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Savaþlarda ok, kýlýç
ve süngü gibi silâhlardan

korunmak için giyilen
demir, tel levha

veya köseleden yapýlmýþ giysi.
˜ ™

Eski Türkçe’de yarýk, Moðolca’da cebe,
Latince’de lorica, Arapça’da dir‘, le’me,
Farsça’da zýrýh, cevþen, Ortaçað Avrupa-
sý’nda armour kelimeleriyle ifade edilmiþ-
tir. Savaþlarda düþmanýn saldýrý silâhlarý-
nýn darbe ve atýþlarýna karþý hayatî bölge-
ler baþta olmak üzere vücudun zarar gör-
mesini engelleyen en önemli savunma si-
lâhlarýndan biriydi. Diðer savunma silâhla-
rý (göbeklik, dizçek, kolçak, miðfer, kalkan) gi-
bi zýrhýn geliþimi de saldýrý silâhlarýndaki
ilerlemeye paralel olarak gerçekleþmiþtir.
Zýrhla alâkalý ilk örnekler, Bronz çaðýnda
milâttan önce 2050’de ve sonrasýnda Su-
merler ve Asurlular dönemine tarihlen-
mektedir (Boutell, s. 11; Keegan, s. 213).
Milâttan önce 1500’lerden itibaren Mýsýr’-
da XVIII. hânedan döneminde, Hititler’de
ve Ege’deki Miken uygarlýðýnda savaþçýlar,
bu çaða adýný veren bronz yanýnda tunç
ve deriden mâmul zýrhlar giymeye baþla-
mýþlardýr (Boutell, s. 20-41; Baþol, s. 10).
Demir çaðýnýn son dönemlerinde ise de-
mirden yapýlan zýrhlar ön plana çýkmýþtýr.
Kur’an’da Ýsrâiloðullarý’ný savaþýn þiddetin-
den korumasý için Allah tarafýndan Dâvûd’a

zýrh yapma sanatýnýn öðretildiði (el-Enbi-
yâ 21/ 80), demirin onun için yumuþatýldýðý
ve ondan itinayla muntazam zýrhlar yap-
masýnýn istendiði (Sebe’ 34/10-11) ifade
edilir. Ýslâmî kaynaklarda, Dâvûd’un Al-
lah’tan kendisine geçimini saðlayacak bir
kazanç yolu göstermesini talep ettiði, bu-
nun üzerine kendisine zýrh yapma sana-
týnýn öðretildiði belirtilmektedir. Rivayete
göre zýrh yaparak giyen ilk kiþi de odur;
bundan dolayý ilk zýrh ustasý kabul edil-
miþtir. Giderek yaygýnlaþan zýrhlarýn ör-
me, pullu ve plaka zýrh þeklinde üç tasa-
rýmý mevcuttur. Bunlarýn kullanýmý coð-
rafya, iklim, âdet ve geleneklerle, sahip
olunan demirle yakýndan ilgiliydi. Nitekim
Ýran’ýn kuzey ve doðu bölgelerinde plaka
zýrh, daha sýcak iklime sahip orta ve gü-
ney bölgelerinde ise örme zýrh yaygýndý
(Robinson, s. 27).

Örme Zýrh. Metal halkalarýn að biçimin-
de birbirine baðlanmasýyla yapýlýyordu. Ýlk
defa Kelt soylularý tarafýndan giyilmiþ ol-
makla birlikte (m.ö. 400) Romalýlar’ca kul-
lanýlmaya baþlanmasýyla yaygýn hale gel-
miþ ve XVII. yüzyýla kadar kullanýlmýþtýr.
Örme zýrhlara Romalýlar’da “lorica serta”,
Araplar’da “zerd” (uzunlarýna “sâbiga”, ký-
sa zýrhlara “betra”), Türkler’de “kübe / kü-
pe yarýk” adý veriliyordu. Ortadoðu ve Ýran’-
da sýcak iklim özelliklerine uygun olmasý ve
esnekliði dolayýsýyla Romalýlar’dan öðre-
nilen elbise tarzýndaki örme zýrh en fazla
tercih edilen tür olmuþtur. Bu zýrhlar ay-
rýca 15-20 kg. aðýrlýklarýyla diðer zýrhlara
göre daha rahat hareket imkâný veriyordu.
Genellikle süvariler tarafýndan kullanýlan
zýrhlarýn çoðu Bizans ve Ýran yapýmýydý. Ör-
me zýrhý tamamlamak üzere yine örme
demirden tozluk ve çizmeler giyilirdi. Eðer
zýrh kýsa kollu ise omuzdan bileðe kadar
uzanan kolluklar bulunurdu. Bütün bu teç-
hizat baþý koruyan miðferle birlikte savaþ-
çýnýn gözleri dýþýnda her yerini örtüyordu.
Araplar Ýslâm öncesinde demir gibi metal-
lerden yahut kalýn köseleden yapýlan ve
“beyza” veya “hûze” denilen, genellikle zýr-
hýn bir parçasý sayýlan miðfer kullanýrlar-
dý. Savaþlarda kumandanlar ve cengâver-
lerle beraber imkâný olanlarýn çoðu zýrh
giyerdi. Kaynaklarda savaþlarýn çoðunda
zýrh giydiði bildirilen Hz. Peygamber, Uhud
Gazvesi’nde üst üste iki zýrh giymiþti. Bu
savaþta Mekke ordusunda 700, Ýslâm or-
dusunda ise 100 askerin zýrhý vardý (Vâkýdî,
I, 203-204). Benî Nadîr’den alýnan ganimet-
ler arasýnda elli zýrh, elli miðfer ve 340 ký-
lýç bulunuyordu. Mekke’nin fethi sýrasýnda
Resûl-i Ekrem’in yaný sýra askerler de ör-

