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YAZARIN ÖNSÖZÜ

Bilimsel kavramýnýn sadece, ya da esas itibariyle, bir sistemden veya hazýr bir öðretim yönteminden oluþmadýðýný bugün
bilmeyen kalmamýþtýr. Bu kitapta bir sistem arayan ilk bakýþta
hayal kýrýklýðýna uðrayacaktýr; kesin bir öðreti ve teori yerine de
sadece bunlar için gerekli malzemeyi bulacaktýr.
Bu kitabýn bilimsel yönü, savaþ olayýnýn özünü, ilgili bulunduðu diðer olaylarla birlikte ele alýp incelemek çabasýndan yatar.
Yazar hiç bir yerde felsefe yapmaktan kaçýnmýþ deðildir, ama iþ
kýlý kýrk yarmaya döküldüðünde sözü kýsa kesmeyi tercih etmiþ ve
öne sürülen görüþleri deneylerle kanýtlamak yoluna gitmiþtir. Nasýl
ki, bazý bitkilerin meyve vermesi boylarýnýn fazla uzamamasýna
baðlý ise, uygulamalý sanatlarda da, kuramsal yapraklarýn ve çiçeklerin fazla büyümemesi, fazla yer tutmamasý gerekir; onlarýn
yetiþmesine en elveriþli toprak deney olduðundan onlarý bu doðal
ortamdan uzaklaþtýrmaya gelmez.
Bir buðday tanesinin kimyasal öðelerine bakarak baþaðýn
biçimini incelemeye kalkýþmak saçma bir þey olur; hazýr baþaklarý
görmek için buðday tarlasýna gitmek yeter. Araþtýrma ve gözlem,
felsefe ve deney ne birbirine dudak bükmeli ne de biri diðerinin
yerini almaya [sayfa 37]* kalkmalýdýr; tam tersine, karþýlýklý olarak
birbirine hayat hakký tanýmalý, birbirini desteklemelidir. Bu kitabýn
önerileri, zorluklarýnýn iç mimarisiyle birlikte, ya deneylere ya da
savaþ kavramýnýn kendisine dayanýr: bu bakýmdan temelden
yoksun olduklarý söylenemez.**
Belki de, zengin fikirli ve özlü sistematik bir savaþ teorisi
kurmak imkansýz bir þey deðildir, fakat þimdiye kadar rastladýkla-

Clausewitz
Savaþ Üzerine

9

rýmýz bu niteliklerden çok uzaktýr. Bilim dýþý olduklarý bir yana,
tutarlý ve eksiksiz olma iddialarýna karþýn, saçma sapan, basmakalýp ve harcýalem bir gevezelikler kumkumasý olmaktan öteye
gidememiþlerdir. Bunlara bir örnek göstermek gerekirse,
Lichtenbergin bir yangýna karþý korunma yönetmeliðinden alýndýðý
þu parçayý okumak yeter:
Bir evde yangýn çýktýðý zaman, ilk önce soldaki evin
sað duvarýný ve saðdaki evin sol duvarýný korumaya bakmalýyýz; çünkü, örneðin, soldaki evin sol duvarýný korumaya kalkýþacak olursak, evin sað tarafý sol duvarýn saðýna düþecektir, ve yangýn bu duvarýn saðýnda olduðuna
göre (çünkü evin yangýnýn solunda bulunduðunu farz
etmiþtik), saðdaki duvar yangýna soldaki duvardan daha
yakýn olacaktýr ve evin sað duvarý, evin korunmuþ olan
sol duvarýna sýçramadan önce korunmadýðý takdirde alev
alabilecektir; dolayýsýyla, korunmamýþ olan bir þey yanabilecektir ve baþka bir þeyden, bu þeyin korunmamýþ
[sayfa 38] bile olsa, daha çabuk yanabilecektir; dolayýsýyla,
berikini korumaktan vazgeçmeli ve ötekini korumalýyýz.
Bu durumu gözümüzün önünde canlandýrmak için, evin
yangýnýn sað tarafýnda mý, yoksa sol tarafýnda mý bulunduðuna bakmamýz gerekir: eðer ev yangýnýn sað tarafýnda bulunuyorsa, sol duvarýný, sol tarafýnda ise sað duvarýný korumamýz lazýmdýr.
Aklý baþýnda okuyucunun bu ipsiz sapsýz þeylerle gözünü
korkutmamak ve geriye iþe yarar bir þey kalmýþsa üzerine su dökerek tadýný kaçýrmamak için, yazar, savaþ üzerinde uzun yýllar
süren düþüncelerinin, yetenekli kimselerle iliþkilerinin ve kiþisel deneylerinin ürünü olan izlenim ve inançlarýný küçük saf maden külçeleri halinde sunmayý tercih etmiþtir.
Bu kitabýn, aralarýndaki baðlantýlarý belki ilk bakýþta göze
çarpmayabilecek olan fakat yine de mantýki bir ilinti ve tutarlýlýktan yoksun bulunmadýðýna inandýðýmýz bölümleri bu þekilde meydana çýkmýþtýr. Belki de yakýndan daha akýllý birisi ortaya çýkar ve
bu daðýnýk zerreler yerine, konunun bütününü bize cürufsuz ve
katýksýz bir döküm hilende verir. [sayfa 39]
CARL VON CLAUSEWITZ
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BÖLÜM I

