyılda kısa 

namlulu çakmaklı tüfek teknolojisinin gelişmesine paralel olarak görülmeye başlanan bir 

değişim olduğu tezi savunulabilir. Çünkü, 15. ve 16. yüzyıllarda tüfeklerin uzun ve ağır 

oluşlarının yanı sıra nişan alma ve ateşleme aşamalarının zorluğu tüfeklerin at üzerinde 

kullanımını zorlaştıran hususlar olmuştur. Bu hususların doğal bir sonucu olarak da 

Osmanlı süvarilerinin yaygın ve sistemli bir şekilde tüfek kullanımının piyadeye göre 

daha geç dönemlerde gerçekleşmiştir. Ancak karabina tarzı kısa çakmaklı tüfeklerin 

yaygınlaşmasıyla, tüfeğin uzunluğu ve ateşlenmesi sorunu çözülmüş ve böylelikle 

tüfeklerin at üzerinde kullanımını zorlaştıran iki önemli sorun bir ölçüde giderildiğini 

ifade etmek mümkündür.  

17. yüzyılda Osmanlı askerleri arasında tüfek kullanmada son derece başarılı 

süvariler bulunduğuna dair verilere de rastlanmaktadır. Örneğin; Evliya Çelebi’nin Seydi 

Ahmed Paşa’nın hikayesini anlatırken kullandığı ifadelerden Mısır’da at üzerinde 

sergilenen oyunlar arasında tüfekle yapılan atıcılık oyunları da olduğu 

anlaşılmaktadır1381. 1655-1656 yılları içinde yaklaşık 9 ay İstanbul’da kalan Fransız 

seyyahı Jean de Thevenot, İstanbul’da at üzerinde tüfekle yapılan nişancılık oyunu 

oynandığından bahsetmektedir1382: 

“… Ayrıca at sürerken arkebüzle kurusıkı atış yaparlar. 
Kırlık bir yerde birçok kişinin toplandığı yere bir çömlek 
veya benzer bir şey koyduklarını ya da duvara birkaç nişan 

                                                 
1380 “…Varıdı yanında çakmaklu tüfenk, idmezdi cür‘et a‘dâ kırmağa, Düşmen ardınca kovup kaçardı ol, 
Gider iken hâsılı bu hâl ile…” Âsafî Dal Mehmed Çelebi ve Şecâ‘atnâme, Haz. H. Mustafa Eravcı, 
MVT Yayıncılık, İstanbul: 2009, s.139  
1381 “… kırkar ellişer dirhem tüfenk atmak ve kırk adım yerde at sıçratıp yer üzerinde üç kellepuşu  vurup 
o dar yerde üç kere üç silah atmak, Kavak Meydanında altın topa ok ve kurşun atmak, vurmak, tutmak, 
kapmak, asmak, basmak ve at üzere yay kurup yasmak gibi marifetler ile çok olup ünlü bir olur.” Evliya 
Çelebi, a.g.e., C.2/2, YKY, s.429 
1382 Jean Thévenot, Thévenot Seyahatnamesi, Ed. Stefanos Yerasimos, Çev. Ali Berktay, Kitap Yayınevi, 
İstanbul:2014, s.72. Bu Seyahatnameye ilişkin bilgi veren bazı kaynakların Türkçe çevirilerinde bu talimin 
ok ve yayla yapıldığı yazmaktadır. Eserin 1687 Londra baskısından yaptığımız inceleme sonucunda bahse 
konu talimin tüfekle ilgili olduğu tespit edilmiş olup aksi çevirilerin hatalı olduğu değerlendirilmektedir. 
“… shooting at a mark with Harquebuse running…” Jean Thévenot, The Travels of Monsieur De 
Thevenot Into The Levant: In Three Parts, Licensed 2. Dec.1686, London, RO. L’estrance, 
MDCLXXXVII, p.35.  
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dayandıklarını, sonra nişandan epey uzak mesafede 
dörtnala giderken arkebüzü tek elle tutup ateş ettiklerini 
görürsünüz. Bir veya iki kişinin hedefe onar veya on ikişer 
el atış yaptıklarına birçok kez şahit oldum ve şayet herhangi 
bir paşa ve üst tabakadan biri bu sırada hazır bulunuyorsa 
nişanı vuranların her birine beşer altışar akçe ödül 
verilir.”  

Bu hususlara karşın, tarihî kaynaklarda Klasik Dönem Osmanlı Kara 

Kuvvetlerindeki süvarilerin Avrupa süvarilerinde olduğu gibi savaşların kaderine etki 

edecek düzenli ve yoğun bir ateş gücüyle saldırılarda bulunduğuna ilişkin kayıtlara 

rastlanamamıştır.  Bu durumu, Osmanlı askerî gücünün 17. ve 18. yüzyıllarda ateşli 

silahlara dayalı askerî taktiklere yeterince ayak uyduramaması ve süvarilerinin 

organizasyon yapılarını değişen koşullara göre uyarlayamamasıyla açıklamak 

mümkündür.  

Bununla birlikte; 18. yüzyıla gelindiğinde ise tüfeklerin Osmanlı gerek merkez 

gerekse eyaletlerdeki süvari birliklerinin mutat bir silahı olarak çoğu süvarinin eyerinde 

hazır bulunduğu ve omuzunun yanına astığını görülmektedir. (Resim:34b) Örneğin; 18. 

yüzyılın ilk yıllarında Osmanlı İmparatorluğunu ziyaret eden Aaron Hill sipahilerin zırh 

ve donanımlarıyla ilgili bilgi verirken onların uzun hafif tüfeklerini kendi ülkelerinde 

olduğu gibi yanlarına astıklarını ifade etmiştir1383. 19. yüzyılın ikinci yarısına 

gelindiğinde ateşli silahların Osmanlı süvarilerinin ana silahları haline geldiği 

görülmektedir. Örneğin; 1853-1856 Kırım Savaşı öncesinde 1852 yılında Fransa’nın 

Erzurum Konsolosu olarak görev yapan ve Anadolu’daki ordu hakkında rapor hazırlayan 

Charles-Alexandre de Challaye, Anadolu’daki Osmanlı süvarilerinin silahlarının bir kılıç, 

bir çift tabanca ve bir karabinadan ibaret olduğunu yazmıştır. Ancak Challaye’nin bu 

süvarilerin karabinayı nasıl kullanacaklarını çok bilmediklerini belirtmesinin de dikkat 

çekici husus olduğunu ifade etmek yerinde olacaktır1384. 

                                                 
1383 Aaron Hill, a.g.e., s.23.  
1384 Charles-Alexandre de Challaye, Kırım Savaşı Öncesinde Osmanlı Ordusu (Organizasyon ve 
Savaş Gücü), Çev. Özgür Yılmaz, Kronik Kitap, İstanbul:2018, s.109.  
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Osmanlı İmparatorluğunda tüfekli süvarilerin gerçek bir ateşli silah gücü 

oluşturmalarının fişekli tüfeklerin yaygınlaşmaya başladığı 19. yüzyılın sonlarına doğru 

gerçekleştiği söylenebilir. Bu gelişmenin, özellikle Kafkasya ve Balkanlarda yoğun 

olarak karşılaşılan göğüslerinde fişeklik taşıyan tüfekli süvarinin tipinin ortaya çıkmasını 

sağladığını ve bu süvari tipinin varlığını 20. yüzyılın başlarına kadar sürdürdüğünü 

gözlemlemek mümkündür. 

 

3.1.3.5.4 Klasik Dönem Osmanlı Tabancaları: 

Ateşli silah teknolojisi sonucu geliştirilerek askerlerin mutat silahlarından biri 

haline gelen ve günümüzde de farklı çeşitleriyle varlığı sürdüren bir diğer silah türü 

tabancalardır. Tabancaların 16. yüzyılın ikinci yarısında tüfekleri küçültme arayışlarının 

bir sonucu olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir.  Örneğin; günümüzde New York 

Metropolitan müzesinde sergilenen ve 1560 yılında Alman silah yapımcısı Peter Peck 

tarafından İmparator V. Charles için avlarda kullanılmak üzere üretilen tabanca bilinen 

en erken örneklerden biridir1385.  

Tabancaların ortaya çıkmasındaki en önemli etkenin fitilli ateşleme 

mekanizmasından önce çarklı, ardından da çakmaklı ateşleme mekanizmasına geçişin 

olduğu ifade etmek mümkündür. Bir başka ifadeyle; tabancaların çakmaklı ateşleme 

sisteminin dünya askerî tarihine kazandırdığı bir diğer silah türü olduğu tezi savunulabilir.  

Tabancalar, çalışma esasları ve kullanım amaçları tüfeklere benzeyen küçük 

boyutlu ateşli silahlardır. Tıpkı tüfekler gibi bir namlusu ve ateşleme mekanizması 

bulunan bu silahların tüfeklerden ayrıştığı en temel nokta namlu boyunun kısa olmasıdır. 

Namlu boyunun kısalığı kullanım alanını, barutun miktarını ve silahın menzilini 

belirleyen önemli bir etkendir. Zira namlu boyu sayesinde bu silahlarda tüfeklerden farklı 

olarak kundak ve dipçik bulunmamakta, bunun yerine kabza bulunmaktadır. Bu 

                                                 
1385 Helmut Nickel, a.g.m., s.42.  
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özellikleriyle tabancaların kolay taşınabilen ve yakın mesafede kullanımı çok daha kolay 

olan bir ateşli silah türü olduğu kesin olarak söylenebilir.   

Tabanca kullanımının Osmanlı İmparatorluğunda 17. yüzyılın ilk yarısından 

itibaren yaygınlaştığı anlaşılmaktadır. Osmanlı tarihî kaynaklarında bu silahtan “piştov” 

ya da “pistol” şeklinde bahsedildiği de görülmektedir. Tabancaların başta İstanbul olmak 

üzere Balkanlarda, Kafkasya’da ve Doğu Akdeniz’deki büyük şehirlerde de üretildiği 

mirî atölyelerde üretildiği söylenebilir. Tabancaların üzerinde yer alan kitabeler ve tarihi 

kaynaklar, Osmanlı İmparatorluğunda tabanca yapım ustalığının da tıpkı tüfek ustalığı 

gibi oldukça önemsendiği düşündürtmektedir. Örneğin; Evliya Çelebi İstanbul’daki 

tabanca esnafıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştır1386:  

“Esnâf-ı tabancacıyân: Dükkân 105, neferât 200, bunların 
dahi piri Hazret-i Davud’dur zira çekiç dutar. .. Bunlar 
gûnâ-g’un demir tüfeng tabancaları ederler kim bir kerre 
çakdıkca bâruda çarh çakmağı taşı isâbet edüp ân-ı 
vâhidde tüfeng âteş alup hasımdan intikâm alınur. Bu kârın 
ser-çeşmesi (şeyhi see) Odunkapusu’nun iç yüzünde 
Tabancacı Mehemmed Çelebi’dir. Bunlar dahi 
seyishâneler üzre niçe güne musanna‘ tabancaları zeyn 
edüp piyâdeleri silâhlar ile geçerler.”  
 

Müze ve koleksiyonlarda bulunan eserler üzerinden yapılan tetkikler sonucunda 

Klasik Dönem Osmanlı tabancalarının namlu, tetik mekanizması, kabza olmak üzere 3 

ana bölümden oluştuğu, çakmaklı bir ateşleme mekanizmasına sahip oldukları ve ağızdan 

doldurmalı, tek atışlı silahlar olduğu söylenebilir.  

Osmanlı tabanca namlularının da tüfek namlularında olduğu gibi çelik veya 

menevişli çelikten döküm tekniğinde yapılmış olduğu görülmektedir. Yivli ve yiviz 

namlu kullanımına tabancalarda da rastlanmaktadır. Ancak 18. yüzyıl namlularının 

önemli bir bölümünün yivli olduğu görülmektedir. Namlu çaplarının genellikle 12 mm. 

ilâ 15 mm. arasında değiştiği, namlu boylarının ise 30 cm. ilâ 40 cm. arasında olduğu 

tespit edilmiştir. Namluların altında namlu içini temizlemek için kullanılan harbiler 

                                                 
1386 Evliya Çelebi, Seyahatname, C.I, YKY, s. 304. 
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bulunmaktadır. Namlular üzerinde kontrol damgalarına ve çeşitli kitabelere de sıklıkla 

rastlanmaktadır. Bu kitabelere kabzalarda da rastlamak mümkündür. Kabzalar tetik 

mekanizmasından itibaren dik veya geniş bir açıyla içe doğru kıvrılmakta ve genellikle 

kabza topuzuyla nihayetlenmektedir. (Resim:154)  

Değerli taşlar, gümüş, bağa ve sedef gibi malzemelerle bezenmiş son derece 

zengin süslemeli tabanca örneklerine rastlanabildiği, kazıma teknikleriyle yapılmış 

geometrik ve bitkisel süslemelere sahip mütevazi örneklere de rastlamak mümkündür. 

Klasik Dönem Osmanlı tabancalarında, kabza ve namlu biçimi bakımdan yerel özellikler 

de dikkati çekmektedir. Örneğin; Balkan bölgesi tabancaları kademeli bir şekilde incelen, 

daha geniş açıya sahip ve uzun-ince bir kabzaya veya kimi zaman armudi bir kabza 

topuzuna sahipken, Avrupa tarzı Kafkasya bölgesi tabancalarının kabzalarının daha dik 

bir açıyla kıvrıldığı ve kabza topuzunun çok daha büyük olduğu görülmektedir.  

Osmanlı piyadelerinin 17. yüzyılın ilk yarısında tabanca kullanmaya başladığı 

düşünülmektedir. Daha önceki tarihlerde Osmanlı Ordusunda tabanca kullanımına ilişkin 

bir veriye rastlanılamamıştır. 18. yüzyılın başlarından itibaren ise tabancaların piyadeler 

arasında tamamen yaygınlaştığı hemen her piyadenin kuşağının içinde genellikle iki 

tabanca bulunduğu görülmektedir. Bu tabancalar doğrudan kuşak arasına sıkıştırılabildiği 

gibi “kuburluk” adı verilen silah mahfazasının içinde de taşınabilmektedir. Kuburlukların 

kemere, kuşağa veya eyerlerin yanına asmaya uygun teçhizatlar olduğu anlaşılmaktadır. 

(Resim:155)  

Osmanlı süvarilerinin ise 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tabanca 

kullanmaya başladığına dair bazı veriler bulunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu ile 

Habsburglar arasında geçen 1593-1606 Macaristan savaşı ile ilgili bilgi veren Venedik 

kaynakları Osmanlı kapıkulu sipahilerinin kısa namlulu tüfekleri kullandığını ancak 

tabancaları henüz kullanmadıklarını belirtmektedir1387. Ancak 17. yüzyılın ortalarında 

                                                 
1387 Vernon John Parry, a.g.m., s. 205 
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kapıkulu sipahilerinin ve timarlı sipahilerin bu silahları yanlarında taşıdıkları 

bilinmektedir1388.  Hatta 1672 Lehistan Seferinde sefer alayında gördüklerini yazan 

Comte de la Magdeleine’nin ifadelerine bakılacak olursa; 17. yüzyıldan ikinci yarısında 

delilerin bile klasik silahların yanı sıra tabanca ve kısa tüfekler taşıdığına dair ifadelere 

rastlanmaktadır1389. Aaron Hill ise 18. yüzyılın ilk yıllarında Osmanlı süvarilerinin 

kemerlerinde genellikle 4 süvari tabancası taşıdıklarını ifade ederek; tabanca 

kullanımının Osmanlı süvarileri arasında geldiği boyut hakkında bir fikir edinmemizi 

sağlamıştır1390.   

Sonuç olarak; tabancaların dünyada 16. yüzyıldan itibaren görülmeye başlandığı, 

17. yüzyılda savaş meydanlarında kendilerine kullanım alanı bulduğu ve 18. yüzyıldan 

itibaren ise son derece yaygınlaştığı ifade edilebilir. Öyle ki, 18. yüzyılda tabancaların 

Avrupa’daki herhangi piyade ve süvari askerilerinin üzerinde en az bir tane bulundurduğu 

silah haline geldiği görülmektedir. Bu durum, Osmanlı piyadeleri ve süvarileri için de 

farklı değildir.  Tabancaların 17. ve 18. yüzyıllarda bu derece yaygınlaşmasındaki temel 

faktörün çakmaklı ateşleme sistemi sayesinde her an ateşlemeye hazır ve hafif silahlar 

olarak ihtiyaç halinde kolaylıkla kullanılabilir olmalarıdır. Bu özellikleri dışında, 

Osmanlı tabancaları ile tüfeklerinin ateşleme tertibatları, namlu yapıları ve süsleme 

özellikleri bakımından benzer niteliklere sahip olduğu ve özellikle 18. yüzyıldan itibaren 

namlu yapısı ve ateşleme sistemi bakımından Osmanlı tüfekleri ile tabancalarının aynı 

çizgide gelişim gösterdiği gözlemlenmiştir.  

 

3.1.3.5.5 Klasik Dönem Osmanlı Topları:  

 Genel olarak dünyada, özel olarak ise Osmanlı İmparatorluğunda topların ilk ne 

zaman ortaya çıktığına ve hangi askerî birimler tarafından kullanıldığına dair hususlar 

                                                 
1388 Vernon John Parry, a.g.m., s. 205. Gábor Ágoston, Osmanlı’da Savaş ve Serhad, s.88 
1389 M de Comte de la Magdeleine, Le Miroir Ottoman, Basel 1677, s.240-241’den aktaran Gülgün Üçel 
Aybet, a.g.e., s.335. 
1390 Aaron Hill, a.g.e., s.23.  
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yukarıdaki bölümlerde ele alınmıştır.  Bu nedenle, bu başlık altında Klasik Dönem 

Osmanlı İmparatorluğunda kullanılan topların türleri, yapısal özellikleri ve mühimmatları 

ile levazımatlarının ele almasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir.  

 Basitçe tanımlamak gerekirse top; bir tarafı kapalı bir tüpün içine konulan çeşitli 

tür ve ağırlıktaki mermilerin barutun ateşlenmesi sonucu oluşan basınç ve gazla 

fırlatılması esasına dayanan bir ağır ateşli silah türüdür. Topların merminin hareket ettiği 

kısım olan “namlu” ve barutun ateşlendiği “barut haznesi” olmak üzere iki ana bölümden 

oluştuğu ve Osmanlıların namluya “hâne-i seng”, barut haznesine ise “hâne-i âteş” dediği 

bilinmektedir1391. Bununla birlikte; topların genel olarak “namlu ağzı”, “namlu”, “namlu 

gerisi”, “falya” ve “namlu gerisi sathı” gibi bölümlere de sahip olduğu görülmektedir. Bu 

bölümlerin yanı sıra, topların önemli bir bölümünde onların kundağa veya arabaya 

oturmasını sağlayan “muylu” ve taşınmasını sağlayan “kulp” gibi aksamlarının da 

bulunduğunu ifade etmek gerekir.  

Kuşatma savaşları ve meydan muharebelerinin yapılış şeklini, askerî strateji ve 

taktiklerin temel uygulamalarını ve askerî örgütlenme ile ordunun temel yapısını derinden 

değiştiren bu silahların yüzyıllar boyunca dünyanın farklı bölgelerinde geliştirilen çok 

sayıda tür ve çeşidi bulunduğu bilinmektedir.  

Klasik Dönem Osmanlı İmparatorluğunda da çeşitli isim, cins, çap ve ebatlarda 

toplar imal edildiği ve kullanıldığı görülmektedir. 16. yüzyılın sonlarına kadar 

Osmanlıların topları çaplarına göre adlandırmadıkları ve 18. yüzyılın sonlarında 

kuyruktan dolma topların kullanımının yerleşmesine kadar topların; kullanım yerlerine 

ve amaçlarına, ağırlıklarına, büyüklüğüne, etki alalarına, yapım ustasının veya yaptıranın 

ismine, attıkları mermilerin ağırlığına ve namlu uzunluklarına göre adlandırıldıkları 

anlaşılmaktadır. Bu durum, günümüzde özellikle 15. ve 17. yüzyıllar arasında kullanılan 

                                                 
1391 Salim Aydüz, Tophâne-i Âmire ve Top Doküm Teknolojisi, s. 308. 
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toplarının tanımlanmasını ve sınıflandırılmasını son derece zorlaştırmaktadır. Bununla 

birlikte; 16 yüzyılın sonlarından itibaren topların “10 vukiyye gülle atan top” veya “2 

kantar gülle atan top” gibi attığı güllelerin ağırlığıyla adlandırılmaya başlanmasının 

kısmen bu zorluğu giderdiği ifade edilebilir1392.   

Tarihi kaynaklar Klasik Dönemde Osmanlılar tarafından “Şayka”, “Balyemez”, 

“Şâhi”, “Bacaluşka (Bedolaşka/Becelâşka)”, “Kolonborna”, “Darbzen (Zarbzen)”, 

“Prankı”, “Şakaloz (Çakaloz)”, ve “Havan (Havayi)” gibi isimlerle çeşitli topların 

kullanıldığını ve bu topların her birinin farklı türlerinin bulunduğunu ortaya koymaktadır. 

Yukarıda da ifade edildiği üzere; bu topları kesin bir sınıflandırmaya tabi tutmak son 

derece güç olmakla birlikte, onları ebatları ve fırlattıkları güllerin ağırlığına göre “ağır 

toplar” ve “hafif toplar” şeklinde tasniflemek mümkündür. Çağdaş çalışmalarda şayka, 

balyemez, bacaluşka ve kolomborna topları ağır toplar; darbzen, prankı, şakaloz ve havan 

topları ise hafif toplar şeklinde ele alınmaktadır ki1393; bu tasnifin yerinde olduğu 

değerlendirilmektedir.  

Esasen, bu tasnifin de kendi içinde bazı sorunlu yanları bulunduğunu ifade etmek 

gerekir. Çeşitli boyutlardaki toplar için aynı isimlerin kullanılması1394, diğer devletlerden 

ele geçirilerek Osmanlı Ordusuna kazandırılan topların isim ve sınıflarının Osmanlıların 

tanımlamalarından farklılıklar arz etmesi ve bazı topların onları yapan veya yaptıran 

kişilerin ismiyle anılması bu tasnifin yapılmasında karşılaşılan en önemli sorunların 

başında gelmektedir. Bu hususlara karşın; çalışmanın kapsamı ve içeriği açısından 

bahsekonu toplarla ilgili kısa tanımlara bu ana sınıflama altında yer verilmesinin yerinde 

olacağı değerlendirilmektedir:   

Osmanlı ağır topları içinde çap, ebat ve ağırlık olarak en büyük topların sayka 

topları ile balyemezler topları olduğu görülmektedir. Her iki top türünün de çoğunlukla 

                                                 
1392 Gülşen Arslanboğa, Askerî Müze Toplar Koleksiyonu, Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, 
İstanbul:2009, s. 40. Salim Aydüz, a.g.e., s. 310. 
1393 Salim Aydüz, a.g.e., s. 342-406. 
1394 Mark L. Stein, a.g.e., s. 38. 
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kale veya kuşatmalarında sur duvarlarını yıkmak amaçlı kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

Şayka topları isimlerini Slavca “chaika” veya “sajka” olarak adlandırılan teknelerden 

almaktadır1395. Çağdaş kaynaklar, şayka toplarının çeşitli çap ve ebatlarda yapıldığını 

ortaya koymaktadırlar ve şaykaların büyük, orta ve küçük olmak üzere üç çeşidi 

bulunduğu hususunda hemfikirdirler1396. Fakat bunların belirlenmesinde temel bir 

ölçünün olmadığı hususunun altını çizmek gerekir1397.  

Büyük şaykaların Osmanlıların Klasik Dönemde ürettiği en büyük toplar 

olduğunu savunmak mümkündür. Evliya Çelebi şayka toplarıyla ilgili olarak “… adam 

sığar ve taş atar toplara şayka derler, bunlar arabaya binmezler ve seferlere gitmezler.” 

ifadesini kullanması dikkat çekicidir1398. Bunun dışında başta diğer pek çok Osmanlı 

tarihî kaynakları da bu topların büyüklüklerine vurgu yapıldığı görülmektedir. 

 Büyük şaykaların 34 kg. ilâ 68 kg. ağırlığında, orta şaykaların 25 kg. ilâ 30 kg. 

ağırlığında, küçük şaykaların ise 2 kg. ilâ 17 kg. arasında gülleler attığı 

belirtilmektedir1399. Şaykaların uzunluklarının da farklılar arz ettiği ve boylarının attıkları 

güllelerin ağırlıklarına göre 176 cm. ilâ 462 cm. arasında değişim gösterdiği tespit 

edilmiştir1400.  

Bu noktada, 15. yüzyılın ikinci yarısı ile 16. yüzyılın ortalarına kadar üretimleri 

yoğun olarak devam eden ve “şâhi” top şeklinde anılan iki parçalı büyük tunç topların da 

aslında şayka toplarının en büyük örneklerini teşkil ettiği ifade etmek gerekmektedir. 

(Resim:156) Bu topların “şâhî” olarak adlandırılmasının büyüklüklerine yapılan bir 

vurgudan ve padişahlar tarafından yaptırılmasından kaynaklandığı düşünülmektedir1401. 

                                                 
1395 Gábor Ágoston, Barut, Top ve Tüfek, s. 109. 
1396 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Kapıkulu Ocakları, C.II, s.50. Gábor Ágoston, Osmanlı’da Ateşli Silahlar 
ve Askeri Devrim Tartışmaları, s.134. Nejat Eralp, a.g.e., 117, Salim Aydüz, a.g.e., s.347. Gülşen 
Arslanboğa, a.g.e., s.40.  
1397 Salim Aydüz, a.g.e., s.347.   
1398 Evliya Çelebi, a.g.e., C.6/2, YKY, s.422 
1399 Gábor Ágoston, Barut, Top ve Tüfek, s. 109-110.  
1400 Gülşen Arslanboğa, a.g.e., s.40. 
1401 Salim Aydüz, a.g.e., s.347.   
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Ancak herhangi bir top türünün daha büyük modelini ifade etmek için kullanılan “şâhi” 

kelimesinin aynı zamanda hafif çaplı ve biraz uzun gövdeli top türleri için de 

kullanıldığını vurgulamak gerekmektedir1402. Tunçtan döküm tekniğiyle yapılmış olan, 

her iki parçasının sonunda helezoni girinti-çıkıntıların döndürülerek birleştirilmesini 

sağlayan nişler bulunan ve gerek namlu gerekse hazne kısımlarının gövdesinde takviye 

çemberleri bulunan bu büyük toplar, 15. ve 16. yüzyıllarda Osmanlı top döküm 

teknolojisinin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından son derece dikkat çekici örnekleri 

oluşturmaktadır. (Resim:157)  

Şaykalar gibi büyük ve ağır toplardan biri olan balyemez topları ise Osmanlı Kara 

Kuvvetleri tarafından 16. yüzyılın başlarından 19. yüzyılın sonuna kadar kuşatma 

savaşlarında sıklıkla kullanılan bir tür uzun menzilli batarya topudur1403. Balyemez 

kelimesinin kökeni hakkında çeşitli tartışmalar bulunsa da bu kelimenin 1411 tarihli 

“Faule Metze” adlı ünlü Alman topu veya İtalyanca “Pallae e mezza” kelimesinden 

türetilmiş olması muhtemeldir1404.  

Tıpkı şaykalar topları gibi çeşitli çap ve uzunluklarda üretilen balyemezlerin 6 kg. 

ilâ 27 kg. arasında değişen ağırlıklarda gülleler atan toplar olduğu belirtilmektedir1405. 

Evliya Çelebi de “20 okka gülle atan toplara balyemez derler” ifadesiyle bu bilgiyi 

doğrulamaktadır; ancak onun “lankoz”, “zalim”, “kıran” ve “sadman” gibi daha ağır gülle 

atan toplardan da bahsetmesi dikkat çekicidir1406. Aslında Evliya Çelebi ifadelerinin, 

adları zikrolunan bu topların balyemez toplarının bir türü mü yoksa ayrı birer top türü mü 

oldukları konusunda çok belirgin olmadığını ifade etmek gerekir.  

                                                 
1402 Gábor Ágoston, Osmanlı’da Ateşli Silahlar ve Askeri Devrim Tartışmaları, s.154. 
1403 Salim Aydüz, a.g.e., s.347.   
1404 Gábor Ágoston, a.g.e., s.132. 
1405 Gábor Ágoston, a.g.e., s.153. Gülşen Arslanboğa, a.g.e., s.40.  
1406  1 okka=1,282 kg. olarak düşünülürse 20 Okkayı 25,640 kg. olarak hesaplamak mümkündür. Bununla 
birlikte Evliya Çelebinin daha ağır gülle atan toplardan da bahsetmesi dikkat çekicidir. “…Hatta 20 okka 
gülle atan toplara balyemez derler. 30 okka gülle atana lankoz derler, 40 okka atana zalim derler, 50 okka 
atana kıran ve 60 okka demir gülleler atana sademat derler.” Evliya Çelebi, a.g.e., C.6/2, YKY, s.422 
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Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinin kullandığı bir diğer ağır top türü 

bacaluşka toplarıdır. Bu topların Osmanlı tarihî kaynaklarında “Baciliska”, “bacaloşka”, 

“badaluşka”, “badoloşka” ve “bedoloşka” şeklinde de anılabilmektedir. Bacaluşkaların 

kuşatma savaşlarının anlatıldığı metinlerde adına en sık rastlanılan ağır top türü olduğu 

görülmektedir1407. Avrupa’da kullanılan “Basilisk” türü topların eşdeğeri olan bu topların 

Osmanlı İmparatorluğunda 16. yüzyıldan itibaren kullanıldığı belirtilmektedir1408.  

Dövme demirden veya tunçtan etrafı çemberli bir tarzda yapılan bacaluşkaların 

büyük ve küçük olmak üzere iki türünün bulunduğunu, büyük bacaluşkaların gülle 

ağırlıklarının 13 kg. ilâ 28 kg. arasında değiştiği ve boylarının 396 cm. ilâ 440 cm. 

olduğunu, 13 kg.’dan düşük gülle atan ve yaklaşık boyları 198 cm. ilâ 220 cm. arasında 

küçük bacaluşkaların ise “kanon” sınıfından olduğunu belirten çalışmalar 

bulunmaktadır1409.   

Ağır toplar sınıfında ele alınabilecek son top türü ise kolomborna toplarıdır. 

Esasen, şayka, balyemez ve bacaluşka topları kadar büyük toplar olmayan ancak ebat ve 

güller ağırlıkları olarak darbzen, prankı, şakoloz ve havan toplarından daha büyük olan 

kolombornaları orta-ağır sınıf top türü olarak nitelemek mümkündür. Bu topların Osmanlı 

tarihî kaynaklarında “kolomburna”, “kolunburna”, “kolumburna” “kolonbrona” gibi 

farklı şekillerde de ifade edildiğine sıklıkla rastlanmaktadır.  

Kolomborna topları Avrupa’da yaygın olarak “culverin” olarak bilinen topların 

Osmanlılardaki eşdeğeridir1410. Nitekim kolomborna kelimesinin kökeninin İtalyanca 

“Koluvrina” ve “Colubrina” kelimelerin geldiği belirtilmektedir; ki bu kelimeler 

“culverin” kelimesiyle aynı kökene sahiptir1411. Gemilerde de sık kullandığı dikkate 

alınırsa bu topların ismini bir tür deniz yılanı olan “Laticauda Colubrina”dan aldıkları 

                                                 
1407 Gábor Ágoston, Osmanlı’da Ateşli Silahlar ve Askeri Devrim Tartışmaları, s.132. 
1408 Osman Zeki Pakalın, a.g.e., C.I, s.184. Gülşen Arslanboğa, a.g.e., s.41. Mark L. Stein, a.g.e., s. 150 
1409 Salim Aydüz, a.g.e., s.361-368. Gábor Ágoston a.g.e., s.135-138 ve 153. 
1410 Mark L. Stein, a.g.e., s. 150. 
1411 Salim Aydüz, a.g.e., s.361-368. 
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düşünülebilir. Hem deniz hem de kara kuvvetleri tarafından farklı yerlerde 

kullanılmaların dolayı kolomborna toplarının çok farklı ebatlara sahip olduğu 

görülmektedir.  

Osmanlı Kara Kuvvetleri tarafından genellikle kuşatma ve kale savunmalarında 

tercih edilen kolombornaların 16. yüzyılda 2 kg. ilâ 9 kg. ağırlığında gülleler attığı, gülle 

ağırlıklarının 17. yüzyılda 20 kg. çıktığı, uzunluklarının ise 220 cm ilâ 330 cm arasında 

değiştiği belirtilmektedir1412.   

Klasik Dönem Osmanlı hafif toplarının ise darbzen, prankı, şakaloz ve havan 

topları olduğu daha önce ifade edilmişti. Bahsekonu hafif toplar arasında adına en sık 

rastlanılanın hafif topların darbzenler olduğunu ifade etmek mümkündür. Bu ismin 

Arapça “darb” ve Farsça’da “zen” kelimelerinin birleşmesinden ortaya çıktığı 

anlaşılmaktadır; ki her iki kelime de “vurma” anlamına gelmektedir. Osmanlı tarihî 

kaynaklarında bu toplardan “zarbzen”, “zarbuzân”, “darbuzân”, “darbuzen”, “darbuzan” 

ve “darbzân” şeklinde de bashedildiği görülmektedir1413.  Diğer top çeşitlerinde olduğu 

gibi farklı ebat ve çaplarda döküldüğü tespit edilen darbzen toplarının büyük (şahî), orta 

(miyane) ve küçük olmak üzere üç tür olarak sınıflandırıldığı tespit edilmiştir1414. 

Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetleri tarafından meydan savaşlarında sıklıkla 

kullanılan bu topların, ebatlarına göre 150 gr. ilâ 2,5 kg. arasında değişen ağırlıklara sahip 

gülleler attığı, uzunluklarının ise 88 cm. ilâ 350 cm. arasında değişim gösterebildiği 

anlaşılmaktadır1415. Bununla birlikte, çok daha ağır gülleler atabilen “darbzen-i büzürg” 

denilen darbzen türlerinin kaynaklarda adına rastlamak mümkündür1416. Bu noktada, 

Osmanlı tarihî kaynaklarında darbzen isminin tıpkı şahî isminde olduğu gibi bazen çok 

daha büyük topları tarif etek için de kullandığını belirtmek gerekmektedir1417.  

                                                 
1412 Gábor Ágoston, a.g.e., s.132. 
1413 Salim Aydüz, a.g.e., s.373.  
1414 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., C.II, s.50 
1415 Gábor Ágoston, a.g.e., s.155. 
1416 Salim Aydüz, a.g.e., s.377-378 
1417 Gábor Ágoston, Barut, Top ve Tüfek, s.124. 
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Osmanlı hafif top türleri içindeki en eski topların prankılar ve şakolozlar olduğunu 

savunmak mümkündür. Prankı toplarının adlarını Avrupa dillerindeki “braga” 

kelimesinden aldığı belirtilmektedir1418. Fatih Sultan Mehmet dönemi müelliflerinden 

Kıvâmi, “Fetihnâme” adlı eserinde tüfek ve zemberek ile birlikte sıklıkla prankıların da 

kullanıldığına vurgu yapmaktadır. Kıvâmi’nin anlatılarında prankı olarak tarif ettiği savaş 

aletleri, 16. ve 17. yüzyılda kullanımı oldukça yaygınlaşan küçük topların erken örnekleri 

olmalıdır. Bu eserin metin dili tahlil edildiğinde, bu aletlerin küçük top ile büyük tüfek 

arası aletler olduğunu düşündürmektedir1419. Nitekim prankıların 16. ve 17. yüzyıllarda 

attıkları gülle ağırlıklarının 50 gr. ilâ 150 gr. civarında değişim gösterdiği ortaya 

konulmuştur1420.  

16. yüzyılda Avrupa’daki Osmanlı sınır kalelerinin cebehânelerinde çokça 

bulunduğu tespit edilen Şakoloz topları ise prankılardan biraz küçük olan hafif bir top 

türüdür. Osmanlı tarihî kaynaklarında “çakaloz”, “şakloz”, “şakallos”, “sakulos”, 

“sakulus”, “sakolos”, “çakalos”, şeklinde de geçmektedir. Hemen hemen bir metris tüfeği 

ağırlığında veya biraz daha fazla mermiler atan bu toplar isimlerini de Almanca “kancalı 

tüfek” anlamına gelen “Hackenbuchse” kelimesinin Macarca karşılığı olan “szakallas” 

kelimesinden almaktadır. Nitekim, küçük boy şakolozlar hariç, kullanımı için birden fazla 

kişiye ihtiyaç duyan bu topların tesir kabiliyeti açısından ağır metris tüfeklerine rakip 

olabilecek bir silah olduğu belirtilmektedir1421. Prankı ve şakolozlardan başka aşağı 

yukarı aynı ağırlık, çap ve ebatlarda olan “saçma”, “eynek” ve “misket” gibi top çeşitleri 

de bulunmaktadır. Ancak bunların çoğunlukla Osmanlı Deniz Kuvvetleri tarafından 

gemilerde veya nehir teknelerinde kullanılan toplar olduğu anlaşılmaktadır. 

                                                 
1418 Salim Aydüz, a.g.e., s.393. 
1419 “… şöyle ki hisarun her burc u barularından parnıklarla ve zenabereklerle tüfeklerle bir iki ferseng 
yirden adem oglanını hisar yöresine iltmezlerdi.”“… her biri burc u barular üzerinde pırankılar ve 
darbzanlar  ve tüfengler ve zenberekler ellerinde, … tahte’s-serada, her tarafdan faet yagmurı yagdururlar; 
bir iki ferseng yirden kenera adem oglanın getürmezler”  Kıvami, a.g.e., s.136 ve 348. 
1420 Gábor Ágoston, Barut, Top ve Tüfek, s. 124. 
1421 Gábor Ágoston, Barut, Top ve Tüfek, s. 125. 



491 
 

Yukarıda zikredilen tüm top türleri içinde havan toplarının, izlediği mermi yolu 

ve kullanım amaçları itibariyle farklı bir yeri bulunduğu söylenebilir. Osmanlı tarihî 

kaynaklarında “havayi top”, “humbara topu” ve “humbara kazanı” olarak da anılan havan 

topları dik mermi yoluyla tahkimat veya surların ardına atış yapmak için olduğu kadar 

yüksek bir noktadan alçak bir noktadaki hedefi vurabilmek için de tasarlanmış silahlardır. 

(Resim:158a-b) 

Havan topları; kısa namlulu, muyluları namlu gerisi sathına yakın olan ve ahşap 

bir kundak üzerine yerleştirilerek kullanılan bir top türüdür1422. Kundak üzerinde 75 

dereceye kadar dik atış yapabilen havanların 600 kg. kadar gülle atabilen türleri 

bulunmaktadır1423. Ancak bu topların güllelerden ziyade, sur ve tahkimat arkasında 

tahribat yaratmak amacıyla “humbara” adı verilen mermiler atmak için kullanıldığı da 

bilinmektedir. 

Osmanlı tarihî kaynakları incelendiğinde bu topların 15. yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren kuşatma savaşlarında yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. Fatih Sultan 

Mehmet’in hizmetinde bulunan Kritovulos bu topların ilk olarak padişah tarafından 

tasarlandığını ve Haliç’i kapatan gemileri vurmak için Galata sahilindeki yüksek bir 

tepenin üzerine yerleştirildiğini ifade etmiştir1424. Bununla birlikte; Kemalpaşazâde’nin 

ifadeleri havan toplarının İstanbul Kuşatmasında şehri tahrip etmek amacıyla kullanılmış 

olabileceğini düşündürtmektedir1425. Ancak kuşatılanlar arasındaki görgü tanıklarının 

havan toplarının şehirde yarattığı yıkımdan neredeyse hiç söz etmemesi 

Kemalpaşazâde’nin bu ifadelerine ihtiyatla yaklaşılmasını gerekmektedir. 

                                                 
1422 Gülşen Arslanboğa, a.g.e., s.42. 
1423 Salim Aydüz, a.g.e., s.404. 
1424 Kritovulos, a.g.e., s.71.  
1425 “Havâi toplardan ki, ejderhây-i ateşîn-dem gibi demâdem çekilüb eve-i çarh-ı berîne ağardı, falak-ı 
bâmdan şafak-ı şâma dek ‘aled-devâm gök yüzünden küffâr-ı bed-girdârun başına taş yağardı” 
Kemalpaşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, VII. Defter, s.54. 
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Osmanlı Kara Kuvvetlerinin bu topları 1478 yılındaki İşkodra Kuşatmasında1426 

ve 1484 yılında Akkirman Kalesinin Fethinde1427 şehirlerin içini tahrip etmek amacıyla 

kullandıklarına dair bilgilerin, havan toplarının 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu 

amaçla kullanıldığını ortaya koyması bakımından önemlidir. Osmanlı Kara Kuvvetleri 

tarafından 15. ve 18. yüzyıllar arasında çeşitli kuşatmalarda bu topların aynı amaçla 

sıklıkla kullanılmaya devam ettiğini de ifade etmek gerekmektedir. (Resim:159) 

Osmanlıların kendi üretimi olan bu ağır ve hafif top türlerinin yanı sıra 

Osmanlıların savaşlarda ganimet olarak ele geçirdiği topları da Cebehâne envanterlerine 

kaydederek bunları kullandığına dair çok sayıda veri bulunmaktadır. Örneğin; Hasan 

Beyzâde, Haçova Meydan Muharebesi (1596) sonrasında ele geçirilen topların cânib-i 

mîrî’ye kaydının yapılarak İstanbul’a gönderildiğini ifade etmiştir1428. Üstelik, Osmanlı 

tarihî kaynakları bu savaşta ele geçirilen topların sayı ve çeşidinin azımsanmayacak kadar 

çok olduğunu ortaya koymaktadır1429. Savaşlarda ele geçirilen topların bir kısmının da 

İstanbul’a gönderilerek Tophâne ve Saray Burnu sahillerinde sergilendiği hususuna daha 

önceki bölümlerde değinilmişti*.  

Bununla birlikte, ele geçirilen bu topların önemli bir bölümünün de sınır 

boylarındaki kalelere yerleştirildiğine dair çok sayıda veri bulunmaktadır. Örneğin; 1587-

1589 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğunda bulunan Reinhold Lubenau, Estergon ve 

Budin kalelerinde Hristiyanlardan ele geçirilen farklı tür ve çeşitlerde çok sayıda topun 

                                                 
1426 “Varup, hisârı muhâsara idüp dögmege ‘alî toplar döktiler, dahı yir yir hisârı dögdiler. Hevâyî toplar 
ile şehrün için hemîn taşlıga döndürdiler, düşmene daşlık virmedile.” Behiştî Ahmed Çelebi, a.g.e., C.II, 
s.322. 
1427 “…Hevâî-toplarla ki, şehrün için pür-âşub etmişdi, hisârun dizdârun öldürüb sarnıçların ki, içinde 
sular tururdı, urub bozdılar” Kemalpaşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, VIII. Defter, s.75. 
1428 Hasan Bey-zâde Ahmed Paşa, a.g.e., s.536-537. 
1429 “… şâhâne toplardan her ne kadar var ise âdemler ta‘yin idüp, birer birer getürdüp otak-ı hümâyûn 
önüne dizüp, bî-hadd ü bî (s.114) kıyâs bârût ve cebehâne esbâbı ve top u tüfenk bulınup, cümleden yüz 
otuz dört kıt‘a ‘azîm ve gûn-a gûn top bulınmışdur.” “…taburdan çıkarılan toplar selâmete çıkarılmak içün 
beğlere ve beğlerbeğilere tevzi‘ olınup…” Sultan III. Mehmed’in Eğri Seferi Rûznâmesi (1596), Haz. 
Günhan Börekçi, s. 114-115. “Ve cümle kırk yıldan berü melâ‘in-i bi-din, cem eyledükleri bi-bedel ve bi-
nazır topları ve barutları ve taburlarında olanca zahire ve çadırları nasıb-i ganimet-i gaziyân u mücâhiddin 
oldı.”  “… Yüz pâre a‘la topları ve cebehâneleri hassa-i humâyûnum için zabt olunup…”   Selâniki Mustafa 
Efendi, a.g.e., C.II, s. 642 ve 647. 
* YN: Bkz. sayfa 103.  
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bulunduğunu; Eğri adasına ise Rodos’un Fethinde Malta Şövalyelerinden ele geçirilen 

büyük topların yerleştirildiğini gözlemlemiştir1430. Yine 1616-1618 yılları arasında 

Osmanlı İmparatorluğuna gönderilen elçilik heyetinde yer alan Crailsheimli Adam 

Werner de Osmanlı kalelerinde çok sayıda Alman yapımı top olduğunu ifade etmiştir1431. 

Benzer bir gözlemi de 1634 yılında İngiliz Henry Blount yapmış ve Belgrat Kalesinde 

bulunan çok sayıda değerli topta çeşitli armaların ve Kral Ferdinand’ın adının 

bulunduğunu yazmıştır1432.  

Osmanlıların bu topları sınır kalelerine yerleştirmesinin temel amacının hem bu 

kalelerin savunmasında kullanılması hem de ihtiyaç halinde muharebe veya kuşatmalarda 

kullanılmak üzere savaş alanına sevk edilmesi olduğu düşünülmektedir. Nitekim, tarihî 

kaynaklar da bu hususu doğrular nitelikle bilgiler sunmaktadır. Örneğin; Selânikî Mustafa 

Efendi, 1566 yılındaki Zigetvar Kuşatmasında kullanılan ve “koçyan” diye tabir edilen 

meşhur bir topun 1543 tarihinde Hüsrev Bey ve Ferhat Bey tarafından ele geçirilen bir 

top olduğunu yazmıştır1433. 18. yüzyılda da bu uygulamaların devam ettiği 

anlaşılmaktadır. Örneğin; 1716 yılında Petervaradin Savaşı sonrasında Osmanlılardan ele 

geçirilen yaklaşık 175 topun önemli bir bölümünün Osmanlıların 16. ve 17. yüzyıllarda 

ganimet olarak elde ettiği toplar olduğu belirtilmektedir1434.  

Yukarıda sunulan bilgiler ışığında, Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinin en 

büyük toplar olan şaykalardan en küçük toplar olan şakolozlara kadar çok sayıda top 

türünü kullandığını ifade etmek mümkündür. Düşman kuvvetlerden ele geçirilen topları 

bir kenara bırakacak olursak; bu derece farklı tür ve ebatlara sahip olmalarına karşın 

Klasik Dönem Osmanlı toplarının biçimsel ve teknik özellikleri hakkında genel bir 

değerlendirme yapmanın mümkün olduğu değerlendirilmektedir:   

                                                 
1430 Reinhold Lubenau, a.g.e. s. 102, 112 ve 601-602.  
1431 Adam Werner, a.g.e., s.38 
1432 Henry Blount, a.g.e., s. 10. 
1433 Selânikî Mustafa Efendi, a.g.e., C.I, s.25 
1434 Hakan Karagöz, a.g.m., s. 88.   
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Biçimsel özellikleri bakımından Klasik Dönem Osmanlı toplarının önemli bir 

bölümünün ağızdan dolmalı ve kaval namlulu toplar olduğu görülmektedir. Geniş 

başlayıp ağız bölümüne daralan ve ağız bölümünde tekrar genişleyen namlu yapısına 

sahip Osmanlı toplarında sıklıkla rastlanmaktadır.  

Avrupa’daki örneklerin tersine Osmanlı toplarında hayvan motiflerine son derece 

nadir rastlandığı söylenebilir. Ancak namlu ağızları bu konuda bir istisna oluşturmaktadır. 

Osmanlı toplarının namlu ağzının ejder ağzı şeklinde yapılmasına sıklıkla 

rastlanılmaktadır. Osmanlı tarihî kaynakları ve vesikalarında yer yer zikredilen “ejderhân 

toplar” bu tür toplar olabilir. Ancak gerçekleştirilen savaşları tasvir eden Osmanlı 

müelliflerinin tüfeklerin ve topların ateş gücünden bahsederken edebi bir dil kullanarak 

sıklıkla ejderha motifini kullanmaları ile namlu ağzındaki bu motiflerin aynı alegorik 

ifade biçiminin bir yansıması olabileceğini de göz önünde bulunmak gerekmektedir1435. 

(Resim:160)  

Klasik Dönem Osmanlı toplarında namlu üzerlerinde kimi zaman palmet, rumi ve 

balık sırtı desenli yoğun süslemelere rastlandığı da görülmektedir. (Resim:161) Hemen 

her topun namlu, fayla ve namlu gerisi bölümünde dikdörtgen süslemelerle çerçevelenmiş 

kitabelerde padişaha methiyeler yazıldığı ve topu döken ustanın adının belirtildiği 

görülmektedir.  

Muyluların 15. yüzyıldan itibaren kullanıldığı; ancak bazı durumlarda taşıma 

halkalarıyla muyluların aynı anda topun gövdesinde yerleştirildiği anlaşılmaktadır. Bu 

noktada, taşıma halkalarının daha çok küçük toplara yerleştirildiğini belirtmek gerekir.  

Namlu gerisi sathının ise Klasik Dönem Osmanlı toplarında son derece 

karakteristik olduğu ifade edilebilir. Avrupa’daki örneklerden farklı olarak Osmanlı 

toplarında bu bölümün son derece sade olduğu gözlemlenmektedir. Osmanlı topçu 

                                                 
1435 “… Kara yılanlar gibi ağzılarını açmış olan, Zarbzen toplarının tüfekleri ortaya çıktı.” Muhammed 
Adâ-i Şirazi,  a.g.e., s.147. “… Her biri mâr idi ejder-ser, Her nefesde deheni ûd saçar. Düşmen üstine 
agız açmış-idi. Ya‘ni ejder gibi od saçmış-idi.” Merâhî, Fetihnâme-i Sigetvar (Kanuni’nin Son Seferinin 
Şiirsel Anlatımı), Haz. H.A. Arslantürk ve M. Kaçar, Okurkitaplığı, İstanbul:2012, s.76 
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ustalarının topların ebat, menzil ve çaplarını daha çok bu bölüme yazmayı tercih ettiği 

söylenebilir. Belki de bu yüzden namlu gerisi satıhları 16. yüzyılın ilk çeyreğine kadar 

genellikle düz yapılmıştır. 16. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren ise namlu gerisi sathının 

yarım daire biçimde yapıldığı ve sonrasında armudi veya topuz biçiminde kuyrukların 

yerleştirildiği görülmektedir. Aslında bu bölümün topların ağırlık dengesini sağlamaya 

yönelik bir işlevinin olduğu da düşünülebilir. Fakat bu hususta herhangi bir veriye 

rastlanılmadığı gibi ölçüm yapma olanağı da bulunamamıştır.  

Biçimsel özellikleri yukarıda belirtilen Klasik Dönem Osmanlı toplarının teknik 

özellikleri hakkında sağlıklı değerlendirmeler yapabilmek için ise onların döküm 

işlemlerinin hangi malzemelerle, nasıl ve nerelerde gerçekleştirildiği hususlarını ele 

almak gerekmektedir.  

Müze envanterleri ve tarihi kaynaklar, 15. yüzyıldan itibaren topların taş, ağaç, 

bakır, tunç, kurşun ve deri gibi malzemelerden de yapılabildiğini ortaya koymasına 

karşın; Klasik Dönem Osmanlı toplarının önemli bir bölümün demir ve tunçtan yapıldığı 

görülmektedir. Demir topların dövme ve döküm teknikleriyle, tunç topların ise sadece 

döküm tekniğiyle yapıldığı anlaşılmaktadır.    

Demir toplarda dövme tekniği, birbiri üzerine lehimlenen çemberlerle 

güçlendirilmiş boruların arkasına demir bir parça eklenmesi ve topun gövdesinin yine 

demirden takviye çemberleriyle sarılarak güçlendirmesiyle gerçekleştirilen bir tekniktir. 

Nispeten ucuz ve hızlı olan bu yapım yönteminin 15. ve 16. yüzyıllar boyunca özellikle 

Avrupa çok sık tercih edildiği bilinmektedir1436. Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı Fethinden 

sonra İstanbul’a getirilen Sultan Kayıtbay dönemi Memlûk toplarının önemli bir 

bölümünün bu teknikte yapılmış toplar olduğu görülmektedir. (Resim:140a) Yapılan 

araştırmalar, Osmanlıların da 15. yüzyılın ortalarına kadar dövme demirden top 

                                                 
1436 Kelly DeVries, Medieval Military Technology, s.155. Carlo M. Cipolla, a.g.e., s.22 
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yaptıklarını fakat 16. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren bu teknikte yapılan toplara pek 

rağbet etmediklerini ortaya koymaktadır1437.  

Osmanlı İmparatorluğunda demir topların ilk olarak ne zaman döküm tekniğiyle 

yapılmaya başlandığına ilişkin kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte genel kabul, 

Osmanlıların 16. yüzyılın başlarında demirden top dökmeye başladıkları yönündedir1438.  

Demir döküm tekniğiyle yapılan toplar çok daha az maliyetli olmasına karşın, kolay 

paslanmaları ve çatlamaları nedeniyle bu teknikle yapılan erken dönemlerde pek rağbet 

edilmediği ve demir topları dökme tekniği gelişene kadar döküm tunç topları ile dövme 

demir topların tercih edildiği anlaşılmaktadır1439.  

Bakır ve kalay karışımından elde edilen bir alaşımın kalıplara dökülmesiyle elde 

edilen olan tunç topların ise maliyetleri çok daha yüksek olmasına karşın Osmanlı 

İmparatorluğu tarafından yoğun olarak tercih edildiği görülmektedir. Tunç topların bu 

kadar yoğun tercih edilmelerinin temel sebeplerini; eritilmesinin kolay olması, 

paslanmaya dayanıklı olması, demir toplara göre daha zor çatlaması, oldukça pahalı bir 

hammadde olan bakır madeninin Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde bolca bulunması 

ve özellikle 15. ve 17. yüzyıllarda Osmanlıların üretim maliyetlerini karşılayabilecek 

insan kaynaklarına ve mali güce sahip olması olarak sıralamak mümkündür. 

Özellikle bakır madeninin Osmanlılar açısından son derece stratejik bir önemi 

haiz olduğu değerlendirilmektedir. Osmanlıların egemenlik alanı içinde olan 

Balkanlar’da ve Anadolu’da önemli bakır madenleri bulunduğu bilinmektedir1440. Silah 

üretimde kullanılmasının yanı sıra yüksek bir gelir de sağlayan bu madenin bulunduğu 

ocakların elde edilmesine Osmanlı padişahlarının son derece önem verdiği 

anlaşılmaktadır. Örneğin; I. Mehmet’in Fetret Devri sonrası Anadolu’daki karışıklara son 

vermek üzere giriştiği faaliyetler kapsamında; Samsun, Bafra, Çankırı ve Bolu’yu ele 

                                                 
1437 Salim Aydüz, a.g.e., s.404. 
1438 Gábor Ágoston, Osmanlı’da Strateji ve Askeri Güç, s.146. 
1439 Carlo Maria Cipolla, a.g.e., s.12 
1440 Vernon John Parry, “Materials of War in the Ottoman Empire”, s.225. 
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geçirerek Candaroğullarının elinden bakır madenlerinin bir bölümünü alması bu 

bağlamda değerlendirilebilir1441. Fatih Sultan Mehmet’in 1461 yılında Kastamonu ve 

Sinop’un Candaroğulları tarafından Osmanlı İmparatorluğuna teslim edilmesi yönündeki 

ısrarını da bu bağlamda ele almak yerinde olacaktır1442. Bu hususa ek olarak; bakır 

madenlerinin kontrol edilmesinin Osmanlıların doğuya doğru genişlemesindeki 

başarısının temel sebeplerden biri olarak gören çalışmaların bulunduğunu da belirtmek 

gerekir1443.  

Yine de daha çok bakıra ihtiyaç duyulduğu durumlarda fethedilen şehirlerdeki 

kiliselerde bulunan bazı çanların ve diğer bakır eşyaların eritilerek top yapımında 

kullanıldığına dair veriler de mevcuttur. Örneğin; Neşrî, Fatih Sultan Mehmet’in Belgrat 

Kuşatmasında kullandığı topların bakırının İstanbul’dan elde edilen çanlar, haçlar ve 

diğer bakır eşyaların eritilmesiyle elde edildiğine işaret ederek ve bu topların Tuna’dan 

gemilerle getirildiğini belirtmiştir1444. 16. yüzyılda İngilizlerin deniz ticaretiyle kırık 

çanları Osmanlılara sattığına ilişkin kayıtlar da mevcuttur1445.  

Top döküm malzemesi olarak kullanılan bakır, Osmanlı İmparatorluğu sınırları 

içinde bol miktarda bulunsa da kalay için aynı durumun söz konusu olmadığı ve 

İmparatorluğun zaman zaman kalayı ithal etmek zorunda kaldığı anlaşılmaktadır1446. 

Kalayın bir kısmının 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlıların elinde bulunan Szolnok kasabası 

yoluyla Transilvalya’dan geldiği ve 19. yüzyılda İngiltere’den gelen önemli miktarda 

kalayın Selanik’te satıldığına dair veriler mevcuttur1447. 

                                                 
1441 “Samısun, Bafra, Kânkırı, ve Bolu’yu İsfendiyar Beğden aldı. Ondan sonra İsfendiyar barış diledi. 
Kendi elinde bulunan bakır küresinin bakırından bir bölümünü isteği ile verdi” Şükrullah, a.g.e., Haz. 
Nihaş Atsız, s. 226. 
1442 Bu şehirlerin nasıl ele geçirildiği hususunda bkz. Neşrî, a.g.e., s.326-328.   
1443 Palmira Brummett, Ottoman Seapoer and Levantine Diplomacy in the Age of Discovery, State 
University of Newyork Press, Newyork: 1994, s. 153.   
1444 Neşrî, a.g.e., s. 320. 
1445 Vernon John Parry, a.g.e., s.226. 
1446 Hans George Majer, “XVII. Yüzyıl Sonlarında Avusturya ve Osmanlı Ordularının Seferlerdeki 
Lojistik Sorunları”, Osmanlı Araştırmaları, C. II, İstanbul 1981, s. 191. 
1447 Vernon John Parry, a.g.e., s.225. 
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Osmanlı İmparatorluğunda ilk tunç topların 15. yüzyılın ilk yarısında döküldüğü 

düşünülmektedir. Zira Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethinde kullandığı büyük 

tunç topların dökülmesindeki başarıya erişebilmek için en azından II. Murat döneminde 

imal edilen topların bir kısmının tunç top olması gerektiği ve böylesine büyük tunç 

topların dökülebilmesinin belirli bir tecrübe ve deneysel süreç gerektirdiği 

değerlendirilmektedir. Nitekim, 1453’te Osmanlıların ürettiği tunç toplar 600 kg.’lık 

gülleler atabilirken 1478’de Fransız yapımı deney toplarının ancak 250 kg.’lık gülle 

atabildiği belirtilmektedir ki1448; bu durum 15. yüzyılın ikinci yarısı öncesinde 

Osmanlıların tunç topların dökümünde belirli bir seviyeye ulaştığının göstergesi olarak 

kabul edilebilir.    

Tarihi kaynaklar ve arşiv belgeleri, 15. yüzyılda belirli bir kaliteye ve standartta 

ulaşan Osmanlı tunç toplarının bu kalite ve standarttı 17. yüzyılın sonlarına kadar 

koruduğunu ortaya koymaktadır. Osmanlı üretim kayıtları top dökümcülerinin en azından 

17. yüzyılın sonlarına % 8,6-11,3 oranında kalay ve % 89,5-91 oranında bakır içeren tipik 

tunç kullandıklarına işaret etmektedir1449. 17. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlıların 

tunç top döküm teknolojisinde kısmi bir gerileme yaşadığını ifade etmek mümkündür. 

Bununla birlikte, müze envanterleri ve arşiv kayıtları Osmanlıların gelişen teknolojik 

ilerlemeleri takip ettiğini ve bu konuda zaman zaman top dökümü için insan kaynağı 

transfer ederek tunç top üretimine 18. ve 19. yüzyıllarda da devam ettiğini ortaya 

koymaktadır1450.  

Klasik Dönem Osmanlı İmparatorluğunda topların, “tophâne” adı verilen top 

döküm kârhânelerinde döküldüğü bilinmektedir. Top imalinin kayda değer bir 

bölümünün İstanbul’daki Tophâne-i Âmire’de gerçekleştirildiği; Ancak İmparatorluk 

                                                 
1448 Jean-Paul Roux, a.g.e., s.371-372. 
1449 1464-1707 tarihleri arasında Osmanlı Tunç toplarının kompozisyonu için bkz. Gábor Ágoston, 
Osmanlı’da Strateji ve Askeri Güç, s.146 
1450 İngiliz Mühendislerin transfer edilmesiyle dökülen toplar bkz. COA, Müteferrik Evrakı (A.}M.), 
2/64, Hicri 30-12-1261. Müze Envanteri için bkz. Gülşen Arslanboğa, a.g.e, s.184-185. 
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coğrafyasında başka tophânelerin de bulunduğu ve Edirne, Avalonya, Semendire, 

Novaberdâ, İşkodra, Belgrad, Budin, Mısır, Basra, Erzurum, Birecik ve Van gibi 

şehirlerde bulunan tophanelerde de top dökümü yapılabildiği anlaşılmaktadır1451. 

Tophanelerin dağılımında hammadde teminin kolaylığı, nakliyatın elverişliliği ve 

sefer bölgelerine yakınlığın gözetildiği söylenebilir. Örneğin; İran seferlerinde Erzurum, 

Birecik ve Van dökümhanelerinde top döküm işleri yoğunlaşırken, Avrupa’ya yapılan 

seferlerde Edirne, Avalonya, Semendire, Novaberdâ, İşkodra, Belgrad, Budin 

tophanelerinde top döküm işlerinin yoğunlaştığı; Mısır’da üretilen topların ise özellikle 

İskenderiye limanı vasıtasıyla hem doğu hem de batıdaki seferlere aktarıldığı 

görülmektedir. 

Tophânelerde, top döküm işlemleri öncesinde topun ahşap bir modelinin yapıldığı 

ve kalıplarının hazırlandığı, ardından döküm işleminin gerçekleştirildiği ve son olarak da 

namlu ucunun kesilmesi, falya deliğinin açılması, topların perdahlanması, süslemelerinin 

yapılması ve deneme atışlarının yapılarak ölçümlerinin topun namlu gerisi sathına 

yazıldığı anlaşılmaktadır1452.   

Top dökümünün maliyeti yüksek olduğundan çatlamış, kırılmış, falyası 

çivilenmiş ve üzerine gülle gelmiş topların eritilerek yeniden dökülmesi gibi 

uygulamalara başvurulduğu görülmektedir. Arşiv kayıtlarından eritilerek kullanılan eski 

ve kırık topların “mayalık” denildiği anlaşılmaktadır1453. Topların Tophâne’de dökülme 

işlemini anlatan Evliya Çelebi’nin de bu hususu belirtmesi dikkat çekicidir1454.   

Osmanlı İmparatorluğunun çeşitli bölgelerinde bulunan tophânelerin dışında, 

özellikle kuşatma savaşları öncesinde ağır kuşatma toplarının kuşatılan kalenin önünde 

                                                 
1451 Salim Aydüz, a.g.e., s. 52-72.  
1452 Salim Aydüz, a.g.e., s. 263-283. Tülin Çoruhlu, “Osmanlı Ateşli Silahları”, Osmanlı Ansiklopedisi, 
C. 6., Yeni Türkiye Yayınları, Ankara: 1999, ss. 251-263, s. 253-254.   
1453 COA, Ali Emiri (AE.SMSTII), 44/4334, Hicri 29-12-1107. COA, Cevdet Askeriye (C..AS), 79/310, 
Hicri 19-11-1208. -------, 667/28005, Hicri 27-15-1208. -------, 189/8173, Hicri 29-08-1230. 
1454 “… Bu kubbelerin içine kırkar ellişer bin kantâr bakırı ve mâye içün kadîm-i eyyâmda binâ olunmuş 
pârelenen top kırıkların yerleşdirüp kubbelerden taşra alarkada niçe bin kant’âr kalay hâzır ederler.” 
Evliya Çelebi, a.g.e., YKY, C.I, s.214.  
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de döküldüğüne dair bilgilere rastlamak mümkündür. Örneğin; 1478 yılında İşkodra 

Kuşatmasında ve 1480 yılında Rodos Kuşatmasında, top dökümü için gerekli olan 

hammaddelerin gemiler veya yük hayvanlarıyla taşınarak kuşatma alanında döküldüğü 

belirtilmektedir1455. Bu tür uygulamaların 16. ve 17. yüzyılda da devam ettiği 

bilinmektedir. Hatta, 1645-1669 yılları arasında süren Girit Savaşları sırasında 

Venedikliler tarafından kaleden atılan güllelerden yararlanabilmek için onların kullandığı 

toplarla aynı çapta topların kuşatma sahasında dökülmesi gibi dikkat çekici örneklere dahi 

rastlanmaktadır1456.  