þekilde inanmayan kimseleri niteler. 4. Küf-
rünü açýklamamakla birlikte dinî konular-
da lâubali davranan kiþidir (Âtýf Þükrî Ebû
Avz, s. 111-112). Bu tanýmlamalara göre
zýndýk açýkça veya gizli biçimde Ýslâmiyet’-
le ilgisini kesip küfrü benimsemiþtir. Ýs-
lâm’dan açýkça ayrýlanlar ise mürted ola-
rak nitelendirilir. Genelde zýndýk kelimesi-
nin ilk defa 124 (742) yýlýnda idam edilen
Ca‘d b. Dirhem için kullanýldýðý ifade edi-
lir. Ýslâm tarihinde zýndýklardan en çok bi-
linen isim Kur’an’a nazîre yazmaya kalký-
þan Ýran asýllý mütercim, edip ve kâtip Ýb-
nü’l-Mukaffa‘dýr (ö. 142/759; Ýbnü’l-Mu‘tez,
I, 131-132). Abbâsî Halifesi Mehdî döne-
minde (775-785) þair Beþþâr b. Bürd ile
þair ve edip Sâlih b. Abdülkuddûs de zýn-
dýklýkla itham edilip öldürülmüþlerdir (ay-
rýca bk. Bedevî, s. 44-53).

Zýndýklýk nitelemesinin kavramýn yaygýn-
laþtýrýlmasýyla bazý Ýslâm fýrkalarý mensup-
larý hakkýnda da kullanýldýðý görülmekte-
dir. Ebû Yûsuf’un, Mu‘tezile’nin durumu
sorulduðunda onlarý zýndýklýkla itham et-
tiði nakledilir. Baðdâdî’ye göre Ýmam Þâfiî,
hevâ ehli içinde muhalifleri aleyhinde ya-
lan þehâdette bulunan Hattâbiyye men-
suplarý dýþýnda kalanlarýn þahitliðinin ka-
bul edileceðini beyan etmiþ, ancak daha
sonra bu görüþünden rücû edip Mu‘tezi-
le ile diðer bid‘at ehlinin þahitliðini mak-
bul saymamýþ; Mâlik b. Enes de Mu‘tezi-
lîler’in zýndýk olduðunu ve tövbe etmeleri
teklif edilmeden öldürüleceklerini ileri sür-
müþtür (el-Farš, s. 358). Bu tür hükümler-
de mezhep taassubunun önemli rol oyna-
dýðý gözden uzak tutulmamalýdýr.

