
yılında yapılan ara seçimlere bağımsız aday 
olarak katıldıysa da seçilemedi. Daha son
raki yıllarda siyasetten uzak kaldı ve 16 
Temmuz 1964 tarihinde öldü. Hatıraları 
iki cilt halinde yayımlanmıştır (Cehennem 

Değirmeni, Siyasi Hatıralarım, istanbul 
1993 ). 
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ORDA 

Türk ve Moğol diller inde birkaç 
göçebe kabilenin bir hanın 

hakimiyeti altında birleşmesini 

ifade eden kelime; 
düzenli olmayan insan topluluğu . 

L ~ 

Orta Asya Türk lehçelerinde "han karar
gahı, han sarayı , merkez, ocak, zengin ça
dır"; Azerice ve Türkiye Türkçesi'nde "ordu" 
anlamında kullanılan kelime Ukrayna dilin
de arda. Beyaz Rusya'da arda, Bulgarca'
da ôrda, Sırpça ve Hırvatça'da ôrdija, Çek
çe ve Lehçe'de horda şeklinde geçer. Rus
ça'da XIII. yüzyıldan itibaren Altın Orda ye
rine kullanılır ; XVI. yüzyıldan itibaren ise 
"karargah, ordu, göçebeler, kalabalık" an
lamlarında ve mecazi olarak "sürü. eşkıya" 
manasında kullanılmıştır. Lev Gumilev, bu 
kelimenin "düzen" anlamına gelen Latin
ce'deki ordo ile örtüştüğünü ifade eder. 
Orda kelimesi Batı Avrupa dillerinde hor
da, larda biçiminde geçmekte, Fransızca, 
Almanca ve ingilizce'de horde, italyanca'
da ordo şeklinde kullanılmaktadır ve gö
çebe halkı belirtmektedir. Divanü lugii
ti ' t-Türk'te orda kelimesinin an lamı "ha
kanın oturduğu şehir" diye verilmiştir. Ni-

tekim Kaşgar şehri "Ordukent" olarak ni
telenir. Aynı şekilde Balasagun yakınların
da Ordu adında bir şehrin olduğu ve Bala
sagun'a da "Koz Ordu" denildiği ifade edil
mektedir. Çağdaş Moğolca'da ord( on)- "sa
ray" manasındadır; Çince'de bu kavram 
van-thin kelimesiyle karşılanmaktadır. Cen
giz Han'ın torunlarından birinin adı da Or
da idi. Nikita Yakovleviç Biçurin, göçebe 
başşehirlerini yerleşik halkların başşehir

lerinden ayırt etmek için "ordo" kelimesi
ni kullandığım belirtmiştir. 

Bumin Kağan 'ın kurduğu Büyük Türk 
Kağanlığı'nın sosyopolitik sisteminin mer
kezinde orda vardı. Zira ordalar asker dı
şında askerlerin ailelerini de içine alan ha
nın karargahı idi. ileri gelen her kişi subay 
ve askerleriyle birlikte kendi ordasma sa
hipti. Hepsi birlikte Karabudun veya Türk 
beyler budun (Türk beyleri ve halk) etnesu
nu oluştururdu. Ayrıca arda "sağ (doğu) ve 
sol ( batı ) kanatları olan düzenli ordu" ma
nası taşırdı ; doğu kanadına "tolos", batı 
kanadına "tarduş" adı verilirdi. Ortaçağ gö
çebe topluluklarında "hanın atağı ve ça
dır" anlamına gelen orda kelimesi, daha 
eski dönemlerde Türk toplulukları arasın
da "askeri ve idari teşkilat" manasında 
han karargahı ve göçebelerin çadır kurdu
ğu yer olarak kullanılmıştır. Buna örnek 
olarak Batu Han'ın 1241 yılında idil'in aşa
ğı bölgesinde kurmuş olduğu Orda gös
terilebilir ki bu Altın Orda Devleti idi. XIII. 
yüzyılda Moğoi-Kıpçak savaşı sırasında nü
fusun azaldığı dönemde Volga bozkırları
nın Altın Orda veya Büyük Orda, Aral de
niziyle Tümen arasındaki t opraklar Mavi 
Orda, Tarbagatay ve irtiş 'in yukarı bölge
leri ise Ak Orda olmak üzere üçe ayrıldığı 
bilinmektedir. Kazak tarihçisi Levşin arda 
kelimesinin Kazaklar'da "cüz" kelimesiyle 
ifade edildiğini belirtir. Göçebe Kazak top
lumu Büyük, Orta ve Küçük Cüz olmak 
üzere üçe ayrılırdı . 
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Sözlükte "hakanın oturduğu şehir, ota
ğının kurulduğu yer" anlamına gelen (Di

vanü Lugati 't-Türk Tercümesi, ı. 12 4) Türk
çe ordu (orda) kelimesinin karşılığı Arap
ça'da ceyş, cünd, asker, hamis ve Fars
ça'da leşkerdir. Bunlardan cünd ve ceyş 
"savaşmak için bir araya gelen insan top
luluğu ve yardımcıları", asker kelimesi de 
"bir araya gelmek, toplanmak" demektir; 
bundan türeyen muasker "ordugah, aske
ri üs" anlamındadır. Beş kısma ayrılması 
dolayısıyla verilen hamls ismi aynı zaman
da ordunun seyrüsefer halindeki düzeni
ni ifade eder. Araplar'da bu beşli düzen
de ordunun merkezinde başkumandaola 
onun muhafız kıtası bulunur ve bu kısma 
kalbü' l-ceyş , merkezin sağında yer alan 
biriikiere meym ene, solundaki biriikiere 
meysere, önde bulunan zırhlı süvarilerden 
oluşan biriikiere talia, mukaddeme, ne
zire, pişdar ; arkadaki biriikiere sakatü'l
ceyş ve muahhira adları verilirdi. Hz. Pey
gamber bu düzeni korumakla birlikte as
kerlerin savaş anında saflar halinde sıra
lanması usulünü getirmiş, asker sayısının 
arttığı Hulefa-yi Raşidln döneminde bun
lara bölük, tabur (kürdOs) sistemi eklen
miştir. 