SAVAÞ NEDÝR?
1. Giriþ
Amacýmýz, konumuzun ilk önce çeþitli öðelerini, sonra muhtelif kýsým ve bölümlerini, en sonra da iç iliþkileri içinde bütününü incelemektir. Bu suretle basitten mürekkebe doðru gitmiþ olacaðýz. Ancak konumuz, baþka her konudan daha çok, önce bütününe bir göz atmakla iþe baþlamamýzý gerekli kýlmaktadýr; çünkü
parça ile bütünü birlikte göz önüne tutmanýn bu kadar önemli
olduðu baþka hiç bir alan yok gibidir.
2. Tanýmlama
Savaþýn çapraþýk ve bigiççe bir tanýmlamasý ile iþe giriþmeyelim. Savaþýn özüne, düelloya bakmakla yetinelim. Savaþ, çok
daha büyük çapta olmak üzere, düellodan baþka bir þey deðildir.
Bir savaþý oluþturan sayýsýz kiþisel düellolarý tek bir kavram içinde
toplamak istersek, iki güreþçiyi düþünmemiz uygun olur. Her biri,
fiziki gücü sayesinde, diðerini iradesine boyun eðdirmeye çalýþýr;
[sayfa 43] en yakýn amacý hasmýný alt etmek, yýkmak, böylece tüm
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direniþini yok etmektir.
Demek oluyor ki, savaþ, hasmý irademizi yerine getirmeye zorlayan bir þiddet hareketidir.
Þiddet, þiddeti göðüslemek için, bilim ve sanatlarýn buluþlarý
ile silahlanýr. Gerçi kaydedilmeye deðmez bazý ufak tefek sýnýrlamalarý devletler hukuku yasalarý adý altýnda kabul eder ama, bunlar uygulamada savaþýn gücünü zayýflatmaz. Þiddet, yani fizik kuvvet
(çünkü Devlet ve Kanun kavramlarýnýn dýþýnda manevi kuvvet diye
bir þey yoktur), böylece savaþýn aracý olmaktadýr; ereði ise düþmana
irademizi zorla kabul ettirmektir. Bu ereði tam bir güven içinde
geçekleþtirebilmek için, düþmaný silahtan arýndýrmak gerekir, ve
iþte bu silahsýzlandýrma, tanýmlama gereði, savaþ operasyonlarýnýn
gerçek anlamda ilk amacýdýr. Bu amaç son ereðin yerini almakta,
onu bir bakýma, savaþýn kendisine ait bir þey deðilmiþcesine, bir
kenara itmektedir.
3. Sýnýrsýz kuvvet kullanma
Ýnsancýl kiþiler belki kolaylýkla, düþmaný çok kan dökmeden silahsýzlandýrmanýn ve yenmenin etkin bir yöntemi bulunduðunu, ve gerçek savaþ sanatýnýn bu amaca yöneldiðini düþünebilirler.
Ancak bu istenilir bir þey gibi görünmesine karþýn, aslýnda bir çýrpýda bir kenara itilmesi gereken bir yanýlgýdýr. Savaþ gibi tehlikeli bir
iþte, iyi yüreklilikten gelen hatalar baþa gelebilecek þeylerin en
kötüsüdür. Fizik gücün sonuna kadar kullanýlmasý hiç bir zaman
zekanýn kullanýlmamasý anlamýna gelmediðinden, bu fizik gücü
acýmadan kullanan ve kan dökmekten çekinmeyen taraf, ayný
þekilde hareket etmeyen diðer tarafa oranla avantajlý bir durum elde eder. Neticede [sayfa 44] de iradesini hasmýna kabul ettirir. Böylece her iki taraf da ayný þeyi düþündüðünden, birbirlerini aþýrý hareketlere iterler ve bu aþýrýlýklar karþý tarafýn güç ve direncinden baþka
bir sýnýr tanýmaz.
Ýþte soruna bu açýdan bakmak gerekir. Bize iðrenç geliyor
diye vahþet unsurunu ihmal etmek ve iþin gerçek yüzünü görmezlikten gelmek anlamsýzdýr ve insanýn kendi çýkarýna aykýrý düþer.
Uygar milletlerin savaþlarý uygar olmayan milletlerin savaþlarýna göre çok daha az zalim ve yýkýcý ise, bunun nedeni bu devletlerin gerek kendi gerek karþýlýklý iliþkilerini düzenleyen sosyal du-
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rumlarýdýr. Bu sosyal durumdan ve bu iliþkilerden çýkar savaþlar;
onlara biçim veren, onlarý sýnýrlayan ve þiddetlerini kesen bu
koþullardýr. Ancak bunlar tek baþlarýna savaþýn birer parçasý deðillerdir; sadece, savaþtan önce de var olan koþullardýr. Yoksa savaþ
felsefesinin özünde hafifletici bir unsur aramak abes olur.
Ýnsanlar arasýndaki çatýþma aslýnda iki deðiþik unsura baðlýdýr: düþmanlýk duygusu ve düþmanlýk niyeti. Savaþý tanýmlarken
ayýrýcý özellik olarak bunlardan ikincisini seçtik, çünkü daha genel
olaný odur. En hýrslý, en vahþi, en içgüdüsel nefret duygusu bile,
düþmanca niyetler olmadan düþünülemez. Oysa, öyle düþmanca
niyetler olabilir ki, bunlara hiç bir kin, hiç deðilse açýk ve aþýrý bir
düþmanlýk duygusu katýlmayabilir. Örneðin, vahþi kabilelerde duyarlýlýðýn esindirdiði niyetler, uygar milletlerde ise aklýn emrettiði niyetler ön plandadýr. Bununla birlikte, bu fark vahþilikle uygarlýðýn
öz niteliklerinden ileri gelmeyip bir takým koþullara, kurumlara, vb.
baðlýdýr. Bu nedenle de ayrýksýz her özel durumda var olmayýp
sadece çoðu hallerde bulunur. Bir kelime ile ifade etmek gerekirse, en uygar milletler bile vahþi bir kinin etkisinde kalabilirler.
Görülüyor ki, uygar milletler arasýndaki savaþý hükümetlerin
akli tasarruflarýna indirgemek yanlýþ olur: öyle olmuþ olsaydý, iþin
içine hiç bir hýrs ve tutku karýþmaz, [sayfa 45] silahlý kuvvetlerin maddi gücü bile gereksiz hale gelirdi: aralarýndaki teorik iliþkilerle bir
çeþit harekât cebri ile ihtilâf halledilirdi.
Teori bu yola sapmak üzere iken, son savaþýn olaylarýndan
ders alarak yönünü deðiþtirdi. Savaþ bir þiddet hareketi ise de, duyarlýlýðýn da payýný yadsýmamak gerekir. Savaþ doðrudan doðruya
duygularýn eseri olmamakla birlikte, onlarý az veya çok etkiler ve
bunun derecesi uygarlýk düzeyine deðil, karþýlýklý çýkarlarýn önemine ve süresine baðlýdýr.
Uygar milletler savaþ tutsaklarýný öldürmüyor, kentleri ve köyleri yakýp yýkmýyorlarsa, bu, savaþýn yönetilmesinde zekânýn daha
önemli bir yer tutmasýndan ve uygar milletlerin, kendilerini içgüdülerinin vahþetine kaptýrmadan, kuvveti daha etkin bir þekilde
kullanmasýný öðrenmiþ olmalarýndan ötürüdür.
Barutun keþfi ve ateþli silahlarýn geliþmesindeki sürekli ilerlemeler, savaþ kavramýnýn özünde var olan düþmaný yok etme eðiliminin uygarlýðýn ilerlemesi ile hiç bir þekilde engellenmemiþ ve
ortadan kaldýrýlmamýþ olduðunu göstermeye yeterlidir.
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O halde savýmýzý yineleyelim: savaþ bir þiddet hareketidir ve
bu þiddetin sýnýrý yoktur. Diðer taraflardan her biri diðerine iradesini kabul ettirmek ister, bundan da karþýlýklý bir eylem doðar ki,
kavram olarak ve mantýken, sonuna kadar gitmeyi gerektirir. Bu
birinci karþýlýklý eylem ve karþýlaþtýðýmýz birinci aþýrýlýktýr. (Birinci
karþýlýklý eylem)
4. Amaç düþmaný etkisiz hale getirmektir
Düþmaný etkisiz hale getirmenin savaþýn amacý olduðunu
söylemiþtik. Þimdi bunun hiç deðilse teorik olarak zorunlu
olduðunu göstereceðiz.
Düþmanýn irademize boyun eðmesi için, onu kendisinden
istediðimiz fedâkarlýktan daha elveriþsiz duruma sokmamýz gerekir. Bununla birlikte duru, durumunun elveriþsizliði geçici olmamalý,
hiç deðilse öyle görünmemelidir, aksi halde, düþman daha elveriþli
bir aný kollar ve teslim olmaz. Bu itibarla, savaþ faaliyetinin devamýnýn düþmanýn durumunda meydana getireceði her deðiþikliðin
hiç deðilse teorik olarak, kötüye doðru olmasý gerekir. Savaþ halinde bulunan bir kimse için en kötü durum, tamamen etkisiz hale
geldiði durumdur. Öyleyse düþmaný bir savaþ hareketi ile irademize boyun eðecek duruma getirmek istiyorsak, ya onu gerçekten
silahtan tecrit etmek, ya da kendisini öyle bir tehdit altýnda hissedeceði bir hale getirmek gerekir. Bundan çýkan sonuç þudur ki,
düþmanýn silahtan tecridi veya bozguna uðratýlmasý adýna ne dersek diyelim askeri harekâtýn amacýdýr.
Þimdi, savaþ canlý bir gücün ölü bir kitle üzerindeki hareketi
deðil, daima iki canlý ve düþman gücün çarpýþmasýdýr, çünkü mutlak bir karþý koymama hali savaþýn inkârý anlamýna gelir. Bu itibarla, savaþ faaliyetlerinin nihai hedefi için söylediklerimiz iki taraf
için de geçerlidir. Burada da bir karþýlýklý eylem vardýr. Ben düþmaný
yenmedikçe onun beni yenmesinden korkabilirim. Artýk kendi kendimin efendisi olmaktan çýkarým; artýk, vaktiyle benim ona istediðimi yaptýrdýðým gibi, o bana istediðini yaptýracaktýr. Bu ikinci karþýlýklý eylemdir ve ikinci bir aþýrýlýða yol açar. (Ýkinci karþýlýklý eylem).
[sayfa 46]
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5. Güçlerin son haddine kadar kullanýlmasý
Eðer düþmaný alt etmek istiyorsak, çabalarýmýzý onun direnme gücüne uydurmamýz gerekir. Bu direnme gücü birbirinden ayrýlmasýna imkan bulunmayan iki faktöre baðlýdýr: Elindeki olanaklarýn geniþliði ve iradesinin kuvveti.
Elindeki olanaklarýn geniþliði bir dereceye kadar [sayfa 47] tahmin edebiliriz, çünkü bunlar (büsbütün deðilse bile) rakamlara
dayanýr. Fakat irade gücü için ayný þeyi söyleyemeyiz, çünkü onu,
düþmanýmýzý harekete geçiren etkenin gücüne göre, ancak yaklaþýk
olarak kestirebiliriz. Düþmanýn direnme gücünü aþaðý yukarý doðru
bir þekilde deðerlendirdiðimizi varsayacak olursak, o zaman kendi
olanak ve çabalarýmýzý buna göre ayarlayabilir, yani ya bunlarý üstünlüðümüzü saðlayacak surette arttýrýr, ya da, bunu yapamadýðýmýz
takdirde, bu yolda elimizden geleni yapmaya çalýþýrýz. Ancak
düþman da ayný þeyi yapacaktýr; bu yüzden de yeni bir yarýþma
baþlayacak ve taraflarý bir kez daha aþýrý hareketlere itecektir. Burada üçüncü karþýlýklý eylem ve üçüncü aþýrýlýkla karþýlaþmýþ oluyoruz. (üçüncü karþýlýklý eylem).
6. Realitedeki deðiþiklikler
Soyut düþünce aleminde kaldýðýmýz sürece bunun sonu gelmez ve aþýrýlýklardan aþýrýlýklara gitmekten baþka çare yoktur, çünkü konumuz aþýrýlýðýn ta kendisidir: kendi hallerine terk edilmiþ ve
kendi yasalarýndan baþka bir sýnýr tanýmayan güçlerin çatýþmasý.
Mutlak savaþ kavramýndan, önceden tasarlanmýþ mutlak bir amaç
ve bunu gerçekleþtirmenin yollarýný çýkarmaya çalýþacak olursak,
bu sürüp giden karþýlýklý eylemler bizi adeta gözle görülmez bir
mantýki incelikler silsilesinin eseri, salt bir hayal oyunu olan aþýrýlýklara götürür. Eðer mutlak kavramlara sýký sýkýya baðlý kalarak tüm
güçlükleri bir kalem darbesiyle bir kenara itmeye çalýþýr, katý bir
mantýk açýsýndan her zaman her þeye hazýr olmamýz ve tüm çabalarýmýzý bu yolda, yani en aþýrý durumlarý göðüslemek için harcamamýz gerektiðini savunacak olursak, bu iddiamýz kaðýt üzerinde
kalmaya ve hiç bir zaman gerçek hayata uygulanmamaya mahkumdur.
Bu aþýrý çabanýn da kolaylýkla saptanabilir bir mutlak ol-
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duðunu kabul etsek bile, insan aklýnýn kolay kolay bu gibi mantýk
fantezilerine boyun eðmeyeceði gerçeðini [sayfa 48] yadsýyamayýz. Bir
çok hallerde bu boþuna bir güç israfýna yol açar ki, hükümet etme
sanatýnýn baþka ilkelerine ters düþer bu durum. Çünkü o zaman
güdülen amaçla orantýlý olmayan bir irade gücü gerekir ve fakat
insan iradesi gücünü hiç bir zaman mantýki inceliklerden almadýðý
için bunu gerçekleþtirmek mümkün olmaz.
Oysa, soyuttan gerçeðe geçtiðimiz zaman iþin rengi deðiþir.
Soyut planda kaldýðýmýz sürece, her þeyin iyimserlikle düþünülmesi
gerekir, ve her iki tarafýn da mükemmelin peþinde koþtuðunu ve
hatta buna eriþtiðini kabul etmez lazým gelir. Fakat bu gerçekte
böyle olabilir mi? Olur, eðer:
1) Savaþ, Devletin daha önceki hayati ile hiç bir baðlantýsý
olmayan, birdenbire patlak veren tamamen soyut bir olay ise;
2) Tek bir karara, veya ayný zamanda alýnmýþ birden çok
karara dayanýyorsa;
3) Kendi kendine yeterli tam ve mükemmel bir çözüm getiriyorsa ve meydana gelecek politik durumun önceden hesaplanabilecek sonuçlarýndan etkilenmeyecekse.
7. Savaþ hiçbir zaman soyutlanmýþ bir hareket
deðildir.
Birinci nokta bakýmýndan þunu hatýrlamak gerekir ki, iki
hasýmdan hiç biri diðeri için soyut bir kiþi deðildir, ve bu, direniþinin
dýþ etkenlere baðlý olmayan unsuru, yani iradesi bakýmýndan da
doðrudur. Bu irade bütün bütün bilinmeyen bir þey deðildir. Bugün ne olduðuna bakarak yarýn ne olacaðýný öðrenebiliriz. Savaþ hiç
bir zaman birdenbire patlak vermez: yayýlmasý ve geniþlemesi bir
anlýk bir iþ deðildir. Bu itibarla, taraflardan her biri diðeri hakkýnda,
ne olmasý ve ne yapmasý gerektiðine göre deðil de, gerçekte ne
olduðuna ve ne yaptýðýna göre, iyi kötü bir fikir edinebilir. Bununla
birlikte, dört baþý mamur bir yaratýk olmayan insan mutlak kemal
çizgisinin daima berisinde [sayfa 49] kalýr, ve bu eksiklikler her iki taraf için de söz konusu olduðuna göre, deðiþtirici, düzeltici bir faktör rolünü oynarlar.
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8. Savaþ tek ve ani bir darbeden ibaret deðildir
Ýkinci nokta þu düþüncelere yol açmaktadýr:
Savaþýn sonucu tek bir karara ya da ayný zamanda alýnmýþ
birden çok karara baðlý olsaydý, bu karar veya kararlara yönelen
hazýrlýklarýn doðal olarak aþýrýlýða kaçmasý gerekirdi. Çünkü
kaçýrýlmýþ bir fýrsatý bir daha elde etmeye imkan yoktur. Gerçekler
aleminin bize bu konuda, yani alýnacak tedbirler konusunda verebileceði ipucu, bilebildiðimiz kadarý ile, hasmýmýzýn aldýðý tedbirler
olabilirdi çok çok; geri kalanýný bir kez daha soyut alanda aramamýz gerekirdi. Ancak sonuç birbirini izleyen çeþitli iþlemlerden meydana geldiði takdirde, bunlardan her biri, bütün evreleri ile, sonrakinin bir ölçüsü yerine geçebilir, ve o zaman bir kez daha soyut
kavramlar dünyasýndan gerçek aleme dönmüþ ve dolayýsýyla aþýrýlýk
eðilimini hafifletmiþ oluruz.
Ne var ki, mücadelenin gerektirdiði ve elde mevcut imkânlarýn hepsi ayný zamanda harekete geçirilmiþ olsa veya olabilse,
tüm savaþlar tek bir karar veya ayný zamanda alýnmýþ bir çok kararlara indirgenmiþ olurdu. Çünkü olumsuz bir sonuç bu imkânlarý
ister istemez azaltýr, ve ilk kararda bunlarýn hepsi kullanýlmýþ ise,
ikinci bir karar tasavvur etmeye imkân kalmaz. Bu takdirde, birincisini izleyecek olan bütün savaþ hareketleri esasýnda onun birer
parçasý olmaktan öteye gidemeyecek ve sadece savaþýn süresini
meydana getirecektir.
Ancak yukarda gördük ki, savaþ hazýrlýklarý evresinde bile,
gerçek dünya soyut kavramlar alanýnýn yerini almýþ; ve gerçek tedbirler farazi aþýrýlýklarý telafi etmiþtir. Salt bu nedenle de olsa, taraflardan her biri, karþýlýklý eylem sýrasýnda þiddetin en son derecesine varmadan durmak [sayfa 50] durumundadýr; dolayýsýyla tüm güçleri
ayný zamanda seferber edilmiþ olmayacaktýr.
Kaldý ki, bu güçlerin ve kullanýlýþ biçimlerinin niteliði de onlarýn ayný zamanda harekete geçirilmesini imkansýz kýlar. Bu güçler
þunlardýr: dar anlamdaki askeri kuvvetler, topraðý ve nüfusu ile
ülke ve müttefikler.
Topraðý ve nüfusu ile ülke sadece tüm askeri kuvvetlerin
kaynaðý olmakla kalmayýp, ayný zamanda savaþ üzerinde etkili tüm
faktörlerin ayrýlmaz bir parçasýdýr. Çünkü ülke savaþ harekâtýnýn
sahnesi, hiç deðilse onu derinden etkileyen bir unsurdur.
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Þimdi, hareket halindeki tüm askeri güçleri hep birden seferber etmek mümkündür, fakat tüm kaleleri, akarsularý, daðlarý,
insanlarý, kýsaca tüm ülkeyi ayný þekilde hep birden harekete geçirmeye imkan yoktur; meðer ki ülke, ilk savaþ hareketi tümünü kapsayacak kadar küçük olsun. Üstelik, müttefiklerin iþbirliði taraflarýn
iradesine baðlý deðildir, ve politik iliþkilerin niteliði icabý olarak bu
iþbirliði ancak sonradan kendini gösterir, ya da bozulan dengeyi
yeniden kurmak için güçlenir.
Derhal harekete geçirilmesine imkan bulunmayan direnme
araçlarýnýn bir çok hallerde ilk bakýþta sanýldýðýndan daha önemli
olduðunu, ilk kararýn güçler dengesini ciddi bir þekilde sarsacak
bir þiddetle uygulanmýþ olmasý halinde bile bu dengenin yeniden
kurulabileceðini ilerde daha uzun boylu anlatacaðýz. Þimdilik þu
kadarýný söylemekle yetinelim ki, tüm güçlerin ayný anda mükemmel bir þekilde bir araya getirilmesi savaþýn niteliðine aykýrýdýr. Ancak bu, ilk sonucu elde etmek için harcayacaðýmýz çabalarýn yoðunluðunu azaltmamýz için bir neden deðildir. Olumsuz bir
sonuç kimsenin isteyerek göze alacaðý bir þey deðildir. Çünkü ilk
hareketi baþka hareketler izlese bile, ilk hareket ne kadar kesin
olursa sonrakiler üzerinde etkisi o kadar büyük olur. Ancak, insanýn aþýrý bir çaba harcamak konusundaki isteksizliði onu daha
sonraki kararlardan alýnabilecek bir sonuca bel baðlamaya iter, öyle ki, ilk karar için gerekli çabalarýn tümü harcanmaz [sayfa 51] ve bütün enerji ile kullanýlmaz. Taraflardan birinin zaaf göstererek fýrsatý
kaçýrmasý diðer taraf için, onu kendi çabalarýný gevþetmeye iten
gerçek bir objektif neden olur; böylece, bu karþýlýklý eylem sonucunda, aþýrý eðilimler bir kez daha sýnýrlanýr.
9. Savaþ hiç bir zaman mutlak bir sonuç doðurmaz.
Son olarak, tüm bir savaþýn nihai sonucu bile her zaman
kesin ve mutlak sayýlmamalýdýr. Çoðu kez, yenilen Devlet uðradýðý
bozgunu geçici bir talihsizlik sayar, gelecekteki politik koþullarýn
durumu telafi edebileceðini umar. Ýþte bu da gerilimin þiddetini ve
harcanan çabalarýn yoðunluðunu geniþ ölçüde yumuþatan bir etkendir.
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10. Gerçek hayatýn olasýlýklarý aþýrý ve mutlak
kavramlarýnýn yerine geçer.
Böylece tüm savaþ eylemi, güçleri þiddetin son haddine iten
katý yasalarýn pençesinden kurtulmuþ olur. Artýk aþýrýyý aramaz ve
ondan kaçmazsak, harcanacak çabanýn sýnýrýný muhakememizle
saptayabiliriz. Bu da ancak, gerçek hayattaki olaylarýn saðladýðý
verilerden hareket edilerek ihtimaller kanununa göre yapýlabilir.
Ýki taraf artýk soyut birer kavram olmaktan çýkýp bireysel Devletler
ve hükümetler olunca, savaþ da artýk teorik olmaktan çýkýp kendi
öz yasalarýna göre geliþen bir eylem haline girince, gerçek durum
bize tahmini mümkün olaylar, bilinmeyen faktörler hakkýnda gerekli bilgileri saðlar.
Taraflardan her biri diðerinin hareketini tahmin etmeye çalýþacak ve bunun için hasmýnýn karakterinden, kurumlarýndan, durumundan ve içinde bulunduðu koþullardan sonuçlar çýkaracak ve
ihtimaller kanunundan yararlanarak kendi eylemini buna göre ayarlayacaktýr.
11. Politik amaç yeniden ortaya çýkmakta
Burada, ikinci paragrafta ertelemiþ olduðumuz bir konu, yani
savaþýn politik amacý konusu yeniden dikkatimizi [sayfa 52] çekmektedir. Þimdiye dek, aþýrýlýk yasasý, düþmaný silahsýzlandýrmak
ve yenmek niyeti bu politik amacý bir ölçüde gözümüzden
saklamýþtý. Bu yasa þiddetini yitirince ve düþmaný yenmek niyeti
gerçekleþmeyince, savaþýn politik amacý ister istemez yeniden meydana çýkar. Bütün düþündüðümüz, belirli insanlara ve koþullara
dayalý bir olasýlýklar hesabýndan ibaret olunca, harekete geçmemizin ilk nedeni olan politik amaç temel bir faktör hallini alýr. Düþmandan istediðimiz fedakârlýk ne kadar küçük olursa, bunu reddetmek için bize karþý giriþeceði direnme o kadar az olacaktýr. Ancak onun çabalarý ne kadar zayýf olursa bizimkiler de o ölçüde zayýf olacaktýr. Kaldý ki, politik amacýmýz ne kadar az önemli olursa,
ona o kadar az deðer veririz ve ondan vazgeçmeye o kadar daha
yatkýn oluruz. Bu da kendi çabalarýmýzý gevþek tutmamýz için ek
bir neden yaratacaktýr.
Böylece, savaþýn ilk saiki olan politik amaç, hem askeri ha-
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rekâtýn hedefini, hem de bunun için gerekli çabalarýn ölçüsünü
tayin edecektir. Politik amaç, kendi baþýna ve kendisi için bir ölçü
olamaz, fakat kavramlarla deðil gerçeklerle uðraþtýðýmýza göre, karþý
karþýya gelen iki Devlete iliþkin bir ölçü olacaktýr. Tek ve ayný politik amaç, çeþitli milletlerde, ya da ayný ülkede fakat ayrý ayrý dönemlerde deðiþik tepkiler yaratabilir. Onun içindir ki, politik amaç,
ancak ilgilendirdiði kitleleri göz önünde tuttuðumuz takdirde geçerli
bir ölçü olabilir. Demek ki, her þeyden önce bu kitlelerin niteliðini
göz önünde bulundurmamýz [sayfa 53] gerekir. Böylece, bu kitlelerin
eylemin þiddetlenmesinden ya da gevþemesinden yana olmalarýna göre, sonucun deðiþeceðini kolayca anlayabiliriz. Ýki millet veya
Devlet arasýnda öyle bir gerginlik ve öyle bir düþmanlýk unsuru
bulunabilir ki, aslýnda çok önemsiz gibi görünen bir savaþ nedeni
bu durumla hiç de orantýlý olmayan bir etki, adetâ bir patlama yaratabilir.
Bu, politik amacýn iki Devlette yaratacaðý çaba bakýmýndan
geçerli olduðu gibi, askeri harekât için saptanacak hedef bakýmýndan da geçerliðidir. Kimi zaman politik amaç bu hedefin ta kendisi
olabilir: örneðin, belirli bir eyaletin fethi söz konusu olduðu zaman.
Bazen ise politik amaç askeri harekâtýn hedefini teþkil edecek
nitelikte olmaz: o zaman, onun yerini tutacak bir hedef saptamak
ve barýþ imzalanýrken ona dayanmak gerekir. Ancak burada da
ilgili Devletlerin özelliklerinin gereði gibi dikkate alýndýðý varsayýlmalýdýr. Bazý koþullar, politik amaç askeri harekâtýn hedefi aracýlýðý
ile gerçekleþtirilecekse, bu sonuncusunun birincisinden daha önemli olmasýný gerektirir. Kitleler ne kadar kayýtsýz olurlarsa, ve iki
Devletin iliþkileri arasýndaki gerginlik baþka alanlardakine göre ne
kadar az olursa, politik amaç o ölçüde ön plana geçecek ve ta-yin
edici bir rol oynayacaktýr. Bazý hallerde ise tek baþýna kader ta-yin
edici bir etken olacaktýr.
Askeri harekâtýn hedefi politik amacýn yerine geçmiþse,
onunla özdeþleþmiþse, bu harekât genellikle politik amacýn öneminin azalmasý ölçüsünde þiddetini yitirecektir; politik amaç ne kadar hakimse, bu kural o kadar daha geçerli olacaktýr. Bu da niçin
çeþitli savaþlar arasýnda önem ve þiddet bakýmýndan farklar bulunabileceðini, örneðin imha savaþýndan basit keþif operasyonlarýna
kadar çeþitli askeri hareketlere raslanabileceðini ve bunda hiçbir
çeliþki bulunmadýðýný izah etmektedir. Fakat bu bizi þimdi tahlil
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etmek ve cevaplandýrmak zorunda olduðumuz baþka bir soruna
getirmektedir. [sayfa 54]
12. Þimdiye kadar söylediklerimiz savaþ harekâtýna
ara verilmesini izah etmemektedir.
Hasým taraflarýn politik talepleri ne kadar önemsiz olura olsun, kullanýlan araçlar ne kadar zayýf ve askeri harekât için saptanan hedef ne kadar sýnýrlý olursa olsun, bu harekâta bir an için
dahi olsa ara vermek mümkün müdür? Ýþte konunun ta özüne
deðinen bir soru.
Her eylem, gerçekleþmek için, belirli bir zamana muhtaçtýr:
bu zamana eylemin süresi deriz. Bu süre, eylemi yürüten kiþinin
tez davranýp davranmamasýna göre, kýsa veya uzun olabilir.
Biz burada bu sürenin uzunluðuna veya kýsalýðýna deðinmeyeceðiz. Herkesin kendine göre bir davranýþý vardýr; fakat aðýr
bir adam elini tez tutmuyorsa, bu daha fazla zaman harcamak
istediði için deðil, yaradýlýþý gereði iþi daha çabuk yapamadýðý içindir; acele edecek olursa iþi daha da kötü yapacaktýr. Demek ki bu
zaman iç nedenlere baðlýdýr ve eylemin gerçek süresini belirler.
Savaþ eylemlerinden her birine bu zorunlu süreyi tanýyacak
olursak, hiç deðilse ilk bakýþta þunu itiraf etmek zorunda kalýrýz ki,
