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ÖZET

Zırhlı savaş arabalarının savaş alanlarındaki önemi kuşku 
götürmeyecek oranda büyüktür. Günümüzdeki anlamıyla zırhlı savaş 
arabaları, I. Dünya Savaşından itibaren kullanılmıştır, ancak en büyük 
teknolojik ve stratejik atılımını II. Dünya Savaşı ve sonrasında ortaya 
koymuştur. Modern orduların içerisinde özel gruplar halinde mevcut bulunan 
zırhlı savaş arabaları (Tanklar) kendilerine özgü stratejik ve lojistik alt 
birimler halinde görev yapmaktadırlar. 

Savaş alanında, savaşın gidişatını ve kaderini değiştirebilecek kadar 
büyük bir güce ve potansiyele sahip olan bu araçlar, antik dünyanın en güçlü 
ordularında, temel görevi aynı olmak koşuluyla farklı biçimlerde karşımıza 
çıkmaktadırlar. Bu konuda bize en çok bilgi veren malzeme ise o döneme ait 
yazılı kaynaklar ve özellikle kabartmalardır. 
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ABSTRACT

The armoured war wagon in another words thank, is one of the most 
important instrument of the warfare in modern world. 

As far as we had known, one of the first tanks has built in England at 
I. World War. However, in archaeological researches and excavations 
showed us one of the earliest armoured vehicles was build by Assyrian army 
as early as 9.th century B.C which can be considered as tank for its use in 
war field.

In this paper, I aimed to show the use of first armoured vehicles in 
Assyrian Army and the main similarities of the modern successors that has 
been used nowadays.
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