Yukarıdaki açıklamaları ışığında; top üretiminin alanında uzmanlaşmış top 

ustaları tarafından yerine getirilmesi gereken ve son derece komplike bir sanayi alanı 

yaratan bir iş olduğunu ve Klasik Dönem Osmanlı top üretim sisteminin kimi yönleriyle 

rakiplerinden üstün kimi yönleriyle de rakipleriyle eşdeğer bir düzeyde olduğunu ifade 

etmek mümkündür.    

 

3.1.3.5.5.1 Osmanlı Top Mühimmatları (Top Mermileri, Barutu, Kundakları ve 

Arabaları) 

Ağır ateşli silahlar sınıfında bir silah olan topların çalışmaları ve etkin bir şekilde 

kullanılabilmeleri için top mühimmatı olarak adlandırılan; çeşitli top mermilerinin, top 

barutunun, top kundaklarının, top arabalarının ve diğer bazı aletlerin varlığı zaruridir. 

Klasik Dönem Osmanlı İmparatorluğunda, tıpkı top üretiminde olduğu gibi top 

mühimmatının temini ve üretiminin de bir askerî sanayi alanı olduğu ve özellikle seferlere 

çıkılmadan önce bu mühimmatın lojistik ağlarla vasıtasıyla teminine son derece önem 

verildiği görülmektedir. Bu bağlamda, bahse konu top mühimmatları hakkında kısa 

bilgiler verilmesinin yerinde olacağı değerlendirilmektedir.   

                                                 
1455 Franz Babinger, a.g.e., s.312.Carlo M. Cipolla, a.g.e.,s.50. 
1456 Nuri Adıyeke, “Girit Savaşları ve Birleşik Hıristiyan Orduları”, TürklerAnsiklopedisi, C. 9, Yeni 
Türkiye Yayınları, Ankara: 2002, ss. 740 
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Top mühimmmatı arasında en stratejik öneme haiz olanının top mermileri olduğu 

savunulabilir. Top mermileri arasında en yaygın türlerin demir veya taştan imal edilen 

gülleler olduğu anlaşılmaktadır. Osmanlı tarihî kaynaklarında top güllelerine “yuvarlak” 

veya “yuvalak” denildiği görülmektedir. Demir güllelerin demir madeni ve taş güllelerin 

ise taş madenleri civarındaki dökümhanelerde üretildiği anlaşılmaktadır. 

Taş güllelerinin mermer ve granit ocaklarından kesildiği düşünülmektedir. Ancak 

top taşlarıyla ilgili arşiv belgelerinin önemli bir bölümü kalelerde bulunan taşların başka 

yerlere gönderilmesiyle ilgili olduğundan bu hususa ilişkin detaylı verilere 

ulaşılamamıştır. Bununla birlikte; tarihi kaynaklarda ihtiyaç halinde çevredeki 

harabelerde bulunan mermerlerden top güllesi yapıldığına dair verilere rastlamak 

mümkündür. Örneğin; 1458 yılında Fatih Sultan Mehmet’in Mora seferi sırasında Gürdüs 

Kalesinin kuşatılması sırasında Gürdüs harabelerinden alınan mermerlerden yapılan 

güllelerle surların yıkıldığı belirtilmektedir1457. Antik harabelerden ve eski yapılardan 

mermer top güllesi imal edilmesine sonraki yüzyıllarda da devam edildiğine dair işaretler 

mevcuttur. Örneğin; 17. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı İmparatorluğu detaylı bir 

şekilde gözlemlemeye çalışan Paul Rycaut, Osmanlı güllelerinin en büyüklerinin çapının 

yaklaşık 92-102 cm. arasında olduğunu; bunlarının çoğunun taş olduğunu ve bu taşların 

da deniz kenarındaki kaleler ve blok binalardan alınarak yapıldığını yazmıştır1458. 18. 

yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğuna yaptığı seyahati mektuplar vasıtasıyla 

aktaran Lady Montagu da Çanakkale’deki antik tapınakları ve mezarların Türk topları 

için büyük gülleler yapılması amacıyla kullanıldığını ifade etmiştir1459.  (Resim:162) 

Taş güllelerin tersine demir güllelerin yapılmasına ilişkin çok sayıda arşiv belgesi 

bulunmaktadır1460. Osmanlı tarihî kaynakları da bu konuda zengin bilgiler 

sunabilmektedir. Nitekim, seferler öncesindeki top ikmalleri ve mühimmatıyla ilgili 

                                                 
1457 Franz Babinger, a.g.e, s.151.  
1458 Paul Rycaut, a.g.e,  s.376.  
1459 Mary Wortley Montagu, a.g.e., s.132 
1460 Bkz. Salim Aydüz, a.g.e, s. 295-302.  
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detaylı bilgiler veren Topçular Kâtibi Abdülkadir Efendi’nin eseri incelendiğinde; 

Bilecik, Van, Kiğı, Halep, Erzurum, Samakov, Banaluka, Budin, Belgrat, Kamengrad, 

Rudnik, Novoberda’nın başlıca top güllesi döküm merkezleri olduğu 

görülebilmektedir1461. Adı geçen top güllesi dökümhanelerinde döküm ustalarının yanı 

sıra yaya ve müsellemlerin de çalıştırıldığı bilinmektedir1462. 

Top güllelerinin döküm işleri çaplara göre hazırlanan kalıplarla anlaşılmaktadır. 

Dökülen güllelerin çaplarının topların çaplarıyla uyumlu olabilmesi için bu kalıpların 

İstanbul’daki Tophâne-i Âmire de hazırlandığına ve İstanbul dışındaki dökümhanelerde 

de bu kalıpların kullanıldığına dair veriler bulunmaktadır. Örneğin; Peçevi İbrahim 

Efendi, 1635-1636 yıllarında Bosna Defterdarı iken Bağdat Seferinde kullanılmak üzere 

ellerinde kalıplarıyla top güllesi dökümü için gelen döküm ustalarının elindeki kalıpların 

padişahın emrettiği çaplarda gülle dökülmesine uygun olmadığını, bu kalıplar için 

İstanbul’a gidilmesi gerektiğini ancak sonrasında Bosna’daki ustalardan birinin ödül ve 

ihsan karşılığında top güllelerinin döküm işini yaptığını yazmıştır1463. Bu hususa ek 

olarak, cebehânelerde bulunan top güllelerinin çaplarına sınıflandırılmasının ise bu iş 

hazırlanmış çemberle gerçekleştirildiğine dair vesikalar bulunduğunu ifade etmek yerinde 

olacaktır1464.   

Klasik Dönemde Osmanlı Kara Kuvvetleri tarafından sıklıkla kullanılan bir diğer 

top mermisi türü de top humbaralarıdır. Osmanlı kaynaklarında “kumbara” olarak da 

geçen bu mermi türü, boş bir güllenin içine yanıcı, patlayıcı ve parça tesirli materyallerin 

konulmasıyla yapılmaktaydı. Tarihi kaynaklar ve müzelerdeki örnekler humbaraların top 

humbaraları ve el humbaraları olmak üzere türe ayrıldığını ortaya koymaktadır.  

Top humbaraları havan toplarıyla atılan humbaralardır. Bu mermilerin temel 

amacının dik mermi yoluyla düşman tahkimatlarının arkasına atılarak yangın çıkartmak 

                                                 
1461 Topçular Kâtibi Abdülkadir Efendi, a.g.e, C.I, s.10, 101 ve 185.  
1462 5 Numaralı Mühimme Defteri (973/1565-1566) Özet ve Transkripsiyon, Hkm. 1516. s.238. 
1463 Peçevi İbrahim Efendi, a.g.e, s.416. 
1464 5 Numaralı Mühimme Defteri (973/1565-1566) Özet ve Transkripsiyon, Hkm. 891. s.148. 
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ve parça tesirli etki yaratmak olduğu anlaşılmaktadır. (Resim:163a-b) Osmanlı Kara 

Kuvvetleri tarafından ilk humbara örneklerinin 15. yüzyılın ikinci yarısında kullanılmaya 

başlandığı düşünülmektedir. Bu konudaki ulaşılabilen en erken kayıt 1478 yılındaki 

İşkodra Kuşatmasında Osmanlı Kara Kuvvetlerinin zeytinyağına batırılmış yün, 

balmumu, kükürt ve daha sair yanıcı maddelerden oluşan bir tür yangın mermisidir. 

Venediklilere ait bazı belgeler, geceleri kuyruklu yıldız gibi bir iz bırakan ve ince bir ses 

vererek seyreden yangın bombasının her şeyi yaktığını ve hatta kuyuların suyunu bile 

kuruttuğunu ifade etmektedir1465. Bu mermilerin Fatih Sultan Mehmet’in 1480 yılındaki 

ve Kanuni Sultan Süleyman’ın 1522 yılındaki Rodos Kuşatmalarında da kullanıldığına 

dair bilgiler bulunmaktadır. 1480 Kuşatmasında kullanılan mermilerin hangi malzemeden 

kullanıldığı kesin olarak bilinmese de 1522 Kuşatmasında kullanılan mermilerin bakırdan 

olduğu belirtilmektedir1466.    

16. yüzyılın ortalarından itibaren kuşatma savaşlarında yoğun olarak kullanılmaya 

başlanan humbaraların aynı zaman Osmanlı kalelerinde savunma amacıyla da 

bulundurulduğu anlaşılmaktadır1467. Tıpkı diğer top mermileri gibi kullanıldıkları 

havanların çapına göre imal edilen humbaralar, sadece İstanbul’daki Tophâne-i Âmire’de 

değil çeşitli maden ocaklarının ve tophânelerin bulunduğu şehirlerde de üretildiği 

görülmektedir1468. 18. yüzyıldan itibaren ise meydan savaşlarının askerî taktik ve 

stratejilerinde yaşanan değişimler neticesinde humbara üretimine ve kullanımına özel bir 

önem verildiği ifade edilebilir. Örneğin; 1714-16 yılları arasındaki Mora Seferi sırasında 

1714 ve 1715 yılları içinde sadece Pravişte madenindeki imalathanede 12.586 humbara 

döküldüğüne dair bulunan veriler, bu merminin kullanım alanındaki yoğunluğu ortaya 

                                                 
1465 Joseph von Hammer Purgstall, Büyük Osmanlı Tarihi, C.II, Haz. Mümin Çevik, Milliyet Yayınları, 
İstanbul:20102, s.412-413.  
1466 İsmail Hami Danişmend, Tarihi Hakikâtler, s. 52-53. 
1467 Gábor Ágoston, Barut, Top ve Tüfek, s. 103. 
1468 Gülgün Üçel Aybet, a.g.e., s.208. 
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koyması bakımından son derece dikkat çekicidir1469. Yine humbara ve havan üzerine 

bilinen ilk Osmanlı topçuluk layihası olan “Fenn-i Humbara ve Sanâyi‘-i Ateşbâzî” adlı 

eserin bu dönemde [1736 tarihinde] yazılması, humbara üretimine ve kullanımına dair 

gösterilmeye başlanan önemin bir göstergesi olarak kabul edilebilir*.  

Bu noktada, her ne kadar topçulukla doğrudan ilgisi olmasa da el humbaralarıyla 

ilgili kısa bilgiler sunulmasının bağlam bakımından yerinde olabileceği düşünülmektedir. 

El humbaralarını tunç, demir, cam veya seramikten yapılmış; yanıcı, patlayıcı ve parça 

tesiri maddeler içeren bir çeşit erken dönem el bombaları olarak tanımlamak mümkündür.  

El humbarası kullanımının özellikle yeniçeriler arasında 1560 tarihinden sonra 

yaygınlaştığı ve yeniçerilerin bu silahları kuşatma savaşlarında sıklıkla kullandığı öne 

sürülmektedir1470. Bu silahların elle atılabildiği gibi uzun bir sırığın ucuna bağlanarak 

kullanılabildiğine işaret eden verilere de rastlamak mümkündür1471. Evliya Çelebinin de 

tanık olduğu kuşatma savaşlarını aktarırken “toprak kumbaralar” ile “şişe kumbaraların” 

kullanımından sıklıkla bahsettiği görülmektedir1472. El humbaralarının kullanım alanları 

18. ve 19. yüzyıllarda da devam etmiş ve el humbaraları 20. yüzyılda el bombalarının 

geliştirilmesine en tercih edilen piyade bombaları olmaları özelliklerini sürdürmüşlerdir. 

(Resim:164) 

Güllelerin ve humbaraların dışında Klasik Dönemde Osmanlı topçuları tarafından 

farklı tür ve özelliklere sahip top mermilerin kullanıldığı da anlaşılmaktadır. Zira Osmanlı 

kalelerinin cebehânelerinde gülleler ve humbaraların dışında, salkımlar ve misketlerden 

                                                 
1469 Mehmet Yaşar Ertaş, Sultanın Ordusu (Mora Fethi Örneği 1714-1716), Yeditepe Yayınları, İstanbul: 
2007, s.280. 
* YN: Humbaracı Ahmet Paşa’nın öğrencilerinden Mustafa İbn İbrahim tarafından kaleme alınan bu eser 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından tıpkı basım ve 
transkripsiyon olarak yayınlanmıştır. Bkz. Mustafâ ibn İbrâhîm, Fenn-i Humbara ve Sanâyi‘-i Âteş-bâzi, 
Haz. Salim Aydüz ve Şamil Çan, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul:2015.  
1470 Mesut Uyar ve Edward J. Erickson, a.g.e., s.75.  
1471 “Yeniçeri bölükbaşı iki kıt‘a gönderlü kumbara hazırlamış imiş… nerdüban ile kumbaraları sürüp kal‘a 
dibine vardı. Mazgal delüği altına nerdüban dayadı, çıkıp kumbaraya fitil takup, deliğe soktuğı gibi 
çorbacıyı urdılar…”  Selânikî Mustafa Efendi, a.g.e., C.I, s.31-31. 
1472 Örneğin; Azak Kalesi’ne düzenlenen son büyük hücumlardan birinin öncesinde Cebehâne’den askere 
7000 kılıç, 2000 kalkan, 2000 müsellah tüfek, 5000 yay, 40.000 ok, 6000 harbe ve 5000 şişe humbarası 
dağıtıldığını ifade etmektedir. Evliya Çelebi, a.g.e., C.II, YKY, s. 66 
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oluşan çok geniş bir mermi koleksiyonu bulunduğunu gösteren vesikalar 

bulunmaktadır1473. Bu mermilerden bazılarının sadece isimleri bilinmektedir. Örneğin; 

Osmanlıların zincirle bağlanmış çifte gülleye İtalyanca kökenli olan bir kelime olan 

“Plangete” ve yalayıcı ateş* yoluyla atılan içi şarapnel parçalarıyla doldurulmuş güllere 

“Sakulete” denildiği bilinmektedir1474. Ancak bu mermiler hakkında fazla detaylı bilgiler 

bulunmadığını gibi ilk olarak hangi dönemde yoğun olarak kullanılmaya başlandığı 

hakkında detaylı bilgilere ulaşılamadığını da ifade etmek gerekir. Bununla birlikte, 

Yeniçeri Kâtibi Hasan’ın anlatımlarından, bu tür top mermilerinin Prut Savaşında (1711) 

Osmanlı Kara Kuvvetlerinde bulunduğu sonucunu çıkarmak mümkündür ki1475; bu 

durum en azından 18. yüzyılın başlarında Osmanlı Kara Kuvvetlerinin bu tür mermileri 

kullandığını açık olarak ortaya koymaktadır. Ayrıca günümüzde Belgrat Askerî 

Müzesinde Osmanlılara ait olduğu düşünülen zincirle bağlanmış top güllelerinin 

bulunduğu tespit edilmiştir. (Resim:165) 

Ateşli silahların geliştirilmesindeki en temel buluş olan barutların da topların 

ateşlenmesi için gerekli olan başlıca mühimmatlarından biri olduğu bilinmektedir. 

Barutların icat edilmesi ve askerî tarihte yarattığı etkiler önceki başlıklarda ele alınmıştır. 

Ancak tek başına en çok barut tüketen silah olan topların bir ordu tarafından etkin bir 

şekilde kullanılabilmesi için o ordunun yeteri kadar baruta sahip olmasının son derece 

kritik bir husus olduğunu vurgulamak gerekir.  

Osmanlı İmparatorluğunun sınırları içinde kara ve deniz kuvvetlerine yetecek 

miktarda barutun üretilmesi için belli başlı merkezlerde faaliyet gösteren yoğun bir barut 

sanayisi olduğu görülmektedir. İstanbul’da bulunan baruthânelerin dışında Gelibolu, 

                                                 
1473 Mark L. Stein, a.g.e., s. 53. 
* YN: Mermi yolu zemine yakın ve paralel bir şekilde ilerleyen ateşlere plangete denilmektedir.  
1474 Osman Zeki Pakalın, a.g.e., C.III, s.100.  
1475 “… Siperlerden içeri alınan kafirler, sadrazamın çadırına götürülürken merakla toplarımıza 
bakıyorlardı. Hele balyemez ve şayka toplarımızın gülle yerine on dörder metre zincirlerle ve içlerinde 
demir parçaları olan keselerle ağzına kadar dolu olduğunu gördüklerinde, “Bunlar atılsaydı halimiz nice 
olurdu?” diye korkuyla sızlanmaya başlamışlardı.” Yeniçeri Kâtibi Hasan, Prut Seferi’ni Beyanımdır 
(Keyfiyyet-i Rusya-Târih-i Moskof), Haz. Hakan Yıldız İş Bankası Yayınları, İstanbul: 2008, s. 62. 
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Selanik, Bağdat, Budin, İzmir, Mısır, Temeşvar ve Bor baruthanelerinin bahse konu 

merkezlerin başında geldiğine ve ayrıca sınır kaleleri başta olmak üzere pek çok kalede 

barut üretiminin gerçekleştirildiğine ilişkin bilgiler bu konuda yapılmış detaylı 

çalışmalarda ortaya konulmuştur1476. 

Bu üretim merkezlerinin yanı sıra özellikle 17. yüzyılda kuşatma savaşları 

sırasında kuşatma alanlarında da barut imali yapıldığına dair veriler bulunmaktadır. 

Nitekim, 1683 Viyana Kuşatması sonrasında Polonya kralı III. Jan Sobieski tarafından 

ele geçirilen Osmanlı mühimmatı arasına bulunan 5 tondan fazla güherçile, kuşatma 

alanında barut üretiminin gerçekleştirilebildiğinin göstergesi olarak kabul 

edilmektedir1477. Osmanlı askerlerinin kalelerini savunurken de ihtiyaç halinde barut 

üretimi yapabildiklerini gösteren bilgilere de rastlamak mümkündür. Örneğin; Tiryaki 

Hasan Paşa’nın Kanije Kalesini savunması sırasında kalede barutun tükenmesi tehlikesi 

karşısında, Acemioğlanı iken İstanbul’daki baruthânede çalışmış olan Uzun Ahmet adlı 

bir yeniçeri tarafından kaledeki kükürt ve güherçilenin yanı sıra kalenin etrafında bulunan 

söğüt ağaçlarını keserek barut imal edildiği rivayet edilmektedir1478. 

Toplarda kullanılan barutun kalitesi ve miktarının da topçuluk açısından son 

derece önemli bir husus olduğu anlaşılmaktadır. Zira düşük kaliteli barutların veya fazla 

konulan barutun topların performansını doğrudan etkileyebildiği gibi onların tehlikeli bir 

şekilde patlamasına da yol açabileceğine dair veriler mevcuttur. Örneğin; 1663 yılında 

Uyvar Kalesi Kuşatması hakkında bilgi veren Evliya Çelebi kötü bir kaliteye sahip olan 

yaş barutlar yüzünden topların ağızlarının ve falyalarının bollaştığından şikâyet ettiği 

görülmektedir1479. Naima Mustafa Efendi ise Kansu Paşa’nın 1630 yılında Yemende 

                                                 
1476 Zafer Gölen, Osmanlı Devleti’nde Baruthâne-i Âmire (XVIII. Yüzyıl), TTK Yayınları, 
Ankara:2006, s.3-23. Birol Çetin, Osmanlı İmparatorluğunda Barut Sanayi, 1700-1900, Kültür 
Bakanlığı Yayınları, Ankara:2001, s. 9-29.  
1477 Mark L. Stein, a.g.e., s. 43. 
1478 Naîmâ Mustafa Efendi, a.g.e., C.I, s.193-194. 
1479 “… bu anılan topların hepsi yirmişer okka idi, birer ay atıla atıla tam otuzar okka gelir oldu. Zira 
ağızları ve falyaları bollandı, zira Osmanoğlu'nun barutu yaştır, barutçuları kalleştir, ama Mısır'ın ve 
Bağdad'ın barutları hepsinden baştır.”  Evliya Çelebi, a.g.e., C. 6/2, YKY, s.422 



507 
 

çıkan isyanları bastırmasına dair olayları anlatırken isyancılar arasında işinde ehil 

olmayan bir topçunun barutu fazla koymasıyla topu çatlattığını ve çatlayan topun yanında 

bulunan barutların patlamasıyla çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini yazmıştır1480. 

Osmanlı tarihî kaynaklarına dayanarak benzeri örnekleri çoğaltmak mümkündür1481.  

Bu örnekler barutun kalitesinin ve kullanımındaki ölçünün ne kadar hayatî bir 

husus olduğunu ortaya koyması bakımından kayda değerdir. Osmanlı topçuları yukarıda 

örnekleri verilen kazalara sebebiyet vermemek için her topun ihtiyaç duyduğu miktarda 

bir atımlık barut hakkını barındıran “hartuç kesesi” adı verilen keseler hazırlamakta ve 

savaşlarda bu keseler vasıtasıyla toplarını doldurdukları bilinmektedir1482. Ancak hartuç 

kesesinin doldurulması da belirli bir tecrübe gerektirdiğinden ve barutun kalitesi önemli 

bir ölçüt olduğundan hartuç kesesi kullanımının tüm sorunları çözmediği anlaşılmaktadır.  

Bu noktada, barutun üretim kalitesi kadar, nakliyesi sırasında da kalite kaybına 

uğramayacak şekilde korunmasının son derece önemli olan bir husus olduğunu ifade 

etmek gerekir. Bu nedenle, en azından 18. yüzyılın ilk çeyreğinde barutların sevkiyatı 

sırasında sandıklara konulduğu ve herhangi bir zarar görmemesi için sandıkların keçelerle 

sarıldığı bilinmektedir1483. Daha önceki yüzyıllarda da barutların korunması için benzer 

bir uygulamaya gidildiği düşünülebilir ancak bu konuda açık bir veriye 

rastlanılamamıştır.   

Esasen, 15. ve 16. yüzyıllarda Osmanlı baruthânelerinde üretilen barutların belirli 

bir kaliteyi koruduklarını ifade etmek mümkündür. Zira bu yüzyıllara ait Osmanlı tarihî 

kaynaklarında barutlarla ilgili olumsuz ifadelere nadiren rastlanmaktadır. Ancak 17. ve 

19. yüzyıl Osmanlı tarihî kaynaklarında üretilen ve kullanılan barutun kalitesi hakkında 

sıklıkla olumsuz ifadelerin kurulduğu görülmektedir. Örneğin; Mahmut Râif Efendi 18. 

                                                 
1480 “ Topçu nâ-ehil olmakla barutu ziyâde vaz‘ edip topun biri çatladı. Baruthânesi dahi topun yanında 
olmakla tutuşup şerifin cümletü’l-mülkü Şerîf Muhammed’i bir nice havâssı ile havâya kaldırıp helâk edip 
kıyâmet kopdu zann olunup…” Naîmâ Mustafa Efendi, a.g.e., C.II, s.748. 
1481 Örneğin; Celalzâde’nin Rodos Fetihnamesi (İnceleme-Metin), Haz. Murat Yıldız, s.105. 
1482 Osman Zeki Pakalın, a.g.e., C.I, s.750. 
1483 Serdar Genç, a.g.e., s. 138. 



508 
 

yüzyılda üretilen ve savaşlarda kullanılan barutlar için şu ifadeleri kullanması dikkat 

çekicidir1484:  

 “Meselâ İstanbul, Gelibolu ve Selanik Baruthânelerinden 
senelik birer kantar barut imali öngörülmüş olsa, bunun 
yarısı bile yapılmayıp, yapılanı ise toprak ve çamur gibi bir 
şey olduğu görülürdü. Senelik üretimin tamamen yok 
denecek derecelere düşmüş olması bir yana ortaya 
çıkartılan barutun donanmada ve kara savaşlarındaki top 
ve tüfeng atışlarında kullanılması gerektiğinde ya ateş 
almaz veya alsa bile menzilin yarısına bile erişemez olduğu 
görülmekte ve denenmekteydi. 1768’de çıkan Rus 
savaşından beri adı geçen bu iç baruthaneden elde edilen 
barut çamur gibi bir şey olup yalnızca şenliklerde 
kullanılmakta ve savaş için dışarıdan kantarı 60-70 kuruşa 
barut almak zarureti hâsıl olmaktaydı. Satın alınan bu 
barutun bir kısmı iyi kalite, ekserisi ise işe yaramaz 
cinsinden çıkar, üstelik gerektiği anda da hemen tedarik 
edilmezdi. Barut harbin esas maddesi ve ruhu demektir ve 
onsuz savaşılmaz”   
 

 Bir diğer önemli topçuluk mühimmatı ise fitillerdir. Klasik Dönem Osmanlı 

toplarının falya tavasından fitille ateşlenen toplar olduğu göz önünde bulundurulduğunda; 

fitillerin topların kullanımı için ne derece hayati bir öneme sahip olduğu daha iyi 

anlaşılmaktadır.  

Önceki bölümlerde ifade edildiği üzere; Klasik Dönem Osmanlı 

İmparatorluğunda fitiller Cebeci Ocağına bağlı kârhânelerde üretilmekteydi. Ancak 

toplarda kullanılan fitillerle tüfeklerde kullanılan fitiller arasında kesin bir ayrım olup 

olmadığı hususu açık değildir. Bazı tarihi kaynaklarda ve arşiv belgelerinde top 

fitillerinden ayrı tüfek fitillerinden ayrı bahsedilmesi böyle bir ayrımın olduğunu 

düşündürtmektedir. Fakat bu iki fitil türü arasındaki niteliksel farkların neler olduğu 

hususuna dair tespitler yapılamamıştır.  

Top mühimmatlarının yanı sıra top levazımatlarının da topçuluk için stratejik 

öneme sahip unsurlar olduğu ifade edilebilir. Top levazıtmatları arasında top kundakları, 

                                                 
1484 Kemal Beydilli ve İlhan Şahin, Mahmud Râif Efendi ve Nizâm-ı Cedîd’e Dair Eseri, TTK Basımevi, 
Ankara: 2001, s.47.  
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top arabaları ve top kızaklarının özel bir yeri olduğu görülmektedir. Zira topların 

sevkiyatının güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve top atışlarının başarılı bir şekilde 

yapılması bakımından bu levazımatın tesisinin son derece stratejik bir öneme sahip 

olduğu anlaşılmaktadır. 

Erken dönem Osmanlı topları son derece ağır ve geri tepme gücü yüksek toplar 

olduğundan topların ateşlenmesinden önce sağlam bir zemine yerleştirilerek etrafına 

kütükler, kum veya toprak dolu çuvallar ve sepetler yerleştirilmekte; topların namlu 

yüksekliği ise takozlarla sağlanmaktaydı. Aslında bu tür uygulamaları metrislere 

yerleştirilen sabit top kundaklarının erken örnekleri kabul etmek mümkündür.  

Top arabalarının kullanımı ise başlangıçta top sevkiyatı olarak başlamıştır. 

Sonraki süreçte ise top arabalarının hareketli top atışlarının ayrılmaz bir haline dönüştüğü 

ve bu arabalarının yapımının bir mühendislik alanı olarak Osmanlı Kara Kuvvetleri içinde 

ayrı bir askerî birime dönüştüğü anlaşılmaktadır*. (Resim:165a) 

Top kızaklarının ise 15. ve 16. yüzyıllarda özellikle şayka ve balyemez gibi ağır 

topların sevkiyatında kullanılan yağlanmış kalaslar olduğu söylenebilir. Mücteba İlgürel 

ağır ve uzun topların taşınmasında genellikle bu yöntemin kullanıldığını belirtmiştir1485. 

Esasen bu uygulamanın ağır kuşatma toplarının sevkiyatında kullanılan en eski yöntem 

olduğunu düşünmek mümkündür. Zira İstanbul’un Fethini anlatan Batılı kaynakların ve 

anonim Osmanlı tarihlerinin önemli bir bölümü ağır kuşatma topunun Edirne’den 30 

araba ve 60 mandayla çekildiğini belirtmesine karşın1486; dönemin bir başka tanığı olan 

Kıvâmî’nin bu topun kızaklarla çekildiğini ifade etmesi dikkat çekidir1487.  

Kızakla top çekme uygulamasına 16. ve 17. yüzyıllarda gerçekleştirilen seferlerde 

sıklıkla başvurulduğu anlaşılmaktadır. Örneğin, Osmanlı tarihî kaynakları Haçova 

                                                 
* YN: Top Arabacıları Ocağı ve top arabalarının kullanım alanı için bkz. s.113-117.  
1485 Mücetaba İlgürel, “Osmanlı Devleti’nde Ateşli Silahlar”, s. 607.  
1486 Melville Jones, a.g.e., s.95, Mihail Dukas, a.g.e., s. 178. Anonim Osmanlı Kroniği [Osmanlı Tarihi 
(1299-1512)], Haz. Necdet Öztürk, s.80. 
1487 “…ki ol top bu azametle ve heybet-ile kızaklara bindürdiler. Tekbir ve tehlil ve gülbang çektiler. Daru’n 
narsı ve’l-karar-şehr-i Edrene’den şehr-i Konstantin’ün üzerine getirdiler…”, Kıvâmî, a.g.e., s.134-135.   
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Savaşıyla (1596) sonuçlanan Eğri Seferinde yağlı kızaklara oturtulan topların mandalarla 

çekildiğini belirtmektedir1488. Osmanlı Kara Kuvvetlerinin 17. yüzyılda gerçekleştirdiği 

seferlerde kullandığı toplarla ilgili detaylı bilgiler sunan Topçular Kâtibi Abdülkadir 

Efendi de eserlerinin pek çok yerinde ağır topların “komena”, “palamar” “ısparçana” adı 

verilen kalın iplerle mandalar tarafından çekildiğinden bahsetmektedir. Bununla birlikte, 

Osmanlı tarihî kaynaklarından, 16. ve 17. yüzyıllarda topların sevkiyatı için son derece 

önemli olan bu iplerin üretiminde Samsun’un önemli bir merkez olduğu sonucunu 

çıkarmak mümkündür. Örneğin; 1593 yılındaki Pesperim Seferi ve 1604 yılındaki İran 

Seferi öncesinde toplar için gerekli olan bu levazımatın Samsun’dan getirtildiği 

görülmektedir1489.  

 Topçulukla kullanılan diğer levazım türleri ise topçuların atış menzilini ve namlu 

açısını belirlemekte kullandığı çeşitli ölçüm aletleridir. Top mermilerinin doğru açıyla 

yol almasını sağlamak amacıyla topçular tarafından “top kadranı” adı verilen bir tür 90 

derecelik cetvel kullandığı bilinmektedir. Bir diğer ölçüm aleti olan nişangahlar ise 

namlunun doğru bir biçimde hizalanarak istenilen yere isabet etmesini sağlamaktaydı. Bu 

aletlerin tıpkı gemicilerin kullandığı aletler gibi dünyadaki pek çok Orta Çağ ve Yeni Çağ 

topçularının kullandığı ortak aletler olduğu ifade edilebilir. (Resim:165b)  

Hiç kuşkusuz, Klasik Dönem Osmanlı topçuluğunda kullanılan levazımatın sayısı 

çok daha fazladır. Özellikle, çeşitli zincirler, ip türleri, tekerlekler, dingiller, ahşap ve 

demir aksamlar, sabitleme çivileri ve topların sevkiyatında kullanılan yük hayvanlarının 

koşum takımları bu levazımatlar arasında sayılabilir. Fakat bunların özel isimleri ve 

kullanım şekilleriyle ilgili daha detaylı araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.   

                                                 
1488 “… ve topları edhân ile terbiye olınmış kızaklara bindürüp ve öküzleri zikr olunan kızaklara bağlayup, 
koşup, Eğri-kal‘asına toğrı revâne eylediler…” Hasan Beyzâde Ahmet Paşa, a.g.e., C.III, s.503. “… On 
sekiz kıt‘a balyemez topları komenalara bağlayup, palamarlar ile câmûşlar koşmak fermân olunmağın 
boyundurukları bağlayup…” Topçular Kâtibi Abdülkadir Efendi, a.g.e, C.II, s.143.  
1489 “…Samsun’dan toplara salya içün, kırk adet komane-i kebîr ve ısparçine-i kebîr ve dört bin resen 
tîre…” Hezârfen Hüseyin Efendi, Telhîsü’l-Beyân Fî Kavânîn-i Âl-i Osmân, s.180.“ Samsun’da toplara 
lâzım olan komena ve palamalar ve resen-i tîre sipâriş olunmağın” Topçular Kâtibi Abdülkadir Efendi, 
a.g.e, C.I, s.387.  
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Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetleri tarafından kullanılan toplarla ilgili sonuç 

olarak; başta İstanbul’daki Tophâne-i Âmire olmak üzere Osmanlı İmparatorluğunun 

çeşitli bölgelerindeki tophanelerde üretilen topların farklı büyüklük, ağırlık, çap ve 

uzunluklara sahip olduğu,  genellikle demir ve tunç topların üretiminin tercih edildiği, 

Osmanlı toplarının yapım tekniği, ebat ve biçim bakımında kendine özgü özellikleri 

bulunduğu, düşman devletlerden ele geçirilen topların da cebehâne envanterlerine 

kaydettirilerek kullanılabildiği ve topçulukta kullanılan levazımatın üretiminin ve 

sevkiyatının İmparatorluk çapında bir sanayi alanı oluşturduğu ifade edilebilir.   

 

3.2 Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde Kullanılan Askerî Teçhizatlar:  

Bir askerîn daha iyi savaşmasını ve silahını kullanmasını sağlayan askerî 

donanımların tümü olarak tanımladığımız askerî teçhizatlar, ilk bakışta tâli gözüken fakat 

bir ordunun başarısında en az silahlar kadar önemli unsurlardır.  

Genel olarak dünya askerî tarihi incelendiğinde; askerî teçhizatların değişim ve 

gelişim çizgilerinin silahlar ve askerî yapıdaki değişimlere paralel seyrettiği 

görülmektedir. Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerine bağlı askerler tarafından 

kullanılan teçhizatlar için de aynı durumun geçerli olduğu tezini savunmak mümkündür.  

Nitekim, Osmanlı Kara Kuvvetlerinin 15. yüzyılın ikinci yarısında ve 18. yüzyılın 

başlarında askerî yapı, silah teknolojisi ve savaş organizasyonları bağlamında yaşadığı 

iki farklı değişim evresinin askerlerin kullandığı teçhizatlara da yansıdığı görülmektedir. 

15. ve 16. yüzyıla ait askerî teçhizatlar ile 18 ve 19. yüzyıllara ait askerî teçhizatların 

yapısal nitelikler ve biçimsel özellikler bakımından ciddi farklılıklara sahip olmasının 

temel nedenin de yukarıda ifade edilen bu husus olduğu değerlendirilmektedir.  

Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetleri tarafından kullanılan askerî teçhizatların 

detaylı bir envanterini çıkartmak son derece dikkat isteyen ve zorluklarla dolu bir çalışma 

sürecini gerektirmektedir. Yaklaşık 400 yıllık bir zaman dilimi içinde yaşanan 
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değişimlerin yanı sıra askerî teçhizata yönelik Osmanlıca terimlerin karmaşık bir yapıya 

sahip olmasının, Osmanlı kaynaklarında bunların yapısal ve biçimsel özelliklerinin 

detayları hakkında tanımlamalar yapılmasına nadiren rastlanmasının ve günümüzde 

askerî teçhizatlarsan bazılarının “savunma silahı” kapsamında sınıflandırılmasının bu 

alanda yaşanan başlıca zorluklar olduğunu ifade etmek mümkündür. Bu hususlara ek 

olarak; günümüzde askerî teçhizatların bazı askerî mühimmatlar ve ordu levazıtmatlarıyla 

birlikte kendi içinde tutarlı olmayan bir şekilde ve son derece karmaşık olarak ele 

alınmasının da çalışmalar sırasında karşılaşılan zorluklardan biri olduğu söylenebilir.  

Bu bağlamda öncelikle; “askerî teçhizatların” askerlerin savaşlarda silahlarını 

kullanması ve kendini savunması için sahip olduğu zırhlar, kalkanlar, barutluklar, 

zihgirler gibi askerî donanımları; “askerî mühimmatın” askerlerin silahları kullanmaları 

için gerekli olan ok, taş, barut, fitil, gülle, kurşun gibi temel malzemeleri; “ordu 

levazımatının” ise seferler ve savaşlar sırasında askerler, silahlar, askerî teçhizatlar ve 

mühimmatlar için gerekli olan her tülü ürün ve aleti kapsayan kavramlar olduğu 

değerlendirilmektedir. Bu çerçevede; aşağıda ana ve alt başlıklar halinde ele alınan askerî 

teçhizatların tanım ve sınıflandırılmasında, ifade edilen bu kavramsal çerçevenin göz 

önünde bulundurulduğunu belirtmek gerekmektedir.  

Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetleri tarafından askerî mühimmatlara ve 

levazıtmatlara, bunlarla ilgili silahların anlatıldığı başlıklar altında yer verilmiş; ayrıca 

özellikle Osmanlı okçuluğu ve ateşli silahlarıyla ilgili başlıkların içinde de konu 

bütünlüğünü sağlamak adına bu silahlarla birlikte kullanılan bazı askerî teçhizatlar 

hakkında bilgiler sunulmuştu. Bu nedenler göz önünde bulundurularak, bahsekonu askerî 

teçhizatlarla ilgili tekrardan ayrı başlıklar açılmasına gerek görülmediğinden; Klasik 

Dönem Osmanlı askerî teçhizatlarının “Kalkanlar”, “Zırh Giyimleri”, “At Binit 

Takımları”, “At Zırhları”, “Kamçılar ve Kırbaçlar” ve “Kementler” olmak üzere altı 

başlık altında ele alınmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir.  
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3.2.1 Kalkanlar 

İnsanlık tarihinin en eski savunma araçlarından biri olan kalkanlar, askerlerin 

kendilerine yapılan saldırıları savuşturmak ve kendilerini korumak amacıyla tek veya çift 

elle kullandıkları bir tür korunma teçhizatıdır. Orta Asya’daki arkeolojik buluntular 

Türklerin kalkanları eski devirlerden beri kullandıklarını ortaya koymaktadır1490. Divanü 

Lûgat-it-Türk’te adı geçen “kalkang” kelimesinin ve bu kelimeyle birlikte sıkça 

kullanılan “tura” kelimesinin kalkan anlamını taşıdığı bilinmektedir1491. Osmanlı tarihî 

kaynaklarında bu koruyucu teçhizat için genellikle kalkan kelimesinin yanı sıra Farsça 

kökenli bir kelime olan “siper” ile Arapça kökenli bir kelime olan “Dereka” veya 

“Deraka” kelimelerinin de kullanıldığı görülmektedir.  

Müzelerde bulunan örnekler, resim ve minyatür gibi görsel veriler ve yazılı 

kaynaklar Klasik Dönem Osmanlı kalkanlarının yapısal, biçimsel ve estetik özellikleri 

bakımından kendine özgü ayırt edici niteliklere sahip olduklarını ortaya koymaktadır. 

Yapımında farklı hammaddelerin kullanılabildiği görülen ve farklı biçimsel özelliklere 

sahip olabilen Osmanlı kalkanlarının hafif, dayanıklı, sağlam ve zengin süslemelere sahip 

olmasına özellikle dikkat edildiği anlaşılmaktadır1492. Ayrıca tespit edilen Osmanlı 

kalkanlarının hemen hepsinin tek elle kullanmaya yönelik tasarlanmış olmaları dikkat 

çekici bir özelliktir. 

Bölgesel yapım tekniklerine, askerî geleneklere, kişisel tercihlere ve farklı ihtiyaç 

alanlarına göre yapılmış çeşitli tür ve biçimlerde örnekleri bulunan Klasik Dönem 

Osmanlı kalkanları arasında en yaygın olan biçimlerin 1- Daire Kalkanlar, 2- Tekne 

Kalkanlar olduğu tespit edilmiştir.  

                                                 
1490 Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihi, s.66. Erkan Göksu, Türk Kültüründe Silah, s.291-295.   
1491 Adem Tutar ve İsmail Erdoğan, “Divanü Lûgati’t-Türk’te Yer Alan Bazı Askeri Kavramlar”, Journal 
of Islamic Research, C. 28, Y. 2017, ss.19-26, s.22. 
1492 Nejat Eralp, a.g.e., s. 149.  
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 Klasik Dönem Osmanlı kalkanları arasında günümüze en çok ulaşmış örneklerin 

daire kalkanlar olması, bu biçimdeki kalkanların diğerlerinden daha yaygın olarak 

kullanıldığını düşündürtmektedir. Bu kalkanlar, dairenin dış çevresini oluşturan “etek 

bölümü”, etek kısmından kalkanın merkezine doğru olan bölümü belirleyen ve hafif bir 

kubbe oluşturan “gövde bölümü” ve kalkanın göbek merkezinde yer alan “tepelik 

bölümü” olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Ayrıca bazı kalkanların 

yüzeylerinde bulunan perçin, rozet ve kabaralar da kalkanın temel bölümlerinden biri 

olarak kabul edilebilir. Bu bölümlere ek olarak; kalkanın iç tarafında ise pamuklu kumaş 

veya kadifeden bir kol yastığı ile kola takılacak bir bant ve kaytan da yer almaktadır1493. 

(Resim:166)  

Farklı hammaddelerden yapılabilen daire biçimindeki kalkanların en göze çarpan 

ortak özelliği, hemen hepsinin göbek kısmının dışa dönük bir biçimde kubbeli olmasıdır. 

Osmanlı daire kalkanlarının bu şekilde kubbeli olmasının temel nedenlerinin; darbe 

alacak düz yüzey alanının azaltılarak darbenin emilmesini, kalkan yüzeyinin darbelerden 

daha az zarar görmesini, darbenin daha kolay savuşturulmasını ve rüzgârlı havalarda veya 

süvariler hızla giderken kalkan yüzeyine çarpan hava akımının kalkanın yüzeyine daha 

az temas etmesini sağlamak olduğu düşünülmektedir. Bu kalkanların yüzeyinde çeşitli 

süslemelere, kayı damgasına, çeşitli ayetlere sahibinin isminin yazıldığı kitabelere 

sıklıkla rastlanmaktadır.  

Tıpkı diğer pek çok silah ve askerî teçhizat türünde olduğu gibi, kullanıcılarının 

vücut özellikleri, askerî gelenekleri ve çarpışma stilleri gibi hususlar kalkanların 

ebatlarında da belirleyici bir rol oynadığı söylenebilir. Bu nedenle, Klasik Dönem 

Osmanlı daire kalkanlarının da farklı çaplara sahip oldukları görülmektedir.  Klasik 

Dönem Osmanlı daire kalkanlarının çapının genellikle 45 cm. ilâ 60 cm. arasında olduğu; 

                                                 
1493 Nejat Eralp, a.g.e., s. 150-151. 
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ancak 45 cm. çapından küçük kalkan örneklerine sıkça rastlanılabilmesine karşın, 60 cm. 

çapından büyük kalkanlara çok nadir rastlandığını ifade etmek gerekir.   

Çalışma kapsamında yapılan incelemeler ve kaynak taramaları sonucunda; Klasik 

Dönem Osmanlı daire kalkanlarının genellikle ahşap, demir/çelik, bakır, ağaç dalı (örme) 

ve deri gibi hammaddelerden yapıldığı tespit edilmiştir.  

Hammadde, yapım teknikleri ve maliyet bakımından en kolay temin edilebilen 

kalkan türü olan ahşap kalkanların Klasik Dönemde Osmanlı askerleri tarafından yoğun 

olarak kullanılmış olması kuvvetle muhtemeldir. Nitekim, Bertrandon De La Broquiere, 

1432-1433 yıllarını kapsayan seyahatnamesinin farklı yerlerinde gerek Anadolu’daki 

Türkmen süvarilerinin gerekse Osmanlı akıncı ve sipahilerinin küçük ahşap kalkanlar 

kullandığını ifade etmektedir1494.  

18. ve 19. yüzyıllara tarihlenebilecek ahşap üzeri kumaş veya deri kaplama olan 

birkaç tören kalkanı örneğinin Topkapı Sarayı Müzesi ve İstanbul Askerî Müzede 

bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak muhtemelen kolay gözden çıkarılabilir olmaları ve 

ahşabın zaman içinde yaşadığı yıpranma payının diğer malzemelere göre çok daha fazla 

olması gibi sebeplerle Klasik Dönemden günümüze ulaşmış bir Osmanlı ahşap kalkanı 

örneği tespit edilememiştir. 

Bu nedenle, Klasik Dönem Osmanlı ahşap kalkanlarının yapısal ve biçimsel 

özellikleri ile yapımında hangi ağaçların öncelikli olarak tercih edildiği gibi hususları 

içeren detaylı bilgileri sunmak bu aşamada mümkün olamamaktadır. Fakat bu kalkanların 

imalinde kayın ve gürgen ağaçları gibi sert ve suya dayanıklı ağaçların kullanılmış olması 

ve dünyadaki diğer ahşap kalkan örneklerinde olduğu gibi üzerlerine metal plakalar 

yerleştirilmiş olması ihtimalinin yüksek olduğu düşünülmektedir.    

Tıpkı ahşap kalkanlar gibi Klasik Dönem Osmanlı demir ve çelik kalkan 

örneklerine de fazla rastlanmadığını ifade etmek mümkündür. Ancak demir ve çelik 

                                                 
1494 Bertrandon De La Broquiere, a.g.e. s. 162, 254 ve 268.  
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kalkanlara az rastlanılmasının sebebi ahşap kalkanlardan farklıdır. Zira bir diğer metal 

kalkan türü olan bakır kalkanlara göre daha ağır olmalar nedeniyle fazla tercih 

edilmemelerinin, Osmanlı çelik kalkanlarına günümüzde nadir rastlanılmasının temel 

sebebi olduğu düşünülmektedir1495. 

Bununla birlikte; bu kalkan türlerinin de Klasik Dönemde Osmanlı askerleri 

tarafından kullanıldığı kesin olarak bilinmektedir. Nitekim, Osmanlı tarihî kaynaklarında 

“polat kalkan”lardan bahsedilmesinin yanı sıra1496; İstanbul’daki Askerî Müze başta 

olmak üzere, İzmir, Amasya ve Bursa gibi Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde bulunan 

müzelerde ile Viyana Sanat Tarihi Müzesi, Belgrat Askeri Müzesi ve Stibbert Müzesi 

gibi bazı Avrupa ülkelerindeki müzelerde sergilenen 15. ve 16. yüzyıla ait örnekler demir 

ve çelik kalkanların Osmanlılar tarafından kullandığını açık bir şekilde ortaya 

koymaktadır1497. (Resim:167a)   

Tespit edilebilen Osmanlı demir ve çelik kalkanları biçim ve süsleme özellikleri 

bakımından diğer daire kalkanlara benzemektedir. Bununla birlikte; çoğu demir ve çelik 

kalkanın gövdesinde simetrik olarak yerleştirilmiş birden çok kabara bulunmaktadır. Bazı 

örneklerde bu kabaralar merkezde bulunan bir tepeliğin etrafına yerleştirilmişken, bazı 

kalkanlarda merkezde bir tepeliğin bulunmadığı ve bunun yerine sadece birkaç adet 

kabaranın bulunduğu görülmektedir. Günümüzde Topkapı Sarayı Müzesinde sergilenen 

bir Safevi çelik kalkanında da görüldüğü üzere; bu kabaların ortalarına demir şişlerin de 

yerleştirildiği örneklere rastlamak mümkündür. (Resim:167b)       

Günümüzde başta Azerbaycan, İran ve Mısır başta olmak üzere dünyadaki çeşitli 

müzelerin koleksiyonunda 16. ve 18. yüzyıllar arasına tarihlenen çok sayıda demir ve 

çelik kalkanın bulunması; bu tür kalkanların imalinin ve kullanımının Osmanlı 

İmparatorluğunun doğu sınırlarında daha yaygın olduğunu düşündürtmektedir. 

                                                 
1495 Nejat Eralp, a.g.e., s. 151. 
1496 TSMA, nr.D.9633: Kapıkulu/Yeniçerilere ait silah ve malzeme listesi. Feridun Mustafa Emecen, 
Osmanlı a.g.e., s.213-216 
1497 Nejat Eralp, a.g.e., s. 151. 
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(Resim:168a-b) Bu bağlamda; Evliya Çelebinin de kalkancı esnafından bahsederken 

eskiden kalkanların çelikten olduğunu, Memlûk sultanlarının hazinelerinde çelik 

kalkanlar bulunduğunu ve Mısırdan gelen Osmanlı askerlerinin bu geleneği devam 

ettirerek çelik kalkanlar taşıdıklarını ifade etmesi dikkat çekicidir1498. Esasen, Evliya 

Çelebi’nin “Ol zamânlarda siper pûlâddan imiş.” ifadesi 17. yüzyılın ilk yarısında 

Osmanlı İmparatorluğunun çelik kalkan yapımının çok sık rastlanılan bir husus 

olmadığını da düşündürtmektedir. Ancak Evliya Çelebi’nin yine eserinin bir başka 

bölümde Halep, Mısır, Antep ve Diyarbakır gibi bölgelerin çelik kalkanlarının adını 

zikretmesi, İmparatorluğun doğu bölgelerinde bu kalkanların üretiminin yapıldığını 

ortaya koymaktadır1499. Memlûk, Akkoyunlu ve Safevi kalkanlarının süsleme özellikleri 

hariç yapısal ve biçimsel özellikleri bakımından Osmanlı demir ve çelik kalkanlarıyla 

ciddi benzerlikler arz etmesi; geleneksel zanaatkarlık bağlamındaki bölgesel iletişimin 

güçlü olduğunun göstergesi olarak kabul edilebilir. 

Hammaddesi metal olan kalkanlar arasında en yaygın türün ise bakır kalkanlar 

olduğunu ifade etmek mümkündür. Bu kalkanların savaş meydanlarının yanı sıra 

törenlerde de kullanılıyor olması çok sayıda örneğin günümüze kadar ulaşmasını 

sağlamıştır. (Resim:169) Günümüze ulaşmış bakır kalkanların önemli bir bölümünün 

tombaklanarak altın yaldızlı hale getirildiği görülmektedir. Bakır kalkanların 

tombaklanmasının temel nedeninin zengin bir görünüm sağlamasının yanı sıra güneşli 

havalarda ışığı yansıtarak düşmanın ışığın gözünü alabilmesi olduğu düşünülmektedir.   

Bakır kalkanların metal kalınlığının genellikle 2 mm. ilâ 3 mm. arasında olduğu; 

ancak bazı örneklerde göbek kısmının ana etek kısmından yaklaşık 1 mm. daha kalın 

olabildiği görülmektedir. Bu özelliklerinin bakır kalkanların hafif olmasını sağladığı 

                                                 
1498 “Esnâf-ı kalkancıyan: Dükkân 10, neferât 30. … Dâvûd Nebî kârı, kalkan-ı pûlâddır. Ol zamânlarda 
siper pûlâddan imiş. Hâlâ yine Mısır’da Berkûk Sultân ve Kayıtbay Sultân ve Gavrî Sultân hazinelerinde 
pûlâd kalkanlar vardır, hâlâ Mısır kulları alaylarda isti‘mal ederler.” Evliya Çelebi, a.g.e., C.I, YKY, s. 
302. 
1499 “2000 aded Halep ve Ayntâb ve Mısrî kalkanları ve Dağıstân ve Kürdistân ve Diyarbekîr’in polad 
siperleri” Evliya Çelebi, a.g.e., C.IV, YKY, s. 156.  
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ortadadır. Nitekim, çelik kalkanlardan daha az dayanıklı olmalarına karşın, öncelikli 

olarak tercih edilmelerinin sebebinin bu hafiflikleri olduğu söylenebilir. Osmanlı 

İmparatorluğunda bu tür kalkanlara 18. yüzyıldan sonra rastlanılmamaktadır1500.  

Klasik Dönem Osmanlı kalkanları arasında en sık rastlanılan bir diğer türün ise ağaç 

dalına renkli ibrişimler sarılarak örülmüş kalkanlar olduğu görülmektedir. Pazırık 

kurganlarında da bir prototipi bulunan bu kalkanlar, genellikle incir veya söğüt dallarının 

bükülmesi ve ibrişimler veya dayanıklı iplerle sarılmasıyla imal edilmekteydiler. Bu 

kalkanların gövdesinde metal perçinler ve tepelik kısmında ise çelik veya bakırdan kubbe 

biçiminde bir metal levha yer almaktadır1501. 16. yüzyılın ikinci yarısı ile 17. yüzyılın 

sonu arasında yoğun olarak imal edildiği anlaşılan bu kalkanların renk dizaynı ve 

süslemeleri oldukça dikkat çekicidir. Kırmızı, mavi, altın sarısı ve beyaz renklerin 

süslemelerde sıklıkla tercih edildiği ve tepelik kısmındaki metal levhaların da çeşitli 

tekniklerle süslendiği görülmektedir. (Resim:170a-b) 

Günümüzde müzelerde sergilenen örme kalkanların büyük bölümünün tören amaçlı 

yapıldığı anlaşılmaktadır. Ancak bu kalkanların savaşlarda kullanıldığına bilinmektedir. 

Günümüze ulaşmış örneklerin önemli bir bölümü söğüt dalından yapılmış olsa da bu tür 

kalkanların farklı cinste dayanıklı ağaç dallarından veya kamışlardan da yapılabildiğine 

dair veriler mevcuttur. Örneğin; 1553 tarihli Anonim Venedik raporunda Anadolu 

askerlerinin kalkanlarının Hint kamışından yapılmış olduğu yazmaktadır. Ayrıca oklara 

karşı çok dayanaklı olduğu söylenen bu kalkanın üzerinin ipek kumaşla kaplı olduğu, 

kumaşın bu kamışları sıkıca tutmaya yaradığı, her darbe alındığında çok dayanaklı olan 

bu kalkanla karşılık verilmeye çalışıldığı aksi halde darbenin ölümcül olabileceği de yine 

aynı raporda belirtilmektedir1502. Nicolas de Nicolay’ın da İranlıların sorgun dalından 

                                                 
1500 Özlem Özkan, Askeri Müze Tombak Eserler Kataloğu, Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, 
İstanbul:2001, s. 7.  
1501 Tülin Çoruhlu, “Kalkan”, DİA, Cilt: 24, Yıl: 2001, ss.260-261, s.261.   
1502 Venedik Raporlarına Göre Kanunî ve Şehzade Mustafa, Haz. Erhan Afyoncu, s.93 
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yapılmış kalkanlar kullandıklarını belirtmesi bu bağlamda dikkat çekicidir.1503 Bu 

hususlara ek olarak; bu tür kalkanlara benzeyen ancak sadece bükülmüş ipten yapılan 

kalkanların da varlığı bilinmektedir1504. 

Klasik Dönem Osmanlı askerleri tarafından kullanılan kalkanlar arasında ahşap 

üzeri deri kaplamalı örneklere rastlanmasına karşın, günümüze ulaşmış doğrudan deriden 

mamul bir Osmanlı yapımı kalkan örneği tespit edilememiştir. Ancak Osmanlıların 

manda derisinden kalkanlar imal etmiş olabileceği düşünüldüğü gibi1505; fil, timsah, bağa 

ve gergedan gibi hayvanların derisinden yapılma kalkanların Osmanlı askerleri tarafından 

kullanıldığına dair veriler de bulunmaktadır. Örneğin; Evliya Çelebi Sadrazam Köprülü 

Mehmet Paşa’nın maiyetindeki deli ve gönüllülerin Halep’te yapılmış fil, timsah, boğa 

ve gergedan derisinden kalkanlara sahip olduğunu yazmıştır1506.  

Esasen, başta Kuzey Afrika ve Hindistan olmak üzere İslam dünyasında fil, 

gergedan, manda ve timsah gibi hayvanların kalın derilerinden kalkan imal etmenin eski 

bir gelenek olduğu bilinmektedir. Örneğin; 12. yüzyılın ikinci yarısında yaptığı 

seyahatleri kaleme alan Ebû Hâmîd Muhammed El-Gırnâtî’nin, Sudan Bölgesinde 

“lamat” olarak adlandırılan bir hayvanın derisinden yapılan kalkandan övgüyle söz 

ederek; “Hafif ve yumuşaktır. Ona ok işlemez, kılıç tesir etmez, kâğıt gibi beyaz olur, 

yuvarlak kalkanların en iyisidir. Savaşçı süvariler ve atları bu kalkanlarla korunur.” 

ifadelerini kullandığı görülmektedir1507. El-Gırnâtî’nin bu ifadelerinin kalın derilerden 

yapılan kalkanların hafiflikleri ve sağlamlıklarıyla ne derece gözde teçhizatlar 

olabileceğini ortaya koyması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir.  

Günümüzde İstanbul Askerî Müzede sergilenen örnekler, Osmanlıların bu tür 

kalkanları yakından tanıdığını ortaya koymaktadır. Bu noktada, bu kalkanların bir 

                                                 
1503 Nicolas de Nicolay, a.g.e., s. 258. 
1504 Tülin Çoruhlu, a.g.m., s.261.   
1505 Nejat Eralp, a.g.e., s. 152. 
1506 Evliya Çelebi, a.g.e., C.5/1, YKY, s. 366 
1507 Ebû Hâmîd Muhammed El-Gırnâtî, Gırnâtî Seyahatnamesi, Haz. Fatih Sabuncu, Yeditepe Yayınları, 
İstanbul: 2011, s.71. 
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bölümünün tam daire biçiminden ziyade oval olduğunun da altını çizmek gerekir. Müzede 

sergilenen deri kalkanların önemli bir bölümünün başka ülkelerden hediye olarak geldiği 

düşünülmektedir. (Resim:171a-b-c) Zira Osmanlı tarihî kaynaklarında bu tür hediyeleri 

anlatan örneklere rastlamak mümkündür1508.    

Daire kalkanlar sonra Klasik Dönem Osmanlı kalkanları arasında en yaygın 

kullanılan kalkan türü tekne kalkanlardır. Tekne kalkanları dikdörtgen veya oval gibi 

farklı geometrik şekillerde olan büyük dışbükey kalkanlar olarak tanımlamak 

mümkündür. Genellikle yanlardan içe doğru kapanan bu kalkanların dış bükey 

görünümünün silindir bir yüzeyin boylamasına kesitine benzediği söylenebilir. 

Dikdörtgen şeklindeki tekne kalkanların boylamasına olarak bir tarafının diğer 

taraftan daha kısa olduğu; kalkanın kısa olan tarafıyla uzun tarafının eğimli bir şekilde 

birbirine bağlandığı görülmektedir. Bu kalkanların uzun üst kenarının askerlerin görüş 

alanını kısıtlamaması için bu şekilde tasarlandığı düşünülmektedir. (Resim:172) 

Türkiye’deki müzelerde ve özel koleksiyonlarda Osmanlı tekne kalkanı 

örneklerine az rastlanmasına karşın, Avrupa ve Amerika’daki pek çok müzede bu tarz 

kalkanların sergilendiği tespit edilmiştir. Ancak bu müzelerde sergilenen bazı tekne 

kalkanların kimliğinin belirlenmesinde hatalar yapılabildiğini de belirtmek gerekir.  

Zira Batılı kaynaklarda, yatay olarak bakıldığında tek bir kuşkanadını andırdığı 

için “Kanat Biçimli Kalkan” veya Hussarlar tarafından sıklıkla kullanıldığı için “Hussar 

Kalkanı” olarak da ifade edildiği anlaşılan tekne kalkanların, 16. ve 17. yüzyıllar arasında 

Orta ve Güneydoğu Avrupa’da hem Müslüman hem de Hristiyan askerler tarafından 

kullanılan ortak bir kalkan türü olduğu görülmektedir. Ayrıca çoğu Macar, Leh ve 

Avusturya tekne kalkanının üzerinde hilal ve çatal kılıç gibi İslami unsurların bulunması 

ve yine Osmanlı kalkanlarının üzerinde de kartal pençesi ve kuşkanadı gibi figürlerin yer 

                                                 
1508 “Mâh-ı mzbûrun dördünde ba‘de’l-mağrib Hind elçisinden rikâb-ı humâyûna gergedan derisinden bir 
kalkan geldi. Silâh kâr itmez deyü, sâhib-kırân-ı a‘zam bir hışt urup öte yanına geçürüp beş bin altun ihsân 
idüp seyr içün gönderdiler.” IV. Murad’ın Bağdad Seferi Menzilnâmesi, Haz. Songül Çolak, İdeal ve 
Yayıncılık, İstanbul: 2015, s.73. 
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alması, sergilenen bu kalkanların kimlere ait olduğu hususunu daha da tartışmalı bir hale 

getirebilmektedir. (Resim:173a-b)  

Müzeler ve görsel kaynaklardan tespit edilebildiği kadarıyla; tekne kalkanların 

ahşaptan yapıldığı anlaşılmaktadır. Ancak başta kalkanın iç yüzeyinin bulunan kol 

kayışları olmak üzere bazı bölgelerde derinin de kullanıldığı, gövdenin dış yüzeyinin 

astarla birlikte boyandığı, üzerlerine çeşitli figüratif motifler resmedildiği ve gövdenin 

çeşitli yerlerine genellikle yıldız biçiminde olan metal perçinler yerleştirildiği 

görülmektedir. Çalışma kapsamında yapılan incelemeler neticesinde bu kalkanların da 

tıpkı diğer kalkan türleri gibi farklı ebatlara sahip olabildiği; ancak boylarının 50 cm. ilâ 

85 cm. arasında, genişliklerinin ise 50 cm. ilâ 60 cm. arasında değişebildiği ve ortalama 

ağırlıklarının 3 kg. civarında olduğu tespit edilmiştir.   

Tekne kalkanların kökeninin Balkanlar ve Orta Avrupa olduğu düşünülmektedir. 

Nitekim, Orta Çağ’da Orta Avrupa ve Balkanlarda sıklıkla kullanıldığı bilinen bu kalkan 

türüne 16. yüzyıl öncesinde İslam dünyasında pek rastlanmadığı bilinmektedir. 