bu süreyi aþan her türlü zaman israfý, ani savaþ eylemine her türlü
ara verme, abes gibi görünür. Burada unutulmamasý gereken bir
nokta, taraflardan birinin ilerlemesinin deðil, savaþ harekâtýnýn tümüne iliþkin ilerlemenin söz konusu olduðudur.
13. Harekâtý durdurabilecek tek neden vardýr ve bu
neden taraflardan sadece biri için geçerlidir.
Ýki taraf muharebe için silahlanmýþ ise, aralarýnda bir düþmanlýk var demektir. Silahlarýný elden býrakmadýkça, yani aralarýnda bir barýþ akdetmedikçe, bu düþmanlýk ister istemez sürecektir.
Taraflardan biri ancak bir tek nedenle bu düþmanlýðýn etkisinden
sýyrýlabilir: o da harekete geçmek için daha uygun aný kollamaktýr.
Oysa, bu nedenin taraflardan sadece biri için geçerli olabileceði
açýktýr, çünkü diðeri için zorunlu olarak ters yönde bir etki yaratacaktýr. Taraflardan birinin harekete geçmekte çýkarý varsa, diðeri-
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nin çýkarý beklemekte olacaktýr.
Güçler arasýnda tam bir denge hiç bir zaman harekâtýn durdurulmasýna yol açmaz, çünkü olumlu amacý güden (saldýran) taraf insiyatifi elden býrakmamak için bu durumdan yararlanacaktýr.
Fakat olumlu amacý güden ve dolayýsýyla daha kuvvetli bir
etkenin baskýsý altýnda bulunan tarafýn ayný zamanda daha zayýf
kaynaklara sahip olduðu bir denge durumunu düþünecek olursak,
yine ayný þeyi söyleyebiliriz: bu denge durumunda hiç bir deðiþiklik
öngörülmüyorsa, taraflar barýþ yapmak zorunda kalacaklardýr. Buna
karþýlýk, bir deðiþiklik olasýlýðý varsa, bu taraflardan sadece birine
yarayacak ve bu da ister istemez diðer tarafý harekete geçirecektir.
Böylece denge düþüncesinin çarpýþmanýn durdurulmasýný izah etmediðini ve daha elveriþli bir fýrsat kollamaktan baþka bir anlama
gelmediðini görmüþ bulunuyoruz. Farzedelim ki, taraflardan biri
olumlu bir amaç gütmektedir: barýþ sýrasýnda yararlanmak için
düþman eyaletlerinden birini ele geçirmeyi düþünmekte ve istemektedir. Bu eyalet iþgal edildikten sonra, politik amacý gerçekleþmiþ olacaðýndan o taraf için artýk hareketini sürdürmek zorunluluðu kalmayacaktýr, istirahata çekilmek mümkün olacaktýr. Eðer
düþman onun bu baþarýsýný tanýmak istiyorsa barýþa yanaþacaktýr;
yoksa kendisi harekete geçecektir. Belki de bir aylýk bir süreden
sonra daha iyi örgütlenmiþ olacaktýr; bu itibarla hareketini geciktirmek için yeterli bir nedeni var demektir.
Bu andan itibaren artýk insiyatif karþý tarafa geçmiþ görünmektedir: yoksa yenilen taraf yeniden harekete geçmek için hazýrlanmaya fýrsat bulmuþ, vakit kazanmýþ olacaktýr. Elbette bütün bunlarý söylerken iki tarafýn da olaylarý tam olarak bildiklerini kabul
ediyoruz. [sayfa 56]
14. Böylece askeri harekât iþleri yeniden kýzýþtýran bir
süreklilik kazanýr.
Eðer savaþ harekâtýnda bu süreklilik mutlak bir gerçek olsaydý, herþey bir kez daha aþýrýlýða itilmiþ olurdu. Bu sürekli eylem
ihtiraslarý körükleyip ilkel güçlerin þiddetini artýrdýktan baþka, olaylar arasýnda zincirleme bir bað kurar, neden-sonuç iliþkilerinin
dýþardan etkilenmesini önlerdi. Böylece her askeri hareket bir öncekinden daha önemli, dolayýsýyla daha tehlikeli bir nitelik taþýrdý.
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Oysa bilinen bir þeydir ki, askeri harekât, hiç bir zaman deðilse bile ancak çok seyrek hallerde böyle bir süreklilik gösterir. Nitekim öyle savaþlar vardýr ki, bunlarda hareket çok az bir yer tutar,
durgunluk ve hareketsizlik ise çok daha aðýr basar. Bunun her zaman için anormal bir durum olduðunu kabul etmeye imkan yoktur. Demek oluyor ki askeri harekâta ara vermek mümkündür ve
bunda bir çeliþki yoktur. Þimdi bunun gerçekten böyle olduðunu
ve nedenlerin anlatmaya çalýþacaðýz.
15. Ýþin içine bir kutuplaþma ilkesi girmektedir.
Baþkomutanlardan birinin çýkarlarý ötekinin çýkarlarý ile ayný
önemde ise, bunun gerçek bir kutuplaþmayý içerdiðini yukarda
kabul etmiþtik. Ýlerde bu ilkeye özel bir bölüm ayýrmak istiyoruz.
Ancak þimdiden bu konuda bir iki þey söylemeyi gerekli sayýyoruz.
Kutuplaþma ilkesinin geçerli olabilmesi için, kutuplaþmanýn
ayný þeyi hedef almasý, yani olumlu amaç ile karþýtý olan olumsuz
amacýn birbirini yok etmesi gerekir. Örneðin, bir muharebede taraflardan ikisi de kazanmak ister: iþte gerçek bir kutuplaþma, çünkü taraflardan birinin zaferi ötekinin zaferini imkansýz kýlar. Buna
karþýlýk, iki farklý þey söz konusu olup da aralarýnda sadece dýþardan
gelen ortak bir iliþki bulunuyorsa, bu kutuplaþma bu þeyin kendisine deðil, aralarýndaki iliþkilere ait bir kutuplaþma olur. [sayfa 57]
16. Saldýrý ve savunma baþka baþka nitelikte ve eþit
olmayan güçte ayrý ayrý þeylerdir; onun için aralarýnda
bir kutuplaþmadan söz edilemez.
Tek bir savaþ biçimi, yani sadece düþmanýn saldýrýsý söz konusu olsaydý ve dolayýsýyla savunma diye bir þey olmasaydý; diðer
bir söyleyiþle, saldýrýnýn savunmadan tek farký birinde bulunup ötekinde bulunmayan olumlu amaçtan ibaret kalsaydý ve mücadele
yöntemleri arasýnda bir fark bulunmasaydý, taraflardan birinin kazandýðý üstünlük diðerinin ayný ölçüde bir dezavantajýna tekabül
eder ve gerçek bir kutuplaþma söz konusu olurdu.
Ne var ki, savaþ eylemi iki farklý biçim alýr: saldýrý ve savunma. Ýlerde pratik olarak kanýtlayacaðýmýz gibi, bu ikisi son derece
deðiþik ve ayný güçte olmayan þeylerdir. Bu itibarla, kutuplaþma
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saldýrý ya da savunmanýn kendisinde deðil, her ikisinin ortak yaný
olan kararda gösterir kendisini.
Komutanlardan biri kararý geciktirmek isterse, diðeri onu
çabuklaþtýrmak isteyecektir: tabii muharebe biçimi ayný olmak þartýyla. Anýn çýkarý düþmana savaþ meydanýnda hemen saldýrmayýp
da dört hafta sonra saldýrýya geçmekte ise, Bnin çýkarý dört hafta
sonra deðil, hemen saldýrýya uðramaktadýr. Burada dolaysýz bir
çeliþki vardýr. Fakat bu demek deðildir ki Bnin Aya hemen saldýrmakta çýkarý vardýr. Bunun bambaþka bir þey olduðu açýktýr.
17. Kutuplaþmanýn etkisi çoðu zaman savunmanýn
saldýrýya üstünlüðü karþýsýnda kaybolur, ve iþte bu
savaþ eyleminin ertelenmesini izah eder.
Ýlerde göstereceðimiz gibi, savunma biçimi saldýrý biçiminden daha kuvvetli ise, ortaya þu sorun çýkmaktadýr: kararý ertelemenin taraflardan birine saðladýðý üstünlük acaba savunma biçiminin diðer tarafa saðladýðý üstünlük ayarýnda mýdýr? Eðer deðilse,
zýddý olan bir þeyle bu üstünlüðünü telafi edemez ve savaþ eyleminin ilerlemesini etkileyemez. Görülüyor ki, çýkarlarýn kutuplaþmasýndan [sayfa 58] doðan itici güç, saldýrý ve savunma güçleri arasýndaki farkýn içinde kaybolabilir ve böylece etkisiz bir hale gelebilir.
Bu itibarla, içinde bulunduðu durum kendisinin lehinde olan
taraf savunmanýn avantajlarýndan vazgeçebilecek kadar kuvvetli
deðilse, kendisi için daha az parlak bir geleceði sineye çekmekten
baþka çaresi yoktur. Çünkü ne olacaðý belli olmayan bir gelecekte
bir savunma savaþý vermek, þimdi hemen saldýrýya geçmekten ya
da barýþ yapmaktan daha yararlý olabilir. Böylece savunmanýn (doðru anlaþýlmak þartýyla) üstünlüðünün çok büyük, sanýldýðýndan çok
daha büyük olduðuna kanaat getirdiðimiz takdirde, savaþta meydana gelen hareketsizlik dönemlerini çeliþkiye düþmeden izah etmenin mümkün olduðunu görürüz. Harekete itici sebepler ne kadar zayýf olursa, saldýrý ile savunma arasýndaki fark onlarý o derece
eritecek, nötralize edecek, ve dolayýsýyla, tecrübenin de gösterdiði
gibi, askeri harekât sýk sýk duraklayacaktýr.
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18. Ýkinci bir neden durumun iyi bilinmemesidir.
Ancak savaþ harekâtýnýn geçici olarak durdurabilecek olan
bir neden daha vardýr, o da durumun iyi bilinmemesidir. Her generalin ancak bir durum hakkýnda kesin bir bilgisi olabilir: Kendi
durumu. Hasmýnýn durumunu ancak doðruluðu kesin olarak belli
olmayan raporlardan öðrenebilir. Böylece bir deðerlendirme hatasýna düþebilir ve bu hatanýn sonucunda, gerçekte kendi elinde
olan insiyatifin hasmýnda olduðunu sanabilir. Gerçi bu yanýlgý mevsimsiz bir hareketsizliðe yol açabileceði kadar mevsimsiz bir harekete de yol açabilir ve bu itibarla askeri hareketin ne geciktirilmesine ne de çabuklaþtýrýlmasýna katkýda bulunur. Ama bu bilgi noksanlýðýna yine de savaþ hareketini durduran doðal nedenlerden biri
diye bakýlmalý ve bunda her hangi bir çeliþki görülmemelidir. Ancak, insan tabiatýnýn gereði olarak, düþmanýn gücünü küçümsemekten çok abartmaya yatkýn olduðumuzu düþünecek [sayfa 59] olursak, durumu yeteri kadar bilmemenin askeri harekatý durdurmaya
ve ilkesini deðiþtirmeye genellikle geniþ ölçüde katkýda bulunduðunu kabul etmemiz gerekir.
Bir ateþkes olanaðý savaþ hareketine yeni bir ýlýmlýlýk getirir.
Onu zaman faktörü içinde yumuþatýr, ilerlemesi tehlikesini frenler
ve güçler dengesini yeniden kurmak olanaklarýný artýrýr. Savaþý doðuran gerginlikler ne kadar büyük olursa, savaþ ne kadar büyük bir
enerjiyle yürütülürse, bu hareketsiz geçen dönemler o kadar kýsa
olur. Buna karþýlýk, düþmanca duygular ne kadar zayýfsa, bu dönemler o kadar uzar. Zira güçlü etkenler, enerjiyi tahrik eder ve bu
da, bildiðimiz gibi, her zaman için güçlerimizin verimini artýran bir
faktördür.
19. Savaþta sýk sýk meydana gelen hareketsizlik
dönemleri savaþý mutlak kavramýndan daha da
uzaklaþtýrýp onu bir ihtimaller hesabý haline getirir.
Öte yandan, askeri hareket ne kadar yavaþ ilerlerse, hareketsizlik dönemleri ne kadar uzun ve sýk olursa, bir hatayý düzeltmek o kadar kolay olur. Bu itibarla, bir general hesabýnda ne kadar cesur ve kararlý olursa, mutlak çizginin o kadar berisinde kalýr
ve tüm faaliyetlerini ihtimal hesaplarý ve varsayýmlar üzerine kurar.
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Böylece, savaþýn seyri ne kadar yavaþ olursa, somut olayýn niteliðinin gerektirdiði þeye, yani belirli þartlara dayalý ihtimaller hesabýna o kadar çok zaman ayrýlmýþ olur.
20. Savaþý bir kumar haline getirmek için eksik olan tek
þey tesadüf unsuru idi; oysa savaþ tesadüfün en çok rol
oynadýðý faaliyet alanlarýndan, biridir.
Bütün bunlar bize, savaþýn objektif niteliðinin onu bir ihtimaller hesabýna ne kadar benzettiðini göstermektedir. Þimdi bir
unsur daha olsa, savaþ bir kumar olur: tesadüf veya þans unsuru.
Ve kuþkusuz bu unsur eksik deðildir savaþýn yapýsýnda. Hatta denilebilir ki, baþka hiç bir beþeri faaliyet alaný savaþ kadar tam ve
evrensel bir þekilde [sayfa 60] tesadüfe baðlý deðildir. Kaza ve baht da,
tesadüfle birlikte, savaþta büyük bir rol oynar.
21. Savaþ objektif niteliði ile olduðu kadar subjektif
niteliði ile de kumara benzer.
Þimdi de savaþýn subjektif niteliðine bir göz atacak olursak, yani bir savaþý yürütmek için gerekli güçler üzerinde durursak, savaþýn kumara benzediðini daha da açýk bir þekilde görürüz.
Tehlike savaþ faaliyetlerinin baþlýca unsurudur, savaþ tehlike içinde cereyan eder; peki, tehlike ile karþý karþýya bulunan bir insanda
aranýlacak moral niteliklerin en üstünü hangisidir? Elbette cesaret.
Oysa, cesaret ve ihtiyat, ruhun ayrý ayrý cephelerini yansýtan baþka
baþka þeyler olmakla birlikte, pekala bir arada bulunabilirler. Öte
yandan, yiðitlik, baþarýya güven, cüret ve gözüpeklik cesaretin çeþitli
görüntülerinden baþka þeyler deðildir, ve ruhun bütün bu eðilimleri doðal ortamlarý olan tesadüf unsurunu ararlar.
Görüyoruz ki, daha baþlangýçtan beri, savaþýn mutlak, matematik unsuru, savaþ sanatýnýn ihtimal hesaplarýna dayanak olabilecek saðlam bir temelden yoksundur. Bir sürü olanak ve olasýlýklar, iyi ve kötü talih iþin içine karýþýr, ve böylece savaþ bütün öteki
insan faaliyetlerinden daha çok bir kaðýt oyununu andýrýr.
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22. Bu genellikle insan zihni ile en iyi baðdaþan bir
unsurdur.
Ýdrakimiz genellikle berraklýða ve kesinliðe yönelmiþ olmakla
birlikte, zihnimiz çok zaman kararsýzlýðý da sever. Ýdrakimiz, kendi
bilincine bile varamadan, bütün tandýk nesnelerin kendisine yabancý geldiði meçhul diyarlara varmak için felsefi araþtýrmanýn ve
mantýki (çýkarsamalarýn) istidlâllerin girintili çýkýntýlý yollarý içinden
kendisine bir çýkýþ yolu arayacak yerde, hayal gücü sayesinde tesadüfler aleminde [sayfa 61] kalmayý tercih eder. Zorunluluða ve çaresizliðe boyun eðmektense, olanaklar evreninde kanat çýrpmayý yeðler. Korkusuz bir yüzücünün kendisini dalgalarýn kucaðýna atmasý
gibi, cesaret ve kahramanlýðýn kanatlarýnda tehlikelere göðüs gerer.
Teori onu orada býrakýp kendi kendisinden memnun bir
halde mutlak sonuç ve kurallara doðru mu yönelmelidir? Bu takdirde teorinin bize hiç bir pratik yararý olmaz. Teori insan unsurunu hesaba katmalý ve cesarete, yiðitliðe, hatta cürete yer vermelidir. Savaþ sanatý canlý ve moral güçlerle uðraþýr; bu itibarla, hiç bir
zaman mutlak ve kesin olana ulaþamaz. En küçük iþlerde olduðu
gibi, en büyük iþlerde de daima arýzi ve tesadüfi olana bir pay
býrakmak gerekir. Bir yanda bu tesadüf faktörü bulunduðu gibi,
öbür yanda cesaret ve kendine güven duygusu bulunmalý ve aradaki
boþluðu doldurmalýdýr. Cesaret ve kendine güven duygusu ne kadar büyükse, tesadüfe o kadar çok yer býrakýlabilir. Görülüyor ki
cesaret ve kendine güven savaþ için son derece önemli unsurlardýr. Bu itibarla, teori ancak bu en zorunlu ve en asýl askeri erdemlerin her çeþit ve derecesine olanak ve hareket serbestliði saðlayan yasalar koymalýdýr. Yüreklilik, akýl ve hatta ihtiyattan bütün bütün yoksun deðildir; ancak deðer yargýlarý baþka baþkadýr. [sayfa 62]
23. Ancak savaþ her zaman için ciddi bir amaca yönelen
ciddi bir araçtýr. Ek tanýmlamalar.
Ýþte savaþ, iþte onu yöneten komutan ve iþte ona yön veren
teori. Ancak savaþ, ne sadece bir vakit geçirme ve eðlence, ne sadece tehlikeli giriþimlere girme ve kazanma tutkusudur. Ne de gemi azýya almýþ bir coþkunun ürünüdür. Savaþ ciddi bir amaca yö-
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nelik ciddi bir araçtýr. Talihin türlü cilvelerinden gelen o tantanasý
ve göz kamaþtýrýcýlýðý, tutku, cesaret, hayal coþkudan gelen bütün
o ürpertileri bu aracýn sadece bir takým özellikleridir.
Bir toplumun tüm milletlerin ve özellikle uygar milletlerin
savaþý mutlaka politik bir durumdan doðar ve politik bir etkenden
çýkar. Ýþte bunun içindir ki savaþ politik bir eylemdir. Ancak eðer
savaþ hiçbir engel tanýmayan tamamen baþýna buyruk bir eylem
olsaydý, mutlak kavramýndan çýkarabileceðimiz gibi mutlak bir
þiddet gösterisinden ibaret bulunsaydý, o zaman savaþ politikanýn
yardýmýna çaðrýlýr çaðrýlmaz onun yerini alýr, ve týpký bir kere atýldý
mý artýk önceden ayarlandýðý yoldan baþka bir yol izlemesine imkan bulunmayan bir torpil gibi kendi yasalarýna uyardý. Nitekim,
politika ile savaþ yönetimi arasýndaki ahenksizlik bu tür teorik ayýrýmlara yol açmaya görsün, mesele hep bu biçimde ele alýnmýþtýr.
Oysa, hiç de öyle deðildir ve bu tamamen yanlýþ bir düþüncedir.
Yukarda gördüðümüz gibi, gerçek alemde savaþ böyle bir defada
gerilimi boþalan aþýrý bir þey deðildir; hep ayný biçimde ve ayný
ölçüde geliþen güçlerin deðil, kah atalet ve sürtünmenin karþýsýna
çýkardýðý direnmeyi yenecek dereceye çýkan, kah hiç bir etkisi olmayan güçlerin eseridir. Savaþ bir bakýma þiddetin düzenli kalp
atýþlarýna benzer, kýsa veya uzun bir süre içinde gevþeyip gücünü
yitirir. Diðer bir deyiþle, amacýna erken veya geç, ulaþýr, fakat katettiði yol boyunca bu amacý þu veya bu yönde etkileyecek ve yol
gösterici bir zekanýn iradesine baðlý kalacak kadar sürer. Bu itibarla, savaþýn politik bir amaçtan doðduðunu düþünecek olursak, bu
amacýn sonuna [sayfa 63] kadar ona yön vermesini doðal karþýlamak
gerekir. Bununla birlikte, politik amaç zorba bir kanun koyucu
deðildir; elindeki araçlarýn niteliðine uymak zorundadýr ve bunun
için de zaman zaman deðiþikliklere uðrar, fakat yine de ön plandaki yerini muhafaza eder. Böylece politika savaþ eylemi ile iç içedir
ve onun üzerinde savaþýn patlayýcý güçlerinin elverdiði ölçüde sürekli
bir etki icra etmekten geri kalmaz.
24. Savaþ politikanýn baþka araçlarla devamýndan baþka
bir þey deðildir.
Böylece savaþýn sadece politik bir eylem olmakla kalmayýp
gerçek bir politik araç, politik iliþkilerin bir devamý ve bunlarýn baþ-
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ka araçlarla gerçekleþtirilmesi olduðunu görüyoruz. Savaþýn bütün
özelliði kullandýðý araçlarýn özelliðinden ileri gelir. Genellikle savaþ
sanatý, ve somut olaylarda komutanlar, politikanýn eðilim ve amaçlarýnýn bu araçlarla uyuþmazlýk halinde bulunmamasýný isteyebilirler, ve bu istek elbette yabana atýlamaz. Ancak bazý hallerde bu
askeri isterler politik amaçlar üzerinde ne denli etkili olurlarsa olsunlar, bunlarý deðiþikliðe uðratmaktan ileri gidemeyeceklerini kabul etmek gerekir. Zira politik amaç, gaye, savaþ ise bir araçtýr, ve
araç hiç bir zaman amaçtan ayrý olarak düþünülemez.
25. Savaþ niteliklerinde çeþitlilik.
Savaþ nedenleri ne kadar önemli ve güçlü olursa, milletin
tüm varlýðýný o kadar derinden etkiler. Savaþtan önceki gerginlik
ne kadar þiddetli olursa, savaþ mutlak ve soyut þekline o kadar
yaklaþýr; savaþ düþmanýn imhasýna yöneldiði ölçüde, askeri amaçla politik amaç birleþir ve savaþýn askeri niteliði politik niteliðine
aðýr basar. Buna savaþ nedenleri ve gerginlik ne kadar önemsiz
olursa savaþ unsurunun doðal eðilimi olan þiddet eðilimi politik gereklere o kadar çok tabi olur, ve savaþ doðal eðiliminden uzaklaþtýðý
ölçüde, politik amaçla ideal bir [sayfa 64] savaþýn amacý arasýndaki
fark keskinleþir ve savaþ o ölçüde politik bir nitelik kazanmýþ olur.
Ancak okuyucunun yanlýþ fikirlere kapýlmamasý için þu noktayý belirtmemiz gerekir ki, savaþýn doðal eðiliminden söz ederken
onun sadece felsefi eðilimini, salt mantýðýný düþünüyor, yoksa
çatýþmaya bilfiil katýlmýþ güçlerin eðilimini, örneðin savaþçýlarýn heyecan ve tutkularýný hesaba katmýyoruz. Kuþkusuz bir çok hallerde
bu duygularý öylesine kýþkýrtmak ve coþturmak mümkündür ki,
onlarý artýk politik çizgide tutabilmek güçleþir; ancak çoðu zaman
böyle bir çeliþki doðmaz, çünkü bu derece güçlü bir heyecan faktörünün varlýðý onunla ahenk halinde bulunan büyük bir planýn da
varlýðý demektir. Oysa, bu plan sadece önemsiz bir amaca yönelik
bulundukça, kitlelerin duygusal güçleri de o ölçüde zayýf olur ve
frenleyici bir etkiden çok itici bir etkiyi gerektirir.
26. Tüm savaþlara politik eylemler gözü ile bakýlabilir
Asli konumuza dönelim: her ne kadar bazý savaþlarda poli-
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tik unsurun hemen tamamen kaybolduðunu, diðer bazýlarýnda ise
ilk plana çýktýðýný ve aðýr bastýðýný görmüþ bulunuyorsak da, her iki
savaþ türünün de politik olduðunda kuþku yoktur. Çünkü politikaya þahýslaþmýþ Devletin zekasý olarak bakacak olursak, politik gökyüzündeki hareketlerini hesaplamak zorunda bulunduðu tüm burçlar arasýnda, durumu belirleyen þartlarýn niteliði gereði, birinci türden bir savaþýn kaçýnýlmazlýðý ihtimalinin de bulunabileceðini kabul etmemiz gerekir. Ancak politikadan genel durumun doðru olarak bilinip deðerlendirilmesini deðil de, kurnazlýk, ikiyüzlülük,
þiddete karþý olma, aþýrý ihtiyatkârlýk gibi tutumlarý anlýyorsak, o zaman haklý olarak ikinci tür savaþýn bu geleneksel politika anlayýþýna
daha uygun düþtüðü sonucuna varabiliriz. [sayfa 65]
27. Bu görüþün savaþ tarihini daha iyi anlamamýza ve
teorinin temellerine etkisi
Demek ki, ilk gördüðümüz þey þu oluyor. Her türlü þartlar
altýnda savaþ baðýmsýz bir þey olmayýp politik bir araçtýr. Olaylara
ancak bu açýdan baktýðýmýz takdirdedir ki, tüm savaþ tarihi ile çeliþkiye düþmekten kurtulmuþ oluruz. Büyük kitabýn anahtarý bu görüþtedir, yoksa okuduklarýmýzýn içinden çýkamayýz. Ýkinci olarak,
bu bakýþ açýsý bize savaþlarýn birbirine benzemediklerini, tersine
kendilerini doðuran etkenlerin ve þartlarýn niteliðine göre çok deðiþik
biçimlere büründüklerini göstermektedir.
Bu itibarla, bir Devlet adamýnýn, bir baþkomutanýn ilk, en
önemli ve kader tayin edici yargýsý, giriþtiði savaþýn türünü doðru
olarak deðerlendirmek ve böylece onu olmadýðý bir þey yerine
koymamak ve olamayacaðý bir þey olmasýný istememektir. Stratejik sorunlarýn birincisi, en geniþ kapsamlýsý budur. Savaþ planýna
iliþkin bölümde bu sorunu daha yakýndan incelemek fýrsatýný bulacaðýz.
Þimdilik, araþtýrmalarýmýzý bu noktaya kadar getirmiþ ve bu
suretle savaþýn ve teorisinin baþlýca hangi açýdan ele alýnmasý gerektiðini göstermiþ olmakla yetinelim.
28. Teori için sonuç
Savaþ, gördüðümüz gibi, her somut olayda niteliðini bir ölçü-
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de deðiþtiren sahici bir bukalemun olmakla kalmayýp, ayný zamanda, bir bütün olarak bakýldýðýnda, belirgin eðilimleri bakýmýndan üç yanlý þaþýrtýcý bir olaydýr: bir yanda, niteliðinin özünü teþkil
eden þiddet, doðal ve kör bir içgüdü sayýlmasý gereken kin ve nefret; öte yanda, savaþý ruhun özgür bir faaliyeti haline getiren ihtimal hesaplarý ve tesadüfler; son olarak da, savaþý salt akla baðlayan baðýmlý bir politik araç kimliði.
Bu üç, cephenin birincisi daha çok milleti, ikincisi daha çok
komutaný ve ordusunu, üçüncüsü daha çok hükümeti ilgilendirir.
Savaþ içinde gemi azýya alan ihtiraslar halklarýn sinesinde önceden yer etmiþ olmalýdýr; ihtimaller [sayfa 66] ve tesadüfler aleminde
cesaret ve istidadýn oynayacaðý rolün önemi komutanýn ve ordusunun özelliklerine baðlýdýr, politik amaçlarla ilgili karara gelince,
onu ancak hükümet alýr.
Birer kanun koyucuya benzeyen bu üç eðilim, derece farklarý
göstermelerine raðmen, konumuzun niteliðine derinden kök salmýþ
durumdadýrlar. Bunlardan bir tanesini hesaba katmak istemeyen,
ya da bunlarýn arasýnda keyfi bir iliþki kurmaya yönelen teori derhal
gerçekle öyle bir çeliþkiye düþer ki, sýrf bu yüzden tüm deðerini
yitirir.
Bu itibarla, bütün mesele teoriyi bu üç eðilim arasýnda, üç
ayrý çekim merkezi arasýnda bulunuyormuþ gibi, denge halinde
tutmaktan ibarettir.
Bu güç sorunu çözümlemek ne þekilde mümkün olabilir?
Bu hususu savaþ teorisine iliþkin kitapta incelemeye çalýþacaðýz.
Yukarda tanýmlanan savaþ kavramý, her halükarda, bize teorinin,
gerçek temelini gösteren ve bunun baþlýca unsurlarýný meydana
çýkarýp aralarýnda bir ayýrým yapmamýzý saðlayan ilk ýþýk demeti
olacaktýr.