Ýslâm âlimleri ve özellikle kelâmcýlar zýn-
dýklarýn Ýslâm’a yönelttiði eleþtirilere ce-
vap vermek üzere reddiyeler yazmýþtýr.
Bunlarýn arasýnda Hiþâm b. Hakem ve Ebû
Bekir el-Esamm’ýn er-Red £ale’z-zenâ-
dýša, Ahmed b. Hanbel’in er-Red £ale’z-
zenâdýša ve’l-Cehmiyye, Osman b. Ab-
dullah el-Irâký’nin el-Fýrašu’l-müfteriša
beyne ehli’z-zey³ý ve’z-zendeša, Ýbn
Hacer el-Heytemî’nin e½-Øavâ£išu’l-mu¼-
riša fi’r-reddi £alâ ehli’l-bida£ ve’z-zen-
deša adlý eserleri zikredilebilir. Ýslâm hu-
kukçularý, zýndýk diye anýlan Maniheistler’i
Ehl-i kitap gibi zimmet ehli statüsünde ka-
bul etmemiþtir. Fakihler zýndýklýðý sabit
olan kimsenin katlinde ittifak etmiþ, fakat
hakkýndaki hüküm infaz edilmeden tövbe
etmesinin istenip istenmeyeceði hususun-
da farklý görüþler ileri sürmüþtür.
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Plaka Zýrh. Deri veya metal plakalarýn
deri ipliklerle birleþtirilmesiyle yapýlýrdý.
Ancak burada plakalar pullu zýrhta olduðu
gibi bir zemin üzerinde deðil doðrudan bir-
biriyle birleþtirilirdi. Ýlk örneklerine Asur-
lular dönemine ait kaya kabartmalarýnda
rastlanan plaka zýrhlar daha sonra Ýran
coðrafyasýnda yaygýn biçimde kullanýlmýþ-
týr. Türk ve Moðol ordularýnda da en çok
giyilen zýrh türü olarak bilinir. Türkler’de
“kedim” veya “demir don” adý verilen plaka
zýrhlarýn bel hizasýna veya diz altýna kadar
uzanan iki þekli vardý. Memlükler döne-
minde “karkal” denilen bu zýrh Mýsýr’da en
fazla raðbet gören zýrh çeþidi idi (Kalka-
þendî, II, 143). Kolsuz olan ve ipekli ku-
maþlarla süslenen karkalýn ayak bilekleri-
ne kadar inen çeþitleri “sâbiða” veya “müs-
bile” diye anýlýrdý. Plaka zýrhlar Ruslar, Çin-
liler ve Japonlar tarafýndan XVI. yüzyýla ka-
dar kullanýlmýþtýr.

Bunlarýn dýþýnda çeþitli parça zýrhlar ge-
liþtirilmiþtir. Vücudun hayatî organlarýnýn
yer aldýðý göðüs kýsmýný korumak üzere
deriden ve çeþitli metallerden imal edilen
göðüs zýrhlarý eskiçaðlardan beri biliniyor-
du. Grekler, deriden yaptýklarý “cuirass”
denilen bu zýrhý güçlendirmek amacýyla
üzerine metal pullar iþlerlerdi. Roma lej-
yonlarýnda deri üstüne metal þeritlerle kap-
lanmýþ olan bir zýrh tercih ediliyordu. Ro-
malýlar’da “thorax”, Araplar’da örme zýrh
ile ayný adla anýlan göðüs zýrhý eski Türk-
ler’de “say yaruk” ve “kuyag” adýný taþýrdý.
Ön ve arka olmak üzere iki kýsýmdan mey-
dana gelen bu tür zýrhlar Grekler’de ve
Romalýlar’da vücut formuna uygun biçim-
de yapýlýr ve sanatkârane bir þekilde süs-
lenirdi.

Güçlü bir savunma silâhý olmasýnýn ya-
ný sýra içten dikdörtgen þekilli çelik levha-
lar iþlenmiþ estetik bir görüntüye sahip
yelek ve elbiselere Ýslâm dünyasýnda “ka-
zâgand”, Avrupa’da “birigandine” deniyor-
du. Sultanlar ve devlet adamlarý bu tür
zýrh elbiseleri savaþlarýn dýþýnda bir suikast
ihtimaline karþý da giyerlerdi. Selçuklu Sul-
taný Berkyaruk ve Muhammed Tapar dev-
rinde emîrler Bâtýnî saldýrýlarýna karþý zýrh-
la dolaþýrlardý (Özaydýn, s. 92). Selâhad-
dîn-i Eyyûbî de 1175’te Halep önlerinde
bulunduðu sýrada uðradýðý Haþhaþîler’in
saldýrýsýndan üzerindeki kazâgand sayesin-
de kurtulmuþ ve bu zýrh elbiseyi hayatý bo-
yunca üzerinde taþýmýþtý (Ýbnü’l-Esîr, XI,
430; Bahâeddin Ýbn Þeddâd, s. 242-243).
Bu türden zýrh elbiselerin yanýnda örme
ve plaka zýrhlarýn üstüne bol kesim ve kol-
suz ketenden üstlükler giyilirdi. Elbise bel-

den baðlanan kýlýç kemeriyle daraltýlýrdý.
Görünüþünün dýþýnda üzerine iþlenen aile
armasý ve amblemleri sayesinde bu üst-
lükler kiþinin karþý tarafça tanýnmasýný sað-
layarak hayatýný kurtarýrdý (Lepage, s. 93-
94). Türkler’de zýrh altýna giyilen ipekli hýr-
kaya “çokal”, zýrh üzerine giyilenine ise
“kaftan” denirdi.