Günümüzde bazı kaynaklarda “Eflak Kalkanı” olarak da nitelenen bu kalkanların1509, 

Osmanlı tarihî kaynaklarında sıklıkla adına rastladığımız “Rumeli Kalkanı” ile aynı 

kalkanlar olması ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirilmektedir. Mohaç Savaşına 

götürülen silahların listesi içeren bir belgede, sefere götürülen 2084 kalkan için “Eflak 

kalkanı ki yeniçeri kalkanı derler1510” ifadesinin bulunması bu kalkanların yeniçeriler 

tarafından kullandığının da göstergesi olarak kabul edilebilir. Ancak yeniçerileri daire 

kalkan kullanırken tasvir eden bazı minyatürlerin bulunması yeniçerilerin her iki kalkan 

türünü kullandığına işaret etmektedir. Bu hususa ek olarak, tekne kalkanların da piyade 

askerleri içinde sadece yeniçeriler tarafından kullanılmadığını düşündüren bazı görsel 

verilerin bulunduğunu da ifade etmek gerekir. (Resim:174) 

                                                 
1509 Murat Hilmi Arıç, a.g.t., s.63-64.  
1510 TSMA, nr.D.9633: Kapıkulu/Yeniçerilere ait silah ve malzeme listesi. Feridun Mustafa Emecen, 
Osmanlı Klasik Çağında Savaş, s.213-216 
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 Esasen, tekne kalkanların Osmanlı piyadeleri tarafından kullanımına dair 

bilgilerin ve görsel verilerin kısmen yetersiz olduğunu ve bu konuda bazı belirsizlikler 

bulunduğunu düşünmek mümkündür. Ancak bu kalkanların Osmanlı süvarileriyle olan 

ilişkileri söz konusu olduğunda bu durumun tamamen farklı olduğu söylenebilir. Zira 16. 

ve 17. yüzyıllardan günümüze ulaşan çok sayıdaki resim ve minyatürde başta Rumeli 

sipahileri ve deliler olmak üzere bazı Osmanlı süvarilerinin bu kalkanları kullandığı açık 

bir şekilde görülmektedir. (Resim:83b)  

Yazılı ve görsel kaynaklara dayanarak, yoğun olarak 16. ve 17. yüzyıllarda ve 

özellikle süvariler tarafından kullanıldığı anlaşılan tekne kalkanların kullanımının 18. 

yüzyıldan sonra azaldığını ifade etme mümkündür. 18. yüzyılda yaşanan bu durumun 

temel sebebinin kalkanların bir süvari teçhizatı olarak işlevini büyük oranda yitirmeye 

başlamasıyla açıklanabilir. Nitekim kılıç, topuz, mızrak ve ok gibi geleneksel silahlara 

karşı önemli bir koruma işlevi bulunan kalkanların ateşli silahlara karşı aynı derece etkiye 

sahip olmaması sadece tekne kalkanların değil tüm kalkan türlerinin kullanımını büyük 

ölçüde azalttığı görülmektedir.       

 Klasik Dönemde Osmanlı kalkanlarının savaşlarda hangi muharip birimler 

tarafından ve nasıl kullanıldığı hususlarına kısaca değinilmesi de çalışma konusu 

bağlamında önemli bir husustur. 

Klasik Dönem Osmanlı kalkanlarının hem süvariler hem de piyadeler tarafından 

kullanılabildiği tespit edilmiştir. Osmanlı Kara Kuvvetlerinde piyade ve süvari askerler 

arasında büyük kalkan/küçük kalkan ayrımının yapılmadığı söylenebilir. Bir başka 

ifadeyle, Osmanlı piyadelerinin ve süvarilerinin hem büyük kalkan hem de küçük kalkan 

taşıyabildikleri görülmektedir.  

Klasik Dönem Osmanlı askerlerinin kalkanlarını ellerinde, omuzlarında ve 

sırtlarında taşıdıkları ve ayrıca süvarilerin kalkanlarını atlarının sol tarafında asabildikleri 

anlaşılmaktadır. Özellikle, daire kalkanların sırtta taşınmasının süvariler arasında çok 
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yaygın olduğunu minyatürlerde görmek mümkündür. Hatta bazı minyatürlerde atın inmiş 

süvarilerin bile sırtlarında kalkanla sahnelendiğine şahit olunmaktır. (Resim:27)  

Yine resim ve minyatür gibi görsel verilere dayanarak Klasik Dönemde Osmanlı 

askerlerinin kalkanlarını genellikle sol ellerinde taşıdıkları savunulabilir. Bu hususlara ek 

olarak; Busbecq’in Kanuni Sultan Süleyman’ın maiyetindeki kapıkulu sipahilerinin 

kalkanlarını sol kollarına bağladıklarını ifade etmesi de dikkat çekicidir1511. Ancak 

kalkanların süvariler tarafından sol ele nasıl bağlandığı hususunda görsel bir veriye 

ulaşılamamıştır.   

Osmanlı minyatürlerinde askerlerin kalkanları genellikle baş, boy ve göğüs 

bölgelerini korur şekilde kullanırken resmedildiği görülmektedir. (Resim:107) Fatih 

Sultan Mehmet’in Belgrat Kuşatması (1456) sırasında gerçekleştirdiği saldırıyı tasvir 

eden bir Hünernâme minyatüründe padişahın sol elindeki kalkanı başının üzerinde 

şemsiye gibi tutarken resmedilmesinin de kalkanla yapılan bir baş koruma hareketini 

göstermesi bakımından kayda değer olduğu düşünülmektedir. (Resim:24) Bahse konu 

örneklerin hepsi daire kalkanlara ait olmakla birlikte, tekne kalkanların da savaşlarda 

benzer amaçlarla kullanıldığına dair veriler mevcuttur. Örneğin; Topçular Kâtibi 

Abdülkâdir Efendi, 1604 Peşte savaşında Avusturya kuvvetlerinin şiddetli ateşlerine 

karşın saldırıya geçen Osmanlı askerleri yüzlerine bu kalkanları tutarak yürüdüklerini 

ifade etmiştir1512. 

Kalkanların yüz yüze çarpışmalarda olduğu kadar kale surlarına yapılan 

saldırılarda da kullanıldığı anlaşılmaktadır. Yazılı kaynaklara dayanarak; kalkanların 15. 

yüzyıl kuşatma savaşlarında Osmanlı askerlerinin en sık kullandığı askerî teçhizatlardan 

biri olduğu ifade etmek mümkündür. Örneğin; 1422 İstanbul Kuşatmasının görgü tanığı 

John Kananos’un, Osmanlı askerlerinin kuşatma sırasında katı uzun kalkanlar, hepsi 

                                                 
1511 Oiger Chiselin Busbecq, a.g.e., s.197. 
1512 “Ve ol günde gazîler gayret edüp, tabyaya akınlar salup, Rumeli kalkanların yüzlerine dutup, Hakk 
sübhânehû ve Te‘âla hazretlerine sığınup, bir def‘a yürüyüş etdiler.” Topçular Kâtibi Abdülkadir Efendi, 
a.g.e., C.I, s.366 
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demirli ve diğerleri küçük kalkanlar ile uzun dikdörtgen piyade kalkanları (pavesi) 

kullandığını yazdığı belirtilmektedir1513. Bu bilginin Osmanlıların 15. yüzyılın başlarında 

kuşatmalar sırasında farklı kalkan türlerini de kullanabildiğinin göstergesi olması 

bakımından son derece önemli olduğu düşünülmektedir. Mihail Dukas, 1453 İstanbul 

Kuşatmasında Osmanlı askerlerinin ellerinde bulunan kalkanlarla surlara yaklaşarak 

merdivenleri surlara yerleştirdiklerini yazmıştır1514. Tursun Bey de aynı kuşatma 

sırasında açılan sıçan yollarının kullanılarak surlara kalkanlar ve merdivenler dayandığını 

ifade etmiştir1515. Rodos’un Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1522 yılında fethiyle 

sonuçlanan kuşatmalar sırasında da Osmanlı piyadelerinin kalkanlar kullandığı ortaya 

verilerin bulunması1516; 16. yüzyılın başlarındaki kuşatma savaşlarında kalkanların hâlâ 

etkin bir teçhizat olarak kullanıldığını koymaktadır. Ancak Osmanlı tarihî kaynaklarında 

16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kuşatmalarda kalkan kullanımına ilişkin ifadelere 

daha az rastlanması; bu devirden itibaren kalkanların kuşatmalardaki öneminin azalmaya 

başladığını düşündürtmektedir. Bu durumu Osmanlı Kara Kuvvetlerinin 16. ve 18. 

yüzyıllarda metris, domuz damları ve sıçan yolları gibi kuşatma istihkâmlarını inşa etme 

konusunda son derece ileri seviyede bulunması ve dolayısıyla askerlerin korunak için 

kalkanlara duyduğu ihtiyacın azalmasıyla açıklamak mümkünüdür.     

Kuşatma savaşlarının yanı sıra; Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerine bağlı 

muharip askerlerin çeşitli türlerdeki kalkanları meydan savaşları ve açık alan 

çarpışmalarında istihkam teçhizatı olarak kullanıldığına dair bazı veriler de 

bulunmaktadır. Örneğin; Oruç Bey tarihinde II. Kosova Savaşı (1448) sırasında II. 

Murat’ın ordunun merkezini tahkim ederken top arabalarının önüne şişli kalkanların 

                                                 
1513 Giovanni Cananos, L’assedio di Constantinopoli, Ed. and İtilian Trans. E. Pinto, Messina: Edas, 
1977,’den aktaran Marc C. Bartusis, a.g.e., s.337. 
1514 Mihail Dukas, a.g.e., s. 194. 
1515 Tursun Bey, a.g.e., s.55 
1516 “… civânlar tîğlar, şimşîrler kuşanub ve siperler yapınub…” Celalzâde’nin Rodos Fetihnamesi 
(İnceleme-Metin), Haz. Murat Yıldız, s.128. 
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dizildiğinin belirtilmesi dikkat çekicidir1517. Fatih Sultan Mehmet Döneminde Osmanlı 

Ordusuna hizmet eden Konstantin Mihailoviç de savaş alanlarında savunma amacıyla 

kazılan siperlerin dibine kalkanların konulduğunu belirmiştir1518. Bahse konu örneklerin, 

tabur savaşı taktiklerinin yaygınlaştığı 15. yüzyılın ortalarına denk gelmesinin bir tesadüf 

olmadığı söylenebilir.  

Bilindiği üzere; Osmanlıların “tabur cengi” olarak adlandırdıkları ve Macarca 

“araba kampı” anlamına gelen “szeker tabor” ifadesinden türetildiği düşünülen bu savaş 

taktikleri; ordu merkezinde birbirine zincirlenmiş ve tahkim edilmiş arabaların yaylar, 

toplar, tüfekler ve uzun mızraklarla güçlendirilerek çekirdek bir savunma hattı 

oluşturulmasına ve süvarilerin kanatlarda bu savunma hattına göre saldırı ve çevirme 

harekatları gerçekleştirmesi esasına dayanmaktaydı. Günümüzde yayımlanan 

çalışmalarda; Macarların bu taktikleri Bohemya’daki çoğu Çek asıllı olan Huss 

yandaşlarından öğrendikleri, Avrupa’da “Wagenburg” olarak bilenen bu savaş 

taktikleriyle Osmanlıların ilk olarak Varna Savaşında (1444) ciddi bir biçimde 

karşılaştıkları ve bu taktiği II. Kosova Savaşında Haçlı Ordusuna karşı uyguladıkları 

belirtilmektedir1519.  (Resim:175a-b) 

Osmanlıların bu taktiği kısa sürede benimseyerek sadece batıdaki savaşlarda değil 

doğudaki savaşlarda da başarılı bir şekilde uyguladığı; hatta bu taktiğin Memlûkler, 

Safeviler ve Babürler tarafından “Destur-i Rumi” şeklinde anıldığı da bilinmektedir. 

Nitekim, 1488 yılında Osmanlı ile Memluk kuvvetleri arasında Adana yakınlarında 

meydana gelen ve tarihe Ağaçayırı Savaşı olarak geçen savaşta Osmanlıların bu taktiği 

uyguladıkları ve tahkimatlarda kalkanlar ile arabalar   kullandıkları belirtilmektedir1520. 

                                                 
1517 Oruç b. Âdili’l- Kazzâz Kâtibü’l Edrenevî, a.g.e., Haz. Nihal Atsız, s. 83 
1518 Konstantin Mihailoviç, a.g.e., s.119 
1519 Gábor Ágoston, Osmanlı’da Savaş ve Serhad, s.86. Feridun Mustafa Emecen, a.g.e., s.54. Colin 
Imber, a.g.e., s.36. 
 
1520 “Ve kendi kapu halkıyla sadrda turup, ‘azebi yeniçeri önine dutup, top u tüfekleri müretteb idüp, dökme 
kalkanları ve ‘arabaları leşker-i cerrara hisâr-ı üstüvâr eylediler.” Behiştî Ahmed Çelebi, a.g.e., C.II, 
s.361. 
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Aslında merkezin tahkim edilmesinde kullanılan bu kalkanların bu iş hazırlanan uzun 

levhalardan ibaret olması olasılığı yüksektir. Hatta bazı Osmanlı sefer kayıtlarında veya 

cebehâne envanterlerinde adı geçen “dikme kalkanların” bu amaçla hazırlanmış uzun 

levhalar olduğunu düşünmek de mümkündür. Ancak bu konuda somut bir veriye 

ulaşılamamıştır. Bununla birlikte, bahse konu tahkimat kalkanlarının yanı sıra askerlere 

dağıtmak için getirilen kalkanların da merkezin savunmasını güçlendirmek amacıyla 

kullanılmış olması ve Oruç Bey tarihinde ve Konstantin Mihailoviç’in anılarında 

belirtilen kalkanların da böyle kalkanlar olma olasılığının yüksek olduğu 

değerlendirilmektedir.  

Bir savunma teçhizatı olarak gerek yüz yüze yapılan gerekse tahkimatlara dayalı 

çarpışmalarda 16. yüzyıl boyunca da kullanıldığına dair çok sayıda veri bulunan 

kalkanların önemlerini geleneksel silahların kullanım alanlarının daralmaya başladığı ve 

savaş alanlarında tüfekli piyade dizilimlerinin yaygınlaştığı 17. yüzyılda yitirmeye 

başladığı düşünülmektedir. Ancak bu duruma rağmen kalkanların 18. yüzyıla kadar askerî 

amaçlarla üretildiği ve yer yer kullanmaya devam edildiği de bilinmektedir. 18. yüzyıldan 

sonra ise değişen savaş koşulları çerçevesinde bu geleneksel askerî teçhizatların 

önemlerini büyük ölçüde yitirdikleri ve genellikle törensel amaçlarla kullanılmak üzere 

varlıklarını sürdürdükleri görülmektedir.   

Yukarıdaki açıklamalar ışığında sonuç olarak; çeşitli tür ve biçimleri bulunan 

kalkanların Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerine bağlı muharip askerler tarafından 

bireysel bir koruma teçhizatı veya askerî tahkimat aracı olarak 18. yüzyıla kadar 

kullanıldığı tezini savunmak mümkündür.  
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3.2.2. Osmanlı Zırhları 

Askerlerin, savaş ve çarpışmalarda silahların kesme, delme ve darbe esasına 

dayalı tahrip edici etkilerinden kendilerini korumak veya bu etkileri azaltmak için 

kullandıkları askerî teçhizatlara zırh denilmektedir. Klasik Dönem Osmanlı Kara 

Kuvvetlerinde; üretim teknikleri, bölgesel özellikler, hammadde olanakları, dönemin 

hâkim olan estetik anlayışları, askerî gelenekler ve benimsenen savaş stratejilerinden 

kaynaklanan sebeplerle çok sayıda farklı tür ve biçimde zırhlar kullanıldığı tespit 

edilmiştir.  

Klasik Dönemde Osmanlı askerleri tarafından kullanılan zırhların tamamının 

detaylı bir şekilde sınıflanması son derece karmaşık ve güçlüklerle dolu bir çalışma 

sürecini gerektirdiği gibi; böyle bir çalışmanın eksik kalmaması nerdeyse imkânsızdır. 

Ancak Klasik Dönem Osmanlı zırhlarını; 1- Gövde Zırhları, 2- Kol ve Bacak Zırhları, 3- 

Miğferler olmak üzere üç ana grup altında ele alarak; yoğun olarak kullanıldığı tespit 

edilen belli başlı zırh türleri hakkında bilgiler sunulmasının Osmanlı zırhları hakkında 

daha sağlıklı değerlendirmelerin yapılmasına vesile olabileceği düşünülmektedir.    

 

3.2.2.1 Gövde Zırhları  

 Gövde zırhlarını, “askerlerin vücutlarındaki bel ile boyun arasındaki bölgeyi 

korumak için giydikleri teçhizatlar” olarak tanımlamak mümkündür. Orta Asya’daki 

İskit, Hun, Göktürk ve Uygur devirlerine ait çeşitli buluntulara dayanarak; genellikle deri, 

keçe, ağaç veya metal gibi dayanıklı malzemelerden yapılan gövde zırhlarının erken 

devirlerden itibaren Türk askerleri tarafından kullanıldığını kesin bir biçimde söylemek 

mümkündür1521. Hatta, Orhun ve Aral bölgelerinde gerçekleştirilen kazılarda sıklıkla 

karşılaşılan zincir örme ve plaka zırhların yapımında Türklerin oldukça ustalaşmış olduğu 

                                                 
1521 Tülin Çoruhlu, “Türk Devletlerinde Zırh”, DİA, Cilt: 44, Yıl: 2013, ss.394-395, s.394. Bahaeddin Ögel, 
a.g.e., s.209, Yaşar Çoruhlu, a.g.e., s.178-179. Emel Esin, a.g.e., s.274. Saadettin Gömeç, “Eski Türk 
Ordusunun Genel Mahiyeti”, 12. Askeri Tarih Sempozyumu, Ankara: 2009, s.5-8. Yuliy Sergeyeviç 
Hudyakov, a.g.m., s. 470. Erkan Göksu, a.g.e., s.267-273.  
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anlaşılmakta olup bu zırhların Çin İmparatoruna da yolladığına dair kayıtlar 

bulunmaktadır1522.   

 Günümüz Türkçesinde kullanılan zırh kelimesinin kökeni Farsça “zirih” kelimesi 

olsa da Türklerin tarih boyunca bu askerî teçhizatı Türkçe kökenli olan “yarık”, “kedim”, 

“demir don”, “kübe”, “küpe-yarık”, “çokal/çokalüçü”, “bütülük”; Arapça kökenli olan 

“dir‘”, “zerd”, “tarîka”, “le’me”; Farsça kökenli olan “cevşen”, “ahencame”, “pirahen 

ahenin” ve Moğolca kökenli olan “cebe” gibi kelimelerle ifade ettiği bilinmektedir. Bu 

isimlerin bir kısmının genel bir anlam ifade ettiği görülürken bir kısmının ise özel bir zırh 

türünü ifade ettiği anlaşılmaktadır. Örneğin; “tarîka” ile “bütülük” kelimeleri göğüs zırhı 

anlamına gelirken, “kübe” ile “ahencame” kelimelerinin ise zincir örme gövde zırhı 

anlamına geldiğini ortaya koyan çalışmalar bulunmaktadır1523.  

Osmanlı tarihî kaynaklarında ise zırhlardan bahsedilirken genellikle cebe ve 

cevşen kelimelerinin birlikte [cebe ü cevşen şeklinde] kullanıldığı görülmektedir1524. 

Cebe ve cevşenlerin iki ayrı zırh türü olup olmadığı tartışmalı bir husustur. Zira 

günümüzde bazı çalışmalarda cebenin zincir örme gövde zırhı, cevşenin ise plaka göğüs 

zırhı olduğu belirtilmektedir1525. Ancak böyle bir ayrımın kabulüne yönelik ikna edici bir 

kanıta rastlanmadığı gibi; [eğer böyle bir ayrım yapılacak ise] Moğolcadaki cebe kelimesi 

ile Türkçedeki kübe kelimesi arasındaki ses benzerliğinden yola çıkarak bunun tam tersi 

bir ayrımın yapılmasının da mümkün olabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte; 

Osmanlı tarihî kaynaklarındaki metin dili ve ifade tarzları incelendiğinde, bu ikisinin ayrı 

bir tür olmadığı ve “cebe ü cevşen” ifadesinin aynı anlama gelen iki kelimenin birlikte 

                                                 
1522 Saadettin Gömeç, a.g.e., s.80. Saadettin Gömeç, a.g.m., s.8. 
1523 Aydın Usta, “Zırh” DİA, Cilt: 44, Yıl: 2013, ss.391-394, s.394. Salim Koca, a.g.e.,, s.143. Abdülkadir 
Donuk, a.g.e., s.97 ve 102. Kaare Grönbech, a.g.e., s.44 ve 126. Mark L. Stein, a.g.e., s. 54. İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı, “Osmanlı Devlet Teşkilatına Medhal”, s. 144 
1524 Örneğin; “…piyâdegân alayı ve süvâri alayı cebe ü cevşenler ile…” Topçular Kâtibi Abdülkadir 
Efendi, a.g.e., C.I, s. 116. “Cebe ve cevşen müretteb dinç cündi, Değül cimri cemi‘isi üründi….” Hadîdî, 
a.g.e., s.375. 
1525 David Nicolle, Osmanlı Orduları 1300-1774, Çev. Özgür Kolçak, Osprey Askerî Tarih Dizisi, Türkiye 
İş Bankası Yayınları, İstanbul: 2013, s.44.  
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kullanımıyla oluşan kalıplaşmış bir ifade olduğu kanaatinin daha ağır bastığını ifade 

etmek yerinde olacaktır.  

  Osmanlı tarihî kaynaklarında cebe ve cevşen kelimelerinin yanı sıra zırhlarla 

ilgili sık rastlanılan bir diğer kelime de “büreme”dir. Fakat daha önce de belirtildiği üzere 

bürümenin özel bir zırh türü olup olmadığı hususu tartışmalıdır. Bununla birlikte; yine 

Osmanlı tarihî kaynaklarında bir kısmını müzelerde de tespit edebildiğimiz butluk, 

dizçek, kolçak, kaz göğsü gibi isimlerle anılan farklı işlevlere sahip zırh isimlerine de 

rastlanmaktadır. Bu zırhlar göğüs, kol ve bacak gibi vücudun belirli bölgelerine giyilen 

koruyucu teçhizatlar olduğundan, bunların isimlerinden yola çıkılarak ayırt edilmesi çok 

daha kolay olmaktadır. Bu bağlamda; vücudun belirli bölgelerine giyilen Osmanlı 

zırhlarının tür ve isimleri daha kolay ayırt edebildiğini, buna karşın tarihî kaynaklarda 

isimlerine rastlanan bazı gövde zırhlarına ilişkin kesin bir tanımlama yapılmasının ise son 

derece güç olduğunu ifade etmek mümkündür.  

 Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında; Klasik Dönem Osmanlı zırhlarını Osmanlı 

tarihî kaynaklarında geçen ifadelere göre değil, [resim ve minyatürler gibi görsel veriler 

ile müze ve koleksiyonlarda rastlanılan örnekler üzerinden yapılan tespitlerin sonucunda 

belirlenen] yapısal özeliklerine göre tanımlamanın daha sağlıklı olacağı 

değerlendirilmektedir.  

Görsel veriler ve günümüze ulaşan örnekler üzerinde yapılan incelemeler 

neticesinde; Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde kullanılan gövde zırhları 

arasında en yaygın olarak kullanılanlarının; “Şerit Plakalı Zırhlar”, “Zincir Örme Gövde 

Zırhları”, “ Omuz/Yaka Zırhları” ve “Göğüslükler” olduğunu ifade etmek mümkündür.  

Arkeolojik buluntular, şerit plakalı zırhların Türkler tarafından kullanımının M.Ö. 

4. yüzyıla kadar dayandığı ortaya koymaktadır1526. Bu bağlamda; ilk ele alınması gereken 

zırh türünün şerit plakalı zırhlar olduğu düşünülmektedir. Hunların yanı sıra Göktürler, 

                                                 
1526 Yuliy Sergeyeviç Hudyakov, a.g.m., s. 470. 
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Uygurlar ve diğer Orta Asya Türk Devletlerinin askerleri tarafından da kullanılan bu 

zırhların varlıklarını Orta Çağ Türk-İslam Devletlerinde de devam ettirdiği 

bilinmektedir1527. Özellikle Selçuklu askerlerinin balık pulu şeklinde üst üste bindirilmiş 

plakalardan oluşan zırhlar kullandığına dair veriler Türk askerî teçhizatlarındaki 

devamlılığı ortaya koyması bakımından dikkat çekicidir. (Resim:176a-b) Bu hususa ek 

olarak; 13. ve 14 yüzyıllarda Moğol askerlerinin de birbirine deri kayışlarla bağlı zırh 

plakalardan oluşan bir zırh türünü yoğun olarak kullandığını işaret eden veriler, bu 

zırhların Orta Çağ’da bozkır kökenli askerler arasında yaygın olduğunu ortaya 

koymaktadır. (Resim:177a-b) 

Bu bağlamda; Anadolu Selçuklu Devletinin askerî izlerinin hala canlılığını 

koruduğu, Anadolu’nun İlhanlı İmparatorluğunun bir eyaleti konumunda olduğu ve 

Anadolu Türk Beylikleri arasında güçlü bir askerî etkileşimin olduğu Osmanlı Beyliğinin 

Kuruluş Devirlerinde; Osmanlı askerlerinin bir kısmının şerit plaka zırhlar kullandığını 

düşünmek mümkündür. Ayrıca alplık geleneklerinin güçlü bir şekilde yaşatıldığı bu 

devirde; Türkmen süvarilerinin metal plakalarla güçlendirilmiş deri zırhlar kullandığı 

bilindiğinden, Osmanlı alplarının da bu tür zırhlar kullanmış olmalarının pek muhtemel 

olduğu değerlendirilmektedir.  

Bununla birlikte; gerek erken devirlerde gerekse sonrasında Osmanlı askerlerinin 

şerit plakalı zırhlar kullandıklarına ortaya koyan günümüze ulaşmış bir örnek tespit 

edilemediği gibi bu yönde işaret veren herhangi görsel bir veriye de rastlanmadığını ifade 

etmek gerekmektedir. Bu nedenle, 14. yüzyılın sonlarına kadar Orta ve Ön Asya’da 

Türkler ve Moğollar arasında son derece yaygın olan bu zırh türünün Osmanlılar 

tarafından kullanımını ortaya koyan somut bir örneğe şimdilik ulaşılamadığının altını 

çizilmelidir.  

                                                 
1527 Serkan Emir Erkmen, a.g.t., s.196-199.  
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Bununla birlikte, 15. yüzyılda Osmanlı askerlerinin bu tarz zırhlar kullandığına 

işaret eden yazılı bir kaynağa rastlanabilmiştir. 1432-1433 yılları arasında Osmanlı 

topraklarını ziyaret eden Bertrandon De La Broquiere, Osmanlı askerlerinin üzerlerine 

“küçük küçük oynak demir parçalarının pullar halinde deriye tutturulmasıyla meydana 

gelen zırh gömlekler ve ayrıca kol zırhları gördüğünü” ifade etmiş ve bu zırhın askerlerin 

kalçalarının yarısına kadar indiğini, uçlarına çepeçevre ipek kumaş tutturulduğunu ve 

bunların da bacakların yarısına kadar sarktığını belirtmiştir1528. Bertrandon De La 

Broquiere’in yaptığı bu tanımın açık bir şekilde şerit plakalı zırhlarla uyuştuğu 

görülmektedir.  

Osmanlıların şerit plakalı zırh kullanıma ilişkin bilgilerimizin bu kadar kısıtlı 

olmasının iki temel nedeni olduğu düşünülmektedir. Birinci neden; [Osmanlı 

tarihçiliğinin diğer alanlarında da yaşandığı üzere] erken devir Osmanlı tarihi hakkında 

bilgi veren yazılı birincil kaynakların kısıtlı olmasının yanı sıra günümüze ulaşmış bu 

devre ait obje ve buluntuların sayısının son derece az olmasıdır. İkinci neden ise; Osmanlı 

Beyliğinin Kuruluş Devri olan 14. yüzyıldan itibaren Ön Asya İslam dünyasında şerit 

zırhlı plakaların yerlerini hızla çelik plakalarla desteklenmiş zincir örme gövde zırhlarına 

bırakmaya başlamış olmasıdır1529. (Resim:178) 

Bu noktada; gerek Kuruluş Devrinde gerekse Klasik Dönemde, Osmanlı Kara 

Kuvvetleri tarafından en sık kullanılan zırh çeşidi olan zincir örme gövde zırhları 

hakkında bilgiler sunmak yerinde olacaktır. Türkler tarafından kullanımının şerit plakalı 

zırhlar kadar eskiye dayandığı düşünülen bu zırhların, günümüzdeki çağdaş kaynaklarda 

“zırh gömlek” veya “zincir zırh” gibi isimlerle de anıldığı görülmektedir.  

Yukarıda da ifade edildiği üzere; Osmanlı tarihî kaynaklarında kübe ve ahencame 

olarak ifade edilen bu zırhların 15. yüzyıldan itibaren Osmanlı, Akkoyunlu ve Memlûk; 

                                                 
1528 Bertrandon De La Broquiere, a.g.e., s. 266. 
1529 David Alexander, The Arts of War of 7th. to 19th. Centuries, Newyork: 1992, s. 20.  
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16. yüzyıldan itibaren ise Safevi ve Babür İmparatorluklarında yoğun olarak 

kullanıldığını ortaya koyan çok sayıda örneğe rastlamak mümkündür. (Resim:178-183)  

Zincir örme gövde zırhları, küçük çelik halkaların belirli dizilimlerle birbirlerine 

bağlanarak zincir meydana getirecek şekilde örülmesiyle elde edilen koruma 

teçhizatlarıdır. Yapılan incelemeler sonucunda; 15. ve 18. yüzyıllar arasında İslam 

Dünyasında zincir örme gövde zırhlarındaki halka teli kalınlıkları ve çaplarının zırhın 

ebatlarına, kullanılan çeliğin kalitesine ve zırhın muhtelif yerlerine yerleştirilen plakaların 

ebat ve ağırlıklarına göre değiştiği görülmektedir. Zira bu etkenler zırhın ağırlığına 

doğrudan etki etmektedir; ki fazla ağır olan bir zırhın hem kullanıcısı için rahatsız edici 

olabileceği hem de üst bölgedeki zincirlerin zamanla çözülmeye başlayarak zırhta yapısal 

bozulmalara sebep olabileceği düşünülmektedir.  

Osmanlı zincir örme gövde zırhlarındaki halka kalınlıklarının genellikle 1 mm. ilâ 

2,5 mm. arasında ve halka çaplarının ise 6 mm. ilâ 12 mm. arasında değiştiği tespit 

edilmiştir. Ancak halka çapları 6 mm.’den düşük olan örneklere de rastlamak 

mümkündür.  Osmanlı zincir zırhlarında halkaların 4 halkaya 1 halka bağlantısıyla düşey 

olarak ve halkaların birbirine genellikle perçinlenerek örüldüğü anlaşılmaktadır. Bazı 

Osmanlı zincir örme gövde zırh halkalarının Memlûk zincir örme gövde zırhlarındaki gibi 

yassılaştırıldığı da görülmektedir.  

Bu zırhların ağırlıklarının; zırhın ebadına, plaka kullanımına, halka teli kalınlığına 

ve halka teli çapına göre değişim göstermekle birlikte, genellikle 8 ilâ 20 kg. arasında 

değiştiği belirtilmektedir1530. Bununla birlikte; ölçme fırsatını bulduğumuz Osmanlı 

zincir örme gövde zırhlarının önemli bir bölümünün 9-12 kg. arasında olduğunun ifade 

edilmesi yerinde olacaktır.    

Osmanlı zincir örme gövde zırhları arasında kollardan giyilebilecek önden 

tamamıyla açık olan örneklere rastlanabildiği gibi baştan giyilebilecek göğüs bölgesine 

                                                 
1530 Nejat Eralp, a.g.e., s.159.  
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kadar açık örneklere de rastlamak mümkündür. Bu zırhların boylarının genellikle bel veya 

uyluk bölgesi hizasına kadar örüldüğü ve kimi örneklerde sadece önden veya arkadan 

kimi örneklerde ise hem önden hem de arkadan yırtmaçlı olduğu görülmektedir. Ayrıca 

Osmanlı zincir örme gövde zırhlarının genellikle yarım kollu olduğu; ancak İstanbul 

Askerî Müze’de bulunan Hadım Sinan Paşa’nın zırhında olduğu gibi bazılarının da kolsuz 

bir şekilde yapılabildiği anlaşılmaktadır1531.   

Klasik Dönemde Osmanlı zincir örme gövde zırhlarının önemli bir bölümünün 

sırt, ön ve yan bölümlerinde çelik plakalar olduğu görülmektedir. Ancak plakasız 

örneklere de rastlanabilmektedir. Plakasız zincir örme zırhlarının genellikle küçük 

ebatlarda yapılan zırhlar olduğunu ifade etmek mümkündür. Tespit edilebilen plakalı 

zincir örme gövde zırhlarının büyük bölümünde plakaların yatay veya düşey dikdörtgen 

olduğu görülmekle birlikte; özellikle yan bölgelerdeki plakaların kare veya kareye çok 

yakın bir dikdörtgen olduğu da görülmektedir. Bu zırhlarda plakaların kalınlıkları, boyları 

ve enleri zırhın tasarımına göre değişimler arz etmektedir. Küçük dikdörtgen plakaların 

parçalar halinde ön, yan ve arka bölümlere üst üste gelecek şekilde yerleştirildiği 

örneklere rastlandığı gibi ; büyük dikdörtgen plakaların beşerli veya sekizerli gruplar 

halinde öne ve arkaya yerleştirildiği örneklere de rastlanabilmektedir.  

Osmanlı zincir zırhlarının üzerindeki plakalarda; kûfi ve sülüs harflerle yazılmış 

ve kartuş içine alınmış kitabelere, çeşitli tekniklerle yapılmış süslemelere, varaklı 

işlemelere ve kayı damgasına sıklıkla rastlanmaktadır. Karakteristik özelliklere sahip olan 

bu süslemeler, günümüzde bir zırhın Osmanlılara ait olup olmadığının belirlenmesine ve 

tarihlenmesine yönelik çalışmalarda son derece belirleyici bir rol oynamaktadırlar.  

Zincir örme gövde zırhlarda plaka dizilimine yönelik tarihleme yapılmasının 

oldukça yanıltıcı olabileceği hatırlatmasını yaparak; Osmanlılarda büyük dikdörtgen 

                                                 
1531 Tülin Çoruhlu, “Osmanlı Koruyucu Silahlarında Süsleme ve Teknikler (Askeri Müze’den Örnekler 
İle)” İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul:1995, 
s.82. 
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plaka kullanımının 16. yüzyıl ve 17. yüzyılın ilk yarısında daha yaygın olduğunu ifade 

etmek mümkündür. 17. yüzyılın ikinci yarısına ait örneklerin önemli bir bölümünde ise 

dikdörtgen plakaların sayısının azaldığı veya hiç görülmediği; bunun yerine zırhın 

muhtelif yerlerine yerleştirilmiş yuvarlak madalyonlar veya yıldız şeklinde zengin 

süslemeye sahip metal parçalar bulunduğu dikkatleri çekmektedir. (Resim:184) Bu tarz 

süslemeli zincir zırh örneklerine Eflak, Boğdan ve Gürcistan’da da sıklıkla 

rastlanmaktadır.  

Osmanlı zincir zırhlarında ön taraftaki plakaların bir diğer işlevi ise, plakaların 

üzerinde bulunan kanca ve tokalarla zırhın önünün kapatılmasını sağlamasıdır. Ancak 

plakaya gerek kalmaksızın doğrudan zincirler arasına yerleştirilen tokalar vasıtasıyla 

veya zincirlerin deri kayışlarla bağlanmasıyla da zırhların önünün kapatıldığı çok sayıda 

örneğe rastlandığını belirtmek gerekir.  

Tıpkı dünyanın çeşitli yerlerindeki askerler gibi, Osmanlı askerlerinin de çeliğin 

vücutta çeşitli yaralara yol açmaması sağlamak ve darbe etkisini azalmak amacıyla zincir 

örme gövde zırhlarının içine kalın ve pamuklu gömlekler giydiği değerlendirilmektedir. 

Nitekim, İslam dünyasında Osmanlı öncesinde de zırhların altına keçeden yapılma ince 

bir gömlek giyildiğinin bilinmesi1532 ve 1610 yılında Osmanlı topraklarını ziyaret eden 

İngiliz seyyah George Sandys’in “Osmanlı sipahilerinin zincir örme gövde zırhı içine 

gömlek giydiğini” belirtmesi bu düşünceyi destekler niteliktedir1533.  

Bu hususlara ek olarak; Osmanlı askerlerinin 15. ve 17. yüzyıllarda zincir örme 

gövde zırhlarının üzerlerine de dolama veya kaftan giydiklerini ortaya koyan görsel 

veriler mevcuttur. Bununla birlikte; günümüzde Topkapı Sarayı Müzesinde bulunan Fatih 

Sultan Mehmet’e ait içi zırhlı kaftan ile İstanbul Askerî Müzede sergilenen Sadrazam 

                                                 
1532 Abdülhalık Bakır, a.g.e., s.413 
1533 George Sandy, Sandy’s Travalies, London: 1652’den aktaran Gülgün Üçel Aybet, a.g.e., s.188. 
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Mahmut Paşa’ya ait örneklerde görülebildiği gibi kumaş kaplı örme zincir zırhların da 

Osmanlılar tarafından kullanıldığı bilinmektedir. (Resim:185)  

Esasen, zincir örme tekniğiyle yapılan tek zırh çeşidinin zincir örme gövde zırhı 

olmadığı hususunu önemle vurgulamak yerinde olacaktır. Klasik Dönem Osmanlı 

zırhlarının büyük bölümünün yapımında bu tekniğin doğrudan uygulandığı 

görülmektedir.  Örneğin; 1500 yılı civarlarına tarihlenen ve Osmanlı askerlerini tasvir 

eden günümüze ulaşmış en erken tarihli örneklerden biri olduğu düşünülen bir minyatür, 

Osmanlı askerlerinin boyunlarında örme zincirden yapılmış bir çeşit yaka/omuz zırhı 

taşıdıklarını ortaya koymaktadır. (Resim:50d) Muhtemelen peçelikli miğferlerin zincir 

örmeleriyle karıştırılması dolayısıyla günümüzde sıklıkla göz ardı edilen bu zırhların 

nadir örneklerine günümüzde Newyork Metropolitan Sanat Müzesi ve Paris Ordu 

Müzesinde rastlanmaktadır. Bu hususa ek olarak; 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı minyatürleri 

incelendiğinde özellikle kapıkulu süvarilerinin önemli bir bölümünün zincir örme 

yaka/omuz zırhı giymeye devam ettikleri görülebildiği gibi III. Mustafa’nın zırh 

takımınında da bu zırhın kullanılması, bunların varlıklarını en azından 18. yüzyılın 

sonuna kadar sürdürdüklerini göstermektedir.   

Zincir örme tekniğinin kullanıldığı bir diğer gövde zırhı türü ise göğüslüklerdir. 

Göğüslükler, askerlerin göğüs kafesini koruma amacıyla kullandıkları bir zırhtır. 

Türklerin ortasında “ayna” adı verilen metal plakalar bulunan zırhları Osmanlılar 

öncesinde de kullandıkları bilinmektedir1534. Bazı kaynaklarda, İtalyanca zırh anlamına 

gelen “corazza” kelimesinden türemiş olması muhtemelen olan “korazin” kelimesiyle de 

anılan bu zırhların, 15. yüzyılda Osmanlı askerleri tarafından kullanıldığı kesin olarak 

bilinmektedir. Göğüslüklerin genellikle zincir örme zırhların üzerine takviye koruma 

sağlamak amacıyla giyildiği görülmesine karşın doğrudan askerî kıyafetlerin üzerine 

giyilebilmesi de mümkündür.   

                                                 
1534 Serkan Emir Erkmen, a.g.t., s.201-203.  
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Vücudun omuz ve yan bölgelerine denk gelen kare veya dikdörtgen metal 

plakların üzerinde bulunan kayışlar vasıtasıyla giyilen bu zırh; merkezde daire biçimli 

kalkanların formuna benzeyen ön ve arkada birer büyük metal plaka ve bu iki merkez 

plakaya zincir örmelerle bağlı olan dikdörtgen, kare ve üçgen yan plakalardan 

oluşmaktadır. Bu zırhlarda ön ve arka yüzeyin birbirine paralel ve simetrik olduğu 

görülmektedir. Ön ve arka yüzeyin bağlantıları, omuzları ve omuz başlarını korumak için 

bulunan ve bu yüzden “omuzluk” olarak adlandırılan bölgeler vasıtasıyla 

gerçekleşmektedir. (Resim:186-188a) Günümüze ulaşan örneklerden tespit edilebildiği 

kadarıyla göğüslüklerin genellikle demir veya çelikten yapıldığı anlaşılmaktadır. Ancak 

tombaklı örneklerine de rastlanılabildiği belirtmek yerinde olacaktır.  

Ağırlıkları ve biçimsel özellikleri dikkate alındığında bu zırhların daha çok 

kapıkulu süvarileri tarafından kullanıldıklarını düşünmek mümkündür. Nitekim, 1553 

tarihinde Kanuni Sultan Süleyman’ın İran seferi öncesinde Osmanlı birliklerinin Halep’e 

girişine şahit olan bir görgü tanığı, 2.000 kişi kadar olduğunu ifade ettiği Silahtar 

Bölüğünün zırhlarını tasvir ederken; bunların büyük bir kısmının üzerinde metalden 

örülmüş göğüslükler olduğunu, bazılarının göğüslerinde ve sırtlarında demir tabak 

şeklinde bir levha bulunduğunu ifade etmiştir1535. Çeşitli Osmanlı minyatürlerinde de bu 

bilgiyi destekler nitelikte tasvirlere rastlamak mümkündür. Bununla birlikte, bazı müze 

ve özel koleksiyonlarda yeniçerilere ait olduğu ifade edilen göğüslüklerin bulunduğunu 

da belirtmek gerekir.  

 Hiç kuşkusuz, Klasik Dönemde Osmanlı Kara Kuvvetleri tarafından yukarıda 

hakkında bilgiler sunulan zırhlardan farklı tür ve özelliklere sahip gövde zırhları 

kullanılmıştır. Ancak bu tür zırhların önemli bir bölümünün düşman kuvvetlerden ele 

geçirilen zırhlar olması, kalan diğer bölümünün ise bölgesel nitelikte olması veya kişilerin 

                                                 
1535 Venedik Raporlarına Göre Kanunî ve Şehzade Mustafa, Haz. Erhan Afyoncu, s.93. 
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tercihine göre üretilmesi gibi nedenlerle genele yayılamayacak kadar özel türler olduğu 

değerlendirilmektedir. 

 

3.2.2.2 Kol ve Bacak Zırhları (Kolçaklar, Dizcekler ve Örme Eldivenler)  

Klasik Dönem Osmanlı askerlerinin gövdelerinin dışında, vücutlarının kollar ve 

bacaklar gibi diğer bölgelerini de korumak amacıyla kolçak, dizcek ve örme eldivenler 

gibi özel zırhlar giydikleri bilinmektedir.  

Kolçaklar, kolları dirsekten itibaren el üzerine kadar örterek korumaya yarayan 

zırhladır. Osmanlıların bu zırhları “kolçin”, “destvâne” ve “pazubend” olarak 

adlandırdığı da bilinmektedir. Müze ve özel koleksiyonlarda yapılan incelemeler 

neticesinde Klasik Dönem Osmanlı İmparatorluğunda çeşitli dönemlerde yoğun olarak 

kullanılan üç ana kolçak tipinin varlığı tespit edilmiştir.  

Birinci kolçak tipi; bir ana gövde ve iki yan kanattan oluşan koçak tipidir. Bu tip 

kolçaklar; “dirsek boğumu”, “ana gövde”, “yan kanat”, “bilek boğumu” ve “el bölgesi” 

gibi ana bölümlerden oluşmaktadır1536. Tespit edilebilen en erken örneği 14. yüzyılın ilk 

yarılarına kadar inen bu tarz kolçakların, 15. ve 16. yüzyıllarda Osmanlı 

İmparatorluğunda son derece yaygın bir tür olduğu düşünülmektedir. Kolçağın ana 

gövdesi, dirsek ile elin tarak kemikleri arasında kolun üst bölümünü korumak amacıyla 

ve kolun anatomisine uygun bir biçimde tasarlanmıştır. Ana gövdenin sağ ve sol 

taraflarında ana gövdeye üçlü sıra zincir örgüyle bağlanan uzun yan kanatlar, hem kolun 

yan tarafları ile alt tarafını korumakta hem de üzerlerinde bulunan kanca ve bağlantı 

tokalarıyla kolçağın kola giyilmesini sağlamaktadır. Bu yan kanatlardan birinin 

diğerinden yaklaşık 5 cm. daha kısa olması dikkat çekicidir. Bu kolçakların el 

bölümündeki örme zincirler, elin bitiş hizasından başlayıp elin ayasına doğru 

genişleyerek bir tür zincir örme eldiven vazifesi görmektedirler. Bu tip kolçaklarda ayrıca 

                                                 
1536 Tülin Çoruhlu, a.g.t., s.395 
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ana gövdenin üzerinde genellikle Türk maden işçiliğinin incelikli teknikleriyle süslenmiş 

bitkisel motiflere ve dikdörtgen kartuşlar veya madalyonlara içinde alınmış kûfi veya 

sülüs yazılara sıklıkla rastlanmaktadır. (Resim:189a-b) 

Osmanlıların kullandığı ikinci koçak tipine ise 17. yüzyıldan itibaren daha sık 

rastlanmaktadır. Bir ana gövde ve iki yan plakadan oluşan bu kolçak tipinin 14.-16. 

yüzyıllar arasında yaygın olan ve yukarıda özellikleri aktarılan kolçak tipinden türemiş 

bir versiyon olduğu düşünülmektedir. Ancak bu tipte yan plakaların ana gövdenin iki 

yanında değil, başparmağın olduğu tarafta birbirine zincir örmelerle bağlı olarak yan yana 

yerleştirildiği görülmektedir. Kolçakların kola bağlanması da bilekten dirseğe doğru 

uzanan ve yaklaşık 10 cm. uzunluğunda olan bu parça ile yapıldığı ve başparmak 

tarafında olan bu iki parçanın bileğe alttan tokalar vasıtasıyla bağlandığı anlaşılmaktadır. 

Bu tür zırhların bir diğer özelliği de ana gövdenin uzunluğunun dirsek ile bileğin üst 

tarafına kadar olan bölgeyle sınırlı olmasıdır. Ayrıca bu kolçaklarda ince halkalarla örülen 

başparmaklı bir eldivenin varlığına da sıklıkla rastlanmaktadır. (Resim:190)    

Üçüncü tipteki kolçak türü ise yukarıdaki diğer türlerin aksine iki parçalıdır. Bu 

kolçak tipinin, bilek ile dirsek arasında kolun üst tarafını koruyan bir ana gövdeden ve 

ana gövdenin yarısı kadar uzunluğunda silindir kesitli bir bileklikten oluştuğu 

görülmektedir. Bilek bitimine 2-3 mm. çapında metal halkalardan örülmüş başparmaklı 

eldivenlerin iliştirilmesine yönelik uygulamalara bu tip kolçaklarda da sıklıkla 

rastlanmaktadır. 16. ve 18. yüzyıllar arasında yaygın olduğu anlaşılan bu kolçakların 

süsleme bakımından diğerlerine göre daha sade olduğu ifade edilebilir.  (Resim:191)  

Klasik Dönem Osmanlı kolçaklarını genel olarak değerlendirmek gerekirse;  

Osmanlı kolçaklarının kolun anatomisine uygun bir şekilde yapıldığını, sivri köşelerden 

kaçınılarak genellikle yuvarlak ve oval formlara sahip olduğunu, bazı örneklerde farklı 

alaşımlar kullanıldığı tespit edilmekle birlikte çoğunlukla demir ve çelikten üretildiğini, 

ana gövdenin üzerinde kûfi ve sülüs yazıların yer aldığını ve Türk metal süsleme sanatının 
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çeşitli teknikleri kullanılarak bitkisel ve geometrik motiflerle bezendiğini ifade etmek 

mümkündür. Klasik Dönem Osmanlı kolçaklarının ana gövde uzunluklarının [yapıldığı 

kişilerin kol ebatlarına göre değişmekle birlikte] 35-40 cm. civarında ve genişliklerinin 

8-10 cm. civarında olduğu; ağırlıklarının ise her bir kolçakta 600 gr. ilâ 750 gr. arasında 

değiştiği görülmektedir.  

Günümüze ulaşmış çoğu örnekte; kolçağın bilek bölgesinden itibaren örülen 

eldivenlerinin bütünlüğünü koruyamadığı anlaşılmaktadır. Fakat bazı özel 

koleksiyonlarda ve yurtdışındaki müzelerde bütünlüğünü koruyan zincir örme 

eldivenlerin bulunduğu tespit edilmiş; bu örneklerde eldivenlerin dış konturlarının şerit 

halindeki bir meşinle veya kalın iplerle çepeçevre dikildiği görülmüştür. 

Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinin kol zırhlarının yanı sıra bacak zırhları 

da kullandıkları bilinmektedir. Ancak Osmanlı bacak zırhları arasında bir tür 

bulunmaktadır; ki bu tür genel form ve süsleme özellikleri bakımından bir ana gövde ve 

iki yan kanattan oluşan 15. ve 16. yüzyıl kolçaklarına son derece benzemektedirler. Diz 

altı ile ayak bileği arasında kalan bölümü korumak amacıyla kullanılan bu zırhın, ana 

plakası baldırın dış yan tarafında kalacak ve aşık kemiğini koruyacak şekilde bağlandığı 

anlaşılmaktadır. (Resim:192a-b). Kolçaklara çok benzemesinden dolayı müze ve özel 

koleksiyonlarda sıklıkla onlarla karıştırıldığı görülen bu zırhların kolçaklar ile arasındaki 

en ayırt edici özelliklerinin; bacak zırhların ana plakasının genişliğinin kolçaklara göre 

daha fazla olması [12-15 cm. arasında] ve boğumlarındaki iç bükey kavisin daha az 

olması olduğu söylenebilir. 

Bu tip bacak zırhlarından farklı olarak; Osmanlı bacak zırhları içinde en çok 

bilinen ve örneklerine sıklıkla rastlanılan türün ise dizcekler olduğu anlaşılmaktadır. 

Dizcekleri; bacakların uyluk, diz ve diz altı bölgelerini korumaya yönelik kullanılan 

zırhlar olarak tanımlamak mümkündür. Osmanlıların bu zırhlara “dizcik”, “dizbend” ve 

“butluğ” gibi isimlerle de andığı bilinmektedir. Dizcekler; uyluk bölgesini korumak 
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amacıyla üzerinde metal plakalar bulunan zincir örme zırh, diz kapağını koruma işlevini 

gören bir diz tası ve kavak kemiğini korumak amacıyla diz tasından aşağı sarkan üçgen 

bir zincir olan örme zırh olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Bu yönüyle 

dizceklerin insan bacağının anatomisine uygun olarak şekillendirilmiş olduğu 

söylenebilir. (Resim:193a) 

Uyluk bölgesini koruyan bölümündeki plakaların yatay dikdörtgen olduğu, dikey 

sıralar oluşturacak şekilde örüldüğü ve üst üste bindirildiği görülmektedir. Yapılan 

incelemeler sonucunda; Klasik Dönem Osmanlı dizceklerinin, uyluk bölgesindeki 

plakaların ebatlarına göre 3’lü 5’li 7’li ve 9’lu sıralar halinde yerleştirilebildiği tespit 

edilmiştir. Uyluk bölgesi plakaları 5’li, 7li ve 9’lu olan örneklerde; ortadaki plaka sırası 

diz tasına doğru gittikçe küçülürken, bu orta sıranın sağ ve solundaki sıralarda plaka 

boylarının eşit olduğu görülmektedir. Bağlantı tokaları ise genellikle, ortadaki sırasının 

en üst plakası ile en sağ ve en soldaki levha sıralarının en son veya sondan bir önceki 

plakasında bulunmaktadır.  

Diz anatomisine uygun olarak genellikle daire biçiminde tek parça bir plakadan 

ibaret olan diz tası, bu zırhın merkez bölümü oluşturmaktadır. Osmanlı dizcekleri 

üzerindeki yazı ve süslemelerin de genellikle diz tası üzerinde yer aldığı; bununla birlikte 

bazı örneklerde plakaların üzerinde de yazı ve süslemelerin bulunduğu görülmektedir. 

Diz tasının hemen altında yer alan ve eşkenar üçgen şeklinde örülen zincir zırh ise 

üçgenin tabanı diz tasına bağlı olacak bir şekilde kaval kemiğine doğru sarkarak bacağın 

bu bölgesini korumak amacıyla yapılmıştır. (Resim:193b-c)   

 

3.2.2.3. Miğferler  

Kısa bir tanımlamayla, askerlerin baş bölgelerini darbelerden korumak amacıyla 

giydikleri zırh başlıklara miğfer denir. Günümüzde kullanılan “miğfer” Arapça kökenli 

bir kelime olmasına karşın, tarih boyunca Türkler tarafından farklı tür ve biçimleri 
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kullanılan bu zırh başlıkların; “Tolga”, “Toğulga”, “Aşık”, “Aşuk”, “Davulga”, 

“Derbendî”, “Dulga”, “Dobulga”, “Duvulga”, “Dâvûdî Miğfer”, “Dâvûdî Togulga”, 

“Isıh”, “Işuk”, “Olpak”, “Tas”, “Tobulga”, “Tulga”, “Kallâvî”, “Serpenah”, “Şehriyârî”, 

“Şirinkale”, “Yışuk”, “Yaşuk”, “Yışıg”, “Zırh Başlık”, “Zırh Külah”, “Zerkülah”, 

“Zernişanî Tulga” gibi isimlerle de anıldığı bilinmektedir1537.   

14. ve 18. yüzyıllar arasındaki uzun dönemde dünyanın üç kıtasına yayılmış bir 

imparatorluk olan Osmanlı İmparatorluğuna bağlı askerlerin farklı tür ve çeşitlerde 

miğferler kullandıklarını tahmin etmek güç değildir. Bununla birlikte; Klasik Dönem 

Osmanlı Kara Kuvvetleri tarafından en yaygın kullanılan miğfer türlerinin; “peçelikli 

miğferler”, “siperlikli miğferler”, “zırh külahlar”, “zerrin külahlar” ve “tarikat miğferleri” 

olduğu anlaşılmaktadır.        

Günümüzde yurtdışındaki kaynaklarda olduğu kadar Türkiye’deki bazı 

kaynaklarda da “Türban Miğfer” adıyla anılan peçelikli miğferler, Osmanlıların 

kullandığı en erken miğfer türü olarak nitelenebilir. 14. ve 15. yüzyıllarda son derece 

yaygın bir tür olduğu bilinen peçelikli miğferlerin günümüze ulaşmış en eski 

örneklerinden biri, İstanbul Askerî Müzede sergilenen Orhan Bey’e ait olduğu belirtilen 

miğferdir1538. (Resim:194)  

Peçelikli miğferler, en üstte silindir biçimli uzun bir “tepelik çubuğu”, tepeliğin 

altında prizmatik bir kare ve küre şeklinde olan “tepelik”, tepelik ile gövde arasındaki 

geçişi sağlayan “yalma”, yarım daire biçiminde ve ortası şişkin olan bir “gövde”, 

gövdenin altında alnı çevreleyen bir “eteklik”, eteklik bölümünün üzerinde yer alan 

“burun siperliği”, “siperlik köprüsü” ve “göz oyuğu” ve eteklik bölümüne halkalarla 

bağlanan bir tür zincir örme zırh olan “peçelik” bölümlerinden oluşmaktadır. (Resim:195)    

                                                 
1537 Nejat Eralp, a.g.e., s. 153, Tülin Çoruhlu, “Miğfer”, DİA, Cilt: 30, Yıl:2005, ss.21-23, s.21.  
1538 David Geoffrey Alexander, “Two Aspects of Islamic Arms and Armor”, Metropolitan Museum 
Journal, Vol. 18, Y. 1983, ss. 97-109, s.97. 
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Günümüzde isimlerini eteklik altında bulunan zincir örme peçeliklerden alıyor 

olmalarına karşın, bu miğferlerin biçimsel olarak ana karakteristik özelliklerini şişkin 

gövdenin yalma kısmında keskin bir şekilde daralarak yukarı doğru sivrilmesinden, uzun 

bir tepeliğe sahip olmasından ve etek kısmında göz oyukları bulunmasından aldıklarını 

savunmak mümkündür. Hiç kuşkusuz peçeliklerin varlığı da bu miğferler de ayırt edici 

bir özellik olarak kabul edilmelidir. Ancak özellikle İslam dünyasında 11. ve 18. yüzyıllar 

arasında farklı gövde biçimlerine sahip çok sayıda peçelikli miğfer türünün bulunduğunu 

da göz önünde bulundurmak gerekmektedir.  

Peçelikli miğferlerde tepeliklerde bulunan prizmatik kare veya kürenin ortasının, 

ince bir kumaş veya tüy geçirmek üzere delik olduğu belirtilmektedir1539. Bu tür 

miğferlerin gövde bölümünde genellikle helezonik, dikey veya baklava dilimi gibi çeşitli 

biçimlerde uzanan yivler; gövde bölümündeki bu yivler ile eteklik ve yalma bölümlerinin 

üzerlerinde genellikle kitabeler ve kayı damgaları bulunmaktadır. (Resim:196) 

Kitabelerde genellikle miğferin sahibinin ismi veya çeşitli ayetler yazılıdır. İki göz 

oyuğunun tam ortasında yer alan hareketli burun siperliği genellikle alem biçiminde bir 

tepelikle nihayetlenmektedir. Burun siperliğinin sonlandığı noktanın 1-2 cm. yanında 

miğferin gövdesine perçinlenmiş bir peçelik çengeli bulunmaktadır. Bu çengeller, 

peçeliklerin istenildiği kaldırılarak zaman buraya tutturulması amacıyla yapılmıştır. 

Peçelikler göz oyuklarından itibaren askerin yüzünü tamamen örtecek şekilde 

takılabildiği gibi yüzünü açık bırakacak şekilde de takılabilmektedir.  

Tespit edilebilen Osmanlı peçelikli miğferlerinin tamamının demir veya çelikten 

üretildiği görülmektedir. Bu miğferlerin uzunluklarının 28 cm. ilâ 34 cm. arasında, 

çaplarının genelde 20 cm. ilâ 24 cm. arasında değiştiği; ağırlıklarının ise genellikle 1-1,5 

                                                 
1539 Tülin Çoruhlu, a.g.t., s.21.  
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kg. arasında olduğu ancak 2 kg. ve biraz üstündeki ağırlıklara sahip peçelikli miğferlerin 

bulunabildiği tespit edilmiştir*.  

Yurtiçindeki ve yurtdışındaki müzelerde bulunan örneklerin çokluğunu göz 

önünde bulundurarak, peçelikli miğferlerin 14. ve 15. yüzyıllar Osmanlı Kara 

Kuvvetlerinde yoğun olarak kullandığı tespit edilmesine karşın, 16. yüzyılın başlarından 

itibaren bu tür miğferlerin yerlerini siperlikli miğferlere bıraktığı açık bir şekilde 

görülebilmektedir. Peçelikli miğferlerden siperlikli miğferlere geçişin 15. yüzyılın 

sonlarında yaşanan bir değişim olduğu ve siperlikli miğferlerin biçimsel gelişiminin 

peçelikli miğferlerde yaşanan bir dizi değişimin sonucu olarak ortaya çıktığı 

değerlendirilmektedir. Nitekim, günümüzde Paris Ordu Müzesinde sergilenen ve II. 

Bayezid’e ait olduğu anlaşılan bir miğferin gövde, yalma, eteklik biçimleri bakımından 

peçelikli miğferlere benzemesine karşın, bu miğferde göz oyuklarının olmadığı, tepeliğin 

daha kısa olduğu ve [belki de en önemlisi] siperliklerinin bulunduğu görülmektedir. Bu 

örneğin; peçelikli miğferlerden siperlikli miğferlere geçişin biçimsel gelişimini gösteren 

bir örnek olduğu ve bu açıdan son derece dikkat çekici olduğu düşünülmektedir. 

(Resim:197)    

 16. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı İmparatorluğunda görülmeye başlanan 

ve 18. yüzyıla kadar yaygın olarak kullanılan siperlikli miğferleri, Osmanlı 

İmparatorluğunun klasik miğferleri olarak kabul etmek mümkündür. Osmanlı siperlikli 

miğferlerinin de tıpkı peçelikli miğferler de olduğu gibi tepelik, yalma, gövde, eteklik ve 

burun siperlikleri bulunmaktadır. Ancak adı geçen bölümlerin yanı sıra bu miğferlerin ön, 

yan ve arka taraflarında siperlikler ve “tüylük” de denilen sorguç yuvası veya yuvaları da 

yer almaktadır. (Resim:198) 

                                                 
* YN: Günümüze ulaşmış örneklerin büyük çoğunluğunda zincir zırh peçelikler orijinal olmadığından 
ağırlık ölçümlerine peçelikler dahil edilmemiştir. Bu nedenle yukarıda verilen ağırlık ortalamaları bu 
miğferlerin peçeliksiz haline aittir.  
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Osmanlı siperlikli miğferlerine karakterini veren temel özelliğin, onların siperlikli 

olmasından ziyade yukarıda zikredilen tüm bu bölümlerle birlikte oluşan ana form 

olduğunu ifade etmek mümkümdür. Bu miğferlerin genellikle basık konik biçimine 

olduğu; ancak sivri külah veya farklı biçimlerdeki örneklere de rastlanabildiği 

görülmektedir. (Resim:199a-b) Bu tür miğferlerde genellikle tepelik çubuğu 

bulunmamaktadır. Siperlikli miğferlerin tepelikleri genellikle kısa ve beyzi, prizmatik 

beyzi veya küre biçimindedir. Ancak 16. yüzyılın başlarına ait bazı örneklerde uzun ve 

sivri tepelikli türlerine de rastlamak mümkündür. Etek bölümü, miğferin başa daha iyi 

oturması ve siperliklerin daha rahat oturması için tam daire biçiminde bir kuşak 

oluşturmaktadır. Miğferin ön, arka ve yan bölümlerinde bulunan siperlikler; eteklik 

bölümüne ve siperliklere karşılıklı olarak perçinlenen halkalar veya kopçalarla ana 

gövdeye bağlamaktadır. Siperlikler ile etekliğin ilgili bölümlerini bağlayan bu halkalar 

veya kopçalar aynı zamanda siperliklerin hareketli olmasını da sağlamaktadır. Bu 

miğferlerin burun siperliklerinin peçelikli miğferlerinkiyle hemen hemen aynı biçim ve 

ebatlarda olduğu; ancak burun siperliğinin ayarının siperlik köprüsüyle değil siperlik 

vidasıyla sağlandığı görülmektedir. Osmanlı siperlikli miğferlerinin büyük bir 

bölümünde bir veya iki adet sorguç yuvası bulunmaktadır. İçine sorguçların yerleştirildiği 

bu yuvaların genellikle burun siperliklerinin sağ veya sol taraflarında olduğu 

görülmektedir. Bununla birlikte; sorguç yuvalarının yalma kısmının yakınlarına 

yerleştirildiği 16. yüzyılın başlarına ait bazı örneklere de rastlamak mümkündür.  

16. yüzyılın ilk yarısında demir veya çelikten yapılmış örneklerine de sıklıkla 

rastlanmakla birlikte; 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı siperlikli 

miğferlerinin önemli bir bölümünün bakırdan yapıldığı ve tombaklı olduğu 

görülmektedir. (Resim:200a-b) Miğferin sahibinin veya ustasının adının yazdığı ve çeşitli 

methiyeler, dualar ve ayetlerin bulunduğu kitabeler genellikle eteklik boyunca uzanmakla 

birlikte siperliklerde de sıklıkla görülebilmektedir. Bitkisel motifler ve geometrik 
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süslemelerden oluşan kompozisyonlar genellikle miğferlerin tüm yüzeyine hâkim olduğu 

söylenebilir. (Resim:201) 

Günümüze ulamış örnekler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda; siperlikli 

miğferlerin uzunluklarının ortalama 25 cm. ilâ 28 cm. arasında olduğu tespit edilmiştir. 

Ancak birkaç cm. uzun veya kısa olan örneklere de rastlanabilmektedir. Onları kullanan 

kişilerin baş ölçülerine göre değişim gösterebilmekle beraber; bu miğferlerin çaplarının 

ise genellikle 19 cm. ilâ 23 cm. arasında olduğu görülmektedir. 16. yüzyılın ilk yarısında 

daha sık rastlanan demir veya çelikten mamul siperlikli miğferlerin ortalama 

ağırlıklarının 2-2,5 kg. arasında; 16. yüzyılın ikinci yarısı ile 18. yüzyıllar yaygın olarak 

kullanılan bakırdan mamul siperlikli miğferlerin ağırlıklarının ise ortalama 1,5-2 kg. 

arasında olduğu anlaşılmıştır.  