BÖLÜM II

SAVAÞTA AMAÇ VE ARAÇLAR
Bir önceki bölümde savaþýn karmaþýk ve deðiþken niteliðini
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saptadýk. Þimdi de bu karmaþýklýðýn savaþýn amaç ve araçlarýna
nasýl yansýdýðýný inceleyelim.
Ýlk önce savaþýn politik amacýný gerçekleþtirmek için nasýl
bir hedefe yönelmesi gerektiðini kendi kendimize soracak olursak, bu askeri hedefin politik amaca ve savaþ konjonktürüne göre
deðiþtiðini görürüz.
Bir kez daha saf savaþ kavramýndan hareket edecek olursak, politik amacýn ona yabancý olduðunu kabul etmek [sayfa 67] zorunda kalýrýz. Zira savaþ, düþmaný irademizi yerine getirmeye zorlayan bir þiddet eylemi olduðuna göre, her þey her zaman için tek
bir amaca, yani düþmaný yenmek, onu silahsýzlandýrmak amacýna
yönelecektir. Ýþte biz ilk önce, gerçeðin ýþýðý altýnda, mutlak kavramdan doðan fakat uygulamada da bir çok hallerde geçerli olan
bu amacý incelemekle iþe baþlayacaðýz.
Daha sonra, savaþ planýný ele alýrken, bir Devleti silahsýzlandýrmaktan ne kastedildiðini inceleyeceðiz; bununla birlikte, daha
ileri gitmeden, bir bütünün parçalarý olan ve bütün ötekileri içine
alan üç þeyi birbirinden ayýrmamýz gerekir. Bunlar: askeri güçler,
ülke ve düþmanýn iradesidir.
Askeri güçlerin imha edilmesi gerekir; yani onlarý, savaþý
sürdürmeye mecalleri kalmayacak bir hale getirmek gerekir. Bu
vesile ile þu noktaya iþaret edelim ki, bundan böyle, düþmanýn
askeri güçlerinin imhasý deyimi bu anlamda kullanýlacaktýr.
Arkasýndan ülkeyi fethetmek gerekir, yoksa yeni bir askeri
güç meydana getirilebilir.
Ancak bu iki þeyin tamamlanmasý dahi savaþýn sonu, yani
düþmanca duygularýn, gerginliðin ve düþmana karþý giriþilen harekâtýn bitimi sayýlmaz: bunun için düþmanýn iradesinin de felce
uðratýlmasý, yani hükümetini ve müttefiklerini barýþý imzalamaya
ya da milleti teslim olmaya zorlamak gerekir. Çünkü ülkenin tamamý iþgal edilmiþ olsa bile ihtilaf ülke içinde ya da müttefiklerin çabasýyla ülke dýþýnda yeniden patlak verebilir. Elbette bu barýþ imzalandýktan sonra da meydana gelebilir; ancak bu sadece bütün savaþlarýn tam ve kesin bir uzlaþma ile sonuçlanmadýðýný göstermeye yarar. Fakat bu takdirde bile, barýþýn imzalanmasý ile için için
yanabilecek olan kývýlcýmlar söndürülmüþ ve gerginlik gevþemiþ
olur; çünkü barýþtan yana olanlar ki bunlar bütün milletlerde ve
her türlü þartlar altýnda çoðunluðu teþkil ederler direnme fikrin-
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den tamamen yüz çevirirler. Her ne olursa olsun, barýþ [sayfa 68] ile
savaþýn amacýný gerçekleþmiþ ve savaþý son bulmuþ saymak yerinde olur.
Yukarda saydýðýmýz üç unsurdan askeri güçler ülkeyi savunmak görevini yüklendiklerine göre, birinci planda bunlarýn imha
edilmesi doðaldýr; ondan sonra ülkenin iþgaline sýra gelir; bu iki
baþarýnýn gerçekleþtirilmesinden sonra, ve elimizde kalan güçlerin
hâlâ elveriþli olmasý halindedir ki, düþman barýþý imzalamak zorunda kalýr. Düþman askeri güçlerinin imhasý genellikle kademeli olarak gerçekleþtirilir ve hemen arkasýndan da ülkenin iþgali ayný tempo ile bunu izler. Bu ikisi arasýnda yine genellikle karþýlýklý bir etki
ve tepki görülür: eyaletlerin giderek kaybedilmesi askeri güçlerin
zayýflamasýný hýzlandýrýr. Fakat bu hiç de zorunlu bir sýra deðildir
ve onun için de her zaman izlenmez. Düþman kuvvetleri, henüz
hissedilir derecede zayýflamadan ülkenin öteki ucuna ve hatta
doðrudan doðruya yabancý bir ülkenin topraklarýna çekilebilirler.
Bu durumda ülkenin büyük bir kýsmý, belki de tamamý iþgal edilmiþ
olur.
Bununla birlikte, soyut anlamda savaþýn bu amacý, politik
amacý gerçekleþtirmenin bu nihai aracý, yani düþmanýn silahsýzlandýrýlmasý, uygulamada her zaman gerçekleþmediði gibi barýþýn
zorunlu bir þartý da deðildir. Bu itibarla teoride bir kanun olarak
ortaya konulamaz. Taraflardan birinin henüz silahtan tecrit edilmiþ
sayýlamayacaðý bir sýrada, hatta güçler dengesinin hissedilir derecede bozulmasýndan önce yapýlmýþ barýþ anlaþmalarýnýn sayýsýz
örnekleri vardýr. Daha da ileri giderek diyebiliriz ki, gerçek olaylarý
incelediðimizde düþmanýn yenilgisinin bir hayalden ibaret bulunduðu pek çok haller vardýr, ve düþmanýn su götürmez bir üstünlüðe sahip bulunmasý hali bunlarýn baþýnda gelir.
Soyut kavramýndan çýkardýðýmýz savaþ amacýnýn her zaman
gerçek savaþ ile baðdaþmamasýnýn nedeni, bundan önceki bölümde gösterdiðimiz gibi, bu ikisi arasýndaki farka dayanýr. Soyut savaþ
kavramýna göre, güçleri arasýnda belirgin bir eþitsizlik bulunan Devletler arasýnda savaþ [sayfa 69] bir saçmalýk, dolayýsýyla bir imkansýzlýk
olarak görünür. Fizik güçler arasýndaki eþitsizlik manevi güçlerle
bir karþý denge yaratabilecek düzeyi geçmemelidir; oysa Avrupanýn bugünkü sosyal koþullarý göz önüne alýndýðýnda bunun pek
mümkün olmadýðý görülür. Eþitsiz güçlere sahip devletler arasýnda
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zaman zaman savaþlar olmuþsa, bunun nedenini, savaþýn gerçek
alemde teorik savaþ kavramýndan çok uzaklaþtýðýnda aramamýz
gerekir.
Pratikte iki þey direnme imkansýzlýðýnýn yerini tutabilir ve
barýþ nedenleri yaratabilir. Birincisi, baþarýnýn muhtemel bulunmamasý, ikincisi bunun için ödenmesi gereken bedelin pahalýlýðýdýr.
Bundan önceki bölümde gördüðümüz gibi, savaþ mantýki
zorunluluðun katý yasalarýndan kendisini kurtarmalý, olasýlýklar hesabýna bel baðlamalýdýr. Savaþý yaratmýþ olan koþullar bu hesaba ne
kadar elveriþli ise, yani savaþ etkenleri ve gerginlikler ne kadar zayýfsa, bu o derece daha doðrudur. Böyle olunca da, bizzat bu olasýlýklar hesabýnýn bir barýþ nedeni olabileceði kolayca görülür. Bu
itibarla, taraflardan biri yok oluncaya kadar dövüþmek her zaman
þart deðildir; etkenlerin ve gerginliklerin çok zayýf olduðu öyle bir
durum düþünülebilir ki, en küçük bir olasýlýk bile ondan zarar görecek olan tarafý teslim olmaya zorlayabilir. Oysa, öteki taraf bundan
peþin olarak emin olduðu takdirde, düþmaný tümden yok etme yolunu denemeye kalkýþmadan bu olasýlýktan yararlanmak için çaba
harcamasý doðaldýr.
Barýþ yapma kararýný daha da büyük bir aðýrlýkla etkileyen
bir mülahaza, þimdiye kadar harcanmýþ olan ve daha da harcanmasý gereken gücün hesabýdýr. Savaþ kör bir tutkunun yarattýðý bir
eylem deðil de, politik bir amacýn hükmettiði bir eylem olduðuna
göre, bu amacýn deðeri gerçekleþtirilmesi için göze alýnacak fedakarlýklarýn ölçüsünü tayin edecektir. Bu, fedakarlýklarýn geniþliði
kadar süresi için de söz konusudur. Harcanan güçler politik amacýn deðerini aþtýðý anda, amaçtan vazgeçmek ve barýþý imzalamak
gerekecektir.[sayfa 70]
Bu da göstermektedir ki, taraflardan birinin diðerini tamamen silahsýzlandýrmaya gücü yetmediði savaþlarda, barýþ nedenleri, gelecekteki barýþ olasýlýðýna ve bunun için harcanmasý gereken
güçlerin niceliðine göre, her iki tarafta da belirecek veya kaybolacaktýr. Bu nedenler iki taraf için de ayný aðýrlýðý taþýdýklarý takdirde,
taraflardan her biri istediðinin ancak yarýsýný elde edebilecek, yani
taraflar politik uzlaþmazlýklarýnýn yarý yolunda buluþacaklardýr. Bir
yandan kazandýklarý gücü öbür yandan kaybedeceklerdir. Bunlarýn toplam sayýsý yeterli ise, barýþ saðlanmýþ olacaktýr: tabii, barýþ
isteme nedeni daha zayýf olan tarafýn yararýna.
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Þimdilik, politik amacýn müspet veya menfi niteliðinin pratikte yaratacaðý farký isteyerek bir yana býrakýyoruz. Ýlerde belirteceðimiz gibi, bunun büyük bir önemi bulunmakla birlikte, burada
daha geniþ bir görüþ açýsý ile yetinmek zorundayýz, çünkü baþlangýçtaki politik amaçlar savaþ sýrasýnda bir çok deðiþikliklere uðrayabilir ve sonunda büsbütün baþkalaþabilirler. Bunun da nedeni,
bu amaçlarýn bir ölçüde elde edilen baþarýya ve muhtemel
sonuçlara baðlý bulunmalarýdýr.
Baþarý ihtimali üzerinde ne þekilde etki yapýlabilir? Þimdi
karþýmýza bu sorun çýkmaktadýr. Doðal olarak, baþta düþmaný yenmemize yarayan araçlarla, yani askeri güçlerinin imhasý ve eyaletlerinin fethi ile. Ancak bu iki araç burada ilk amaca hizmet bakýmýndan taþýdýklarý önemi taþýmazlar. Düþman güçlerine karþý yöneltilen saldýrý, niyetimiz bu güçleri tümden imha edinceye kadar
ilk darbemizi bir dizi baþka darbelerle izlemek mi, yoksa düþmanýn
kendine güvenini sarsmak ve üstünlüðümüzü ona kabul ettirerek
geleceðinden endiþe duymasýný saðlamak mý olduðuna göre, deðiþik þekiller alacaktýr. Eðer niyetimiz bu ikincisi ise, silahlý kuvvetlerinin imhasýna biçeceðimiz paha bu ihtiyacýn sýnýrlarýný aþmayacaktýr.
Ayný þekilde, düþmanýn bozguna uðratýlmasýný hedef almadýðý takdirde, eyaletlerin fethi de çok baþka bir biçim alacaktýr. Eðer istediðimiz bu bozgunu saðlamaksa, en etkin eylem [sayfa 71] düþman
kaynaklarýnýn imhasý olacak ve eyaletlerinin fethi bunun sadece
bir sonucu olmak niteliðini taþýyacaktýr. Düþman kuvvetleri bozguna uðratýlmadýkça eyaletlerinin fethi hiç bir iþe yaramayacak, hatta
zararlý olacaktýr. Buna karþýlýk, düþman kuvvetlerini yenilgiye uðratmak istemediðimiz, ve düþmanýn da kaderi tayin edecek kanlý
bir savaþý istemek þöyle dursun, tersine bundan çekindiðine inandýðýmýz takdirde, savunmasý zayýf ya da hiç savunmasýz bir eyaleti
ele geçirmek tek baþýna bir avantaj teþkil edecek, savaþýn genel
sonucu bakýmýndan düþmanda kuþkular yarattýðý ölçüde barýþa
doðru daha kýsa bir yol sayýlabilecektir.
Þimdi de, düþmanýn silahlý kuvvetlerini bozguna uðratmadan baþarý ihtimali üzerinde etki yarabilecek bir baþka özel araç,
yani politika ile doðrudan doðruya ilintili operasyonlar üzerinde
duracaðýz. Eðer düþmanýn ittifaklarýný bozacak veya onlarý iþlemez
duruma getirecek, kendimiz için ise yeni müttefikler kazanacak,
lehimize politik faaliyetler yaratacak bir takým harekâta giriþe-bili-
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yorsak, bunlarýn baþarý ihtimalini ne derece arttýracaðý ve bizi amacýmýza, düþmanýn silahlý kuvvetlerini yenilgiye uðratýlmasýna oranla çok daha kýsa bir yoldan ulaþtýracaðý kolaylýkla görülür.
Ýkinci sorun, düþmanýn kuvvetlerini harcamasý üzerinde ne
þekilde etki yapabileceðimiz, yani baþarýsýný nasýl daha pahalýya
ödetebileceðimizdir.
Düþmanýn kuvvetlerini harcamasý, kuvvetlerinin yýpranmasý, dolayýsýyla bizim tarafýmýzdan tahribi, ve eyaletlerinin kaybý, yani bunlarýn bizim tarafýmýzdan fethi demektir.
Sorunu daha derinlemesine inceleyecek olursak, bu iki aracýn anlamýnýn ayný olmadýðýný, yöneldikleri amaca göre deðiþik bir
niteliðe büründüðünü görürüz. Genellikle bu farkýn az olmasý bizi
aldatmamalýdýr, çünkü tatbikatta, savaþ etkenleri zayýfsa, en küçük
nüanslar bile bizi þu veya bu yönde bir güç uygulamasýna itecektir.
Þimdilik, belirli koþullar altýnda amaca baþka yollardan da [sayfa 72]
varýlabileceðini, bunun ne bir iç çeliþki, ne bir saçmalýk, hatta ne
de bir hata teþkil etmeyeceðini göstermek bizim için yeterlidir.
Bu iki aracýn dýþýnda, düþman kuvvetlerinin israfýný artýrmanýn üç yolu daha vardýr. Birincisi istila, yani düþman topraklarýný,
onlarý muhafaza etmek niyetiyle deðil de, vergi salma ya da gerekiyorsa yakýp yýkmak için iþgal etmektir. Burada ilk hedef ne
düþman topraklarýný iþgal etmek, ne de silahlý kuvvetlerini yok etmektir, sadece ona genel bir zarar vermektir. Ýkinci yol düþmanýn
zayýf noktalarýný seçmek, ona mümkün olduðu kadar çok hasar
vermektir. Çabalarýmýzý yöneltebileceðimiz bu iki ayrý biçimi anlamak çok kolaydýr: birinde hedef düþmaný yenmektir, ötekinde ise
böyle bir þey söz konusu deðildir ve buna imkan da yoktur. Buna
göre, yukardaki yöntemlerden birini ya da öbürünü seçeriz. Amiyane tabiriyle, birincisine askeri yöntem, ikincisine politik yöntem
de diyebiliriz. Yani birinde askeri mülâhazalar, ikincisinde politik
mülâhazalar aðýr basar. Ama olaylara daha yüksek bir düzeyden
baktýðýmýzda, her iki yöntemin de askeri nitelikte olduðunu ve her
birinin ancak verilen duruma tekabül ettiði ölçüde amaca uygun
düþtüðünü görürüz. Uygulandýðý hallerin sayýsý bakýmýndan diðer
ikisinden de daha önemli olan üçüncü yol ise düþmanýn yýpratýlmasýdýr. Bu terimi sadece bir tanýmlama yapmýþ olmak için deðil,
konumuzun gerçekten tam bir tarifini yaptýðý ve ilk bakýþta sanýldýðý kadar mecazi olmadýðý için kullanýyoruz. Muharebede yýpran-
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mak kavramý, uzun süren bir harekât aracýlýðý ile düþmanýn
maddi kuvvetlerinin ve iradesinin giderek tükenmesi anlamýna
gelir.
Ancak mücadeleye düþmandan daha uzun süre dayanmak
istiyorsak, mümkün olduðu kadar mütevazi amaçlarla yetinmek
gerekir, çünkü iþin niteliði gereði önemli bir hedef önemsiz bir
hedefe göre daha büyük ölçüde kuvvet harcamasýný gerektirir. Saptanabilecek en küçük hedef ise sadece direnmektir, yani olumlu
bir amacý olmayan bir mücadeleye girmektir. Bu durumda, [sayfa 73]
nispeten kuvvetli araçlara sahip olduðumuz ölçüde, sonuca daha
emin bir þekilde ulaþmamýz saðlanmýþ olacaktýr. Ancak bu salt
olumsuz (menfi) yolda nereye kadar gidebiliriz? Elbette tam bir
hareketsizliðe kadar deðil, çünkü sadece dayanmak muharebe
etmek deðildir. Direnme, düþman kuvvetlerinin, düþmaný niyetinden vazgeçirmeye yetecek kadar bir kýsmýný yok etmeye dönük
bir faaliyettir. Ýþte eylemlerimizden her biriyle amaçladýðýmýz þey
bundan ibarettir ve niyetimizin menfi karakteri de burada yatar.
Tek bir harekette yansýyan bu menfi niyet kuþkusuz, baþarýya
ulaþmasý þartýyla, ayný hedefe yöneltilecek müspet bir hareket kadar etkili deðildir. Ancak menfi hareketin üstünlüðü þuradadýr ki,
müspet harekete oranla baþarý þansý daha fazladýr ve dolayýsýyla
daha garantilidir. Tek bir eylem oluþu nedeniyle etkinlik yönünden
kaybettiðini zaman aracýlýðý ile, yani mücadelenin sürdürülmesiyle
telâfi etmelidir. Böylece, salt direnmenin temel ilkesini oluþturan
bu menfi niyet ayný zamanda mücadeleye düþmandan daha uzun
süre dayanmanýn, yani onu yýpratmanýn doðal bir aracýdýr.
Ýþte saldýrý ile savunma arasýndaki farkýn, savaþ sorununa
hükmeden bu temel farkýn kaynaðý buradadýr...
Demek oluyor ki, eðer menfi amaç, yani bütün kaynaklarýmýzýn sadece savunma için seferber edilmesi, mücadelede üstünlük saðlýyorsa, ve bu üstünlük düþmanýn ilerdeki muhtemel hâkimiyetini dengeleyecek kadar büyükse, o zaman mücadelenin sadece süresi düþmaný yavaþ yavaþ yýpratmamýza ve politik amacýnýn
artýk yeterli bir etken teþkil etmeyeceði bir noktaya, yani [sayfa 74]
mücadeleyi terketmek zorunda kalacaðý noktaya getirmemize yetecektir. Görülüyor ki, bu yöntem, yani düþmaný yýpratmak yöntemi, zayýfýn kuvvetliye direnmesini gerektiren pek çok halleri içermektedir.
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Yedi Yýl Savaþlarý boyunca, Büyük Frederik hiç bir zaman
Avusturya monarþisini yenmek durumunda deðildi, ve eðer XII.
Þarla öykünerek bunu yapmaya kalkýþmýþ olsaydý mutlaka bozguna uðrardý. Fakat kuvvet tasarrufu ilkesini ustalýkla uygulamýþ olmasý sayesinde, yedi yýllýk savaþ süresince kendisine karþý birleþmiþ
olan devletlere harcadýklarý kuvvetlerin baþlangýçta tahmin ettiklerinin çok üstünde olduðunu gösterince, bunlar barýþ imzalamak
zorunda kalmýþlardýr.
Görülüyor ki, insanýn amacýný gerçekleþtirmesinin bir çok
yollarý vardýr ve savaþta düþmanýn mutlaka bozguna uðratýlmasý
þart deðildir. Düþman silahlý kuvvetlerinin imhasý, eyaletlerin fethi,
bunlarýn sadece iþgali ya da istilasý, doðrudan doðruya politik iliþkileri
hedef alan giriþimler ve nihayet düþmanýn saldýrýsýný pasif olarak
beklemek, bütün bunlar düþman iradesini kýrmak için kullanýlabilecek araçlardýr ve bunlardan birini veya diðerini seçmek durumun özelliklerine baðlýdýr. Bütün bunlara, amaca götüren yolu kýsaltan ve ad hominem argümanlar diye niteleyebileceðimiz bir
dizi baþka araçlarý da ekleyebiliriz. Bütün maddi þartlara meydan
okuyan kiþilik pýrýltýlarýnýn bulunmadýðý bir beþeri faaliyet alaný tasavvur edilebilir mi? Hele savaþta bunlara çok sýk rastlanýr, çünkü
muhariplerin kiþiliði gerek Kabinede, gerekse savaþ meydanýnda
çok önemli bir rol oynak. Buna iþaret etmekle yetiniyoruz, çünkü
bunlarý sýnýflandýrmaya kalkmak bilgiçlik taslamak olur. Fakat bütün
bunlarý göz önüne aldýðýmýz takdirde, amaca ulaþmanýn sonsuz
yollarý bulunduðunu söyleyebiliriz.
Bu çeþitli kestirme yollarýn deðerini küçümsememek, bunlarý seyrek birer istisna saymamak ya da savaþýn [sayfa 75] yürütülmesini pek etkilemediklerini iddia etmemek için, bur savaþa yol açabilecek politik nedenlerin çeþitliliðini düþünmek ya da bir Devletin
politik varlýðýný sürdürmek için giriþilen bir ölüm kalým savaþý ile
zoraki veya sallantýda bir ittifakýn nahoþ bir görev haline getirdiði
bir savaþ arasýndaki farký gözönünde bulundurmak yeter. Bu ikisi
arasýnda sayýsýz derecelere raslanýr uygulamada. Eðer teori bu derecelerden sadece bir tanesini reddediyorsa, haklý olarak bunlarýn
tümünü reddedebiliriz, fakat bu gerçek dünyaya gözümüzü kapamaktan baþka bir þey olmaz.
Savaþta güdülecek amaca iliþkin sorunlar bunlardýr; þimdi
de araçlara geçelim.
