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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
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nýrdý. Azerbaycan ve Ýran bölgesine Safe-
vîler’e ait “car ayna” adýyla anýlan, karýn ve
göðüs bölgesini âdeta bir korse gibi saran,
dört parçadan oluþan zýrh plakalar zincir
örme yahut deri ve keçeden yapýlmýþ zýrh
gömlekler üzerine giyilirdi. Plaka takviye-
li zýrh gömleklerin ise ön ve sýrt kýsmý ha-
riç diðer kýsýmlarý zincir örmeydi, önden
açýk ve yarým kolluydu. Zýrh gömleklerin
tamamlayýcý parçalarý kolçak, elçek, dizçek,
baldýrlýk ve tozluktu. Bu parçalar zýrh göm-
lekle takým teþkil edecek þekilde zincir ör-
me veya zincir örgü arasýna demir plaka
takviyeli yapýlýr ve kenarlarýna perçinlen-
miþ deri kemer parçalarýyla kola yahut ba-
caða baðlanýrdý.

Göðüs ve sýrt kýsmý demir plakalarla tak-
viye edilmiþ zincir örme zýrh gömleklerin
boylarý XV-XVI. yüzyýllarda 70-80 cm. ara-
sýnda deðiþmekteydi. XVI. yüzyýldan son-
ra boylar biraz daha uzamýþtýr. Takviye pla-
kalarýnýn sayýsý önde dört ile altý, arkada
ise beþ ile yedi sýra arasýnda deðiþirken
XVI. yüzyýlda önde dört, arkada beþ sýra
olmuþtur. Ayný þekilde plaka boyutlarý da
büyümüþtür. Takviye plakalarýnýn üzeri al-
týn veya gümüþ tel kakma yahut sývama
teknikleriyle süsleniyordu. Süslemelerde
stilize edilmiþ palmet, rûmî ve hatâyî üs-
lûplarda bitkisel motifler ve yazýlar vardý.
Yazýlar genellikle koruyucu dualar, keli-
me-i tevhid, Feth ve Saf sûrelerinden alýn-

mýþ âyetlerden meydana gelirdi. Plakalarý
birbirine baðlayan ve gömleðin diðer bö-
lümlerini oluþturan zincir halkalarý ise et-
rafýndaki dört halkadan geçerek perçin-
lenirdi. Önden açýk olan zýrh gömleklerinin
baðlantý kancalarý bakýr yahut sarý ma-
dendendi ve orta sýradaki takviye plaka-
larýna perçinlenmiþti. Haddeden çekilmiþ
zincir telleri yuvarlak kesitli veya yassý ke-
sitliydi; bu durum bölge ve üretim atöl-
yeleriyle ilgiliydi. Biçimsel açýdan Osmanlý
zýrh gömlekleriyle diðer Türk ve Ýslâm zýrh
gömlekleri arasýnda belirgin bir fark yok-
tur. Bu özellikleriyle Türk zýrhlarý Doðu Av-
rupa zýrhlarýný da etkilemiþtir. Bütün vü-
cudu metal levhalarla saran hantal ve ha-
reket kabiliyetini ortadan kaldýran Batý Av-
rupa zýrhlarýna karþýn Macar, Romen, Bul-
gar gibi Doðu Avrupa kültürlerinde Batý
Hunlarý’yla baþlayýp Avar, Kuman, Kýpçak,
Peçenek ve nihayet Osmanlýlar’ýn etkisiy-
le yaygýnlaþan zincir örme zýrhlar ön pla-
na çýkmýþtýr. Bu zýrhlar diðer Avrupa zýrh-
larýndan farklý olarak vücudun nefes alma-
sýný ve rahat hareket etmesini saðlýyor-
du. Gerek Osmanlý Devleti gerekse diðer
Türk devletlerinin zýrh ihtiyacýnýn büyük
bir kýsmý Hazar denizinin batý kýyýlarýnda,
Kuzey Azerbaycan’da, Daðýstan, Nahcývan
ve Doðu Anadolu (Bitlis, Erzurum, Kars)
atölyelerinden saðlanýyordu. Özellikle Þa-
mahý ve Kubaçi bölgenin en önemli me-
tal iþleme ve zýrh üretim merkezleriydi.
Osmanlý, Memlük, Akkoyunlu, Þirvanþah-
lar, Timurlu ve Safevîler’e ait zýrh örnek-
leri Ýstanbul’da Askerî Müze’de ve Topkapý
Sarayý Müzesi koleksiyonlarýnda sergilen-
mektedir.
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ÿTülin Çoruhlu