Deri zýrhlar maliyet açýsýndan daha ucuz
ve daha rahat olduðu için tercih edilirdi.
Bu tür zýrhlara Grekler ve Romalýlar “spo-
las” adýný vermiþlerdi. Göðüs kýsmýnda
“kardiophylaks” (kalbi koruyan) ismiyle aný-
lan bir metal levha bulunurdu. Kafkaslar’-
da “tecfâf” denilen deri zýrhlar giyilmektey-
di. Derinin dýþýnda keten ve tahta, zýrh için
kullanýlan diðer malzemelerdi. Yenisey ka-
zýlarýndan elde edilen bilgilere göre Kýr-
gýzlar kendileri ve atlarý için tahta plaka-
lardan zýrhlar kullanýyorlardý. Bu zýrhlarýn
Tunguzlar tarafýndan ve Japonya’da da gi-
yildiði bilinmektedir (Ögel, s. 220; Süslü, s.
183). Göktürkler’in zýrh kullandýðýna dair
Çin kaynaklarýnda bilgi yer almasýna kar-
þýlýk (Chou Shu, L, 907) cinsi konusunda
açýklama yoktur. Ancak bunlarýn deriden
mâmul olmasý muhtemeldir. Grekler, “tho-
rakes linoi” adý verilen keten zýrhlarýnýn
üzerini darbeye karþý etkinliðini arttýrmak
için metal pullarla kaplarlardý. Eyyûbîler
zamanýnda sýrýmdan örülerek yapýlan ve
“senevver” diye anýlan bir zýrh çeþidi mev-
cuttu (Þeþen, s. 292). Zýrhlarýn saðlamlýðý,
kullanýlan malzemenin kalitesi ve sanat-
kârýnýn ustalýðý dýþýnda yapýlan çeþitli ka-
rýþýmlarla arttýrýlýrdý. Meselâ cam ve bakýr
tozundan bazý maddeler tutkalla karýþtý-
rýlarak tabaklanmýþ deriye sürülür, kuru-
duktan sonra yað ve boya yaðý ile yaðla-
nýp darbelere karþý güçlü bir zýrh alaþýmý
ortaya çýkarýlýrdý (Bakýr, LXI/232 [1998], s.
520). Yine Orta Afrika’da yaþayan “lamat”
adýndaki bir hayvanýn derisini devekuþu
yumurtasý ve yoðurt ile tabaklamak sure-
tiyle demirin iþlemediði sertlikte bir zýrh
elde edilirdi (Zekeriyyâ b. Muhammed el-
Kazvînî, s. 58).

Zýrh yapýmcýlýðý konusunda Avrupalýlar
ve Ýranlýlar büyük ilerleme kaydetmiþler-
di. Ýranlý ustalar bütün Ortadoðu ve Orta
Asya coðrafyasýnda aranýlan kiþilerdi. Ýs-
lâmiyet öncesi Arabistan yarýmadasýnda
Medine’deki yahudiler ve Yemenliler de si-
lâh ve zýrh yapýmýndaki maharetleriyle bi-
linirlerdi. Araplar arasýnda zýrhlar, yapýldý-
ðý malzemeye, yere ve yapan ustaya gö-
re deðiþik adlar alýrdý. Bahreyn bölgesinde
oturan Muhârib b. Amr kabilesi, Hatâme
b. Muhârib’e nisbetle “hatâmiyye” (hutâmiy-