Osmanlı miğferlerinin içinin, başı rahatsız etmemesi ve hava koşullarının olumsuz 

etkilerinden korunması amacıyla 1-1,5 cm. kalınlığında kadife veya pamuklu bir kumaş 

tabakasıyla kaplandığı; ayrıca, miğfer giyildikten sonra sorguçlar dışarıda kalacak şekilde 

miğferinin üzerinin yaklaşık 7 m. uzunluğunda olduğu belirtilen bir kumaş sarıldığı 

bilinmektedir1540. Bununla birlikte, içi kaplamalı olmayan miğfer örneklerine de sıkça 

rastlanmaktadır. Bu gibi durumlarda Osmanlı askerlerinin miğferlerinin altına bir tür 

takke giydiği düşünülmektedir; ki bu takkelerin tılsımlı olan bazı örneklerine 

günümüzdeki bazı müzelerde rastlamak mümkündür. Bu uygulamanın eski bir gelenek 

olduğu düşünülmektedir. Zira Divanü Lûgat-it-Türk’ten Türklerin miğferlerinin altına 

“kedük” adı verilen bir tür takke giydikleri anlaşılmaktadır1541.  

Klasik Dönemde, Osmanlı Kara Kuvvetleri tarafından son derece yaygın olarak 

kullanılan siperlikli miğferlerin hafifliği, kullanışlılığı ve estetik değerinin sadece 

Osmanlılar arasında değil onların etkileşim halinde bulunduğu çeşitli devletler ve 

                                                 
1540 Nejat Eralp, a.g.e., s.154-155.  
1541 Kaşgarlı Mahmud, Divanü Lûgat-it-Türk, Çev.Besim Atalay, C.4, s.292. 
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milletler arasında da büyük bir takdir topladığı ifade edilebilir.  Nitekim, 16. ve 18. 

yüzyıllar arasında Lehler, Çekler, Macar ve Ruslar tarafından bu tip miğferlerin yaygın 

olarak kullanıldığı ve miğferlerin üretiminde sadece Osmanlı siperlikli miğferlerinin 

biçimsel özelliklerinin değil süsleme özelliklerinin de taklit edildiği görülmektedir. 

(Resim:46b-c)     

Günümüze ulaşmış örneklerden yola çıkarak; 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı 

askerleri arasında “zırh külah” adı verilen bir başka miğfer türünün de yaygınlaştığını  

ifade etmek mümkündür. Zırh külahlar, başın tepe kısmını örten yuvarlak bir levha ve bu 

levhaya bağlanmış bir halde aşağı doğru sarkarak yüz bölümü hariç başın etrafını koruyan 

zincir örme peçelikten oluşmaktadır1542. (Resim:202) Aslında bir tür peçelikli miğfer 

olarak da kabul edilebilecek olan zırh külahların; yarım daire biçimli, uzun sivri tepelikli 

ve çift sorguçlu olan benzerlerine 13. yüzyıldan itibaren İran ve Azerbaycan 

coğrafyasında rastlanıldığı hatta “kulah khud” olarak da adlandırılan bu türün Azerbaycan 

ve İran coğrafyasında 16. ve 18. yüzyıllarda Safeviler tarafından da yaygın olarak 

kullanıldığı anlaşılmaktadır. (Resim:203)  

Osmanlıların da yarım daire biçimli, sivri tepelikli ve zincir örme peçelikli 

miğferleri ürettiklerini ortaya koyan örnekler bulunmaktadır. Örneğin; günümüzde 

İstanbul Askerî Müzede sergilenen Osmanlı yapımı 17. yüzyıl ait bir miğfer tam olarak 

bu türün genel özelliklerini yansıtmaktadır. (Resim:204) Esasen bölgesel etkileşim ve 

Osmanlıların düşman kuvvetlerden ele geçirdikleri silahları ve zırhları cebehanelerine 

kattıkları gerçeği göz önünde bulundurulduğunda; Osmanlı askerlerinin Safevilerden ele 

geçirdikleri bu tür miğferleri kullanmış olmaları ihtimalinin de yüksek olduğu 

düşünülmektedir.  

                                                 
1542 Tülin Çoruhlu, a.g.m., s.22. 



547 
 

Osmanlı tarihî kaynaklarında adına sıklıkla rastlanılan bir diğer miğfer türü de 

zerrin külahlardır. Konuya ilişkin yapılan kaynak taramalarında zerrin külah adıyla 

birbirinden tamamen farklı iki miğfer türüyle karşılaşılmaktadır.  

Günümüzde zerrin külah adıyla bilinen birinci tür; genel form bakımından 

siperlikli miğferlere çok benzedikleri gibi bunlarda da burunluk, sorguç yuvaları ve 

siperlikler gibi öğeler bulunmaktadır. Bu türü siperlikli miğferlerden ayırt eden temel 

özellikler; yapımında ajur tekniğinin yoğun olarak kullanılması, plakalarında koyu 

kırmızı veya lacivert renkli kadife üzerine aplikeler olması ve diğer metal kısımlarının 

tombaklı olmasıdır1543. (Resim:205) Zengin süslemelere sahip bu miğferlerin Osmanlı 

askerleri tarafından törenlerde kullanıldığı ve bir nevi tören miğferleri olduğu 

düşünülmektedir. Tören miğferlerini askerî bir teçhizat olarak değerlendirmeyen 

çalışmalara rastlamak mümkündür1544. Ancak sadece İstanbul veya Edirne gibi 

merkezlerde düzenlenen törenlerde değil padişah, sadrazam ve veziler gibi devlet 

ricalinde kişilerin maiyetinde seferlere katılan askerler tarafından giyilmeleri nedeniyle 

bu miğferlerin de askerî bir teçhizat olarak kabul edilmesi gerektiği düşünülmektedir.  

Kaynaklarda zerrin külah olarak adıyla anılan ikinci tür; [ki zerrin külah tabirinin 

asıl olarak bu tür için kullanılması gerektiği ettiği düşünülmektedir] silahtarlar, solaklar 

ve peykler gibi Osmanlı saray teşkilatı tarafından kullanılan miğferlerdir. Uzun silindirik 

bir formda olan ve bu biçimleriyle Mevlevî sikkelerine benzeyen bu miğferlerin önünde, 

miğfer boyunca uzanan bir sorguç yuvası bulunmaktadır. Ortalama uzunlukları 30-35 

arasında olan bu miğferlerin genellikle tombaklı olduğu görülmektedir. (Resim:206a-b)  

Osmanlı saray teşkilatında görevli olan zülüflü ağaların da törenler sırasında bu 

miğferlerin formunda olan ve yine zerrin külah adıyla anılan keçeden mamul, dışı altın 

sırma işlemelerle süslemeli başlıklar giydikleri bilinmektedir1545. Osmanlı minyatürleri 

                                                 
1543 Nejat Eralp, a.g.e., s.156. Özlem Özkan, a.g.e., s. 5. 
1544 Nejat Eralp, a.g.e., s.157. Tülin Çoruhlu, a.g.t., s.22.  
1545 Reşad Ekrem Koçu, Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü, s.252. 
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seferlere katılan Osmanlı padişahlarının maiyetindeki solak ve peyklerin başlarına bu tür 

zerrin külahlar giydiğini göstermektedir; ki bu husus zerrin külahların Klasik Dönem 

Osmanlı Kara Kuvvetleri tarafından kullanılan askerî teçhizatlar arasında kabul edilmesi 

gerektiği savını güçlendirmektedir.  

Klasik Dönem Osmanlı miğferleri arasında biçimsel özelikleri bakımından dikkat 

çeken bir miğfer türü tarikat miğferleridir. Aslında bu miğferlerin de genellikle törenlerde 

kullanıldığı düşünülmektedir. Bununla birlikte, tarikat miğferlerinin askerleri coşturmak 

amacıyla savaşlara katılan tarikat mensupları ve dervişler tarafından giyildiği de 

belirtmektedir1546. Günümüzde İstanbul Askerî Müzede çok sayıda örneği bulunan tarikat 

miğferlerinin silindirik formda örnekleri bulunabildiği gibi ince bir sırtla ikiye bölünmüş 

örnekleri de bulunabilmektedir1547. (Resim:207a-b) 

Sonuç olarak; Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetleri tarafından farklı 

özelliklere ve biçimlere sahip pek çok türde miğferin kullanıldığı ifade edilebilir. Osmanlı 

miğferlerinin 14. ve 15. yüzyıllarda genellikle demir ve çelikten, 16. yüzyıldan itibaren 

ise bakırdan daha çok bakırdan imal edildikleri anlaşılmaktadır. Klasik Dönem Osmanlı 

miğferlerinin önemli bir bölümün zengin süslemelere sahip olması ve ağırlığı 2 kg. geçen 

örneklere nadir rastlanması dikkat çekmektedir. Abdülhamid El Katib’in 8. yüzyılın 

ortalarında kaleme aldığı “Ahdü Mervân ilâ İbnihi Ubeydillâh” adlı eserinde miğferlerden 

bahsederken şu ifadeleri kullanmaktadır1548:  

“…Rahatça giyilebilecek kalıptadır. Siperleri dayanıklı, 
ağırlıkları belli belirsizdir. … İpekten rengârenk boyalarla 
üzerlerine armalar işlenmiştir. Bu şekilde süslenmiş 
miğferler düşmanın gözünü yıldırıp onları korkutur. 
Böylesi armaları taşıyan askerlerden ortaya korkunç ve 
harikulade bir görüntü çıktığından onlardan herkes 
korkar.”   
 

                                                 
1546 Nejat Eralp, a.g.e., s.157. 
1547 Özlem Özkan, a.g.e., s.6 
1548 Abdülhamid El Katib, a.g.e., s.84. 
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Bu bağlamda, Klasik Dönem Osmanlı miğferleri incelendiğinde, İslam 

dünyasında iyi bir miğfere yönelik olan beklentilerin yüzyıllarca aynı kaldığını sonucuna 

ulaşmak mümkündür. Zira Osmanlı miğferleri ergonomisi, dayanıklıkları, hafiflikleri ve 

zengin görünümleriyle Abdülhamid El Katib’in ifade ettiği beklentileri fazlasıyla 

karşılamaktadır.  

Hafif ve zengin süslemelere sahip olmalarının yanı sıra Osmanlı miğferlerinin bir 

diğer ortak özelliği de baş çeperlerinin çoğunlukla dairesel olmasıdır. Bu durum, Osmanlı 

miğferlerinin başın anatomik yapısına uygun olarak tasarlandığının da göstergesidir. 

Diğer Osmanlı zırhlarının da vücudun anatomisiyle uyumlu olması, Osmanlıların zırh 

üretiminde ergonomik yapıya önem verdiklerini ortaya koymaktadır. Baş çeperlerinin 

dairesel olmasının bir diğer nedeninin de bu biçimdeki miğferlerin rahat bir görüş açısı 

sağlaması olduğu düşünülmektedir. Nitekim, Bertrandon De La Broquiere’in, Türklerin 

kullandığı yuvarlak miğferin geniş görüş sağladığını belirtmesi bu düşünceyi doğrular 

niteliktedir1549.  

Diğer vücut zırhları gibi 18. yüzyılda miğferlerin de işlevlerini kaybederek 

kullanım alanlarını büyük ölçüde yitirdikleri ifade edilebilir. Ancak askerî gelenekler ve 

yarattıkları psikolojik etkiyle özellikle süvariler tarafından bir süre daha kullanılmaya 

devam edildikleri anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, 18. yüzyılın ilk yıllarında Osmanlı 

İmparatorluğunu ziyaret eden Aaron Hill’in “sipahilerin miğferleri koruyucu olmaktan 

ziyade süsleyici olduğunu” belirtmesi dikkat çekicidir1550. 19. yüzyılın ikinci yarısına 

kadar devlet törenlerinde kullanılmaya devam eden Osmanlı miğferlerinin yerlerini bu 

dönemden itibaren Avrupa tarzı miğferlere bıraktıkları anlaşılmaktadır.  

 

                                                 
1549 Bertrandon De La Broquiere, a.g.e., s. 271. 
1550 Aaron Hill, a.g.e., s.23.  
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3.2.2.4. Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde Zırhların Üretimi ve Kullanımı:   

Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluş Dönemindeki zırh üretime dair bilgi elimizde 

fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Yalnız, Hoca Saaddetin Efendi’nin, I. Murat zamanında 

ele geçirilen Ankara’nın o dönemde tarım ürünlerinin yanı sıra zırh yapımıyla da 

tanındığını ifade etmesi dikkat çekicidir1551. Muhtemelen erken dönemlerde Osmanlı 

Kara Kuvvetlerinde görev alan muharip askerlerin önemli bir bölümü silahlarıyla birlikte 

zırhlarını da kendileri temin etmekteydi. Nitekim, 15. yüzyılda büyük ölçüde sistematik 

bir yapıya kavuşan timar sisteminde cebelülerin kendi silah ve zırhlarını beraberlerinde 

getirmekle yükümlü oldukları ve akıncıların da kendi silah ve teçhizatlarını kendileri 

sağladığı hususuna daha önce değinilmiştir. 14. yüzyılda Kapıkulu Ocaklarının kuruluş 

aşasında Ocak üyesi olan askerlerin ise Osmanlı Devletinin sınırları içinde üretilen veya 

devlet tarafından bir şekilde temin edilen zırhları kullanmış oldukları düşünülmektedir.  

Bununla birlikte; 15. yüzyılda Cebeci Ocağının kurulmasının Osmanlı zırhlarının 

üretiminde ve depolanmasında bir dönüm noktası olduğunu vurgulamak gerekir. Zira 

Cebeci Ocağı’nın silah üretiminde olduğu kadar, zırhlar ve diğer askerî teçhizatların 

üretiminde de belirleyici bir rol oynadığı bilinmektedir. Örneğin; Evliya Çelebi 

İstanbul’daki zırh yapımcıları ile ilgili şu bilgileri vermektedir1552:   

“Esnâf-ı kâr-ı kaîm zırhcıbaşı: Dükkân ancak 4, neferât 40. 
İslâmbol içre binden mütecâviz üstad-ı kâmil zırhcılar 
vardır ammâ âl-i Osmân’ın zırhları çok olmağile anların 
cümlesi askerî tâ‘ifesi olup cebehâneye hidmet ederler. 
Anıniçün şehir içre bu esnâf dükkânları azdır. …. Bu ehl-i 
hıref seyyihâneler üzre dükkânların gûna-gûn kerevke ve 
Kabarti ve Dağıstâni ve Kumukî zırhlar ile dükkânçelerin 
zeyn edüp kendiler dahi zırh u zireh-külah ve cebe ve cevşen 
togulka ve kolçağ ve serpenâh ve kazgöğsü ve butluğ ve 
kübe ve görümlü nâm gazâ geyimlerine müstağrak olup 
Sâm u Nerîmân ve Zâl u Güstelhem-vâr şecî‘ane ubûr 
ederler.” 
 

                                                 
1551 Hoca Saadettin Efendi, a.g.e., C.I, s.111  
1552 Evliya Çelebi, Seyahatname, C.I, YKY, s. 302. 
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Evliya Çelebi’nin yukarıdaki ifadelerinde, Osmanlı zırh yapımcılarının sıradan bir 

esnaf olmaktan ziyade Cebehâne’ye hizmet ettiklerini vurgulaması, Cebehâne’nin zırh 

üretiminde oynadığı belirleyici rolü ortaya koyması bakımından son derece dikkat 

çekicidir. Hiç kuşkusuz bu belirleyici rol, gücünü 15. ve 18. yüzyıllar arasında Osmanlı 

Kara Kuvvetleri seferlere çıkmadan bir sene öncesinde Cebehâne’nin sefer için gerekli 

olacak silah, teçhizat, mühimmat ve levazımata ilişkin tespitleri yaparak bunların üretimi 

ve temini noktasında her türlü iş ve işlemi gerçekleştirmesinden almaktaydı.  

Cebehâne’nin sadece Osmanlı zırhlarının üretiminden değil aynı zamanda onların 

temizlenmesinden, onarımından ve envanterlenmesinden de sorumluydu. Nitekim müze 

ve koleksiyonlarda bulunan Osmanlı zırh örneklerinin önemli bir bölümünün Cebehâne 

tarafından yaptırılan restoratif ve konservatif müdahalelere maruz kaldığı ve bu sayede 

günümüze kadar sağlam bir şekilde ulaşabildiği anlaşılmaktadır. Savaşlar ve seferler 

sonrasında düşman kuvvetlerden ele geçirilen zırhların da yine Cebehâne tarafından kayıt 

altına alınarak ordu envanterine kazandırıldığı veya yeni üretimlerde hammadde olarak 

kullanılmak üzere depolandığına ilişkin Osmanlı tarihî kaynaklarında çok sayıda veri 

bulunmaktadır.   

1826 yılında Kapıkulu Ocaklarıyla birlikte Cebeci Ocağı’nın da kaldırılmasına 

karşın kısa sürede Cebehâne-i Amire kurulmuştur1553. Ancak Cebehâne-i Amire’nin 

kurulduğu dönemde geleneksel zırh giyimlerinin önemli bir bölümünün işlevini yitirmiş 

olması sebebiyle, bu kurumun zırh üretimine diğer silahlar, askerî teçhizatlar ve 

mühimmatlar kadar önem vermediği ifade edilebilir. 

Bu noktada, zırhların Klasik Dönemde Osmanlı Kara Kuvvetleri tarafından 

kullanım yoğunluğu ve işlevlerini ne zaman yitirmeye başladıkları meselelerine de kısaca 

değinmekte fayda vardır.  

                                                 
1553 Yasemin Kılıçarslan, a.g.m., s. 183, 
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Esasen, 15.-18. yüzyıllar arasında Osmanlı topraklarını ziyaret eden yabancıların 

önemli bir bölümünün Osmanlı askerlerinden bahsederken onların zırhlarından fazla 

bahsetmedikleri; hatta yabancıların Osmanlı askerlerinin zırh kullanmadıklarını veya çok 

azının zırhlı teçhizatlara sahip olduklarını yazdıkları görülmektedir. Örneğin;  Bertrandon 

De La Broquiere, 100.000 kişilik bir süvari ordusu toplama potansiyeline sahip olan 

Osmanlı Kara Kuvvetlerinin tepeden tırnağa zırhlı süvari sayısının 10.000 kadar 

olduğunu, geri kalanının süvarilerde zırh bulunmadığını ve orduda bulunan 10.000 kadar 

piyadenin de zırhsız olduğunu yazmıştır1554. 1453 yılında İstanbul’un fethine tanık olan 

Giacomo Tedaldi, Osmanlı askerlerinin dörtte birinin zırhlı veya deri ceket giymiş 

olduklarını ifade etmiştir1555. 1548 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın İran seferinin 

görgü tanığı Jean Chesneau’nun ordugâhtaki Osmanlı askerinin silahları ve teçhizatı 

hakkındaki gözlemlerini aktarırken kullandığı ifadelerden; Osmanlı askerleri arasında 

zırh kullanımının fazla olmadığı ve sadece az sayıda kişide zincir örme gövde zırhı 

bulunduğu sonucunu çıkartmak mümkündür1556.16. yüzyılın sonlarında Osmanlı 

askerleriyle ilgili bilgiler sunan Humphrey Conisby’nin piyadelerin hiçbirinin miğfer 

giymediğini ifade etmesi de dikkat çekicidir1557.  

Bu noktada dikkat çekilmesi gereken önemli bir husus; Klasik Dönem Osmanlı 

Kara Kuvvetlerinde muharip askerler tarafından giyilen geleneksel askerî kıyafetlerin 

çoğu zaman zırh kullanımını gerekli kılmayacak niteliklere sahip olması ve asgari 

düzeyde de olsa belirli bir koruma sağlamasıdır. Örneğin; Türkçeye “Pedro’nn Zorunlu 

İstanbul Seyahati” adıyla çevrilen eserde Türk askerleri arasında miğfer giyenlerin çok 

az olduğu, çünkü askerlerin giydikleri keçe külahların sert ve sağlam olmaları nedeniyle 

bunlara tıpkı demir başlıklar gibi kurşun işlemediğinden miğferlere gerek olmadığı 

                                                 
1554 Bertrandon De La Broquiere, a.g.e., s.299.  
1555 Melville Jones, a.g.e., s.3 
1556 Jean Chesneau, a.g.e., s. 67-68.  
1557 Tülay Reyhanlı, a.g.e., s.71. 
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yazılmıştır1558.  Bununla birlikte, Osmanlı askerlerinin gövde zırhlarının üzerine kaftan 

ve dolama da giymelerinin, onların zırhlarının dışarıdan kolaylıkla görünmemesine ve 

dolayısıyla yabancılar tarafından Osmanlı askerlerinin zırhsız olarak değerlendirilmesine 

yol açtığı da düşünülmektedir.   

Bu bağlamda, Osmanlı Kara Kuvvetlerindeki zırh kullanımının yabancı seyyah 

veya elçilik görevlilerinin ifade ettiği kadar az olmadığı ifade edilebilir. Ayrıca, Osmanlı 

Kara Kuvvetlerinin sefer düzenini ve kurallarını bilmeyen yabancıların Osmanlı 

askerlerini genellikle zırhsız görmelerinden dolayı da böyle bir kanaate hâsıl oldukları 

düşünülmektedir.  

Bilindiği üzere; Osmanlıların sefer yürüyüşlerinde askerleri daha hızlı kılmak, 

onlara daha az zahmet vermek, askerlerin sefer disiplinini korumak ve ordunun iç 

güvenliğini tesis etmek adına sefer yapılan bölgenin sınırlarına gelmeden askerlere silah 

ve teçhizat dağıtmamayı bir kural olarak benimsediklerine dair çok sayıda veri 

bulunmaktadır. Örneğin, Macaristanlı György, Osmanlı Kara Kuvvetlerinin sefere 

çıktığında, ordu yürüyüş halindeyken, hiçbir asker silahını üstünde taşımadığını; tüm 

silahların katırların ve develerin taşıdığı çuvallara konulduğunu yazmıştır1559. Sefer 

sırasında ordu tehlikeli olabilecek bölgelere girdiğinde veya düşman kuvvetler 

göründüğünde Cebehâne’ye ait silahlar ve teçhizatlar kapıkulu askerlerine dağıtılmakta, 

eyalet kuvvetleri ise yanlarında getirdikleri silah ve teçhizatları ortaya çıkartmaktaydılar. 

Bu duruma ilişkin Oiger Chiselin Busbecq’in yazdığı şu ifadeler konumuz açısından son 

derece dikkat çekicidir1560: 

“Taşınan zırhlar, başlıca muhafız süvari kuvvetleri içindir. 
Çünkü yeniçeriler hafif surette müsellahtırlar. Bermutat, 
göğüs göğüse harp etmezler, tüfek kullanırlar. Düşman 
yakında bulunduğu ve bir muharebe intizar edildiği zaman 
zırhlar getirilir. Bunların çoğu daha evvelki muharebelerde 
düşmandan iğtinam edilmiş zırhlardan terekküp eder. 

                                                 
1558 Pedro’nun Zorunlu İstanbul Seyahati, s.133 
1559 Macaristanlı György, a.g.e., s.64. 
1560 Oiger Chiselin Busbecq, a.g.e., s.143-144. 
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Bunları muhafız süvari kuvvetlerine dağıtırlar. Böyle 
alelacele dağıtılan bir zırhlı onu giyen asker için ne kadar 
işe yaramaz bir şey olacağını tasavvur edebilirsiniz. 
Kimisinin başına miğfer tamamen geçer. Başka birisine 
isabet eden göğüs zırhının ağırlığı onun tahammülü 
fevkindedir. Ne çare, her yerde iyi düşülmemiş usuller 
vardır. Fakat Türkler bu zırhları büyük bir cesaretle 
taşırlar”  
 

Aslında, Busbecq’in yukardaki ifadeleri arasında en çok dikkat çeken hususlardan 

biri, zırhların piyadelerden ziyade süvariler için hazır tutulduğunu belirtmesidir. 

Gerçekten de 15.-18. yüzyıllar arasına tarihlenen resim ve minyatürler incelendiğinde; 

çoğunlukla Osmanlı süvarilerinin zırhlarıyla birlikte tasvir edildiği, piyadelerin ise 

genellikle zırhsız olduğu görülebilmektedir. Bu durumun, büyük ölçüde Klasik Dönem 

Osmanlı savaş stratejileri içinde piyadeye yüklenen görevlerden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Osmanlı savaş stratejilerinde piyadelere yüklenen ana görevlerin; 

ordunun ön saflarında düşmanı karşılayıp sonrasında geri çekilerek düşmanı ordu 

derinliğine çekmek, genellikle merkezde bulunan tahkimatların arkasında fırlatma 

esasına dayalı silahları kullanarak savaşmak, kanatlarda desteğe ihtiyacı olan bölgelere 

takviye sağlamak ve düşmanın kanatları çökmek üzereyken düşman merkezine doğru 

hızlı bir saldırı gerçekleştirmek olduğu anlaşılmaktadır. Böylesi görevlerin yerine 

getirilmesi için piyadelerin hızlı hareket etmeleri ve kolay yorulmamalarının sağlanması 

son derece önemlidir. Bu nedenle, Osmanlı piyadelerinin ağır zırhlarla donatılmadığı 

düşünülmektedir. Zira zırh donanımlarının çokluğu savaşın ilerleyen aşamalarında 

piyadenin çabuk yorulmasına ve hareketlerinin ağırlaşmasına yol açması kaçınılmazdır.  

Aslında, Avrupa’daki hasımlarına kıyasla Osmanlı süvarilerinin de zırhlarının 

hafif olduğunu ifade etmek mümkündür. Ancak tam silah ve teçhizatlı bir Osmanlı 

süvarisinin üzerindeki ağırlığın ortalama 40-50 kg. arasında olduğu göz önünde 

bulundurulacak olursa; süvarilerin taşıdıkları yükün hiç de hafif olmadığı daha iyi 

anlaşılacaktır. Buna karşın, bu ağırlığın önemli bir bölümünün at tarafından taşınması bu 

ağırlıklarla daha kolay savaşılmasını sağlamaktadır. Bu açıklamalar ışığında; zırh 
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takımlarından oluşan askerî teçhizat kombinasyonlarının süvariler açısından piyadelere 

göre daha kullanışlı olduğu ve bu nedenle zırh kullanımının Osmanlı süvarilerinde 

piyadelere oranla daha yaygın olduğu tezi savunulabilir.    

Osmanlı padişahlarının da savaşlarda zırh kuşandıkları fakat bunun dışında 

zırhlarını genellikle tören ve alaylarda giydikleri anlaşılmaktadır. İsmail Hakkı 

Uzunçarşılı, padişahların “dırı’-i postiyn” denilen üzeri kürk kaplı bir tür zincir örme 

gövde zırhı giydiklerini, bu zırhların padişaha mahsus olduğunu ve IV. Mehmet, Lehistan 

Seferine giderken cevahir çaprastlı dırı’-i postiyn giydiğini ifade etmiştir1561. 1672 yılın 

IV: Mehmet’in alay geçidine şahit olan Antonie Galland da günlüğünde padişahın kürklü 

kalın bir hırka, ince çelikten bir zırh ceketi, ceketle aynı madenden yapılmış zırhlı bir 

pantolon giydiğini yazmıştır1562.  

Osmanlı tarihî kaynaklarından padişahların tören ve alaylarda zırh giymesine 

ilişkin bazı teamüller ve kanunlar olduğu sonucunu çıkartmak mümkündür.  Örneğin; 

Abdurrahman Abdi Paşa Kanunnâmesinde ise padişahın seferler sırasında alaya çıktığı 

günlerde zırh ve şalvar giymesi gerekirse zırhın üzerine “cellâbî kaftan” giyip onun 

üzerine de “çaprastlı muvahhidi” giydikleri belirtilmektedir1563. Yine aynı Kanunnâmede 

padişahın zırh giydiği durumlarda vezirlerin de zırh giymelerinin bir kural olduğunun 

ifade edilmesi dikkat çekicidir1564.  

17. ve 18. yüzyıllarda padişahlar seferlere katılmasa bile törenlerde giymeleri için 

zengin süslemeli zırhların yapımına devam edildiği anlaşılmaktadır. Nitekim, saltanatı 

boyunca hiçbir sefere katılmadığı bilinen III. Mustafa için yapılan ve son derece zengin 

                                                 
1561 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Saray Teşkilatı, s.223-224. 
1562 Antonie Galland, a.g.e., C.I, s.126 
1563 “Ve sefer-i hümâyûn vâki‘ oldukda vüzerâ-yı izâm yollardan kallâvi ve erkân kürkü giyerler ve kılıç 
kuşanrlar ve atlarına rûz-merre isti‘mâlleri üzere dikdik ururlar. Ammâ alay günlerinde zırh ve şalvâr 
giyilmek ve tirkeş kuşanılmak iktizâ ederse zırh üzerine cellâbî kaftân giyip anın üzerine çap-râstlu kırmızı 
muvahhidi giyerler ve atlarına kutas ve zerdûz abâyî ve üzerine yancı kururlar.” Abdurrahman Abdi 
Paşa Kanunnamesi, Haz. Ahmet Arslantürk, Metamorfoz Yayıncılık, İstanbul:2012, s. 24. 
1564 “Kānûn-ı Alay: “Eğer şevketlü pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri zırh giyerse vüzerâ-yı izâm dahi zırh 
giyerler…” Abdurrahman Abdi Paşa Kanunnamesi, s. 53. 
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süslemelere sahip olan tören zırhı, bu hususa ilişkin en önemli göstergelerden biri olarak 

kabul edilebilir. (Resim:274)  

Sonuç olarak; 14. ve 17 yüzyıllar arasında Osmanlı Kara Kuvvetlerinde, askerlerin 

koruyucu teçhizatlar olarak kullandıkları geleneksel zırhların 18. yüzyılın başlarından 

itibaren işlevlerini yitirmesiyle birlikte hızla ordu içinde daha az görünür hale geldikleri; 

ancak törenlerde kullanılmak üzere geleneksel zırh üretimlerine devam edildiği ve 19. ve 

20. yüzyıllar arasında silah teknolojisi ile askerî taktik ve stratejilerde yaşanan 

değişimlerin bir sonucu olarak, Osmanlı Kara Kuvvetlerinde çoğu Avrupa tarzında olan 

farklı türlerde zırhların kullanıldığını ifade etmek mümkündür.  

 

3.2.3 Osmanlı Savaş Atları: 

Atların tarih boyunca Türkler için önemli bir savaş aracı olduğu söylenebilir. 

Erken devirlerden itibaren savaş alanına intikal, taarruz, baskın, manevra, çekilme, 

çevirme ve kuşatma gibi önemli askerî taktiklerin başarıyla uygulanmasında önemli bir 

paya sahip olan savaş atlarının varlığı Türk askeri tarihinde stratejik bir öneme sahiptir.  

Bu nedenle, atların Türklerin askerî geleneklerinde özel bir yeri bulunduğu ve 

özellikle bahadırlık, alplık, erlik, yiğitlik ve gazilik kültürünün adeta ayrılmaz bir parçası 

olduğu anlaşılmaktadır. Türklerin askerî geleneklerinin olduğu kadar sosyal hayatının 

önemli bir parçası olan atların; Türk toplumlarında sembolik, mitolojik ve dinî mânâlar 

ifade ettiğini ve evlilik, defin, matem ve kutlama gibi çeşitli törenlerin ayrılmaz bir 

parçası olduğunu ortaya koyan çok sayıda çalışma bulunmaktadır1565.    

Özellikle hükümdarların, komutanların ve alpların defin törenlerine ilişkin 

bulgularda sıklıkla karşımıza çıkan atların çoğu zaman sahipleriyle birlikte gömüldüğü 

                                                 
1565 Faruk Sümer, Türklerde Atçılık ve Binicilik I, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul:1983. 
Yaşar Çoruhlu, “Türk Sanatında At Figürlerinin Sembolizmi, Türk Dünyası Araştırmaları, S.98, ss.171-
219. Ali Abbas Çınar, Türklerde At ve Atçılık, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara: 1993. İbrahim 
Kafesoğlu, “At”, DİA, Cilt:4, Yıl:1991, ss.26-27, Emel Esin, a.g.e., s.257-305. 
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ve atlara ilişkin çeşitli unsurların şehitlik ve matem simgesi olarak kullanıldığı 

bilinmektedir1566.  

Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluş Dönemine ilişkin yapılan kaynak 

taramalarında, Osmanlı savaş atları ve atçılığı hakkında son derece sınırlı bilgilere 

ulaşılabilmektedir. Ancak 14. yüzyılda Osmanlı Kara Kuvvetlerinin önemli bir 

bölümünün bozkır savaş geleneklerini yaşatan süvarilerden oluştuğu göz önünde 

bulundurulursa; atçılığa ilişkin eski Türk geleneklerinin bu devirde güçlü bir şekilde 

yaşatıldığı düşünülebilir. Nitekim, Osmanlı atçılığına ilişkin 15.-18. yüzyıllara ait çok 

sayıdaki veri, at bakımındaki pek çok geleneksel uygulamanın eski Türk geleneklerinin 

devamı niteliğinde olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum Osmanlıların atçılıkla ilgili 

geleneksel bilgi ve uygulamalarını erken dönemlerden geç dönemlere kadar kesintisiz bir 

şekilde yaşattığının önemli bir göstergesi olarak kabul edilebilir.    

Osmanlıların atlarla olan yakın ilişkisini yansıtan en erken bulgunun, kökeni eski 

Türk kültürüne dayanan “at evliyalığı” inanışı olduğu söylenebilir. Bu inanış herhangi bir 

mezar, makam veya türbe etrafında yapılan bir dizi ritüel sonucunda hasta olan atın 

iyileşmesi esasına dayanmaktadır. Solakzâde, Caber kalesi önünde mezarı bulunan 

Süleyman Şah’ın mezarı etrafında bir kere dolandırılan sancılı bir atın sakinleştiğini 

yazmıştır1567. Yine Osmanlı tarihî kaynaklarında; Koyunhisar Savaşında (1301) şehit olan 

Osman Bey’in kardeşi Gündüzalp’in oğlu Aydoğdu Bey’in mezarının taşlarla çevirili 

olduğu ve ne zaman bir at sancılansa bu mezarın etrafında üç defa dönen bir atın şifaya 

kavuştuğu belirtilmektedir1568.  

                                                 
1566 Abdülkadir İnan, “Altay Pazırık Kazılarında Çıkarılan Atların Durumunu Türklerin Defin Töreni 
Bakımından Açıklama” Makaleler ve İncelemeler, Cilt: II, Ankara:1991, ss.261-268. Eşref Buharalı, 
“Türklerde Matem Alametleri”, Türk Dünyası Araştırmaları, S.65, İstanbul:1990, s149-159. Vasiliy 
Vladimiroviç (Wilhelm) Barthold, “Türklerde ve Moğollarda Defin Merasimi Meselesine Dair”, Belleten, 
C.XI, S.43, Ankara:1943, Çev. Abdülkadir İnan, ss.515-539. 
1567 Solakzâde Mehmed Hemdemi Çelebi, a.g.e., C.I, s.12   
1568 Derviş Ahmet (Aşıkpaşazade), a.g.e., s. 64. Oruç b. Âdili’l- Kazzâz Kâtibü’l Edrenevî, a.g.e., Haz. 
Nihal Atsız, s. 29, Anonim Osmanlı Kroniği [Osmanlı Tarihi (1299-1512)], Haz. Necdet Öztürk, s.14.  
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Erken dönemlerde Osmanlı hanedan üyelerinin mezarlarıyla atlar arasında bir 

ilişki olduğunu düşündüren bu iki örnek son derece dikkat çekicidir. Aslında “at 

evliyalığı” inancının sonraki yüzyıllarda da devam ettiği; ancak sonraki yüzyıllardaki 

inanç yerlerinin insan mezarı değil at mezarı olduğu görülmektedir. Örneğin; II. 

Osman’ın “Sisli Kır”, “Sisli Kız” veya “Sesli Kır” gibi isimlerle anılan atı için yaptırılan 

mezarın zaman içinde atların şifa bulması için getirildiği bir yere dönüştüğü 

bilinmektedir1569. Bu bağlamda; insan mezarlarında hayvanlarla ilgili ritüellere fazla 

rastlanmadığını da göz önünde bulundurarak; Osmanlı tarihî kaynaklarında gerek 

Süleyman Şah’a gerekse Aydoğdu Bey’e ait olduğu belirtilen mezarların yanında bir at 

mezarı bulunduğu ve alplık geleneğine uygun olarak Osmanlı hanedanlığının ilk 

üyelerinden bazılarının atlarıyla yan yana gömüldüğü düşünülebilir. Nitekim, bir başka 

hanedan üyesi olan ve tarihî kaynaklarda “Rumeli Fatihi” olarak da anılan Orhan Bey’in 

büyük oğlu Süleyman Paşa’nın Bolayır’daki türbesinin yanında atının da mezarının 

bulunduğu bilinmektedir1570. Bu çerçeveden bakıldığında; 14. yüzyılda sadece alplık 

geleneklerini yaşatan askerler için değil Osmanlı hanedan üyeleri için de atların özel bir 

yeri olduğunu ifade etmek mümkündür.   

Osmanlı minyatürleri incelendiğinde; padişahların zengin süslemelere sahip ve 

üzerlerinde değerli madenlerin ve taşların olduğu binit takımları ve gaşiyeleri olan atlarla 

tasvir edildikleri ve bu atların da gerdanlarında hotazların bulunduğu görülmektedir. 

Altaylardaki Göktürk devrine ait Kudırge Kurganlarından birinde Göktürk süvarisinin 

gerdanında da görülen ve “Moncuk” olarak da ifade edildiği bilinen hotazların, Osmanlı 

öncesinde Türk süvarileri arasında yaygın olduğu bilinmekle beraber1571; moncuk 

kelimesinin İbn Bîbî’de bir hükümdarlık simgesi olarak ifade edilmesi1572, bu simgenin 

                                                 
1569 İsmail Hami Danişmend, Tarihi Hakikâtler, s. 228-229. Yusuf Halaçoğlu, “İslami Devirde At”, DİA, 
Cilt:4, Yıl:1991, ss.28-31 s.31. 
1570 Hasan Ali Türker, Türklerde Atçılık Dün-Bugün, Türkiye Jokey Kulübü Yayınları, Güzel İstanbul 
Matbaası, Ankara, 1971, s. 7-8. Atıf Kahraman, a.g.e., s.28  
1571 Baheddin Ögel, a.g.e., s.203.  
1572 Emel Esin, a.g.e., s.284.  
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Osmanlı padişahları tarafından da kullanılmış olabileceğini düşündürtmektedir. Buna 

karşın, hotazların özellikle 15. ve 16. yüzyıllara tarihlenen minyatürlerde Osmanlı 

süvarilerinin atlarının boyunlarında da görülmesi, Osmanlılar tarafından bu uygulamanın 

daha çok alplık/bahadırlık/gazilik geleneğinin bir parçası olarak yaşatıldığı ihtimalini 

kuvvetlendirmektedir. (Resim:1a-b-c)   

Osmanlı tarihî kaynaklarında sıradan Osmanlı süvarilerinin kendi atlarıyla olan 

bağları hakkında fazla bilgiye rastlanamamaktadır. Fakat 15. ve 16. yüzyıllarda Osmanlı 

padişahlarının savaşlarda bindikleri at hakkındaki bilgilerin Osmanlı tarihî kaynaklarına 

daha çok yansıması nedeniyle, Osmanlı padişahlarının atlarının isimlerine ve 

özelliklerine ilişkin bazı verilere ulaşmak mümkün olabilmektedir. Örneğin; Yavuz 

Sultan Selim’in, babası II. Bayezid’e karşı verdiği taht mücadelesi sırasında Çorlu 

yakınlarında gerçekleşen savaşta (1511) esir düşmemesini “Karabulut” adlı siyah renkli 

hızlı atına borçlu olduğu konusunda Osmanlı tarihî kaynakları birleşmektedirler1573. 

Sadece Osmanlı tarihçileri değil; bu olay sırasında II. Bayezid’in hizmetinde bulunan 

Antonio Menavino da Yavuz Sultan Selim’in siyah bir atın üzerine binerek savaş 

meydanını terk ettiğini ifade ettiği görülmektedir1574. Bu ata ilişkin söylencelerin Çorlu 

bölgesinde uzun bir süre canlı kaldığı da anlaşılmaktadır. Nitekim, bu olayla ve 

Karabulut’un Yavuz Sultan Selim’in kaçmayı başarmasını sağlayan meziyetleriyle ilgili 

bilgilerin; bu olayın gerçekleşmesinden yaklaşık 45 yıl sonra Oiger Chiselin Busbecq’e 

ve 100 yıl sonra da Crailsheimli Adam Werner’e Çorlu’dan geçerken aktarıldığı 

görülmektedir1575.  

Osmanlı tarihî kaynaklarında daha pek çok padişahın atının adlarına da rastlamak 

mümkündür. Örneğin; 1635 yılı Revan ve Tebriz Seferi Rûznâmesi’nden anlaşıldığı 

                                                 
1573 “Heman Sultan Selim şah-ı yegâne, Buluda bindi ağdı âsmâne. Yer ehli görmedi izin ü tozun, Kara 
bulut mıdı yâ ag u bozun” Hadîdî Tarihi [Manzum Osmanlı Tarihi (1285-1523)], Haz. Necdet Öztürk, 
s.339 b.5303-5304. Solakzâde Mehmed Hemdemi Çelebi, a.g.e., C.I, s.449  
1574 A Giovan Antonio Menavino, a.g.e.,  s. 127. 
1575 Oiger Chiselin Busbecq, a.g.e., s.39. Adam Werner, a.g.e., s.52  
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kadarıyla IV. Murat’ın atlarından birinin adı “Zağanozkırı”dır1576. Evliya Çelebi de IV. 

Murat’ın atlarından bir başkasının adının “Nogay Alacası” olduğunu öğrenilmektedir1577. 

Peçevi İbrahim Efendi de Osmanlı geleneklerine göre padişahların seferlerde yanlarında 

dokuz adet yedek at götürdüğünü; IV. Murat’ın da seferlere çıkarken bu geleneklere göre 

hareket ettiğini; ancak bunların dışında yanına yüzlerce at aldığını yazdığı 

görülmektedir1578. IV. Murat’ın Yukarıda adı geçen atların da bunlar arasındaki gözde 

atlar olması ihtimalinin yüksek olduğu düşünülmektedir.  

Esasen, Osmanlı padişahlarının seferlere çıkarken has ahırlarından çok sayıda at 

götürmesinin eski bir gelenek olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim, farklı dönemlerde 

Osmanlı Ordusuna hizmet etmiş iki görgü tanığı olan Konstantin Mihailoviç ile Giovan 

Antonio Menavino, padişahların seferler sırasında yanlarında çok sayıda at getirerek 

büyük bir savaş olmadan önce bunları hizmetindeki askerlere dağıttığını 

belirtmektedirler1579. Bu bilgiler ışığında; padişahların hassa ahırların yetiştirilen atların 

ihtiyaç duyulması halinde savaşlarda kullanıldığını ifade etmek mümkündür.   

Osmanlı padişahlarının ahırlarında bulunan atların özellikleriyle ilgili daha 

ayrıntılı bilgiler de sunulabilir. Ancak bu atlar padişahlar için özel olarak yetiştirilen cins 

binekler olmasından dolayı, bunlardan yola çıkarak Osmanlı süvarilerinin kullandığı atlar 

hakkında genellemeler yapılmasının son derece yanıltıcı olabileceği düşünülmektedir. Bu 

bağlamda, Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde süvariler tarafından kullanılan 

savaş atlarının özelliklerine odaklanılmasının daha yerinde olacağı düşünülmektedir.  

Aslında, atlara son derece önem verilmesine rağmen, Osmanlı süvarilerinin 14.-

18. yüzyıllar arasında tercih ettiği at türleri hakkındaki bilgilerin beklendiği kadar çok 

olmadığı ifade edilebilir. Ancak Osmanlı tarihî kaynaklarınaa ve edebiyatına ait 

metinlerde “kır”, “ak” ve “boz” atların adlarının daha çok anıldığı ve “tamamı boz atlara 

                                                 
1576 IV. Murâd’ın Revân ve Tebriz Seferi Rûz-Nâmesi, Haz. Yunus Zeyrek, s.29.  
1577 Evliya Çelebi, Seyahatname, a.g.e., C.I, YKY, s.120. 
1578 Peçevi İbrahim Efendi, a.g.e., C.I, s.414 
1579 Konstantin Mihailoviç, a.g.e., s.117. Giovan Antonio Menavino, a.g.e., s. 94. 
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binmiş” süvarilerden sıklıkla söz edildiği görülmektedir1580. Fakat bu metinlerde atların 

özellikleri hakkında detaylı bilgiler sunulmadığını ifade etmek mümkündür.  

Bilindiği üzere; Türkler atlarını “kır”, “boz”, “ak” “yağız (kara)”, “doru”, “kızıl”, 

“kök”, “kaşka (ala başlu)”, “kula” ve “konur” gibi isimlerle renklerine [donlarına] göre 

adlandırmaktaydılar1581. Atların renkleri onların cinslerinin belirlenmesinde doğrudan bir 

etkiye sahip değildir. Örneğin; Arap atlarının farklı renkleri olabildiği bilinen bir 

husustur. Ancak eski Türklerin atların renklerine göre bir sınıflandırmaya gitmiş 

olmalarının altındaki temel nedenin estetik bir zevkten öte, atların renklerinin onların 

dayanıklılık ve huylarında belirleyici bir unsur olduğunu düşüncesinden kaynaklandığı 

değerlendirilmektedir. Nitekim, Türklerin bu konuda çok yanılmadıklarını ifade etmek 

mümkündür. Zira günümüzde yapılan genetik araştırmalarda atların renkleri ile genetik 

olarak aktarılan bazı özellikleri arasında doğrudan bir bağ olduğu ortaya konulmuştur1582.  

 Osmanlı tarihî kaynaklarının metin diline ve yabancı seyyahların gözlemlerine 

dayanarak Klasik Dönemde Osmanlıların; hızlı, dik duruşlu, sıkı bir kas yapısına sahip, 

narin yapılı fakat dayanıklı savaş atlarını tercih ettikleri söylenebilir. Örneğin; 16. 

yüzyılın sonu Osmanlı toplumsal yaşamıyla ilgili değerli bilgiler veren Fynes Moryson, 

Türk atlarının çok süratli olduklarını ve bu yönleriyle kuvvetli olan Alman atlarına tercih 

edildiklerini; fakat dörtnala gidince çabuk yorulan bu atların yavaş gidince de binicilerini 

yorduklarını belirtmiştir1583.  Batılıların Albertus Bobovius adıyla tanıdıkları Ali Ufki 

Bey ise Türk atlarının fiziksel özellikleriyle ilgili daha detayları bilgiler sunarak; Türk 

atlarının sağlam dişli olmamalarına rağmen çenelerinin güçlü olduğunu, boyunlarını 

                                                 
1580 Aydın Taneri, a.g.e., s.193. 
1581 Tuncer Baykara, Türk Kültür Tarihine Bakışlar, s.116. Ayrıca tarih boyunca Türkler tarafından at 
donlarına ilişkin kullanılan isimler hakkında bkz. Gülden Sağol, “Tarihî Şivelerde At Donları”, Türk 
Kültüründe At ve Çağdaş Atçılık, Haz. Emine Gürsoy Naskali, Türkiye Jokey Kulübü Yayınları, 
İstanbul:1995, ss. 126-146.   
1582 A.K. Thiruvenkadan, N. Kandasamy and S. Panneerselvam, “Coat Colour Inheritance in Horses” 
Livestock Science Vol. 117, Issues 2–3, September 2008, pp 109-129.  B. Hofmanová, P. Kohoutová, L. 
Vostrý, H. Vostrá Vydrová, I. Majzlík, “Quantitative aspects of coat color in old Kladruber Black Horses”, 
Poljoprivreda/Agriculture, Vol. 21:2015(1) Supplement, pp.224-227 
1583 Tülay Reyhanlı, a.g.e., s.72.  
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kasıp başları dik bir şekilde gittiklerini ve çok hızlı olmalarına, sağrılarının narinliğine ve 

sırf sinirden ibaret olan bacaklarının inceliğine rağmen olağanüstü derecede güçlü 

olduğunu ifade etmiştir1584. Giovan Antonio Menavino ise Osmanlıların iyi bir attan ne 

anladıklarını ifade ederken, aslında Osmanlıların bakış açısından ideal bir atın portresini 

çizmektedir1585:   

“ İyi at dedikleri hayvanların bacakları ince, uzun olup 
siyah ve boyları uzundur. Siyah tırnaklar güç ifade eder. 
Bacaklar ne kadar ince olursa at o kadar iyi koşar. Ayrıca 
gözler iri, kafa küçük, boyun uzun olmalı ve çok ince 
olmamalıdır.  Atın ön tarafı arkaya nispeten daha yüksek, 
kulakları kısa ve sert, ağız geniş, kuyruk uzun olmalıdır. 
Atın vücudunun fazla tombul olması istenmez.” 
 

Reinhold Lubenau ise; Osmanlıların bir atı denemek istediklerinde, onu yüksek 

bir tepeden yokuş aşağı dörtnala sürdüklerini ve koşarken tökezleyip tökezlemediğine 

baktıklarını; atın bunu başarması durumunda onun iyi bir at olduğuna karar verdiklerini 

yazmıştır1586.   

Buna karşın, bazı Avrupalı seyyahların da Osmanlıların kullandığı atları zayıf ve 

sıska bulduğunu belirtmek gerekir. Örneğin;1438 yılında Edirne’yi ziyaret eden Pero 

Tafur bu seyyahlardan biridir. Tafur, Türklerin kullandığı atları ufak ve sıska olarak 

nitelendirmekle kalmamış; “Sefere onların atlarından herhangi biriyle gitmektense bizim 

eşşeklerimizden biriyle gitmeyi yeğlerdim” ifadesini kullanmıştır. Bu tür ifadelerin; Türk 

atlarının Avrupa şövalye geleneğinde ağır zırhlı süvariler taşıyabilen güçlü atlarla 

kıyaslanması ve ufak ve sıska olarak görülen Türk atlarının hız ve dayanıklılıklarının göz 

ardı edilmesinden kaynaklandığı değerlendirilmektedir1587.  

Hiç kuşkusuz, atların cinsleri ve genetik özellikleri bir atın iyi olup olmadığının 

belirlenmesinde çok önemli bir faktördür. Ancak bir atın iyi bir at olup olmadığının 

belirlenmesinin atın eğitimi ve bakımı sonucunda ortaya çıkan uzun vadeli bir süreç 

                                                 
1584 Ali Ufki Bey, a.g.e., s. 61  
1585 Giovan Antonio Menavino, a.g.e., s. 74  
1586 Reinhold Lubenau, a.g.e., s. 365. 
1587 Pero Tafur, a.g.e., s.44 ve 151.  
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gerektirdiği; dolayısıyla at yetiştiriciliğindeki en temel faktörün atın eğitimi ve bakımı 

olduğu savunulabilir. Nitekim, yazılı kaynaklar da Osmanlıların, atlarının bakım ve 

eğitimine son derece ihtimam gösterdikleri açık bir şekilde ortaya konulmaktadır. Hatta 

bazı Avrupalı seyyahların, Osmanlı süvarisinin başarılarının onların binicilik yetenekleri 

kadar at yetiştiriciliğindeki bakım ve eğitim biçiminden kaynaklandığını fark ettikleri 

anlaşılmaktadır. Bu nedenle, Osmanlı topraklarına gelen pek çok seyyahın bu konuya 

özel olarak değindiği ve günümüze değerli bilgiler aktaran gözlemler yaptığı 

görülmektedir.   

Örneğin; Luigi Bassano, Osmanlıların yaptıkları iyi bakım sayesinde atlarının 

kendi atlarından daha iyi olduğu savından yola çıkarak, Türklerin atçılığı ile ilgili oldukça 

detaylı bilgiler vermiştir. Bassano, Türklerin atları gecenin serinliğini duyarak soğuğa 

alışabilsin diye, mayıs ayının başında açık havada dışarıya çıkartıp revaklı bir yere 

götürdüklerini, üzerlerine de kullandıkları hafif bir bir örtü eklediklerini, atın dışkısını 

samanla karıştırarak yatacak yeri hazırladıklarını, yolda ya da orduda ise atları yerde 

yatak oluşturan iki örtüyle birlikte yatırdıklarını ifade etmiştir1588.  

Bertrandon De La Broquiere ise Osmanlı atları ve at yetiştiriciliği ile ilgili şu 

gözlemlerini aktarmıştır1589:  

“Çok iyi koşan ve uzun zaman koşabilen iyi cins atları var; 
bu atlar zayıftırlar, masrafları azdır, yalnız geceleri yem 
alırlar; onlara ancak beş altı avuç kadar arpa ve bunun iki 
katı kadar saman verilir; bunların hepsi yem torbalarına 
konur ve bunlar da hayvanın ağzını sokabilmesi için 
kulaklarından başına asılır. Sabah olunca atların 
ağızlarına gem takarlar, temizleyip güzelce kaşağılarla; 
ancak öğleden sonra su verirler ve artık suları varsa her 
saat başı su içirirler. Akşamleyin alışık oldukları şekilde 
erkenden yerlerine giderler. Irmak kenarında bu işler daha 
kolaylıkla yapılmaktadır, atları suladıktan sonra ağızlarına 
gem takarak bir saat tutarlar ve katırlara yaptıkları gibi hiç 
yiyecek vermezler. Bir saat sonra herkes atına yiyecek 
verir, geceleyin onları hep yanlarında taşıdıkları keçe 
örtülerle ve güzel battaniyelerle örterler. … Atların hepsini 

                                                 
1588 Luigi Bassano, a.g.e., s. 172 
1589 Bertrandon De La Broquiere, a.g.e., s. 265-267. 
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iğdiş etmişler, sadece birkaçını damızlık olarak 
bırakmışlar. … Biz nasıl küçük adımlarla yürüyen rahat 
atları tercih ediyorsak onlar da tersine büyük adımlar 
atabilen ve uzun zaman koşabilen atları kullanıyorlar. Bu 
durum onların niçin Fransa’da ya da Lombardie’de 
giyilenler gibi zırhlı elbise giymediklerini de 
açıklamaktadır.” 
 

Bertrandon De La Broquiere gibi Bassano da Osmanlı savaş atlarının iğdiş edilmiş 

atlar olduklarını belirterek bunun sebebini şu şekilde açıklamıştır1590:  

 “İğdiş olmamış at, özellikle savaşa gittikleri yaz 
döneminde, pusu kurdukları zaman titrer ve olduğu yerde 
duramaz, ayrıca bir iğdiş atın dayanabildiği kadar 
yorgunluğu kaldıramaz ve dişi at arayışına girmek ister” 
 

Ali Ufki Bey de Osmanlıların atlarını dörtnala gitmeyi iyi bilecek ve büyük 

yorgunluklara katlanabilecek biçimde yetiştirmeye öncelik verdiğini ifade ederek; çark, 

şaha kalkma, yarım çark ve manej gibi diğer numaraların hiçbirini uygulamadıklarını 

yazmıştır. Osmanlı seyislerinin hayranlık uyandıracak bir şekilde baktıklarını aktaran 

müellif; seyislerin atlara azar azar kuru otlar verdiğini, önlerine yulaf yerine günde iki 

kez arpa, kimi zaman da kıyılmış saman koyduklarını, fakat atlarının altlarına saman 

döşemeyip onun yerine at dışkılarını iyice kurutup toz haline getirerek ahırın tabanını 

bununla kapladıklarını belirtmiştir. Ali Ufki Bey ayrıca, atların seferlerde çıplak toprakta 

veya bu işi için yanlarında taşıdıkları kalın keçe örtülerin üzerine yatırıldıklarını, sürekli 

temizlendiklerini, yolculuğa çıkıldığında çok acele edilmiyorsa atların asla günde 65-70 

km.’den fazla yürütülmediğini fakat acele edilmesi gerektiğinde, bunlar kadar yorgunluğa 

dayanıklı atların bulunmadığını kaleme almıştır.1591  

Hans Dernschwam, Oiger Chiselin Busbecq, Salomon Schweigger ve Adam 

Werner’in de seyahat günlüklerinde de Osmanlıların atlarını yolculuk sırasında toprak 

üzerinde yatırdıklarını ve hayvan gübresini kurutarak atların altına bunları serdiklerini 

yazdığı görülmektedir. Özellikle, Adam Werner’in at bakımıyla ilgili yapılan bu 

                                                 
1590 Luigi Bassano, a.g.e., s.173. 
1591 Ali Ufki Bey a.g.e., s. 61-62.    
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uygulamaların, “atların hayatlarının başından beri bir asker gibi eğitilmelerinin bir 

parçası olduğunu” belirtmesi konumuz açısından dikkat çekicidir1592. 

Bu noktada, Osmanlıların savaş atlarını nasıl bir eğitim sürecinden geçirdikleri ve 

seferler öncesinde hangi hususlara dikkat ettikleri konusuna da değinilmesinde fayda 

vardır. Zira bu hususlar uzun süren askerî seferler sırasında Osmanlı Kara 

Kuvvetlerindeki atların hangi yöntemlerle sağlıklı ve güçlü tutulabildiğini ve savaşlarda 

bu atlardan nasıl yüksek verim alınabildiğini ortaya koyması bakımından son derece 

önemlidir.  

Bilindiği üzere; 14. ve 17. yüzyıllar arasında Osmanlı Kara Kuvvetleri seferlere 

Ruz-ı Hızır gününde (23 Nisan veya 5 Mayıs) çıkmayı ve Ruz-ı Kasım gününde (26 Ekim 

veya 5 Kasım) seferlerini sonlandırmayı tercih etmekteydi. Bu tarihler tüm ordu 

faaliyetlerinin geleneksel olarak etrafında örgütlendiği iki ayrım noktası olarak 

değerlendirilebilir. Sefer çağrıları Ruz-ı Hızır gününden yaklaşık 40 gün önce 

yapılmaktaydı ve sefer çağrılarından sonra, askerlerin Mart ayı sonundan Nisan ayı 

sonuna kadar gerekli hazırlıkları yapmaları ve atların vitamin bakamından zengin 

ilkbahar otlarıyla beslenmeleri sağlanmaktaydı1593. Bu bağlamda; ilkbaharın ilk ayları 

Osmanlılar için atların seferlere hazırlanmaları ve seferlerin zorluklarına 

katlanabilmelerini sağlamak açısından özel bir zaman dilimi olarak kullanıldığı ifade 

edilebilir. Osmanlı sefer hazırlıklarını gözlemleyen Batılıların atların beslenmeleriyle 

onların sefere hazırlanmaları ve dayanıklıları arasında doğrudan bir kurdukları 

görülmektedir.  

Örneğin; III. Murat döneminde Lala Mustafa Paşa Komutasında 1578 yılı İran 

Seferi hazırlıklarına şahit olan Salomon Schweigger, Lâlâ Mustafa Paşa’nın 5 Nisan 

1578’de Üsküdar’a geçerek ordugâhını kurduğunu ve askerlerin toplanmasının yanı sıra 

                                                 
1592 Adam Werner, a.g.e., s.49. Hans Dernschwam, a.g.e., s.70 ve 72. Salomon Schweigger, a.g.e., s.168. 
Oiger Chiselin Busbecq, a.g.e., s.137. 
1593 Rhoads Murphey, Osmanlı’da Ordu ve Savaş 1500-1700, s.43. 
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atların taze, yeşil arpa ile beslenmesini beklediğini yazmıştır. Schweigger ayrıca, her yıl 

arpalar boy verdiği zaman, atları tarlalarda otlatmanın veya taze arpalarla onları ahırlarda 

beslemenin bir gelenek olduğunu; Osmanlıların bunun atlar için çok yararlı bir beslenme 

tarzı olduğuna, sindirim yollarını temizlediğine ve atların böylece uzun yola ve çeşitli 

eylemlere daha dayanaklı olacağına inandıklarını ifade etmiştir1594. Antoine Galland ise 

Osmanlıların savaşa ancak atların üç hafta çayıra salınmalarından sonra, yani mayıs 

ayının sonlarına doğru girdiklerini belirtmiştir1595. Atlarla ilgili diğer bilgilerin yanı sıra 

Osmanlı savaş atlarının nasıl beslendiklerine dair ayrıntılı bilgiler veren Bassano, atlara 

sadece saman ve arpa verildiğini mecbur kalınmadığı takdirde, ağaç yaprakları, buğday, 

kepek veya yulaf verilmediğini ve uygulanan özel beslenme programıyla yolculukta otla 

beslenmek durumunda atların kolay zayıflamadığını belirtmiştir.1596 Ayrıca Bassano, 

Türklerin atlarına gösterdiği bakım sayesinde Osmanlı Kara Kuvvetlerindeki atların 

onlarınkinden daha dinç ve nefesli olduklarına değinerek, bu dinçliğin atların cinsinden 

kaynaklandığı savına da karşı çıktığı ve Türklerin Orta ve Doğu Avrupa’dan aldıkları 

atları da benzer bir şekilde yetiştirerek aynı nefesi ve gücü kazandırdıklarını belirtmiştir. 

Hatta 1540 Zara’daki çarpışmaları örnek gösteren bu seyyah, Osmanlı süvarilerinin 

oradaki gözcüleri aldatmak amacıyla bir gece yaklaşık 112 km. atla koşarak Zara şehrinin 

önünde geldiklerini, çarpışmayı kazanıp geri döndüklerini, böyle bir şeyin onlardaki 

atlarla asla yapılamayacağını ifade etmiştir.1597  (Resim:208)   

Osmanlıların atlarının sadece beslenmesine değil, onların savaş ortamında 

ürkmeden, sahibine zorluk çıkartmadan ve askerî nizamına uygun bir şekilde hareket 

etmelerine de büyük önem verdikleri anlaşılmaktadır. Oiger Chiselin Busbecq, Osmanlı 

atlarının çok iyi terbiye edildiğini ve sahipleri yere düştükleri zaman bile hiç 

                                                 
1594 Salomon Schweigger, a.g.e.,  s. 80 
1595, Antoine Galland, İstanbul’a Ait Günlük Hatıralar (1672-1673), C.I, Haz. Charles Schefer, s.103 
1596 Luigi Bassano, a.g.e., s. 167-168.  
1597 Luigi Bassano, a.g.e., s. 172 
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kımıldamadan rahatça duran atlar gördüğünü yazmıştır1598. Philippe du Fresne-Canaye, 

Osmanlıların atlarını kusursuz kılmak amacıyla onları her gün antrenmana çıkarttıklarına, 

atlarının uysal olması ve dilediklerinde attan inerek yaya savaşabilmeleri için 

küçüklükten başlayarak ayaklarına ip bağladıklarına, böylece süvari ata binerken veya 

inerken çifte atan huysuzlanan tek bir ata bile rastlanmadığına ve atların sahipleri 

yanlarına gelinceye kadar durup beklediklerine şahit olduğunu ifade etmiştir1599.  

Bu bağlamda, Klasik Dönem Osmanlı savaş atlarının savaş sırasında binicisine 

sorun çıkartmamaları ve dayanıklı olmaları için düzenli olarak askerî eğitimlere tâbi 

tutuldukları ifade edilebilir. Nitekim süvarilerin en başta gelen savaş araçlarından biri 

olan atların silahların ve askerlerin gürültüsünden ürkmelerinin, güç ve dayanaklılık 

açısından yetersiz olmasının ve savaş sırasında bincisiyle uyumlu hareket etmemesinin 

son derece tehlikeli sonuçlara sebep olabileceği açıktır.  

 Bu bağlamda, Osmanlı savaş atlarının, Klasik Dönem Osmanlı Kara 

Kuvvetlerinin özellikle meydan savaşlarında hareketli süvari gücüne dayalı olarak 

uyguladıkları baskın, vur-kaç, pusu, yan ve arka cepheleri yıpratma ve çevirme 

harekatlarına uygun bir şekilde yetiştirilmelerine ve uzun süren seferlere dayanabilecek 

düzeyde bir hazırlık süreci geçirmelerine özel bir önem verildiğini savunmak 

mümkündür.  

Bu hususa ek olarak; Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerindeki süvarilerin 

seferlere giderken yanlarına birden çok savaş atı aldıkları ve seferler sırasındaki savaş atı 

nüfusunun asker sayısından çok daha fazla olduğunu da ifade etmek yerinde olacaktır. 

Seferlerde Osmanlı Kara Kuvvetleri içindeki savaş atı sayısının çok olmasının temel 

nedenin; çeşitli sebeplerle yaşanabilecek at kayıplar karşısında alınan bir önlem olduğu 

kadar, savaş sırasında süvarilerin atları yoruldukça geri dönüp atlarını değiştirmelerinden 

                                                 
1598 Oiger Chiselin Busbecq, a.g.e., s. 136.  
1599 Philippe du Fresne-Canaye, a.g.e., s. 51. 
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kaynaklandığı düşünülmektedir. Süvarinin savaşta etkin bir şekilde varlığını sürdürmesi 

için gerekli olan bu uygulamanın 18. yüzyıla kadar da devam ettiği anlaşılmaktadır.  

