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nuya özel bir bölüm ayrılarak ve erken dö
nemde devletler hukukuna ilişkin müsta
kil eserler kaleme alınarak yaptırıma da 
bağlanmış somut kurallar geliştirilmiş ol
ması, hem genel hukuk tarihi hem de dev
letler hukuku tarihi açısından ayrıca dikkat 
çekmektedir. 
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~.! AHMET YAMAN 

İslam Tarihi. Cahiliye döneminde Arap 
kabileleri su ve otlak peşindeki mücadele, 
kan davaları, yağmalama gibi sebepler yü
zünden devamlı surette birbirleriyle sa
vaşırlardı. "Eyyamü'I-Arab" denilen kabile 
savaşları olayların yıl dönümlerinde yapı
lan kısa süreli çatışmalar şeklinde bazan 
yıllarca sürerdi. İslam'ın zuhuruna yakın 
günlerde Yemen'deki işgalci Habeş gücü 
hariç Arabistan'da ordu kavramına uygun 
düzenli bir askeri kuwet bulunmuyordu. 
Bir savaş çıktığında silah kullanabilen er
keklerin tamamı savaşa katılırdı. Yaya ve 
süvari olarak savaşan Araplar kılıç, hançer, 
ok, mızrak, balta, topuz, kalkan, zırh ve 
miğfer gibi klasik silahları kullanırdı. Bazı 
kabileler komşu milletlerden mancınık, ar
rade, debbabe, dabr, tırmanma merdi
veni ve dikenli tel gibi savaş aletlerini de 
öğrenmişlerdi. 

Savaşlarda kumandanlığı kabile reisi ya
par, sancağı da kendisi veya naibi taşırdı. 
Hiçbir kural tanımayan bedevi kabileleri 

ansızın saldırır ve hızlı bir şekilde çekilir
lerdi. Komşularının taktiklerinden etkile
nen yerleşik kabileler ise bir tertibe göre 
savaşırlardı. İki tarafın mahir silahşorları
nın teke tek çarpışmasıyla (mü bareze) baş
layan savaşlar ok atışlarıyla topyekün ça
tışmaya dönüşür, ardından mızraklar ve 
en sonunda kılıçtarla göğüs göğüse çar
pışma halinde devam ederdi. Bu savaşlar
da genellikle saldırıp geri çekilme taktiği 
uygulanırdı. Cahiliye döneminde Bizans ve 
İran sınır bölgelerinde yaşayan Gassaniler 
ve Lahıniler gibi Arap kabileleri, bu dev
letlerin savaş usullerini ve ordunun beş 
kota ayrıldığı hamis sistemini öğrenmiş

lerdi. Diğer milletlerle yaptıkları savaşlar
da geri çekilme hattına önem veren Arap
lar çölü arkalarma alarak savaşır, zor du
rumda kalacak olurlarsa düşmanlarının 
kendilerini takip edemeyecekleri çöle çe
kilirler, yeni hazırlıkların ardından geri ge
lip tekrar saldırırlardı. 

Mekke'de Hz. Peygamber'e ve müslü
manlara düşmanlık edip onlara hayat hak
kı tanımak istemeyen Kureyş müşrikleri
nin Medine'ye hicretten sonra da düşman
lıklarını sürdürmeleri üzerine savaşa izin 
veren ayetler nazil olmuştur (el-Bakara 2/ 
190; el-Hac 22/39-40). Müslüman Arap or
dusunun nüvesini oluşturan Resul-i Ekrem 
askerleri belli bir şekilde düzenlemek, si
Iahlandırmak ve savaş teknikleri hususun
da yetiştirmek için tedbirler almıştır. Ana 
hatlarıyla Cahiliye devrinin hamis sistemi
ni devam ettirmekle birlikte İslam önce
sinde sıkça uygulanan saldırıp geri çekil
me yerine düzgün saflar halinde çarpışma 
(es-Saf 61/4), taktik için geri çekilip tek
rar saidırma ve manevraya izin veren ka
rarlı hücum (zahf) (el-Enfal 8/15-16) usul
lerini getiren Hz. Peygamber on askerin 
başına bir arif, on arifin üzerine bir nakib 
görevlendirerek ordusunu biriikiere ayır
mıştır. Sefere çıkmadan önce askerlerini 
karargahta toplar ve teftiş eder, çatışma 
öncesinde safları bizzat düzenlerdi. Hule
ffı-yi Raşidin döneminde Resul-i Ekrem'in 
sistemine bölük ve tabur sisteminin de 
eklendiği, bu sistemin ilk defa Yermük Sa
vaşı'nda Halid b. Velid tarafından uygu
Iandığı bilinmektedir. 