me zýrh giymiþti (Ýbnü’l-Esîr, II, 245-246).
Mekke fethi öncesinde Hz. Peygamber’in
Merrûzahrân’da Kureyþ lideri Ebû Süf-
yân’ýn gözünü korkutmak maksadýyla yap-
týrdýðý resmigeçit esnasýnda muhacirler ve
ensardan oluþan bölükteki askerlerin, giy-
dikleri zýrhtan dolayý sadece gözleri gö-
rünüyordu (Kettânî, I, 387). Resûl-i Ekrem,
Huneyn Gazvesi’ne çýkarken henüz Ýslâm’a
girmeyen Safvân b. Ümeyye’den 100 zýrh
ödünç almýþtý. Kendisinin Zâtüfudûl, Zâ-
tülviþâh, Zâtülhavâþî, Fidda, Sa‘diyye, Bet-
râ ve Hýrnýk adýnda yedi zýrhýndan bahse-
dilmektedir. Bunlardan Zâtüfudûl, vefatý
esnasýnda borcu karþýlýðýnda bir yahudi-
nin elinde bulunuyordu (Ýbn Kayyim el-
Cevziyye, I, 130). Resûlullah’ýn bazý anlaþ-
malara diðer savaþ aletleri yanýnda zýrh
temini için de þart koydurduðu görülmek-
tedir. Medine’ye gelen ve kendi dinlerin-
de kalmak suretiyle Ýslâm hâkimiyetini ka-
bul eden Necran heyeti Yemen’de savaþ
çýkmasý halinde ödünç olarak otuz zýrh,
otuzar at ve deve göndermeyi taahhüt et-
miþlerdi (a.g.e., III, 633-634). Örme zýrh ký-
lýç darbelerine karþý dayanýklý, fakat mýz-
rak ve ok atýþlarýna karþý zayýf bir savun-
ma aracýydý. Muhtemelen bu sebeple Mý-
sýr’da ve Ýran’da XII. yüzyýldan itibaren dik-
dörtgen metal plakalarla desteklenmiþ
cevþen ve dört aynalý zýrh denilen karma
zýrh türleri ortaya çýkmýþtýr. Bu zýrhlar XIV
ve XV. yüzyýllarda sýkça kullanýlmýþtýr. Ay-
rýca örme zýrhýn halkalarýnýn kýlýç darbele-
riyle koparak vücutta yaralanmalara se-
bebiyet vermesi ihtimaline karþý zýrhýn al-
týna keten tünikler giyilirdi.

Pullu Zýrh. Deri veya keten bir zemin
üzerine aðaçtan, ham deriden, altýn, gü-
müþ, bakýr, bronz ve demirden elde edi-
len malzemenin (pullar) balýksýrtý birbiri-
nin üstüne gelecek þekilde deri iplerin bir-
leþtirilmesiyle yapýlýrdý. Ýlk defa eski Mýsýr
ve Asurlular’da görülen bu zýrh çeþidi (Ro-
binson, s. 1-2), daha sonra Ýskitler ve ar-
dýndan gelen Sarmatlar ile meskûn Orta
Asya bozkýrlarýndan Çin’e kadar uzanan
bölgelerde kullanýlmýþtýr. Ýsrâil topraðýný
iþgal eden Filistî ordusu ile Ýsrâil ordusu
arasýndaki savaþta Dâvûd’un öldürdüðü
zorlu savaþçý Golyat’ýn (Câlût) üzerinde pul-
lu zýrh bulunduðu, baldýrlarýna tunç zýrh-
lar giydiði kaydedilmektedir (DÝA, VII, 38).
Pullu zýrh Romalýlar’da “lorica squamata”
adýyla bilinirdi. Ancak pullarýn fazla esnek
olmayýþýnýn savaþçýnýn hareket kabiliye-
tini kýsýtlamasý dolayýsýyla II. yüzyýlýn orta-
larýndan itibaren bu zýrhýn kullanýmý azal-
mýþtýr.
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zýrhlar yapýlmýþ, m.ö. V ve IV. yüzyýllardan
itibaren atýn kafasýný, boynunu ve göðsü-
nü korumak amacýyla zýrhlar kullanýlmýþ-
týr. Özellikle Avrupa’da atýn bütün vücu-
dunu örten zýrhlar görülse de bu durum
hayvanýn hareket kabiliyetini kýsýtladýðýn-
dan fazla tercih edilmemiþtir. Doðuda ise
Persler döneminden beri ata zýrh giydiril-
diði görülmektedir. Bronz ve demirden
mâmul plaka at zýrhlarý gerek Persler’de
gerekse Grekler’de çok yaygýndý. Eski Türk-
ler’de de “keçim” denilen at zýrhlarý mev-
cut olup bunlar bazan süs olarak da ata
giydirilirdi (Süslü, s.183; Koca, s. 144). Ýlk
fetihler döneminin ardýndan Araplar, Ýran
örneðine göre atlara zýrh giydirmiþlerdi.
Bu dönemden itibaren atlar, savaþlarda
demir zýrhlarýn dýþýnda çeþitli karýþýmlar-
la astarlanýp güçlendirilen keten dokuma-
larla donatýlýrdý. Karahanlýlar’da zýrh için
“yarýk” ve “kuyag” kelimeleri kullanýlýrdý.
Yûsuf Has Hâcib hükümdarýn Ay Toldý’ya
vezirlik tevcih ederken unvan, mühür, tuð,
davul ve kuyag verdiðini söyler (Kutadgu
Bilig, I, beyit 1036). Delhi Türk Sultanlý-
ðý’nda elbise þeklinde olan zýrhlara “ber-
güstvân-ý câmegî” denilirdi. Zýrhýn üstüne
de “haftân” adý verilen bir çeþit pamuklu
elbise giyilirdi. At ve fillerin korunmasý için
kullanýlan zýrhlar ise “ber-güstvân” diye aný-
lýrdý (Kortel, s. 313). Memlükler devrinde
Kahire’de bu türden zýrhlarýn ve atlarla il-
gili diðer malzemelerin satýldýðý Sûkulhayl,
Sûkullecmiyyîn, Sûkulmehmâziyyîn adýný
taþýyan çarþýlar vardý (Çetin, s. 251).
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ye) denilen ve kýlýç kýran zýrhlarýyla tanýn-
mýþtý. Ýlhanlýlar’da her eyalette devlet adý-
na silâh ve zýrh yapýmýyla uðraþan ustalar
vardý. Devlet bunlarýn imal ettiði malze-
meyi savaþ zamanlarýnda askere daðýtmak
üzere silâh depolarýnda muhafaza eder-
di. Olcaytu Han, 1315’teki Suriye seferi ön-
cesinde silâh depolarýnda bulunanlarýn dý-
þýnda Avrupalý tüccarlardan 1500 zýrh ve
miðfer satýn almýþtý (Robinson, s. 27). Ti-
mur da Ortadoðu seferinin ardýndan böl-
gedeki birçok silâh ve zýrh ustasýný Semer-
kant’a nakletmiþti. Silâh depolarýndaki bü-
tün malzemeler kayýt altýnda tutulurdu.
1945 senesinde Preslav þehrinde bulunan
Tuna Bulgarlarý’na ait Proto-Bulgar kitâ-
besi bu türden kayýtlarý içermektedir (Ve-
nedikoff, XI/43 [1947], s. 544-545). Ordu-
larda zýrh kullanýmý savaþ gelenekleriyle
yakýndan alâkalýydý. Aðýr zýrhlý süvarilerin
ön plana çýktýðý Avrupa’da piyadelerdeki
zýrh korumasý maddî durumlarýyla baðlan-
týlý idi ve daha zayýftý. Buna karþýlýk hare-
ketli bir savaþ tarzýna sahip Türkler’de ve
Araplar’da süvariler piyadelere göre daha
hafif zýrh ve teçhizatla donatýlýrdý.

