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ORTA ÇAĞ’DA ORDU

ORTA ÇAĞ DA BATI AVRUPA DA ORDU

GÖÇEBE VE YERLEŞİKLERDE ASKERİ YAPI



İlk Çağ’dan itibaren Devletler Neden Ordu Kurmayı Önemsemiştir?

- Varlıklarını devam ettirebilmek

- Savaşlarda başarılı olabilmek

- Huzuru ve düzeni sağlayabilmek 



ORTA ÇAĞDA BATI AVRUPA´DA ORDU

➜➜ Orta Çağ’ın başlarında çoğunlukla fakir köylüler savaş zamanı orduya katılırdı. 
Ancak bu yapının istilalara karşı yetersiz olduğu Kavimler Göçü ile anlaşılınca 
Feodal sisteme geçilmiştir.

Plep (Orta ve Alt Sınıf) Hukuku

➜➜ Toprağın mülkiyeti soylu (serf) şöval-
yelerdedir.

➜➜ Şövalyeler toprakların geliri karşığı 
krala bağlılık yemini eder ve belli bir 
sayıda asker yetiştirir.

➜➜ Savaş zamanı askerleri ile kralın or-
dusuna katılırlar.



FEODAL ASKERİ YAPININ ZARARLARI

➜➜ Ordular küçük oldukları için uzun süreli seferler düzenlenememiştir.

➜➜ Krallar büyük seferlere ancak va-
salların (soylular) rızasıyla girişe-
bilmiştir.

➜➜ Disiplin yönünden genelde zayıf 
olan Avrupa ordularında güçlü va-
sallar (şövalyeler), her fırsatta kra-
lın otoritesine karşı çıkmıştır.

➜➜ Merkezi otoriteye dayalı olmadığı 
için ülkeler genelde dış tehditlere 
karşı zafıytır.



Avrupa’ da
 Hantal zırhlar

 Şövalyeler

 Basit Okçular

 Kuşatma teknikleri

KARA SAVAŞLARI

Orta Asya’da



Avrupa’ da
 Türk ve Moğol atlı okçuları
 Disiplinli ve cesaretli
 Hafif süvari teknikleri
 Onlu sistem
 Turan taktiği

KARA SAVAŞLARI

Orta Asya’da



Avrupa’ da
 Türk ve Moğol atlı okçuları
 Disiplinli ve cesaretli
 Hafif süvari teknikleri
 Onlu sistem
 Turan taktiği

KARA SAVAŞLARI

Orta Asya’da

 Hantal zırhlar
 Şövalyeler
 Basit Okçular
 Kuşatma teknikleri

➜➜ Haçlı Seferleri sırasında hantal zırh ve silahlara dayalı Avrupa orduları, hafif 
zırhlı, hızlı ve seri atışlar yapan Türk ve Müslüman orduları karşısında ağır ka-
yıplar vermiştir.



ORTAÇAĞ’DA ÜCRETLİ ORDULAR
➜➜ İlk Çağ’da daha çok bağımsız ücretli askerler ve köylüler ordu da yer alırken 
Orta Çağ’da artan siyasi rekabetler bu tip askeri yapıların yetersiz kalmasına 
neden olmuştur.

Nakit maaşlı askerler Toprak geliri karşılığı askerler



ORTAÇAĞ’DA ÜCRETLİ ORDULAR
➜➜ İlk Çağ’da daha çok bağımsız ücretli askerler ve köylüler ordu da yer alırken 
Orta Çağ’da artan siyasi rekabetler bu tip askeri yapıların yetersiz kalmasına 
neden olmuştur.

Nakit maaşlı askerler Toprak geliri karşılığı askerler
Bizans: Peçenek, Kuman ve  Uzlar’dan olu-
şan ordular.

İngiltere ve Fransa: XI. yüzyılın ikinci ya-
rısından itibaren ücretli askerler ordunun 
asli unsuru hâline gelmiştir.

XIV. yüzyıldan itibaren devletler sürekli 
piyade kıtaları bulundurmaya başlamıştır.



ORTAÇAĞ’DA ÜCRETLİ ORDULAR
➜➜ İlk Çağ’da daha çok bağımsız ücretli askerler ve köylüler ordu da yer alırken 
Orta Çağ’da artan siyasi rekabetler bu tip askeri yapıların yetersiz kalmasına 
neden olmuştur.

Nakit maaşlı askerler Toprak geliri karşılığı askerler

Batı Avrupa’da köylünün sahibi olan soylu 
egemenliğine dayalı feodal tımar anlayışı 
egemendir.

İslam dünyasında köylünün sahibi değil 
amiri olan tımar sistemi egemendir.



Osmanlılar: 

➜➜ Toplar ilk kez I. Kosova savaşı’nda 
kullanılırken,

➜➜ XIV. yüzyılda yeniçeri birlikleri ile 
tüfekler kullanılmaya başlanmıştır.

TOP VE TÜFEK
1331’ den sonra kullanılmaya başlanmıştır.



Osmanlılar: 

➜➜ Toplar ilk kez I. Kosova savaşı’nda 
kullanılırken,

➜➜ XIV. yüzyılda yeniçeri birlikleri ile 
tüfekler kullanılmaya başlanmıştır.

TOP VE TÜFEK
1331’ den sonra kullanılmaya başlanmıştır.

➜➜ Fransa: 

➜➜ XV. yüzyılda silahlı askerlerden 
oluşan daimî bir kıta oluşturmuş-
tur.



GÖÇEBE VE  YERLEŞİKLERDE ASKERİ YAPI

Göçebe Yerleşikler
➜➜ Gönüllülük esaslıdır.

➜➜ Tümüyle süvaridir.

➜➜ Yaşam tarzı nedeniyle zorluklara 
karşı dayanıklıdır.

➜➜ Ordu - Millet anlayışı egemendir.

➜➜ Meydan savaşına yatkın iken ku-
şatma savaşlarında yetersizdir.



Göçebe Yerleşikler
➜➜ Daha çok maaşlı birliklerdir.

➜➜ Daha çok piyadedir.

➜➜ Halk askerlikten uzaktır.

➜➜ Göçebe ordular karşısında yetersiz 
olsa da kale savunmasında etkili-
dir.

GÖÇEBE VE  YERLEŞİKLERDE ASKERİ YAPI
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