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Tek bir araç vardýr: muharebe. Biçimi ne kadar deðiþik olursa
olsun, yakýn dövüþte görülen kaba bir nefret ve kin boþalmasýndan
ne kadar farklý olursa olsun, gerçek muharebe ile ilgisi olmayan ne
kadar unsur iþe karýþýrsa karýþsýn, yine de kendini gösteren tüm etkilerin kaynaðý muharebedir ve bu savaþ kavramýnýn bir gereðidir.
En deðiþik durumlarda ve en karmaþýk gerçek içinde bile
bunun böyle olduðunu çok basit bir þekilde kanýtlayabiliriz. Savaþta
her þey kuvvetler aracýlýðý ile yapýlýr; askeri kuvvetlere, yani silahlý
insanlara baþvurduðumuz andan itibaren de, muharebe fikri her
þeyin kaynaðý olmak zorundadýr.
Dolayýsýyla, askeri kuvvetlere iliþkin olan her þey, yani bunlarýn teþkiline ve kullanýlmasýna iliþkin ne varsa, hepsi savaþ faaliyetinin kapsamýna girer.
Askeri kuvvetlerin teþkili ve bakýmý sadece araçlardýr, bunlarýn kullanýlmasý ise amaçtýr.
Savaþta muharebe sadece iki kiþi arasýnda bir çarpýþma deðildir, bir çok parçalara ayrýlan örgütlenmiþ bir bütündür. Bu geniþ
bütün içinde iki çeþit birliði ayýrt edebiliriz: bunlardan birini özne,
diðerini nesne belirler. Bir orduda muharipler topluluðu daima yeni
birlikler halinde guruplaþýr ve bunlar da daha yüksek bir kademenin üyeleri olurlar. Bu üyelerden her birinin muharebesi de [sayfa 76]
ayrý bir birlik oluþturur. Bundan baþka, muharebenin amacý ve
dolayýsýyla konusu da kendi baþýna bir birlik teþkil eder.
Muharebede görülen bu birliklerden her birine çarpýþma
adý verilir.
Muharebe fikri her silahlý kuvvet uygulamasýnýn temelini
teþkil ettiðine göre, genel olarak silahlý kuvvetlerin kullanýlmasý,
belirli sayýda çarpýþmalarýn kararlaþtýrýlmasýndan ve düzenlenmesinden baþka bir þey deðildir.
Demek oluyor ki, her askeri faaliyet doðrudan doðruya veya
dolaylý olarak çarpýþma ile ilgilidir. Asker sadece uygun zamanda
ve uygun yerde çarpýþmak için orduya alýnýr, giydirilir, silahlandýrýlýr, eðitilir, uyur, yer, içer ve yürür.
Dolayýsýyla, askeri faaliyetin bütün unsurlarý çarpýþmada toplandýðýna göre, çarpýþmalarý hazýrlamakla bunlarýn hepsini kavramýþ oluruz. Sonucu tayin eden sadece bu hazýrlýklar ve onlarýn
uygulanmasýdýr, yoksa daha önce mevcut olan þartlar deðil. Çarpýþmada ise bütün faaliyetlerin hedefi düþmaný, daha doðrusu çar-
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pýþma yeteneðinin yok edilmesidir, çünkü çarpýþmanýn bizzat kavramý bunu gerektirir. Bu nedenle, düþmanýn silahlý kuvvetlerinin
imhasý her zaman çarpýþmanýn amacýný gerçekleþtirmenin aracýdýr.
Bu amaç sadece düþman kuvvetlerinin imhasý olabileceði
gibi, her zaman öyle olmayabilir de. Tamamen farklý bir amaç da
pekala söz konusu olabilir. Örneðin, yukarda göstermiþ olduðumuz gibi, düþmanýn imhasý politik amacý gerçekleþtirmenin tek
aracý olmadýðý, savaþýn baþka bir amacý bulunduðu hallerde, bunlar da özel savaþ hareketlerinin ve dolayýsýyla çarpýþmanýn amacý
olabilirler.
Bununla birlikte, tali hareketler olarak düþman silahlý kuvvetlerinin imhasýna yönelik çarpýþmalarýn bile ilk hedefi bu kuvvetlerin imhasý olmayabilir. [sayfa 77]
Büyük bir silahlý kuvvetin karmaþýk kuruluþunu, harekete
geçme zamanýnda ortaya çýkan ayrýntýlarýn sayýsýný düþünecek olursak, böyle bir kuvvetin giriþeceði muharebenin de birbirine baðlý
parçalardan oluþan karmaþýk bir yapýya sahip olacaðýný anlarýz. Bu
parçalardan her birinde öyle bazý amaçlar ortaya çýkabilir ve çýkar
ki, bunlarýn hiç biri düþman silahlý kuvvetlerinin imhasýna dönük
olmaz, bu nihai hedefe sadece dolaylý olarak katkýda bulunur. Bir
tabur düþmaný bir tepeden ya da bir köprüden püskürtmek emrini
almýþsa, bu mevkiin iþgali genellikle gerçek amacý oluþturur, düþman kuvvetlerinin imhasý ise sadece bir araç veya ikinci derecede
önemli bir sorun olur. Düþmaný söküp atmak için sadece bir gösteriþ
taarruzu yeterli ise, amaç yine elde edilmiþ olur. Fakat genellikle
bu tepe veya bu köprü ancak düþman silahlý kuvvetlerine daha
çok kayýp verdirmek için iþgal edilmiþ olacaktýr. Muharebe alanýnda durum bu olduðuna göre, sadece iki ordunun deðil, Devletlerin, milletlerin ve ülkelerin karþý karþýya geldikleri savaþ sahnesinin
tümü üzerinde de durum ayný olacaktýr. Burada iliþkilerin ve dolayýsýyla mümkün tertiplerin sayýsý geniþ ölçüde arttýrýlmalý, daha çok
ve deðiþik tedbirler alýnmalý, daha çok ve deðiþik tertipler alýnmalýdýr; hepsi birbirine baðlý olan amaçlarýn derecelendirilmesi yolu ile
ilk kullanýlan araç nihai hedeften daha da uzaklaþmýþ olur.
Görülüyor ki, bir muharebenin amacý bir çok nedenlerle
düþman kuvvetlerinin, yani karþýmýzdaki kuvvetlerin imhasý olmayabilir, bu takdirde düþman kuvvetlerinin imhasý sadece bir araç-
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týr. Ancak bütün bu gibi hallerde düþman kuvvetlerini imha etmenin artýk fazla bir önemi yoktur, çünkü çarpýþma artýk bir kuvvet
denemesinden baþka bir þey deðildir. Kendi baþýna bir deðeri yoktur, önemli olan sadece doðurduðu sonuçlardýr.
Ancak büyük bir kuvvet eþitsizliði halinde, basit bir gözlem
bunun derecesini gösterebilir. Böyle bir durumda çarpýþma olmaz
ve zayýf olan taraf derhal boyun eðer.
Çarpýþmalar her zaman onlara katýlan düþman [sayfa 78] kuvvetlerinin imhasýný hedef almadýðýna ve bu hedef çoðu zaman çarpýþma olmadan sadece sonucunun ve þartlarýnýn önceden tahmini
suretiyle gerçekleþtirilebileceðine göre, gerçek bir çarpýþmanýn dikkate deðer bir rol oynamadýðý seferlerin faal bir þekilde sürdürülebileceðini düþünmek, pekala mümkündür.
Askerilik tarihinden alýnmýþ yüzlerce örnek bunu kanýtlar.
Bu gibi hallerde elde edilen kansýz sonucun haklý gösterilip gösterilemeyeceði, yani bir çeliþkinin söz konusu olup olmadýðý, ayrýca
bu þekilde kazanýlan þöhretlerin eleþtiriye dayanýp dayanamayacaðý ise ayrý sorunlar olup bunlar hakkýnda burada bir hüküm
vermek istemiyoruz. Þimdilik amacýmýz sadece olaylarýn bu þekilde
seyredebileceðini göstermekten ibarettir.
Savaþta bir tek araç vardýr, o da muharebedir. Ancak uygulanma biçimlerinin çokluðu bizi amaçlarýn çokluðu ile orantýlý çeþitli
yollara sürüklemekte ve tek bir adým olsun ilerlemediðimiz izlenimini vermektedir. Fakat durum hiç de öyle deðildir, çünkü aracýn
tek oluþu, gözle izlenebilir bir iplik gibi tüm askeri faaliyet dokusunun içinden geçmekte ve onu bir arada tutmaktadýr.
Yukarda düþman kuvvetlerinin imhasýnýn savaþýn güdeceði
amaçlardan biri olabileceðini görmüþ, ancak bu amacýn diðer amaçlara kýyasla önemi konusunda bir þey söylememiþtik. Somut olaylar da bu koþullara baðlý olacaktýr; genel prensip olarak deðerlendirilmesini ise yapmadýk. Þimdi bir kez daha önemini kabul etmek
zorunda olduðumuz bu konuya dönelim.
Muharebe savaþta tek etkili faaliyettir; muharebede, karþýmýzdaki düþman kuvvetlerinin imhasý bizi amacýmýza ulaþtýracak
olan araçtýr. Muharebe fiilen vuku bulmasa bile bu böyledir; çünkü
bu takdirde karar, her halükarda bu imhanýn muhakkak sonucu
olduðu varsayýmýna dayanacaktýr. Bundan þu sonucu çýkarabiliriz
ki, düþman kuvvetlerinin imhasý bütün savaþ harekâtlarýnýn kilit
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noktasý, temel taþýdýr; bir kemerin istinat noktalarýna dayanmasý
gibi, savaþta bütün tertipler, bütün kombinezonlar bu [sayfa 79] nihai
hedefe dayanýr. Bu itibarla tüm harekât, silah zoru ile elde edilecek sonucun, bu sonuç gerçekten elde edildiði takdirde olumlu
bir sonuç olacaðý varsayýmýna dayanýr. Silah zoru ile elde edilecek
bir sonuç, ister küçük ister büyük olsun, bütün savaþ operasyonlarýnda, senetli alýþ veriþlerde nakdi ödemenin yerini tutar. Bu iliþkiler
ne kadar aralýklý olursa olsun, ödeme ne kadar seyrek yapýlýrsa
yapýlsýn, yine de ara sýra hesap görülecektir.
Silah zoru ile elde edilen sonuç bütün düzenlerin temeli olduðuna göre, düþmanýmýz silah zoru ile elde edeceði talihli bir sonuçla bizim tertiplerimizi bozabilir ve bunun için mutlaka tertiplerimizden birinin dayandýðý muharebeyi kazanmasý þart olmayýp
yeteri kadar önemli olmak þartýyla her hangi baþka bir muharebeyi
kazanmasý da yeterlidir. Çünkü silah zoru ile elde edilecek her
önemli sonuç yani düþman kuvvetlerinin her imhasý ayný düzeye gelmek eðilimi gösteren sývýlar örneði, daha önceki sonuçlarý
etkiler.
Düþman kuvvetlerinin imhasý böylece, bütün diðer araçlarýn önünde silinip süpürüldüðü en üstün ve en etkili bir araç olarak
görünmektedir.
Bununla birlikte, ancak bütün öteki alanlarda tam bir eþitlik
bulunduðu farzedilen hallerde düþman kuvvetlerinin imhasýna büyük bir etki atfedilebilir. Düþüncesizce ve baþtan kara bir saldýrýnýn
mutlaka maharet ve tedbirin üstesinden geleceðini sanmak büyük
bir yanýlgý olur. Beceriksiz bir saldýrý düþman kuvvetlerinin deðil,
kendi kuvvetlerimizin imhasýna yol açar, bu da herhalde bizim
istediðimiz þey deðildir. Üstün etkinlik araca deðil, amaca aittir ve
biz sadece gerçekleþtirilmiþ bir amacýn etkisini bir baþka amacýn
etkisi ile kýyaslýyoruz.
Þunu da özellikle belirtmemiz gerekir ki, düþmanýn muharebe gücünden bahsederken, bu kavramý, sadece maddi kuvvete
hasretmek zorunda deðiliz. Tersine moral güç de bunun kapsamýna girer, çünkü aslýnda [sayfa 90] bunlar en küçük ayrýntýlara varýncaya kadar iç içedir ve ikisini birbirinden ayýrmaya imkan yoktur. Büyük bir imha hareketinin (büyük bir zaferin) silah zoru ile elde edilecek bütün öteki sonuçlara etkisinden bahsettik; iþte tabir caizse
akýcý olan bu moral unsurdur ki, bütün parçalara daha kolaylýkla
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yayýlýr. Düþman kuvvetlerinin imhasý bütün diðer araçlardan daha
büyük bir deðer taþýr, ama bir de bunlarýn riski ve bedeli vardýr, ve
bazan bunlardan kaçýnmak için baþka vasýtalara baþvurmak zorunda kalýrýz.
Kullanýlan araçlarýn pahalýya mal olmasý doðaldýr, çünkü
öteki faktörlerin eþitliði halinde, amacýmýz düþman kuvvetlerinin
imhasýna yöneldiði ölçüde kendi kuvvetlerimizin harcanmasý o kadar büyük olacaktýr.
Bunun riski, baþarýsýzlýk halinde aradýðýmýz ve özlediðimiz
daha büyük etkinin geri tepmesi ve büyük sakýncalar doðurmasýdýr.
Bu bakýmdan öteki yöntemler baþarýya ulaþtýklarýnda daha
az pahalýya mal olduklarý gibi, baþarýsýzlýk halinde de daha az risklidirler. Tabi bu þartla ki, karþýlaþma benzer yöntemler arasýnda
olsun, yani düþman da bizim kullandýðýmýz yöntemleri kullansýn.
Çünkü düþman silah zoru ile kesin sonuca gitmek yolunu seçtiði
takdirde, kendi yöntemlerimizi de ister istemez düþmanýnkine
uyacak þekilde deðiþtirmek zorunda kalýrýz. O zaman herþey
imha hareketinin sonucuna baðlý kalacaktýr; oysa, yine bütün diðer faktörlerin eþit olmasý halinde, bu durumun her bakýmdan zararýmýza olacaðý açýktýr, çünkü bizim amaç ve araçlarýmýz, düþmanýn
amaç ve araçlarýndan farklý olarak, kýsmen baþka sonuçlara yönelmiþtir. Biri diðerinin parçasý olmayan iki farklý amaç karþýlýklý olarak birbirini ifna eder ve bunlardan birini gerçekleþtirmek için kullanýlan kuvvet ayný zamanda diðerine de hizmet edemez. Bu nedenle, hasým taraflardan biri silah zoru ile kesin sonuca gitmeye
karar vermiþse, baþarý þansý, diðer tarafýn ayný yolu seçmeyip baþka
bir amaca yöneldiðinden emin olduðu ölçüde daha büyük olacaktýr. Bu baþka [sayfa 81] amaçlardan birini seçen taraf, normal olarak,
bunun ancak hasmýnýn da kesin sonuca gitmeye kendisi kadar
isteksiz olduðunu tahmin ettiði takdirde yapacaktýr.
Ancak baþka bir yöne tevcih edilmiþ niyet ve kuvvetlerden
söz ettiðimiz zaman, sadece düþman kuvvetlerinin imhasý dýþýnda
kalan diðer müspet hedefleri kastediyoruz, yoksa düþman kuvvetlerini harcamak için baþvurulabilecek salt direnmeyi deðil. Salt
direnmede müspet amaç eksiktir; bu itibarla kuvvetlerimizin baþka
amaçlara yönelmesine imkan yoktur, düþmanýn niyetlerini bozmakla yetinmek zorundadýr.
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Þimdi de düþman kuvvetlerinin imhasýnýn menfi yönüne,
yani kendi kuvvetlerimizin korunmasýna eðilmek gerekiyor. Bunlar, birbirini etkiledikleri için, tek ve ayný niyetin birbirini tamamlayan parçalarýdýrlar ve bunlardan birinin ya da diðerinin üstünlüðünün yaratacaðý etkiyi incelemek yeterli olacaktýr. Düþman kuvvetlerini imha etmek iradesi müspet amaca yönelir ve son ereði
düþmanýn yenilgisi olan müspet sonuçlar doðurur. Kendi kuvvetlerimizin korunmasýndaki amaç ise menfidir, ve bu itibarla düþmanýn
niyetlerini neticesiz býrakmaya, yani düþmaný yýpratmak için hareketin süresini uzatmaktan baþka bir amacý olmayan salt direnmeye yönelir. Müspet amacýn harekete geçirdiði çaba imha hareketlerine yol açar; menfi amacýn harekete geçirdiði çaba bu hareketi beklemekle yetinir.
Bu bekleyiþ nereye kadar gider ve nereye kadar gitmelidir?
Bunu saldýrý ve savunma teorisine ayýrdýðýmýz bölümde bu teori
burada bir kez daha karþýmýza çýkmaktadýr daha yakýndan inceleyeceðiz. Þimdilik bekleyiþin sadece pasif bir direnmeden ibaret
kalmamasý gerektiðini, bu hareketin de, baþka amaçlar meyanýnda, muharebeye katýlan düþman kuvvetlerinin imhasýna yönelebileceðini belirtmekle yetineceðiz. Menfi çabanýn düþman kuvvetlerinin imhasýný amaçlamadýðýný, bizi mutlaka kansýz bir sonucu tercih etmeye götürdüðünü sanmak ilkeler bakýmýndan büyük bir yanýlgý olur. Menfi çabanýn [sayfa 92] hakim olmasý kuþkusuz bu etkiyi
yaratabilir, ama bu takdirde bunun en iyi yöntem olmayabileceði
riskini göze almýþ olmamýz gerekir, çünkü bu bizim deðil düþmanýn
elinde olan tamamen farklý þartlara baðlýdýr. Dolayýsýyla bu kansýz
yöntem, en büyük kaygýmýz olan kendi kuvvetlerimizi korumanýn
doðal bir yolu olarak düþünülmemelidir. Tam tersine, koþullar böyle bir yolun izlenmesine uygun deðilse, kuvvetlerimizin tam anlamýyla bozguna uðramasýna sebebiyet verebiliriz. Bir çok komutanlar bu hataya düþmüþler ve periþan olmuþlardýr. Aðýr basan bir
menfi çabanýn tek kesin sonucu kararýn ertelenmesi, savunma
durumunda bulunan tarafýn neticeyi tayin edecek aný beklemesidir. Genellikle bu tutum, zaman ve mekan içinde, bu ikisinin birbirine baðlýlýðý ve þartlarýn müsaadesi ölçüsünde, hareketin ertelenmesine yol açar. Bunun artýk ciddi bir sakýnca doðurmadan mümkün olmadýðý an gelip çatýnca, menfi çabanýn avantajý ortadan kalkar, ve düþman kuvvetlerinin imhasý için gerekli çaba hiç deðiþme-
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miþ bir þekilde yeniden ortaya çýkar, çünkü bu çaba bir denge hesabý ile arka plana itilmiþ olmasýna raðmen hiç bir zaman kesinlikle terk edilmiþ deðildir.
Yukardaki düþünceler bize savaþýn amacýný gerçekleþtirmenin çeþitli yollarý bulunduðunu, yani politik gayeye çeþitli yollardan
ulaþýlabileceðini, fakat bunun için tek aracýn muharebe olduðunu
ve bu itibarla her þeyin kesin sonuç silahla alýnýr þeklinde ifade
edebileceðimiz üstün bir kanuna tâbi bulunduðunu göstermiþtir.
Düþman bu yola baþvurmaya karar verdiði takdirde, onun bu meydan okuyuþuna kayýtsýz kalamayýz. Baþka bir yol izlemek istiyorsak, mutlaka düþmanýn bu yola baþvurmayacaðýna kanaat getirmemiz gerekir, yoksa o yüksek mahkeme önünde davamýzý kaybetmek bizim için kaçýnýlmaz bir âkýbet olur. Kýsaca, düþman kuvvetlerinin imhasý savaþta bütün ötekileri arka planda býrakan baþlýca
amaçtýr.
Baþka türlü tertiplerle savaþta neler elde edebileceðimizi tabii ilerde yavaþ yavaþ öðreneceðiz. Þimdilik [sayfa 93] bunun mümkün olduðunu belirtmekle yetinelim. Bunu söylemekle teorinin pratikten ne derece ayrýlabileceðini de bir kez daha göstermiþ ve özel
koþullarýn etkisini ifade etmiþ oluyoruz. Ancak, krizin kanla çözülmesinin, yani düþman kuvvetlerinin imha etmeye yönelik çabalarýn savaþýn meþru çocuðu olduðunu hemen kanýtlamadan da edemedik. Politik amaçlar önemsiz, etkenler zayýf ve kuvvetlerin gerilim az olduðu zamanlar, tedbirli ve usta bir komutan, hasmýnýn askeri ve diplomatik alandaki zayýflýðýndan yararlanarak, barýþý saðlamak için her türlü yolu deneyebilir. Kendisini bu yola iten ve baþarý
vaad eden yeterli nedenler varsa, komutaný bu yüzden suçlamaya
hakkýmýz yoktur; ancak yine de, savaþ tanrýsýnýn kendisine sürprizler hazýrlayabileceði kaygan bir yolda ilerlediðini komutana hatýrlatmakta, ve elinde iki tarafý keskin bir kýlýç bulunan bir düþmana
karþý kendisini ucu düðmeli bir eskrim kýlýcý ile savunmak durumunda kalmamasý için gözünü düþmandan ayýrmamasýný tavsiye
etmekte yarar vardýr.
Savaþýn niteliðinin yarattýðý sonuçlarý, savaþta amaç ve araçlarýn oynadýðý rolü, pratikte ileri geri dalgalanmalar içinde salt asli
kavramýna nasýl kah yaklaþýp, kah uzaklaþtýðýný, ama nasýl da yine
her þeye raðmen üstün bir yasa gibi bu katý kavramýn baskýsý altýnda kaldýðýný  bütün bunlarý savaþla ilgili sorunlarý teker teker ince-
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lerken daima göz önünde tutmamýz ve hiç bir zaman hatýrdan
çýkarmamamýz gerekir. Yoksa onlarýn gerçek iliþkilerini ve konunun
büyük önemini hiç bir zaman anlayamayýz, ve sürekli olarak her
gerçekle hem de kendi kendimizle çeliþkiye düþeriz. [sayfa 94]