İslam Ordusunun Kuruluşu . islam önce
sinde Arabistan'da ordu kavramına uygun 
düzenli ve sürekli bir askeri güç bulun
muyordu. Kabileler arasında savaş çıktı
ğında silah kullanabilen erkeklerin t ama
mı savaşa katılırdı. Yaya veya süvari olarak 
savaşan Araplar kılıç , kalkan, ok ve mızrak 
gibi klasik silahları kullanırlardı. Kuman
danlık ( kıyade) görevi kabile reisi tarafın
dan yürütülürdü. Kabilenin sancak veya 
bayrağı da (liva, raye) kabile reisi yahut 
naibi tarafından taşınırdı. 

islam ordusunun kuruluşu , Medine'ye 
hicretin ardından Mekke müşriklerine kar
şı cihada izin verilmesiyle başlar. Savaş du
rumuyla sınırlı olsa da orduyu belli bir dü
zene göre kurmak. silahı bulunmayanlara 
silah temin etmek, sahabileri savaş tek
nikleri hususunda yetiştirmek için ted-
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birler alan Hz. Peygamber savaş durumu 
ortaya çıkınca orduya katılacak kimseleri 
bizzat kendisi tesbit eder (Abdülhay el
Kettanl, I, 384-385), isimleriniyazdırır (Bu
Mr!, "Cihad", 181; Müslim, "J::Iac", 74) ve 
hazırlıkların yapılıp toplanılmasını emre
derdi. Sahab1ler silahları, binekleri, sefer 
azıkları ve diğer levazımatıyla şehir dışın
da bir karargahta toplanırdı. Seferberlik 
emri Medine dışında oturan kabilelere ka
bile reisieri aracılığıyla ulaştırılırdı . Normal 
şartlarda ihtiyaç duyulduğu kadar aske
rin gönüllü katılımı söz konusu olmakla 
birlikte Tebük Gazvesi gibi umumi sefer
berliği gerektiren durumlarda özürlüler, 
ResCılullah'tan izin alanlar veya onun ta
rafından geride bırakılanlar dışında sava
şabilecek bütün sahabiler hazır asker ka
bul edilirdi. Savaşa katılanlar elde edilen 
ganimetten pay alırlar, savaş bitince de 
ailelerinin yanına dönüp işlerine devam 
ederlerdi. Hz. Peygamber sefer öncesinde 
ve sefer esnasında askerlerini savaşa ha
zırlamaya çalışır, ok atma ve ata binmenin 
önemini vurgular, kumandanlarını uğur
larken onları askerlerine ve düşmana kar
şı nasıl hareket edecekleri konusunda bil
gilendirirdi. Bazı sahab1leri kale kuşatma
larında kullanılan savaş aletlerinin yapımı
nı öğrenmekle görevlendiren ve Taif ku
şatmasında mancınık kullanan ResCıl-i Ek
rem, Hendek Savaşı'nda Selman-ı Farisi'
nin tavsiyesiyle hendek kazarak savunma 
savaşı yapma taktiğini uygulamıştır. Sefer 
ve savaş sırasında parola ve üniforma sa
yılabilecek belli renkte sarık ve elbiseler 
yahut belli işaretler kullanılmasını istemiş 
(a .g.e., I, 499-50I ), düşman hakkında bil
gi edinmek veya yol güvenliğini sağlamak 
için keşif kolları çıkarmış, kılavuz ve ca
sus kullanmış, bu konuda gerektiğinde 
henüz müslüman olmayan kimselerden de 
yararlanmıştır (Buhar!, "Mena]5ıbü ' l-en

şar", 45). 

ihtiyaca göre asker toplama uygulama
sı Hz. Ebu Bekir döneminde devam etti
rilmiştir. Hz. Ömer, muharip güçleri kay
detmek ve hazineyi düzene koymak için 
20 (641) yılında Divanü'l-cünd (Divanü' l-at'l, 
Dfvanü'l-asakir) olarak adlandırılan divan teş
kilatını oluşturdu. Pey adı altında topla
nan gelirlerden pay alacak Medine halkı
nı fetihlere katılan kuwetler ve aileleriyle 
birlikte kabile esasına göre divan defter
lerine yazdırdı. Şahıs isimlerinin karşısın
da yılda bir defa verilecek atıyye ile aylık 
olarak verilecek erzak da belirtilmişti. Üc
retin belirlenmesinde islam'a giriş önceli
ğiyle birlikte dine ve devlete hizmet ölçü 
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alındı. Şehirlerde de benzeri divan defter
leri tutularak mu haripierin listesi ve ala
cakları ücretler tesbit edildi. Bu uygula
masıyla orduyu bir müessese haline geti
ren ve maaşlı askerlerden düzenli bir ordu 
kuran Hz. Ömer askerlerin ticaret veya zi
raatla uğraşmasını yasakladı. Onun döne
minde divana kayıtlı Arap kabilelerine men
sup asker sayısı 150.000'e ulaşmıştır. 

Hz. Ebu Bekir tarafından Irak ve Suri
ye cephelerinde başlatılan fetih hareketi 
kısa sürede genişledi. Hz. Ömer zamanın
da Irak ve iran'ın büyük bir kısmıyla Suri
ye, Ürdün, Filistin, el-Cezire bölgesi ve Mı
sır fethedildi. Hz. Ömer, halifelik merkezin
den uzak olan bu bölgelerde asayişi ve fe
tihlerin devamını sağlayabilmek için Bas
ra, Küfe ve Fustat gibi ordugah şehirler 
kurdurdu. Bu şehirlere ve Suriye'de Dı
maşk, Filistin'de Remle, Mısır'da iskende
riye gibi merkeziere çeşitli Arap kabilele
rine mensup askerleri aileleriyle birlikte 
yerleştirip buraları daimi ordugah (garni
zon) haline getirdi. Askeri kışlalarda geniş 
kapasiteli ahırlar inşa edildi. Garnizonlar
daki askerlerle ilgili kayıtlar bu merkezler
de hazırlanan divanlarda tutuluyordu. Or
dugah şehirlere yerleştirilen Arap kabile
leriyle bu kabileler vasıtasıyla islam'ı kabul 
eden ve mevali denilen gayri Arap müslü
man halklar daimi silah altında kabul edi
len muharip sınıfın ana kaynağını teşkil 
ediyordu. Bu uygulama Hz. Osman döne
minde devam etti. Sahillerin düşman sal
dırısına karşı korunması amacıyla kara or
dusu yanında bir donanma oluşturuldu . 