Resuluilah zamanında müslümanlar İran 
ve Bizans'tan yeni silahlar ve savaş tek
nikleri öğrenmiştir. Hayber'de çok sayıda 
mancınık ve debbabe ele geçiren Hz. Pey
gamber onları Taif Muhasarası'nda kullan
mış, Hendek Gazvesi'nde de İran asıllı Sel
man-ı Farisi'nin tavsiyesiyle Medine'nin et
rafına Araplar arasında bilinmeyen hen
dek kazdırarak savunma taktiği uygula-



mıştır. Düşman hakkında bilgi edinmek. 
amaç ve hedeflerini önceden öğrenmek 
için keşif kolları çıkarır ve casuslar yollar, 
bu görevde gerektiği zaman müslüman ol
mayan kimselerden de yararlanırdı (Buha
r!, "Mena]5ıbü 'l-enşar" , 45). Resul-i Ekrem 
bütün sefer ve savaşlarında gizlilik pren
sibine uymuş. hazırlıklarını son derece giz
li yürütmüştür. intikal sırasında da buna 
dikkat ederek mesela Bedir'e giderken 
develerin çanlarını çıkarttırmış ve kılavuz 
yardımıyla zaman zaman bilinmeyen yol
lar izlemiştir. Hemen hemen bütün sefer
lerinde uyguladığı bir başka gizlilik taktiği 

de son ana kadar harekatın hedefini sak
laması ve aniaşılmasını önlemek için baş
ka yönlere birlikler göndermesidir. Nite
kim Mekke'nin fethi sırasında Suriye yö
nünde Batn-ı İdam'a bir askeri birlik yol
lamış, ordusuyla Merrüzzahran vadisine 
geldiğinde o gece askerlerini olduğundan 
daha kalabalık göstermek için çok sayıda 
ateş yaktırmıştır. Ertesi gün ateşleri gör
düğü sırada yakalanıp çadırına getirilen 
ve orada İslam'ı kabul eden Kureyş lideri 
Ebu Süfyan'ın gözünü korkutmak için or
dunun geçişini görmesini sağlamıştır. Hen
dek Gazvesi sırasında İslam'a yeni giren 
Gatafan ileri gelenlerinden Nuaym b. Mes
'Qd'u bu durumdan habersiz olan Kureyş 
ve Gatafan ile Kureyza yahudilerinin ara
sını bozmak için görevlendirmiş ve mak
sadına ulaşmıştır. Hayber kuşatması önce
sinde Gatafan ve Fezare kabilelerinin düş

mana yardım göndermelerini önlemek 
amacıyla Gatafan topraklarındaki Recf'e 
yönelip onları kendi yurtlarını savunma te
laşına düşürmüştür. 

Hz. Peygamber katıldığı savaşları dai
ma ilk örneği Bedir'de kurulan ve bir mu
hafız birliği tarafından korunan kumanda 
çadırından yönetmiş ve genellikle taarruz
da bulunarak inisiyatifi elinde tutmuştur. 

Ancak meşruiyet gerekçesi bulunmayan 
bir savaşa rıza göstermediği gibi girdiği 
savaşta da keyfilikten uzak ve temel hu
kuk ilkelerine bağlı kalınması için çaba har
camış , özellikle çocuk, kadın ve yaşlı ların 

öldürülmesini kesin biçimde yasaklamış

tır. Sefer ve savaş sırasında mümkün ol
duğu kadar belli renkte sarık ve elbise ve
ya belli işaretler kullanılmasını emreden 
Reslıl-i Ekrem, düzenlediği seriyye ve gaz
veler için beyaz bayraklar (liva) ve siyah 
sancaklar (raye) bağlamıştır. Teklifin düş
mandan gelmesi durumunda Cahiliye dö
neminde yaygın olan mübarezeye izin ver
miş . fakat kendisi böyle bir tekiifte bulun
mamıştır (ay rı ca bk. MUHAMMED [S iyasi 

ve Askeri Kişiliği]). 