Zýrhlarýn fiyatlarý ham maddesi, saðlam-
lýðý ve sanat deðerine göre deðiþirdi. Pa-
halý ham maddeden imal edilen ve sanat
deðeri olan zýrhlar Ortaçað’da yüksek fi-
yatlara satýlýrdý. Lamat derisinden yapýlan
bir zýrhýn fiyatý 30 dinar civarýndaydý. Mem-
lükler devrinde Mýsýr’da karkar fiyatlarý 100
ile 700 dirhem arasýnda deðiþirken cevþen
fiyatlarý malzemesine göre 1000 dirheme
kadar ulaþýrdý (Çetin, s. 240). Savaþlarda
ganimetler arasýnda ele geçirilen zýrhlarýn
çokluðuna göre fiyatlar düþebilirdi. Zýrh-
lar miras býrakýlýr ve hediye edilebilirdi.
Bakýmýna özen gösterilir, “kusre” denilen
bir madde ile temizlenirdi. Pasýn gideril-
mesi için zeytinyaðý dökülürdü. Kumla ova-
lamak da bir baþka bakým yöntemiydi. Ba-
rýþ döneminde zýrhlar “cirab” denilen deri
torbalarda tutulurdu. Zýrhlar ayný zaman-
da kullanýldýklarý toplumun düþüncesini ve
ideallerini yansýtýrdý. Avrupalýlar’ýn düþün-
cesine göre zýrhýn her parçasý kutsanmýþ
olup üzerine þövalyelik ideallerinin sembol-
leri iþlenirdi. Miðfer, zýrh ve kalkan kilise-
yi ve insanlarý kötülükten korumayý ifade
ederdi (Lepage, s. 87). Araplar’da meþhur
savaþçýlar cesaretlerini göstermek adýna
göðüs zýrhýnýn sadece ön kýsmýný giyer-
lerdi (Vefîk ed-Dakdûký, s. 238). Arap ede-
biyatýnda zýrh ile alakalý pek çok þiir mev-
cuttur.