Suriye ve Mısır valileri, sahil şehirlerindeki 
Bizans'tan kalma tersanelerden ve oralar
da çalışan kişilerden yararlanarak kuwetli 
bir donanma oluşturdu . 28 (648-49) yılın
da Kıbrıs'ı vergiye bağlayan deniz kuwet
leri, 33'te ( 654) Kıbrıs idarecilerinin vergi 
ödememeleri sebebiyle SOO gemilik do
nanmayla düzenlediği ikinci Kıbrıs sefe
rinde adayı fethedip 1 2.000 asker yerleş
tirdi. Yine bu yıllarda Bizans donanmasına 
karşı Zatü's-savarı adıyla bilinen büyük bir 
zafer kazanılarak Bizans'ın Doğu Akdeniz'
deki hakimiyeti sona erdirildi (31/652 veya 
34/655) 

Ordunun Yönetimi. Ordunun idari, mali 
ve hukuki işleri Divanü'l-cünd (Dfvanü'l-ceyş) 

tarafından yürütülüyordu. ·Askerlerin bu 
divana kabilelere göre kayıt sistemi Erne
viler zamanında da devam ettirildi. Bu dö
nemde ayrıca askeri teşkilatianma yeni 
şartlara göre geliştirilerek mecburi asker
lik uygulamasına geçildi. Bundan itibaren 
ordunun esasını divana kayıtlı, devletten 
maaş alan, "mürtezika" denilen nizarni ve 

daimi statüdeki muvazzaf askerler teşkil 
etmiştir. Hastalananların maaşları düzenli 
biçimde ödenir, öldürülen veya ölenlerin 
hakları varisierine intikal ederdi. Bu ara
da divana kayıtlı olmadıkları ve belirli bir 
ücret almadıkları halde cihadın fazileti do
layısıyla seferlere katılanlar da oluyordu . . 
Payiarına düşen ganimet hisseleriyle ye
tinen ve çoğu sınır boylarında inşa edilen 
ribatlarda yaşayan bu gönüllülere "müte
tawia" denilmiştir. 

Divanü'I-ceyş, Abbasller'de Meclisü't-tak
rir ve Meclisü'l-mukabele adıyla iki kala 
ayrıldı. Bunların ilkinde askerlerin ücret
Ieri ve ödeme zamanları tesbit ediliyor, 
ikincisinde askere alınanların kayıtları tu
tuluyordu. Kütüklere askerlerin isimlerinin 
yanına yaşları, tanınmalarını sağlayacak fiz
yanamik bilgiler, atlarının rengi ve nişan
Iarı da yazılırdı. Büveyhiler zamanında or
dunun esasını teşkil eden iki etnik unsur 
olan Türkler'le Deylemliler için ikiye ayrı
Ian divana Divanü'I-ceyşeyn denilmiştir. Fa
tımller'de bu görev askerlerin orduya alın
ması, teçhizatı ve denetimiyle ilgilenen Di
vanü'l-ceyş ile diğer devlet memurlarının 
yanı sıra askerlerin ödemeleriyle de ilgile
nen Divanü'r-revatib arasında paylaşılmış
tır. Donanmaya büyük önem veren Fatı
m1ler'de deniz kuwetlerine bakmak üze
re Divanü'I-amair kuruldu. Gazneliler'de 
vezirin kontrolü altında çalışan Divanü'l
ceyş'in adı Divan- ı Arz olarak değiştirildi, 
Hindistan'da kurulan diğer müslüman dev
letlerde ve Selçuklular'da da bu isim be
nimsendi. Selçuklular'da çeşitli rütbelerde
ki askerlere ikta tahsisi, askerlerin maaşla
rının ödenmesi, teçhizatın kayıt ve kontro
lü bu teşkilat tarafından yürütüldü. Ana
dolu Selçukluları'nda da aynı uygulama 
sürdürüldü. Zengiler'de Divanü'l-ceyş, Di
vanü'r-revatib ve Divanü'l-idare ve't-techi
zat olmak üzere iki kısma ayrılıyordu. As
keri iktaların dağıtımı ve kontrolü, ayrıca 
askerlere ücretlerinin dağıtımı Divanü'l-mal 
tarafından yapılırdı. Memlükler'de Diva
nü'l-cüyGşi'l-mansGre, Divanü'l-iktaat da 
denilen Divanü'l-ceyş, Mısır ve Suriye as
kerlerinin işlerini yürütmek üzere Diva
nü'l-ceyşi 'l-Mısri ve Divanü'l-ceyşi'ş-Şami 

adıyla iki şubeye ayrıldı. 

Ordunun Asker Kaynaklan. Hz. Peygam
ber döneminde müslüman Araplar'dan 
oluşan orduya Hulefa-yi Raşidin zamanın
da gerçekleştirilen ilk fetihlerden itiba
ren "mevali" adı verilen Fars ve Kıpti asıllı 
müslümanlar da alınmaya başlandı. Ubey
dullah b. Ziyad'ın 54 (674) yılında Buhara 
seferi dönüşünde beraberinde getirdiği 



2000 kişilik Türk okçu birliğini Basra'ya 
yerleştirmesiyle Türkler de ordu saflarına 
katılmış oldu. Kuteybe b. Müslim'in Mave
raünnehir seferlerinde iranlılar ve Türk
ler, aynı yıllarda Kuzey Afrika ve Endülüs 
fetihlerini gerçekleştiren ordularda ise Ser
beriler önemli bir yekün teşkil ediyordu. 
Bununla birlikte Emev'iler'in sonuna kadar 
ordunun ekseriyetini Arap asıllı askerler 
oluşturdu, kumandanların tamamına ya
kını onlardan seçildi. Ebü Müslim-i Hora
sanl'nin kumandasındaki Abbas! ihtilaliy
le birlikte bu harekete yoğun bir şekilde 
katılan iranlılar'ın Abbas! ordusunun en 
önemli unsuru haline geldiği, askeri kad
roların büyük bir bölümünün onlara tes
lim edildiği ve halifelerin muhafız birlikle
rinin teşkilinde daha ziyade onların tercih 
edildiği görülmektedir. 