Daha önceleri birbirlerine karşı düşman

lık duyguları içinde olan Arap kabileleri , 
gönüllerinin İslam 'da birleşmesi ve Hz. 
Peygamber'in terbiyesiyle idealist bir iman 
ordusu haline gelmişler, çöl coğrafyasının 
kazandırdığı fiziki dayanıklılıkları sayesinde 
dönemin en güçlü iki devletine karşı büyük 
zaferler kazanmışlardır. Hulefa-yi Raşidln 
döneminde bu iki devletten İran ortadan 
kaldırılmış, Irak ve İran ile Horasan ve Azer
baycan çevresi İslam topraklarına katılmış
tır. Bizans'a da çok ağır darbeler vurul
muş. Suriye, Filistin, Mısır ve Kuzey Afri
ka elinden alınmıştır. Hz. Osman'ın hali
feliği sırasında güçlü bir donanma oluş
turulmuş. Kıbrıs ' ı fetheden deniz kuwet
leri, Bizans donanmasına karşı Zatü's-sa
varf zaferini kazanarak Doğu Akdeniz ha
kimiyetini ele geçirmiştir. Emevfler dev
rinde İstanbul üç defa kuşatılmıştır. İs
panya'nın da fethiyle ResCıl-i Ekrem'in ve
fatının üzerinden bir yüzyıl dahi geçme
den İslam ülkesi batıda Endülüs tarafın
dan Fransa'ya, doğuda Çin sınırlarına ulaş
mıştır. Emevfler döneminde Arap olma
yan müslüman askerler ordu içinde önem 
kazanmaya başlamış , Kuzey Afrikalı Ber
berfler İspanya'nın. İranlılar'la Türkler As
ya topraklarının fethinde büyük rol oyna
mıştır. Abbasller'in ilk yüzyılı içinde ordu
daki Türk asıllı askerlerin sayısı giderek art
mış . bu savaşçılar büyük zaferierin kaza
nılmasında en etkili unsur haline gelmiş
tir. 

İs lam ordusunun yürüyüşünde birlikle
rin tertibi arazinin durumuna göre ayar
lanıyordu . Ordugah seçimine önem verilir, 
müdafaa imkanlarına, suya yakınlığına ve 
hayvanlar için atlağının bulunmasına dik
kat edilirdi. Konaklamanın uzun sürmesi 
durumunda ordugah bir hendekle çevri
lirdi. Askerler yazın çadırlarda, kışın ahşap 
barakalarda kalırdı. Savaş düzenine gi
rerken öncü ve artçı birlikler esas kuwet
ler le birleşir, savaş hattı güçlü bir merkez 
ve iki kanat halinde tanzim edilirdi. Savaş 
sırasında kumandanın çadırı ve sancağı 
merkezde bulunurdu. Genellikle üç sınıfa 
ayrılan birlikler savaş alanında önde okçu
lar ve tatar-yaycıları , onların ardında mız

rak, kılıç ve kalkanla savaşan piyadeler, 
en arkada ise süvariler olmak üzere dizi
lirdi ; bazan da ordu bölükler halinde sıra
lanırdı (Parry, sy. 28-29 11 9751. s. 198) 

Savaşlarda genel olarak dört muhare
be taktiği uygulanırdı. 1. Saldırıp geri çe
kilme. Gayri nizarni savaş veya çete harbi 
de denilen bu yöntemde aniden saldırıya 
geçen birlikler bir süre çarpışmanın ardın
dan geriye çekilir, fırsatını buldukça bunu 
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tekrarlardı. İbn Haldun, bu taktikle sava
şan askerler için ordunun arka tarafında 
bir barikat oluşturulduğunu ve geri çeki
len birliklerin bunu korunak olarak kullan
dıklarını belirtmektedir. z. Düz hat. Bu tak
tiğe göre merkez, sağ kanat ve sol kanat 
birlikleri yan yana yer alır, artçılar ise bu 
hattın arkasında bulunurdu. 3. Hilal. Or
dunun hilal şeklinde düzenlendiği bu tak
tikte sağ ve sol kanatlar az ileride, mer
kez kuwetleri biraz geride yer alırdı. Bu 
düzende merkezin gücü artarken kanat
lar zayıflar, artçı birlikler iki kanada yar
dım ve takviye için görevlendirilirdi. Türk 
ve Moğollar'dan alınan ve bozkır taktiği de 
denilen bu yöntemle kaçar gibi yapılarak 
pusuya düşürülen düşman kuwetleri hilal 
şeklinde kuşatılırdı. 4. Eğik hat. Bu düzen
de sağ ve sol kanatlar hafif geride, mer
kez birlikler i ise ileride yer alırdı. Merke
zin zayıf, kanatların kuwetli olduğu bu dü
zenin zorunlu olmadıkça kullanılmadığı bi
linmektedir. Kullanıldığında ise merkezin 
kanatlarca takviyesi yoluna gidilir veya bi
raz önüne herhangi bir hücumu püskürt
rnek için iki bölük süvari birliği yerleştiri

lirdi. 