Muhariplerin savaþ meydanlarýndaki en
önemli yardýmcý unsuru olan atlar için de
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XVI. yüzyýlýn ikinci yarýsýna ait tombak at alýn zýrhý (TSM,
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ve atlarýna da bu tip zýrhlar giydirdiklerini
kaydeder. Milâttan önce I. yüzyýla tarihle-
nen Tüekta I kurganýnda Kýrgýzlar’ýn kul-
landýðý þekilde tahtadan zýrh parçalarý,
omuzluk, göðüslük, kolçak ve baldýrlýk par-
çalarý bulunmuþtur. Zincir örme ve zincir
örme üzerine metal plaka takviyeli zýrhla-
rýn Hun döneminden itibaren kullanýldýðý
ve bu zýrh türünün Batý Hunlarý ile birlikte
bozkýr kuþaðýný takiple Orta Asya’dan çý-
karak Orta Avrupa’ya kadar ulaþan Avar,
Kuman, Kýpçak ve Peçenekler’le yayýldýðý
bilinmektedir. Güney Ukrayna, Romanya
ve Macaristan’da yapýlan arkeolojik kazýlar-
da Hazarlar, Kuman, Kýpçak ve Peçenek-
ler’e ait zincir örme ve zaman zaman pla-
kalarla takviye edilmiþ demir zýrhlar orta-
ya çýkarýlmýþtýr. Hazar Türkleri’ne ait Sta-
nitza köyündeki Saltova buluntularý ara-
sýnda atlara ait baþ zýrhlarý, Balta bulun-
tularý arasýndaki zincir örme zýrhlar ve at
baþlýklarý ilgili örneklerdir. Doðu Avrupa
Türkleri’ne ait buluntular içinde en dikkat
çeken zengin koleksiyon Oðuz Türkleri’n-
den olan Peçenekler’e ait ünlü Nagy-Szent
Miklos hazinesinde (IX. yüzyýl) yer almak-
tadýr. Yirmi üç parçadan oluþan hazinede-
ki parçalardan birinin üzerinde zincir örme
peçelikli miðferli, zincir örme gömlekli,
plaka takviyeli kolçak ve baldýrlýklý zýrh gi-
yimli süvari tasviri bulunur. Bu Türk zýrh
geleneði Bizans zýrhlarýný da etkilemiþtir.
Bizans askerleri arasýnda da Batý Avrupa
zýrhlarýndan farklý þekilde kendi toprak-
larýnda yaþayan bozkýr topluluklarýnýn et-
kisiyle zincir örme zýrh gömlekler kullanýl-
mýþtýr. Ayrýca Orhon, Altay ve Tanrý daðla-
rý bölgesindeki Göktürk kaya resimlerinde
figürler, deriden veya demirden levhalar-
la örülmüþ zýrhlar ve sivri külâh þeklinde
zýrh baþlýklarla tasvir edilmiþtir. Uygur dev-
ri alp tasvirlerinde küçük deri parçalarýnýn
veya demir levhalarýn bir elbise üzerine yan
yana ve üst üste balýk pulu gibi sýký bir þe-
kilde dikilmesiyle oluþturulmuþ zýrhlar dik-
kati çeker.

Abbâsî ordusuna asker olarak giren Türk
savaþçýlarý kalkan kullanmakta, göðüslük,
miðfer ve vücut zýrhlarý giymekteydi. Tas-
virlerden ve buluntulardan yola çýkýlarak
Büyük Selçuklular’da örme zýrhlarýn yay-
gýnlýðý tesbit edilebilmektedir. Marco Po-
lo, XIII. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Hanbalýk’-
ta Kubilay Han’ýn sarayýný ziyaret ettiðin-
de burada zýrhlarýn depolandýðý ve sergi-
lendiði yeri gördüðünü bildirir. Ancak bu
devirde zýrhýn daha çok üst düzey asker-
lere mahsus olduðu söylenebilir. Zýrhlar
ayný zamanda devlet törelerinin ihtiþamý-

ný arttýran bir objeydi. Anadolu Selçuklu-
larý devrinde Emîr Hüsâmeddin Çoban’ýn
Rus elçisini kabulünü anlatan Ýbn Bîbî, si-
lâhlarýný kuþanmýþ seçkin gençlerin saf saf
dizilerek atlarýnýn zýrh takým ve baþlýklarýy-
la çadýrýn hizasýna çekildiklerini, diðer bü-
tün askerin kol kol tepeden týrnaða altýn
yaldýzlý demir zýrh giymiþ ve mýzraklarýný
omuzlarýnda tutmuþ halde beklediklerini
yazar. Ýstanbul Türk ve Ýslâm Eserleri Mü-
zesi’nde yer alan Selçuklu dönemine ait
taþ eser üzerindeki zýrhlý asker kabartma-
larý Selçuklu zýrhlarýnýn biçimsel özellikleri
hakkýnda önemli bilgiler saðlar. Anadolu
Selçuklu zýrhlarý Osmanlý zýrhlarýna örnek-
lik etmiþtir.