Abbasller'de Türkler'in askere alınması
na ikinci halife EbQ Ca'fer ei-Mansür'dan 
itibaren başlandı. Harünürreşld'in muha
fız birliklerine Türk asıllı askerlere yer ver
diği ve onlara çok güvendiği kaydedilmek
tedir. Ancak Abbas! ordusuna Türkler'in 
alınmasıyla ilgili asıl süreç Arap ve iranlı 
askerlere karşı güveni sarsılan Me'mün 
döneminde başladı. Me'mün Türk gençle
rinden, kısa süre sonra yaygınlaşan mem
lük asker sisteminin bir prototipi sayılan 
özel birlikler kurdu. Onun zamanında Türk 
kumandanların emrindeki Türkler'in sayı
sı 8-1 0.000 civarındaydı. Annesi Türk olan 
Mu'tasım- Billah'ın ordunun büyük bölü
münü Türk asıllı gençlerden oluşturma
sı ve muhafız birliklerini onlardan kurma
sıyla orduda Türk nüfuzu en yüksek sevi
yesine ulaştı. Türk kumandanların yöne
tim üzerinde kurduğu nüfuz Büveyh'iler'in 
Bağdat'ı işgaline kadar devam etti. Bu sü
reçte halifelerin yanı sıra sultanlar ve va
liler de memlük asker edinmeye başladı
lar. Memlüklerden oluşturulan askeri bir
likler onların arasında yetişen kumandan
lar tarafından yönetilirdi. Soydaşları olan 
memlüklerin desteğini alarak Mısır'da ilk 
müslüman- Türk devletini kuran Ahmed 
b. Tolun, ilk defa Sudanlı zencileri birlikle
rine aldı. İhşldl ordusu da Türk, Mağribli 
ve Sudanlı askerlerden meydana geliyor
du. Daha sonraki hanedanlar da orduda 
memlük asker istihdamını devam ettirdi
ler. Fatımi ordusunun çoğunluğun u Mağ
ribliler, İranlılar, Türkler ve Serberiler oluş
turuyor; orduda Arap, Ermeni, Kürt, Dey
lemli, Rum, Frank ve Slav askerler de bu
lunuyordu. Selahaddin-i Eyyı}bl Türk, Kürt 
ve Araplar' ı tercih etti. 

Yaygın kanaate göre askeri ikta siste
mi BüveyhTier tarafından başlatılmıştır. Da-

ha sonraki müslüman devletler tarafından 
da benimsenen ve müslüman devletlerin 
askeri tarihinde bir dönüm noktası teşkil 
eden bu önemli uygulama kumandanlara 
askeri hizmetleri karşılığında ikta arazile
rinin verilmesi temeline dayanır. Selçuk
lular'ın daha düzenli ve daha yaygın hale 
getirdiği bu uygulama Selahaddin-i Eyyü
bl tarafından Mısır'a taşındı. Uygulama
nın devam ettiği Memlükler döneminde 
yirmi dört parçaya ayrılan Mısır ikta arazi
sinin dört parçası sultana, on parçası emlr
lere, on parçası da ecnildü'l-halkaya veril
di. İkta sistemi İlhanlılar'da ve Hindistan'
da hüküm süren Türk devletlerinde de uy
gulandı. 

Gazneliler'de ordu gulamlar, düzenli bir
likler, eyalet askerleri, ücretli askerler ve 
gönüllülerden oluşuyor; Oğuzlar, Karluk
lar, Yağmalar, Halaçlar gibi gruplardan da 
yardımcı kuwet olarak faydalanılıyordu. 
Sultan Mahmud'un Harizm seferi için dü
zenlediği ordunun mevcudu gönüllüler ve 
eyalet askerleriyle birlikte 100.000 kişiye 
ulaşıyordu. Gazneliler'i örnek alan Selçuk
lular'da ordu sultanın emrinde bulunan 
hassa ordusu; meliklerin, valilerin, vezir ve 
diğer önemli devlet ricalinin maiyetindeki 
birlikler; tabi devletlerin kuwetleri, ülke
nin her tarafına dağılmış, kendilerine ve
rilen ikta arazilerden geçimini sağlayan ve 
her an sefere hazır durumda bekleyen ka
labalık süvari kuwetlerinden meydana ge
liyordu. Ayrıca gerekli durumlarda halk
tan ücretli asker toplanırdı. Selçuklu as
keri ikta sistemini benimseyen Harizm
şahlar'da ordu sultanın yanındaki gulam
lardan oluşan hassa ordusu, eyalet mer
kezlerinde şehzadelerin veya askeri vali
lerin emrindeki birlikler ve sınır boyların
da kalelerdeki muhafız kıtalarından mey
dana gelirdi. 

Haçlılar'a karşı kuwetli bir ordu kuran 
Eyyüb'iler zamanında iktalı süvariler tava
şi (memlük) ve kara gulam diye ikiye ayrı
lıyordu. Köle tüccarları tarafından ülke dı
şından getirilip iyi birer asker olarak ye
tiştirildikten sonra azat edilen memlükler
den teşkil edilen birlikler Eyyübl ordusu
nun en vurucu gücünü oluşturuyordu. Ey
yQb'iler'de memlük asker sayısı giderek art
mış ve devlet ei-Melikü's-Salih Necmed
din EyyCıb'un kurduğu Bahri Memlük bir
likleri tarafından yıkılmıştır. Bu birliklerin 
kurduğu Memlük Devleti'nde ordu el-me
marikü's-sultaniyye, memarikü'l-ümera, ec
nadü'l-halka ile ihtiyaç anında göreve çağ
rılan ecnadü'I-Arab, ecnadü't-Türkman ve 
ecnactü'I-Ekrad adlı yardımcı kuwetlerden 
oluşuyordu . Anadolu beyliklerinde ordu-
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nun hükümdarın hassa birlikleriyle beyle
rin timarlı sipahileri ve "çerik" denilen aşi
ret süvarİlerinden teşekkül ettiği görül
mektedir. Savaş zamanlarında gönüllü de
nilen yardımcı kuwetler de orduya katılır, 
maiyet beyleri tirnarları nisbetinde asker 
beslerdi. Endülüs Emevl Devleti'nin kuru
cusu 1. Abdurrahman, Arap ve Serberi
ler'den meydana gelen ordusunun önem
li bir kısmını Kuzey Afrika'dan gelen üc
retli Serberi askerlerle çeşitli Avrupa ül
kelerinden getirilen Slav kölelerden oluş
turmuştu. Valiler döneminin sonuna kadar 
orduda çoğunluğu Araplar ve Serberiler 
teşkil etti. 