18. yüzyıla gelindiğinde savaş alanlarındaki önemleri ikinci planda kalsa da 

atların Osmanlı toplumundaki önemini hala devam ettirdiği söylenebilir. Nitekim, 

Moradjea D'Ohsson, Osmanlı Ordusunda görevli en küçük rütbeli bir subayın veya hali 

vakti yerinde bir kişinin en az bir veya iki atı olduğunu belirtmesi bu açıdan dikkat 

çekicidir1600. 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Kara Kuvvetleri içindeki 

önemleri ve işlevleri eskisi kadar güçlü olamasına karşın Osmanlı savaş atlarının 

varlıklarını devam ettirdikleri ve 19. yüzyıl ile 20 yüzyıl arasında gerçekleştirilen askerî 

reformlar sonrasında da ordu bünyesinde kurulan çeşitli süvari birliklerinde savaş atı 

yetiştirilmeye devam edildiği bilinmektedir.   

   

3.2.4 At Binit Takımları  

Savaş atlarının savaş sırasında binicisiyle uyumlu hareket etmesini sağlayan ve 

onları tam bir savaş aracı haline getiren en önemli unsurlardan biri at binit takımlarıdır*. 

At binit takımları; süvarinin ata binmesini sağlayan “eyer”, onu kontrol etmesini sağlayan 

“kuskun”, “göğüslük”, “kolan”, “gem” ve “dizgin” gibi kayışlar; binit takımlarının 

nemini ve atın terini alan ve onun üşümesini engelleyen gaşiye/haşa, “belleme”, “teğelti” 

gibi örtüler, at üzerinde süvarinin ayağından güç almasını sağlayan üzengiler ve atın 

toynaklarını zeminin olumsuz etkilerinden koruyan “nallar” gibi nesnelerin bütününü 

ifade etmek için kullanılan bir tabir olduğu söylenebilir. 

Esasen, müze veya koleksiyonlarda 18. yüzyıldan eski örneklerin az olması, 

sebebiyle; Osmanlı binit takımlarının özellikleri ve yapım teknikleri hakkında detaylı 

                                                 
1600 Moradjea D'Ohsson, a.g.e., s.120 
* YN: Binit takımlarını “at biniş takımları” olarak anmakta mümkündür. Fakat günümüzde bazı çağdaş 
kaynaklarda “at koşum takımları” olarak da anılmaktadır; ki bu, süvarilerin bindiği savaş atları söz konusu 
olduğunda hatalı bir ifade kullanımıdır. Zira at koşum takımları, atların araba ve saban gibi çeşitli araçlara 
bağlanmasında kullanılan nesnelerdir. 
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bilgiler vermek bir hayli güçtür. Bu nedenle, bu konuda da seyahatnamelere, ulaşılabilen 

az sayıdaki örneğe ve minyatür veya resim gibi görsel öğelere başvurmak zorunda 

kalınmaktadır.  

Atların binit takımlarının deri ve metalden yapılan malzemelerin birbirini 

tamamlar şekilde ustalıkla bir arada kullanılmasından meydana getirildiği görülmektedir. 

At binit takımlarıyla ilgili deri malzemeleri “saraç” adı verilen ustalar tarafından yapıldığı 

bilinmektedir. Yine bilindiği üzere; kalın deri (kösele) ve ince deri ile eyer, binit 

takımları, kemer, çeşitli silah kılıfları gibi askerî malzemeler veya çeşitli günlük eşyaların 

yapıldığı meslek dalına “saraçlık”; bu sanatla uğraşanların toplandığı çarşıya da 

“saraçhâne” denilmektedir.   

Saraçlık sanatının, bir debbağ olan Ahi Evran’ın da etkisiyle Anadolu Türkleri 

için her zaman özel bir yeri haiz olduğu söylenebilir. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un 

fethi sonrasında kurulan Saraçhâne’nin yüzyıllar boyunca İmparatorluk sınırları içindeki 

en önde gelen saraçhânelerden biri olduğunu ifade etmek mümkündür. Sadece 

İstanbul’da değil Osmanlı İmparatorluğu dâhilindeki pek çok şehirde de eskiden beri 

saraçhâneler olduğu bilinmektedir. Örneğin; Anadolu Selçukluları döneminden beri 

Kırşehir, Tokat ve Amasya’da saraçhâneler olduğu kesin olarak bilinmektedir1601. 

Osmanlı İmparatorluğu içinde saraçlık mesleğiyle çok ün salmış şehirlerden birinin de 

Edirne olduğu anlaşılmaktadır. Bu şehri gezen pek çok seyyahın Edirne saraçları 

tarafından üretilen at binit takımlarından övgüyle bahsettikleri görülmektedir. Örneğin; 

Philippe du Fresne-Canaye’nin 1573 yılında Edirne için kullandığı şu ifadeler dikkat 

çekicidir1602:   

 “Kentte derileri çok güzel boyayan, eyer dizgin gibi koşum 
takımları yapan pek çok usta var;  Türkiye’nin en iyi 
saraçları burada. … Çok güzel bir düzenle sıraladıkları 
için çok güzel görünen saraçlar uzun bir sokağı kaplar; 
kırmızı ve sarı eyerleri, başlıkları, göğüslükleri ve 

                                                 
1601 Erdoğan Merçil, Türkiye Selçuklularında Meslekler, TTK. Basımevi, Ankara: 2000, s. 40 
1602 Philippe du Fresne-Canaye, a.g.e., s. 46 ve 68 
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koşumları görmek çok güzel. Burada eyer çatısında taşınan 
meşin çantalara, kırsal kesime çıkarken kullanılan 
sandıklara ve deriden yapılmış her türlü eşyaya 
rastlanabilir. Bununla birlikte, kullandıkları çok güzel 
sicimler bakımından Edirne saraçları daha üstün; ayrıca, 
bütün Türkiye’de bunları Edirne’dekinden daha iyi 
boyayan bir yere rastlayamazsınız” 

 

 Nicolas de Nicolay da Edirne’de çok yetenekli zanaatkârlar bulunduğunu ve 

kentte çeşitli malların yanı sıra eyer, dizgin gibi atçılıkla ilgili eşyaların çokça 

bulunduğunu yazmıştır1603. İstanbul’da satılan at binit takımlarıyla ilgili de bilgiler veren 

Nicolas de Nicolay’ın, at binit takımlarının sadece saraçhânelerde değil farklı çarşılar ve 

pazarlar da satılabildiğini ortaya koyan ifadeler kullandığı görülmektedir. Nicolay, 

İstanbul’da bedestenlerin dışında ikinci el pazarları kurulduğunu, Kapalı Çarşı’nın 

dışında kurulan böyle bir pazarda at binit takımları satılan bir bölüm bulunduğunu ve 

burada atçılıkla ilgili akla gelebilecek her türlü malzemenin alınabileceğini ifade ederek; 

bu malzemelerin zarifliğine, zenginliğine ve çeşitliliğine değinmiş fakat yine de en 

değerli malzemelerin Kapalı Çarşı’da bulunduğunun altını çizmiştir1604. Bunun dışında, 

Osmanlı saray teşkilatı bünyesinde çalışan hassa saraçların ve nalbantların olduğu da 

bilinmektedir. Ancak bunların sayılarının 16. yüzyıldan 18. yüzyıla doğru giderek 

azaldığını ifade etmek yerinde olacaktır1605.   

Osmanlıların at binit takımlarının belirli bir standartta yapıldığı ve böylelikle 

farklı türlerdeki eyer, gem ve binit kayışlarının bile her atta kullanmaya uygun olduğuna 

dair veriler de bulunmaktadır. Örneğin; Luigi Bassano, Osmanlılar arasında atla birlikte 

at binit takımlarının satılmadığını; çünkü bir için uyan olan eyer veya gemin diğer atlara 

da uyduğunu yazmıştır1606.  

                                                 
1603 Nicolas de Nicolay, a.g.e., s. 304. 
1604  “ Eyercilerin bulunduğu bölümde, atçılıkla ilgili aklınıza ne gelirse bulunmaktaydı: at için çok güzel 
deri eyer takımları ve diğer zarif malzemeler, telkarili veya değerli parçalar… Ama en değerli şeylerin 
satıldığı yer bedestendi.” Nicolas de Nicolay, a.g.e., s. 175. 
1605 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı, , s.492-493.  
1606 Luigi Bassano, a.g.e., s. 116. 



571 
 

Klasik Dönemde at binit takımlarına sadece saray ve ordu teşkilatında değil genel 

olarak Osmanlı toplumu tarafından da özel bir önem verildiğini, sadece süslemelerden 

yola çıkarak bile ifade etmek mümkündür. Tarihî kaynaklarda da bu hususu teyit eder 

nitelikte bilgiler bulunmaktadır. Örneğin; 17. yüzyılda Ali Ufki Bey, Osmanlı at binit 

takımlarının her zaman çok gösterişli olduğunu ve bunların genellikle gümüş ve değerli 

taşlarla süslendiğini yazmıştır1607. 18. yüzyılda ise Moradjea D'Ohsson, at binit 

takımlarının Türklerin en büyük lükslerinden biri olduğunu, eyer örtülerinin genellikle 

güzel kumaşlardan veya işlemeli çuhadan yapıldığını, dizginlerin üzengilerin ve binit 

takımlarının daima gümüş levhalarla süslü olduğunu ve asilzâdelerin süslemelerde altın 

ve mine kullandığını ifade etmiştir 1608. Bu bağlamda, eyer altı ve üstünde kullanılan 

zengin işlemeli örtülerin, incelikli deri işçiliğine sahip binit takımı kayışlarının ve değerli 

madenlerle kaplı eyer kaşları ile üzengilerin toplumsal bir statü göstergesi olarak 

kullanıldığını ifade etmek mümkündür. Zengin süslemeli olan bu parçaların aynı 

zamanda dönemin estetik anlayışını yansıtması bakımından da son derece önemli parçalar 

olduğu değerlendirmesi yapılabilir. 

Klasik Dönem Osmanlı at binit takımlarının yapımında derilere aplike tekniği 

uygulandığı ve bu tekniğin uygulandığı parçalarda sarma, nakış, kabartma ve ajur işi 

süslemeler kullanıldığı görülmektedir1609. Gem, üzengi ve eyer kaşı süslemelerinde 

kullanılan değerli metallerin işlenmesi sırasında da kakma, ajur ve kazıma gibi tekniklerin 

kullanıldığı anlaşılmaktadır.  

Yukarıdaki açıklamalar ışığında; Klasik Dönem Osmanlı at binit takımlarının tek 

tek genel nitelikleri ve işlevsel özellikleri hakkında genel bilgiler sunulmasının yerinde 

olacağı değerlendirilmektedir.  

 

                                                 
1607 Ali Ufki Bey a.g.e., s. 62.    
1608 Moradjea D'Ohsson, a.g.e., s.120  
1609 Örcün Barışta, Türk El Sanatları, Kültür Bakanlığı; Ankara: 1998, s.150. 
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3.2.4.1 Eyerler 

At binit takımlarının merkezinde binicinin atın üzerine oturtmasını sağlayan eyer 

bulunmaktadır. Osmanlı tarihî kaynaklarında Farsça “zîn” ve Arapça “serc” gibi 

kelimelerle de anılan eyerler, sadece süvarinin atın üzerine yerleşmesine değil silahların 

ve diğer askerî teçhizatların da at üstünde taşınmasına olanak sağlayan bir at teçhizatıdır.  

Klasik Dönem Osmanlı eyerleri incelendiğinde; bu eyerlerin bozkır kökenli eski 

Türk eyerlerinin devamcısı olduğu görülmektedir. Eski Türk eyerleri eyer çatısı ve eyer 

kaşları olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Eyer çatısı, atın sırtı boyunca iki yana 

doğru eğimlidir ve bir ön biri de arkada olmak üzere iki yüksek eyer kaşı 

bulunmaktadır1610. Klasik Dönem Osmanlı eyerlerinin de eski Türk eyerlerinin 

karakteristik özelliklerini büyük ölçüde yaşattığı görülmektedir. (Resim:209)  

Osmanlı eyerlerinin ön ve arka kaşlarının yüksek olmasının, sadece süvarinin atın 

üzerine tam olarak yerleşmesine değil aynı zamanda vücutlarını bu kaşlara dayayıp destek 

alarak silahlarını daha rahat kullanmasını da sağlayan bir özellik olarak nitelendirilebilir. 

Osmanlı eyerlerinin yapısal olarak sahip olduğu bu özelliklerin Osmanlı süvarilerine daha 

başka avantajlar sağladığına dair veriler de bulunmaktadır. Örneğin; Bertrandon De La 

Broquiere, Osmanlı süvarilerinin zengin görünümlü eyerleri ve kısa kayışı üzengileriyle 

eyerin üstüne dizleri yukarıda kalacak şekilde iskemleye oturur gibi oturduklarını ve 

böylece onlara mızrak isabet etmesi veya yere düşme ihtimallerinin zayıf olduğunu 

yazmıştır1611.  

Klasik Dönem Osmanlı eyerleri, ahşap bir iskelete sahiptir ve bu iskeletin içi yün 

ve pamukla doldurulduktan sonra genellikle üzeri deri ile kaplanmıştır. Eyer kaşları ve 

yan yüzeyleri üzerinde kemik ve metal kaplamalara yoğun olarak rastlamak mümkündür. 

                                                 
1610 Bahaeedin Ögel, a.g.e., s. 203. Emel Esin, a.g.e., s.235. 
1611 Bertrandon De La Broquiere, a.g.e., s. 265-267. 
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Ayrıca özellikle 16. ve 18. yüzyıl Osmanlı eyerlerinin dış yüzeyinin lacivert veya kırmızı 

renkli kadife kumaşla kaplandığı örneklere daha sık rastlanmaktadır. (Resim:210a)  

Bu hususa ek olarak; atın terinin alınması, üşümesinin engellenmesi ve eyerin atın 

sırtında yara yapmaması için eyerin altına serilen ve çoğu zaman saçaklı olan 

“gaşiye/haşa, “teğelti”, “eğrim” “velençe/velense”, “çaprak” ile eyerin dış etkilerden 

korunması ve üzerindeki nemi çekmesi için eyerin üstüne serilen “belleme” gibi örtülerin 

de son derece zengin süslemeli örnekleri bulunduğunu belirtmek gerekir. (Resim:210b) 

Bu örtüler, çuka, aba, kadife, kemha, atlas, diba ve canfes gibi değerli kumaşlardan 

yapılabildiği gibi daha mütevazı pamuklu kumaşlardan, yünden ve keçeden de 

yapılabildiği bilinmektedir. Ancak genellikle atın cinsine hazırlanan ve vücut ölçülerine 

göre kesilip dikilen bu örtülerin eyer üzerindeki kaplamalarla uyum içinde olduğu 

belirtilmektedir1612.     

Klasik Dönemde Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde “Şamvarî”, “İstanbul İşi” 

ve “Edirne Kesimi” gibi birbirinden farklı tarzlara, özelliklere ve kalitelere sahip eyerlerin 

saraçlar tarafından üretilerek satıldığına ilişkin bilgilere kanunnâmeler ve narh 

defterlerinde rastlanmaktadır; ki bu husus onların ebatları ilgili genellemeler yapılmasını 

zorlaştırmaktadır1613. Bu nedenle, ebatları kullanılan atın cinsine ve malzemenin 

çeşitliliğine göre değişim gösteren Osmanlı eyerlerine ilişkin ebat ortalaması vermek son 

derece güçtür. Buna karşın, müze ve koleksiyonlarda incelenen örneklerde Osmanlı 

eyerlerinin ağırlık ölçülerinin birbirne yakın olduğu ve ortalama ağırlıklarının 4 kg. ilâ 5 

kg. arasında olduğu tespit edilmiştir.  

Zengin süslemeli ve kullanışlı eyerlere büyük önem verdikleri anlaşılan 

Osmanlıların 19. yüzyılın sonlarına kadar eski Türk eyerlerinin devamı niteliğinde olan 

eyerleri kullanmaya devam ettikleri, sonrasında da Batı tarzı eyerlerin kullanılmaya 

                                                 
1612 Emine Dingenç, a.g.m., s. 6-7 ve 10.  
1613 I Selim Kânûnnâmeleri: 1512-150 ( Tirana ve Leningrad Nüshaları), Haz. Yaşar Yücel ve Selami 
Pulaha, s.65 ve 199. Osmanlı Devlet Düzenine Ait Metinler V. 1640 Tarihli Es‘ar Defteri, Haz. Yaşar 
Yücel, s.66 
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başlandığı görülmektedir. Osmanlıların eyer tercihlerinde yaşanan bu değişimin hangi 

nedenlerle gerçekleştiği hususunda askerî tarih açısından makul bir açıklama 

bulunamamıştır.  

3.2.4.2 Binit Takımı Kayışları ve Aksamları (Gem, Dizgin, Göğüslük, Kuskun ve 

Kolan) 

Atın süvari tarafından yönetilmesini ve tüm binit takımın birbiriyle bağlantılı 

olmasını sağlayan gem, dizgin, göğüslük, kuskun ve kolan gibi at binit takımı kayış ve 

aksamlarının da eyerler kadar önemli olduğu söylenebilir. Atın yönlendirilmesini 

sağlayan asıl aksamların, atın ağzına yerleştirilen ve “kantarma demiri” veya “bilân” 

olarak da anılan gem ile onun bağlı olduğu dizginlerden oluştuğu görülmektedir. Aslında 

gem ve dizginleri iki ayrı parça olarak değil, atın başına bağlanan burunluk, alın kayışı 

ve yanak kayışı gibi parçalarla bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir.   

Osmanlı tarihî kaynaklarda “inan” ve “oyan/uyan” adlarıyla da anılan dizginlerin 

genellikle deri kayışlardan yapıldığı bilinmektedir. Dizginlerin etkin kullanımının 

binicilik becerileri açısından olduğu kadar at üstünde silah kullanım becerileri açısından 

da son derece önemli olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin; Firdevsî-i Rûmî, Silahşornâme 

adlı eserinde şu ifadeleri kullandığı görülmektedir1614:  

“İnan Tutmağı bildirir: Bil kim fürûsiyet ilmi yirmi dört 
kırattır. Yirmi üçü inân tutmakdürür. Ondan bâkisi bir 
kıratdürür ve dahi inânın üç yeri vardır. Biri uzun, biri 
kıssadır ve biri mu‘tedildir. Amma kim uzununun aslı budur 
kim inânun uzuluğu ok atmağçündür. Uzunluğunun alâmeti 
(aslı) oldur kim inânı çekicek çılbırın ucı eyerin art 
kaşından geçe (olmaktır ölçüsü vardır). Üstadlar kavlince 
ol kadar ölçüsü vardır. Ondan sonra mu’tedilin aslı budur 
kim inânın ucunu ölçecek eyerin hanesinin yarısına gele ve 
dahi inânın kıssası budur kim inânın ölçecek ucu atın 
boynuna gele.”  
 

Kısa tutulan dizginlerin silah kullanmada, uzun tutulan dizginlerin ise atın 

koşturulmasında kullanıldığını ve dizginin işaret parmağıyla ortasından tutularak işaret 

                                                 
1614 Firdevsî-i Rûmî, a.g.e., s.32 
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parmağından aşağı sarkması gerektiğini bildiren Firdevsî-i Rûmî, dizginlerin parmağın 

ortasına konulmasıyla süvarinin dizginin uzunluğunun isteğine göre ayarlayabileceğini 

de yazmıştır1615.   

At binit takımlarını oluşturan diğer kayışlar eyerin ata bağlanması, sabitlenmesi ve 

kaymaması için kullanılmaktadır. Bu kayışlar; atın göğsünden geçirilerek eyerin ön 

kısmına bağlanan ve eyerin kaymasını engelleyen “göğüslük”, atın kuyruğunun altından 

geçirilerek eyere bağlanan ve yine eyeri sabitleme vazifesi gören “kuskun” ve atın 

karnının altından geçirilerek eyerin bağlanmasını sağlayan “kolan” dır. Bu parçaların 

genellikle deriden yapıldığı bilinmesine karşın, tarihî kaynaklar bu parçaların iplerden 

veya örme yünlerden de yapılabildiğini ortaya koymaktadır1616. Bunların dışında; atların 

yayalar tarafından bir yere götürülmesi ve bağlanması amacıyla kullanılan ve Türkler 

tarafından “burunduruk” veya “tin” olarak anıldığı da belirtilen1617 yularlar ile atların 

sabit durması için ayağına bağlanan “köstek”, “bukağı” ve “pâbend/peyband” gibi isimler 

anılan parçaların da kayış veya örme ipden yapıldığı bilinmektedir.  

 

3.2.4.3 Üzengiler 

Eyerlerin iki yanında “zahme” ve “saka” adı verilen kayışlar da bulunmaktadır; ki 

bu kayışlara asılı olan ve binicinin ayaklarını bastığı at binit takımı parçalarına üzengi 

denilmektedir. Yaklaşık olarak 1. yüzyılda Hindistan’da icat edildiği ve 8. yüzyıla kadar 

Orta Doğu’da yaygınlaşmadığı ifade edilmesine karşın1618; eski Türklerin üzengiyi 4. 

yüzyıldan itibaren Hindistan ve Çin de dâhil olmak üzere dünyanın hiçbir yerinde 

                                                 
1615 Firdevsî-i Rûmî, a.g.e., s.33 
1616 Örneğin; 1640 Tarihli Es‘ar Defterinde farklı malzemelerden yapılmış kolan fiyatlarına 
rastlanmaktadır. “İki kat kolan kırküç akça, andan aşağısı otuzbeşe, andan aşağısı otuza, Yalın kat kolan 
a’lası yigirmialtıya, evsatı yigirmiüçe, ednası yigirmiye. Yün kolanın a’lası kırküçe, evsatı otuzbeşe, ednası 
otuz akça.” Osmanlı Devlet Düzenine Ait Metinler V. 1640 Tarihli Es‘ar Defteri, Haz. Yaşar Yücel 
s.66 
1617 Salim Koca, a.g.e., s.134 
1618 Michael S. Neiberg, a.g.e., s. 44. Neiberg’in üzenginin 8. yüzyılda yaygınlaştığını belirtse de 
Mavrikios’un 6. yüzyılda kaleme aldığı “Strategion” adlı eserinden üzenginin Doğu Roma tarafından [ön 
Asya’da ve Avrupa’daki geniş bir coğrafyada] bu yüzyılda yeni yeni kullanılmaya başlandığı 
anlaşılmaktadır. Mavrikios, a.g.e., s. 35. 
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olmadığı kadar yaygın bir şekilde kullandığını belirtmekte fayda vardır. Hun, Avar ve 

Göktürk kurganlarından çıkartılan üzengiler o kadar çok ve yaygındır ki bilim adamları 

bunlarla ilgili sınıflamalar yapabilmektedirler1619.  

Süvarilerin silahlarını at üzerinde ayaklarından güç alarak kullanmasına ve at ile 

insanın birleşik gücünü silahta toplayan darbeler indirmesine olanak sağlayan üzengilerin 

icat edilmesi, Orta Çağ askerî tarihinde süvari üstünlüğünün yerleşmesini sağlayan 

devrim niteliğinde bir gelişme olarak kabul edilmektedir1620.  

Osmanlı tarihî kaynaklarında Arapça aynı anlama gelen “rikâb” kelimesiyle de 

anıldığı görülen Klasik Dönem Osmanlı üzengileri; ayağın basıldığı bir taban, ayağın 

içine geçirildiği bir kemer ve kemerin ortasında zahme kayışının asıldığı bir halkadan 

oluşmaktadır. Zahme kayışları tokalı olup bu tokalara vasıtasıyla üzenginin yüksekliği 

ayarlanmaktadır.  

 Müze ve koleksiyonlarda yapılan incelemelere, görsel verilere ve yazılı kaynaklara 

dayanarak; Klasik Dönem Osmanlı üzengilerinin önemli bir bölümünün “kazan” adı 

verilen kavisli, uzun ve geniş tabanlı üzengiler olduğu söylenebilir. (Resim:211a)  

Bununla birlikte, yine yaygın olduğu düşünülen ve ayak tarak kemiklerinin yerleştirildiği 

bir tür olan “düz üzengiler” ile daha nadir rastlanılan “küçük yuvarlak tabanlı üzengiler” 

gibi farklı türlere de rastlanabilmektedir. (Resim:211b)  

Günümüzde müze ve özel koleksiyonlarda, ajurlu veya kazıma tekniğiyle yapılmış 

bitkisel süslemelere sahip çok sayıda altın, gümüş, tombaklı bakır ve demir üzengilere 

rastlanması Osmanlıların üzengilere verdiği değerin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. 

Osmanlı tarihî kaynaklarında “üzengi öpmek” veya “üzengisi yanında durmak” 

ifadelerine sıkça rastlandığı ve bu ifadelerin bir kişinin yüksek düzeydeki bir kişiye 

[sıklıkla da padişaha] bağlılık ve yakınlığını bildirmek için kullanılan ifadeler olduğu 

                                                 
1619 Örneğin Bahaeddin Ögel’in Göktürk devrine ait üzengi tipleri sınıflarken, üzenginin kayışa bağlandığı 
yere göre, yani bağlantı tokalarına göre bir tasnif yapmış olduğu dahi göze çarpar. Bahaeddin Ögel, 
İslamiyet’ten Türk Kültür Tarihi, s.162  
1620 Michael S. Neiberg, a.g.e., s. 44. 
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görülmektedir. Üzenginin taşıdığı bu sembolik anlamı göz önünde bulundurularak, 

padişahların ve devlet ricalinden kişilerin atlarındaki üzengilerin kalite ve süslemesine 

ayrı bir özen gösterildiği değerlendirmesini yapmak mümkündür. Değerli madenlerden 

yapılan, zengin süslemelere sahip olan ve oldukça pahalı olduğu anlaşılan üzengilerin 

sadece törenlerde kullanılmadığı, varlıklı kişilerin satın alabilmesi çarşılarda da 

satıldığına dair veriler bulunmaktadır1621.    

Klasik Dönemde Osmanlı süvarilerinin atlarını yönetmek ve ayaklarından daha 

fazla güç alabilmek adına kazan üzengileri önecelikli olarak tercih ettiği 

düşünülmektedir. Zira kazan üzengiler, süvarinin ayağının büyük bir bölümünün üzengi 

yüzeyine oturmasını sağlayan geniş yüzeyleri sayesinde süvarinin ayakları üzerine 

kalkabilmesine daha çok fırsat verebildiği gibi sivri köşeleri sayesinde üzenginin bir çeşit 

mahmuz gibi kullanılabilmesine de olanak sağlamaktadırlar. Nitekim, Klasik Dönemde 

Osmanlı süvarilerinin üzengilerini böyle kullandığına ve nedenle üzengi boylarını kısa 

tuttuğuna dair veriler de bulunmaktadır. Örneğin; 15. yüzyılın ilk yarısında Edirne ve 

Bursa’yı ziyaret eden Pero Tafur, Osmanlı süvarilerinin güzel kumaşlarla kaplı gösterişli 

eyerlerin yanı sıra kısa üzengiler kullandığını yazmıştır1622. 16. yüzyılın başlarında 

Osmanlı Ordusuna hizmet eden Giovan Antonio Menavino da Osmanlı üzengilerinin bir 

insanın ayakta durabileceği kadar kısa olduğunu belirtmiştir1623.  18. yüzyılın ilk 

yıllarında Osmanlı İmparatorluğunu ziyaret eden Aaron Hill ise Osmanlı süvarilerinin 

kısa dokunuşlarla yönlendirdikleri güçlü ve geniş üzengileriyle eyerlerinin üzerinde 

kolaylıkla kalkarak silahlarını iki katı bir şiddetle vurabildiklerini ifade etmiştir1624. Tüm 

bu yazılı kaynaklar ve görsel verilere dayanarak; Klasik Dönem Osmanlı üzengilerinin, 

                                                 
1621 “Rikab: İçi ve taşrası altun-güft üzengünün a‘lası binikiyüzseksen akça. Andan aşağısı binikiyüzonbeş 
akça. Ayintab üzengüsünün a‘lası dokuzyüz akça. Andan aşağısı beşyüzeli akça. Gümüş-güft üzenginin 
a‘lası dörtyüzelli akça. Andan aşağısı üçyüzyetmiş akça”. Osmanlı Devlet Düzenine Ait Metinler V. 1640 
Tarihli Es‘ar Defteri, Haz. Yaşar Yücel, s.66 
1622 Pero Tafur, a.g.e., s.151. 
1623 Giovan Antonio Menavino, a.g.e., s. 74 
1624 Aaron Hill, a.g.e., s.24.   
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süvarilerin atlarını kullanma ve silahlarını daha etkin kullanma adına son derece önemli 

ve güçlü bir işlevsel yönü bulunan bir at teçhizatı olduğunu savunmak mümkündür.    

3.2.4.4 At Nalları 

En işlevsel at binit takımlarından biri olmasına karşın önemi sıklıkla göz ardı 

edilen at nalları da Klasik Dönem Osmanlı at binit takımları kapsamında ele alınması 

gereken bir diğer önemli at teçhizatıdır.  

Klasik Dönemde Osmanlı süvarilerinin kullandığı nalların şekil olarak dünyanın 

pek çok bölgesinde kullanılan klasik nal biçiminde olduğu; ancak üretim özellikleri ve 

nalların takılma yöntemleri bakımından özellikle Batı dünyasından ciddi farklılıklarının 

bulunduğu anlaşılmaktadır. Örneğin; Bassano, atların nallanması hakkında ise şu bilgileri 

vermektedir1625:  

“Genellikle düz demirle kancalı çiviler kullanmadan 
nallanır, bundan İtalya’da kullanılmaması birçok Türk atı 
için zararlı olmaktadır. Kancalı çivi yerine iyi yakalayan 
son derece sivri çivi takarlar. Ayağı takılmasın diye bizdeki 
nalbantların yaptığı gibi, tırnakları insan ayakkabısı gibi 
düz bırakmazlar. Demirin ön tarafını bize nazaran daha 
çok keserler ve temiz bir nal işini onlar iki saate yaparlar”  
 

 Ali Ufki Bey ise Osmanlıların kullandığı nalların Avrupa’dakiler gibi çivili 

olmadığını ve taşlara daha iyi dayanmaları için soğukken dövülmüş ince ve narin nallar 

kullanıldığını yazmıştır1626. Hezârfen Hüseyin Efendi’nin “Telhîsü’l-Beyân Fî Kavânîn-i 

Âl-i Osmân” adlı eserinden, Osmanlı İmparatorluğunda kalite bakımından üç tür nalın 

bulunduğunu; bunlardan en kalitelilerinin sırasıyla “Üsküdar”, “Samakov” ve “Üsküdar 

Çelebi” olduğu anlaşılmaktadır1627.  

                                                 
1625 Luigi Bassano, a.g.e., s.169.  
1626 Ali Ufki Bey a.g.e., s. 61-62.    
1627 “Kânûn-ı Na‘lband: At na‘lı nev‘dir. Üsküdar, Samako, Üsküdar Çelebi. Üsküdar’ın eyü na‘lı mıhı ile 
kırka ve sekize. Mıh na‘l aslında bir vakiyyedir. Perdahtdan sonra üç yüz elli dirhem kalur. Samokov on 
altı akçaya mıhladır. İki yüz on iki dirhemdir. Bunun dahi kimi dördedir. Üsküdar Çelebi on ikiyedir. Ve 
mıh beşe yüz yetmiş dirhem gelür. Yirmi dörde dahi satılur” Hezârfen Hüseyin Efendi, Telhîsü’l-Beyân 
Fî Kavânîn-i Âl-i Osmân, Haz: Sevim İlgürel, s.250.  
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 Atlara nal takılması işinin ise “nalbant” adı verilen kişiler tarafından 

gerçekleştirildiği bilinmektedir. Padişaha ait has ahırlarda çalışan nalbantlar olduğu gibi 

çarşılarda ve kervansaraylarda çalışan nalbantların da olduğu bilinmektedir. Örneğin; 16. 

yüzyıl sonlarında has ahırda çalışan ve “nalbandân-ı ahûr-ı has” denilen 300 kadar usta 

ve yamaktan oluşan bir nalbant bölüğü olduğu; üç sınıfa ayrılan bu nalbantların birinci 

sınıfının baytar vazifesi gördüğü, ikinci sınıfının nal ve çivi dövdüğü ve üçüncü sınıfının 

ise atları nallayıp ve iğdiş ettikleri belirtilmektedir1628. Çarşılarda ve kervansaraylarda 

çalışan nalbantların ise genelde sadece atın nallanması işini yaptığı anlaşılmaktadır. 

Örneğin; Hans Dernschwam, Osmanlı İmparatorluğunda yol üstündeki 

kervansaraylarında bir nalbant bulunduğunu, bunların kızgın ocağının olmadığını ve atın 

ayağına çakılacak yeni bir nal için 2, eski bir nal için 1 akçe ödendiğini yazmıştır1629. 

Bununla birlikte; çarşılarda çalışan nalbantların da hangi nalı kaç akçeye nallayacakları 

kanunname ve narh defterlerinde belirlendiği görülmektedir1630.   

 Bu veriler ışığında; Klasik Dönemde kullanılan Osmanlı at nallarının başta 

Avrupa olmak üzere dünyanın diğer pek çok bölgesinden farklı niteliklere sahip 

olduğunu; Osmanlıların kullandığı nalların atın toynaklarının ebadında yapıldığını, soğuk 

demir dövme tekniğiyle üretildiğini ve farklı bir çivileme sistemiyle takıldığını ileri 

sürmek mümkündür.   

    

3.2.5 At Zırhları  

Savaş atlarının baş ve vücut bölgelerindeki belirli yerlerini korumak amacıyla 

atlara giydirilen koruyucu teçhizatlara at zırhları denilmektedir. At zırhı kullanımının 

Türklerde çok eskiye dayandığı ve Hun, Göktürk, Uygur ve Hazar süvarilerinin at zırhı 

                                                 
1628 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Saray Teşkilatı, s.494. 
1629 Hans Dernschwam, a.g.e., s.59. 
1630 “ Ve na‘lbandlar yüz ayak hâm na‘lı yetmiş akçeye alıcak beşere na‘llıyalar ve ba‘zı na‘llar var imiş 
ki altmışa alınur imiş anun gibi na‘lı dörde na‘llıyalar…” I Selim Kânûnnâmeleri: 1512-150 ( Tirana ve 
Leningrad Nüshaları), Haz. Yaşar Yücel ve Selami Pulaha, s.65 ve 199-200  
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kullandığı yazılı ve görsel kaynaklar vasıtasıyla doğrulanabilmektedir1631. (Resim:3a) 

Orhun Abidelerinde giyimli at anlamına gelen “kedimli at” ifadesinin at zırhlarını 

kapsadığı1632 anlaşılmaktadır. Bu kelimenin yüzyıllarca yaşatıldığı ve Osmanlı tarihî 

kaynaklarında “geçim” veya “keçim” anıldığı görülmektedir1633. Bu bağlamda at 

zırhlarının Türk süvarileri tarafından kesintisiz olarak yüzlerce yıl boyunca kullanıldığı 

savı kolaylıkla ileri sürelebilir. Bu hususa ek olarak; at zırhlarının “berküstüvan” “çukal”, 

“kesme” ve “yancık” gibi farklı isimlerle de anılabildiği belirtmek gerekir1634. 

Klasik Dönem Osmanlı at zırhlarının atın anatomisine uygun olarak yapıldığı ve 

atın hareketlerini kısıtlamaması ve zırh ağırlığı altında fazla yorulmaması için zırh 

giyimlerinin atın vücudunun tamamında değil alın ve gövde olmak üzere iki ana bölgede 

kullanıldığı görülmektedir. Bu bağlamda; Klasik Dönem Osmanlı at zırhlarını “alınlıklar” 

ve “at vücut zırhları” olmak üzere iki ana grup altında ele almak mümkündür.     

At alınlıkları gerek Klasik Dönem Osmanlı minyatürlerinde gerekse günümüzdeki 

müze ve özel koleksiyonlarda en sık rastlanılan at zırhıdır. At alınlıklarının İslamiyet’ten 

önceki Türk Devletlerinde olduğu kadar başta Selçuklu İmparatorluğu olmak üzere çeşitli 

Osmanlı öncesi veya çağdaşı Türk-İslam Devletlerinde de kullanıldığı bilinmektedir1635.  

Bu zırhlar, atların en hassas bölgelerinden biri olarak kabul edilen alın bölgesini 

korumak için kullanılan ve atın kulak gerisinden başlayarak üst çenesi üzerine kadar 

bölgeyi kapatan metal bir levha veya levhalardan ibarettir1636. Klasik Dönem Osmanlı at 

alınlıklarında tek parçalı ve çok parçalı olmak üzere üç temel türün bulunduğu tespit 

edilmektedir. (Resim:212a-b) Her iki türde de atın alın ve burun bölgesini koruyan ana 

levha zırhın merkezini oluşturmaktadır. Atın alın anatomisine uygun olarak hazırlanan bu 

                                                 
1631 Yuliy Sergeyeviç Hudyakov, a.g.e., s. 472. Emel Esin, a.g.e., s.257-305. Bahaeedin Ögel, a.g.e., s. 163 
ve 235. 
1632 “Üçünç Yigen Silig beging kedimlig toruğ at binip tegdi. Ol at anda ölti.” Muharrem Ergin, a.g.e., s.72. 
1633 “…Yarar atlara gecimler geydirüp ve gendiler, cebeler ve cevşenler geyüp…” Kıvâmî, a.g.e., s. 298,  
1634Mehmet Zeki Pakalın, a.g.e., C.I s. 208 
1635 Serkan Emir Erkmen, a.g.t., s.226-227.  
1636 Nejat Eralp, a.g.e., s.165.  
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levhada kulak girintileri, göz oyukları ve burun deliği çıkıntıları bulunduğu ve burun 

bölgesinin kabartıldığı; ayrıca bazı örneklerde sorguç yuvası ve güneş siperliğinin de 

bulunduğu görülmektedir. Tek parçalı at alınlıkları sadece bu ana levhadan ibarettir. 

Bazen dört bazen de altı parçadan oluşan çok parçalı at alınlıklarında ise; bahse konu 

merkez levhanın iki yanına ikişer veya üçer sıra zincir halkalarla bağlanmış yanak 

siperlikleri ve yine aynı biçimde bağlanmış üçgen veya oval şeklinde bir ense siperliği 

bulunmaktadır. 

   Klasik Dönem Osmanlı at alınlıklarının demirden veya tombaklı bakırdan 

yapıldığı görülmektedir. 14. yüzyıldan günümüze ulaşmış bir Osmanlı at alınlığı tespit 

edilememiştir. Ancak bu yüzyılda Osmanlı süvarileri tarafından kullanılmadıklarını 

düşünmek için geçerli bir nedenin olmadığı söylenebilir. Bununla birlikte; 15. yüzyıldan 

başlayarak 18. yüzyılın sonuna kadar giderek artan sayıda örneğe ulaşılabildiğini 

belirtmek gerekir. 15. yüzyıl ile 16. yüzyılın ilk yarısı arasına tarihlenen örneklerinin 

önemli bir bölümünün demirden; 16. yüzyılın ikinci yarısı ile 18. yüzyılın sonu arasına 

tarihlenen örneklerin ise büyük çoğunluğunun tombaklı bakırdan yapıldığı tespit 

edilmiştir. Bununla birlikte; demirden mamul at alınlıklarına 17. yüzyılın sonuna kadar 

az da olsa rastlandığını belirtmek gerekir. (Resim:213a-b) 

Merkezdeki levhanın burun kısmından başlayarak alın kısmına doğru uzanan bir 

kabartmanın alın kısmında “T” biçimini oluşturduğu at alınlığı örneklerine çok sık 

rastlanmaktadır. Bununla birlikte yine burun kısmında başlayarak alın kısmına doğru 

yivli bir şekilde uzanan ve alın kısmında “Y”, madalyon ve lale ve hilal biçiminin 

oluşturduğu örnekleri de sıklıkla görebilmek mümkündür. Ortalama uzunluklarının 50 

cm. ilâ 65 cm. arasında değiştiği tespit edilen at alınlıklarının genellikle kazıma ve 

kabartma tekniğiyle yapılmış bitkisel süslemelere sahip olduğu; ayrıca zırhın alın 

bölgesinde kitabelerin ve kayı damgasının bulunduğu örneklerin de bulunabildiği tespit 

edilmiştir. 
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Bu hususlara ek olarak; atın alın kısmına zarar vermemesi ve atı rahatsız etmemesi 

için zırhın atın cildiyle temas eden iç bölgelerinin kumaşla kaplandığını belirten 

çalışmalar da bulunmaktadır1637. Klasik Dönem Osmanlı minyatürlerinde sıklıkla göze 

çarpan at alınlıklarının genellikle kapıkulu sipahilerinin atlarının üzerinde resmedildiği 

görülmektedir. Padişahların veya devlet ricalinin de atlarında da sıklıkla görülen bu 

zırhların aslında at gövde zırhlarıyla birlikte kullanıldığı anlaşılmaktadır. Ancak 

Osmanlıların at vücut zırhlarının üzerini saçaklı örtülerler kaplamasından dolayı bu 

zırhları minyatürlerden seçebilmek bir hayli güç olabilmektedir. (Resim:29)  

Günümüzde müzeler ve özel koleksiyonlarda bulunan örnekler incelendiğinde; 

Klasik Dönem Osmanlı at vücut zırhlarının “plaka zırh” türünde olduğu görülmektedir. 

Bu zırhların, genellikle dikdörtgen ve kare şeklinde, nadiren de “v” biçimindeki birbirinin 

üzerine bindirilmiş metal plakaların dikey hatlar halinde dizilmesi ve üç sıra demir 

halkalarla birbirine bağlanmasıyla elde edildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca bazı at vücut 

zırhların metal plakalarının ortasında madalyon veya kabaralar bulunmakta ve bunların 

bazılarının içinde kitabelerin yer almaktadır. (Resim:214a-b) Bu hususlara ek olarak; 

atların hareketlerini kısıtlamamak adına boyun, gövde ve sağrı zırhı olmak üzere birbirine 

kayış ve tokalarla bağlanan üç parçadan oluşan bu zırhların altına kalın pamuklu örtüler 

ve keçelerle kaplandığı da belirten çalışmalar olduğunu ifade etmek gerekir1638.  

14. ve 17. yüzyıllar arasında başta kapıkulu süvarileri olmak üzere Osmanlı Kara 

Kuvvetlerindeki çeşitli süvari birlikleri tarafından savaşlarda ve çeşitli törenlerde veya 

askerî geçitlerde kullanıldığı görülen at zırhlarının 18. yüzyılın sonlarından itibaren 

sadece törenlerde veya askerî geçitlerde kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, 

Osmanlı at zırhlarının, tıpkı diğer pek çok silah ve zırh türünde olduğu gibi, 18. yüzyılda 

                                                 
1637 Nejat Eralp, a.g.e., s.167. Tunay Güçkıran, Askeri Müze At Zırhları Koleksiyonu, Askeri Müze ve 
Kültür Sitesi Komutanlığı, İstanbul:2009, s.21. 
1638 Nejat Eralp, a.g.e., s.168-169.  
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yaşanan askerî değişimler neticesinde kullanım alanlarını kaybederek törensel amaçlarla 

kullanılmak üzere varlıklarını devam ettirdikleri söylenebilir. 

3.2.6 Kamçılar ve Kırbaçlar: 

 Günümüzde atın harekete geçirilmesi veya hızlandırılması amacıyla bir değneğin 

ucuna ip, ibrişim, kayış, sırım, zincir vb. gibi nesnelerin bağlanmasından oluşan binici 

teçhizatına “kamçı”; yine aynı özelliklere sahip olabildiği gibi tek parça sırımdan ibaret 

de olabilen ve yayalar tarafından kullanılan araçlara “kırbaç” denilmektedir. Aslında 

Osmanlı tarihî kaynakları incelendiğinde bu iki kavram arasında günümüzde olduğu gibi 

bir ayrıma gidilmediği veya bu ayrıma pek dikkat edilmediği; çoğu zaman iki kelimenin 

de birbirinin yerine kullanılabildiği görülmektedir.  

 Günümüze ulaşmış Osmanlı kamçılarının büyük bir çoğunluğu 19. yüzyılın ikinci 

yarısı ile 20. yüzyılın başlarına ait olduğundan Klasik Dönemde Osmanlı süvarilerinin 

kullandığı kamçılar hakkında somut verilere dayalı tespitler yapmak bir hayli güç 

olmaktadır. Bununla birlikte; 15. ve 17. yüzyıllara tarihlenen bazı Osmanlı 

minyatürlerinden ve Batılı ressamlar tarafından yapılan çizimlerden yola çıkarak Osmanlı 

süvarilerinin kullandığı bir kamçı türünü tespit edebilmek mümkündür.  

 Minyatürler ve çizimlerden anlaşılabildiği kadarıyla; kısa ve orta kalınlıktaki bir 

çubuğun ucuna çubuğun boyunda veya yaklaşık iki katı uzunluğunda bağlanan ve 

ortasından itibaren çatallaşan bir sırımdan oluşan kırbaçlar Klasik Dönem Osmanlı 

süvarileri arasında son derece yaygındır. (Resim:215a-b) 19. yüzyılın sonlarına tarihlenen 

ve çoğu özel koleksiyonlarda bulunan üzerinde değerli taşların bulunduğu gümüş savatlı 

kırbaç çubuklarının da bu tarzdaki kırbaçların bir parçası olduğu düşünülmektedir. Ancak 

bu örneklerin çoğunda ip, zincir veya sırım bölgesi eksik olduğundan sağlıklı bir 

değerlendirme yapılamamaktadır.  

 Bununla birlikte; Evliya Çelebin’nin aktarımlarından, 17. yüzyılın ilk yarısında 

Osmanlı İmparatorluğunda “sümbüle”, “örme”, “çatal”, “saka” ve “Tatar şıdağı” 
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adlarıyla anılan kamçı türlerinin de bulunduğu anlaşılmakla beraber1639; adı geçen bu 

kamçıların ayırt edici nitelikleri hakkında sağlıklı bilgilere ulaşılamamıştır.   

 Kamçıların ise genellikle Başçuhadarlar gibi üst düzey sara görevlileri tarafından 

taşındığı ve bu gibi kişilerin kırbaçlarının son derece zengin süslemelere sahip olduğu1640; 

bunun dışında askerî veya sivil çeşitli kişiler tarafından cezalandırma amacıyla 

kullanıldığı ifade edilebilir. 

 Klasik Dönemde Osmanlılar tarafından kullanılan kırbaç ve kamçı türleriyle ilgili 

yukarıda sunulan bilgilerden fazlasına ulaşılamadığından; bu konunun daha detaylı 

incelemelere muhtaç olduğunu vurgulamak gerekmektedir.   

 

3.2.7 Kementler  

Türkler tarafından kullanılan en eski askerî teçhizatlardan biri de kementlerdir. 

Kementler bir canlıyı yakalamak veya bir yere tırmanmak için kullanılan ve ucunda ilmik 

bulunan uzun bir ip olarak tanımlanabilir. Günümüzde Orta Asya bozkırların hâlâ 

kullanıldığı bilinen ve uzun bir sırığın ucuna takılan ipten oluşan bir türü kement 

bulunduğu gibi; sadece uzun bir ipten ibaret olan kement türü de bulunmaktadır.  Uzun 

bir sırığın ucuna bağlanan iplerden oluşan ve süvarileri attan düşürmeye yarayan kement 

türünü bozkır süvarilerinin icat ettiği iddia edilmektedir1641.  

Nitekim, Hunlar hakkında bilgi veren tarihî kaynaklar, Hunların düşmanlarını 

kementlerle etkisiz hale getirdiklerini ifade etmektedirler1642. Göktürlerin de hayvan ve 

insanların yakalanmasında kement kullandıkları ve Türklerin çok iyi kullandığı bu 

aletlerin onlar için önemli işleve sahip oldukları belirtilmektedir1643. 

                                                 
1639 Evliya Çelebi, a.g.e., C.1/2, YKY, s.601. 
1640 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Saray Teşkilatı, s.327.  
1641 Jean-Paul Roux, a.g.e., s.39 
1642 Saadettin Gömeç, a.g.m., s.5-8 
1643 Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihi, s.205. İbrahim Kafesoğlu, a.g.e., s.284-285 Hasan Ali Türker, 
a.g.e., s. 6 
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Kementlerin Osmanlı süvarileri tarafından da benzer amaçlarla kullanıldığına dair 

çeşitli verilere ulaşmak mümkündür. Özellikle Osmanlı tarihî kaynaklarında savaş ve 

akın sonrasında esir alma işinin genellikle kementle yapıldığına dair ibareler göze 

çarpmaktadır1644. Hoca Saadettin Efendi, Niğbolu Savaşında (1396) kaçmaya çalışan 

düşman askerlerinin kementler atılarak yakalanıp esir edildiğini belirtmiştir1645. 

Solakzâde ise, Ankara Savaşın (1402) Timur’un askerlerinin Yıldırım Beyazıt’ı sağ 

olarak Timur’a götürebilmek ve Padişahı herhangi bir zarar vermeden yakalayabilmek 

amacıyla, Yıldırım Beyazıt’a dört bir taraftan kement atıldığını yazmıştır1646.   

Bilindiği üzere; esir alma, savaş sonrası elde edilen zaferin bir ürünü olarak 

oldukça önemli olan ve kazanç getiren bir uygulamadır. Fakat esir almayı sadece 

ekonomik kazanca dayalı bir uygulama olarak nitelemek son derece hatalı bir yaklaşım 

olacaktır. Zira savaş öncesi ve savaş sonrası karşı tarafın askerlerinden bilgi alabilme 

amacıyla esir alma; yani döneminin ifadesiyle “dil alma”, muharebelerin kaderini 

belirleyen çok daha önemli uğraştır.  

Her ne kadar bir şekilde kıstırılmış bir askeri hemen her türlü silahla esir alma 

mümkün olabilse de onu en işe yarar şekilde ele geçirebilmede kullanılacak en uygun 

araçlardan birinin kementler olduğu ifade edilebilir. Bu sebeple, hemen her süvarinin 

eyerinde asılı bulunan bir kemendin, dil almaya gönderilen süvarilerin en çok 

başvurdukları teçhizatlardan biri olması büyük bir olasılıktır.  

Nitekim, 1521 yılında Belgrat Seferine hazırlanan Kanuni Sultan Süleyman’ın 

saraydan çıkışı sırasında meydanda saf düzeninde duran sipahilerin silah ve teçhizatları 

sıralarken kementlerin de adının zikredildiğinin görülmesi; kementlerin 16. yüzyılda 

                                                 
1644 Özellikle, Sûzi Çelebi tarafından 16. yüzyılın başlarında kaleme alınan Mihaloğlu Ali Bey 
Gazavâtnâmesi’nde bu konuda birden çok ifadeye rastlanılmıştır. “… Kılıcdan kurutlan düşdi kemende, 
Dizildi ser-beser zencir ü bende (648 b.)”, “… Kemend attıkça her merd-i hıred-mend, Geçerdi düşmene 
bend üstine bend, Yılan gibi sarıldı her kemendi, Tolaşdı halka kayd ü bendi (849 b) ”, Agâh Sırrı Levend, 
Gazavât-Nameler ve Mihaloğlu Ali Bey’in Gazavât-namesi, TTK Basımevi, Ankara:2000, s.276, b.648 
ve 291, b.849. 
1645 Hoca Saadettin Efendi, a.g.e., C.I, s.218  
1646 Solakzâde Mehmed Hemdemi Çelebi a.g.e., C.I, s.104. 
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kullanılan mutat bir süvari teçhizatı olduğunun önemli bir göstergesi olarak kabul 

edilebilir1647. (Resim:216) 

Bir süvari teçhizatı olarak esir almak amacıyla kullanılan kementlerin dışında; bir 

de piyadeler tarafından kuşatmalarda surlara tırmanmak amacıyla kullanılan uzun 

kementlerin bulunduğu anlaşılmaktadır1648. Esasen, kementlerin tırmanma amacıyla 

kullanımının Türk-İslam ordularında yaygın bir uygulama olduğu ifade edilebilir. 

Örneğin, Timur’un Bert kalesi kuşatmasını anlatan Nizamüddin Şâmî, askerlerin bu 

kaleye hâkim bir alana kementlerle nasıl tırmandığına dair ilgi çekici bir hikâye 

aktarmaktadır1649. Bu kementler, sıradan bir ip olmanın ötesinde; kalın, sağlam ve esnek 

urganlar olmalıdır. İlmekler vasıtasıyla surlardaki çıkıntılara tuturulan bu kementlerin; 

Osmanlı Kara Kuvvetleri tarafından 1478 yılı İşkodra Kuşatmasında1650, 1521 yılında 

Böğürdelen Kalesinin fethinde1651 ve 1522 yılında Rodos’un fethinde1652 kullanıldığını 

ifade eden kaynaklara rastlanmaktadır. Bununla birlikte; 16. yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren kale mimarilerinin ve savunma sistemlerinin gelişmesiyle bu kementlerin eskisi 

kadar yaygın bir şekilde kullanılmadığını ifade etmek mümkündür.  

Zira 17. yüzyıla ait kuşatmaları anlatan tarihî metinlerde askerlerin kementlerle 

surlara tırmanlarına dair ifadelere çok daha nadir rastlanıldığı ve bu ifadelerin de münferit 

birkaç olaya ilişkin olduğu görülmektedir. Benzer bir durum süvari kementleri için de 

geçerlidir. Bu bağlamda; eski bir süvari teçhizatı olan ve piyadeler tarafında da kuşatma 

savaşlarında kullanılabilen kementlerin Osmanlı Kara Kuvvetleri tarafından 14. ve 16. 

yüzyıllar arasında etkin olarak kullanılan bir teçhizat olduğunu; sonraki yüzyılarda ise bu 

teçhizatın kullanım alanının giderek azaldığı değerlendirilmektedir. 

                                                 
1647 Celâlzâde Mustafa Çelebi, Tabakâtü’l Memalik ve Derecâtü’l Mesalik, s.34 
1648 Feridun Mustafa Emecen, Fetih ve Kıyamet 1453, s. 302. 
1649 Nizamüddin Şâmi, a.g.e., s.336 
1650 Hasan-ı Rumlu, a.g.e., s.557. 
1651 Celâlzâde Mustafa Çelebi, a.g.e., s.43.  
1652 Celalzâde’nin Rodos Fetihnamesi (İnceleme-Metin), Haz. Murat Yıldız Libra Kitap, İstanbul:2013, 
s.118. 



SONUÇ 

 

Bu çalışmanın ana savını doğrulamak amacıyla, Klasik Dönem Osmanlı Kara 

Kuvvetlerinde görev yapan muharip kuvvetlerin kullandığı silahların ve askerî 

teçhizatların türleri, nitelikleri ve geçirdikleri değişimler;  

1- Osmanlı Kara Kuvvetlerinin askerî yapısı,  

2- Silahların ve askerî teçhizatların kullanım alanları, 

3- Osmanlı komuta kademesinin [geleneksel olarak veya dünyada yaşanan 

gelişimler çerçevesinde] uygulamayı tercih ettiği taktik ve savaş stratejiler 

 bağlamında ele alınmaya çalışılmıştır. Bu nedenle; her bir ana ve alt başlıkta yer alan 

tespit, yorum ve değerlendirmelerde, ana çerçeve olarak belirlenen bu üç hususa bağlı 

kalmaya azami gayret gösterilmiştir.  

Zira 15. ve 18. yüzyıllar arasını konu alan Osmanlı askerî tarihi araştırmalarında; 

askerî teşkilat, silahlar ve savaş sistemi arasındaki ilişkinin bütüncül bir yaklaşımla ele 

alınmasının zaruri olduğu değerlendirilmektedir. Bu hususa ek olarak; aslında son derece 

uzun olan bu tarihsel süreç içerisinde, dönemler arasında yaşanan teknolojik, sosyolojik, 

ekonomik ve siyasal olaylar ile koşulların askerî alana olan yansımalarının da sürekli 

olarak göz önünde bulundurulmasının doğru bir tutum olacağı düşünülmektedir.   

 Kuruluş Döneminde, konar-göçer Türk toplumlarının sosyolojik yapısı ve askerî 

geleneklerine bağlı bir ordu teşkilatına sahip olan Osmanlı Beyliğinin, kısa sürede Türk-

İslam Devletlerinin merkezî ordu yapısını referans alan bir teşkilatlanma sürecine girdiği; 

fakat buna eş zamanlı olarak da kendi koşullarına uygun ve kendine özgü nitelikleri haiz 

olan bir askerî dönüşüm sürecini başlattığı savunulmaktadır. Sınır boylarında faaliyet 

gösteren küçük bir beyliğin ordusundan, önce güçlü bir devlet ordusuna ve ardından da 

büyük bir imparatorluk ordusuna doğru evrilen bu geçiş sürecinin yaklaşık 150 yıl 

sürdüğü sonucuna varılmıştır.  
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 Bu süreç içerisinde; merkez ve taşra teşkilatını yapısal olarak oturtan ve mücadele 

sahası büyüdükçe daha güçlü ordularla savaşmak durumunda kalan Osmanlı Kara 

Kuvvetlerinin, savaş meydanında tercih ettiği ve geleneksel olarak uyguladığı askerî 

taktik ve stratejilerde önemli bazı değişimlere gittiği veya yeni askerî taktik ve stratejiler 

uygulamaya başladığı anlaşılmaktadır. Ayrıca yine bu duruma bağlı olarak; bünyesindeki 

muharip askerî birimlerin kullandığı silahlar ve askerî teçhizatta niteliksel olarak bazı 

yenilemeler yaptığı, yeni silahlar kullanmaya başladığı ve teşkilat bünyesinde bu silahları 

kullanan yeni muharip birimler oluşturduğu da görülmektedir.  

Örneğin; Koyunhisar (1301), Maltepe (1330) ve Sırpsındığı (1364) Savaşlarında 

hafif Türkmen süvarilerle vur-kaç, sahte ricat, pusu ve çevirme harekatlarına dayalı bir 

taktik belirleyen Osmanlı Kara Kuvvetlerinin; I. Kosova (1389) ve Niğbolu (1396) 

Savaşlarında da bu taktikleri uygulamayı devam ettiği; Ancak bu son iki savaşta ağır silah 

ve zırhlara sahip olan ve saflar halinde kütle saldırıları yapan Avrupalı [Sırp, Bulgar, 

Macar, Leh ve Nemçe] ordulara karşı, ön saflarda hafif piyadelerin ilk şoku karşılamasına 

ve geriye doğru ordu içinde derinlik yaratmasına dayalı bir askerî taktik uygulamaya 

başladığı görülmektedir. Bu durumun, 14. yüzyıl Osmanlı Kara Kuvvetlerindeki hafif 

donanımlı piyade birliklerinin istihdamını gerektirdiği gibi ordu içindeki piyade 

okçularıyla hafif süvari okçuları arasındaki oranı da bir nebze olsun dengelenmesi 

sonucunu beraberinde getirdiği ifade edilebilir.  

 Benzer bir durumun 14. ve 15. yüzyıllarda Osmanlı Kara Kuvvetlerinin savaş 

alanındaki diziliminde de yaşandığı tespit edilmiştir. Bilindiği üzere; Osmanlılar eski 

Türk askeri geleneklerine uygun olarak ordusunu Öncü Kuvvetler (Pişdar), Merkez 

Kuvvetler (Kalb) , Sağ Cenah Kuvvetleri (Meynene), Sol Cenah Kuvvetler (Meysere) ve 

Artçı Kuvvetler (Dümdar) olmak üzere beş kola ayırarak ve savaşılan alanın coğrafi 

koşularını da dikkate alarak ordu dizilişlerini gerçekleştirmekteydiler. Ancak Varna 

Savaşında (1444) yaşanan tecrübelerden yola çıkan Osmanlı Kara Kuvvetlerinin; II. 
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Kosova Savaşından (1448) itibaren ordunun merkezini topçular ve tüfekli yeniçerilerle 

tahkim ederek “tabur cengi” adı verilen bir savaş düzeni uygulamaya başladığı ve 17. 

yüzyılın başlarına kadar meydan savaşlarında bu düzeni başarıyla uyguladığı 

görülmektedir.  

Osmanlı Kara Kuvvetlerinin 15. yüzyılın ortalarından 17. yüzyılın başlarına kadar 

meydan savaşlarında etkin bir şekilde uyguladığı ve diğer İslam ülkelerinde “Destur-i 

Rumî” adıyla bilinen bu taktiğin ana unsurunun; birbirine zincirlenmiş halde merkezi 

tahkim eden topların savunma ve saldırıdaki tahrip edici gücüne ve yine merkeze 

konumlandırılmış olan ve ihtiyaç halinde kanatlara yardım için gönderilebilen tüfekli 

yeniçerilerin saflar halinde gerçekleştirdiği yaylım ateşine dayandığı anlaşılmaktadır. Bu 

taktiğin, sadece Osmanlı Kara Kuvvetlerinde topçu birliklerinin öneminin artmasına 

vesile olmadığı; aynı zamanda 15. yüzyılın ortalarına kadar kılıç ve yay kullandığı tespit 

edilen yeniçerilerin 16. yüzyıla gelindiğinde tüfekli piyadelere dönüşmesini sağlayan en 

temel etkenlerden biri olduğu ifade edilebilir.  

Osmanlı Kara Kuvvetlerinde 15. yüzyılın ikinci yarısından 16. yüzyılın sonuna 

kadar ateşli silahlara sahip piyade kuvvetlerinin meydan savaşlarında ordunun 

merkezinde başarılı sonuçlar elde ettiği görülmektedir. Özellikle fitilli tüfeklere sahip 

yeniçerilerin saflar halinde dizilerek gerçekleştirdiği yaylım ateşlerinin savaşın sonucunu 

tayin edecek bir etkiye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte; bahse konu 

taktiğin aslî unsurunun merkezdeki ateşli silahlara sahip piyade birliklerinin olmasının, 

Osmanlı süvarilerinin önemini azaltmadığı veya onların ikinci planda kalmasına sebep 

olmadığı tespitini yapmak mümkündür. Zira Osmanlı Kara Kuvvetlerinin 17. yüzyılın 

ortalarına kadar gerçekleştirdikleri meydan savaşları incelendiğinde; hareket kabiliyeti 

yüksek olan süvari birliklerinin manevralarla karşı tarafın kuşatılmasına, vur-kaç 

taktikleriyle yıpratılmasına, düşman hatlarının dengesiz yakalanmasına ve bozulmasına 

hizmet etmesi bakımından askerî alanda son derece kritik roller üstlenmeye devam 
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ettikleri açık bir şekilde görülmektedir. Bu hususlara ek olarak; seferlere öncü ve artçı 

birlikler olarak iştirak eden akıncılar, deliler, Tatarlar ve serhat kulu süvarileri gibi hafif 

süvarilerin akın seferleriyle düşmanın lojistik ağına ağır darbeler indirmesi, örtme 

harekâtlarında kullanılması veya dağılan düşman kuvvetlerinin peşinden giderek onların 

toparlanmasına engel olması gibi hayatî görevlerde bulunmaya devam ettiklerine dair 

tespitler de örnekleriyle açıklanmıştır.   

Bu bağlamda; kökeni eski Türk bozkır askerî kültürüne dayanan hafif süvari 

geleneklerinin 14. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar Osmanlı Kara Kuvvetlerinde kesintisiz bir 

şekilde devam ettirildiği ve yay, mızrak, kılıç ve topuz gibi geleneksel silahların yanı sıra 

hafif süvarinin hareket kabiliyetini etki gücüyle birleştiren geleneksel süvari 

teçhizatlarının kullanım alanlarından bir şey kaybetmeden işlevlerini sürdürdüğü 

savunulmaktadır.   

14. yüzyıldan itibaren başlayan Osmanlı askerî gelişimi 16. yüzyılda da doruğuna 

ulaşarak devam etmiştir. Bununla birlikte; Osmanlı İmparatorluğu’nun 16. yüzyılın 

sonlarından itibaren geçirmeye başladığı idari ve ekonomik krizlerin askerî sisteme de 

yansıdığı; 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren reform gerektiren ciddi dönüşümlere 

ihtiyaç duymaya başladığı ve Avrupa’da askerî alanda yaşanan gelişim ve ilerlemelerin 

de bu dönüşümü giderek zaruri kıldığı anlaşılmaktadır*.  