Osmanlý döneminde her türlü silâh Ce-
beci Ocaðý tarafýndan imal veya temin edil-
diðinden kapýkulu askerlerinin zýrhlarý da
bunlarýn sorumluluðuna verilmiþti. Cebe-
cibaþýnýn denetiminde deftere kaydedile-
rek askere zýrh daðýtýlýr ve iþi bitince geri
alýnýrdý. Bunun dýþýnda saray hazinesinde
cebe ve cevþenler olduðu gibi bazý vezir ve
kumandanlarýn da özel cebehâneleri var-
dý. Kanûnî Sultan Süleyman’ýn veziri ve da-
madý Rüstem Paþa’nýn ölümünden son-
ra kendisine ait özel cebehânesinde 2000
adet zýrh, 1500 adet altýn kakmalý tolga
baþlýk bulunmuþtur. Baþlýk, peçelik, göm-
lek, göðüslük, dizçek, baldýrlýk, kolçak ve
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ÿAydýn Usta

Türk Devletlerinde. Zýrh Osmanlý kay-
naklarýnda cebe ve cevþen adýyla geçer ve
genelde bu iki kelime birlikte kullanýlýr. Ce-
be zýrh anlamýna gelmekle beraber Cebe-
ci Ocaðý ordunun silâh ihtiyacýný karþýlayan
askerî sýnýfýn adýdýr. Cebeci ise zýrh / silâh
imal ve temin eden kimsedir. Zýrh, savaþ-
çýnýn düþman tarafýndan gelebilecek bir
saldýrýya karþý kendini ve bindiði hayvaný
korumak amacýyla giydiði veya kuþandý-
ðý giysidir. Erken çaðlardan itibaren bazan
hayvan postu, bazan deri veya aðaç ka-
buklarýndan omuzluk, kolluk, baldýrlýk gi-
bi zýrh parçalarý kullanýlmýþtýr. Savaþçý bir
yandan kendini korumak için geliþtirdiði
zýrh parçalarýný kuþanýrken atý için de zýrh
tedarik etmiþtir. Zýrh yapým malzemesi
olarak baþlangýçta ahþap, post, deri ve ke-
çe gibi materyal kullanýlýrken maden sa-
natýnýn geliþmeye baþlamasýyla birlikte ma-
denî zýrhlar devreye girmiþtir. Bugün akla
gelen ilk zýrh biçimi metal ve özellikle de-
mir ve çelik zýrhlardýr. Metal zýrhlarýn ilk
örnekleri Ýskitler ve Hunlar dönemine ka-
dar gider. Kazakistan’ýn Almatý þehri yakýn-
larýnda Isýk / Esik kasabasýnda bulunan,
milâttan önce IV. yüzyýla ait bir Hun kur-
ganýnda ortaya çýkarýlan genç bir erkek
cesedi üzerindeki zýrh en gösteriþli ve en
eski metal zýrh örneði kabul edilir; dünya
literatüründe “altýn elbiseli adam” olarak
geçen erkek cesedi ve üzerinde altýn bir
zýrh kaftan, zýrh çizme ve baldýrlýk ile mið-
fer bulunur. Bu zýrh küçük metal levhala-
rýn bir kumaþ üzerine aplike edilmesiyle
üretilmiþtir. Levhalarda yüksek kuyumcu-
luk iþçiliðinin eseri motif ve figürler yer alýr.
Altaylar bölgesinde Hun dönemine ait Be-
rel buluntularý ile Oms ve Ýrtiþ havzasý bu-
luntularý arasýnda demir zincir örme zýrh
parçalarý ve zýrh plakalarý büyük yer tutar.
Çin kaynaklarý, Yenisey Kýrgýzlarý’nýn ahþap-
tan yapýlmýþ zýrhlý elbiselerinin olduðunu

III. Mustafa’nýn zýrhý (TSM, Envanter nr. 2/236)