BÖLÜM III

SAVAÞ DEHASI
Hayatta her özel faaliyet dalý, belli bir ustalýkla yürütülecekse, akýl ve duygu bakýmýndan özel yetenekler ister. Bunlar yüksek
bir düzeye ulaþýr ve olaðanüstü baþarýlarla kendilerini açýða vururlarsa, içinden çýktýklarý akla deha denir.
Bu terimin çok çeþitli anlamlarda kullanýldýðýný, hayli geniþ
bir kapsamý bulunduðunu ve bir çok hallerde bu deðiþik tanýmlarýn içinden dehanýn gerçek özünü çýkarmanýn çok zor olduðunu
bilmiyor deðiliz. Ancak ne bir filozof ne de bir gramerci olmak
iddiasýnda bulunduðumuzdan, gündelik konuþma dilindeki anlamýna baðlý kalarak dehayý bazý faaliyet alanlarýnda üstün ve seçkin bir düzeye ulaþan bir zihni yetenek olarak anlayacaðýz.
Hakkýný daha iyi teslim etmek ve kavramýn kapsamýna daha
iyi nüfuz etmek için, bu yetenek üzerinde bir an duralým. Yalnýz,
sýnýrlarý iyice belirlenmiþ bir kavram olmadýðý için, çok üstün bir
yetenek sayesinde bu ünvana hak kazanmýþ olan deha, yani dar
anlamda deha üzerinde fazla durmayacaðýz. Yapacaðýmýz þey, askeri faaliyet alanýna yöneltilmiþ tüm ruhi güçlerin genel muhassalasýný (bileþkesini) ele almak ve bunu askeri dehanýn özü olarak
kabul etmektir. Muhassala diyoruz, çünkü askeri deha, örneðin
cesaret gibi, savaþla ilgili tek bir yetenekten ibaret deðildir, aklýn ve
duygularýn öteki yetenekleri de önemlidir. O halde deha manevi
güçlerin ahenkli bir terkibidir, belki biri zaman zaman bir diðerine aðýr basabilir fakat aralarýnda hiç bir zaman çeliþki bulunmaz.
Her savaþçýnýn az veya çok askeri dehaya sahip olmasý gerekseydi, ordularýmýz büyük bir olasýlýkla çok zayýf olurdu. Deha
manevi güçlerin özel bir eðilimini gerektirdiði için kendini çok
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seyrek olarak gösterir. Oysa, [sayfa 95] bir halkýn ruhsal güçleri çeþitli
biçimlerde kullanýlýr ve geliþir. Fakat halkýn deðiþik faaliyetleri ne
kadar az olursa, askeri faaliyet bunlarýn arasýnda o kadar geniþ bir
yer tutar ve milletin içinden çok sayýda savaþ dehasýnýn çýkmasý
olasýlýðý o kadar artar. Ancak bu askeri faaliyetin seviyesini deðil,
sadece geniþliðini belirler; seviyesi, halkýn genel fikri ve manevi
geliþme derecesine baðlýdýr. Vahþi, savaþçý bir kabilede, uygar bir
millettekine oranla daha çok sayýda savaþçý insanlara raslarýz, çünkü vahþi kabilede hemen herkes savaþçýdýr, oysa uygar milletlerde
büyük kitle doðal eðilimi nedeniyle deðil, sadece zorunluluk olduðu için askere alýnýr. Ancak uygar olmayan bir halkýn içinden
hiç bir zaman çok büyük bir komutan çýkmaz, ve savaþ dehasý dediðimiz þeye de böyle bir toplumda çok seyrek raslanýr, çünkü bu
cahil bir millette eriþilmesi mümkün olmayan bir manevi geliþim
düzeyini gerektirir. Uygar milletlerin arasýnda da kuþkusuz savaþçý
eðilim ve geliþmelere rastanýr, ve bu durum yaygýnlaþtýkça uygar
ülkelerin ordularýný oluþturan insanlarda askerlik ruhuna o kadar
çok tesadüf edilir. Bu daha yüksek bir uygarlýk düzeyi ile baþ baþa
gittiðine göre, bu uygar milletler, Romalýlarla Fransýzlarýn göstermiþ
olduklarý gibi, askerlik alanýnda en parlak baþarý örneklerini vermiþlerdir. Bu milletlerin olsun, savaþta ün yapmýþ diðer milletlerin olsun en ünlü isimleri hep yüksek uygarlýk dönemlerinde ortaya çýkmýþtýr. Üstün askeri deha bakýmýndan entelektüel seviyeye verilmesi gereken önemi belirtmek için bundan daha güzel bir örnek
olabilir mi? Þimdi bu hususu daha yakýndan inceleyelim.
Savaþ bir tehlike alanýdýr, onun için cesaret savaþçý erdemlerin baþýnda gelir.
Ýki türlü cesaret vardýr: birincisi kiþisel cesarettir; ikincisi,
kaynaðýný ister bir dýþ otoriteden, ister vicdan dediðimiz iç güçten
alsýn, sorumluluk karþýsýndaki manevi cesarettir. Burada bunlardan birincisinden söz edeceðiz. [sayfa 96]
Kiþisel cesaret de yine iki türlüdür. Birincisi, ister kiþinin
bünyesinden ve karakterinden, ister ölümden korkmamasýndan,
ister alýþkanlýktan ileri gelsin, tehlikeyi umursamazlýk. Bu sürekli
bir haldir.
Ýkinci tür cesaret ise, tutku, yurtseverlik, coþkunluk gibi olumlu etkenlerden ileri gelebilir. Bu takdirde, cesaret sürekli bir hal
olmaktan çok bir heyecan, bir duygudur.
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Bu iki tür cesaretin farklý etkileri olduðu kolayca anlaþýlýr.
Birincisi daha güven vericidir, çünkü ikinci bir tabiat haline gelmiþ
olduðu için insaný hiç bir zaman terk etmez. Ýkincisi ise insaný
çoðu zaman daha ileri götürür. Metanet daha çok birinci tür cesarete özgü, atýlganlýk ve gözüpeklik ise ikincisine vergidir. Birincisi
aklý serin tutar; ikincisi bazen zihni faaliyeti kamçýlarsa da, çoðu
zaman insanýn aklýný baþýndan alýr. Ýkisi birleþince ortaya cesaretin
en mükemmel þekli çýkar.
Savaþ maddi çaba ve acýlarla dolu bir alandýr. Bunlara dayanmak için, insanýn, ister yaradýlýþtan ister sonradan kazanýlmýþ
olsun, bu acýlara aldýrýþ etmemesini saðlayan belli bir fizik ve moral güce sahip olmasý gerekir. Bu niteliklere sahip ve saðduyusunu
kendisine kýlavuz edinmiþ bir insan iyi bir savaþ aracýdýr. Vahþi ya
da yarý uygar halklarda bu niteliklere sýk sýk raslarýz. Savaþýn ona
gönül verenlerden neler istediðini daha yakýndan inceleyecek olursak, zekâ ve diðer entelektüel yeteneklerin baþta geldiðini görürüz.
Savaþ belirsizlikler alanýdýr: harekâtýn dayandýðý unsurlarýn dörtte
üçü kalýn bir sis tabakasýnýn ardýnda saklýdýr. Baþka her alandan
daha çok savaþ alanýnda, gerçeði sezgi ile bulup çýkarmak için
ince ve nüfuz edici bir zekâya ihtiyaç vardýr.
Kuþkusuz vasat bir zekâ da zaman zaman bir raslantý sonucu olarak gerçeðin üstüne düþebilir; bazan da olaðanüstü bir cesaret zekâ eksikliðini telafi edebilir; ama çoðu zaman muharebenin
sonucu bu konudaki yetersizliði ortaya çýkarýr.
Savaþ þans ve tesadüfler alanýdýr. Ýnsan faaliyetlerinin [sayfa 97]
baþka hiç bir alanýnda bu davetsiz misafire bu kadar yer yoktur,
çünkü baþka hiç bir alanda insanlar onunla bu kadar yakýn temas
halinde deðillerdir. Þans hemen her durumda belirsizliði arttýrýr ve
olaylarýn akýþýný deðiþtirir.
Hiç bir istihbarata yüzde yüz güvenemediðimiz, hiç bir zaman saðlam bir zemine basamadýðýmýz, sürekli olarak tesadüflerin etkisinde olduðumuz için, savaþýn kahramaný kendisini durmadan umduðundan farklý gerçeklerin karþýsýnda bulur. Bu da ister
istemiz planlarýný, hiç deðilse bu planlarla ilgili fikirlerini altüst eder.
Bu etki kararlarýný bütün bütün kullanýlmaz hale getirmiþse, genellikle bunlarý deðiþtirmek gerekir. Ancak o anda bunun için gerekli
veri ve bilgiler bulunmayabilir, çünkü harekât sýrasýnda ani kararlar almak zorunluluðu vardýr, ve yeni bir durum muhakemesine,
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hatta uzun boylu düþünmeye bile vakit bulunmaz. Fakat çok daha
sýk raslanýlan bir durum, fikirlerimizi yeniden deðerlendirmenin ve
olaylar hakkýnda beklenmedik tamamlayýcý bilgiler almanýn sonucu olarak planlarýmýzýn tamamen hükümsüz kalacak yerde altüst
olmasýdýr. Gerçeklere daha iyi nüfuz etmiþizdir, fakat içinde bulunduðumuz kararsýzlýk azalacaðý yerde artmýþtýr. Bunun da nedeni,
bütün tecrübelerimizi ayný anda deðil, azar azar kazanmamýzdýr;
çünkü kararlarýmýz durmadan yeni tecrübelerin saldýrýsýna uðrar,
ve onun için zihnimizin, tabir caizse, sürekli olarak silah altýnda
kalmasý gerekir.
Ýþte umulmadýk hallerle bu sürekli çatýþmanýn içinden tehlikesizce çýkmak istiyorsak, iki niteliðe mutlaka ihtiyacýmýz olacaktýr: bu karanlýk içinde bile kendisini gerçeðe ulaþtýracak olan bir iç
aydýnlýktan yoksun olmayan bir zekâ, ve bu soluk ýþýðýn peþinden
gidebilecek bir cesaret. Birincisine Fransýzca bir deyimle coup doeil
(bir bakýþta olaylarý kavrama yeteneði, nüfuzu nazar), ikincisine
kararlýlýk denir.
Çarpýþma savaþýn bütün dikkatleri üzerine çeken en karakteristik bir olayýdýr; öte yandan, zaman ve mekan [sayfa 98] da çarpýþmanýn önemli unsurlarýdýr; süratli kararlar vermek durumunda olan
süvarinin ordunun baþlýca sýnýfý olduðu dönemlerde bu özellikle
böyleydi. Süratli ve doðru bir karar fikri böylece bu iki unsurun
deðerlendirilmesinden doðmuþtur. Bu fikri ifade etmek için, sadece gözle yapýlan deðerlendirmeler için kullanýlan bir deyim benimsenmiþtir. Bir çok savaþ sanatý öðretmenleri ona bu nedenle bu
sýnýrlý anlamý vermiþlerdir. Ama zamanla coup doeil icra anýnda
verilen bütün doðru kararlar için, örneðin en isabetli saldýrý noktasýný bulmak, v.b. gibi kararlar için kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Böylece coup doeil deyince artýk sadece görme organýmýz olan maddi gözü deðil, daha çok akýl gözünü anlar olduk. Tabii bu deyim,
ifade ettiði þeyin kendisi gibi, daha ziyade taktik alanda önemli bir
yer tutar; ancak strateji alanýnda da az çok önemli sayýlabilir, çünkü stratejide de çabuk kararlara sýk sýk ihtiyaç görülür. Bu kavramý, coup doeil deyiminin delâlet ettiði fazla mecazi ve sýnýrlý muhtevasýndan sýyýracak olursak, sýradan bir aklýn ya hiç göremediði
ya da ancak meseleyi uzun boylu inceledikten ve üzerinde derin
derin düþündükten sonra gördüðü bir gerçeði hemencecik kavrama yeteneðinin (sürati intikalin) kastedildiðini söyleyebiliriz.
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Kararlýlýk cesaretin özel bir duruma uygulanmasýdýr; bir karakter özelliðine dönüþürse, bir zihin alýþkanlýðý halini alýr. Burada
söz konusu olan maddi tehlike karþýsýndaki cesaret deðil, sorumluluklar karþýsýnda, yani bir anlamda manevi tehlike karþýsýnda
gösterilen cesarettir. Buna Fransýzcada courage desprit* denir, çünkü zihnin mahsulü olduðu kabul edilir; oysa aslýnda her türlü cesaret zihnin deðil, mizacýn bir özelliðidir. Sadece zeka cesareti gerektirmez: nitekim en zeki insanlarýn çoðu zaman cesaretten yoksun
olduklarýný görürüz. Zeka önce cesaret duygusunu uyandýrmalý,
sonra da onu beslemeli [sayfa 99] ve desteklemelidir, çünkü nazik ve
kritik durumlarda insan düþüncelerinden çok duygularý ile hareket
eder.
Kararlýlýða, dürtülerimiz bize yol göstermeye yetmediði zaman, þüphenin azaplarýný ve tereddüdün tehlikelerini gidermek
görevini vermiþ bulunuyoruz. Gerçi konuþma dilinde kararlýlýk sözcüðünü, tehlikeli iþlerden hoþlanmak, kahramanlýk, cüret, gözüpeklik gibi çeþitli anlamlarda kullanýrýz. Fakat bir kimse, ister sübjektif ister objektif, ister doðru ister yanlýþ olsun, yeterli etkenlerle harekete geçmiþse, artýk onun kararlýlýðýndan bahsetmeye mahal yoktur, çünkü o zaman kendimizi onun yerine koymuþ ve onda mevcut olmayan þüphelerin varlýðýný kabul etmiþ oluruz.
Burada sadece kuvvetten veya zayýflýktan bahsedebiliriz, baþka hiç bir þeyden deðil. Bilgiçlik taslayarak konuþma dilinde raslanýlan bu küçük yanlýþlýðý mesele yapmak ve bu konuda bir polemik açmak niyetinde deðiliz; bunlarý sadece haksýz itirazlarý önlemek için hatýrlattýk.
Þüphe halini ortadan kaldýran bu kararlýlýk ancak zekanýn
eseri olabilir, daha doðrusu zekanýn özel bir eðiliminden doðar.
Üstün bir zeka ile elveriþli duygularýn birleþmesi kararlýlýðý oluþturmaz. Bazý insanlar en çetin sorunlar karþýsýnda büyük bir kavrama
yeteneði gösterdikleri ve büyük sorumluluklarý yüklenmekten de
kaçýnmadýklarý halde, güç durumlarda karar vermek kabiliyetinden yoksundurlar. Cesaretleri ve zekalarý aralarýnda iþbirliði yapmayan ayrý þeylerdir, onun için kararlýlýk diye bir þey çýkmaz ortaya. Kararlýlýk cesaretin zorunluluðunu gösteren ve iradeyi etkileyen
* Manevi cesaret. Clausewitz. coup doeil gibi, bu deyimi de Fransýzca olarak
kullanmýþtýr. (Ç.N.)
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aklýn eseridir. Güçlü kafalarda kararlýlýðý oluþturan þey, insanýn tüm
korkularýný, zaaflarýný ve tereddütlerini yenen zekanýn bu son derece özel eðilimidir. Onun için vasat bir zekaya sahip olan insanlar,
kanýmýzca, hiç bir zaman kararlý olamazlar. Bazý güç durumlarda
tereddüt etmeden harekete geçtikleri olur; ama bunu düþünmeden
yaparlar, düþünmeden hareket eden bir insanýn ise kararsýzlýk içinde
[sayfa 90] bocalamayacaðý açýktýr. Zaman zaman baþarýlý da olabilir.
Ama tekrar edelim ki, askeri dehanýn varlýðýný gösteren, elde edilen sonuçlarýn ortalamasýdýr.
Bu iddiamýz, son derece kararlý fakat hiç bir düþünce derinliði olmayan pek çok hafif süvari subaylarý tanýmýþ kimselerce yadýrganabilir. Ancak onlara þunu hatýrlatalým ki, burada söz konusu
plan derin düþünebilme yeteneði deðil, zekânýn özel bir eðilimidir.
Evet, biz kararlýlýðýn zekanýn özel bir eðilimine baðlý olduðuna, bunun da parlak bir kafadan çok kuvvetli bir kafaya vergi olduðuna inanýyoruz. Kararlýlýðýn bu oluþumunu doðrulamak için þunu
da ekleyelim ki, küçük bir rütbede iken en büyük kararlýlýðý göstermiþ olan pek çok insanlarýn daha yüksek bir mevkiye geçer geçmez bu yeteneklerini yitirdiklerinin pek çok örnekleri vardýr. Karar
vermek ihtiyacýný hissettikleri halde, bir hata yapmanýn tehlikelerini sezerler ve görevlerine alýþýk bulunmadýklarýndan zekalarý baþlangýçtaki gücünü kaybeder; bu kararsýzlýðýn doðurduðu tehlikenin
farkýna vardýklarý ölçüde korkaklýklarý daha da artar, eskiden akýllarýna estiði gibi hareket etmeye alýþmýþ olduklarýndan elleri ayaklarý
kesilir.
Coup doeil ve kararlýlýktan söz açýlmýþken, bunlara yakýn
bir özellik olan soðukkanlýlýktan da bahsedelim. Beklenmeyenin
o kadar geniþ bir yer tutuþu bir alanda soðukkanlýlýðýn rolü büyüktür, çünkü soðukkanlýlýk beklenmeyenin üstesinden gelmenin üstün
bir biçimidir. Umulmadýk bir söze verilen karþýlýktaki hazýrcevaplýðý nasýl takdir ediyorsak, birdenbire ortaya çýkan bir tehlikeye
çabucak çare bulmak þeklinde tecelli eden soðukkanlýlýðý da öylesine takdir ederiz. Yerinde olmak þartýyla bu hazýrcevaplýðýn ya da
bulunan çarenin olaðanüstü bir yönünün bulunmamasý önemli
deðildir. Çünkü uzun uzun düþünüldükten sonra yapýlan birþeyin
veya söylenilen bir sözün bizi fazla etkilememesine karþýlýk, zekanýn ani bir kýpýrtýsý hoþumuza gidebilir. Soðukkanlýlýk deyimi, zekanýn [sayfa 91] saðladýðý yardýmýn kolaylýðýný ve çabukluðunu çok uy-
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gun bir biçimde ifade etmektedir.
Ýnsana vergi bu asil nitelik bir zihin özelliði mi yoksa dengeli
bir yaradýlýþýn belirtisi midir? Bu duruma göre deðiþir, ancak soðukkanlýlýkta herhalde her ikisinin de payý vardýr. Hazýrcevaplýk daha
ziyade bir sürati intikal iþidir; beklenmedik bir tehlike karþýsýnda
uygun bir çare bulmak ise daha ziyade dengeli bir mizacý, saðlam
bir kafa yapýsýný gerektirir.
Savaþ ortamýný oluþturan dört unsura, yani tehlike, fiziki
çaba, belirsizlik ve tesadüf unsurlarýna toplu bir bakýþ atfedecek
olursak, bu huzur bozucu ortam içinde güven ve baþarý þansý ile
ilerleyebilmek için büyük bir fizik ve moral güce ihtiyaç bulunduðu kolayca anlaþýlýr. Askeri yazarlar ve tarihçiler þartlarýn doðurduðu
deðiþik durumlara göre, bu güce enerji, dayanýklýlýk, sebat, karakter ve zihin kuvveti adýný verirler. Kahramanlýðýn bütün bu
belirtilerine, þartlara göre deðiþen bir irade gücü gözüyle bakýlabilir
ve aslýnda ayný þey olduklarý söylenebilir; ancak aralarýndaki yakýn
iliþkilere raðmen, bu manevi nitelikler tek bir özelliðe indirgenemez. Onun için bunlarý, sýrf karþýlýklý iliþkilerini ortaya çýkarmak
için de olsa, biraz daha yakýndan incelemeyi uygun buluyoruz.
Fikirlerimizi açýklýða kavuþturmak için, ilk önce þu noktayý
belirtelim ki, komutanýn bu manevi gücüne ister aðýrlýk, ister þans,
ister direnç diyelim, veya baþka ne ad verirsek verelim, bu ancak
çok küçük bir ölçüde düþmanýn hareketine, direnmesine veya baskýsýna baðlýdýr. Düþmanýn faaliyeti komutaný ancak bir insan olarak doðrudan doðruya etkiler, yaksa onun komutan sýfatýyla giriþeceði hareketi etkilemez. Düþman iki saat yerine dört saat direnirse,
komutan iki saat yerine dört saat tehlikede kalýr. Bu komutanýn
rütbesi yükseldikçe önemi azalan bir keyfiyettir. Baþkomutan için
bunun ne önemi olabilir? Hiç!
Ýkincisi, düþmanýn mukavemeti komutaný doðrudan doðruya
etkiler, çünkü mukavemet uzadýkça araç kayýplarý [sayfa 92] artacak
ve bu da komutana sorumluluk yükleyecektir. Ýþte komutanýn irade gücü ilk kez bu vesile ile, bu endiþe verici düþünceler nedeniyle sýnanmýþ olacaktýr. Fakat bütün bunlara raðmen, bu komutanýn taþýmak zorunda bulunduðu yüklerin en aðýrý olmaktan uzaktýr, çünkü bunun hesabýný ancak kendisine karþý vermek durumundadýr. Fakat düþman mukavemetinin bütün diðer etkileri, komutanýn emri altýnda bulunan askerler üzerinde kendilerini göste-
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recek ve geri teperek komutana yüklenecektir.
Askerle cesur ve moralleri yüksek olduðu sürece, komutan
amacýný gerçekleþtirmek için nadiren büyük bir irade gücü göstermek zorunda kalacaktýr. Fakat güçlükler meydana çýkar çýkmaz 
ki büyük muharebelerde bu kaçýnýlmazdýr iþler artýk iyi yaðlanmýþ
bir makina gibi yolunda gitmez, yani her þey kendiliðinden olmaz.
Tersine, makinanýn kendisi direnç göstermeye baþlar ve iþte bu
direnci kýrmak komutan hesabýna büyük bir irade gücünü gerekli
kýlar. Kimi askerlerde sýk sýk böyle bir eðilime raslanýrsa da, itaatsizlik ve karþý gelme bu direncin tek nedeni deðildir. Bütün maddi
ve manevi güçlerin çözülmesi, bunun yarattýðý genel çöküntü, kanlý
fedakarlýklarýn komutanýn önce kendinde sonra bütün adamlarýnda yenmek zorunda olduðu yürekler acýsý görüntüsü, kendisine
doðrudan doðruya ya da dolaylý olarak intikal ettirilen bütün o izlenimler, duygular, kuþkular ve özlemler: iþte makinanýn bozulduðu
asýl bunlardan belli olur. Erlerin gücü birbiri ardýndan çöktükçe,
iradeleri artýk bu gücü korumaya yetmedikçe, kitlelerin tüm iç direncinin aðýrlýðý komutanýn omuzlarýna yüklenir, bütün aðýrlýk komutanýn iradesine biner. Komutanýn kalbindeki ateþ, kafasýndaki kývýlcým artýk hiç durmadan bütün öteki askerlerin cesaretini kamçýlamak, kalplerindeki umut ýþýðýný yeniden yakmak zorundadýr. Ancak bu görevini gereði gibi yerine getirebildiði ölçüde kitlelerin
kontrolünü elinde tutabilecek, onlarýn baþýnda kalabilecektir. Kendi cesareti baþkalarýnýn cesaretini körüklemeye [sayfa 93] yetmezse,
kendisi de kitlelerin seviyesine düþecek, tehlikeden kaçan ve utanç
nedir bilmeyen hayvan tabiatýnýn aþaðýlýk bataklýklarýna saplanacaktýr. Ýþte büyük þeyler yapmak isteyen bir komutanýn cesareti ve
moral gücü ile omuzlamak zorunda bulunduðu güçlükler! Bu güçlükler komutanýn emrindeki birliklerin büyüklüðü ile orantýlý olarak artar; yükün altýndan kalkabilmek için, bu kuvvetlerin komutanýn rütbesi ne kadar yüksekse o kadar çok olmasý gerekir. Hareketteki enerji bu hareketi meydana getiren saikin kuvvetini ifade
eder, bu saik ister akýl ister duygusal olsun. Bununla birlikte, büyük
bir kuvvet gösterisinin söz konusu olduðu hallerde duygusal etkenler genellikle eksik olmaz.
Muharebenin çetin çabasý içinde insan kalbini dolduran asil
duygularýn en güçlü ve en devamlýsýnýn þan ve þeref ihtirasý olduðunda kuþku yoktur. Alman dili her nedense Ehrgeiz (þerefe su-
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samýþlýk) ve Kuhmsucht (þan peþinde koþma) gibi iki yerici deyim
kullanarak bu konuda biraz insafsýz davranmýþ, aslýnda övgüye
layýk olan bu tutkuyu küçümsemiþtir. Ruhun bu büyük özlemlerinin kötüye kullanýlmasý kuþkusuz en çok savaþta insanlýða karþý
isyan ettirici suçlar iþlenmesine, korkunç haksýzlýklara yol açmýþtýr;
ama buna raðmen bu duygular, kökenlerine bakýlacak olursa, insan tabiatýnýn en asil duygularýdýr ve savaþ zamanýnda bu dev cüsseye bir ruh veren canlandýrýcý etkenlerdir. Baþka duygular daha
yaygýn olabilirlerse de, ve bunlardan bazýlarý vatan aþký, bir fikre
fanatik bir baðlýlýk, intikam ve her türlü coþkunluk gibi daha yüksek görünebilirlerse de, hiç biri þan ve þeref tutkusunun yerini tutmaz. Sözünü ettiðimiz diðer duygular genellikle büyük kitleleri harekete geçirebilirler ve coþturabilirler, ama liderde arkadaþlarýndan daha büyük iþler baþarmak arzusunu uyandýrmazlar; oysa bu
arzu, mevkiinin adamý olmak isteyen bir lider için vazgeçilmez bir
þarttýr. Bu öteki duygular, ihtiras gibi, liderin yönettiði askeri hareketi kendi öz malý saymasýný saðlamazlar: ihtirastan yoksun bir
lider onu en iyi þekilde [sayfa 94] kullanmaya, bir tarla gibi alýn teriyle
sürmeye ve ürünün mümkün olduðu kadar bereketli olmasý için
özenle ekmeye çalýþmaz. Oysa, en küçük rütbelisinden en büyük
rütbelisine kadar her komutanýn ortak malý olmasý gereken bu
özlemler, bu enerji, bu rekabet ruhu, bu itici unsurlardýr ki, bir ordunun etkinliðini arttýrýr ve zaferini hazýrlar. Ve bunlarýn hepsinin
baþý olan insana gelince, soruyoruz: Ýhtirastan yoksun büyük bir
komutan, büyük bir savaþ lideri hiç görülmüþ müdür? Böyle bir
þeyi düþünmeye bile imkan var mýdýr?
Dayanýklýlýk veya metanet tek bir darbenin etkisine karþý
iradenin direnme gücünü ifade eder; sebat ise süre ile ilgilidir. Bu
iki deyim arasýnda ne kadar yakýn bir benzerlik bulunursa bulunsun, hatta biri çok zaman diðeri yerine kullanýlsa bile, ikisini birbirine karýþtýrmamak gerekir, çünkü bir tek þiddetli darbeye karþý
koyan dayanýklýlýk sadece kuvvetli bir duygudan ileri gelebildiði
halde, sebat daha ziyade zekânýn desteðini gerektirir. Gerçekten
de, bir hareket ne kadar uzarsa, o kadar hesaplý ve planlý olduðu
anlaþýlýr ve sebat da gücünü kýsmen bundan alýr.
Ruh kuvvetine veya his kuvvetine daha yakýndan bakacak
olursak, ilk akla gelen soru þu olur: Bundan neyi anlamak gerekir?
Bu elbette duygularýn veya tutkunun ifadesinde görülen
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þiddet deðildir, çünkü böyle bir þey dil kurallarýna aykýrý olurdu.
Bundan anlaþýlmasý gereken, en þiddetli heyecanýn ortasýnda, en
kuvvetli ihtiraslarýn kasýrgasýnda bile aklýn sesine kulak vermek
yeteneðidir. Bu yetenek sadece zekâ kuvvetine mi baðlýdýr? Bundan emin deðiliz. Üstün bir zekâya sahip insanlarýn zaman zaman
kendilerine hakim olamamalarý hiç bir þey kanýtlamaz, çünkü kendi kendine hakim olabilme belki özel bir zekâ biçimini, geniþ olmaktan ziyade güçlü bir zekâyý gerektirir. En þiddetli heyecan anlarýnda bile serinkanlýlýðýmýzý muhafaza edebilme ve aklýmýzla hareket edebilme yeteneðinin, kendine hakim olma dediðimiz yeteneðin [sayfa 95] doðrudan doðruya insanýn tabiatýndan geldiðini söylersek belki gerçeðe daha çok yaklaþmýþ oluruz. Bu aslýnda yürekli
ve güçlü insanlarda tutkularýn taþkýnlýðýný, onlarý yok etmeden dengeler. Aklýn hakimiyetini saðlayan sadece bu dengedir. Bu dengenin kendisi de onur duygusundan, soylu bir gururdan baþka bir
þey deðildir. Ýnsan yaradýlýþýnýn gereði olarak en zor durumlarda
bile akýl ve muhakeme kabiliyetinden nasibi olan bir varlýk gibi hareket etmek ister. O halde diyebiliriz ki yürekli ve güçlü bir insan,
en þiddetli heyecanlarýn etkisinde bile dengesini kaybetmeyen bir
insandýr.
Ýnsan tabiatlarýnýn çeþitliliðine bir göz atacak olursak, ilk önce lenfatik veya tasasýz dediðimiz duygusal yönleri çok zayýf insanlara raslarýz.
Daha sonra, çok duygusal fakat duygularý hiç bir zaman belirli bir dereceyi aþmayan insanlar gelir ki, bunlara da hassas fakat,
sakin deriz.
Üçüncü olarak, çok kolay heyecanlanan, duygularý saman
alevi gibi çabucak parlayýp sönen insanlar vardýr.
Dördüncü ve son olarak da, olur olmaz þeylerden heyecanlanmayan, duygularý çabucak ve birdenbire deðil, yavaþ yavaþ alevlenen fakat bir kere uyanýnca da güçtü ve sürekli bir nitelik taþýyan
insanlara raslarýz. Bunlar kuvvetli, derin ve gizli tutkularý olan insanlardýr.
Ýnsanlar arasýndaki bu karakter farklarý belki insan organizmasýna hükmeden fiziki güçlerin sýnýrýnda yatmakta ve sinir sistemi dediðimiz, bir yandan maddeye bir yandan ruha yaklaþan karýþýk organizmaya baðlý bulunmaktadýr. Ama biz, sýnýrlý felsefi yeteneklerimizle bu karanlýk dehlizlere girmekten kaçýnacaðýz. Ancak
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bu farklý karakterlerin askeri harekât üzerindeki etkileri üstünde
bir an durmak ve bunlardan ne ölçüde büyük bir karakter kuvveti
beklenebileceðini göstermek belki yararlý olacaktýr.
Tasasýz bir insan kolay kolay dengesini kaybetmez, ancak
her türlü enerji yokluðunu kuþkusuz bir karakter kuvveti sayamayýz.
Bununla birlikte, savaþ zamanýnda bu [sayfa 96] türlü insanlarýn, sürekli istikrarlarý nedeniyle, tek yanlý da olsa, belirli bir yetenekten
yoksun olduklarý söylenemez. Eylemin müspet saiki, yani itici güç,
dolayýsýyla faaliyet çoðu zaman eksiktir bu gibi insanlarda, ama
yaptýklarýný da hiç bir zaman yüzlerine gözlerine bulaþtýrmazlar.
Ýkinci kategorideki insanlarýn özelliði, küçük þeyler karþýsýnda
kolayca tepki gösterdikleri halde büyük olaylar karþýsýnda hemen
paniðe kapýlmalarýdýr. Bu tip insanlar zor durumda bulunan birisinin hemen yardýmýna koþmaktan geri kalmazlar, fakat bütün bir
milletin felaketi onlarý harekete geçirecek yerde sadece bellerini
büker.
Savaþta bu insanlar ne faaliyet göstermekten ne de dengelerini muhafaza etmekten geri kalmazlar, ama hiç bir zaman, güçlü
bir zekânýn rehberliði olmadýkça, büyük bir iþ baþaramazlar. Kuvvetli
ve baðýmsýz bir zekâ ise bu tip bir yaradýlýþla nadiren baðdaþýr.
Pratik hayata bile kolay intibak edemeyen öfkeli, çabuk parlayan mizaçlar savaþa hiç gelmezler. Gerçi itici güçlerinin þiddeti
bir avantaj sayýlabilirse de, bunlarda istikrar yoktur. Bununla birlikte, bu insanlarýn duygusallýðý cesarete ve hýrsa yönelirse, küçük
rütbelerde bazen yararlý olabilirler, çünkü küçük rütbeli komutanlara tevdi edilen savaþ hareketleri genellikle kýsa süreli olur. Bu
gibi hallerde cesaretli bir karar, ruh kuvvetinin tek bir atýlýmý çoðu
zaman yeterli olabilir. Cüretli bir saldýrý, yürekten gelen bir ileri!
komutu bir kaç lâhzanýn iþidir; halbuki savaþ alanýnda þiddetli bir
karþýlaþma bütün bir gün sürebilir, bir seferin süresi ise bir yýlý bile
gerebilir.
Duygularýnýn þiddeti yüzünden bu tip insanlar dengelerini
muhafaza etmekte iki misli güçlük çekerler. Onun için sýk sýk serinkanlýlýklarýný kaybederler, bu da savaþta en büyük kusurdur. Ancak aþýrý derecede hassas ve heyecanlý insanlarýn hiç bir zaman
güçlü olamayacaklarýný, yani þiddetli bir duygunun etkisi altýnda
kaldýklarý zaman hiç bir þekilde dengelerini muhafaza [sayfa 97] edemeyeceklerini iddia etmek deneylere aykýrý olur. Genel kural ola-
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rak soylu bir yaradýlýþa sahip olduklarýna göre, niçin haysiyetlerine
düþkün olmasýnlar? Bu duygudan nasipleri olmadýðý söylenemez,
ancak çoðu zaman etkili olmak fýrsatýný bulamazlar. Ýlk taþkýnlýk
geçtikten sonra, genellikle kuvvetli bir aþaðýlýk duygusunun kurbaný olurlar. Eðitimle, ya da tecrübe ile ve kendi kendilerini yoklayarak ergeç kendilerine fazla güvenmemeyi ve anlarýnda içlerinde
taþýdýklarý zýt kuvvetlerin farkýna varmayý öðrenirlerse, onlar da büyük
bir ruh kuvvetine sahip olduklarýný ispat edebilirler.
Nihayet kolay kolay heyecanlanmayan fakat bir kere heyecanlanýnca da duygularý þiddetle coþup kabaran insanlar vardýr; bunlarla öncekiler arasýndaki fark, kor ile alev arasýndaki farkýn aynýdýr. Bunlar, dev güçleri sayesinde, muazzam kitleleri harekete geçirmeye en çok muktedir olan insanlardýr. Duygularý kitlelerin hareketine benzer: yavaþ fakat karþý konulmasý imkansýz.
Bu insanlar, bundan öncekiler gibi, duygularýnýn etkisinde
kalmaya ve sonradan yüzleri kýzaracak þekilde kendilerinden geçmeye çok daha az namzettirler, ama bunlarýn da dengelerini hiç
bir zaman kaybetmediklerini veya kör bir tutkunun kurbaný olmadýklarýný iddia edecek olursak deneyler bizi bir kez daha yalanlar.
Aksine, gururdan ve kendilerine hakim olmak yeteneðinden yoksun
olduklarý, ya da bu duygularý yeteri kadar aðýrlýk taþýmadýðý takdirde, baþlarýna gelecek budur.
Uygar olmayan milletlere mensup büyük adamlarda bunun
örneklerine sýk sýk raslanýr. Çünkü entelektüel seviyenin düþüklüðü
daima tutkularýn hakimiyeti için elveriþli bir ortam yaratýr. Fakat
yüksek bir uygarlýða sahip milletlerin en kültürlü sýnýflarý arasýnda
da bunun pek çok örneklerine raslamak mümkündür. Orta çaðlarda ruhsatsýz avcýnýn ormanlarda koþan geyiðe zincirlenmesi gibi
bu insanlar da ihtiraslarýnýn coþkusu ile oradan oraya sürüklenip
dururlar.
Bir kez daha tekrar edelim: irade gücü, þiddetli [sayfa 98] duygulardan baþka bir þey tanýmayan insana deðil, en kuvvetli heyecanlarýn etkisi altýnda bile nefsine hakim olmasýný bilen ve kalbini
kasýp kavuran kasýrgaya raðmen muhakeme yeteneðini ve inançlarýný kaybetmeyen, fýrtýnaya tutulan bir gemideki pusulanýn ibresi gibi saðduyusu hiç bir zaman þaþmayan insana vergidir.
Karakter kuvveti, ya da sadece karakter, inançlara sýmsýký
baðlý kalmayý, inançlarýnda hiç bir zaman sarsýlmamayý ifade eder:
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bu inançlar ister bizim öz yargýmýzýn ister baþkalarýnýn yargýsýnýn
mahsulü olsun, ister prensiplere, fikirlere, geçici esinlere dayansýn,
ister aklýn baþka bir faaliyetinin eseri olsun. Kuþkusuz bu tür bir
saðlamlýk, inançlarýn kendileri sýk sýk deðiþiyorsa söz konusu olamaz; bu deðiþiklikler mutlaka dýþ etkenlerden ileri gelmeyebilir.
Kendi öz zekamýzýn sürekli faaliyetinin ürünü olabilirler, bu da
kuþkusuz belirli bir istikrarsýzlýða delâlet eder. Her dakika fikir deðiþtiren bir insan elbette hiç bir zaman karakter sahibi bir insan sayýlamaz, bu deðiþiklikler sadece iç etkenlere baðlý olsa bile. Dolayýsýyla bu yetenek istikrarlý inançlarý gerektirir. Bunun da çeþitli nedenleri vardýr. Bu inançlar insanýn içine köklü olarak yerleþmiþ, bu
itibarla da deðiþmeleri söz konusu olmayan açýk-seçik, berrak inançlar olabileceði gibi, entelektüel faaliyetin eksikliði yüzünden
deðiþmeyen inançlar da söz konusu olabilir; tembel ve tasasýz insanlarda bu duruma sýk sýk raslarýz. Öte yandan, zihnin egemen
bir ilkesinden doðan kesin bir iradi hareket her türlü fikir deðiþikliðine bir ölçüde engel olabilir. Oysa savaþta, ruhun maruz bulunduðu þiddetli izlenimlerin çokluðu ve bütün inançlarýmýzý, bütün
bilgilerimizi altüst eden þüphe nedeniyle, insaný tuttuðu yoldan
saptýran ve hem kendisinden hem baþkalarýndan kuþkulanmaya
iten etkenler insan faaliyetlerinin baþka her hangi bir alanýnda olduðundan çok daha fazladýr.
Iztýrap ve tehlikenin yürek paralayýcý manzarasý, fikri inançlarýn kolayca üstesinden gelen duygular yaratýr; ve her tarafa yayýlan alacakaranlýk içinde görüþ [sayfa 99] derinliði ve berraklýðý o kadar azalýr ki, bu deðiþiklikleri anlamak ve baðýþlamak daha kolay
olur. Eylemlerimiz ancak tahmin veya sezgi yolu ile varýlan gerçeklere dayanýr. Onun içindir ki, savaþta görüþ ayrýlýklarý çok daha büyük olur ve her yandan kopup gelen izlenimler durmadan inançlarýmýzý sarsar. En vurdumduymaz bir insan bile bunlara karþý kendisini savunamaz, çünkü bu izlenimler o kadar kuvvetli, o kadar
canlýdýr ki, durmadan hem aklýmýzý hem duygularýmýzý bombardýman ederler.
Yüksek bir görüþ açýsýndan hareket ederek eyleme yön veren genel fikir ve ilkeler ancak derin ve berrak bir muhakeme yeteneðinin mahsulü olabilirler, ve derhal karara baðlanmasý gereken konular bu ilkeler karþýsýnda, tabir caizse, askýya alýnmýþ olur.
Ama iþte asýl zorluk, o anda aklýmýza gelen çeþitli fikirlere ve olay-
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larýn ters akýþýna raðmen önceki düþünce ve yargýlarýmýzýn sonuçlarýna sýmsýký baðlý kalmaktadýr. Özel durumlarla ilkeler arasýnda,
çoðu zaman gözle görülür bir mantýki sonuçlar zinciri ile kapatýlamayacak bir mesafe vardýr. Ýþte o zaman insanýn kendisine güvenmesi ve biraz da þüpheci olmasý büyük yararlar saðlar. Burada
yapýlacak iþ, her türlü düþünceden baðýmsýz olarak onu kontrol
eden emredici bir prensibe baþvurmaktýr; bu prensip, þüphe halinde ilk fikrimizde ýsrar etmemizi ve kuvvetli bir inanç bizi buna zorlamadýkça fikrimizi deðiþtirmememizi emreder. Uzun süreden beri
denenmiþ prensiplerin üstün gerçeðine olan sarsýlmaz inancýmýz,
o anda cereyan eden geçici olaylarýn bütün þiddetlerine raðmen
göründüklerinden daha az önemli olduklarý gerçeðini unutmamýzý
önleyecektir. Þüpheli hallerde önceki inançlarýmýza tanýyacaðýmýz
bu öncelik ve onlara baðlý kalýþýmýz sayesinde giriþimlerimiz, karakter dediðimiz þeyi meydana getiren istikrar ve tutarlýlýða kavuþmuþ olur.
Dengeli bir mizacýn karakter kuvvetine ne ölçüde katkýda
bulunduðunu anlamak kolaydýr. Onun için büyük bir moral güce
sahip olan insanlar genellikle karakter sahibi olan insanlardýr. [sayfa
100]