Askeri Birliklerin Görev Yerlerine Göre 
Tasnifi. Abbasller döneminde Dlvanü'l
cünd'e kayıtlı nizarni orduyu meydana ge
tiren kuwetler hilafet merkezinde bulu
nan doğrudan halifeye bağlı muhafız bir
likleri (hassa ordusu), büyük devlet adam
larının maiyetindeki kuwetler. vilayetler
de bulunan birlikler. sugür ve avasım adı 
verilen sınır garnizonlarındaki kuwetler ol
mak üzere dört gruba ayrılıyordu . İslam 
tarihinde ilk muhafız birliği, Muaviye'nin 
çoğunluğunu Kelb kabilesinden seçtiği as
kerlerden oluşturduğu "haresü'l-hallfe" de
nilen birliklerle ortaya çıkmış. Emevller'
den sonra kurulan müslüman hanedan
larda da halife veya sultanlar muhafız bir
likleri oluşturmuşlardır. Abbasller zama
nında özellikle Arap olmayan unsurların 
nüfuz ve hakimiyeti döneminde muhafız 
kıtaları getirildikleri ülke veya bölgelere 
göre isimlendirilen birliklerden oluşuyor
du. Ayrıca vezir, veliaht ve valiler gibi önem
li devlet görevlilerinin maiyetinde muha
fız kuweti bulunuyordu. Bu kuwetler ko
ruma görevi yanında resmi kabullerde de 
görevlendirilirdi. Nizarni orduya bağlı bir
liklerin önemli bir kısmı vilayetlerde görev 
yapıyordu. Bizans üzerine düzenlenen yaz 
ve kış seferlerinin geleneksel hale geldiği 
Emevller devrinde müslümanlar bölgede
ki Bizans garnizonlarını ele geçirerek ora
lara yerleştiler. Malatya'dan başlayıp Yu
karı Fırat üzerinden Tarsus'a kadar uza
nan Adana, Misis ve Maraş'ı da içine alan 
bölgenin sınırlarını tahkim ettiler. Sınır bo
yunca yolların birleştiği noktalara ve dağ 
geçitlerine birlikler yerleştirdiler. Bu sınır 
bölgesinin Mezopotamya'yı kuzey-doğu is
tikametinde muhafaza altında tutan kıs
mına es-Sugürü'l-cezeriyye, Suriye'yi ko
ruyan hattına ise es-Sugürü'ş-Şamiyye adı 
verildi. Abbasller devrinde Bizans seferle
rine katılan orduların asker sayısı önemli 
ölçüde artmış, gönüllülerin seteriere yo
ğun katılımı bu artışı daha da hızlandır-
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mıştı. Harfınürreşld bu sınır bölgesini 170 
(786) yılında Avasım adıyla ayrı bir askeri
idari bölge haline getirdi. Diğer devletler
de de ordular başşehirde, eyaletlerde ve 
sınır bölgelerinde bulunur, gerektiği zaman 
birlikte sefere çıkarlardı. 

Ordunun Birimleri. İslam ordularında 
muharip sınıflar, yaya birlikleri, süvari bir
likleri, okçular, mancınık veya arradelerle 
düşman üzerine nefte bulanmış yanıcı pa
çavralar atmakla görevli birliklerden mey
dana geliyordu. Piyadeler silah olarak ok
yay, kılıç, kalkan ve mızrak, koruyucu si
lah olarak da zırh ve miğfer kullanırlardı. 
Yayaların içinde en önemli vurucu gücü 
okçular oluştururdu. Süvariler zırh, kılıç, 
uzun mızrak, savaş baltası ve kargıyla do
natılmıştı. Başlarına "fülazl" denilen, ker
kenez ve akbaba tüyü ile süslü miğfer gi
yerlerdi. Hz. Peygamber döneminde az 
olan ve sayıları giderek artan süvariler fe
tih ordularında önemli rol oynamıştır. 

Orduda silahların yapım, onarım ve ça
lıştırılmasından sorumlu elemanlar bulu
nurdu. Selçuklular'da "mancınık-daran, ar
rade-daran" ve "sapancılar" denilen man
cınık, arrade ve surlara tırmanma mer
diveni ustalarına Eyyfıbller'de "hacca
rfın" ve "candariyye" adları verilmişti. tw
rıca yol ve köprülerin yapım ve onarımı, 
hendek kazma, kale ve sığınak yapma, 
araziye dikenli teller yayma gibi görevleri 
yürüten marangoz, duvarcı, köprü ustası 
gibi elemanlar mevcuttu. Düşman kalele
rine yaklaşarak kale duvarlarına tırmanan 
ve gedikler açan, lağım, dehliz gibi kale
lerin dışa açılan gizli yollarından kalelere 
girme işini organize eden elemanlara "nak
kabfın" deniliyordu. Düşman hakkında bil
gi edinmek ve yol güvenliğini sağlamak 
amacıyla istihbarat elemanları görevlen
dirilirdi. Yabancı dil bilmeyi ve istihbarat 
toplayacağı halkı tanımayı gerektiren bu 
görev gayri müslimlere de verilebilirdi. Hz. 
Peygamber zamanında kadınların da or
duya katılarak savaşan askerlere su taşı
dıkları, yaralıların tedavisi için çalıştıkları 
bilinmektedir. Bu durum Hulefa-yi Raşi

dln döneminde de devam etmiş, Ernevi
ler devrinden itibaren kadınların sefere çık
maları yasaklanmıştır. Tıbbın gelişmesiyle 

birlikte orduda her türlü ilaç ve tıbbi ale
tin bulunduğu seyyar hastahane denile
bilecek birimler oluşturulmuştur. Orduda 
ayrıca veterinerler de bulunurdu. 

Hz. ömer'in Ebü'd-Derda'yı Suriye'deki 
bir askeri birliğe kadılcünd tayiniyle baş
layan askeri kadılık görevi daha sonra da 
devam etti. "Kadı'l-asker, kadi-i asker, ka-
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dılasakir, kadlleşker" unvanlarıyla anılan 

askeri kadılar askerler arasındaki davala
ra bakardı. Orduda görevli hatipler, vaiz
ler ve karller cihadın faziletini ve ahiret 
nimetlerini hatırlatıp askerlerin manevi
yatını yükseltıneye çalışırlar, şairler kah
ramanlık şiirleri okuyarak, kıssacılar ise 
atalarının cesaret ve fedakarlık örnekleri
ni anlatarak askerlerin kahramanlık duy
gularını harekete geçirirlerdi. Orduda ay
rıca katipler, ganimetieri toplayıp taksim 
edenler (sahibü'l-akbaz). elçiler, tercüman
lar, İslamiyet' e davet edenler (duat). sürat
le hareket edip kumandanlar arasında ha
berleşmeyi sağlayan görevliler (suat) bu
lunuyordu. Çok eski tarihlerden itibaren 
ordularda askeri banda niteliğinde bir mfı

siki takımının bulunduğu görülmektedir 
(bk. NEVBET) 