Türk birlikleri , yürüyüş halindeki düş
man ordusunu tuzağa düşürme veya ani 
saldırılar düzenleyerek önceden hazırlan
mış olan tuzak bölgelerine çekme husu
sunda büyük beceri sahibiydi. Selçuklular 
süratli manevralara dayanan savaş taktik
lerini benimsemişti. Süvari birlikleri dalga
lar halinde saldırır ve karşı tarafı yoğun 

bir ok yağmuruna tutardı. Daha sonra sü
ratle geri çekilirken küçük birlikler halin
de dağılarak düşmanı üzerlerine çeker ve 
pusuda bekleyen diğer süvarilere yanlar
dan ve arkadan saidırmaları için ortam 
hazırlardı. Özellikle İlhanlılar ve Memlük
ler şaşırtıcı mücadele ve çevirme teknik
leriyle. başarılı pusularıyla , yüksek manev
ra kabiliyetleriyle ve mükemmel okçuluk
larıyla ün yapmışlardı. Savaşlar süvari bir
liklerinin hareketliliklerini, mükemmel bi
niciliklerini, en önemli silahları olan oku kul
lanmadaki maharetlerini ve savaşların ka
derini belirlemedeki tartışılmaz üstünlük
lerini açığa çıkarmıştır. Dolayısıyla manev
ralarda hızlı ve seyyal, okçulukta mahir sü
vari birlikleri önem kazanmıştır. Savaşçı

lık tarihinde köklü değişiklikler yapan asıl 
gelişme ise ateşli silahların icadıyla olmuş

tur (bk. SiLAH; ayrı ca bk. ORDU) 

ll. (VII I.) yüzyılın ortalarından itibaren as
kerlik ve savaş konularıyla ilgili çok çeşitli 
eserler kaleme alınmıştır. lll. (IX.) yüzyılın 
başlarında vefat eden HersemTnin M u}J
taşaru siyfıse ti 'l-l).urub adlı eseri bunla-
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rm ilklerindendir. C. Awad, bu alanda ya
zılmış olan klasik kaynaklarta birlikte Arap
ça ve Batı dillerinde kaleme alınan araş
tırmalar hakkında yaptığı bibliyografık ça
lışmada 7000 civarında kitap ve makale 
tesbit etmiştir (Meşadirü 't-türaşi'l-'askeri 
'inde'l-'Arab, tür.yer.). 
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~ MUSTAFA ZEKi TERZİ 

Osmanlı Dönemi. Osmanlı Devleti'nin 
varlık cevherinin savaş olduğu düşüncesi 
tarihçiler arasında yaygın bir kanı olagel
miştir. Osmanlılar'ın Balkanlar'da 100 yıl 
süren yayılmaları ( 1352 yılında Gelibolu ya
rımadasını köprü başı tutmalarıyla başlar) ve 
ilk büyük zaferleri olan İstanbul'un fethi 
adeta "Osmanlı emperyalizmi"nin teza
hürleri diye kabul görür. Bu tür iddialar ile
ri sürülürken aynı dönemin, İngiltere ve 
Fransa arasında benzer kaygıtara (toprak 
ve şan kazanma) dayalı olarak cereyan eden 
Yüzyıl savaşiarına tanıklık ettiğinin unutut
maması gerekir. Ayrıca Osmanlı Devleti'
nin 600 yıllık varlığının büyük kısmında sa
vaş gerek Osmanlılar'ın gerekse Avrupalı
lar'ın yaygın ve doğal bir parçası durumun
dadır. 1450-1800 arasını kapsayan erken 
modern çağ savaşların yoğunlaştığı bir dö
neme işaret eder. Avrupa güçleri, XVI. yüz
yılın yirmi beş senesi ve bir sonraki yüzyı
lın yedi senesi hariç iki yüzyıl boyunca bir
birleriyle sürekli savaş halindeydiler. XVII. 
yüzyılda İspanya her dört yılının üçünde, 
İsveç ve Avusturya Habsburgları ise her 
üç yılın ikisinde savaşmıştır. Savaşlar da
ha da uzamış ve genellikle bütün büyük 
Avrupa güçlerinin katılımına sahne olmuş
tur. 1500'Ierden itibaren savaşların top
lum üzerindeki etkisi, uzayan çatışmalar 
ve sürekli büyüyen ordular sebebiyle es
kiye göre daha hissedilir hale gelmiştir. Zi
ra bu ordular maaş ve iaşe masraflarının 
ağırlığı bir yana araziyi de harap etmek
teydi. XVI ve XVII. yüzyıl ordularında % 
20-30 dolaylarında bir ölüm oranı olağan 
karşılanmaktaydı. Otuzyıl savaşları veya 
Napolyon savaşları gibi uzun soluklu ça
tışmalarda kıtlık ve hastalık kaynaklı sivil 
ölümler hesaba katıldığı takdirde en dü
şük zayiat rakamları birkaç milyonu aş
maktadır. Bu tablo karşısında Osmanlılar 
haddinden fazla savaşçı görünmemekte
dir. Ayrıca Osmanlı savaşlarının yol açtığı 
yıkım da emsalsiz değildir. 