17. yüzyılın ikinci yarısından sonra Avrupa’da hafif ateşli silah teknolojilerinde 

ciddi ilerlemelerin kaydedilmesi, silahların açık alanda kullanımına dayalı yeni taktiklerin 

ve dizilişlerin geliştirilmesi ve askerî teşkilatlanmada önemli değişimlerin yaşanmaya 

başlamasıyla; dünya askerî tarihinde savaş stratejilerinin, ordu yapılarının, silahların 

kullanım alanlarının ve dolayısıyla “savaşma kültürünün” de büyük ölçüde bir değişim 

sürecine girdiği görülmektedir. Ateşli silah teknolojisinde, özellikle de tüfeklerde, 17. 

                                                 
* YN: Bu konuda hakkında bkz. Halil İnalcık, “Military and Fiscal Transformation in the Ottoman Empire: 
1600-1700”, Archivum Ottomanicum, Vol. VI, 1980, ss.283-337. 
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yüzyılın sonundan itibaren yaşanan teknolojik gelişmeler ve hafif topların savaş alanında 

daha etkin bir biçimde kullanılmaya başlanması; piyade birliklerinin dikdörtgen hatlar 

alarak güçlü bir ateş gücüyle saldırı ve savunma pozisyonu almalarına dayanan 

[kontramarş düzeni gibi] askerî dizilimlerin hayata geçmesine vesile olmuştur. Bu durum, 

Osmanlı Kara Kuvvetlerinin Avrupalı rakipleri karşısında 18. yüzyıl boyunca ciddi 

mağlubiyetler almasındaki en önemli etkenlerden biri olarak kabul edilmektedir**.  

 Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinin 17. yüzyılda yaşanan bu değişimlere 

uyum sağlamakta zorluk çektiği tartışmasız bir gerçek olarak kabul edilmelidir. Bu 

noktada; değerlendirmesi gereken konulardan biri de yeni silahlar ve savaş taktiklerinin 

benimsenmesi konusunda son derece pragmatik ve esnek bir tutum sergilediği bilinen 

Osmanlıların, 17. yüzyıldan sonra değişen savaş stratejilerine ve silah teknolojine uyum 

sağlamakta neden zorluklar yaşadığı meselesidir.  

Aslında, günümüzde bazı askerî tarih çalışmalarında bu husus Osmanlıların 

“teknolojik geriliği” ve “muhafazakârlığı” açıklansa da Gábor Ágoston gibi tarihçiler; 16. 

yüzyılda Osmanlı merkezî yönetiminin rakiplerine kıyasla imparatorluk kaynakları ve 

askerî gücü üzerinde çok daha geniş bir kontrole sahip olduğunu, Avrupa askerî 

teknolojisindeki gelişmeleri yakından takip edip Avrupalı ve Asyalı rakipleri üzerinde 

ateşli silah üstünlüklerini koruduklarını, fakat 17. yüzyıl sonu itibariyle bu üstünlüklerini 

kaybettikleri iddiasını temel tez olarak savunarak; Osmanlıların sözde “muhafazakârlığı” 

ve “teknolojik geriliği” üzerine mevcut birçok oryantalist ve Avrupa merkezci tezi 

reddetmektedirler1653. Tez çalışması sırasında incelenen kaynaklar ve elde edilen verilerin 

Gábor Ágoston’un bu savıyla uyuştuğunu ve ana bölüm başlıkları altında bu hususlara 

yer verildiğini belirtmek yerinde olacaktır.   

                                                 
** YN: Ateşli silahların taktik değişim üzerindeki etkisi hakkındaki örnek bir olay incelemesi için bkz. 
Cevat Şayin ve Fatih Yeşil, “XVIII. Yüzyılda Taktik Değişim: Bir Osmanlı Muharebe Alanı Krokisi 
Üzerine Notlar”, Tarih Dergisi, Sayı 53 (2011 / 1), İstanbul 2012, ss. 19-38 
1653 Gábor Ágoston, Osmanlı’da Strateji ve Askeri Güç, s.11.  
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 Aslında, Osmanlıların 17. yüzyılda yaşanan bu değişimlere uymakta yaşadığı 

zorlukları doğal karşılamak gerektiği düşünülmektedir. Zira dünyada gelişen ve değişen 

savaş biçimlerinin benimsenmesi Osmanlı Kara Kuvvetkleri içindeki gelenekselmiş 

birçok uygulamanın terkedilmesini, eski silah ve teçhizatların terk veya revize edilmesi, 

yeni silahların benimsenmesi ve askerî teşkilatta biz dizi yenilenme sürecini gerekli 

kılmaktadır; ki bu husus, Osmanlılardaki gibi büyük ve köklü bir yapıya sahip olan kara 

kuvvetlerinde altından kalkılması son derece güç bir durumdur. Ancak bu çalışmanın II. 

ve III. Bölümlerindeki alt başlıklarda da görülebileceği üzere; Osmanlı Kara 

Kuvvetlerinin bu değişime uyum sağlamaya çalıştığı ve büyük ölçüde uyum da sağladığı 

tezi kesin bir dille savunulabilir. Bununla birlikte; bu uyumun başarılı sonuçlar verip 

vermediği veya bu sonuçların başarı ölçütlerinin neler olduğu hususlarının ciddi bir 

tartışma konusu olduğu düşünülmektedir.   

Yukarıdaki açıklamalar ışığında; Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde 

kullanılan silahlar ve askerî teçhizatındaki asıl değişimin, 17. yüzyılın ikinci yarısında 

başlayan ve 18. yüzyılda etkisini açık bir şekilde hissettiren gelişmelere bağlı olarak 

yaşandığı savunulmaktadır. Bu durumun en açık örneklerini Osmanlı süvari sınıfı 

askerlerinde görebilmek mümkündür. 18. yüzyılda [yani hafif piyadelerin önemini daha 

büyük ölçüde arttıran sürecin ortasında] Osmanlı süvarilerinin savaş alanlarında ikincil 

derecede önem arz etmeye başladığı ve süvarilerin kullandığı silahlar ile askerî 

teçhizatların niteliklerinde hızlı bir dönüşümün yaşandığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda, 

pek çok silah ve zırh türünün de 18. yüzyılda yaşanan askerî değişimler neticesinde 

işlevini yitirdiği ve çoğu zaman gelenekten gelen hatıralar olarak çeşitli törenlerde 

kendilerine yer bulabildikleri anlaşılmaktadır.  

15. ve 16. yüzyıla ait Osmanlı silahları ve teçhizatlarıyla ile 18 ve 19. yüzyıllara 

ait Osmanlı silahları ve teçhizatları arasındaki yapısal nitelikler ve biçimsel özellikler 

bakımından göze çarpan dikkat çekici farklılıkların da yukarıda açıklanan bu durumdan 
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kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Hatta bu nedenle, silahlar ve askerî teçhizatlar 

bakımından 17. yüzyılı bir geçiş evresi olarak değerlendirmenin yerinde olacağı 

savunulmaktadır. Bu kapsamda, tarihlenmesi en zor silahların ve askerî teçhizatların 

genellikle bu geçiş evresine ait olmasının ve yay/ok, cirit ve nobut gibi bazı geleneksel 

silahların sportif amaçlı kullanımının daha ağır basmaya başlamasının bu döneme denk 

gelmesinin de bir tesadüf olmadığı düşünülmektedir.    

 Bu bölümünde ele alınması gereken belki de en önemli hususlardan biri; Klasik 

Dönem Osmanlı Kara Kuvvetleri tarafından kullanılan silahların ve askerî teçhizatın 

niteliksel ve teknolojik olarak geliştirilmesi, üretimi ve temini meselesidir. Osmanlı 

İmparatorluğu’nun 19. yüzyılın ilk yarısına kadar kendi silahlarını ve askerî teçhizatlarını 

üretmeye müsait hammadde olanaklarına, bilgi ortamına, iş gücüne, teşkilatlara ve lojistik 

ağa sahip olduğu anlaşılmaktadır. Hatta, 15. ve 16 yüzyıllarda başta ateşli silahlar olmak 

üzere bazı silah türleri ile bazı taktiksel uygulamaların ilk defa Osmanlılar tarafından 

geliştirildiği veya Osmanlıların bunların geliştirilmesinde ve yaygınlaşmasında öncü bir 

rol oynadığı söylenebilir.   

 Ancak silahlar ve askerî taktikler söz konusu olduğunda “ilk” kavramına son 

derece dikkatli bir şekilde yaklaşılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Çünkü 

devletlerin düşman devletlerinin ordularına karşı donanımsal ve taktiksel olarak üstün 

gelebilme dürtüsü, çoğu zaman teknolojik ve taktiksel gelişimlerde ülkeler arasında 

paralellikler oluşmasına neden olabilmektedir. Bu duruma, askerî alandaki etkileşimler 

de dâhil olunca, teknolojik ve taktiksel uygulamaların gelişimindeki temel aşamaların ilk 

olarak kimler tarafından ve nerede gerçekleştirdiğine ilişkin tespitlerin sorunlu olması son 

derece doğal bir durum olmaktadır. Ayrıca tarihçilerin, çoğu zaman “ilklere” ilişkin 

payeleri aidiyet duygusu hissettikleri tarihe, kültüre veya uzmanlaştıkları alanlara verme 

eğilimin de oldukları da görülebilmektedir. Bu kapsamda, “ilklere” ilişkin tespitlere ve 

savlara ihtiyatlı yaklaşmanın daha yerinde bir tutum olacağı düşünülmektedir.  
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 Osmanlıların erken dönemlerden itibaren jeopolitik konumları sayesinde askerî 

yapı, silah teknolojisi ve taktik anlayış bakımından etkileşime daha açık bir ortamda 

bulunmalarının Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinin gelişiminde önemli bir etken 

olduğu değerlendirilmektedir. Farklı askeri gelenekler, savaş kültürü, çatışma biçimi ve 

ordu yapısına sahip orduların zaman içerisinde [özellikle de temasın yoğun olduğu sınır 

bölgelerinde ve uzun vadeye yayılmış savaşlar sırasında] etkileşime geçerek sadece 

birbirlerinin üstün yanlarını aldıkları veya hasımlarına karşı zayıf kaldıkları noktaları 

geliştirmeye çalışmadıkları; aynı zamanda askeri taktik ve savaş stratejilerde de 

birbirlerine uyum sağladıkları görülmektedir.  

Örneğin; Osmanlılar ile Güney Doğu Avrupa Devletleri arasında yaşanan askerî 

bazı olay ve olguları bu çerçeveden değerlendirilmesi mümkündür. Nitekim, Osmanlılara 

oranla daha zayıf ordu yapısına ve olanaklara sahip olmasına rağmen Osmanlılara karşı 

ciddi askeri başarılar sağlayan Balkanlardaki bazı yerel beyler ve komutanların Osmanlı 

Kara Kuvvetlerinin yapısını çok iyi bildikleri ve onların sıkça başvurdukları askerî taktik 

ve savaş stratejilerine son derece vâkıf oldukları görülmektedir. Bu kişilerin kayda değer 

bir kısmının gençlik yıllarında Osmanlı’ya güvence amaçlı rehin olarak gönderilmiş ve 

Osmanlı kültürü yaşamış kişilerden oluştuğu da dikkatlerden kaçmamaktadır. Osmanlılar 

açısında da benzer bir uyum sağlama olgusu yaşandığını söylemek mümkündür. İslam 

dünyasının alışık olduğundan çok farklı bir zırhlı savaş kabiliyetine sahip bir askerî 

yapıyla, piyadeyi avantajlı kılacak iklim ve fiziki coğrafyada bulunan ülkelere karşı 

[üstelik ateşli silahların gelişmeye başladığı bir dönemde] savaşmanın Rumeli 

topraklarında, İmparatorluğun doğu bölgelerinden farklı bir savaş kültürü oluşmasına 

neden olduğu görülmektedir. Rumeli gazileri ve akıncıların oluşturduğu bu savaş 

kültürünün özellikle 15. ve 16. yüzyıllarda diğer Müslüman devletlerle yapılan savaşlarda 

büyük avantajlar sağladığını Osmanlı tarihî kaynaklarında açık bir şekilde görebilmek 

mümkündür.      
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 Silah teknolojisinin geliştirilmesi meselesinin ise yine askerî kültür bağlamında 

ele alınması gereken; fakat bilgi, hammadde ve lojistik olanakları, kurumsal altyapı, 

dünya görüşü, dinî anlayış, manevî algı, işlevsellik ve hatta kişisel tercihler gibi çok daha 

girift mevzu olduğu düşünülmektedir. Farklılaşan savaş koşulları, hammadde olanakları, 

ekonomik durumlar ve çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda geleneksel silahların biçim ve 

niteliklerinde değişiklikler yapılmasının görece daha kısa bir zamansal süreç gerektirdiği 

söylenebilir. Zira bu silahların yapım teknikleri ve kullanım özellikleri konusunda köklü 

bir bilgi birikimi ve geleneklere sahip olunmasının; bunların mekanik yapıları ve biçimsel 

özellikleri bakımdan daha hızlı bir değişime tâbi tutulmasını kolaylaştıran bir etken 

olduğu düşünülmektedir. Buna karşın, yeni bir silahın herhangi bir ordu bünyesinde 

kendisine yer bulmasının [bu silahı üreten ustaların silahın kullanım prensipleri, mekaniği 

ve hammadde özellikleri konusunda uzmanlaşmasını gerektirdiği kadar, bu silahı 

kullanan askerlerin ondan gerekli verim alacak derece kullanım yöntem ve tekniklerine 

de hâkimiyetini gerektirdiğinden] daha uzun bir sürece ihtiyaç duyduğu 

değerlendirilmektedir.  

 Çalışma kapsamında yapılan tetkikler neticesinde, Klasik Dönem Osmanlı 

silahlarının da yukarıda ifade edilen olguya paralel süreçler yaşadığı, geleneksel silahların 

çok daha hareketli bir değişim çizgisine sahip olduğu, yeni silah sistemlerinin askerî 

yapıya entegrasyonunun sürecinin hızlı olmadığı ve yeni silahların niteliksel 

özelliklerindeki değişim çizginin çok daha durağan olduğu tespit edilmiştir.  Örneğin; 

eğri Türk kılıçlarının Türklerin binlerce yıllık savaş alanındaki deneyimsel edinimlerinin 

ve üretim sahasındaki metalürjik bilgilerinin bir sonucu olarak 15. ve 16. yüzyıllarda 

klasik formuna ve doruk noktasına ulaştığı; ancak değişen koşullar ve ihtiyaçlar 

doğrultulusunda hızlı bir şekilde yapısal ve biçimsel değişimler yaşayabildiği 

anlaşılmaktadır. Buna karşın; askerî kültürdeki yeri kısmen daha yeni olan fitilli 

tüfeklerden çakmaklı tüfeklere geçişin daha uzun bir süreç içerisinde gerçekleştiği; fitilli 
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tüfek teknolojisi için geç bir dönem olarak kabul edilebilecek 18. yüzyılın başlarında bile, 

Osmanlı Kara Kuvvetlerinde fitilli tüfeklerin kullanılabildiğine dair veriler bulunduğu 

görülmektedir. Ancak fitilli tüfeklerden çakmaklı tüfeklere geçişin yavaş olmasının temel 

sebebinin, çakmaklı tüfeklerin ateşleme tertibatında yaşanan sorunlardan kaynaklandığı 

ve çakmaklı tüfeklerin işlevsel olarak sahip olduğu bazı sorunlar giderilene kadar fitilli 

tüfeklerin daha çok tercih edilmeye devam ettiği de ilgili bölüm başlığı altında 

belirtilmiştir.   

 Bu noktada, yeni silahlara olan entegrasyon sürecinin uzun sürmesinin ve 

silahların teknolojisinde yaşanan gelişmelerin benimsenmesinde görülen yavaşlığın 

aslında son derece doğal bir süreç olduğunun tekrardan vurgulanması son derece 

önemlidir. Çünkü sadece, yeni silahların benimsenmesi sürecindeki tutumları ve bunların 

niteliksel özelliklerindeki değişimlerin yavaşlığını göz önünde bulundurarak; Klasik 

Dönem Osmanlı devlet ricalinin, ümerasının ve askerlerinin yeniliklere karşı 

muhafazakâr bir tutum sergiledikleri sonucuna ulaşmak, Osmanlı askerî tarih 

araştırmacılarını çeşitli yanılgılara sevk edebilme tehlikesine de yol açabilmektedir.     

Üstelik bu çalışmanın çeşitli alt başlıklarında da görebileceği üzere; Klasik 

Dönem Osmanlı silahları ve askerî teçhizatlarının yapısal ve biçimsel yenilemelere her 

daim maruz kaldığı ve Osmanlı askerlerinin 17. yüzyılın sonuna kadar yeni silah türleri 

kullanmaya yatkın bir eğilim sergiledikleri tespit edilmiş; ayrıca Osmanlı devlet ricali ile 

ümerasının yeni silah teknolojilerini benimseme konusunda son derece açık fikirli 

olduklarını ortaya koyan örnekler sunulmuştur.  

Klasik Dönem Osmanlı silahlarının ve askerî teçhizatlarının üretimi ve temini 

meselesi ele alındığında; Osmanlıların 18. yüzyılın başlarına kadar silah ve askerî teçhizat 

üretmek için çeşitli hammaddelere, sanayi alanlarına, ekonomik güce ve insan 

kaynaklarına fazlasıyla sahip olduğu görülmektedir. Bu bağlamda; 15. ve 18. yüzyıllar 
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arasında Osmanlı İmparatorluğunun kendi silahlarını üretecek düzeyde bir öz yeterliliği 

bulunduğu açık bir şekilde savunulabilir.  

Gerek doğuda gerekse batıda girişilecek seferlere yönelik üretim, ikmal ve iaşe 

işlerinde doğal bir lojistik merkez olan İstanbul’un; Saraçhâne ve Cebehane-i Amire gibi 

merkezî kurumlar ve küçük diğer üretim atölyeleri vasıtasıyla Osmanlı İmparatorluğu 

silah sanayisinin ana üssü konumunda olduğu anlaşılmaktadır. Ancak İstanbul’un tek 

üretim merkezi olmadığı da görülmektedir. İmparatorluğun önemli maden sahalarının ve 

üretim için yeterli insan kaynaklarının bulunduğu Şam, Bağdat, Kahire, Halep, Van, 

Edirne, Samakov, Belgrat, Rudnik ve Novoberda gibi merkezlerinde de önemli bir silah 

sanayisinin bulunduğu anlaşılmaktadır.  

15. ve 18. yüzyıllar arasında ordunun sefer hazırlıkları başladığında; ihtiyaç 

duyulan silah, teçhizat, mühimmat ve levazımatın başta İstanbul olmak üzere askerî 

sanayinin bulunduğu bu gibi merkezlerde imal edilmeye başlandığı, ihtiyacın bir kısmının 

aynî olarak eyalet vergileri karşılığında temin edildiği ve gerekli görülen durumlarda ise 

içeriden veya dışarıdan satın alındığı görülmektedir. Ayrıca 15. ve 17. yüzyıllar arasında 

Osmanlı Kara Kuvvetleri mevcudunun neredeyse 2/3’ünü teşkil eden eyalet kuvvetlerinin 

kendi silah, teçhizat ve mühimmatını kendilerinin karşıladığı ve sefer bahşişi alan 

kapıkulu askerlerinin de kendi silahlar ve teçhizatlarını İstanbul’daki arasta ve 

bedestenlerden temin edebildiği bilinmektedir.  

Aslında yukarıda ifade edilen durum göz önünde bulundurulduğunda; Klasik 

Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinin kullandığı silahlar ve teçhizatların devlet eliyle 

şekillendirilmiş bir bütünlükten yoksun olduğu değerlendirmesini yapmak mümkün 

olabilmektedir. Ancak günümüze ulaşmış örnekler ve yazılı kaynaklar tektik edildiğinde 

Klasik Dönem Osmanlı silahları ve teçhizatlarının yapısal, biçimsel ve hatta sanatsal 

açıdan karakteristik özellikleri haiz olduğu ve bir bütünlük arz ettiği görülmektedir. Hiç 

kuşkusuz; Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetleri bünyesinde birbirinden biçimsel ve 
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niteliksel olarak farklı özellikleri bünyesinde barından silahların ve teçhizatların 

kullandığını tespit edebilmek mümkündür. Fakat bu farklıların; bölgesel silah üretim 

tekniklerinin gelenekselliğinden [yani hammaddenin rezervlerinin durumu ve elde ediliş 

yöntemleri, işlenişi ve yapım bilgilerinin usta-çırak ilişkisi içindeki aktarımından] ve 

silah kültüründen [yani silah kullanımındaki geleneksel bilgi, kültürel beğeni ve kitlesel 

tercihten] kaynaklanan asgari farklılar olduğu söylenebilir. Bu kapsamda, Klasik Dönem 

Osmanlı silahları ve askerî teçhizatlarının; İslam dünyasında yüzyıllar içinde şekillenen 

askeri gelenekler, değişen ve gelişen koşulların gerektirdiği ihtiyaçlar ve belirli 

periyodlarla kendini yenileyen modalar sayesinde İmparatorluk çapında belirli bir 

karakteristik bütünlük yakaladığını iddia etmenin mümkün olduğu sonucuna varılmıştır.   

Bu noktada “karakteristik bütünlük” kavramının yanlış anlaşılmalara mahal 

vermemesi gerektiğini de belirtmek yerinde olacaktır. Zira Klasik Dönem Osmanlı 

silahlarının hemen hemen hiçbir türünün tek bir tipe sahip olmadığı görülmüştür. 

Nitekim, Osmanlı kılıçları, mızrakları, yayları, baltaları, tüfekleri, topları ve zırh 

giyimleri gibi pek çok silah ve teçhizatın kendi içinde çok sayıda türü olduğu bu 

çalışmayla ortaya konulmuştur. Burada “karakteristik bütünlük” kavramıyla ifade 

edilmek istenen husus; silah ve teçhizatların farklı türlerinin kendi içinde, yapısal ve 

biçimsel özellikleri bakımından ortak niteliklere sahip olmasıdır. Örneğin; 17. yüzyılın 

ikinci yarısında Anadolu’da üretilen yatağanlarla Balkanlarda üretilen yatağanların ebat, 

biçim ve namlu dinamiği bakımından birbirine çok benzer olduğu görülmektedir; ya da 

16. yüzyılın sonlarında İstanbul’da üretilen miğferlerle Şam’da üretilen miğferler 

arasında da kullanılan hammadde, ebat, biçim ve aparatlar bakımından büyük benzerlikler 

bulunduğu tespit edilebilmektedir. Aslında bunun gibi örnekleri çoğaltmak mümkündür; 

ancak son olarak Klasik Dönem Osmanlı silahları ve askerî teçhizatlarının genel 

özellikleriyle ilgili kısa bir değerlendirme yapılmasının daha yerinde olacağı 

düşünülmektedir.  
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Müze ve koleksiyonlardaki örnekler incelendiğinde; Klasik Dönem Osmanlı 

silahları ve askerî teçhizatlarının üretiminde üç hususa son derece dikkat edildiği 

gözlemlenmiştir. Bu üç husus; sağlamlık, hafiflik ve ergonomikliktir.  

Klasik Dönem Osmanlı silahları ve askerî teçhizatlarının çoğu birden çok 

hammaddenin birleşiminden yapılmış olmasına karşın, üretimde malzemenin yapısal 

uyumuna ve birleşimine çok dikkat edildiği; kaliteli hammaddeler kullanıldığı ve işçiliğe 

önem verildiği görülmektedir; ki bu özellikler Osmanlı silahlarının sağlam bir yapıya 

sahip olmasındaki en başta gelen etkenler olduğu tespit edilmiştir. Aynı şekilde, bunların 

üretimi sırasında hafifliği de önem verildiği, masif hammaddelerden kaçınıldığı ve masif 

parçalar kullanıldığı zamanlarda silah veya teçhizatın diğer yerlerinde daha hafif 

malzemelerin seçilerek ağırlıkta belirli bir dengenin gözetildiği anlaşılmaktadır. Klasik 

Dönem Osmanlı silahlarının tasarımında, kavrama ve denge noktalarına da önem 

verildiği; kullanımı zorlaştıran ebatların ve biçimlerin tercih edilmediği ve bu durumun 

silahları daha kullanışlı ve ergonomik bir özelliğe kavuşturduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca 

gerek insan gerekse at zırhlarının üretiminde anatomik uyumun temel kriter olarak 

gözetildiği anlaşılmaktadır; ki özellikle Batı Avrupa zırh giyimlerinde olduğu gibi vücut 

hareketlerini zorlaştıracak biçim ve hantallıktaki zırhların kesinlikle tercih edilmediği 

gözlemlenmektedir.       

Sonuç olarak; Kuruluş Döneminden itibaren köklü bir askerî geleneği bünyesinde 

barından Osmanlı İmparatorluğunun, bu askerî geleneğin taşıdığı dinamizmi ve 

kurulduğu coğrafyanın sağladığı avantajları olumlu bir şekilde kullanarak topraklarını 

büyütmeyi başarmış bir imparatorluk olduğu ifade edilebilir. 14. yüzyılın başlarında Orta 

Asya kökenli eski Türk savaş geleneklerine uygun bir askerî yapı ve silah donanımına 

sahip olan Osmanlıların, 15. yüzyılın ortalarına gelindiğinde askerî yapı ve silah üretimi 

bakımından merkezî kurumlarını oluşturmuş güçlü bir Kara Kuvvetlerine sahip olduğu 

görülmektedir.  



600 
 

Osmanlı Kara Kuvvetlerinin yüzyıllar içinde yaşadığı dönüşüm evreleri içinde, 

Osmanlı silahlarının değişimini ve gelişimini de etkileyen çok farklı etkenler meydana 

gelmiştir. Bu etkenlerin bir kısmı siyasal, sosyal ve ekonomik değişimler gibi içte yaşanan 

sosyolojik olgulara dayanırken, bir kısmı da dünyada yaşanan değişim ve gelişmelere 

bağlı olarak dış dinamiklere dayanmaktadır. Hiç kuşkusuz, bu süreçte devlet adamlarının 

uyguladığı politika ve tutumlar da oldukça etkili bir rol oynamıştır.  

Söz konusu etkenlerin neler olduğu veya olabileceği son derece detaylı bir şekilde 

ele alınması gereken ayrı bir çalışma konusu olduğundan, bu çalışma kapsamında ele 

alınmamıştır. Ancak 15. ve 18. yüzyıllar arasında dünya tarihine yön veren olayların vuku 

bulduğu içte ve dışta yaşanan tüm değişimlere rağmen Osmanlı İmparatorluğunun; üç 

kıtaya yayılmış bir egemenlik alanında farklı askerî geleneklerden gelen kişilerin aynı 

emir-komuta zincirine dâhil edilmesi, İmparatorluk coğrafyasında askerî sanayide 

kullanılabilecek hammaddelerin işletilmesi, askerî lojistik ağın tesis edilerek işler 

durumda tutulması, silah üretiminde bölgesel etkenlerle geleneksel olarak farklılık arz 

eden üretim yöntemlerine sahip ustaların bilgi birikimlerinin bir potada birleştirilmesi ve 

gelişen silah teknolojisine uyum sağlama gibi zorlukların altından başarıyla kalktığı 

söylenebilir. Bu nedenle, Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinin kullandığı silahların 

yapısal ve biçimsel özellikleri ile bu silahların kullanım alanları ve askerî stratejideki yeri 

incelenirken yukarıda çerçevesi çizilen bağlamların daima göz önünde 

bulundurulmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir.  
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EKLER 

Tez yazarı; “Askerî Teşkilat ve Savaş Stratejileri Bağlamında Klasik Dönem 

Osmanlı Kara Kuvvetlerinin Kullandığı Silahlar ve Askerî Teçhizatlar” adlı doktora 

tezinin ekinde yer alan her türlü görselin (fotoğraf, resim, gravür, baskı, çizim, minyatür 

gibi) hiçbir ticari kaygı gütmeksizin, tamamen bilimsel amaçlarla ve okuyucuların tezde 

bahsi geçen bazı hususları daha iyi etüt edebilmesi gayesiyle kullandığını beyan 

etmektedir.   

Bu bölümde yer alan görsellerin kullanımda; telif hakları bağlamında uluslararası 

alanda kabulü yaygınlaşan adil kullanım ilkeleri çerçevesinde ve 5846 sayılı Fikir ve 

Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde hareket edilmeye özen gösterilmiştir.   

Büyük çoğunluğu 100 yıldan eski olan resim, gravür minyatürlerin eser olarak 

telif haklarına ilişkin bir sorun genellikle bulunmamaktadır. Ancak, kimi durumlarda bu 

eserlerin fotoğrafları telif haklarına tâbi olabilmektedir. Tez yazarı, telif hakkı ihlalinde 

bulunmak istemediğinden telif haklarına tâbi olduğunu tespit edebildiği eser ve 

görsellerin telif sahiplerini belirtmeye özen göstermiş; görselde herhangi bir telif ibaresi 

belirtilmediyse eser sahibinin ismi veya alındığı kaynak belirtilmiştir.  

Tez yazarı ayrıca, kendisine ait olan görsellerin ticari amaçlar haricinde ve 

bilimsel gayelerle olmak koşuluyla kaynak gösterilerek kullanımına izin verdiğini beyan 

etmektedir. Ancak, fotoğraflardaki eserlerin telif haklarından doğabilecek sorumluluklar 

kullanıcılara aittir. Tez yazarı tarafından verilen izin sadece kendi çektiği fotoğraf 

haklarının kullanımına ilişkin olup görsellerin çoğaltma, yayma, umuma iletim, temsil ve 

işleme hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde saklıdır.   

 

       



Resim Numarası: 1 
Alındığı Kaynak: Oktay Belli, 
Kırgisztan’da Taş Balbal ve İnsan Biçimli 
Heykeller, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 
İstanbul:2003. 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Kazakistan 
Ulusal Müzesi 
 
 

Açıklama: Esik Kurganında bulunan ve M.Ö. 4. yüzyıla tarihlendirilen soylu bir 
kişinin mezarında ve yer alan literatüre “altın elbiseli adam” olarak geçen buluntuların 
soylu bir alp mezarı olduğunu iddia eden çalışmalar bulunmaktadır. 1999 ve 2003 
yıllarında yine Kazakistan’ın değişik bölgelerinde bu kıyafetlere benzer iki soylu 
kıyafeti daha bulunmuştur.  
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  Resim Numarası: 2a-b 
2a-b Alındığı Kaynak: Nigar Anafarta, 
Hünernâme Minyatürleri ve Sanatçıları, 
Yapıkredi Yayınları, Doğankardeş 
Matbaası, İstanbul:1969. 

2a-b Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı 
Sarayı Müzesi Hazine Kütüphanesi 
Hzn.1523. 
 

2a Açıklama: Hünernâme minyatürlerindeki bu detayda; Fatih Sultan Mehmet’in 
atındaki hotaz, atının kuyruğunun bağlı olması ve yanında solakların kıyafetleri ile yay 
taşıma biçimleri dikkat çekmektedir. 
2b Açıklama: Mehmet Bursavî tarafından nakşedilen bu Hünernâme minyatürlerine 
ait detayda; İran Seferinden dönen Yavuz Sultan Selim’in atındaki hotaz, atının 
kuyruğunun bağlı olması ve değerli taşlarla süslü binit takımları dikkat çekmektedir. 
Ayrıca, sol alt taraftaki saray görevlisinin belindeki kılıcın kabza formu 15 ve 16. 
yüzyıl Osmanlı kabzalarının tipik bir örneğini oluşturmaktadır. 



 
 

 

 
 
  

Resim Numarası: 2-c 
Alındığı Kaynak: Banu Mahir, Osmanlı 
Minyatür Sanatı, Kabalcı Yayınevi, 
İstanbul:2014. 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı Sarayı 
Müzesi Hazine Kütüphanesi Hzn.1524, 
y.53 
 

Açıklama: Nakkaş Osman tarafından nakşedilen bu Hünernâme minyatürlerine su 
sığırına ok atan Kanuni Sultan Süleyman’ın atındaki hotaz ve zengin süslemeli binit 
takımları dikkat çekmektedir. Ayrıca, padişahın kazan üzenginden destek alıp ayağa 
kalkar şekilde atışını gerçekleştirirken tasvir edilmesi; bu minyatürü kazan üzengilerin 
bu işlevini gösteren bir görsel veri olarak kabul edilmesini sağlamaktadır. 
 



 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Resim Numarası: 3-b 
Alındığı Kaynak: Emel Esin, Türklerde 
Maddi Kültürün Oluşumu, Kabalcı 
Yayınevi, Ankara:2006. 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Sulek, 
Solkannaja-Gora’da bir kaya üzerine 
kazınmış savaş ve av sahnesi. 
 

Açıklama: Atının Kuyruğu düğümlü olan zırhlı bir Göktürk süvarisi. Süvarinin 
elindeki mızrağın ucundaki çatal “batrak” veya “peçkem” Türk süvarileri tarafından 
yüzyıllarca kullanılmıştır.  
 

 
  

  Resim Numarası: 3-a 
Alındığı Kaynak: Yaşar Çoruhlu, Erken 
Devir Türk Sanatı, Kabalcı Yayıevi, 
İstanbul:2007. (E. Nowgorodowas,1980) 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Moğolistan 
Altaylarında Char Chad (Hangay 
Dağları) Kaya Resimleri 
 

Açıklama: Hem atlarının hem de kendilerinin zırhlı olduğu anlaşılan Göktürk 
süvarileri mızraklarının ucunda perçem olduğu düşünülen nesnelerle resmedildiği 
görülmektedir.   
 



 
 

 

 
 
 
  

  Resim Numarası: 3-c 
Alındığı Kaynak: - 
 

Eserin Bulunduğu Yer: 
Kunsthistorisches Museum- 
Viyana/Avusturya 
 
 

Açıklama: 8-9 yüzyıllara tarihlenen ve içinde Türkçe yazılmış parçalar bulunan Nagy 
Szent Miklos Hazineleri arasında yer bu parçada; Bulgar Kağanı olduğu düşünülen kişi 
çatal perçemli mızrağı, zırh giyimleri, kuyruğu düğümlü olan ve boynunda hotaz 
bulunan atıyla tipik bir alp görüntüsü çizmektedir.  
 



 
 

 
  Resim Numarası: 4-a 
Alındığı Kaynak: Erik Fischer, 'Melchior 
Lorck', vol. II The Turkish Publication, 
1626 edition, facsimile of a copy in the 
Royal Library, Copenhagen, and vol.III, 
catalogue raisonné, the Turkish 
Publication, Copenhagen, 2009.  
 

Eserin Bulunduğu Yer: Kopenhag 
Kraliyet Kütüphanesi  
 
 

Açıklama: Melchior Lork tarafından 1576 yılında ağaç baskı olarak bu gravürde; bir 
Osmanlı sipahisi resmedilmektedir. Geleneksel sipahi silahları olan mızrak, yay, örme 
kalkan ve mızrakla resmedilen sipahinin atının kuyruğunun bağlı olması, boynunda 
hotaz bulunması ve mızrağın ucundaki çatallı bayrak alp geleneklerinden yoğun izler 
taşımaktadır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

  Resim Numarası: 4-b 
Alındığı Kaynak: Âsafî Dal Mehmed 
Çelebi ve Şecâ‘atnâme, Haz. H. Mustafa 
Eravcı, MVT Yayıncılık, İstanbul: 2009. 
 

Eserin Bulunduğu Yer: - 
 
 

Açıklama: Bu minyatür detayında; 16. yüzyıl Osmanlı süvarilerinin eski Türk alp 
geleneklerini devam ettiren silah, teçhizat ve sembolleri kullanmaya devam ettikleri 
görülmektedir. Ayrıca süvarinin kemer ve kılıcını sol yanına çaprazlama asması, 
kolçak türü, yaka zırhı ve sivri tepeliğe sahip siperlikli miğfer dikkat çeken diğer 
özelliklerdir. Mızrağın boyalı olması ve mızrağın alt tarafında küçük bir temren 
bulunmasına da Klasik Dönem Osmanlı mızraklarında sıklıkla rastlanmaktadır. 
 

  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Resim Numarası: 5a 
Alındığı Kaynak: Serpil Bağcı, Filiz 
Çağman, Günsel Renda ve Zeren Tanındı, 
Osmanlı Resim Sanatı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Ankara: 2012.  

Eserin Bulunduğu Yer: Ârifî, 
Süleymânnâme, Topkapı Sarayı Müzesi 
Koleksiyonu, Hzn.1517, y.316.  
 

Açıklama: Devşirilen oğlanları kırmızı abalarıyla resmeden bir minyatür.  
 



 
 

 
 
  Resim Numarası: 5b 
Alındığı Kaynak: Bartolemeo von 
Pezzen, Ottoman Illustrations from: I 
Turchi. Codex Vindobonensis 8626 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Viyana Milli 
Kütüphanesi   
 

Açıklama: 1586 -1591yılları arasında İstanbul’da Avusturya İmparatorluğunun elçisi 
olarak görev yapan Bartolemeo von Pezzen tarafından adı bilinmeyen bir sanatçıya 
yaptırılan bu görselde acemi oğlanlarının sarı külahlarıyla, silahlı ve tam teçhizatlı 
olarak resmedildiği görülmektedir. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

  Resim Numarası: 5c 
Alındığı Kaynak: Süheyl Ünver, Geçmiş 
Yüzyıllarda Kıyafet Resimlerimiz, TTK, 
Ankara:1999. 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Bibliothèque 
Nationale de France  

Açıklama: Süheyl Ünver tarafından Paris’teki Fransa Milli Kütüphanesinde bulunan 
bir eserde yer alan bu resmin 1688 yılına ait olduğu ve İstanbul’da bir Türk sanatkâr 
tarafından yapıldığı belirtilmektedir. Resimde, 17. yüzyıl sonunda acemi oğlanlarının 
külahlarının aynı biçimde kaldığı ve yüzyıllar içinde kıyafetlerinde pek bir değişiklik 
yaşanmadığı görülmektedir  
 

 
 
 
 

  
  



 
 

  Resim Numarası: 6 
Alındığı Kaynak:  
https://www.britishmuseum.org.  

Eserin Bulunduğu Yer: British 
Museum 
Env. No: 1854,1211.429 

Açıklama: Gentile Bellini tarafından 1479 yılında çizilen bu yeniçeri figüründe; 
yatırma olarak adlandırılan yeniçeri börkü, dört kollu kaftan, ortasında çapraz bağ 
bulunan kuşak, sol yana asılmış yay ve kılıç ve sağ yana asılmış tirkeş görülmektedir. 
Bu resim, 14. yüzyılın ikinci yarısından 15. yüzyılın ilk yarısı arasındaki yeniçeri askerî 
kıyafeti ve silahlarının tipik bir örneğini sergilemesi bakımından son derece önemlidir. 
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  Resim Numarası: 7 
Alındığı Kaynak: Feridun Mustafa 
Emecen, Yavuz Sultan Selim, Yitik 
Hazine Yayınları, İzmir:2010. 

Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı Sarayı 
Müzesi Koleksiyonu Şükrî-i 
Bitlisî, Selimnâme,  Hzn. 1597, y. 113a 
 

Açıklama: Selimnâme minyatüründeki bu detayda yeniçeriler, Çaldıran Savaşı 
sırasında ellerinde düz ve kancalı mızrak türleri taşımaktadır.  Yeniçerilerin hemen 
üstünde ise başlarında sarıkları ve zırhlı at keçimleriyle kapıkulu süvarileri olduğu 
düşünülen süvariler bulunmaktadır. 
 

 
 
  



 
 

 
  Resim Numarası: 8 
Alındığı Kaynak: Ottoman Empire in 
Miniatures, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
İstanbul:1988. 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı Sarayı 
Müzesi Koleksiyonu, Arifî, 
Süleymannâme, TSMK, Hzn. 1517, y. 
219b 

Açıklama: Mohaç Savaşında top arabalarının arkasına dizilerek tüfek atışı 
gerçekleştiren yeniçeriler. Ön sıradaki yeniçeriler çömelerek tüfeklerine barut 
doldururken arka sıradaki yeniçerilerin ayakta atış yaparken gösterildiği bu minyatür; 
yeniçerilerin sıra sistemine göre yaylım ateşi gerçekleştirdiklerine işaret etmektedir. 
Ayrıca bu minyatür, tüfeğe nasıl barutun doldurulduğunu göstermesi bakımından da 
önemli bir örnektir.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  



 
 

  Resim Numarası: 9 
Alındığı Kaynak: Ottoman Empire in 
Miniatures, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
İstanbul:1988. 
 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı Sarayı 
Müzesi Koleksiyonu, Arifî, 
Süleymannâme, TSMK, Hzn. 1517, y. 
149b 
 

Açıklama: Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos’u fethettiği kuşatmayı tasvir eden bu 
minyatürde; yeniçerilerin ellerindeki tüfekler, harbeler ve kancalı mızrakların yanı 
sıra yine ellerindeki ve sırtlarındaki kalkanlar dikkat çekicidir. Ayrıca, kuşatmaya 
katılan lağımcılar da altta kazmalarıyla kazı yaparken görülmektedir. 
 

  



 
 

Resim Numarası: 10 
Alındığı Kaynak:  
Ralambs Costumes-Book-1658 
 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Swedish Royal 
Library  
 

Açıklama: 1657-1658 yıllarında İstanbul’a elçi olarak gelen Claes Ralamb’ın Osmanlı 
kıyafetleri kitabında; sırtında kaplan postu, belinde kılıcı, barutluğu ve saldırma tarzı 
hançeriyle resmedilen yeniçeri, harbiyle tüfeği doldurmaktadır.     
 

 
  



 
 

  Resim Numarası: 11a-b 
11a- Alındığı Kaynak:  Hans Weigel's 
'Habitus Praecipuorum Populorum ... das 
ist Trachtenbuch, Nuremburg  
11b- Alındığı Kaynak:  Illustrations de 
Les navigations, pérégrinations et 
voyages faicts en la Turquie par Nicolas 
de Nicolay 

11a- Eserin Bulunduğu Yer: Trinity 
College, Cambridge (ref: L.11.33). 
11b- Eserin Bulunduğu Yer: 
Bibliothèque Nationale de France 

11a- Açıklama: Hans Weigel'in albümünde bulunan 1577 yılında çizilen bu yeniçeri 
gravüründe sağ omuzunda fitilli tüfek taşıyan yeniçerinin sol koluna ucu yanık halde 
olan fitil doladığı görülmektedir. Avrupa gravürlerinde tüfekli yeniçerilerin sol 
kollarına bazen bir ucu bazen de iki ucu yanık fitilleri dolamış halde resmedilmelerine 
sıklıkla rastlanmaktadır. Yeniçerilerin üzerlerindeki dolamaların eteklerini 
bellerindeki kuşağa toplamaları da sıklıkla resmedilen bir diğer husustur.   
11b- Açıklama: Nicolas de Nicolay’ın seyahatnamesine ait olan 1577 yılında basılan 
bu gravür 11a’daki yeniçeri gravürleriyle büyük benzerlikler sergilemektedir. 

 
                         11a                       11b



 
 

  
  Resim Numarası: 12 
Alındığı Kaynak: Nigar Anafarta, 
Hünernâme Minyatürleri ve Sanatçıları, 
Yapıkredi Yayınları, Doğankardeş 
Matbaası, İstanbul:1969. 
 

Eserin Bulunduğu Yer: - 

Açıklama: Hünernâme minyatürlerinden bu detayda; 16. yüzyılda başlarında 
“yatırma” adı verilen üsküfler bulunan yeniçerilerin, fitilli tüfek kullandıkları ve 
bellerinin sol yanlarında boynuz biçiminde barut taşıdıkları açık bir şekilde 
görülmektedir. Bu detayda dikkat çeken bir diğer husus, tüfeklerin omuzlarda taşınma 
biçimidir. Sol elle alttan tutulan tüfeklerin omuzda hafif açılı bir şekilde taşındığı 
görülmektedir.    
 

 
 
 
        

 
 
  
  



 
 

  Resim Numarası: 13a-b 
Alındığı Kaynak:  
Erik Fischer, 'Melchior Lorck', vol. II The 
Turkish Publication, 1626 edition, 
facsimile of a copy in the Royal Library, 
Copenhagen, and vol.III, catalogue 
raisonné, the Turkish Publication, 
Copenhagen, 2009.  

Eserin Bulunduğu Yer: Kopenhag 
Kraliyet Kütüphanesi  
 

Açıklama: 1570-83 yılları arasında çizildiği düşünülen Melchior Lorck’a ait bu iki 
gravürden soldakinde; başındaki üsküfte beline doğru sarkan uzun bir sorgucu bulunan 
bir yeniçeri, elinde harbesi ve bellinde baltasıyla dikkat çekmektedir. Sağdaki gravürde 
ise; başında görece daha küçük bir sorguç bulunan yeniçeri omuzuna dolanmış bir ucu 
yanık halde olan fitil, belinin arkasında kare bir kütüklük ve alttan tutarak sol omuzuna 
yasladığı bir fitilli tüfekle tasvir edilmiştir.    

 
 

 13a       13b  



 
 

 

 
 

  
  

  Resim Numarası: 14 
Alındığı Kaynak:  
Bartolemeo von Pezzen, Ottoman 
Illustrations from: I Turchi. Codex 
Vindobonensis 8626 

Eserin Bulunduğu Yer: Viyana Milli 
Kütüphanesi   

Açıklama: Yeniçerilerin başlarına sadece tüyden sorguç takmadıklarını ve farklı 
figürleri de sorguçlarının uçlarına yerleştirdiklerini yazılı kaynaklar olduğu kadar 
görsel veriler de doğrulamaktadır.  1586 - 1591yılları arasında İstanbul’da Avusturya 
İmparatorluğunun elçisi olarak görev yapan  Bartolemeo von Pezzen tarafından adı 
bilinmeyen bir sanatçıya yaptırılan aşağıdaki resim bu bağlamda dikkat çekicidir.  



 
 

  Resim Numarası: 15 
Alındığı Kaynak: Lale Devri Ressamı 
Van Mour'un Çizimleriyle Osmanlılar  
Kıyafet Albümü, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Yayınları, İstanbul:2013. 

Eserin Bulunduğu Yer: - 

Açıklama: Hollandalı ressam Jean-Baptise Van Mour tarafından yapılan bu resimde 
18 yüzyılın başlarında yeniçeri kıyafetlerinde ciddi bir değişim olmadığı 
görülmektedir. Çizdiği detaylardaki başarısıyla tanınan Van Mour’un bu resminde 
yeniçeri yemenilerinin detayları seçilebilmektedir. Kuşakların çapraz bağlanması ise 
16. yüzyıldan itibaren gerek minyatürlerde gerekse resimlerde sıklıkla rastlanılan bir 
husustur. Kuşakların çapraz bağlanmasının yeniçerilere özgü olmadığı; kuşakların 
padişahlardan reayaya kadar toplumun hemen her kesimi tarafından 200 yıldan uzun 
bir süre boyunca bu şekilde bağlanmasının yaygın olduğu görülmektedir. 

 
 
  
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

  Resim Numarası: 16 
Alındığı Kaynak: Topkapı Sarayı 
Hazineleri Muhteşem Süleyman Çağı 
Sergi Kataloğu, Berlin:1988.  

Eserin Bulunduğu Yer: Londra, British 
Museum, Prints & Drawings E. 6.rh-7 

Açıklama: Aslına uygun olarak yaptığı resimlerle tanınan Pieter Coecke van Aelst 
tarafından yapılan 1553 yılına tarihlenen bu resim; Kanuni Sultan Süleyman’ın 
Hipodrom Meydanından geçişini gösteren bir detaydır. Bu detayda, çeşitli kaynaklarda 
da belirtildiği üzere solakların birbirlerine çok benzediği görülmektedir.     



 
 

  

  Resim Numarası: 17 
Alındığı Kaynak:  Illustrations de Les 
navigations, pérégrinations et voyages 
faicts en la Turquie par Nicolas de 
Nicolay 

Eserin Bulunduğu Yer:  Bibliothèque 
Nationale de France 

Açıklama: Nicolas de Nicolay’ın seyahatnamesine ait olan 1577 yılında basılan bu 
gravürde, sorguçlu başlığı, sakalı, elinde yayı, okları ve dört kollu kaftanıyla 
resmedilen solak görülmektedir.  



 
 

 
 
  Resim Numarası: 18 
Alındığı Kaynak: Nigar Anafarta, 
Hünernâme Minyatürleri ve Sanatçıları, 
Yapıkredi Yayınları, Doğankardeş 
Matbaası, İstanbul:1969. 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı Sarayı 
Müzesi Hazine Kütüphanesi Hzn.1523. 
 

Açıklama: II. Bayezid’e Manastır Irmağını geçerken bir derviş tarafından yapılmak 
istenen suikastı betimleyen bu minyatürde; önce padişahın korunmasıyla yükümlü 
solaklar ile padişahın rikâb-ı hümayununda yürüyen ak sakallı iki kıdemli solak-başı 
görülmektedir. Solakların yay taşıma şekilleri de son derece dikkat çekicidir ve bu 
taşıma şekline Osmanlı minyatürlerine sıklıkla rastlanmaktadır.    

 
 
 
 
 

 
  



 
 

  Resim Numarası: 19 
Alındığı Kaynak: Hans Sloan's Album, 
"The Habits of the Grand Signor's Court" 
SL.5258, Turkey, c.1620, Folio 3b. 

Eserin Bulunduğu Yer: British 
Museum.  

Açıklama: Kısa sürede uzun mesafeleri koşabildiği belirtilen peykler, 14. ve 15. 
yüzyıllarda padişahların özel haberlerini ulaştırmada kullanılmışlardır. Peyklerin 
başlarına küçük balıkçıl tüylü veya süslü sorguçları bulunan ve bir çeşit miğfer olan 
zerrin külahlar taktıkları; ellerinde süslü bir balta ve kuşakların da ise bir hançer 
taşıdıkları görülmektedir. Tozluklardaki çıngıraklar ise son derece dikkat çekicidir.  
 

  



 
 

  Resim Numarası: 20 
Alındığı Kaynak: Bartolemeo von 
Pezzen, Ottoman Illustrations from: I 
Turchi. Codex Vindobonensis 8626 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Viyana Milli 
Kütüphanesi   
 

Açıklama: 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sadece padişahların değil önemli 
devlet adamlarının da maiyetinde yer almaya başlayan peykler; bu yüzyıldan itibaren 
haberleşme aracı olarak değil bir çeşit muhafız ve tören kıtası işlevi görmeye 
başlamışlardır. Yine 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren peyklerin geleneksel 
silahları olan baltalarına mızrak ve kılıçların da eklenmeye başladığı görülmektedir. 
 

  



 
 

 
  Resim Numarası: 21 
Alındığı Kaynak:  
Illustrations de Les navigations, 
pérégrinations et voyages faicts en la 
Turquie par Nicolas de Nicolay 

Eserin Bulunduğu Yer: Bibliothèque 
Nationale de France 

Açıklama: Nicolas de Nicolay, 16. yüzyılda peyklerin bir ellerinde balta diğer 
ellerinde ise içi gül suyu dolu küçük bir şişe taşıdıklarını belirterek; Edirne’de bizzat 
gördüğü bir peykin ağzında ise delikli bir gümüş bilye taşıdığını ifade etmektedir. Bu 
gravürde; nefes almayı kolaylaştığı için ağızda taşındığı düşünülen bilyenin yanı sıra, 
çıngıraklı olan bel bölgesindeki kuşak ve tozluklar da dikkat çekmektedir.  

 
 
  



 
 

  Resim Numarası: 22a-b 
22a Alındığı Kaynak: Peter Mundy's 
Album, "A briefe relation of the Turckes, 
their kings, Emperors, or Grandsigneurs, 
their conquests, religion, customes, 
habbits, etc" in İstanbul 1618.  
22b: Fotoğraf Telifi: © Victoria and 
Albert Museum. 
 

22a Eserin Bulunduğu Yer: British 
Museum 
22b Eserin Bulunduğu Yer: Victoria and 
Albert Museum.  
 

22a Açıklama: 17. yüzyılın başında peyklerin kıyafet ve donanımlarını büyük ölçüde 
korudukları görülmektedir.  
22b Açıklama: Adı bilinmeyen bir Rum ressam tarafından 1809 yılında yapılan bu 
suluboya resimde törensel kıyafetleriyle bir peykin tasvir edildiği görülmektedir. 

 
22a                                                                          22b   



 
 

 
  Resim Numarası: 23a-b 
23a- Alındığı Kaynak: Hans Sloan's 
Album, "The Habits of the Grand 
Signor's Court" 
SL.5258, Turkey, c.1620, Folio 62b. 
23b- Alındığı Kaynak:  
Ralambs Costumes-Book-1658 
 

23a- Eserin Bulunduğu Yer: British 
Museum  
23b- Eserin Bulunduğu Yer: Swedish 
Royal Library  
 

23a-b Açıklama: Sefere giden cebecilerin miğferlerinin yanı sıra ellerinde taşıdıkları 
tüfek, bellerine astıkları kılıç ve kuşaklarına astıkları uzun bir kama veya saldırmayla 
oldukça muharip bir görüntü verdiği görülmektedir. 
 

 
                               23a                                                                   23b  



 
 

  Resim Numarası: 24 
Alındığı Kaynak: Nigar Anafarta, 
Hünernâme Minyatürleri ve Sanatçıları, 
Yapıkredi Yayınları, Doğankardeş 
Matbaası, İstanbul:1969. 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı Sarayı 
Müzesi Hazine Kütüphanesi Hzn.1523. 
 

Açıklama: Fatih Sultan Mehmet’in Belgrat Kuşatmasında saldırıya geçmesini tasvir 
eden bu minyatürde son derece dikkat çekici hususlar bulunmaktadır: Kuşatmalarda 
kullanılan top tabyalarının aynı zamanda nişan almaya ve topun yüksekliğinin 
ayarlanmasında kullanılan iki sütunlu bir sistemle düzenlendiği görülmektedir ki; 
benzerlerine diğer minyatürlerde de rastlanmaktadır. Topçu börkleri ise batılı 
ressamların çizdikleriyle benzerdir. Kuşatmalarda yeniçerilerin içinde savaştıkları 
“metris” adı verilen siperler de yine bu minyatürde görülmektedir. Ayrıca, Fatih Sultan 
Mehmet’in kalkanını yukarıdan atılabilecek şeylere karşı başın üstünde tutulması da 
kalkanların kuşatma savaşlarındaki kullanım şekillerinden birini göstermektedir ki; bu 
kullanıma dair ifadelere tarihî metinlerde sıklıkla rastlanmaktadır.  
 

 
  



 
 

 
  Resim Numarası: 25a 
Alındığı Kaynak: Hans Sloan's Album, 
"The Habits of the Grand Signor's Court" 
SL.5258, Turkey, c.1620, Folio 63b. 

Eserin Bulunduğu Yer: British Museum  

Açıklama:  
16. ve 17. yüzyıl topçularının kullandıkları uçları sivri çift siperlikli “topçu börkü” adı 
verilen başlık topçuların diğer askerlerden kolaylıkla ayırt edilebilmelerini 
sağlamaktadır 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

  Resim Numarası: 25b-c 
25b- Alındığı Kaynak:  Hans Weigel's 
'Habitus Praecipuorum Populorum das ist 
Trachtenbuch, Nuremburg  
25c- Alındığı Kaynak: Ralambs 
Costumes-Book-1658 
 

25b Eserin Bulunduğu Yer: Trinity 
College, Cambridge (ref: L.11.33). 
25c- Eserin Bulunduğu Yer: Swedish 
Royal Library  
 
 

25b-c Açıklama: Osmanlı topçularını gösteren bu resimlerde; topçular başlarındaki 
topçu börklerinin yanı sıra, ellerinde topun ateşlendiği fitilli bir asa ve bellerinde ise 
kılıç olduğu görülmektedir.   
 

 
   25a              25b  



 
 

 
 
  Resim Numarası: 27 
Alındığı Kaynak: - 
 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı Sarayı 
Müzesi Koleksiyonu, Hünernâme, Hzn. 
1524. 
 

Açıklama: Seyit Lokman tarafından nakşedilen ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından 
gerçekleştirilen I. Viyana Kuşatmasını gösteren bu minyatürde; büyük ve küçük 
toplarda kullanılan top arabalarının aynı olduğu ve bunların Avrupa’daki top 
arabalarıyla benzer olduğu görülmektedir. Topun yatay ve dikey hareketleri için 
tekerleklerin kullanıldığı ve ayrıca top arabasının arka kısmındaki kuyruk şeklindeki 
uzantının top arabasının yere dayanarak topun geri tepme şiddetini azaltmak için 
yapıldığı düşünülmektedir. Ayrıca öndeki çadırın hemen arkasında ellerinde perçemli 
mızraklarıyla atından inmiş üç askerin silah ve donanımları onların kapıkulu sipahisi 
olduğunu düşündürtmektedir.  

 
  



 
 

 
 
 
  
  

  Resim Numarası: 28 
Alındığı Kaynak: - 
 
 

Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi, Şehinşahnâme, 
y.72b, F.1404,  
 

Açıklama: 1578 yılında Lala Mustafa Paşa’nın zaferiyle sonuçlanan Çıldır Savaşını 
tasvir eden bu minyatürde Osmanlı süvarileri başlarında tepesinde sorguç bulunan bir 
sarıkla tasvir edilmişlerdir. Bu sarıkların miğferlere yakın derecede bir koruma 
sağladığı ve süvarinin görüş açısını kapatmaması nedeniyle Osmanlı süvarileri 
tarafından sıklıkla tercih edildiği değerlendirilmektedir. Ayrıca bu minyatürde, savaş 
sırasında at üzerinde kalkan kullanım teknikleri hakkında fikir veren çok sayıda sahne 
bulunmaktadır.     



 
 

  Resim Numarası: 29 
Alındığı Kaynak: - 
 
 

Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi, Şehinşahnâme, 
y.72b, F.1404,  
 

Açıklama: Sadrazam Lâlâ Mustafa Paşa’nın Kars’a gelmesini gösteren bu minyatürde; 
Sadrazam’ın maiyetinde bulunan kapıkulu süvarilerinin kendileri ve atları tam zırhlı 
olarak görülebilmektedir. Ayrıca sol üst taraftaki deli veya Rumeli süvarisi olduğu 
düşünülen askerler giyimleri ve uzun mızraklarıyla dikkat çekmekte olup Sadrazamın 
peykleri de ellerinde hilal baltalarıyla hazır bulunmaktadır.   

  



 
 

  Resim Numarası: 30 
Alındığı Kaynak: Bartolemeo von 
Pezzen, Ottoman Illustrations from: I 
Turchi. Codex Vindobonensis 8626 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Viyana Milli 
Kütüphanesi   
 

Açıklama: 1586 -1591yılları arasında İstanbul’da Avusturya İmparatorluğunun elçisi 
olarak görev yapan Bartolemeo von Pezzen tarafından adı bilinmeyen bir sanatçıya 
yaptırılan bu görselde; sancaklarından kapıkulu süvarisi olduğu anlaşılan iki süvari tam 
teçhizatlı olarak resmedilmiştir. Yazılı kaynakların da belirttiği üzere; Osmanlı 
süvarilerinin mızrakları için Avrupalılar gibi yaslangaç kullanmayıp mızraklarını 
üzengilerinin üzerine dayaması bu resimde görülebilmektedir.  
 

 
  



 
 

  Resim Numarası: 31a-b 
31a- Alındığı Kaynak:  Ralambs 
Costumes-Book-1658 
31b- Alındığı Kaynak:  Paul Rycaut, 
History of the Present State of the 
Ottoman Empire, Charles Brome, Sixth 
Edition, London: 1686.  
 

31-a Eserin Bulunduğu Yer: Swedish 
Royal Library  
31-b Eserin Bulunduğu Yer:-  

31a- Açıklama: 1657-1658 yıllarında İstanbul’a elçi olarak gelen Claes Ralamb’ın 
Osmanlı kıyafetleri kitabında; zırhları, sırtına astığı kalkanı ve beline astığı tirkeşi, 
kılıcı ve hançeri ile sarı çizmeli bir Osmanlı sipahisi resmedilmiştir. Kesin olmamakla 
birlikte ve bölgesel farklılıkları da göz önünde bulundurarak; Osmanlı tarihî 
kaynaklarında geçen “cebelü” askerin donanımının 15. ve 17 yüzyıllar arasında aşağı 
yukarı böyle olduğu düşünülmektedir. 
31b- Açıklama: Paul Rycaut’un 17. Yüzyılın sonlarına doğru kaleme aldığı eserinde 
yer alan bu resimde; Osmanlı timarlı sipahisinin geleneksel Türk alp tipiyle olan 
benzerliği dikkat çekmektedir. Sipahinin atının kuyruğu bağlıdır ve elinde çatal 
perçemli mızrağı bulunmaktadır. Kılıç ve yay çoğu Osmanlı süvarilerinde olduğu 
üzere, eyerin sol tarafına çaprazlamasına duracak şekilde konulmuştur. Siperlikli bir 
miğfer ve zincir örme zırha sahip olan süvarinin sırtında kalkan asılıdır. Bu resmin tam 
donanımlı bir Klasik Dönem Osmanlı tımarlı sipahisini en iyi ortaya koyan görsel 
verilerden biri olduğu düşünülmektedir.  
 

 
                    31a                                        31b  



 
 

  Resim Numarası: 32a-b 
32a Alındığı Kaynak: Costumes anciens 
et modernes: habiti antichi e moderni di 
tutto il mondo. Drawn by Cesare Vecellio 
(ca. 1521-1601). Engraved by Etienne 
Huyot b. 1808. Published by Firmin 
Didot, Paris, 1859-1860 
32b Alındığı Kaynak: Erik Fischer, 
'Melchior Lorck', vol. II The Turkish 
Publication, 1626 edition, facsimile of a 
copy in the Royal Library, Copenhagen, 
and vol.III, catalogue raisonné, the 
Turkish Publication, Copenhagen, 2009.  
 

32a Eserin Bulunduğu Yer: - 
32b Eserin Bulunduğu Yer: Kopenhag 
Kraliyet Kütüphanesi  
 
 

32 a Açıklama: Cesare Vecellio tarafından 16 yüzyılın ikinci yarısında çizilen bu 
gravürde Anadolu Sipahisi olduğu belirtilen bir süvari resmedilmiştir. Süvarinin 
miğferi ve giyiminin ilk bakışta Osmanlı tarzını yansıtmadığı düşünülebilir. Ancak 
ressamın üslubu, müzelerde sivri tepelikli bu tarz siperli miğfer örneklere rastlanması 
ve Osmanlı göğüs zırhlarının bazılarının arkasında böyle yekpare bir levha 
bulunmasını göz önünde bulundurularak bu resmin gerçekçi yönlerinin ağır bastığı 
söylenebilir. 
32 b Açıklama:  Melchior Lorck Albümünde bulunan bu gravürde resmedilen Osmanlı 
süvarisinin; sağ elinde tuttuğu bayraklı kostaniçe mızrak ve sol elinde tuttuğu tekne 
kalkanla Rumeli Sipahisi olduğu düşünülmektedir. 

 
                             32a                         32b 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  Resim Numarası: 33a-b 
33a- Alındığı Kaynak: Breydenbach's 
Peregrinationes in Terram Sanctam, 1486 
p38 Bernhard von Breydenbach and his 
journey to the Holy Land 1483-4 : a 
bibliography (1911) by Hugh Davies 
33b- Alındığı Kaynak: www.omnia.ie  
 
 

33a- Eserin Bulunduğu Yer: - 
33b- Eserin Bulunduğu Yer: Meister 
des Hausbushs Album. OMNİA 
Albertina Collections.  
 

33a-b Açıklama: 15. yüzyılda Osmanlı topraklarını ziyaret eden bazı seyyahlar 
Osmanlı sipahilerinin eyerlerinin ön bölümünde bir veya iki tane dümbelek 
taşıdıklarını belirtmektedirler. Bu dümbeleklerin bulundurulma amacı, seferlerde 
süvarilerin birbiriyle haberleşmesini veya düşman üzerinde psikolojik bir üstünlük 
yaratılmasını sağlamak olabilir. Avlarda ise bu dümbeleklerin av hayvanlarını 
korkutmak ve sürmek gibi amaçlarla kullanılmış olması ihtimali yüksektir. Bu 
hususlara ek olarak; 15. yüzyılda Osmanlı topraklarından geçen bir Alman hacının 
eyerlerin bir tarafında dümbelek bulunduğunu diğer tarafında ise dümbelek yerine 
örgülü bir sepet içinde un ve peynir taşıdıklarını belirtmesi dikkat çekicidir.    
 