Kumandanlık ve Kumandanlar. Hz. Pey
gamber sevk ve idare ettiği birliklerin baş

kumandanlığını bizzat üstlenmiş, katılma
dığı seferlere ise kumandanlar tayin et
miştir. Ondan sonra başkumandanlık ha
lifelerin görevleri arasında sayılmış, ancak 
halifeler genellikle seferlere bizzat katıi
mayıp bu görevleri yerlerine kumandan 
tayin ederek yürütmüştür. Askeri vali sta
tüsündeki valiler de ordularaya bizzat ku
manda eder veya başka birini görevlendi
rirlerdi. Kumandanların seçiminde dindar
lık, harp sanatını iyi bilme, devlete sada
kat, sağlam bir seeiye ve ahlak, cesaret 
ve yüreklilik, azim ve sebat, süratli ve isa
betli karar verme kabiliyeti, ihtiyat ve me
tanet, cömertlik, iyi ve düzgün konuşma 
şartları gözetilmiştir. Kaynaklarda en kü
çük rütbeli kumandanın on kişiye komu
ta eden "arif' olduğu belirtilmektedir. Hz. 
Peygamber, Huneyn Savaşı'nda ordusunu 
onlu gruplara ayırmış ve her grubun başı
na bu unvanı taşıyan bir kumandan tayin 
etmiştir (İbn Kudame, IV. 41 7). Arif unvanı 
veya rütbesi ayrıca kabile temsilcileri için 
de kullanılmış , mesela Hz. ömer her diva
nın başına bir arif tayin etmiştir. Hz. Ömer 
zamanında beş arlfin (elli askerin) kuman
danına "hafife", on arlfin kumandanına "na
klb, kaid, kaidü'l-mie". 1 ooo askerin ku
mandanına "emlrü'l-kürdfıs" unvanı veril
diği kaydedilmektedir. Yaklaşık 5000 as
kerin kumandanı "emlrü't-ta'bie", 10.000 
veya daha fazla askerin kumandanı "eml
rü'l-ceyş" (emirü'l-cünd) rütbesini taşıyordu. 
Bu rütbeler Emevller döneminde devam 
etmiştir. Abbasller'de kullanılan emlrü'l
ümera unvanı, başlangıçta yalnız askeri 
bir yetkiyi ifade ederken zamanla sivil ida
reyi de kapsayacak şekilde genişletilmiş, 
ülkenin idaresi bunlara teslim edilmiştir. 

En üst rütbeli kumandanlar için kaidü'l
ceyş, relsü'r-rüesa, sipehsalar, atabekü'l
asker, atabekü'l-asakir, mlr-i miran ve bey
lerbeyi unvaniarı kullanılmıştır. Deniz kuv
vetlerinde donanma kumandanına "eml
rü'l-ma"', gemi kumandanianna da "eml
rü'l-bahr" unvanı verilmiştir. 

Askerlerin Ücretleri. Resfıl-i Ekrem dö
neminde savaşa katılanlar sadece savaşta 
ele geçirilen ganimetten payiarına düşeni 
alırlar, ayrıca kendilerine bir ücret öden
mezdi. Hz. Ömer'in divanı kurmasının ar
dından askerlere bunun yanında yıllık ola
rak sabit bir ücret ödenıneye başlandı, ay
rıca aylık erzak dağıtıldı. Ücretierin mik
tarını belirlemede İslam'a giriş ve İslam'a 
hizmetteki öncülük kriteri esas alındı. Mu
aviye asker maaşlarını arttırarak piyadenin 
yıllık maaşını 1 000 dirheme kadar çıkar
dı, Mervan zamanında yaklaşık ikiye kat
lanan bu ücret Abdülmelik tarafından da
ha da arttırıldı. Ancak ekonomik sıkıntı
lar yüzünden zamanla indirime gidilmiş, 
Emeviler'in sonlarına doğru bir piyadenin 
yıllık maaşı SOO dirheme kadar düşmüş
tür. Emevller döneminde askerlere maaş 
yerine geçmek üzere arazi iktaı yoluna da 
gidildi. Abbasller zamanında asker maaş
ları aylık, birkaç aylık veya yıllık devreler 
üzerinden ödenirdi. Kuruluş yıllarında pi
yadeler erzakları dışında ayda 80 dirhem, 
süvariler ise bu miktarın iki katını alıyor
du. Abbasller'in her yönüyle güçlenmesi
ne karşılık asker maaşlarında indirime gi
dilmesi dikkat çekmektedir. Sınır garnizon
larını tahkim ettiren Harfınürreşld'in Tar
sus'ta görev yapan askerlere yıllık 1 O dinar 
fazla ödediği bildirilmektedir. isyanları bas
tırmak için gönderilen askerlere de maaş

larından ayrı bağışlarda bulunulurdu. Dev
letin zayıftadığı dönemlerde hazine nakit 
darlığı çektiği için özellikle asker maaşla
rını nakden ödeme yerine arazi iktaı yoluna 
gidilmiştir. 

Bayrak, Sancak ve Üniformalar. Hz. Pey
gamber düzenlediği seriyye ve gazveterde 
beyaz renkte bayrak (liva). siyah renkte 
sancak (raye) bağlamıştır. Ayrıca kabHele
rin beyaz, siyah, kırmızı, sarı, ortasında kır
mızı hilal olan beyaz, ortası kırmızı ve iki 
tarafı beyaz olmak üzere çeşitli renk ve 
şekillerde rayeleri vardı. Bayrak ve sancak
lar mızraklara veya uzun sırıkiara bağla
mr ve develer üzerindeki süvariler tara
fından taşınırdı. Resfıl-i Ekrem, sefer ve 
savaş sırasında parola ve üniforma sayı
labilecek belli renkte sarık ve elbiseler ve
ya belli işaretler kullanılmasını istemiştir 
(Abdülhay el-Kettil.nl, I, 499-50 I). Ernevi
ler beyaz liva kullanırken Abbasller elbi-



selerinin yanı sıra bayrak ve sancakların
da da siyah rengi tercih etmişlerdir. Hali
fe Ebu Ca'fer el-Mansur. 153 (770) yılın
da muhtemelen askerler de dahil reayi'mın 
uzun başlıklar (kalensüve. kalanTs) giymesi
ni şart koşmuş, Mütevekkil-Alellah ise as
kerlerin kül rengi elbise giyme ve kılıçları
nı boyunlarına asma yerine bellerine bağ
lama uygulamasını başlatmıştır. 

Silah ve Aletler. Araplar'ın en meşhur 
silahı kılıçtı. Bunun yanında hançer, rumh. 
harbe, neyzek, aneze, mıtrad gibi isimler 
verilen mızrak, balta, ok ve yay yaygın bi
çimde kullanılıyordu. Araplar, Emeviler'
den itibaren ok kullanımında İranlılar. 
Türkler ve NCıbeliler'den etkilenmişlerdir. 