Karakter gücünden söz etmiþken, onun soysuzlaþmýþ bir
þekli üzerinde de durmamýz gerekir: inatçýlýk.
Belirli durumlarda karakterin nerede bittiðini ve inatçýlýðýn
nerede baþladýðýný saptamak genellikle çok zordur. Buna karþýlýk,
ikisi arasýndaki soyut farký tayin etmek o kadar zor deðildir.
Ýnatçýlýk bir zekâ eksikliði deðildir; üstün bir muhakeme yeteneðine boyun eðmemekte direnmeyi tanýmlayan bir deyimdir.
Bunu da zekâya mal etmek yanlýþtýr, çünkü zekâ muhakeme yeteneðinden baþka bir þey deðildir. Ýnatçýlýk mizaca ait bir kusurdur.
Ýradenin bu bir çeþit eðilmezliði, her türlü karþý fikre karþý bu tahammülsüzlük aslýnda bencilliðin özel bir biçiminden baþka bir
þey deðildir. Ýnatçý insan sadece kendi ruhi faaliyetlerinin emirlerine uyar ve baþkalarýnýn da sadece bu emirlere uymasýný ister. Buna bir çeþit kendini beðenmiþlik de diyebilirdik, ama aslýnda bunun da ötesinde bir þeydir. Kendini beðenmiþlik dýþ görünüþle yetinir, oysa inatçýlýk bir þehvettir.
O halde, somut görüþlere karþý direnme daha saðlam temellere dayanan bir inancýn veya daha üstün bir prensibe baðlýlýðýn
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sonucu deðil de, sadece bir karþý çýkma hevesinin mahsulü olduðu takdirde, karakter kuvvetinin inatçýlýða dönüþtüðünü söyleyebiliriz. Bu tanýmlamanýn, yukarda belirttiðimiz gibi, pratik yararý pek
yoksa da, hiç deðilse inatçýlýðý karakter kuvvetinin daha yoðun bir
biçimi olarak görmemize engel olacaktýr. Gerçi ikisi birbirine paralel, birbirine yakýn þeyler gibi görünürlerse de, aslýnda bambaþka
þeylerdir; hatta inatçýlýk karakter kuvvetinin daha yoðun bir biçimi
olmaktan o kadar uzaktýr ki, zekâ eksikliði yüzünden karakterleri
de zayýf olan çok inatçý insanlara sýk sýk raslarýz.
Çok büyük bir askeri komutanýn bu seçkin vasýflarýnda, mizaç ile zekânýn iþbirliði yapmalarýný saðlayan nitelikleri böylece
gördükten sonra, þimdi de savaþ faaliyetinin bir baþka özelliði üzerinde durmamýz gerekiyor. Bu çok belirgin olmasýna raðmen belki
savaþýn en [sayfa 101] önemli özelliði deðildir, çünkü sadece zihni yeteneklere ihtiyaç gösterir, insanýn mizacý ve duygusal yapýsý ile pek
ilgili deðildir. Savaþ ile arazi, yani ülke veya toprak arasýndaki baðlantýdan söz etmek istiyoruz.
Ýlk önce bu baðlantýnýn sürekli olduðunu, örgütlenmiþ bir
ordu tarafýndan giriþilen bir savaþ harekâtýnýn belirli bir yerin dýþýnda
cereyan ettiðini tasavvur etmeye imkan bulunmadýðýný belirtelim.
Ýkinci olarak, bu iliþki, tüm kuvvetlerin harekâtýný deðiþikliðe uðrattýðý ve bazan da tamamen deðiþtirdiði için büyük bir önem taþýr.
Üçüncüsü, belirli bir mevkiin en küçük ayrýntýlarýný ilgilendirebileceði gibi, ülkenin en geniþ sahalarýný da kapsayabilir.
Bundan çýkan sonuç þudur ki, bir yandan savaþ, öbür yandan arazi ve ülke arasýnda mevcut iliþki savaþa çok özel bir nitelik
bahþeder. Bu unsurlarla ilgili diðer beþeri faaliyetleri düþünecek
olursak bahçývanlýk, tarým, inþaat, su iþleri, madencilik, avcýlýk, orman iþletmeciliði gibi bunlarýn hepsinin çok sýnýrlý bir alana inhisar ettiklerini, bu itibarla bu alaný, kýsa bir zamanda yeteri kadar
kesinlikle yoklamanýn mümkün bulunduðunu görürüz. Fakat savaþta komutan, içinde harekâta giriþtiði alaný müttefiki saymalýdýr.
Bu alaný gözleriyle ölçüp biçmesine, ne kadar þiddetle arzu ederse
etsin baþtan baþa yoklamasýna, ve durmadan meydana gelen deðiþiklikler nedeniyle tam olarak tanýmasýna ve keþfetmesine imkan
yoktur. Kuþkusuz düþman da genellikle ayný durumdadýr; ama zorluk, iki taraf için ayný da olsa, yine zorluktur, ve yeteneði veya tecrübesi sayesinde onu yenmeyi baþaran taraf daha elveriþli bir du-
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ruma geçer; bundan baþka, bu zorluk ancak genel olarak iki taraf
için eþittir, yoksa özel durumlarda bu mutlaka öyle olmayabilir,
hatta bu durumlarda genellikle taraflardan biri (savunmada olan
taraf) araziyi öteki taraftan daha iyi bilir.
Bu çok özel güçlüðü yenmek kendine özgü bir zihni yetenek ister ki, buna, biraz dar bir deyim de olsa (Ortsinn) (yön tayini
sezgisi) diyoruz. Bu, her hangi bir ülkenin veya bölgenin geometrik durumunu süratle [sayfa 102] kavramak ve böylece her zaman
kolaylýkla yolunu bulmak yeteneðidir. Bunun bir hayal etme iþi
olduðu açýktýr. Bu idrak kuþkusuz kýsmen gözle kýsmen zekâ ile
elde edilir. Zekâmýz, bilime ve deneye dayanan muhakemenin
desteði ile eksik olaný tamamlar, ve bu gözle görülene eklenince
bir bütün meydana gelir. Ancak bu bütünün zihnimize canlý bir
þekilde yansýyabilmesi, bir resim halini alabilmesi için, beynimize
çizilen bir harita örneði sabit kalabilmesi ve teferruatýnýn durmadan kopup ayrýlmamasý için, hayal gücü dediðimiz bir zihni yeteneðe ihtiyacýmýz vardýr. Eðer bir büyük þair veya ressam ilham perisine böyle bir görev yükledik diye alýnacak olursa, uyanýk bir orman korucusunun birinci sýnýf bir hayal gücüne sahip olabileceði
iddiasý karþýsýnda omuz silkerse, hemen söyleyelim ki bu deyimi
burada çok sýnýrlý bir anlamda kullanýyor, hayal gücüne çok mütevazi bir görev yüklüyoruz. Ama bu hizmet ne kadar küçük bir hizmet olursa olsun, yine de bir doða vergisi olmak gerekir. Çünkü bu
nitelikten hiç nasibimiz olmazsa, her þeyi yerli yerinde, berrak ve
tutarlý bir þekilde, sanki gözümüzün önünde imiþ gibi görmek imkansýzlaþýr. Gerçi kuvvetli bir hafýzanýn bu konuda çok yararlý olacaðýný kabul ediyoruz; ama acaba hafýza özerk bir yetenek midir,
yoksa eþyayý gözümüzün önünde canlandýrabilme yeteneðinin bir
sonucu olarak mý bunlar hafýzamýzda daha kolaylýkla tespit edilebilmektedir? Ýþte hakkýnda kesin bir yargýya varmaktan sakýndýðýmýz bir sorun, çünkü bu iki zihni melekeyi ayrý ayrý düþünmek bize
bir çok bakýmlardan oldukça zor görünmektedir.
Alýþkanlýk ve tecrübenin, kavrama yeteneði ile birlikte bu
konuda büyük bir rol oynadýðýnda kuþku yoktur. Ünlü Fransýz mareþali Luxembourg Dükünün levazým reisi Puységur, bu konuda
kendine güvenmediðini, parolayý getirmek için uzaða gitmek gerektiðinde her seferinde yolunu þaþýrdýðýný söyler.
Bu yeteneðinin kullanýlma alaný rütbenin yükselmesi ile oran-
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týlý olarak geniþler. Bir hafif süvari veya avcý [sayfa 103] eri dað tepe
aþarak komutasýndaki devriye kolunu sevk ve idare edebilmelidir.
Bunun için bir kaç keþif iþareti bilmesi ve vasat bir kavrama yeteneðine sahip olmasý yeter. Oysa, bir komutanýn bilgi düzeyini bir
eyaletin ya da bir ülkenin tüm coðrafyasýný kapsayacak þekilde
geniþletmesi; yol boylarýnýn, akar sularýn, daðlarýn, tepelerin durumunu gözünün önünde canlandýrabilmesi ve bu arada ayrýntýlara
iliþkin yön tayini sezgisini da kaybetmemesi gerekir. Kuþkusuz çeþitli
kaynaklardan edineceði bilgiler, haritalar, kitaplar, muhtýralar kendisine harekâtýn ana hatlarýný tayin etmek konusunda geniþ ölçüde yardýmcý olacaktýr; ayrýca ayrýntýlara iliþkin konularda karargâhýnýn, kurmayýnýn yardýmlarýndan yararlanacaktýr. Bununla birlikte, ülkenin coðrafi yapýsýný çabuk ve net bir þekilde kavrayabilmesi için gerekli yeteneðin iþlerini geniþ ölçüde kolaylaþtýracaðý,
harekâtý daha saðlam bir þeklide yürütmesini saðlayacaðý, onu daha
baðýmsýz kýlarak bir çeþit manevi beceriksizlikten kurtaracaðý þüphe
götürmez.
Kaldý ki, savaþ sadece bu yetenek bakýmýndan hayal gücünden medet ummak durumudadýr. Yoksa genel olarak bu biraz haþarý ve kaprisli ilham perisinin kendisine faydasýndan çok zararý
dokunur.
Böylece, savaþ faaliyetinin insana yüklediði görevlerin gereði olan zihni ve ruhi melekelerin hemen hemen hepsini gözden
geçirmiþ bulunuyoruz. Zekâ her yerde iþbirliðine þiddetle ihtiyaç
bulunan bir kuvvet olarak ortaya çýkmaktadýr. Bu da, seçkin zihni
yeteneklere sahip olmayan insanlarýn, basit ve fazla karmaþýk olmayan hareketlerden ibaret gibi görünen savaþ faaliyetini niçin
üstün bir baþarý ile yürütemeyeceklerini izah etmektedir.
Bir kere buna inandýktan sonra, artýk düþman mevziinin
çevrilmesi gibi binlerce defa görülmüþ olaðan bir þeyi ve buna
benzer daha baþka iþleri büyük bir entelektüel çabayý gerektiren
baþarýlar olarak görmeye lüzum kalmaz.
Genellikle sade ve iyi bir askeri, düþünen bir beynin, [sayfa 104]
zengin fikirler ve buluþlarla dolu parlak bir zekânýn, göz kamaþtýrýcý
bir kültürün tam tersi olarak görmeye alýþmýþýzdýr. Bu bütün bütün
temelden yoksun bir yakýþtýrma deðildir; ancak iyi bir asker olmak
için sadece cesaretin yeterli olduðunu, belirli bir beyin faaliyet ve
yeteneðinin hiç gerekli olmadýðýný kanýtlamaz. Yeteneklerini aþan
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mevkilere yükseldiklerinde bütün enerjilerini ve hareket kabiliyetlerini kaybeden insanlara sýk sýk raslandýðýný bir kez daha hatýrlatalým; ancak okuyucularýmýz þu noktayý da hiç bir zaman unutmamalýdýrlar ki, biz burada üstün ve olaðanüstü baþarýlardan, sahiplerine
kendi dallarýnda þan ve þeref getiren seçkin hizmetlerden bahsediyoruz. Bu itibarla, savaþta her komuta kademesi, gerekli zihni yeteneðin, þan ve þerefin kendine özgü olanýný yaratýr.
Bir komutan, yani bütün bir savaþýn belirli bir savaþ sahnesinin baþýna getirilmiþ olan general ile doðrudan doðruya onun emri
altýnda bulunan yardýmcýsý arasýnda derin bir uçurum vardýr. Þu
basit nedenle ki, komutan yardýmcýsý üstün bir otoritenin yönetim
ve denetimine çok daha yakýndan baðlýdýr, ve bu da onun kendine
özgü zihni faaliyetlerinin alanýný geniþ ölçüde daraltýr. Kamu oyunda, entelektüel üstünlüðün ancak en yüksek mevkii iþgal eden komutana vergi olduðu, daha aþaðý rütbe ve mevkilerde ise vasat bir
zekânýn yeterli olduðu kanýsýný yaratan iþte budur. O kadar ki, silah
altýnda saçlarýný aðartmýþ olan fakat tek yönlü ve tekdüze iþlerle
meþgul olduðu için zihni melekeleri bir ölçüde zaafa uðramýþ bulunan bir korgenerali bunaðýn biri sayanlara, ve cesaretine hayranlýk duymakla birlikte basitliðini alaya alanlara sýk sýk raslamak mümkündür. Bizim buradaki amacýmýz bu yiðit insanlarýn davasýný savunmak ve kaderlerini iyileþtirmeye çalýþmak deðildir; bunun ne
mutluluklarýna ne de etkinliklerine bir katkýsý olur. Biz sadece olaylarý olduðu gibi göstermek, ve savaþta kafasýz bir kabadayýnýn büyük
þeyler baþarabileceði yolundaki yaygýn bir kanýya karþý okuyucularýmýzý uyarmak istiyoruz. [sayfa 105]
Madem ki, bizim kanýmýza göre, en alt kademedeki komuta mevkileri bile üstün zekâ yeteneklerini gerektirmekte ve bu yetenekler rütbeler yükseldikçe artmaktadýr, bir orduda ikinci sýnýf
görevleri yerine getiren ve bunu onurlarýna yakýþýr bir þekilde yapan kimseler hakkýnda bambaþka bir görüþe sahip olmamýz doðaldýr. Bunlarýn; bilgisi çok engin bir adamýn, kalemini kullanmasýný
bilen bir iþ adamýnýn ya da konferanstaki bir Devlet adamýnýn yanýndaki sadeliklerine aldanmamak gerekir, çünkü pratik zekâlarý
çok üstün olabilir. Kuþkusuz bazý insanlarýn layýk olmadýklarý yüksek mevkilerde, daha aþaðý kademelerde kazanmýþ olduklarý þan
ve þöhreti muhafaza ettiklerine zaman zaman raslarýz; ancak onlardan çok þey beklemezsek ve noksanlarýnýn ortaya çýkmasýna
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fýrsat vermezsek, kamuoyu onlarýn gerçek deðerini ve hak ettikleri
gerçek þan ve þeref payýný kesinlikle tayin etmek için uzun uzadýya
kafasýný yormaz. Bu gibi adamlar bu yüzden, bazý mevkilerde henüz
parlayabilecek olan bir þahsiyeti küçümsemememize sebep olurlar.
En küçük rütbeden en büyük rütbeye kadar, birinci sýnýf
askeri baþarýlar özel bir dehanýn varlýðýný gerektirir. Bununla birlikte, tarih ve gelecek kuþaklarýn yargýsý ancak ön safta parlamýþ olana, yani savaþý baþkomutan olarak yönetmiþ olana mal eder gerçek dehayý. Bunun nedenini gerekli manevi ve fikri hasletlerin elbette daha büyük olmasýnda aramak lazýmdýr.
Tüm bir savaþý, veya hiç deðilse seferler dediðimiz en önemli
harekâtlarýný þanlý bir sonuca ulaþtýrmak için, Devletin üst düzeydeki politikasýný iyice bilmek þarttýr. Burada savaþýn yönetimi politika ile iç içedir, ve baþkomutan ayný zamanda bir Devlet adamýdýr.
Eðer XII. Charles büyük bir dahi olarak ün yapmamýþsa, bu
silahlarýnýn etkinliðini daha yüksek bir idrak ve izanýn emrine veremediði, yani daha yüksek bir amacýn hizmetine koþamadýðý içindir. Eðer Fransa kralý IV. Henrinin de böyle bir þöhreti yoksa, askeri çabalarýný Devletlerin politikasýna yöneltecek, ve asil duygularýyla [sayfa 106] þövalye karakterinin düþmaný yenmekten çok iç mukavemeti kýrmaya yaradýðý yüksek alanlarda kendini gösterecek kadar uzun süre yapamadýðý içindir.
Bir komutanýn savaþ alanýnda neleri kavramak ve doðru
olarak deðerlendirmek zorunda olduðunu anlamak ve konuda bir
fikir edinmek isteyen okuyucumuzu birinci bölümde söylediklerimizi yeniden gözden geçirmeye davet ederiz. Komutanýn bir yerde Devlet adamý olmasý gerekirse de, yine komutan olarak kalmalýdýr. Bir yandan, bir bakýþta bütün fizik þartlarý kavramalý, öte yandan emrindeki araçlarla nereye kadar gidebileceðini kestirebilmelidir.
Savaþta, bütün iliþkilerin çeþitliliði, belirsizliði bir çok faktörlerin iþe karýþmasýna yol açar. Bu faktörlerin çoðu ancak ihtimal
kanunlarýna göre deðerlendirilebilir. Komutan gerçeði bütünlüðü
içinde görebilme sezgisinden yoksunsa, içinden çýkýlmaz bir görüþ
ve düþünce keþmekeþinin içine düþer. Bu durumda, yolunu tayin
etmesine yardým edecek bir fikir edinmesi imkansýz hale gelir. Bonapart bu konuda haklý olarak, bir komutanýn savaþta almak zorun-
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da kalacaðý bir çok kararlarýn bir Newton veya bir Eulere dehasýna
layýk matematik problemleri teþkil edebileceðini söylemiþtir.
Bu alanda aklýn yüksek yeteneklerinden hangilerine ihtiyacýmýz vardýr? Sentez kabiliyetine ve güçlü bir muhakeme yeteneðine. Bu muhakeme yeteneði öyle bir düzeye çýkabilmelidir ki, binlerce müphem fikri kucaklasýn, iþe yarayanlarý iþe yaramayanlardan ayýrsýn ve alelade bir zekânýn ancak büyük zorluklarla gün
ýþýðýna çýkarabileceði ve bu arada tüm gücünü yitireceði bu düþüncelerin labirentleri arasýndan yolunu tayin edebilsin. Ancak aklýn
bu yüksek faaliyeti, bu deha pýrýltýsý, tarihe geçebilmek için, yukarda sözünü ettiðimiz mizaç ve karakter nitelikleri tarafýndan da desteklenmelidir.
Tek baþýna gerçek, insanlar için yeteri kadar kuvvetli bir itici
güç deðildir. Bilgi ile irade, bilmek ile yapabilmek arasýnda daima
büyük bir fark vardýr. Kendisini [sayfa 107] harekete iten saikleri insan
ancak duygularýndan alýr, ve en büyük desteði, tabir caizse, yürek
ile kafa yeteneklerinin birleþmesinde, yani yukarda kararlýlýk, metanet, sebat ve karakter kuvveti adlarý altýnda gözden geçirdiðimiz
niteliklerde bulur.
Bununla birlikte, savaþ liderinin fikri ve ahlaki faaliyetlerinin
bu üstünlüðü eserinin nihai neticesinde kendini göstermez de sadece sadakat ve inanç þeklinde belirirse, ancak nadiren tarihi bir
olay düzeyine çýkar.
Savaþta cereyan eden olaylar hakkýnda bilinenler genellikle
son derece basittir. Anlatýldýklarý zaman olaylar birbirlerine benzer
ve kimse yenilmesi gereken güçlüklerin farkýna varmaz. Sadece
zaman zaman, komutanlarýn veya maiyetlerinde bulunanlarýn anýlarýnda, ya da belirli bir olayý konu alan tarihi bir araþtýrma vesilesiyle, olaylarýn dokusundaki sayýsýz ipliklerden birkaçý aydýnlýða çýkar.
Önemli bir planýn yürütülmesine takaddüm eden çabalarýn, fikir
mücadelelerinin çoðu, politik çýkarlara dokunduklarý için çoðu zaman isteyerek saklanýr; ya da bina tamamlandýktan sonra kaldýrýlmasý gereken iskeleler olarak görüldükleri için tesadüfen unutulur.
Ruhun üstün güçlerini daha yakýndan tanýmlamaya kalkýþmadan, fikri yetenekler arasýnda mevcut farklarý gözden geçirerek
askeri deha için en biçilmiþ kaftan olan zekâ türünün hangisi olduðunu soracak olursak, tecrübelerimiz ve incelemelerimiz bize,
kardeþlerimizin ve evlatlarýmýzýn esenliðini ve vatanýmýzýn þerefini
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ve güvenliðini, yaratýcý kafalardan çok araþtýrýcý kafalara, tek bir uzmanlýk dalýnda istidatlý zekalardan çok geniþ zekalara, ateþli dimaðlardan çok sakin ve dengeli dimaðlara emanet etmemiz gerektiðini gösterecektir. [sayfa 108]