 
                 33b 
 
 
                    
 
 
 
                        33a 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
      
 
 
 
                               

http://www.omnia.ie/


 
 

 
  Resim Numarası: 34a-b 

34a- Alındığı Kaynak: 18. Yüzyılın 
Başında Osmanlı Kıyafetleri, Fransız 
Büyükelçisi Marquis Ferriol’un Hollandalı 
Ressam Van Mour’a Yaptırdığı 100 Resim, 
Apa Ofset, İstanbul:1980.  
34b- Fotoğraf Telifi: © Victoria and Albert 
Museum 

34a- Eserin Bulunduğu Yer: - 
34b- Eserin Bulunduğu Yer: Victoria and 
Albert Museum.  
 
 
 
 

 
34a- Açıklama: Van Mour tarafından 18. Yüzyılın başında yapılan bu resimde Osmanlı 
timarlı sipahisinin kıyafet ve silahlarında yaşanan değişimler görülebilmektedir. Süvari 
mızrağı ve şemşir tarzı süvari kılıcı varlığını devam ettirmektedir. Bununla birlikte; ok ve 
yayın yerlerini süvarinin belindeki kuşağa yerleştirilmiş iki çakmaklı tabancaya bıraktığı 
söylenebilir. Ayrıca, zırh giyimlerinin de büyük ölçüde terk edildiği gözlemlenmektedir.    
34b- Açıklama: 19. yüzyılın başında adı bilinmeyen bir Rum ressam tarafından yapılan bu 
suluboya resimde; boğumlu süvari mızrağı ve gaddare tarzı bir kılıca sahip Osmanlı timarlı 
sipahisinin ateşli silahlarla donandığı görülmektedir. 14. ve 17. yüzyıllar arasında eyerin sol 
yanında duran yayın yerini, namlusu arkaya bakacak şekilde konulan uzun namlulu bir 
tüfeğin aldığı görülmektedir. Diğer bazı örnekler de göz önünde bulundurulduğunda 
Osmanlı süvarilerinin tüfeklerini eyerlerine bu şekilde asmasının çok yaygın olduğu 
anlaşılmaktadır. En önemli süvari tüfeği olan karabina tarzı geniş namlulu kısa tüfeğin ise 
sağ omuzun arkasında kalacak şekilde asıldığının görülmesi de son derece dikkat çekicidir. 

 
34a                                                                              34b 

 
  



 
 

  Resim Numarası: 35 
Alındığı Kaynak: Bartolemeo von 
Pezzen, Ottoman Illustrations from: I 
Turchi. Codex Vindobonensis 8626 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Viyana Milli 
Kütüphanesi   
 
 

Açıklama: 1586 - 1591yılları arasında İstanbul’da Avusturya İmparatorluğunun elçisi 
olarak görev yapan  Bartolemeo von Pezzen tarafından adı bilinmeyen bir sanatçıya 
yaptırılan bu görselde; resmin sol tarafında elinde külünk bulunan süvarinin akıncı, 
başına çivi çakmış ve üzerinde kaplan postu bulunan diğer süvarilerin ise deli olduğu 
düşünülmektedir. 

  



 
 

 
 
  Resim Numarası: 36 
Alındığı Kaynak: Ottoman Empire in 
Miniatures, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
İstanbul:1988 

Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı Sarayı 
Müzesi Koleksiyonu, Arifî, 
Süleymannâme, TSMK, Hzn. 1517, y. 
220a 

Açıklama: Mohaç Savaşını gösteren bu minyatürün detayında birbirinden farklı 
silahlara ve askerî giyimlere sahip üç akıncı görülebilmektedir. Resmin en solunda 
elinde tekne kalkanı ve başında kartal tüyü bulunan akıncının düşmana kılıçla 
saldırdığı; resmin sağ altıda bulunan akıncının yay ile ok attığı ve sol altta bulunan 
zırhlı akıncının ise külünk kullandığı görülmektedir.  

  



 
 

  Resim Numarası: 37 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul Askerî 

Müze 
 
 

Açıklama: Akıncı Beyi Gazi Evrenos Bey’e ait zincir örme zırh.   
 

  



 
 

 
  Resim Numarası: 38 
Alındığı Kaynak: Erik Fischer, 'Melchior 
Lorck', vol. II The Turkish Publication, 
1626 edition, facsimile of a copy in the 
Royal Library, Copenhagen, and vol.III, 
catalogue raisonné, the Turkish 
Publication, Copenhagen, 2009.  
 

Eserin Bulunduğu Yer: Kopenhag 
Kraliyet Kütüphanesi  
 
 

Açıklama: Tarihî kaynaklara dayanarak; serhat kulu süvarilerinin akıncılar ve delilerle 
benzer askerî kıyafetlere ve silahlara sahip olduğu ifade etmek mümkündür. Ancak, 
onlarla ilgili tespit edilebilen görsel son derece azdır. Melchior Lorck Gravürlerinde 
“sınır askerî” olduğu belirtilen bu askerîn serhat kulu süvarisi olma ihtimali yüksektir. 
Askerin sarığının tepesindeki iki kuş tüyü, sapından uca doğru incelen perçemli kısa 
mızrak ve sol elinde tuttuğu topuz da bu olasılığı doğru olma ihtimalini 
yükseltmektedir. 
 

  



 
 

  Resim Numarası: 39a-b 
39a- Alındığı Kaynak:  Hans Weigel's 
'Habitus Praecipuorum Populorum ... das 
ist Trachtenbuch, Nuremburg  
39b- Alındığı Kaynak:  Illustrations de 
Les navigations, pérégrinations et 
voyages faicts en la Turquie par Nicolas 
de Nicolay 
 

39a- Eserin Bulunduğu Yer: Trinity 
College, Cambridge (ref: L.11.33). 
39b- Eserin Bulunduğu Yer: 
Bibliothèque Nationale de France 

39a-b Açıklama: Biri elinde baltasıyla; diğeri ise başlığını ve tekne kalkanını kartal 
tüyleri süslemiş eyerinin sol yanında topuzu belinde ise kılıcı asılı olan ve elinde 
mızrak taşıyan iki deli gravürü.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 
 

  Resim Numarası: 40 
Alındığı Kaynak: Nurhan Atasoy, 1582: 
Surname-i Hümayun: Düğün Kitabı, 
Koçbank Yay., İstanbul:1997. 

Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı Sarayı 
Müzesi. Hzn.1 344 
 

Açıklama: Bu minyatürde vücudunun çeşitli yerlerini kılıç, bıçak ve mızraklarla delen 
deliler görülebilmektedir. 
 

  



 
 

  Resim Numarası: 40 
Alındığı Kaynak: Antonie Laurent 
Castellan, Moeurs, Usages, Costumes Des 
Othomans V1 (1812) (French Edition) 
 

Eserin Bulunduğu Yer: The Gennadius 
Library- The American School of 
Classical Studies at Athens.  
 

Açıklama: 1812 yılında Antonie Laurent Castellan tarafından çizilen bu resimde solda 
bir sipahi sağda ise deli görülmektedir. Sipahi uzun tüfeği ve elindeki uzun piposuyla 
19. yüzyıla ait diğer sipahi görselleriyle büyük ölçüde uyuşmaktadır.  
Bu resimdeki delinin 15. ve 17. yüzyılda delileriyle kıyaslandığında bir hayli farklı 
olması ilk bakışta yadırgatıcı olsa da bu resim 19. yüzyıla ait yazılı kaynaklarla 
örtüşmektedir. Bu durum, 19. yüzyıla gelindiğinde delilerin büyük bir değişime 
uğradığını açık bir şekilde görsel olarak da ortaya koymaktadır.   
 

  



 
 

  Resim Numarası: 41a-b 
41a- Alındığı Kaynak: Peter Mundy's 
Album, "A briefe relation of the Turckes, 
their kings, Emperors, or Grandsigneurs, 
their conquests, religion, customes, 
habbits, etc" in İstanbul 1618.  
41b- Alındığı Kaynak: Hans Sloan's 
Album, "The Habits of the Grand Signor's 
Court"SL.5258, Turkey, c.1620, Folio 
66b. 
 

41a- Eserin Bulunduğu Yer: British 
Museum 
41b- Eserin Bulunduğu Yer: British 
Museum. 
 

41a-b Açıklama: Azeb askerleri 
 

 
  41a                 41b  



 
 

 
  Resim Numarası: 42 
Alındığı Kaynak: Bartolemeo von 
Pezzen, Ottoman Illustrations from: I 
Turchi. Codex Vindobonensis 8626 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Viyana Milli 
Kütüphanesi   
 

Açıklama: Tüfek, kılıç, yay ve hançer taşıyan azeb askerleri.  
Batılı ressamların resimlerinde ve Osmanlı minyatürlerine dayanarak Osmanlı 
okçularının boyunlarına yay asmasının çok yangın bir uygulama olduğu söylenebilir.  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  



 
 

  Resim Numarası: 43a-b 
43a- Alındığı Kaynak: Hans Sloan's 
Album, "The Habits of the Grand 
Signor's Court" SL.5258, Turkey, c.1620, 
Folio 64b. 
43b-Alındığı Kaynak: Ralambs 
Costumes-Book-1658 
 

43a- Eserin Bulunduğu Yer: British 
Museum.  
43b-Eserin Bulunduğu Yer: Swedish 
Royal Library  
 

43a-Açıklama: Elinde bir fitil ve bir tüfek, kuşağında kütüklük ve boynuz biçimli 
barutluk ve sağ tarafında gaddare tarzı bir kılıç taşıyan sekban askeri. 
43b-Açıklama: Elinde bir tüfek, boynuna astığı bir barutluk ve belinde bir saldırma, 
kütüklük ve kılıç bulunan levent. 
 

 
            43a                43b 
  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Resim Numarası: 44 
Alındığı Kaynak: Serpil Bağcı, Filiz 
Çağman, Günsel Renda ve Zeren Tanındı, 
Osmanlı Resim Sanatı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Ankara: 2012.  

Eserin Bulunduğu Yer: Tulû-i, 
Paşanâme, 1630 civ., LBL, Sloane 3584, 
y.20a.   
 

Açıklama: Kenan Paşa’nın Drama’ya Gidişini tasvir eden bu minyatürün detayında; 
Kenan Paşa’nın hemen önünde ellerinde hilal ağızlı baltalarıyla Paşa’nın saray halkı 
ve onların önünde ise kırmızı barataları ve ellerinde tüfekleriyle sekbanlar 
görülebilmektedir. 
 



 
 

 
  Resim Numarası: 45a-b 

45a- Alındığı Kaynak: 18. Yüzyılın 
Başında Osmanlı Kıyafetleri, Fransız 
Büyükelçisi Marquis Ferriol’un Hollandalı 
Ressam Van Mour’a Yaptırdığı 100 Resim, 
Apa Ofset, İstanbul:1980.  
45b Fotoğraf Telifi: © Victoria and Albert 
Museum.  

45a- Eserin Bulunduğu Yer: - 
45b- Eserin Bulunduğu Yer: Victoria and 
Albert Museum.  
 
 
 
 

 
45a-b Açıklama: 18. yüzyıldan itibaren Rumeli’ndeki tüfekli piyadelerin önemli bir 
bölümünü oluşturan Arnavut askerleri. Resim 45a’daki Van Mour’un çizdiği Arnavut askeri; 
kırmızı yelek ve kırmızı barata ve uzun tüfekleriyle 1663 yılında Evliya Çelebinin gördüğü 
Arnavut askerleriyle büyük benzerlikler taşımaktadır. Resim 45b’deki adı bilinmeyen bir 
Rum ressam tarafından 1809 yılında yapılan Arnavut askeri ise; beyaz kıyafetleri ve uzun 
tüfekleriyle 1717 yılında Mary Wortley Montagu’nun gördüğü Arnavut askerlerle 
benzerlikler taşımaktadır.  
 

  
45a       45b



 
 

   

                  46a                         46b 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Resim Numarası: 46a-b  
46a-b Alındığı Kaynak: Howard L. 
Blacmore, Arms and Armour, 
London:1965. 
46c- Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 

46a-b Eserin Bulunduğu Yer: - 
46c- Eserin Bulunduğu Yer: Newyork 
Metropolitan Museum. 
 

46a-b-cAçıklama: 16. yüzyılın başından 18. yüzyılın sonuna kadar Avrupa’da pek çok 
silah ve zırhların Osmanlı etkisinde olduğunu ortaya çok sayıda örneğe rastlamak 
mümkündür. Resim 46a’da sahip 17. yüzyıl Polonya Kazaklarının silah ve 
teçhizatlarının Osmanlı tarzına benzediği bir örneği görebilmek mümkündür. Resim 
46b’de, 17. yüzyılda Osmanlı tarzı bir Polonya veya Macaristan siperlikli miğferi; 
Resim 46c’de ise, 16. yüzyılın ikinci yarısında Nürnberg’de yapıldığı belirtilen 
Osmanlı tarzı siperlikli miğfer görülmektedir.    



 
 

  

  Resim Numarası: 47 
Alındığı Kaynak: Serpil Bağcı, Filiz 
Çağman, Günsel Renda ve Zeren Tanındı, 
Osmanlı Resim Sanatı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Ankara: 2012.  

Eserin Bulunduğu Yer:Nâdirî, 
Şehnâme, 1620 civ. Topkapı Sarayı 
Müzesi, Hzn.1124, y.18b-19a.   
 

Açıklama: Kırım Hanı Canbek Giray ile Erivanlı Karçagay Han’ın savaşını tasvir eden 
bu minyatürde Kırım Hanlığına bağlı kuvvetlerin geleneksel silahlar olan yay, kılıç ve 
mızraklarla savaşırken görülebilmektedir. Kırım Hanı Canbek Giray’ın başında 
peçelikli miğferle, halka örme zırhla ve kolçakla donandığı görülmektedir. Diğer 
askerlerin ise kırmızı baratalarla resmedildiği ve hafif süvariler olduğu 
gözlemlenmektedir. 



 
 

  Resim Numarası: 48a-b 
48a-b Alındığı Kaynak: Âsafî Dal 
Mehmed Çelebi ve Şecâ‘atnâme, Haz. H. 
Mustafa Eravcı, MVT Yayıncılık, 
İstanbul: 2009. 
 

48a-bEserin Bulunduğu Yer: - 
 
 

48a-bAçıklama: Şecâ‘atnâme adlı eserde yer alan bu minyatürlerde Tatarlar etkili bir 
şekilde kullandıkları yayları ve başlarına giydikleri börkleri veya kürklü kalpaklarıyla 
görülebilmektedir 
 

 
 
                           48a       48b 
 
 
 
 
 
                           
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Detay 
 
 
 
 
 
 
                          

  Resim Numarası: 49 
 
Alındığı Kaynak:  
 https://chesterbeatty.ie  

Eserin Bulunduğu Yer:  Tarih-i Sultan 
Süleyman ("Zafarnâme"), History of 
Sultan Süleyman, Dublin, Chester Beatty 
Library, MS 413, fol. 82a.    
 

Açıklama: Bu minyatürde Kanuni Sultan Süleyman’ın son seferi olan Zigetvar 
Seferinde Tatar askerlerinin nehri geçişi resmedilmektedir. Kırım Hanlığına bağlı 
Tatar askerleri bu minyatürde de geleneksel silahları olan yay ve kılıçla tasvir 
edildikleri görülmektedir. Başlarındaki börklerin ise yazılı kaynaklarda adı geçen 
Nogay, Şirinî, Mansûrî ve Avlatî gibi börklerden biri olduğu düşünülmektedir.  

https://chesterbeatty.ie/


 
 

 
         50a          50b   50c 
 
 
  

Resim Numarası: 50 a-b-c 
50a-b-c Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 

50a-b Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul 
Askerî Müze. 
50c Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı 
Sarayı Müzesi. 

50a Açıklama: Bozdoğan tarzı topuz örneği. 
50b Açıklama: Gürz tarzı topuz örneği. 
50c  Açıklama: Salık tarzı topuz örneği. 



 
 

  
  

Resim Numarası: 50d  
50d Alındığı Kaynak:  
 https://chesterbeatty.ie  

50d Eserin Bulunduğu Yer: 
Süleymannâme, Dublin, Chester Beatty 
Library, T. 406, y.3a 

50d Açıklama: II. Bayezid Devrinde, 15. yüzyılın sonlarında, Bursa’da yapıldığı 
düşünülen ve Hz. Süleyman hakkında yazılan Süleymannâme adlı eserde yer alan bu 
erken dönem minyatürün detayında hayvan başlı bir topuz ve şeşperler dikkati 
çekmektedir. İnsan ve hayvan figürü bulunan topuzların özellikle İran ve Azerbaycan 
bölgesinde varlıklarını 18. yüzyıla kadar devam ettirdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca; 
askerlerin boyun bölgesinde bulunan yaka zırhları da Osmanlılarda bu zırhların 
kullanımının eski olduğuna işaret etmektedir. 

Resim Numarası: 50e 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Milli 
Azerbaycan Tarihi Müzesi. 
 

Açıklama: Milli Azerbaycan Tarihi Müzesinde bulunan hayvan başlı topuz. 
 

https://chesterbeatty.ie/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Resim Numarası: 51 
Alındığı Kaynak: Tülin Çoruhlu, 
“Gürz”, DİA, Cilt: 14, Yıl:1996, s.327-
328, s.327. 

Eserin Bulunduğu Yer: - 
 

Açıklama: Tülin Çoruhlu tarafından Müzelerdeki örneklerden ve minyatürlerden yola 
çıkarak yapılan bozdoğanın tarzı topuz başlığı çeşitleri.  
 



 
 

 

 
52a      52b 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  Resim Numarası: 52a-b 
52a-b Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 

52a Eserin Bulunduğu Yer: Belgrat 
Askerî Tarih Müzesi 
52b- Eserin Bulunduğu Yer: Newyork 
Metropolitan Museum, 

52a-b Açıklama: Osmanlı topuzlarının yekpare bir şekilde aynı metalden yapılabildiği 
gibi farklı materyallerin birleşiminden de yapılabildiği görülmektedir. Müze ve 
koleksiyonlardaki örneklerin yoğunluğundan özellikle metal baş-ahşap sap 
uygulamasının son derece yaygın olduğu anlaşılmaktadır.  



 
 

 
                 53a                                                    53b  

  Resim Numarası: 53a-b 
53a-b Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 

53a Eserin Bulunduğu Yer:  Edirne 
İslam Eserleri Müzesi  
53b Eserin Bulunduğu Yer:  Topkapı 
Sarayı Müzesi 

53a Açıklama: Şeşperler genellikle altı yapraklıdır. Ancak, resimde de görülebileceği 
üzere; Osmanlı İmparatorluğunda sekiz yapraklı şeşperlere de sıkça rastlanmaktadır. 
Çelikten mamul bu şeşperin sapının sık bir şekilde uzanan helezoni yivlere sahip 
olduğu görülmektedir. Topuzların yanı sıra balta ve külünklerde de sıklıkla görülen bu 
yiv ve şeritler estetik bir görünümün yanında sapın elden kolaylıkla kaymamasını da 
sağlamaktadır. 
53b Açıklama Gövdesinde helezoni şeritler halinde kitabeler bulunan bu şeşper 
örneğinde en dikkat çekici hususlardan biri; şeşperin sivri birleşim noktalarında küçük 
halkalara bulunmasındadır. Bu halkaların ucuna salıklar gibi küçük toplarla 
nihayetlenen zincirler asıldığı düşünülmektedir. Sol tarafta ise Resim 50c’deki salık 
topuzun bir başka açıdan görüntüsü bulunmaktadır. 



 
 

   

 
       54a          54b               54c 
  

  Resim Numarası: 54a-b-c 
54a Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 
54b Fotoğraf Telifi: © David_Collection 
Copenhagen 88 2003  
54c Fotoğraf Telifi: © Moscow Kremlin 
Museums 

54a Eserin Bulunduğu Yer: Newyork 
Metropolitan Museum, 
54b Eserin Bulunduğu Yer: 
David_Collection Copenhagen   
54b Eserin Bulunduğu Yer: Moscow 
Kremlin Museums.  

54a-b-c Açıklama: 17. ikinci yarısı veya 18. yüzyıl başı Osmanlı bozdoğanları. Bu 
bozdoğanlar törenlerde kullanılmak veya diplomatik hediye olarak verilmek amacıyla 
yapılmıştır.  



 
 

 
  

  Resim Numarası: 55 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen   Eserin Bulunduğu Yer: Belgrat Askerî 

Tarih Müzesi  
Açıklama: Estetik yanları zayıf olmasına karşın oldukça güçlü ve sağlam oldukları 
görülen Osmanlı gürzlerinin en eski örneklerinden bazıları 2011 yılında Belgrat Askerî 
Tarih Müzesinde tespit edilmiştir. Bu örneklerin 14. yüzyılın ikinci yarısına ait olduğu 
belirtilmektedir. 



 
 

  

Resim Numarası: 56 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul Askerî 

Müze 
 

Açıklama: Bu resimde de görülebileceği üzere bazı Osmanlı gürzlerinin baş kısımları, 
kürenin çapı boyunca eşit aralıklarla bölünmüş şekilde 0,2 cm. ilâ 0,5 cm. arasında 
değişen derinliklerde yivlere sahiptir.  Bu tarz gürzler bozdoğanlara baş şekli olarak en 
yakın grubu teşkil etmektedirler. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Resim Numarası: 57 
Alındığı Kaynak: Nigar Anafarta, 
Hünernâme Minyatürleri ve Sanatçıları, 
Yapıkredi Yayınları, Doğankardeş 
Matbaası, İstanbul:1969. 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı Sarayı 
Müzesi Hazine Kütüphanesi Hzn.1523. y. 
68b 
 

Açıklama: Orhan Bey’in büyük bir gürzü kaldırmasını tasvir eden bu minyatür; gürz 
kaldırmanın Osmanlı padişahları arasında Orhan Bey döneminden beri uygulanan bir 
spor olduğuna işaret etmektedir.  
 



 
 

 
60a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
60b 

  Resim Numarası: 58a-b 
58a-bAlındığı Kaynak: Nigar Anafarta, 
Hünernâme Minyatürleri ve Sanatçıları, 
Yapıkredi Yayınları, Doğankardeş 
Matbaası, İstanbul:1969. 
 

58a Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı 
Sarayı Müzesi Hazine Kütüphanesi 
Hzn.1523. y. 162b 
58b Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı 
Sarayı Müzesi Hazine Kütüphanesi 
Hzn.1523. y. 207b 

58a-b Açıklama: Şeşper atmanın özellikle Osmanlı padişahları tarafından çok sevilen 
bir spor olduğuna işaret eden çok sayıda yazılı ve görsel veri bulunmaktadır. 60a’da 
Fatih Sultan Mehmet’in Yılanlı Sütuna şeşper atması tasvir edilmiştir. 60b’de ise 
Yavuz Sultan Selim’in Dulkadiroğullarına yaptığı sefer sonrası Küskün Deresi 
civarında şeşperle avlanmasının sahnelendiği görülmektedir. 



 
 

  
        59a      59a Detay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                59b  
 
 
 
 
 
 
  

  Resim Numarası: 59a-b 
59aAlındığı Kaynak: Nigar Anafarta, 
Hünernâme Minyatürleri ve Sanatçıları, 
Yapıkredi Yayınları, Doğankardeş 
Matbaası, İstanbul:1969. 
59b Alındığı Kaynak: Esin Atıl, 
Süleymanname: The Illustrated History of 
Süleyman the Magnificient, Washinton ve 
New York, 1986. 

59a Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı 
Sarayı Müzesi Hazine Kütüphanesi 
Hzn.1523. y. 132b 
59b Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı 
Sarayı Müzesi Koleksiyonu, Arifî, 
Süleymannâme, TSMK, Hzn. 1517, y. 
459a 

59a Açıklama: Nakkaş Osman tarafından resmedilen II. Murat’ın cülus sahnesinde 
padişahın yanında yer alan üç silahtarın birinin kılıç, birinin yay ve birinin bozdoğan 
tuttuğu görülmektedir. Bunun gibi minyatürler, topuzların kılıç ve yayla birlikte 
sembolik değere sahip üç silahtan biri olduğunu ortaya koymaktadır. 
59b Açıklama: Bu minyatürde Kanuni Sultan Süleyman’ın 1543 yılındaki Macaristan 
Seferine çıkarken elinde bir çeşit gürz tuttuğu görülmektedir ki; kompozisyona 
bakıldığında bu gürzün sembolik bir anlam taşıdığı ifade edilebilir.  



 
 

 
 
 
 
 
 
  
  

  Resim Numarası: 60 
Alındığı Kaynak: Serpil Bağcı, Filiz 
Çağman, Günsel Renda ve Zeren Tanındı, 
Osmanlı Resim Sanatı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Ankara: 2012. 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Talîkîzâde, 
Şehnâme-i Hümâyûn, 1596-1600, Türk 
ve İslam Eserleri Müzesi, T.1965, y.119b. 
 

Açıklama: Nakkaş Hasan tarafından yapılan ve Haçova Meydan Muharebesi 
sonrasında Padişahın İstanbul’a girişini tasvir eden bu minyatürde yer alan detaylarda; 
İstanbul’a girişte sadece padişahın değil nerdeyse tüm Osmanlı devlet ricalinin 
ellerinde zaferin bir nişanesi olarak bozdoğan ve gürzlerini havaya kaldıracak şekilde 
tutmuş oldukları görülmektedir.  



 
 

  

  Resim Numarası: 61 
Alındığı Kaynak:   Gül İrepoğlu, Levni, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
İstanbul:1999. 
 

Eserin Bulunduğu Yer:   Surnâme-i 
Vehbî’den Topkapı Sarayı Müzesi, III. 
Ahmed, nr. 3593). 
 

Açıklama:  Osmanlı minyatürlerinde süvarilerin topuzlarını genellikle eyerlerinin sol 
tarafında taşıdığı görülmektedir. Levnî tarafından nakşedilen Surnâme-i Vehbî’de de 
bu hususu çeşitli minyatürlerin detaylarında görebilmek mümkündür.  



 
 

   
                                   62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 63 
 
 
 
 
 
 
  

  Resim Numarası: 62-63 
Fotoğraf Telifi:  © Serkan Emir Erkmen 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Sofya Askerî 
Müzesi 
 
 

62 Açıklama: 14 ilâ 16. yüzyıl aralarına tarihlenen çift hilal ağızlı balta.  Klasik 
Dönem Osmanlı çift hilal ağızlı baltalarında her iki ağızın da aynı ebatta olduğu 
görülmektedir.  
63 Açıklama: 14 ilâ 16. yüzyıl aralarına tarihlenen hilal ağızlı iki balta türü.  En soldaki 
balta, tek hilal ağız ve bir ve sivri tepelikli örneği temsil ederken en sağdaki balta tek 
hilal ağızlı ve sivri arkalıklı örneği temsil etmektedir. 



 
 

 
 
 
 

                                          

  Resim Numarası: 64 
 Fotoğraf Telifi:  © Serkan Emir Erkmen 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Edirne Türk ve 
İslam Eserleri Müzesi 
 
 

Açıklama:  Çift ağzı hilal biçiminde ve tepelik kısmında yaprak biçiminde yassı bir 
mızrak ucunu andıran bir temren bulunan bu balta başladığında tepeliklerin hafif 
eğimli olduğu görülmektedir. 



 
 

 
65a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  Resim Numarası: 65a-b 
65a-b Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 
 

65a Eserin Bulunduğu Yer: Newyork 
Metropolitian Museum 
65b Eserin Bulunduğu Yer: Edirne Türk 
ve İslam Eserleri Müzesi 
 
 
 

65a-bAçıklama: Tek ağzı hilal biçiminde, arkalığında ise silindir veya kare biçiminde 
tokmak bulunan Osmanlı balta türlünden iki örnek. 65b’deki detayda kayı damgası 
görülebilmektedir. 



 
 

 
66a 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  66b 
  

  Resim Numarası: 66a-b 
66a Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 
66b Fotoğraf Telifi: © Muzeum 
Narodowe Krakow 

66a Eserin Bulunduğu Yer: Edirne Türk 
ve İslam Eserleri Müzesi  
66b Eserin Bulunduğu Yer: Muzeum 
Narodowe Krakow 

66a Açıklama: Tek ağzı hilal biçiminde, arkalık kısmında ise külünklerdeki gibi 
kargaburnu şeklinde bir temren olan Osmanlı baltası. 
66b Açıklama: Polonyalı askerî tarih ressamı Juliusz Kossak tarafından 1886 yılında 
yapılan bu resimde II. Viyana Kuşatması sonrası Polonyalıların eline geçen bir 
Osmanlı savaş atı resmedilmiştir. Görsel veriler, müzelerdeki örnekler ve yazılı 
kaynaklardaki taramalar sonucu resimlerini yaptığı bilinen Juliusz Kossak’ın Osmanlı 
atını; zengin süslemelere sahip binit takımları, mavi kadife kaplı eyer, süslü çaprak ve  
eyer sol yanına çaprazlamasına asılı balta, üçlü savaş ciridi ve sadakta asılı bir yay ile 
gerçeğe uygun bir şekilde tasvir ettiği görülmektedir.        



 
 

  

Resim Numarası: 67 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen Eserin Bulunduğu Yer: Belgrat Askerî 

Tarih Müzesi  
Açıklama: 16. yüzyıl Osmanlı silahlarından bazılarının bulunduğu bu resimde; en 
sağda uzun saplı ve karga burunlu bir Osmanlı külünkü, ortada hilal ağızlı, yaprak 
biçiminde sivri tepelik ve arkalıklı Osmanlı baltası, en solda ise küçük hilal ağızlı ve 
uzun dikdörtgen arkalıklı bir başka Osmanlı baltası bulunmaktadır.   



 
 

 
                                            68a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           68b 
  

  Resim Numarası: 68a-b 
68a Alındığı Kaynak: Surnâme-i 
Hümâyun, Haz. Nurhan Atasoy, Koç 
Kültür ve Sanat, İstanbul:1997.  
67b Alındığı Kaynak: Topkapı Saray 
Arşivinden 19. Yüzyıl Fotoğrafları, Haz. 
Fahriye Bayram ve Ülkü Altındağ, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, Ankara:2008. 
 

68a Eserin Bulunduğu Yer: Surnâme-i 
Hümâyun, Topkapı Sarayı Müzesi, 
Hzn.1344.  
68b Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı 
Sarayı Müzesi 

68a Açıklama: Eyüp Sultan dervişlerini tasvir eden bu minyatürde, dervişlerin elinde 
büyük hilal baltalar bulunduğu görülmektedir. 
68b Açıklama: Abdullah Freres tarafından 19. yüzyılın sonlarında çekilen bu 
fotoğrafta iki dervişten birinin elinde balta tuttuğu görülmektedir.  



 
 

 
 
 

  69a          69b   

  Resim Numarası: 69a-b 
69a-b Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 
 

69a Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı 
Sarayı Müzesi 
69b Eserin Bulunduğu Yer: Edirne Türk 
ve İslam Eserleri Müzesi  
 

69a Açıklama: 2009 yılında çekilmesi sebebiyle çözünürlüğü düşük olan bu fotoğraf, 
klasik biçimli Osmanlı baltalarının tipik ama zengin süslemeli bir örneğini temsil 
etmektedir. 
69b Açıklama: 18. yüzyıla tarihlenen bu çokgen ağızlı Osmanlı baltası, silindirik 
tokmak arkalığı sapının ucundaki mızrak biçimli temreniyle nadir rastlanan bir 
örnektir. 



 
 

      
69c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69d 

  Resim Numarası: 69c-d 
69c-d Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 
 

69c Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı 
Sarayı Müzesi 
68d Eserin Bulunduğu Yer: Paris 
Louvre Museum   
 

68c Açıklama: Çokgen ve geniş ağızlı Osmanlı Baltası 
68d Açıklama: Geniş ağızlı ve yarım hilal biçiminde olan ve arkasında büyük bir 
tokmak bulunan bu baltanın derviş baltası olduğu düşünülmektedir.   



 
 

  
  Resim Numarası: 70a-b-c 
70a Fotoğraf Telifi: © Victoria and 
Albert Museum..  
70b-c Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen  
 

70a Eserin Bulunduğu Yer: Victoria and 
Albert Museum.  
70b Eserin Bulunduğu Yer: Sofya 
Askerî Müzesi 
70c Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul 
Askerî Müzesi 
 

70a Açıklama: Adı bilinmeyen bir Rum ressam tarafından 1809 yılında yapılan 
Osmanlı geniş ağızlı sırıklı baltalarını gösteren resim. 
70b Açıklama: 16. yüzyıl geniş ağızlı baltaları 
70c Açıklama: Avrupa Devletlerinden ele geçirilen geniş ağızlı sırıklı baltalar. 
  

 
70a                                                                               70b 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              70c 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Resim Numarası: 71-72a-b 
71 Alındığı Kaynak: Costumes anciens 
et modernes: habiti antichi e moderni di 
tutto il mondo. Drawn by Cesare Vecellio 
(ca. 1521-1601).  
72a- Alındığı Kaynak:  Hans Weigel's 
'Habitus Praecipuorum Populorum ... das 
ist Trachtenbuch, Nuremburg  
72b Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen  

71 Eserin Bulunduğu Yer: - 
72a- Eserin Bulunduğu Yer: Trinity 
College, Cambridge (ref: L.11.33). 
72b Eserin Bulunduğu Yer: Belgrat 
Askerî Tarih Müzesi 
 
 
 

71 Açıklama: Cesare Vecellio tarafından 16 yüzyılın ikinci yarısında çizilen bu 
gravürde bir Osmanlı askeri elinde günümüzde kullanılan el çekiçlerine benzer bir 
külünkle resmedilmiştir. 
72a- Alındığı Kaynak:  Hans Weigel tarafından çizilen bu gravürde Osmanlı askeri 
elinde, kargaburnu şeklinde bir ağza ve uzun arkalığa sahip bir külünkle 
resmedilmiştir. 
72b- Alındığı Kaynak: Üstte bir Osmanlı baltası ve altta Karga burnunun ucu yukarı 
doğru düzleşen bir 16. yüzyıl Osmanlı külünkü. 

 
 71           72a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       72b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
  

  Resim Numarası: 73 
Alındığı Kaynak:  
https://worcester.emuseum.com/  
Fotoğraf Telifi: © The John Woodman 
Higgins Armory Collection 
 

Eserin Bulunduğu Yer: The John 
Woodman Higgins Armory Collection 
 

Açıklama: Bazı külünk örneklerinde; baş ve sapların kısımlarının altın, tombak veya 
gümüşle; sapın gövdesinin ise başta kadife olmak üzere çeşitli kumaşlarla kaplandığı 
görülmektedir.  
 

https://worcester.emuseum.com/


 
 

 

 
                                          73a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  73b  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim Numarası: 74a-b 
 
73aAlındığı Kaynak: Banu Mahir, 
Osmanlı Minyatür Sanatı, Kabalcı 
Yayınevi, İstanbul:2014. 
73b Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen  

73a Eserin Bulunduğu Yer: Ali Şîr 
Nevâî, Hamse, Topkapı Sarayı Müzesi 
Hazine Kütüphanesi Hzn.802, y. 86b 
73b Eserin Bulunduğu Yer: Tahran 
Gülistan Sarayı Müzesi 

73a Açıklama: “Külünk-i Ferhadi” adlı büyük külük türü ismini Ferhad ile Şirin 
hikayesinde Ferhat tarafından dağı delmek için kullanılan büyük kazmadan aldığı 
düşünülmektedir. Bu minyatürde Ferhat elinde büyük bir kazma ile Şirinle 
karşılaşmaktadır. 
73b Açıklama: Tahran Gülistan Sarayı Müzesinde bulunan 1867 yılında Nasreddin 
Şah tarafından kullanılan tören külünkü. 



 
 

  

  

 Resim Numarası: 75 
Alındığı Kaynak: Nigar Anafarta, 
Hünernâme Minyatürleri ve Sanatçıları, 
Yapıkredi Yayınları, Doğankardeş 
Matbaası, İstanbul:1969. 

Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı Sarayı 
Müzesi Hazine Kütüphanesi Hzn.1523. 
y.94a 
 

Açıklama: Nakkaş Osman tarafından nakşedilen ve I. Murat’ın şehit edilmesi 
sonrasında suikastçının öldürülmesini tasvir eden bu minyatürde; Osmanlı silahlarına 
dair birden çok önemli husus dikkat çekmektedir. Minyatürün en solunda bir kapıkulu 
askeri elinde “Külünk-i Ferhadi” olduğunu düşündüğümüz bir külünkü çift elle 
kullanmaktadır. Minyatürün en sağındaki saray oğlanının elindeki mızrağın renkli 
olması dikkat çekmektedir. Onun hemen önünde ise bir yeniçeri elinde bir tür nobut 
olduğunu düşündüğümüz bir sopa kullanmaktadır. Arka tarafta ise kulverin cinsi bir 
topu ve top arabasını görebilmek mümkündür.  
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Resim Numarası: 76 
Alındığı Kaynak:- Eserin Bulunduğu Yer: - 

 
Açıklama: Çeşitli Osmanlı minyatürlerinde görülen; yeniçeriler, zabitler ve çeşitli 
saray görevlilerinin ellerinde taşıdığı asaların gösteren örnekler.  



 
 

 
  Resim Numarası: 77a-b 
77a- Alındığı Kaynak: Peter Mundy's 
Album, "A briefe relation of the Turckes, 
their kings, Emperors, or Grandsigneurs, 
their conquests, religion, customes, 
habbits, etc" in İstanbul 1618.  
77b- Alındığı Kaynak: Ralambs 
Costumes-Book-165 

77a- Eserin Bulunduğu Yer: British 
Museum 
77b- Eserin Bulunduğu Yer: Swedish 
Royal Library   
 
 

77a-b Açıklama: Görsel veriler saray görevlilerinin ve yeniçeri zabitlerinin taşıdığı 
bazı asaların tepe kısmında prizmatik veya yuvarlak başlıklar olduğu görülmektedir. 
 

 
 
 
 
         77a                                                                       77b 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Resim Numarası: 78 
Alındığı Kaynak: Nigar Anafarta, 
Hünernâme Minyatürleri ve Sanatçıları, 
Yapıkredi Yayınları, Doğankardeş 
Matbaası, İstanbul:1969. 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı Sarayı 
Müzesi Hazine Kütüphanesi Hzn.1523, 
y.81a.  
 

Açıklama: Hünernâme minyatürlerindeki bu detayda; I. Murat’ın bir sopayla kaplan 
avlaması sahnelenmektedir.  Uç kısmında içe doğru eğimli bir topuz başı bulunan ve 
kısa ve kalın olduğu bu sopanın “çomak” veya “bilik” adı verilen sopa türlerinden 
olduğu düşünülmektedir. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  Resim Numarası: 79 
Alındığı Kaynak: Serpil Bağcı, Filiz 
Çağman, Günsel Renda ve Zeren Tanındı, 
Osmanlı Resim Sanatı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Ankara: 2012.  

Eserin Bulunduğu Yer: Ahmedî, 
İskendernâme, Venedik, Bibloteca 
Nazionale Marciana,1460 civ. Cod. Or. 
XC (57), y.240b-241a. 
 

Açıklama: Kûpal veya çevgan adı verilen sopa türleri.  Ahmedî’nin 
İskendernâme’sinin 1460 tarihi bir yazmasında, Yıldırım Bayezid’in Cülusu 
sahnesinde, iki kişinin ellerinde bu tür sopaların bulunması; bu sopaların kullanımının 
Osmanlı İmparatorluğunda oldukça eski olduğuna işaret etmektedir. 
 



 
 

  Resim Numarası: 80 
Alındığı Kaynak: Ralambs Costumes-
Book-165 

Eserin Bulunduğu Yer: Swedish Royal 
Library   
 
 

Açıklama: Sol üstte yer alan resimde beylik çoban olduğu belirtilen kişinin elinde uzun 
bir nobut, sağ altta hacı olduğu belirtilen kişinin elinde ise kısa nobut bulunmaktadır.  
 

 
 
 
 
  



 
 

 
 
  

  Resim Numarası: 81 
Alındığı Kaynak: Murat Özveri ve Şinasi 
Acar, “Osmanlı’da Bir Fırlatma Silahı: 
Lobut” Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 
Sayı: XVIII/1 Yıl: 2016, ss. 71-88. 

Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul Askerî 
Müze 
 
 

Açıklama: İstanbul Askerî Müzede sergilendiği belirtilen nobut türleri.   
 



 
 

 
82a 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

            82b 
 

 
 
  
  
   

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Resim Numarası: 82a-b 
82a Alındığı Kaynak: Gül İrepoğlu, 
Levnî, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
İstanbul:1999. 
82b Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 

82a Eserin Bulunduğu Yer: Surnâme-i 
Vehbî’den Topkapı Sarayı Müzesi, III. 
Ahmed, nr. 3593). 
82b Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı 
Sarayı Müzesi 

82 a-b Açıklama:  Surnâme-i Vehbî’de Levnî tarafından nakşedilen ve bir yeniçeri 
ağasının beraberindeki askerlerle geçişini tasvir eden bu minyatürde; askerlerin 
ellerindeki mızrakların temren ile sapın birleştiği noktalarda alt alta gelen metal 
boğumlar dikkat çekicidir. 82b’de de görüldüğü üzere 15. ve 16. yüzyıl Osmanlı 
mızraklarında genellikle tek boğum halinde olan ve çoğunlukla kostaniçe tarzı 
mızraklarda görülen bu uygulamanın, 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı mızraklarında iki 
boğumlu olacak şekilde yaygınlaştığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, yine topuzların eyerin 
sol tarafına asıldığını bu minyatürde de görebilmek mümkündür.  



 
 

 
83a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

83b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Resim Numarası: 83a-b 
83a Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 
83b Alındığı Kaynak: Ottoman Empire 
in Miniatures, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, İstanbul:1988 

83a Eserin Bulunduğu Yer: Milli 
Azerbaycan Tarihi Müzesi 
83b Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı 
Sarayı Müzesi Koleksiyonu, Arifî, 
Süleymannâme, TSMK, Hzn. 1517. 

83a Açıklama: Milli Azerbaycan Tarihi Müzesinde sergilenen ve 14. yüzyıla 
tarihlenen 83a’daki mızrak, arkasındaki kayışı ve perçemiyle tipik bir Türk süvari 
mızrağını temsil etmektedir.  
83b Açıklama: Süleymannâme minyatüründeki bu detayda, sağ altta bir Rumeli 
süvarisinin elinde görülen mızrak formunun 83a’daki mızrağın tipinde olduğu ve bu 
mızrak tipinin görülmektedir. Bu mızrak tipi 17. yüzyılın sonuna kadar Osmanlı 
süvarileri tarafından kullanılmıştır. Minyatürün solunda ise kırmızı perçemleriyle 
(bayrak) daha kısa süvari mızrağı kullanan kapıkulu süvarileri bulunmaktadır.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  Resim Numarası: 84 
Alındığı Kaynak: Gül İrepoğlu, Levnî, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
İstanbul:1999. 

Eserin Bulunduğu Yer: Surnâme-i 
Vehbî Topkapı Sarayı Müzesi, nr.2143, 
y.13b  
 

Açıklama:  Levnî minyatüründe elinde çift uçlu mızrak taşıyan bir Osmanlı süvarisi 
görülmektedir. Ayrıca alttaki detayda süvarinin ayağını kazan üzengiye yerleştirme 
biçimi de dikkat çekicidir.  



 
 

 
                          85a                                                 85a Detay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         85b 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    85b Detay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  Resim Numarası: 85a-b 
85a-b Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 
 

85a Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul 
Askerî Müze 
85b Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul 
Deniz Müzesi 

85a Açıklama: Duvarda uzun Osmanlı mızrakları altta ise savaş ciritleri 
görülmektedir. 
85b Açıklama: Çeşitli türlerdeki 18. ve 19. yüzyıl Osmanlı mızrakları.  



 
 

 
86a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  Resim Numarası: 86a-b 
86a Fotoğraf Telifi: © David_Collection 
Copenhagen 
86b Alındığı Kaynak: El Tarâbulusî, 
Kitab al-Makhzun li Arbab al-Funun. 

86a Eserin Bulunduğu Yer:  
David_Collection Copenhagen, 19/2001  
86b Eserin Bulunduğu Yer: 
Bibliothèque Nationale de France, 
Département des manuscrits, Arabe 2824, 
y. F53v 

86a Açıklama: Memlûk döneminden kalma bir furusiyya yazmasından kalan bir 
minyatür. Sayfada bir piyadenin delikli bir tahta üzerinde gerçekleştiği talimi 
gösterilmektedir. 
86b Açıklama: Memlûk dönemi bir başka furusiyya yazmasında atlı mızrak talimi. 



 
 

 
 
  

  Resim Numarası: 87 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen 
 

Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul Askerî 
Müze 
 

Açıklama: Meydan muharebeleri sonrasında veya fethedilen kalelerin 
cebehânelerinden ganimet olarak ele geçirilen Avrupa tipi sırıklı silahlardan örnekler. 
 



 
 

 
 
  

  Resim Numarası: 88 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen 
 

Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul Askerî 
Müze 
 

Açıklama: Osmanlı yapımı kancalı sırıklı silahlardan günümüze ulaşmış bir örnek.  
 



 
 

 
  

  Resim Numarası: 89 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen 
 

Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul Askerî 
Müze 
 

Açıklama: Osmanlı savaş ciritlerinden örnekler.  
 



 
 

 
  90a                 90b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Resim Numarası: 90a-b 
90a Alındığı Kaynak:  Hilmi Aydın, 
Sultanların Silahları, Topkapı Sarayı 
Koleksiyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Ankara: 2012. 
90b Alındığı Kaynak: Sztuka Islamu w 
Zbiorach Polskich, Zdzislaw Zygulski 
Jun., Wydawnictwa Artystyczne i 
Filmowe, Warszawa:1989.  

90a Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı 
Sarayı Müzesi 
90b Eserin Bulunduğu Yer: Muzeum 
Naradowe w Krakowie 

90a-b Açıklama: Osmanlı savaş ciritlerinin bir kubur içinde üçlü bir şekilde 
taşınmasının son derece yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, aşağıdaki 17. yüzyıla 
ait iki örnekte de görülebileceği üzere; silindir ve dikdörtgen formunda olan baş 
kısmındaki metal kaplamaların üzerinde, genellikle kazıma tekniğiyle yapılmış bitkisel 
süslemeler veya sülüs yazıların sıklıkla başvurulan sanatsal uygulamalar olduğu tespit 
edilmiştir.  



 
 

 
 
 
 
 
 
  

  Resim Numarası: 91 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen  Eserin Bulunduğu Yer: Newyork 

Metropolitan Museum 
 

Açıklama: Müze ve özel koleksiyonlarda Osmanlı savaş ciritlerinin bir kubur içinde; 
tek balçaklı bir kısa bir meç ve bir veya iki cirit olarak taşındığı örneklere de sıklıkla 
rastlanmaktadır.  Newyork Metropolitan Müzesinde bulunan aşağıdaki örnekte görülen 
balçaktaki ejder motifinin 15. ve 18. yüzyıl Osmanlı kılıçlarında son derece yaygın 
olduğu görülmektedir.  
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  Resim Numarası: 92a-b 
92a Alındığı Kaynak: Lale Devri 
Ressamı Van Mour'un Çizimleriyle 
Osmanlılar Kıyafet Albümü, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 
İstanbul:2013. 
92b Alındığı Kaynak: Özdemir Nutku, 
IV. Mehmet’in Edirne Şenliği (1675) 
TTK, Ankara:1987. 

92a Eserin Bulunduğu Yer: - 
92b Eserin Bulunduğu Yer: Surnâme-i 
Vehbî’den Topkapı Sarayı Müzesi, III. 
Ahmed, nr. 3594). 

92a Açıklama: Atlı cirit oyunu 
92b Açıklama: Yaya olarak oynanan menzil ciridi.  



 
 

 
 
 
  

  Resim Numarası: 93 
Alındığı Kaynak: Hisart Canlı Tarih ve 
Diorama Müzesi Kataloğu 
Fotoğraf Telifi: 
© Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi 

Eserin Bulunduğu Yer: Hisart Canlı 
Tarih ve Diorama Müzesi  

Açıklama: Selçuklu, Karahanlı ve Erken Dönem Osmanlılara ait olduğu belirtilen kılıç 
namluları.  
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  Resim Numarası: 94a-b 
94a-b Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 

94a Eserin Bulunduğu Yer: Newyork 
Metropolitan Museum 
94b Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı 
Sarayı Müzesi 

94a Açıklama: 1330-340 yılları civarlarında Isfahan ekolüyle yapılan bu İlhanlı Devri 
Şehnâme minyatürü örneğinde de görülebileceği üzere 14. ve 15. yüzyıllarda eğimli 
kabzalar Türk-İslam Dünyasında son derece yaygındır. 
94b Açıklama: Günümüzde Topkapı Sarayında bulunan Fatih Sultan Mehmet’e ait 
kılıçta da bu kabza biçimi görülmektedir.  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ters “L” topuzlu kabza kabza                                       Armudî kabza topuzlu kabza 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Yatağan Kabzası 
 
 
 
 
      Karabela Kabza 

  Resim Numarası: 95 
Fotoğraf Telifi: - Eserin Bulunduğu Yer: - 
Açıklama: Bazı Osmanlı kabza topuzu türlerini ve dört kollu balçakları gösteren 
çizimler 



 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
  

  Resim Numarası: 96 
Fotoğraf Telifi: - Eserin Bulunduğu Yer: - 
Açıklama: 18. yüzyıldan itibaren tören kılıçlarında “T” biçimli balçakların yanı sıra 
hilal ve istiridye biçiminde balçaklar da yaygınlaşmaya başlamıştır.  
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  Resim Numarası: 97a-b 
97a-b Alındığı Kaynak: Hilmi Aydın, 
Sultanların Silahları, Topkapı Sarayı 
Koleksiyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Ankara: 2012. 

97a-b-c Eserin Bulunduğu Yer: 
Topkapı Sarayı Müzesi  

97a Açıklama: Kanuni Sultan Süleyman’â ait meç ve kın. 
97b Açıklama: I. Ahmet’e ait meç  
97c Açıklama:  Fatih Sultan Mehmet’e ait bir kılıç. Orta Çağ Türk-İslam kılıçları 
içinde 14. yüzyıldan itibaren görülmeye başlanan mahmuzlar ve yalmanlar, 15. 
yüzyıldan itibaren iyice belirginleşmeye başlamış ve yalmanlı eğri Türk kılıçlarının 
erken örnekleri ortaya çıkmıştır.  



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Resim Numarası: 98 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen Eserin Bulunduğu Yer:  İstanbul Askerî 

Müze 
 

Açıklama: Yavuz Sultan Selim’e ait yalmanlı eğri Türk kılıcı 
 



 
 

 
  

  Resim Numarası: 99a 
Fotoğraf Telifi: © Victoria and Albert 
Museum. 

Eserin Bulunduğu Yer:  Victoria and 
Albert Museum. 
 

Açıklama: 17. yüzyıl başı klasik bir yalmanlı eğri Türk kılıcı. Kılıcın namlusu 17. 
yüzyılın başlarına ait olmakla birlikte; üslup özelliklerinden fildişi kabza ve metal 
balçağının 19. yüzyılda yeniden yapıldığı anlaşılmaktadır.  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Resim Numarası: 99b 
Fotoğraf Telifi: © Newyork Metropolitan 
Museum ve © Serkan Emir Erkmen 

Eserin Bulunduğu Yer: Newyork 
Metropolitan Museum. 

Açıklama: Kanuni Sultan Süleyman’a ait altın kaplamalı Şam İşi (Dımışkî) çelikten 
yalmanlı eğri Türk kılıcı.  
 



 
 

 
      100a 
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  Resim Numarası: 100a-b 
100aAlındığı Kaynak: İstanbul Askerî 
Müze Kataloğu: 1988.  
100b Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 

100a Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul 
Askerî Müze 
100b Eserin Bulunduğu Yer:  Newyork 
Metropolitan Museum. 

100a Açıklama: 17. ve 18. yüzyıllara tarihlenen palavarî (pala/gaddere türü) kılıçlar 
görülmektedir 
100b Açıklama: Ortada palavarî bir kılıç altta ve üstte ise “şemşir” de denilen tam 
kavisli kılıçlar görülmektedir.  
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  Resim Numarası: 101a-b 
101aAlındığı Kaynak: Gözde Yaşar, 
Askerî Müze Yatağan Koleksiyonu, 
Askerî Müze ve Kültür Sitesi 
Komutanlığı, İstanbul:2009.  
101b Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 

101a Eserin Bulunduğu Yer:  Topkapı 
Sarayı Müzesi  
101b Eserin Bulunduğu Yer:  Newyork 
Metropolitan Museum. 

101a-b Açıklama: Tespit edilebilen en eski yatağanlar, 1526-1527 yıllarında yapıldığı 
ve Kanuni Sultan Süleyman’a ait oldukları anlaşılan Topkapı Sarayı Müzesi ve New 
York Metropolitan Müzesinde bulunan yatağanlardır. 



 
 

 
               102a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         102b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Resim Numarası: 102a-b 
102a Alındığı Kaynak: Mustafa Öz, 
“Zülfikar” DİA, C.44,Y.2013,ss.553-554.  
102b Alındığı Kaynak: Bartolemeo von 
Pezzen, Ottoman Illustrations from: I 
Turchi. Codex Vindobonensis 8626 

102a Eserin Bulunduğu Yer: Darîr, 
Sîretü’ün nebî,  Topkapı Sarayı Müzesi 
Hzn. 1223, y. 70 b  
102b Eserin Bulunduğu Yer: Viyana 
Milli Kütüphanesi 

102a Açıklama: Hz. Ali’nin Zülfikâr adlı kılıcıyla ejderhanın başını parçalamasını 
tasvir eden minyatür. 
102b Açıklama: Hz. Ali’nin Zülfikâr adlı kılıcının İslam dünyasında güç, 
kahramanlık, cesaret ve kudret gibi kavramları sembolize etmesi sebebiyle çatal 
kılıçların Klasik Dönem Osmanlı askerleri için manevi bir manaya sahip olduğu ve 
Osmanlı askerlerinin bu kılıca ilişkin imgeleri sıklıkla kullandıkları görülmektedir.  



 
 

 
                           103                                                               104                                   
  
 
 
  

  Resim Numarası: 103-104 
103 Alındığı Kaynak: Hilmi Aydın, 
Sultanların Silahları, Topkapı Sarayı 
Koleksiyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Ankara: 2012. 
104 Alındığı Kaynak:  
© David_Collection Copenhagen  

103 Eserin Bulunduğu Yer:  Topkapı 
Sarayı Müzesi  
104 Eserin Bulunduğu Yer: 
David_Collection Copenhagen  

103 Açıklama: Topkapı Sarayı Müzesinde bulunan II. Bayezid’e ait burmalı namluya 
sahip kılıç. Daha çok Güney Doğu Asya’da görülen bu tür namlulara sahip Osmanlı 
kılıçlarına oldukça nadir rastlanmaktadır.  
104 Açıklama: Osmanlı Dımışkî çeliklerine ait doğal desenlerden bir örnek.  



 
 

   
 
  

  Resim Numarası: 105 
Alındığı Kaynak: Oktay Belli, 
Kırgisztan’da Taş Balbal ve İnsan Biçimli 
Heykeller, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 
İstanbul:2003. 

Eserin Bulunduğu Yer: Kırgızistan, 
Bişkek Memleketlik Tarih Müzesi.  

Açıklama: Eski Türklerin kemerlerin kılıçlarının yanı sıra kama ve hançer gibi askerî 
bıçaklar taşıdıkları bilinmektedir. Aşağıda yer alan iki Balbala ait çizimde askerî 
bıçakların kemerlerde nasıl taşındığı açık bir görülebilmektedir.   



 
 

  

  Resim Numarası: 106 
Alındığı Kaynak: Bahaeddin Ögel, Türk 
Kılıcının Menşe ve Tekâmülü Hakkında, 
DTCF Dergisi, Cilt VI. Sayı 5, 1948 
Kasım-Aralık, ss. 431-460. 

Eserin Bulunduğu Yer: -  

Açıklama: Ordos ve Baykal bölgesinde bulunan eğri namlulu hançerlere ait çizimler. 
Bu hançerlerin eğri Türk kılıcının gelişim çizgisinin başlangıç noktalarından biri 
olduğu savı günümüzde geçerliliğini hâlâ korumaktadır.      



 
 

  Resim Numarası: 107 
Alındığı Kaynak: Âsafî Dal Mehmed 
Çelebi ve Şecâ‘atnâme, Haz. H. Mustafa 
Eravcı, MVT Yayıncılık, İstanbul: 2009. 
 

Eserin Bulunduğu Yer: - 
 
 

Açıklama: Hançerler namlunun kavis yapan kısmı içe gelecek şekilde tutularak 
yukarıdan aşağı doğru darbe indirilerek kullanmaya veya kavis kısmı yukarı gelecek 
şekilde aşağıdan yukarı doğru darbe vurmaya müsait silahlardır. Şecâ‘atnâme adlı 
eserde yer alan bu minyatürlerdeki dövüş sahneleri, yukarıdan aşağı yapılan 
saldırılarda hançerin tutuluş biçimlerinden birini göstermesi bakımından dikkat 
çekicidir.  
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Resim Numarası: 108 
Fotoğraf Telifi: © Victoria and Albert 
Museum 

Eserin Bulunduğu Yer: Victoria and 
Albert Museum. 

Açıklama: 18. yüzyıla tarihlenen çeşitli Osmanlı hançerleri.      



 
 

  Resim Numarası: 109 
 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul Askerî 

Müze 
 
 

Açıklama: Cenbiye tarzı kısa, enli, kavisli ve derin kan oluklu namluya sahip 19. 
yüzyıl Osmanlı hançerleri. 

  



 
 

 

 
                                110a                         110b 
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  Resim Numarası: 110 
110a-b Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 
110c Fotoğraf Telifi: © Topkapı Sarayı 
Müzesi 
 

110a Eserin Bulunduğu Yer: Newyork 
Metropolitan Museum. 
110b Eserin Bulunduğu Yer: Paris 
Louvre Museum. 
110c Eserin Bulunduğu Yer:  Topkapı 
Sarayı Müzesi 
 

110a-b-cAçıklama: 16. ve 17. yüzyıllara ait Osmanlı kamaları. 110c’deki kama, 
Yavuz Sultan Selim için Çaldıran Zaferinin anısına yapılmıştır.  



 
 

 
 
  

Resim Numarası: 111 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen Eserin Bulunduğu Yer: Edirne Türk ve 

İslam Eserleri Müzesi  
 

Açıklama: “Çerkes/Kafkas Kaması” olarak bilinen kama türünden iki örnek.  Bu kama 
türünün özellikle 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı toplumu ve ordusu içinde son derece 
yaygınlaştığı görülmektedir. 



 
 

 
      112a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  112b          112c            112d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Resim Numarası: 112a-b-c-d 
112a Fotoğraf Telifi: © İstanbul Deniz 
Müzesi 
112b Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen  
112c-d Fotoğraf Telifi: © Victoria and 
Albert Museum 
 

112a Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul 
Deniz Müzesi. 
112b Eserin Bulunduğu Yer: Newyork 
Metropolitan Museum. 
112c-d Eserin Bulunduğu Yer:  
Victoria and Albert Museum. 

112a Açıklama: Yeniçeri Ağası İbrahim’e ait 1594 tarihli bir Osmanlı askerî bıçağı ve 
kını. 
112b Açıklama:16. yüzyıla ait Dımışkî çelikten altın kaplamalı bir Osmanlı askerî 
bıçağı ve kını. 
112c-d Açıklama: 17. yüzyıla ait çift ağızlı iki Osmanlı askerî bıçağı.  



 
 

 
 
  

  Resim Numarası: 113 
Alındığı Kaynak: Hilmi Aydın, 
Sultanların Silahları, Topkapı Sarayı 
Koleksiyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Ankara: 2012. 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı Sarayı 
Müzesi 
 

Açıklama: 18. yüzyıl Osmanlı saldırması. Saldırmalar, genellikle eğri bir namluya 
sahip olan ve boylarının 45- 50 cm.’yi bulması nedeniyle uzun bir askerî bıçak türü 
olarak nitelendirilen tek ağızlı silahlardır. Saldırmaların namluluları yatağan kılıçlarına 
benzer bir şekilde sırt kısmı dış bükey, ağız kısmı ise iç bükey bir biçime sahiptir. 
Özellikle; 17. ve 19. yüzyıllar arasındaki en yaygın saldırma namlusu biçiminin 
yatağan kılıçlarına benzeyen biçim olduğu ve kabzalarının da yatağanlar gibi kulaklı 
olabildiği görülmektedir. 



 
 

 
  

  Resim Numarası: 114 
Fotoğraf Telifi: © David Collection 
Copenhagen 9-2005 
 

Eserin Bulunduğu Yer: David 
Collection Copenhagen  

Açıklama: 16. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlenen kabzası fildişinden Osmanlı askerî 
bıçağı. Bu örnekte de görüldüğü üzere; Osmanlı askerî bıçaklarının yüksek kalitede 
Dımışkî çelikten yapıldığı anlaşılmaktadır.  
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  Resim Numarası: 115a-b 
115a Fotoğraf Telifi: © Victoria and 
Albert Museum 
115b Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 
 

115a Eserin Bulunduğu Yer: Victoria 
and Albert Museum 
115b Eserin Bulunduğu Yer: Newyork 
Metropolitan Museum, 
 

115a Açıklama: 18. yüzyıl Osmanlı askerî bıçağı. Bıçağın kemik kabzası ve gümüş 
kabza zıhı bulunmaktadır. Üzerinde bitkisel süslemeler bulunan bıçağın kını da gümüş 
kaplamadır. 
 115a Açıklama: 19. yüzyıl İran askerî bıçakları.  Özellikle bıçaklar ve saldırmalarda, 
namlunun kabzayla birleştiği noktada namlu zıhının bulunmasının, 18. ve 19. yüzyıllar 
arasında sadece Osmanlılarda değil İran’da da yaygın bir uygulama olduğu 
görülmektedir. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Resim Numarası: 116 
Alındığı Kaynak:    Ottoman Empire in 
Miniatures, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
İstanbul:1988 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Levnî 
Minyatürleri, Topkapı Sarayı Müzesi, 
Hzn. 2164.  
 
 

Açıklama:  17. yüzyılda Osmanlı toplumunda önemli konumlara sahip olan erkeklerin 
bellerinde genellikle biri büyük biri küçük olmak üzere iki adet bıçak taşıdıklarına dair 
yazılı ve görsel veriler bulunmaktadır. 



 
 

  Resim Numarası: 117 
Alındığı Kaynak:  Illustrations de Les 
navigations, pérégrinations et voyages 
faicts en la Turquie par Nicolas de 
Nicolay 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Fransa Milli 
Kütüphanesi 

Açıklama: 1560 yılında Nicolas de Nicolay tarafından yapılmış haseki sultan gravürü. 
16. ve 18. yüzyıllar arasına ait bazı çizimlerde haseki sultanların ve kadın efendilerin 
kuşaklarında bir hançer veya kama ile resmedildikleri görülmektedir. 

  



 
 

  Resim Numarası: 118a-b-c 
118a Alındığı Kaynak:  - 
118b-c Alındığı Kaynak:  Tülin Çoruhlu, 
“Eyüp Sultan ve Çevresindeki 
Hazirelerde Bulunan Hançerli Lahitler ve 
Taş Sandukalar”, Eyüp Sultan 
Sempozyumu, İstanbul: 09 Mayıs 
1997,ss. 43-59. 
 

118a Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı 
Sarayı Müzesi Koleksiyonu, Hünernâme, 
Hzn. 1524, y. 174b 
118b- Eserin Bulunduğu Yer: Eyüp 
Sultanın Haziresi Bulak Mustafa Paşa 
Türbesi İçindeki Mezar 
118c- Eserin Bulunduğu Yer: Eyüp 
Sultanın Doğu Girişi Karşısındaki Hazire 

118a Açıklama: Şehzade Mustafa’nın oğlu Mehmet’in tabutunu gösteren bu 
minyatürde tabutun üzerindeki hançer dikkat çekicidir.  
118b-c Açıklama: 16. ve 17. yüzyıl İstanbul Eyüp Sultan, Şehzade Camii, Kılıç Ali 
Paşa Camii ve Barbaros Türbesi hazirelerinde, hanedan üyesi olmadığı tahmin edilen 
kişilere ait lahitlerin üzerlerinde de hançer veya kama motifleri bulunmaktadır. 