elçekten oluþan Osmanlý zýrhlarý takýmýnýn
aðýrlýðý ortalama 45-50 kg. arasýnda deði-
þirdi. Bu sebeple uzun yola çýkacak yaya
asker zýrh giymiyordu. Zýrh muharebe es-
nasýnda kapýkulu süvarileri, kumandanlar
ve onlarýn muhafýzlarý konumundaki at-
lýlar tarafýndan kullanýlýyordu. Ayrýca kale
muhafýzlarý ile devlet törenleri sýrasýnda
sultan yahut tören kumandaný ve onlarýn
muhafýzlarý da zýrh giyerdi. Genellikle zýrh-
lý süvarilerin atlarý da zýrhlý olurdu. IV. Mu-
rad, Baðdat seferi hazýrlýklarýný yaparken
sultanýn otaðýnýn sað yanýnda gözü pek ve
dövüþken, tepeden týrnaða demir zýrhlar
içinde ve yaylarý ellerinde birkaç yüz okçu,
sol yanýnda yine ayný durumda tüfenkçi-
ler duruyordu. Bu sefere Rumeli beyler-
beyi “gök demir”e bürünmüþ, ak ve kýzýl
bayraklarla donatýlmýþ alayý ile katýlmýþtý.
Burada gök demir gök gibi parýldayan de-
mir zýrhlardý. Demire “gök” sýfatýnýn yakýþ-
týrýlmasý, Ýslâm öncesi dönemlerden beri
demirin Türk kültüründe kutsal sayýlma-
sýndan kaynaklanmaktadýr. Evliya Çelebi de
zýrhlý askerlerle ilgili olarak “gök demire
bürünmüþ” ifadesini sýkça kullanmýþtýr.
Melek Ahmed Paþa’nýn alayýnýn Van Kale-
si’nden ayrýlýþýnda düzenlenen töreni tas-
vir ederken de sadece gözleri görünen hey-
betli muhafýzlarýn gök rengi demire bü-
rünmüþ, potluklu, derbendî toðulgalý, zýrh
külâhlý, serpenahlý ve kaz göðüslü demir
(göðüs zýrhý) zýrh giydiklerini belirtmiþtir.
Atlarýný ise “yancýklý, deniz hotaslý, sineleri
demir kalkanlý, alýnlarý demir harbeli, sað-
rýlarý kaplan ve pars postu küheylân atlar”
þeklinde anlatmýþtý. Ayný alayýn içinde di-
ðerlerinden daha gösteriþli teçhiz edilmiþ
elli adet alay çavuþu vardý, bunlar da sýrma
kakmalý zýrhlar giymiþlerdi.

Osmanlý zýrhlarýnýn yapýmýnda temel
malzeme demir olmakla birlikte metalin
vücuda temasýný önlemek için zýrhlarýn iç
kýsýmlarý keçe veya çeþitli dokumalarla des-
teklenirdi. Bazý örneklerde ise demir zýrh
içten ve dýþtan kumaþ kaplanarak gizle-
nirdi. Bu tür zýrh gömlekler daha ziyade
suikasttan korunmasý gereken önemli ki-
þilere giydirilirdi. Zýrh gömlekler bazan sa-
dece zincir örgü ile, bazan da göðüs ve sýrt
bölgelerine dövme demir plaka takviye
edilmiþ olarak kullanýlmaktaydý. Sadece
zincir örme zýrh gömleklerin yakasý yýrt-
maçlýydý ve boyu diz üstüne kadar uzanýr-
dý. Bu tarz zýrh gömleklerin göðüs ve karýn
kýsmýný korumak için ayrýca zýrh göðüslük
veya göðüs / sýrt kalkaný adý verilen demir
levhalar kancalý deri kemerlerle omuzlar-
dan ve koltuk altlarýndan vücuda baðla-
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