Savaş baltası da Araplar'ın bir yakın mu
harebe silahıydı. Donanınada iki çeşit bal
tanın kullanıldığı belirtilmektedir "Kelalib" 
denilen büyük baltalar halatların ve tahta 
bağlantıların kesilmesinde, "licam" denilen 
ucu sivri uzun saplı baltalar ise gemilerin 
delinerek batırılmasında kullanılmıştır. Tah
ta, deri, demir veya çelikten farklı şekil
lerde yapılan kalkanlara "basira, cevb, cün
ne, deraka, anber", ağaçtan olan ve altı
na giren birkaç askerin s urlara yaklaşma
sında kullanılan büyük kalkanlara "kaf' adı 
verilmiştir. Zırh ve miğferterin de genişli
ğine, ağırlığına , inceliğine ve madenine gö
re değişik isimleri vardı. 

Mancınık ve arrade şehir ve kaleterin 
kuşatılması esnasında düşman üzerine 
taş, yaralayıcı madeni maddeler, nefte bu
lanmış paçavralar atmak için kullanılırdı. 
Bazı kişileri bu iki aletin yapımını öğren
mek için görevlendiren Hz. Peygamber'in 
Taif kuşatmasında bunlardan faydalandı
ğı bilinmektedir. Müslümanlar mancınığı 
geliştirerek ağır savaş silahlarından biri 
haline getirmişlerdir. Abbas! ordularında 
mancınık mühendisleri bulunuyordu ve 
bunların başındaki kumandana "emirü'l
mancınikıyyln" deniyordu. Gemilerde düş
man gemilerine taş. yanıcı maddeler at
mak için kullanılan mancınık türü aletle
re ise "tevabit" adı veriliyordu. Mancınık, 
arrade, hücum kulesi, koçbaşı ve nefte 
bulanmış yanıcı maddeler genellikle kale 
muhasaralarında kullanılmıştır. Tahtadan 
yapılıp deriyle kaplanmış bir nevi zırhlı araç 
olan dabr ve debbabeler altına saklanan 
askerlerin kale surlarına yaklaşmasını sağ
lardı. Bu aletler sayesinde düşman akların
dan korunan askerler kale surlarına yakla
şır ve merdivenlerle surlara tırmanırdı. Di
kenli teller ise savunma silahı olarak düş
man h ücumunu engellemeye yarıyordu. 

Müslümanlar, Bizans'la yaptıkları savaş
lar sırasında Grejuva ateşi denilen Rum 

ateşini kullanmayı öğrendiler. Suda da bir 
süre sönmeyen bu yanıcı madde mancı
nık veya akla atılır, bu silahın tahribatın
dan korunmak için gemilere zift sürülür 
ve gemi etrafına sirke ve suyla ısıatılmış 
keçeler atılırdı. Müslümanların Memlük
ler'in kuruluş yıllarından itibaren barutu 
bildikleri belirtilmekte, topu da ilk defa 
onların kullandığı tahmin edilmektedir. Ül
kenin sahil şehirlerinin denizden gelecek 
saldırılara karşı surlar ve kalelerle tahkim 
edilmesine Emeviler döneminde başlan
mış, bu tahkimat Abbasiler ve daha son
raki hanedanlar zamanında sürdürülmüş. 
Kuzey Afrika, Sicilya, Endülüs'teki sahil şe
hirlerinde kurulan tersanelerde savaş ve 
yük gemileri inşa edilmiştir. Bu gemilere 
özelliklerine göre "sini, slniyye, şune şev
ne. gurab, harbiyye, musattah, selenti, 
harraka, taride, tarrad, hammale, butsa, 
feydanl, celebe" gibi isimler verilmiştir. 

Askerlik, cihad, savaşlar ve askerlikle il
gili diğer konularda ll. (VIII.) yüzyılın orta
larından itibaren çeşitli eserler yazılmış
tır. lll. (IX.) yüzyılın başlarında vefat eden 
Hersemi'nin Mu]Jtaşaru siyaseti'l-hurub 
adlı eseri bunların ilklerindendir. C. Av
vad, müslümanlarda askerlik alanında ya
zılan Arapça kaynaklarta birlikte Arapça ve 
Batı dillerinde yapılan araştırmalar hakkın
da yaptığı bibliyografik çalışmada 7000 
civarında kitap ve makale tesbit etmiştir 
(Meşadirü't-türaşi'l-'askerf 'inde 'l-'Arab, 
I-lll, Bağdad 1401-1402/ 198!-1982). 
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Osmanlı Dönemi. A) Kara Kuvvetler i. 
XIV. yüzyıl başlarında Bitinya bölgesinde 
bir gaza devleti olarak ortaya çıkan Os
manlı Beyliği 'nin Osman Gazi döneminde 
askeri kuwetleri daha çok aşiret yapısı 
içinden oluşturuluyordu. Osman Bey'in bir 
aşiret lideri olarak sivrilmesiyle etrafında
ki diğer savaşçı beylerin güçlerinin katılı
mı sonucu ortaya çıkan askeri kuwetlerin 
hepsi atlı birlikler durumundaydı . Bunlar 
tipik Türkmen kabile savaşçıları tarzında 
teşkilatlanmıştı . Bizans sınırında yapılan 
mücadeleler dolayısıyla Bizanslılar tarafın
dan bu bölgelere sevkedilen paralı asker
lerin bir kısmının Osman Bey'in güçlerine 
katılması (mesela Peçenek ve Alanlar). da
ha önce yaşanan Selçuklu tecrübesi Os
manlılar'ın savaş sistem ve gücüne yeni 
katkılar sağladı. Orhan Bey devrinde sınır
Iarı genişleyen ve Bizans'a karşı faaliyet
lerini arttıran beyliğin askeri sisteminde 
giderek önemli değişmeler meydana gel
di. Orhan Bey'in kardeşi Alaeddin Bey'in de 
tavsiyesiyle yaya ve müsellem adları altın

da ilk düzenli birlikler kuruldu. Bursa Kadı
sı Çandarlı Kara Halil'in teklifiyle 1 OOO'er 
kişilik gruplara ayrılan bu birliklerin erieri 
Türk gençlerinden sağlandı. Ancak bunla
ra ücretleri sadece sefer zamanında öde
niyor, sefer bitince işlerinin başına dönü
yorlardı. Bu yüzden daimi ve muvazzaf sa
yılmıyorlar, sadece vergilerden muaf tutu
i uyarlardı. Kumandanları onbaşı, yüzbaşı 
ve binbaşı rütbesindeydi. Uc beyliği döne
minin en önemli askeri başarısı Çanakka
le Bağazı'ndan geçilerek Edirne'ye kadar 
ulaşılmasıdır. 

Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşuna kadar sa
vaşlarda yaya ve müsellemlerle gönüllüler 
kullanıldı. Ancak bir süre sonra bunlar da 
kafi gelmeyince yeni bir ordunun kurul-
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ması kaçınılmaz oldu ve oluşturulan birli
ğe "yeni çeri" (yeni asker) denildi. Yaya ve 
müsellemler ise tedricen geri hizmetlere 
alındı. Yeniçeriler kapıkulu ocakları adı al
tında anılacak merkez kuwetlerinin ilkiy
di ve doğrudan padişaha bağlıydı . Bu dü
zenli ve maaşlı ordu Romalılar'dan beri 
Avrupa'da kurulan ilk daimi muvazzaf as
keri güçtü. Er ihtiyacı önceleri çıkarılan 
pencik * kanunu gereği savaş esirlerinden 
elde edildi. Bunlar ilk zamanlarda doğru
dan yeniçeri yapılırken daha sonra bunun 
sakıncaları görüldü ve bir süre Türk çiftçi 
ailelerinin yanında eğitim görmeleri, Türk
çe'yi, Türk adet ve geleneklerini öğrenme
leri kararlaştırıldı . Ardından yeni kurulan 
Acemi Ocağı'nda bir süre askeri eğitim 
gördükten sonra yeniçeri yapılma esası 
getirildi. Ülke sınırlarının gittikçe genişle
mesi ve buna bağlı olarak pençik uygula
masının yetmemesi üzerine yeni asker 
kaynağı arandı. Devşirme adıyla Osmanlı 

tebaası h ıristiyan ailelerin oğullarından 
faydalanılması yoluna gidildi. Çıkarılan 
devşirme kanunu gereğince hıristiyan ai
lelerin belli yaşlardaki oğulları devlet hiz
metine alınacaktı. ihtiyaca göre üç beş 
yılda bir toplanan çocuklar tercihen on 
dört- on sekiz yaşları arasında olacaktı. Ön
celeri sadece Osmanlı Avrupası'nda uygu
lanan devşirme kanunu XV. yüzyılın son
larından itibaren Anadolu'daki hıristiyan 

ailelere de teşmil edildi. Zeki ve fiziği düz
gün olanlar saray okulu, iri yapılı olanlar 
Bostancı Ocağı için ayrıldı, geri kalanlar da 
Türk çiftçi ailelerinin yanına gönderildi. 
Türk ailesinin yanından dönen devşirmele
rin kıdemlileri cebeci ve topçu ocaklarında 
istihdam edildi, diğerleri Acemi Ocağı'
na alındı. XVI. yüzyıla doğru askeri sis
temde meydana gelen değişme, Batılı 
ordularla rekabet edebilmek için tüfekli 
piyade askeri sayısını arttırma yolundaki 
faaliyetler sonucu ocaklara gelişigüzel alım
lar yapıldı. Yeni alınan maaşlı askerlerin 
organizasyonu tam olarak yapılamayınca 
askeri disiplin sarsıldı. 

Düzenli askeri güçlerle ilgili ilk Acemi 
Ocağı Gelibolu'da açıldı. Fetihten sonra İs
tanbul'da ikincisi devreye sokuldu. Acemi 
oğlanlarının Yeniçeri Ocağı'na geçmesine 
"bedergah" (kapıya çıkma) denirdi. Karakul
lukçu adı verilen acemi yeniçeriler ocak 
içinde zamanla yükselerek yeniçeri ağası, 
hatta vezlriazam bile olabilirlerdi. İlk ye
niçeri kışiası Edirne'de tesis edildi. Fethin 
ardından yeniçeriler için İstanbul'da iki yer
de kışla yapıldı. Bunlardan Şehzadebaşı 
semtindekilere Eski Odalar, Aksaray sem
tindekilere Yeni Odalar denirdi. Başlıca gö-

revi savaşmak olan yeniçeriler barış za
manlarında bulundukları yerlerde asayişi 
sağlar ve yangın söndürme gibi işleri ya
parlardı. Ocağın silahlarının bakımı ve te
mini cebeci denilen birliğin görevi dahi
lindeydi. Savaşa çıkılırken gerekli silahlar 
ve diğer savaş araçlarını bunlar develere 
yükleyerek götürürler ve savaş sırasında 
yeniçerilere dağıtırlardı . Ayrıca top kulla
nan birlikler de özellikle II. Mehmed dev
rinden itibaren kapıkulu askeri ocaklarının 
önemli bir bölümünü teşkil etti. Kapıku
lu ocaklarının yaya kısmından Topçu Ocağı 
mensuplarının başlıca görevi top dökmek 
ve bunları kullanmaktı . Avrupa'da top ve 
top kullanımı tekniklerinin hafif topların 
geliştirilmesi karşısında XVIII. yüzyılın son
larında III. Mustafa zamanında sürat top
çuları sınıfı kurularak bu ocağın ıslahına 
çalışıldı , II. Mahmud döneminde ise yeni
den yapılandırıldı. Büyük topların nakli için 
oluşturulan Top Ar abacıları Ocağı da yaya 
kapıkulu ocaklarındandı. Humbaracı Oca
ğı mensuplarının görevi bir nevi el bom
bası olan humbara silahını kullanmaktı. 
UIGfeli ve dirlikli humbaracılar XVII. yüzyıl 
başlarında önemlerini kaybettilerse de 
XVIII. yüzyılda I. Mahmud devrinde Osman
lı hizmetine giren Humbaracı Ahmed Pa
şa'nın gayretleriyle yeniden organize edil
diler. 1734'te Üsküdar'da açılan Humbara
hane (Hendesehane) modern anlamda ilk 
askeri mektep olmuştur. Aynı statüdeki 
lağımcıların başlıca görevi ise yer altında 
açtıkları tünellerde patiattıkları madde
lerle fetihleri kolaylaştırmaktı. 

Merkez kara ordusunun atlı kısmını oluş
turan kapıkulu süvarilerinin varlığı I. Mu
rad devrine kadar gider. Sipah, silahdar, 
sağ ve sol u!Gfecilerle sağ ve sol garipler
den oluşan kapıkulu süvarilerine "altı bö
lük halkı" da denirdi. Bu atlı birlikler sefer 
sırasında padişahın yakınında bulunurdu. 
Efradı başta Yeniçer i Ocağı olmak üzere 
öteki kapıkulu ocaklarından alınırdı . Kapı

kulu süvarisi olmaya "bölüğe çıkma" de-
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