 
118a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  118b 
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  Resim Numarası: 119 
Alındığı Kaynak:  - 
 

Eserin Bulunduğu Yer: St. Petersburg 
Hermitage Müzesi 
 

Açıklama: Birleşik çift kavisli yay kirişinin takılması için pek çok farklı yöntem 
bulunmaktadır. Kiriş takılmasına ilişkin bilinen en eski yöntem doğu Kırım’daki Kerç 
şehri yakınlarındaki Kül-Oba kurganında bulunan MÖ. 4 veya 5. yüzyıla tarihlenen bir 
İskit vazosunda görülmektedir.  

 
  



 
 

  Resim Numarası: 120a-b 
120a-b Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 
 
 

120a Eserin Bulunduğu Yer: Edirne 
Türk ve İslam Eserleri Müzesi 
120b Eserin Bulunduğu Yer: Türk ve 
İslam Eserleri Müzesi 
 

120a Açıklama: 17. yüzyıl kapalı Osmanlı yayı 
120b Açıklama: Edirnekâri Osmanlı yayı 

 
120a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120b  



 
 

 
  Resim Numarası: 120c-d 
120c-d Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 
 

120c-d Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul 
Askerî Müze 
 

120c Açıklama: 16. yüzyıl Osmanlı yayı. 
120d Açıklama: 18. yüzyıl Osmanlı yayı. 

 
 
 
 

120c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 
 

  Resim Numarası: 121 
Fotoğraf Telifi: © Bekir Büyüksındır 
 

Eserin Bulunduğu Yer: - 
 

Açıklama: Tirger Bekir Büyüksındır tarafından yapılan Osmanlı tirkeş (savaş oku) 
replikaları  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  Resim Numarası: 122 
Alındığı Kaynak: Edward McEwen and 
Douglas Elmy, “Whistling Arrows”, 
Journal of the Society of Archer-
Antiquaries, Vol. 13, London, 1970 
 

Eserin Bulunduğu Yer: - 
 

Açıklama: Karahanlıların “sukım”  ve Memlûklerin “şiba”  ve Osmanlıların “çavuş 
oku” olarak adlandırıldığı sesli ok türlerine dair çizimler.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

  Resim Numarası: 123a-b-c 
123a Fotoğraf Telifi: © Kültür ve Turizm 
Bakanlığı 
123b-c Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 

123a Eserin Bulunduğu Yer: Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim 
Genel Müdürlüğü 
123b Eserin Bulunduğu Yer: Giresun 
Müzesi 
123c Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı 
Sarayı Müzesi 

123a Açıklama: Zihgirle yapılan başparmak kiriş çekişi. Türkler yaylarını “başparmak 
çekişi” denilen bir yöntemle çekmekteydiler. 
123b Açıklama: Boynuz yapılma ve muhtemelen 19. yüzyıldan kalma bir zihgir. 
123c Açıklama: 16. yüzyıldan günümüze ulaşan ve biri metal biri kemikten yapılmış 
iki zihgir ile birlikte aynı devirden günümüze ulaşan bilek siperi. 

  
      123a      123b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
      123c  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

x 
  Resim Numarası: 124a-b 
Alındığı Kaynak: Ottoman Empire in 
Miniatures, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
İstanbul:1988 

1234a Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı 
Sarayı Müzesi, Hzn.2153. 
124b Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı 
Sarayı Müzesi, Hzn.2134.  

Açıklama: Nakkaş Sinan Bey tarafından yapılan, Fatih Sultan Mehmet’i bir elinde 
mendil diğer elinde gül koklarken tasvir eden simgesel anlatımlarla dolu portrede; 
padişahın gül koklayan elinin başparmağında zihgir bulunması askerî gücü temsil ettiği 
kadar zihgirin başının açık bulunmasının da düşmanlara karşı bir mesaj niteliği taşıdığı 
düşünülmektedir. Nitekim, kompozisyon olarak farklı olmasına karşın Nigarî’nin 
Kanuni Sultan Süleyman portresinin de benzer sembolik öğeleri içerdiği 
görülmektedir. 

 
124a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         124b 
 
 

124b Detay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

  Resim Numarası: 125 
125a-b Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 
 
 

125a Eserin Bulunduğu Yer: Edirne 
Türk ve İslam Eserleri Müzesi 
125b Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul 
Askerî Müze 
 

125a Açıklama: 19. yüzyıl Osmanlı bilek siperi 
125b Açıklama: 17. yüzyıl sonu ve 18. yüzyıl Osmanlı bilek siperleri 

 
125a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125b 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 
 

  Resim Numarası: 126a-b 
126a-b Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 
 
 

126a Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı 
Sarayı Müzesi 
126b Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul 
Askerî Müze 
 

Açıklama: 18. yüzyıl Osmanlı sadakları.  
 

 
126a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

126b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

  Resim Numarası: 127 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen Eserin Bulunduğu Yer: École 

Militaire/Paris 
Açıklama: Paris Ordu Müzesinde bulunan ve az ışık gören bir ortamda muhafaza 
edilen 17. yüzyıl sonu veya 18. yüzyıl başına tarihlenen Osmanlı oklukları. 
 

 
 
 
  



 
 

 
  Resim Numarası: 128 
Alındığı Kaynak:  Ottoman Empire in 
Miniatures, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
İstanbul:1988 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Surnâme-i 
Hümâyun, Topkapı Sarayı Müzesi, 
Hzn.1344. 

Açıklama: Minyatürün alt bölümündeki sahnede meydana konulan bir tablanın veya 
yere konulan bir hedefin dörtnala giderken vurulmasına dayalı bir tür hedef okçuluğu 
oyunu tasvir edilmektedir. Bu oyunun, Türklerin “kikaç” veya “kıygacı” adını verdiği 
oyun türlerinden biri olduğu düşünülmektedir. Üstte ise iki atın üzerinde eyerlere 
basarak ayakta durulmasına dayalı bir tür mızrak oyunu görülmektedir.  
 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

  Resim Numarası: 129a-b 
129a Alındığı Kaynak: El Tarâbulusî, 
Kitab al-Makhzun li Arbab al-Funun. 
129bAlındığı Kaynak: Özbay Güven, 
Türklerde Spor Kültürü, Atatürk Kültür 
Merkezi Başkanlığı, Ankara: 1999. 
 

129a Eserin Bulunduğu Yer: 
Bibliothèque Nationale de France, 
Département des manuscrits, Arabe 2824, 
y.28r. 
129b Eserin Bulunduğu Yer: 
Osterreichische National Bibliotek, Bild-
Archiv und Portrat Sammlung 1573. 

129a Açıklama: Yazılı ve görsel kaynaklar kabak oyununun Memlûkler arasında son 
derece yaygın olduğuna işaret etmektedir.    
129a Açıklama: 16. yüzyılda İstanbul At Meydanında oynanan kabak oyunu ve güreş 
müsabakalarını gösteren bir resim.  

 
129a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
      129b 
     
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Resim Numarası: 130 
Alındığı Kaynak: Nigar Anafarta, 
Hünernâme Minyatürleri ve Sanatçıları, 
Yapıkredi Yayınları, Doğankardeş 
Matbaası, İstanbul:1969. 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı Sarayı 
Müzesi Hazine Kütüphanesi, Hzn. 1925, 
y.138a 
 

130a Açıklama: II. Murat’ın Macar elçisinin önünde kabak oyunu oynaması. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Resim Numarası: 131 
Alındığı Kaynak:  Ralph Payne-Gallwey, 
The Book of the Crossbow, Dower 
Publications, ABD: 1995. 
 

Eserin Bulunduğu Yer: - 
 

Açıklama: 14. ve 18 yüzyıllar arasında kullanılan farklı kundaklı yay 
mekanizmalarının çizimleri. Kundaklı yayların kirişlerinin 10. yüzyıla kadar yayın baş 
tarafında bulunan ve üzengi denilen bir halkaya basılarak çekilmesiyle gerildiği, 10. 
yüzyıldan sonra kirişin gerilmesi için farklı aletlerin kullanılmaya başlandığı, 16. 
yüzyıldan itibaren ise çelik konstrüksiyona sahip çarklı kurma aletlerinin çeşitli 
versiyonlarının ortaya çıktığı görülmektedir.  
 
 



 
 

 
 
  Resim Numarası: 132a-b 
132a Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 
132b Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 
 

132a Eserin Bulunduğu Yer: École 
Militaire/Paris 
132b Eserin Bulunduğu Yer: Newyork 
Metropolitan Museum 

132a-b Açıklama: Avrupa 17. yüzyıl çarklı kiriş germe mekanizmasına sahip kundaklı 
yaylar.     
 

 
            132a      132b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

132b (Çark Detayı) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
  Resim Numarası: 133a-b 
133a Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 
133b Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 
 

133a Eserin Bulunduğu Yer: École 
Militaire/Paris 
133b Eserin Bulunduğu Yer: Newyork 
Metropolitan Museum 

133a-b Açıklama: Avrupa 17. yüzyıl kundaklı yay oklarından örnekler.  
 

 
 

133a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

133b 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

  Resim Numarası: 134 
Alındığı Kaynak: El Tarâbulusî, Kitab 
al-Makhzun li Arbab al-Funun. 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Bibliothèque 
Nationale de France, Département des 
manuscrits, Arabe 2824, y. 67r ve 82r. 
 

Açıklama: Memlûklerde kundaklı yayların sadece piyadeler tarafından değil ve 
süvariler tarafından kullanıldığına işaret etmektedir. 
 

 
 
  



 
 

  Resim Numarası: 135 
Alındığı Kaynak: Guillaume Caursin, 
Gestorum Rhodie Obsidionis 
Commentarii.  
 

Eserin Bulunduğu Yer: Bibliothèque 
Nationale de France, Département des 
Manuscrits, Latin 6067, y.55v 
 

Açıklama: 1480 Rodos Kuşatmasında Osmanlı askerlerini farklı kiriş germe 
mekanizmalarına sahip kundaklı yay kullanırken gösteren bir resim.  
 

  



 
 

  Resim Numarası: 136 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen 
 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Edirne Türk ve 
İslam Eserleri Müzesi. 
 

Açıklama: 19. yüzyıl Osmanlı kundaklı yayları. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Çark Mekanizması Detayı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

  Resim Numarası: 137 
Alındığı Kaynak: Stephen Turnbull, 
Siege Weapons of the Far East (1): AD 
612–1300, Osprey Publishing, Oxford: 
2001. 
Görsel Telifi: © David Nicolle 
 

Eserin Bulunduğu Yer: - 
 

Açıklama: İpler vasıtasıyla çekilen mancınıkları gösteren fresk çizimi. İnsan gücü 
kullanılarak ipler vasıtasıyla çekilen mancınıklara ilişkin tespit edilebilen en erken 
tarihli görsel, Semerkant yakınlarındaki Beşbalık (Pencikent) Sarayının duvarlarında 
yer alan ve 7. yüzyıl sonu veya 8. yüzyılın başına tarihlenen resimler arasında bulunan 
bu fresktir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 
  Resim Numarası: 138 
Eserin Telifi: © Charles Lang Freer 
Endowment 
 
 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Freer Gallery of 
Art, F1943.3. 
 
 

Açıklama: 13. yüzyılın başlarına ait olan ve savaş sahnelerinin yer aldığı bu Selçuklu 
seramiğinde bir tür arrade olduğu düşünülen bir mancınık da dikkat çekmektedir.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arradeyi gösteren detay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
                139a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               139b 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Resim Numarası: 139a-b 
139a Alındığı Kaynak: Nebi Bozkurt 
“Mancınık”, DİA, C. 27, Yıl: 2003, 
ss.564-567. 
139b Alındığı Kaynak: Derek Renn, 
“Master Jordan Who Made the King’s 
Trebuchet”, Arms&Armour, Vol.1, No.1, 
2004, ss.25-32.  

139a Eserin Bulunduğu Yer: İbn 
Erenbugā, el-Enîḳ fi’l-menâcenîḳ, 
Topkapı Sarayı Müzesi Hzn 3469, y. 63a 
139b Eserin Bulunduğu Yer:- 
 

139a Açıklama:  Bir kale burcunda karşı ağırlık esasına göre çalışan üç mancınığı 
gösteren minyatür.  
139b Açıklama: Karşı ağırlık esasına göre çalışan bir Avrupa mancınığa ilişkin 
çizim.    



 
 

  Resim Numarası: 140a-b-c 
140a-b Alındığı Kaynak: Gülşen 
Arslanboğa, Askerî Müze Toplar 
Koleksiyonu, Askerî Müze ve Kültür 
Sitesi Komutanlığı, İstanbul:2009 
140c Alındığı Kaynak:  Feridun Mustafa 
Emecen, Yavuz Sultan Selim, Yitik 
Hazine Yayınları, İzmir:2010. 

140a-b Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul 
Askerî Müze 
140c Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı 
Sarayı Müzesi Koleksiyonu Şükrî-i 
Bitlisî, Selimnâme,  Hzn. 1597, y. 235a 
 

140a-bAçıklama: 15. yüzyılda Memlûk Kara ve Deniz Kuvvetlerinin elinde ateşli 
silahların bulunduğu ve özellikle topların son derece yaygın olduğuna dair yazılı, 
görsel ve fizikî çok sayıda veri vardır.  140a’daki fotoğrafta birbiri üzerine lehimlenen 
çemberlerle güçlendirilmiş boruların arkasına demir bir parça eklenmesiyle üretilen 
15. yüzyıl Memlûk demir topu;140b’deki fotoğrafta ise döküm topu görülmektedir. 
140c Açıklama: Selimnâme’de Ridaniye Savaşını tasvir eden minyatürde Memlûk 
askerlerinin top kullandığı görülmektedir. Bu hususu yazılı kaynakların da teyit ettiği 
bilinmektedir. 

 
140a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

140b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
140c 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

  Resim Numarası: 141 
141a Alındığı Kaynak: 
 www.islamicpersia.org  
141b Alındığı Kaynak: Sztuka Islamu w 
Zbiorach Polskich, Zdzislaw Zygulski 
Jun., Wydawnictwa Artystyczne i 
Filmowe, Warszawa:1989. 

141a Eserin Bulunduğu Yer: Berlin 
Museum of Islamic Art.  
141a Eserin Bulunduğu Yer: Muzeum 
Naradowe w Krakowie. Biblioteka 
Czartoryskich Rkps 3456, fol.5 

141a-b Açıklama: Şah Abbas Dönemi Safevi tüfekli piyadelerini tasvir eden 
minyatürler. Safevi Kara Kuvvetleri 16. yüzyılda ateşli silahların kullanımında 
rakiplerine oranla son derece geri kalmış olsa da Şah Abbas Döneminde yapılan 
girişimlerle ateşli silahlar kullanan muharip birimler oluşturmayı başarabilmiştir.    

 
                               141a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                                                                                              141b 
  

http://www.islamicpersia.org/


 
 

  Resim Numarası: 142 
Fotoğraf Telifi: © Deutsches 
Historisches Museum 

Eserin Bulunduğu Yer: Frühe 
Hakenbüchse, Deutsches Historisches 
Museum. 

Açıklama: 15. yüzyıl Alman arkebüz tüfeği. Bu silah günümüze ulaşmış en erken 
tarihli arkebüzlerden biridir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Resim Numarası: 143 
Alındığı Kaynak: Feridun Mustafa 
Emecen, Yavuz Sultan Selim, Yitik 
Hazine Yayınları, İzmir: 2010. 

Eserin Bulunduğu Yer: - 

Açıklama: İbrahim Hakkı Konyalı, erken dönem Osmanlı arkebüzü ile birlikte. 
Osmanlı Kara Kuvvetlerinde kullanılan ilk tüfek tipinin, kısa namlulu küçük bir el 
topunu andıran bir tür arkebüz olduğu düşünülmektedir. İbrahim Hakkı Konyalı, 
Askerî Müzede bu türde bir silahı tahta kundağıyla birlikte tespit ederek fotoğrafını 
yayımlamıştır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  Resim Numarası: 144a-b-c-d 
144a-b-c Alındığı Kaynak: John Guy 
Silahlar, Alkım Yayınları, İstanbul: 2001 
144e Alındığı Kaynak: Warfare in 
Europe 1650-1792, Ed. Jeremy Black, 
Routledge Publishing, USA:2018. 

144a-b-c-d-e Eserin Bulunduğu Yer: - 

144a Açıklama: Fitilli tüfek mekanizması. Serpentinin ucuna yanan bir fitilin 
bağlanması ve tetik çekildiğinde barut haznesinin ateşlenmesi esasına dayalı olarak 
çalışmaktaydı. 
144b Açıklama: Çakmaklı tüfek mekanizması. Horozun ucunda bulunan bir çakmak 
taşının tetik çekildiğinde eş zamanlı açılan barut haznesindeki barutu ateşlemesi 
esasına dayalı olarak çalışmaktaydı. 
144c Açıklama: Çarklı tüfek mekanizması. Bir çark mekanizması barut haznesinde 
bulunan kükürtlü demire çarpıp kıvılcım çıkartarak barutu ateşlemesi esasına dayalı 
olarak çalışmaktaydı. 
144d Açıklama: Miqeuelet tetik mekanizması. Çarklı tetik tertibatından geliştirilmiş 
olan miqeuelet mekanizması bir tür çakmaklı sistemdir. Horozun tabanında bir tam ve 
bir yarım dişlinin bulunduğu bir zemine sahiptir. Tetik çekildiğinde horoz dişliler ve 
zemin tarafından serbest bırakılır ve çakmak taşı çeliğe vurarak ateşlemeyi 
sağlamaktadır.  
144e Açıklama: Sébastien Le Prestre de Vauban tarafından geliştirilen ve “Vauban 
çakmağı” adı verilen bir çeşit birleşik ateşleme tertibatı. Bu tertibat hem çakmak hem 
de fitil mekanizmasına sahipti.  

 
144a 
 
 
                144b 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

144c             144d 
 
 
 
 
 
               

144e 
 
 
 
 
 
 



 
 

  Resim Numarası: 145a-b 
145a-b Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 
 

145a-b Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul 
Askerî Müze 
 

145a Açıklama: 16. yüzyıl sonu ejder ağızlı metris tüfeği. 
145b Açıklama: 18. yüzyıl sonu çakmaklı metris tüfeği. 
 

 
145a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           145b  



 
 

 
  Resim Numarası: 146 
146a Alındığı Kaynak: Aysel Çötelioğlu, 
Askerî Müze Osmanlı ve Cumhuriyet 
Dönemi Ateşli Silahlar Kataloğu, Askerî 
Müze, İstanbul:2001. 
146b Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 
 

Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul Askerî 
Müze 

146a-b Açıklama: 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı fitilli tüfekleri  
 
     146a 
 
 
 
 
 
 
 
 
       146a Detay 
 
 
                146b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       146b Detay 
  



 
 

 
  Resim Numarası: 147a-b 
147a-b Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 
 

147a-b Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul 
Askerî Müze 
 

147a Açıklama: 16. yüzyıl sonu 17. yüzyıl başı Osmanlı uzun çakmaklı tüfekleri. 
147b Açıklama: 17. ve 18. yüzyıl Osmanlı kısa çakmaklı tüfekleri. 
 

     
                 147a             147a Detay (Tüfek Harbisi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

147b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

  Resim Numarası: 148 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen 
 

Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul Askerî 
Müze 

Açıklama: İstanbul Askerî Müzede çeşitli 16. ve 18. yüzyıl Osmanlı tüfeklerinden gez 
örnekleri. 

  



 
 

  Resim Numarası: 149 
Fotoğraf Telifi: © Museo Stibbert 
Firenze 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Museo Stibbert 
Firenze 

Açıklama: Floransa’daki Stibbert Müzesinde bulunan ve 18. yüzyıl sonuna tarihlenen 
zengin süslemeli tüfekler.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

  Resim Numarası: 150 
Fotoğraf Telifi:  Aysel Çötelioğlu, 
Askerî Müze Osmanlı ve Cumhuriyet 
Dönemi Ateşli Silahlar Kataloğu, Askerî 
Müze, İstanbul:2001. 
 

Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul Askerî 
Müze 

Açıklama: Bafon üzeri gümüş tel sarmalar ve bileziklerle kaplanmış geometrik ve 
bitkisel süslemeli, kapalı boynuz biçimli barutluk.   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Resim Numarası: 151 
Fotoğraf Telifi:   © Serkan Emir Erkmen 
 
 

Eserin Bulunduğu Yer: École 
Militaire/Paris, Giresun Müzesi, Edirne 
Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, İstanbul 
Askerî Müze.  

Açıklama: 17. ve 19. yüzyıl Osmanlı barutluklarından örnekler.   



 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Resim Numarası: 152 
Fotoğraf Telifi:   © Serkan Emir Erkmen 
 
 

Eserin Bulunduğu Yer: École 
Militaire/Paris. 

Açıklama: 15. yüzyıldan 19. yüzyıla uzanan bir zaman çizgisi içerisinde barutluk 
ebatlarının giderek küçülme eğiliminde olduğu görülmektedir. Ancak, bunun sadece 
bir eğilim olduğunu herhangi bir 17. yüzyıl barutluğundan daha büyük ebatlara sahip 
18. veya 19. yüzyıl barutluklarının bulunabildiğinin altını çizmek gerekir. Aşağıdaki 
resimde, yüzyıllara sıralanmış Avrupa barutluklarından örnekler bulunmaktadır.  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

  Resim Numarası: 153 
Alındığı Kaynak: Aysel Çötelioğlu, 
Askerî Müze Osmanlı ve Cumhuriyet 
Dönemi Ateşli Silahlar Kataloğu, Askerî 
Müze, İstanbul:2001. 
 

Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul Askerî 
Müze 

Açıklama: 19. yüzyıl Osmanlı kütüklükleri. 



 
 

 
  

  Resim Numarası: 154 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen 
 

Eserin Bulunduğu Yer:  Edirne 
Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Edirne 
Türk ve İslam Eserleri Müzesi 

Açıklama: 17. ve 18 yüzyıl Osmanlı tabancalarından örnekler. 



 
 

 
 
  

  Resim Numarası: 155 
Alındığı Kaynak:  Aysel Çötelioğlu, 
Askerî Müze Osmanlı ve Cumhuriyet 
Dönemi Ateşli Silahlar Kataloğu, Askerî 
Müze, İstanbul:2001. 
 

Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul Askerî 
Müze 

Açıklama: 19 yüzyıl Osmanlı kuburluklarından iki örnek. 



 
 

 
  Resim Numarası: 156 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen 
 

Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul Askerî 
Müze 

Açıklama: İstanbul’un fethinde kullanıldığı düşünülen şayka tipi şahî top. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 
  Resim Numarası: 157 
Fotoğraf Telifi: © Royal Armouries. 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Fort Nelson 
Royal Armouries.  

Açıklama: Fort Nelson’daki topun arka tarafı İstanbul Askerî Müzedeki örneğe göre 
daha kısadır ve namlu çapı daha küçüktür. Her parça dökümdür ve her iki parçanın 
sonunda helozoni girinti ve çıkıntıların döndürülerek birleştirilmesini sağlayan nişler 
vardır. Namluda 5, ateşleme bölümünde 3 daire kesitli bilezik bulunmaktadır. 
Üzerindeki kitabeden ustasının adının Munir Ali olduğu anlaşılmaktadır.  Bu topun 
imal edildikten 300 yıl sonra, 1807 yılında İngilizlere karşı Çanakkale’de 
kullanıldığına dair kayıtlar mevcuttur. Kraliçe Victoria, Sultan Abdülaziz’in Avrupa 
ziyareti sırasında Padişah’tan bu top için ricada bulunmuş ve 1868 yılında bu topu 
hediye olarak göndermiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  Resim Numarası: 158a-b 
158a Alındığı Kaynak: Zeki Tez, 
Patlayıcı, Silah ve Savaş Tekniğinin 
Kültürel Tarihi, Doruk Yayınları, 
İstanbul:2010. 
158b Alındığı Kaynak: Bayramoğlu Ali 
Ağa, Ümmü’l Gaza (Harp Sanatı ve 
Aletleri), Haz.Salim Aydüz, Şamil Çan, 
Türkiye Yazma Eserler Kurumu 
Başkanlığı, İstanbul:2013.  

158a Eserin Bulunduğu Yer: Kaspar 
Uttenhofer, Circinus Geometricus, 
Nürnberg, 1626.  
158b Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı 
Sarayı Müzesi Bağdat Kitaplığı, Hzn.368. 

158a Açıklama: Kaspar Uttenhofer’in Circinus Geometricus adlı eserinde mermi yolu. 
Bilindiği üzere; havan topları dik mermi yoluyla tahkimat veya surların ardına atış 
yapmak için olduğu kadar yüksek bir noktadan alçak bir noktadaki hedefi vurabilmek 
için de tasarlanmış silahlardır. 
158b Açıklama: 18. yüzyılda kaleme alınmış Ümmü’l Gaza adlı eserde vavan topları 
ve mermileri.  

 
       158a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 158b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

  Resim Numarası: 159 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen 
 

Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul Askerî 
Müze 

Açıklama: 18. yüzyıl başına tarihlenen Osmanlı tunç havan topu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

  Resim Numarası: 160 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen 
 

Eserin Bulunduğu Yer: École 
Militaire/Paris. 

Açıklama: 1530 yılına tarihlenen Osmanlı topu. Osmanlı toplarının namlu ağzının 
ejder ağzı şeklinde yapılmasına sıklıkla rastlanılmaktadır.  

 
  



 
 

  Resim Numarası: 161 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen 
 

Eserin Bulunduğu Yer: École 
Militaire/Paris. 

Açıklama: Klasik Dönem Osmanlı toplarında namlu üzerlerinde kimi zaman palmet, 
rumi ve balık sırtı desenli yoğun süslemelere rastlanmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

  Resim Numarası: 162 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Çeşme Kalesi 

Açıklama: Çeşme kalesinde bulunan çeşitli ebatlardaki mermer top gülleleri 
 
  



 
 

  Resim Numarası: 163a-b 
163a-b Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 
 

163a Eserin Bulunduğu Yer: Belgrat 
Askerî Tarih Müzesi 
163b Eserin Bulunduğu Yer: Edirne 
Türk ve İslam Eserleri Müzesi 

163a Açıklama: Belgrat Askerî Tarih Müzesinde bulunan 16. yüzyıl Osmanlı havan 
humbarası. 
163b Açıklama: Edirne Türk ve İslam Eserleri Müzesi bahçesinde bulunan 19. yüzyıl 
Osmanlı humbaraları. 

 
163a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

163b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

  

  Resim Numarası: 164 
Fotoğraf Telifi: © İstanbul Deniz Müzesi  Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul Deniz 

Müzesi 
Açıklama: Cam ve toprak Osmanlı el humbaralarından örnekler. 
 



 
 

 
  Resim Numarası: 165 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Belgrat Askerî 
Tarih Müzesi 
 

Açıklama: Belgrat Askerî Müzesinde Osmanlılara ait olduğu düşünülen zincirle 
bağlanmış 16. yüzyıl top gülleleri.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 
                                     165a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               165b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Resim Numarası: 165a-b 
165a Alındığı Kaynak: 
http://www.archive.org 
165b Alındığı Kaynak: Zeki Tez, 
Patlayıcı, Silah ve Savaş Tekniğinin 
Kültürel Tarihi, Doruk Yayınları, 
İstanbul:2010. 
 

165a Eserin Bulunduğu Yer: Antoine 
Geuffroy, Erste Theil der Hoffhaltung des 
Türckhischen Keysers vnd 
Othomañischen Reichs Beschreibung 
165b Eserin Bulunduğu Yer: Nicolas 
Bion, Traite de la Construction et des 
Principoux Usages des Instruments de 
Mathematiques, Paris,1709. 

165b Açıklama: Antoine Geuffroy’in eserinde yer alan top nişan ölçümünü gösteren 
çizim.  
165b Açıklama: Nicolas Bion tarafından çizilmiş topçuluk ölçüm aletleri. 
 



 
 

 
       Dış Yüzey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İç Yüzey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Resim Numarası: 166 
Alındığı Kaynak: Özlem Özkan, Askeri 
Müze Tombak Eserler Kataloğu, Askeri 
Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, 
İstanbul:2001. 

Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul Askerî 
Müze 
 

Açıklama: Daire biçimli kalkanların iç ve dış yüzeyleri. Daire biçimli kalkanlarda 
dairenin dış çevresini oluşturan “etek bölümü”, etek kısmından kalkanın merkezine 
doğru olan bölümü belirleyen ve hafif bir kubbe oluşturan “gövde bölümü” ve kalkanın 
göbek merkezinde yer alan “tepelik bölümü” olmak üzere üç ana bölümden 
oluşmaktadır. Perçin, rozet ve kabaralara sıklıkla rastlanmaktadır. Kalkanın iç 
tarafında ise pamuklu kumaş veya kadifeden bir kol yastığı ile kola takılacak bir bant 
ve kaytan da yer almaktadır.  



 
 

 
 
  Resim Numarası: 167a-b 
167a-bFotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 
 

167a Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul 
Askerî Müze 
167b Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı 
Sarayı Müzesi  

167aAçıklama: Memlûk çelik kalkanı 
167bAçıklama: Safevi şişli çelik kalkanı 

 
 

167a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

167b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

  Resim Numarası: 168a-b-c 
168a-b-cFotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 
 

168a Eserin Bulunduğu Yer: Newyork 
Metropolitan Museum. 
168b Eserin Bulunduğu Yer: Milli 
Azerbaycan Tarihi Müzesi 
168c Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul 
Askerî Müze 

168a-b-c Açıklama: Çelik kalkan örnekleri. Çelik kalkan üretiminin başta günümüzde 
İran, Azerbaycan, Suriye Mısır sınırları içinde kalan bölgeler olmak İslam 
coğrafyasında son derece yaygın olduğu anlaşılmaktadır. 168a’da Akkoyunlu çelik 
kalkanı, 168b’de Safevi çelik kalkanı, 168c’de 16. yüzyıl Osmanlı çelik kalkanı 
görülmektedir. Memlûk, Akkoyunlu ve Safevi kalkanlarının süsleme özellikleri hariç 
yapısal ve biçimsel özellikleri bakımından Osmanlı demir ve çelik kalkanlarıyla ciddi 
benzerlikler arz etmesi; geleneksel zanaatkarlık bağlamındaki bölgesel iletişimin güçlü 
olduğunun göstergesi olarak kabul edilebilir. 

 
       168a                   168b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

168c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

  

  Resim Numarası: 169 
Alındığı Kaynak: Özlem Özkan, Askeri 
Müze Tombak Eserler Kataloğu, Askeri 
Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, 
İstanbul:2001. 

Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul Askerî 
Müze 
 

Açıklama: Tombak kalkan örnekleri. Savaş meydanlarının yanı sıra törenlerde de 
kullanılıyor olması çok sayıda örneğin günümüze kadar ulaşmasını sağlamıştır. 
Günümüze ulaşmış bakır kalkanların önemli bir bölümünün tombaklanarak altın 
yaldızlı hale getirildiği görülmektedir. 



 
 

  Resim Numarası: 170a-b-c 
170a-cFotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 
170bFotoğraf Telifi: © Museo Stibbert 
Firenze  

170a Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı 
Sarayı Müzesi  
170b Eserin Bulunduğu Yer: Museo 
Stibbert Firenze 
170c Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul 
Askerî Müze. 

170a-b-c Açıklama: Örme kalkan örnekleri. 16. yüzyılın ikinci yarısı ile 17. yüzyılın 
sonu arasında yoğun olarak imal edildiği anlaşılan bu kalkanların renk dizaynı ve 
süslemeleri oldukça dikkat çekicidir. Kırmızı, mavi, altın sarısı ve beyaz renklerin 
süslemelerde sıklıkla tercih edildiği ve tepelik kısmındaki metal levhaların da çeşitli 
tekniklerle süslendiği görülmektedir. 

 
170a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
                                170b           170c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

  Resim Numarası: 171a-b-c 
171a-b-c Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 
 

171a-b Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul 
Askerî Müze 
171c Eserin Bulunduğu Yer: Tahran 
Gülistan Sarayı Müzesi 

171a Açıklama: Gergedan, kaplumbağa ve timsah derilerinden yapılmış kalkanlar. 
171b Açıklama: Fil derisinden yapılmış kalkan. 
171c Açıklama: Fil derisinden yapılmış 16. yüzyıl Safevi kalkanı.  

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Resim Numarası: 172 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen  Eserin Bulunduğu Yer: Newyork 

Metropolitan Museum 
 

Açıklama: Newyork Metropolitan Müzesinde bulunan tekne kalkan örnekleri  



 
 

 
         173a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         173b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Resim Numarası: 173a-b 
173a Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen   
173b Alındığı Kaynak: Erik Fischer, 
'Melchior Lorck', vol. II The Turkish 
Publication, 1626 edition, facsimile of a 
copy in the Royal Library, Copenhagen, 
and vol.III, catalogue raisonné, the 
Turkish Publication, Copenhagen, 2009.  
 

173a Eserin Bulunduğu Yer: Newyork 
Metropolitan Museum 
173b Eserin Bulunduğu Yer: Kopenhag 
Kraliyet Kütüphanesi  
 

173a Açıklama: Newyork Metropolitan Müzesinde bulunan ve Macar kalkanı olduğu 
belirtilen tekne kalkan. 
173b Açıklama:  Melchior Lork tarafından 1576 yılında ağaç baskı olarak bu gravürde 
benzer bir kalkanla resmedilen Osmanlı askeri.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Resim Numarası: 174 
Alındığı Kaynak: Erik Fischer, 'Melchior 
Lorck', vol. II The Turkish Publication, 
1626 edition, facsimile of a copy in the 
Royal Library, Copenhagen, and vol.III, 
catalogue raisonné, the Turkish 
Publication, Copenhagen, 2009.  

Eserin Bulunduğu Yer: Kopenhag 
Kraliyet Kütüphanesi  
 

Açıklama: Melchior Lork gravürlerinde Osmanlı süvarilerinin yanı sıra piyade 
askerlerinin de sıklıkla tekne kalkanlarla birlikte resmedilmeleri, bu kalkanların sadece 
süvariler tarafından değil piyadeler tarafından da kullanıldığını düşündürtmektedir.  



 
 

 
175a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

175b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Resim Numarası: 175a-b 
175a Alındığı Kaynak: Johannes 
Hartlieb: Kriegsbuch. Ca. 1437 
Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 
3062. Fol. 147v + 148r 
175ab Alındığı Kaynak: Andrezej  
Michałek, Wyprawy Krzyżowe Armie 
Ludów Türeckich, Dom Wydawniczy 
Bellona, Warszawa: 2003.  

175a-b Eserin Bulunduğu Yer: - 

175a Açıklama: Avrupa’da “Wagenburg” olarak bilenen, Osmanlıların  “tabur cengi” 
olarak adlandırdıkları savaş taktiğini gösteren erken dönem minyatürlerden bir örnek. 
Osmanlıların bu taktiği Varna Savaşından (1444) itibaren yoğun olarak uyguladığı 
düşünülmektedir.  
175b Açıklama: Tabur cengini gösteren bir çizim.  



 
 

 
                                           176a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               176b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Resim Numarası: 176a-b 
176a Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen   
176b Alındığı Kaynak: Hisart Canlı 
Tarih ve Diorama Müzesi Kataloğu 
176b Fotoğraf Telifi: 
© Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi 

176a Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul 
Türk ve İslam Eserleri Müzesi 
176b Eserin Bulunduğu Yer: Hisart 
Canlı Tarih ve Diorama Müzesi 
 

176a-bAçıklama:  Hunlar, Göktürler, Uygurlar ve diğer Orta Asya Türk Devletlerinin 
askerleri tarafından kullanılan şerit plaka zırhların varlıklarını Orta Çağ Türk-İslam 
Devletlerinde de devam ettirdiği bilinmektedir. Özellikle Selçuklu askerlerinin balık 
pulu şeklinde üst üste bindirilmiş plakalardan oluşan zırhlar kullandığına dair veriler, 
Türk askerî teçhizatlarındaki devamlılığı ortaya koyması bakımından dikkat çekicidir. 
176a’da 12. yüzyıl Anadolu Selçuklu taş kabartmasındaki zırh ile 176b’de zırhın aynı 
tipte olduğu görülmektedir.  



 
 

 
177a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

177b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Resim Numarası: 177a-b 
177a Alındığı Kaynak: Abdülkadir 
Yuvalı, İlhanlılar, DİA, C.22, Yıl:2000, 
s.102-105. 
177b Alındığı Kaynak: David Nicolle, 
Niğbolu 1396, Osprey, Türkiye İş Bankası 
Yayınları, İstanbul:2014. 

177a Eserin Bulunduğu Yer:  
Reşîdüddin, Câmiʿu’t-Tevârîh, Topkapı 
Sarayı Müzesi, Hzn.1653, y. 165b. 
177b Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı 
Sarayı Müzesi, Fatih Albümü, Hzn.2153, 
y.138b.  

177a-b Açıklama: 13. ve 15 yüzyıllar arasında Türkler ve Moğollar gibi bozkır 
kökenli askerler arasında birbirine deri kayışlarla bağlı zırh plakalardan oluşan zırh 
türünü yoğun olarak kullandığını işaret eden görsellere sıklıkla rastlanmaktadır. 
177a’da Moğol askerlerinin; 177b ise Akkoyunlu olduğu düşünülen askerlerin böyle 
zırhlar giydiği görülmektedir.   



 
 

  Resim Numarası: 178 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen 
 

Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul Askerî 
Müze 
 

Açıklama: Şirvanşah Hükümdarı I. Keykubat’a ait 14. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen 
zincir örme gövde zırhının detayları. Zincir örme zırhların 14. yüzyıldan itibaren Ön 
Asya’da şerit plakalı zırhlardan daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandığı tespit 
edilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

  Resim Numarası: 179 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen 
 

Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul Askerî 
Müze 
 

Açıklama: Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan’ın oğlu Sultan Yakup’a ait zincir örme 
zırh.   
  

 
  



 
 

  Resim Numarası: 180 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Newyork 
Metropolitan Museum. 

Açıklama: 15. yüzyıl sonu veya 16. yüzyıl Anadolu Türkmen stili zincir örme zırhı.    
  

  



 
 

 
  Resim Numarası: 181a-b 
181a-b Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 
 

181a-b Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı 
Sarayı Müzesi 
 

181a-b Açıklama: 181a’da yer alan 15. yüzyıl Osmanlı örme zincir zırhında yatay 
dikdörtgen şeritler halinde yerleştirilen plakaların vücut anatomisiyle uyumu dikkat 
çekicidir.  
181b’de 16. yüzyıl Osmanlı örme zırhında ise dörder sıra halinde yerleştirilmiş geniş 
dikdörtgen plakalara yerleştirilmiş tokalar ve deri kayışlarla zırhın önünün iliklendiği 
görülmektedir. Yine bu zırhta dirseğe kadar inen yarım kolların kolçaklarla nasıl 
birleştiği görülebilmektedir. 
  

 
        181a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   181b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

  Resim Numarası: 182 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen 
 

Eserin Bulunduğu Yer: École 
Militaire/Paris  

Açıklama: 16. yüzyıl Osmanlı zincir örme zırhı ve peçelikli miğferi.     
  

  



 
 

  Resim Numarası: 183 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen 
Not: Bu resim İran İslam Cumhuriyeti 
ilgili makamlarının özel izniyle ve tek 
kare hakkıyla çekilmiştir. 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Tahran 
Sadaabad Sarayı Müzesi 

Açıklama: Şah İsmail’e ait zırh giyimleri ve silahlar.  
  

 
 
 



 
 

  
  Resim Numarası: 184 
Alındığı Kaynak: Hilmi Aydın, 
Sultanların Silahları, Topkapı Sarayı 
Koleksiyonu, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Ankara: 2012. 

Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı Sarayı 
Müzesi. 

Açıklama: III. Mustafa’ya ait zırh takımı. 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
Osmanlı zincir örme zırhlarında dikdörtgen plakaların sayısının azaldığı veya hiç 
görülmediği; bunun yerine zırhın muhtelif yerlerine yerleştirilmiş yuvarlak 
madalyonlar veya yıldız şeklinde zengin süslemeye sahip metal parçalar bulunduğu 
dikkatleri çekmektedir. 18. yüzyıla ait bu örnekte; zengin süslemelerin yanı sıra, 18. 
yüzyıla ait bazı karakteristik özellikler de dikkat çekmektedir. Örneğin; peçelikli ve 
siperlikli miğferlerin yerine yüzü örten zincir örmelere sahip zırh külahın kullanımı bu 
yüzyılda son derece yaygındır. Yaka/omuz zırhı ile eldivenli kolçakların varlığını 
devam ettirdiği görülmektedir. Bununla birlikte; bacak zırhlarının değişime uğradığı 
ve dizcek kullanımının artık büyük ölçüde terk edildiğini yine bu örnekte görebilmek 
mümkündür.     

 
 

  



 
 

  Resim Numarası: 185 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı Sarayı 
Müzesi 
 

Açıklama: Sadrazam Mahmut Paşa’ya ait kumaş kaplı örme zincir zırh. 
  



 
 

  Resim Numarası: 186 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen 
 

Eserin Bulunduğu Yer: École 
Militaire/Paris  

Açıklama: 16. yüzyıl sonu Osmanlı göğüslükleri. Göğüslükler, vücudun omuz ve yan 
bölgelerine denk gelen kare veya dikdörtgen metal plakların üzerinde bulunan kayışlar 
vasıtasıyla giyilen bu zırh; merkezde daire biçimli kalkanların formuna benzeyen ön 
ve arkada birer büyük metal plaka ve bu iki merkez plakaya zincir örmelerle bağlı olan 
dikdörtgen, kare ve üçgen yan plakalardan oluşmaktadır. 

 
  



 
 

  Resim Numarası: 187 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Newyork 
Metropolitan Museum. 

Açıklama: 16. yüzyılın ilk yarısına ait olduğu düşünülen Osmanlı göğüslüğü.  
  



 
 

  Resim Numarası: 188a-b 
188a-b Fotoğraf Telifi: © Museo 
Stibbert Firenze  

188a-b Eserin Bulunduğu Yer: Museo 
Stibbert Firenze 

188a Açıklama: 16. yüzyıla ait Osmanlı göğüslüğü.  
188b Açıklama: 16. yüzyıl Osmanlı zırh takımı. 

 
                                      188a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       188b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

  Resim Numarası: 189a-b 
189a-b Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 
 

189a Eserin Bulunduğu Yer: Paris 
Louvre Museum   
189b Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul 
Askerî Müze 

Açıklama: 15. ve 16. yüzyıl Osmanlı kolçaklarından örnekler. Bu örnekler; bir ana 
gövde ve sağlı sollu iki yan kanattan oluşan koçak tipini göstermektedir. 

 
 
     189a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                189b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

  Resim Numarası: 190 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen 
 

Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul Askerî 
Müze 
 

Açıklama: Bir ana gövde ve iki yan plakadan oluşan bu kolçak tipi. 14.-16. yüzyıllar 
arasında yaygın olan ve yukarıda özellikleri aktarılan kolçak tipinden türemiş bir 
versiyon olduğu düşünülmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

  Resim Numarası: 191 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Edirne Arkeoloji 
ve Etnografya Müzesi  

Açıklama: İki parçalı kolçak tipi. 17. ve 18. yüzyıllar arasında yaygın olduğu anlaşılan 
bu tipin bilek ile dirsek arasında kolun üst tarafını koruyan bir ana gövdeden ve ana 
gövdenin yarısı kadar uzunluğunda silindir kesitli bir bileklikten oluştuğu 
görülmektedir. 

  



 
 

  Resim Numarası: 192a-b 
192a-b Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 
 

192a Eserin Bulunduğu Yer: Newyork 
Metropolitan Museum. 
192bEserin Bulunduğu Yer: İstanbul 
Askerî Müze 

192a-b Açıklama: Osmanlı bacak zırhı. Osmanlı bacak zırhları arasında bir tür 
bulunmaktadır ki; bu tür genel form ve süsleme özellikleri bakımından bir ana gövde 
ve iki yan kanattan oluşan 15. ve 16. yüzyıl kolçaklarına son derece benzemektedirler. 
Diz altı ile ayak bileği arasında kalan bölümü korumak amacıyla kullanılan bu zırhın, 
ana plakası baldırın dış yan tarafında kalacak ve aşık kemiğini koruyacak şekilde 
bağlandığı anlaşılmaktadır.  

 
                                       192a 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             192b 
 
 
 
 
 
                                       
 
 
 
  



 
 

 
  Resim Numarası: 193a-b-c 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen 
 

193a-c Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul 
Askerî Müze  
193b Eserin Bulunduğu Yer: Newyork 
Metropolitan Museum. 

193a-b-c Açıklama: 16. yüzyıl Osmanlı dizceklerinden örnekler. Diz anatomisine 
uygun olarak genellikle daire biçiminde tek parça bir plakadan ibaret olan diz tası, bu 
zırhın merkez bölümü oluşturmaktadır. Diz tasının hemen altında yer alan ve eşkenar 
üçgen şeklinde örülen zincir zırh ise üçgenin tabanı diz tasına bağlı olacak bir şekilde 
kaval kemiğine doğru sarkarak bacağın bu bölgesini korumak amacıyla yapılmıştır. 
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  Resim Numarası: 194 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen 
 

Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul Askerî 
Müze  

Açıklama: Orhan Bey’e ait peçelikli miğfer. Bu miğfer, 14. ve 15. yüzyıllarda son 
derece yaygın bir tür olduğu bilinen peçelikli miğferlerin günümüze ulaşmış en eski 
örneklerinden biridir.  

 
   



 
 

  Resim Numarası: 195 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Newyork 
Metropolitan Museum. 

Açıklama: Tam parça peçelikli miğfer örneği. Peçelikli miğferler, en üstte silindir 
biçimli uzun bir “tepelik çubuğu”, tepeliğin altında prizmatik bir kare ve küre şeklinde 
olan “tepelik”, tepelik ile gövde arasındaki geçişi sağlayan “yalma”, yarım daire 
biçiminde ve ortası şişkin olan bir “gövde”, gövdenin altında alnı çevreleyen bir 
“eteklik”, eteklik bölümünün üzerinde yer alan “burun siperliği”, “siperlik köprüsü” 
ve “göz oyuğu” ve eteklik bölümüne halkalarla bağlanan bir tür zincir örme zırh olan 
“peçelik” bölümlerinden oluşmaktadır.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

  Resim Numarası: 196 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Newyork 
Metropolitan Museum. 

Açıklama: 16. yüzyılın ikinci yarısına kadar daha yaygın olan peçelikli miğferlerin 
gövde bölümünde genellikle helezonik, dikey veya baklava dilimi gibi çeşitli 
biçimlerde uzanan yivler; gövde bölümündeki bu yivler, eteklik ve yalma bölümlerinin 
üzerlerinde genellikle kitabeler ve kayı damgaları bulunmaktadır.      

  



 
 

  Resim Numarası: 197 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen 
 

Eserin Bulunduğu Yer: École 
Militaire/Paris  

Açıklama: II. Bayezid’e ait miğfer. Gövde, yalma, eteklik biçimleri bakımından 
peçelikli miğferlere benzemesine karşın, bu miğferde göz oyuklarının olmadığı, 
tepeliğin daha kısa olduğu ve siperliklerinin bulunduğu görülmektedir. Bu örneğin; 
peçelikli miğferlerden siperlikli miğferlere geçişin biçimsel gelişimini gösteren bir 
örnek olması bakımından son derece önemli olduğu düşünülmektedir. 

  



 
 

  Resim Numarası: 198 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen 
 

Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul Askerî 
Müze  

Açıklama: 16. veya 17. yüzyıl tek ve çift sorguçlu siperlikli tombak Osmanlı 
miğferleri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
  Resim Numarası: 199a-b 
199a-b Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 
 

199a-b Eserin Bulunduğu Yer: 
Newyork Metropolitan Museum.  
 

199a Açıklama: 16. yüzyıl Osmanlı çelik konik miğferi. Bu tarz tam konik miğfer 
biçimlerine oldukça nadir rastlandığı söylenebilir. Miğferin üzerinde kayı damgası 
bulunmaktadır. 
199b Açıklama: 17. yüzyıl başı tombaklı konik miğfer. Üzerinde kayı damgası 
bulunan bu miğferin de şişkin gövdesiyle klasik biçimin biraz dışında olduğu 
görülmektedir.  

 
                                199a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         199b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
  Resim Numarası: 200 
200a-b Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 
 

200a Eserin Bulunduğu Yer: Newyork 
Metropolitan Museum.  
200b Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul 
Askerî Müze 

200a Açıklama: 16. yüzyıl başı siperlikli çelik Osmanlı miğferi.  
200b Açıklama: 16. yüzyıl siperlikli çelik Osmanlı miğferi. Bu örnek, sivri tepeliği ve 
çift sorguç yuvasıyla dikkat çekmektedir. 
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  Resim Numarası: 201 
Fotoğraf Telifi: © Topkapı Sarayı 
Müzesi 

Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı Sarayı 
Müzesi 

Açıklama: 16. yüzyılın siperlikli Osmanlı tören miğferi. 
  
  



 
 

  Resim Numarası: 202 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Edirne Türk ve 
İslam Eserleri Müzesi 

Açıklama: 16. yüzyıl Osmanlı zırh külahı. Zırh külahlar, başın tepe kısmını örten 
yuvarlak bir levha ve bu levhaya bağlanmış bir halde aşağı doğru sarkarak yüz bölümü 
hariç başın etrafını koruyan zincir örme peçelikten oluşmaktadır. 

 
   



 
 

  Resim Numarası: 203 
Fotoğraf Telifi: © Milli Azerbaycan 
Tarihi Müzesi 
 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Milli 
Azerbaycan Tarihi Müzesi. 

Açıklama: Azerbaycan’da bulunan 17. veya 18. yüzyıl zırh külah. Aslında bir tür 
peçelikli miğfer olarak da kabul edilebilecek olan zırh külahların; yarım daire biçimli, 
uzun sivri tepelikli ve çift sorguçlu olan benzerlerine 13. yüzyıldan itibaren İran ve 
Azerbaycan coğrafyasında rastlanıldığı; “kulah khud” olarak da adlandırılan bu türün 
Azerbaycan ve İran coğrafyasında 16. ve 18. yüzyıllarda Safeviler tarafından da yaygın 
olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

  Resim Numarası: 204 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen 
 

Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul Askerî 
Müze  

Açıklama: 17. yüzyıl Osmanlı yapımı yarım daire biçimli, sivri tepelikli ve zincir örme 
peçelikli miğferin tepe bölüm detayları. 

 
 
 
  



 
 

 
  Resim Numarası: 205 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen 
 

Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul Askerî 
Müze  

Açıklama: 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı zerrin külahları. Zerrin külahlar biçimsel 
özellikleri bakımından siperlikli miğferlere çok benzedikleri gibi bunlarda da 
burunluk, sorguç yuvaları ve siperlikler gibi öğeler bulunmaktadır. Bu türü siperlikli 
miğferlerden ayırt eden temel özellikler; yapımında ajur tekniğinin yoğun olarak 
kullanılması, plakalarında koyu kırmızı veya lacivert renkli kadife üzerine aplikeler 
olması ve diğer metal kısımlarının tombaklı olmasıdır 
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  Resim Numarası: 206a-b 
206a Alındığı Kaynak: Hilmi Aydın, 
Sultanların Silahları, Topkapı Sarayı 
Koleksiyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Ankara: 2012. 
206b Alındığı Kaynak: Özlem Özkan, 
Askeri Müze Tombak Eserler Kataloğu, 
Askeri Müze ve Kültür Sitesi 
Komutanlığı, İstanbul:2001. 

206a Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı 
Sarayı Müzesi 
206b Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul 
Askerî Müze 

206a-b Açıklama: Solaklar ve peykler gibi Osmanlı saray teşkilatı tarafından 
kullanılan zerrin külahlar. Uzun silindirik bir formda olan ve bu biçimleriyle Mevlevî 
sikkelerine benzeyen bu miğferlerin önünde, miğfer boyunca uzanan bir sorguç yuvası 
bulunmaktadır. 



 
 

  Resim Numarası: 207a-b 
207a-b Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 
 

207a-b Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul 
Askerî Müze  

207a-b Açıklama: 17. yüzyıl Osmanlı tombaklı tarikat miğferleri. Tarikat 
miğferlerinin silindirik formda örnekleri bulunabildiği gibi ince bir sırtla ikiye 
bölünmüş örnekleri de bulunabilmektedir. 
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  Resim Numarası: 208 
Alındığı Kaynak: Erik Fischer, 'Melchior 
Lorck', vol. II The Turkish Publication, 
1626 edition, facsimile of a copy in the 
Royal Library, Copenhagen, and vol.III, 
catalogue raisonné, the Turkish 
Publication, Copenhagen, 2009.  
 

Eserin Bulunduğu Yer: Kopenhag 
Kraliyet Kütüphanesi  
 
 

Açıklama: Melchior Lork tarafından 1576 yılında ağaç baskı olarak bu gravürde 
Osmanlı savaş atları resmedilmiştir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 
 
  

  Resim Numarası: 209 
Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir Erkmen 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Newyork 
Metropolitan Museum. 

Açıklama: Yüksek kaşlı Osmanlı eyeri. Klasik Dönem Osmanlı eyerlerinin eski Türk 
eyerlerinin devamı olduğu görülmektedir. Eski Türk eyerleri eyer çatısı ve eyer kaşları 
olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Eyer çatısı, atın sırtı boyunca iki yana 
doğru eğimlidir ve bir ön biri de arkada olmak üzere iki yüksek eyer kaşı 
bulunmaktadır. Klasik Dönem Osmanlı eyerlerinin de eski Türk eyerlerinin 
karakteristik özelliklerini büyük ölçüde yaşattığı görülmektedir.  Osmanlı eyerlerinin 
ön ve arka kaşlarının yüksek olmasının, sadece süvarinin atın üzerine tam olarak 
yerleşmesine değil aynı zamanda vücutlarını bu kaşlara dayayıp destek alarak 
silahlarını daha rahat kullanmasını da sağlayan bir özellik olarak nitelendirilebilir. 
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  Resim Numarası: 210a-b 
210a-b Alındığı Kaynak: Sztuka Islamu 
w Zbiorach Polskich, Zdzislaw Zygulski 
Jun., Wydawnictwa Artystyczne i 
Filmowe, Warszawa:1989.  

210a Eserin Bulunduğu Yer: Panstowe 
Zbiory Sztuki na Wawelu. 
210b Eserin Bulunduğu Yer: Muzeum 
Naradowe w Krakowie 

210a Açıklama: 17. yüzyıl Osmanlı eyeri. Özellikle 16. ve 18. yüzyıl Osmanlı 
eyerlerinin dış yüzeyinin lacivert veya kırmızı renkli kadife kumaşla kaplandığı 
örneklere daha sık rastlanmaktadır. 
210b Açıklama: 17. yüzyıl Osmanlı çaprağı. Çapraklar atın terinin alınması, 
üşümesinin engellenmesi ve eyerin atın sırtında yara yapmaması için eyerin altına 
serilen ve çoğu zaman saçaklı olan bir tür at örtüsüdür. 
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  Resim Numarası: 211a-b 
211a-b Alındığı Kaynak: Hilmi Aydın, 
Sultanların Silahları, Topkapı Sarayı 
Koleksiyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Ankara: 2012. 

211a-b Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı 
Sarayı Müzesi. 

211a Açıklama: 17. yüzyıl Osmanlı kazan üzengi örneği. 
211b Açıklama: 17. yüzyıl Osmanlı küçük yuvarlak tabanlı üzengi örneği.  



 
 

 
  Resim Numarası: 212a-b 
212a-b Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 
 

212a-b Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul 
Askerî Müze  

212a Açıklama: 16. yüzyıl tek parçalı at alınlığı. 
212b Açıklama: 17. yüzyıl dört parçalı at alınlığı. 

 
                        212a 
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  Resim Numarası: 213a-b 
213a-b Fotoğraf Telifi: © Serkan Emir 
Erkmen 
 

213a-b Eserin Bulunduğu Yer: 
Newyork Metropolitan Museum.  
 

213a Açıklama: Tek parça demir at alınlığı. 
213b Açıklama: Altı parçalı bakır at alınlığı. 

 
                           213a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         213b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

  Resim Numarası: 214a-b 
214a-b Alındığı Kaynak: Tünay 
Güçkıran, Askeri Müze At Zırhları 
Koleksiyonu, Askeri Müze ve Kültür 
Sitesi Komutanlığı, İstanbul:2009. 

214a-b Eserin Bulunduğu Yer: İstanbul 
Askerî Müze  
 

214a Açıklama: 16. yüzyıl Osmanlı at göğüs zırhı.  
214b Açıklama: 16. yüzyıl Osmanlı at sağrı zırhı. 
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214b 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
  Resim Numarası: 215a-b 
215a Alındığı Kaynak: Hans Sloan's 
Album, "The Habits of the Grand 
Signor's Court" SL.5258, Turkey, c.1620. 
215b Alındığı Kaynak:  
Ralambs Costumes-Book-1658 
 

215a Eserin Bulunduğu Yer: British 
Museum. 
215b Eserin Bulunduğu Yer: Swedish 
Royal Library  
 

215a-b Açıklama: Tatar ulakları ellerinde kamçılarla gösteren 17. yüzyıl resimleri. 
Biri Hans Sloan diğer Ralamb tarafından 17. yüzyılda çizilen her iki resimde de Tatar 
ulakların ellerinde bulunan çatal kamçılar dikkat çekmektedir. Bazı Osmanlı 
minyatürlerinde de benzer kamçılara rastlanmaktadır.  
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  Resim Numarası: 216 
Alındığı Kaynak: Ottoman Empire in 
Miniatures, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
İstanbul:1988. 
 

Eserin Bulunduğu Yer: Topkapı Sarayı 
Müzesi Koleksiyonu, Arifî, 
Süleymannâme, TSMK, Hzn. 1517, 
y.353a  

Açıklama: Osmanlı süvarisinin kementle bir düşman askerini yakalamasını gösteren 
bu minyatür; Klasik Dönemde kement kullanımına ilişkin tespit edebilen ender 
örneklerden biridir.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ÖZET 

Bu tez çalışmasında, “Osmanlı Kara Kuvvetlerinin Klasik Dönemi” olarak 

nitelendirilen 15. yüzyılın ikinci yarısı ile 18. yüzyılın başı arasındaki zaman diliminde 

muharip askerlerin Osmanlı Ordusu bünyesinde teşkilatlandırılmaları, savaşlarda ve 

seferlerdeki işlevleri ile kullandıkları silahlar, askerî kıyafetler ve teçhizatları ele 

alınmaktadır. 

 Bahse konu üç hususun aynı kavramsal çerçevede ele alınmasının nedeni; tez 

çalışmasının “silahlar ve askerî teçhizat ile savaşma biçimi (askerî stratejiler) ve askerî 

teşkilat arasında doğal bir bağ olduğu” savına dayanmasından kaynaklanmaktadır. Bu 

çalışmada; Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerindeki her muharip birimin sefer ve 

savaş stratejilerine bağlı olarak ordu içinde kendilerinden beklenen görevler ve sahip 

oldukları askerî potansiyeller doğrultusunda giyindiklerini, silahlandıklarını ve askerî 

teçhizatlarını buna göre dizayn veya tercih ettikleri savunulmakta; Klasik Dönem 

Osmanlı silahları ve askerî teçhizatlarının yapısal, biçimsel ve niteliksel özellikleri 

bakımından yüzyıllar içinde geçirdiği değişimlerin, genel olarak dünya askerî tarihinde 

özel olarak da Osmanlı askerî tarihinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda yaşandığını 

örnek olaylara, yazılı kaynaklara, görsel verilere ve günümüze ulaşmış objelere 

dayanarak iddia edilmektedir. 

Bu kapsamda, tez metni; giriş bölümü, üç ana bölüm ve sonuç bölümü olmak 

üzere 5 bölüm başlığı altında yazılmıştır. Giriş Bölümünde; tezin ana savı bağlamında 

amacı, konusu, kapsamı, sınırlılıkları ve araştırmada kullanılan yöntemler hakkında 

bilgiler sunulmuştur. Kuruluş Dönemi Osmanlı askerî yapısının temel dinamikleri 

hakkında genel bir çerçevenin oluşturulduğu Birinci Bölümde; Osmanlı Beyliğinin askerî 

yapısının temel dinamiğini oluşturan muharip kuvvetler ve bu kuvvetlerin ruhunu 

yansıtan alplık geleneği hakkında bilgiler sunulmuş; akabinde küçük bir beyliğin askerî 

teşkilatından büyük bir imparatorluk ordusuna geçişte yaşanan yaklaşık 150 yıl süren 



 
 

dönüşüm süreci ele alınmıştır. İkinci Bölümde; Klasik Dönem Osmanlı Kara 

Kuvvetlerindeki muharip birimlerin teşkilat yapısı, sefer ve savaşlardaki görevleri, 

silahları, askerî teçhizatları ve kıyafetleri hakkında bilgiler, Osmanlı Kara 

Kuvvetlerindeki muharip birimlerin doğrudan bağlı bulunduğu idari yapıya göre “Merkez 

Teşkilatı Askerleri (Kapıkulu Askerleri)” ve “Taşra Teşkilatı Askeri (Eyalet Askerleri)” 

olmak üzere iki ana başlık altında sunulmuştur. Üçüncü Bölümde; Klasik Dönem 

Osmanlı Kara Kuvvetlerinde kullanılan silahlar ve askerî teçhizatların yapısal, biçimsel 

ve teknolojik özellikleri ile kullanım alanları hakkındaki bilgiler; “Klasik Dönem 

Osmanlı Kara Kuvvetlerinde Silahlar” ve “Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde 

Askerî Teçhizat” olmak üzere iki ana başlık altında yazılmıştır. Tezin Sonuç Bölümünde 

ise; ana bölümlerde aktarılan bilgiler ve veriler çerçevesinde yapılan tespitler, 

değerlendirme ve yorumlarla tezin ana savı doğrulanmaya çalışılmıştır.  



 
 

ABSTRACT 

In this thesis, the belligerent forces’ organization in the Ottoman army, the 

functions and the weapons used in the battles and the campaigns and the military clothes 

and equipment are discussed for the period between the second half of the 15th century 

and the beginning of the 18th century which is defined as the Classical Period of the 

Ottoman Land Forces. 

The reason why these three issues are dealt with in the same conceptual 

framework is that; the thesis is based on the argument that “there is a natural link between 

the weapons and military equipment and, combat style (war strategies) and the military 

organization”. In this study; it is claimed that every combat unit in the Classical Period 

of Ottoman Land Forces is dressed, design and choose its weapons and military 

equipment accordance with the military campaign and military strategies. It is also 

asserted that the changes at the weapons and the military equipment in the way of the 

structural, formal and qualitative features over centuries during the Classical Ottoman 

period are took place related to the developments in the world military history but 

particularly in the Ottoman military history. Moreover, this relation is claimed by the case 

studies, written sources, visual data and objects that have survived to the present day. 

In this context, the thesis is structured under 5 main chapters which are the 

introduction, three main sections and conclusions. In the introduction section; the aim, 

subject, scope, limitations and methods used in the research are presented in the context 

of the main argument of the thesis. In the first main section in which a general framework 

about the basic dynamics of the Ottoman military is structured; the basic principles of the 

military structure of the Ottoman Principality, the belligerent forces which form the basic 

structure of the combat forces and the spirit of these forces that reflect the tradition of 

“Alplık” is presented. Right after, the shifting process which lasted for about 150 years 

in the transition period from the military organization of a small principality to a great 



 
 

army is discussed. In the second main chapter; the information about their missions in the 

campaigns and wars, their weapons, military equipment and clothes of the organizational 

structure of the combatant units in the Classical Period Ottoman Land Forces is presented 

under two main heading due to subsidiary administrative structure which are called 

"Central Organization Troops (Kapıkulu Troops)" and " Peripheral Organization Troops 

(Provincial Troops)". In the third chapter; information about the structural, technical and 

technological properties of the weapons and military equipment used in the Classical 

Ottoman Land Forces are cited under two main headings “Weapons in the Classical 

Period Ottoman Land Forces” and “Military Equipment in the Classical Period Ottoman 

Land Forces”. As a consequence, in the conclusion part; the main argument of the thesis 

is tried to be verified with the findings, evaluations and comments made in the main 

sections. 