Osmanlılar için 1 SOO'lerden 1550'lere 
kadar olan dönem, özellikle Ankara Savaşı 
ve ardından gelen Fetret devri gibi bazı 
sendelemeler hariç bir yayılma çağıydı. XVI. 
yüzyıl ise İspanya ve Avusturya Habsburg
ları ile Akdeniz ve Macaristan'da süregi
den üstünlük mücadelesi ve Safevı1er'le Do
ğu Anadolu, Azerbaycan ve Irak'ta girişi
len rekabetle şekillenmişti. Osmanlılar, XVI. 
yüzyılda hasımiarına karşı en azından ka
rada askeri üstünlüklerini ispatlamışken 
XVII. yüzyılda askeri gelişmede sorunlar 
baş göstermiş ve yüzyıl sonunda Osman
lılar, Macaristan'ı Habsburglar'a bırakmak 
zorunda kalmıştır. Ancak Habsburglar, Bal
kan fütuhatına girişecek kadar güçlü ol
madıklarından iki hasım arasındaki yeni 
sınırı Tuna nehri oluşturmuştur. Doğu cep
hesinde Osmanlılar, Safevller'e karşı fe
tihlerini pekiştirmiştir. 1555'te çizilen ve 
1639'da değiştirilen sınır genel hatlarıyla 
1. Dünya Savaşı'na kadar oldukça istikrar
lı biçimde varlığını korumuştur. XVIII. yüz
yıl yeni bir hasmın, Osmanlı ordularını 1768-
1774 savaşında yenen Rusya'nın sahneye 
çıkışına tanıklık etmiştir. XIX. yüzyılda Rus
lar'a karşı Osmanlı yenilgileri devam et
miş ve Ruslar'ın Balkanlar'daki ileri ha
rekatları Osmanlılar'ın Balkanlar'dan çekil
mesi sonucunu doğurmuştur. Bütün bu 
gelişmeler. Osmanlılar'ın ve rakiplerinin 
askeri becerilerinde köklü değişimler ol
duğuna işaret etmektedir. Bunlar askeri, 
iktisadi ve idari alanlarda reformlara ka
pı açtığı gibi imparatorluk halkları için de 
önemli sonuçlar doğurmuştur. 

Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarında or
duyu teşkil eden asıl unsurlar sırasıyla Os
manlı beyinin askeri maiyeti veya muha
fızları, Osmanlılar'a destek veren Türkmen 
aşiretlerinden sağlanan süvari kuwetleri 
ve sefer zamanı hizmete çağrılan köylü
lerdi. Beyin askeri maiyetinin kul ve nö
ker denilen üyeleri, XV. yüzyılda Osmanlı 
askeri teşkilatının ana dayanağı haline ge
lecek olan maaştı kuwetlerin (kapıkulu or
dusu) öncüleriydi. Osmanlı yandaşı Türk
men boylarının kuwetlerine ise ganimet
ten bir pay ve fethedilen topraklara yer
leşme hakkı verilmekteydi. Karşılık olarak 
tasarruflarında bulunan toprakla orantılı 
biçimde asker sağlamaları bekleniyordu ki 
bunlar sonradan taşra kuwetleri olan ti
marlı sİpahilere dönüşmüştür. 

Selçuklular'ın ikta ve Bizans'ın "pronoia" 
dirliğine benzer şekilde Osmanlı timarının 
temel işlevi askerlerin ve bürokrasinin ge
çimini sağlamaktı. Diğer taraftan Osman
lılar askeri dirlikleri, fethedilen halkları im
paratorluğun askeri-bürokratik teşkilatı-