BÖLÜM IV

SAVAÞTA TEHLÝKE
Genellikle tehlikenin ne olduðunu öðreninceye kadar, insan onun önünde tiksinti duyacaðý yerde bir çeþit cezbeye kapýlýr.
Düþmanýn üzerine koþar adým yürümek, heyecan sarhoþluðu içinde kendinden geçmek varken, kim her yanda výnlayan mermilere
ve vurulup düþen insanlara aldýrýþ eder? Bir, an gözümüzü kapayýp, kimin vurulacaðýný kimin sað çýkacaðýný bilmeden ölümün
soðuk kucaðýna atýlmak, nihai zaferin altýn eþiðinde ihtirasýmýzýn
can attýðý lezzetli meyvelere uzanmak zahmetli bir iþ sayýlabilir mi?
Hayýr, zahmetli olmak þöyle dursun, göründüðünden de kolay bir
þeydir bu! Ne var ki, sanýldýðý gibi göz açýp kapayýncaya kadar olup
bitmez bu iþler. Zamanla sulanýp tadý bozulan bir ilaca benzeyen
bu anlar aslýnda bir hayli seyrektir.
Acemi eri savaþ alanýnda izleyelim biraz. Muharebe sahnesine yaklaþtýkça, toplarýn gümbürtüsüne çok geçmeden tecrübesiz
askerin dikkatini çeken mermi sesleri karýþýr. Gülleler ve mermiler
yanýbaþýmýza düþmeye baþlar. Komutanýn karargâh subaylarý ile
birlikte harekâtý yönettiði tepeye doðru koþarýz. Burada top mermileri daha sýk patlamaya ve þarapnel parçalarý etrafa daðýlmaya
baþlar, ve sonunda yaþamanýn ciddi yaný aðýr basar, gençlik hayallerimizi silip süpürür. Birdenbire, tanýdýðýmýz biri vurulup yere düþer,
kalabalýðýn ortasýnda patlayan bir el bombasý gayri ihtiyari bir kýpýrdama yaratýr ve insan yavaþ yavaþ soðukkanlýlýðýný ve zihni cevvaliyetini kaybettiðinin farkýna varýr, en cesur olanlar bile neye uðradýklarýný þaþýrýrlar. Bir adým daha attýk mý, etrafýmýzý kasýp kavuran muharebenin ta ortasýnda buluruz kendimizi ve bir an için
bir tiyatro sahnesine çýktýðýmýzý sanýrýz. [sayfa 109] Derken kendimizi
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en yakýn tümen komutanýnýn karþýsýnda buluruz. Burada mermiler
birbirini izler ve kendi silahlarýmýzýn gürültüsü karýþýklýðý büsbütün
arttýrýr. Þimdi de tümen komutanýnýn yanýndan ayrýlýp tugay komutanýna sokulalým. Yiðitliði her türlü kuþkunun üstünde olan bu tugay komutaný tedbiri elden býrakmayarak bir tepenin, bir evin ya
da bir aðacýn arkasýna gizlenmiþtir. Tehlikenin arttýðýnýn bir belirtisidir bu. Fiþekler evlerin damlarýnda ve tarlalarda çatýrdamakta,
top gülleleri her yanýmýzda ve baþýmýzýn üstünde uçuþmakta ve
tüfek mermileri artýk kulaðýmýzýn dibinde ýslýklar çalmaktadýr. Birliklere, saatlerdir ateþ altýnda metanetlerini koruyan piyade kýtalarýna doðru bir adým daha ilerleyelim. Her taraf mermilerle doludur.
Kýsa ve tiz sesleri kulaðýmýzý ve adeta kalbimizi sýyýrýp geçmektedir. Bütün bunlara ek olarak, sakatlananlarýn, vurulup düþenlerin
acýklý manzarasý hýzlý hýzlý çarpan kalbimizi merhametle doldurmaktadýr.
Acemi asker, tehlikenin en yoðun olduðu bu çeþitli bölgelerden geçerken, ister istemez akýl ýþýðýnýn buralarda salt kurgu
alanýndaki faaliyetlerine benzemediðini, çok farklý bir ortam içinde
hareket edip çok deðiþik bir biçimde yansýdýðýný görecektir. Bu ilk
izlenimin etkisi altýnda anýnda karar verme yeteneðini kaybetmemek için, insanýn gerçekten olaðanüstü bir yapýya sahip olmasý gerekir. Gerçi alýþkanlýk vurdum duymazlýk yaratýr; yarým saat içinde
insan etrafýnda olup bitenlere kayýtsýz kalmaya baþlar; ama sýradan bir insan hiç bir zaman tam bir sakinliðe ve doðal bir ruh esnekliðine ulaþamaz. Bu itibarla, normal niteliklerin burada da yeterli olmadýðýný bir kez daha teslim etmek zorundayýz. Faaliyet
alaný geniþledikçe bunun doðruluðu daha da artar. Bütün bu zorluklarýn ortasýnda savaþ faaliyetinin dört duvar arasýnda normal
sayýlabilecek bir düzeyin altýnda kalmamasý için, doðuþtan bir cesarete, coþkun ve dayanýklý bir ruh yapýsýna, büyük bir ihtirasa ve
tehlike ile uzun süre haþýr neþir olmaya ihtiyaç vardýr. [sayfa 110]
Savaþta tehlike, karakterinde mevcut sürtüþmeden ileri gelir. Etkisini gereði gibi anlayabilmek için, bu konuda doðru bir fikir
edinmemiz gerekir; ona burada iþaret etmeyi bu yüzden uygun
gördük.
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BÖLÜM V

SAVAÞTA MADDÝ ÇABA
Ýnsanýn savaþtaki çeþitli olaylar üzerinde bir fikir yürütebilmek için mutlaka ayazdan donmasý, sýcaktan ve açlýktan bunalmasý, türlü mahrumiyet ve yorgunluklardan bitap düþmesi gerekseydi, objektif bakýmdan doðru fikirlere kuþkusuz çok daha az
raslanýrdý, fakat buna karþýlýk, bu fikirlerdeki sübjektif doðruluk
payý belki daha fazla olurdu, çünkü hükmü verenle hükmün konusu arasýnda sýký bir baðlantý bulunurdu. Önemli olaylarýn görgü
tanýklarýnýn, hele bu olaylara bizzat karýþmýþlarsa, onlarý küçümsemeye, önemsememeye ve tam deðerlerini vermemeye ne kadar
yatkýn olduklarýný gördükçe, bunun doðruluðunu daha iyi anlarýz.
Bu, kanýmýzca, maddi çabanýn etkisinin ve bir yargýya varabilmek
için bu çabaya verilmesi gereken önemin bir ölçüsüdür.
Savaþta, kesin bir paha biçilemeyecek bir çok faktörler
arasýnda, maddi çabanýn çok önemli bir yeri vardýr. Boþuna harcanmamak þartýyla, maddi çaba tüm güçlerin ortak bir faktörü
olup kimse onun nereye kadar götürülmesi gerektiðini söyleyemez. Nasýl ki okçunun yayýnýn kiriþini iyice gerebilmesi için kuvvetli
bir kola ihtiyacý varsa, savaþta silahlý kuvvetlerden azami verimin
alýnabilmesi için de ayný þekilde güçlü bir zekaya ihtiyaç vardýr.
Çünkü [sayfa 111] her yandan tehlikelerle sarýlý bir ordunun büyük
talihsizlikler sonucunda yýkýlan bir duvar gibi parçalanýp gitmesi ve
selameti ancak maddi gücünü son kertesine kadar harcamakta
bulmasý baþka þeydir; sadece mertlik ve gurur duygularýnýn coþturduðu muzaffer bir ordunun komutanýnýn arzusu doðrultusunda
sevk ve idare edilmesi baþka þeydir. Birinci durumda harcanan çaba yalnýzca acýma duygularýmýzý uyandýrýrken, ikinci durumda, çok
daha zor þartlar altýnda sürdürüldüðü için, tüm hayranlýðýmýzý celbeder.
Tecrübesiz bir göz burada sadece þunu görür: fikir hareketlerinin karanlýkta kösteklendiðini ve ruhsal güçlerin gizlice kemirildiðini.
Aslýnda burada söz konusu olan komutanýn ordusundan,
liderin emrindekilerden beklediði çaba, dolayýsýyla bu çabayý isteme cesareti ve onu elde etme sanatý olmasýna raðmen, bizzat ko-
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mutanýn ve liderin maddi çabalarýný da küçümsememek gerekir;
savaþýn analizini bilinçli bir þekilde bu noktaya kadar getirdikten
sonra, bu ufak pürüzlerin de önemini göz önüne almak lazýmdýr.
Fiziki çabadan söz ediþimizin baþlýca nedeni, tehlike gibi,
onun da sürtünmenin temel sebeplerine ait bir husus olmasý ve
miktarýndaki belirsizliðin onu sürtünmesini hesaplamanýn çok güç
olduðu bilinen esnek bir cisim haline getirmesidir.
Bu mülahazalarýn, savaþýn zorluklarýný arttýran bu olaðan þeylerin sakýncalarýný önlemek için, tabiat duygularýmýza, yargýmýza
rehberlik etmek görevini vermiþtir. Kendisine kötü davranýlan veya
hakarete uðrayan bir insan kiþisel yetersizliklerini ileri sürmekle
hiç bir þey kazanamaz; buna karþýlýk, kendisine yöneltilen saldýrýyý
baþarý ile püskürtmüþ veya parlak bir þekilde öcünü almýþsa, bununla iftihar edebilir. Ayný þekilde, bir komutan veya bir ordu yüz
kýzartýcý bir yenilgiyi mazur gösterebilmek için, bir zaferin þanýný
daha da yüceltecek tehlikelerden, sýkýntýlardan ve çabalardan dem
vuramaz. [sayfa 112] Böylece duygularýmýz bizi, yargýmýzýn eðilim göstermiþ olabileceði, adil bir davranýþ gibi görünen bir þeyi yapmaktan
alýkoyar. Demek ki, his aslýnda bir çeþit üstün yargýdan baþka bir
þey deðildir.

BÖLÜM VI

SAVAÞTA HABER ALMA
Haber alma deyimi ile düþman ve ülkesine iliþkin bilgilerin tümünü, dolayýsýyla kendi fikir ve hareketlerimizin dayandýðý
temeli kastediyoruz. Bu temelin niteliði, güvenilmez ve istikrarsýz
yönleri üzerinde duracak olursak, savaþýn ne kadar iðreti ve kolay
yýkýlýr bir yapý olduðunu, yýkýlýp bizi enkazý altýnda gömmesi için ne
kadar az þeye ihtiyaç bulunduðunu kolayca anlarýz. Çünkü her ne
kadar bütün savaþ kitaplarý ancak emin ve kesin bilgilere inanmamýzý ve hiç bir zaman kuþkuyu elden býrakmamamýzý öðütlerlerse
de, bu, sistematik eserler ve el kitaplarý yazmaya kalkýþan yazar
taslaklarýnýn, söyleyecek daha iyi bir þey bulamadýklarý için sýðýndý-
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klarý kitabi bir öðütten, yani kuru bir teselliden baþka bir þey deðildir.
Savaþta bize ulaþan bilgilerin büyük bir kýsmý çeliþkili, daha
büyük bir kýsmý da gerçeðe aykýrýdýr; en büyük kýsmý ise en azýndan þüphelidir. Bu durumda subaydan istenebilecek tek þey, ancak psikolojik ve mesleki yetenek, tecrübe ve güçlü bir muhakeme kabiliyeti sayesinde elde edilebilecek olan doðruyu yanlýþtan
ayýrdetme yetisidir. Bunun için ihtimal kanunlarýna güvenmesi gerekir. Bu zorluk gerçek savaþ alanýnýn dýþýnda karargah odasýnda
hazýrlanan ilk planlar konusunda bile [sayfa 113] küçümsenecek bir
zorluk deðildir; ama savaþ kargaþalýðý içinde raporlar birbirini izlemeye baþladýðý zaman iþin zorluðu bütün bütün artar. Bu raporlar,
birbirleriyle çeliþmekle birlikte, bir çeþit denge saðlar ve tecrübesiz
subayý bile bir eleþtiri yapmaya zorlarsa, kendimizi talihli sayabiliriz. Ama þansýmýz yaver gitmez de, her yeni gelen bilgi bir öncekini
destekler, doðrular ve geniþletirse, iþte o zaman iþler iyice çatallaþýr.
Bu ek renk tuþlarý önümüzdeki tabloyu tamamlar ve o zaman tecrübesiz subayýmýz ani bir karar vermek zorunda kalýr: bir de bakarýz ki bu saçma, çýlgýnca bir karardýr, çünkü edindiði bilgilerin hepsi yanlýþ, mübalaðalý, uydurmadýr. Kýsaca, raporlarýn çoðu sahtedir,
ve insanlarýn çekingenliði yalanlara ve yanlýþlara daha da büyük
boyutlar kazandýrýr. Genel kural olarak, insanlar iyi haberlerden
çok kötü haberlere güven duyma eðilimindedir. Herkes kötü haberleri bir ölçüde daha da aðýrlaþtýrmaya heveslidir: öyle ki, haber
verilen tehlikeler denizin dalgalarý gibi birbirinin üzerine yýðýlýp geri
çekilirler ama birazdan görünürde hiç bir sebep bulunmadýðý halde yine yükselirler. Her þeyi daha iyi bildiðine güvenen komutan,
dalgalarýn gelip üzerinde parçalandýðý bir kaya gibi sapasaðlam
durmalýdýr. Bu zor bir görevdir. Yaradýlýþtan içi rahat olmayan, askeri tecrübe ve eðitimle gerekli yetenekleri henüz kazanmamýþ
olan komutan, kuþku ve korku yoluna sapmayarak, inançlarýna aykýrý da olsa, umut yolunda ilerlemeyi kendisine þiar edinmelidir.
Ancak bu sayede dengesini koruyabilir. Savaþtaki en büyük sürtünmelerden birini teþkil eden bu doðru deðerlendirme zorluðu,
olaylarýn umulduðundan baþka türlü görünmesine sebep olur. Duygularýmýzýn ilettiði izlenimler, düþüncenin hesaplarýndan doðan fikirlerden daha güçlüdür. O kadar ki, belki bugüne kadar hiç bir
önemli giriþim, komutan planýný uygulamaya baþlarken yeni
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kuþkularý yenmek zorunda kalmadan gerçekleþtirilmemiþtir. Bu
nedenle, baþkalarýnýn telkinlerine göre hareket eden alelade insanlar olaylarýn gerçeði karþýsýnda genellikle þaþkýna dönerler. Umduklarýndan [sayfa 114] farklý koþullar karþýsýnda bulunduklarýný sanýrlar ve yine baþkalarýnýn tavsiyelerine boyun eðerler. Bununla birlikte, kendi planlarýný kendi hazýrlamýþ olan bir kimse bile, olup bitenleri kendi gözleri ile görünce çoðu zaman yanýldýðýný sanýr. Kendine olan sarsýlmaz güven duygusu o anýn baskýlarýna karþý kiþiyi
koruyabilmelidir. Kaderin savaþ sahnesinin önüne abartýlmýþ tehlikelerle birlikte yerleþtirdiði perdeler kalkýp da ufuk geniþleyince,
ilk inançlarýnýn doðru olduðu ortaya çýkacaktýr. Ýþte düþünce ile
icraatý birbirinden ayýran derin uçurumlardan biri!

BÖLÜM VII

SAVAÞTA SÜRTÜNME
Savaþý bizzat tanýmadýðýmýz sürece, zorluklarýnýn ne olduðunu ve komutandan istenilen deha ve olaðanüstü fikri yeteneklerin
gerçekte neye yaradýðýna akýl erdiremeyiz. Her þey o kadar basit
görünür, gerekli bütün bilgiler o kadar harcýalem izlenimini verir,
bütün kombinezonlar o kadar önemsiz gözükür ki, bunlara kýyasla
en basit bir yüksek matematik probleminin bilimsel haysiyeti bizi
daha çok etkiler. Fakat savaþýn ne olduðunu gördükten sonra, her
þey anlaþýlýr hale gelir. Bununla birlikte, bu deðiþikliði meydana
getiren þeyin ne olduðunu anlatmak, bu görünmez fakat son derece etkin faktöre bir ad koymak son derece zordur.
Savaþta her þey çok basittir, fakat en basit þey zordur. Güçlükler birikir ve öyle bir sürtünme yaratýr ki, savaþý görmemiþ olan
bir insan bunu gözünün önünde canlandýramaz. Bir yolcu düþünün
ki, bir günlük bir [sayfa 115] yolculuðun sonunda, geceleyin iki merhale daha katetmek istiyor; þose üzerinde posta arabasý ile dört beþ
saatlik bir yolculuk daha yapmak hiç bir þey deðildir. Fakat bir de,
sondan bir önceki konaklama yerine varan yolcunun orada at bulamadýðýný ya da bulduðu atlarýn çok kötü olduðunu düþünün;
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sonra da daðlýk bir araziye, kötü yollara rasladýðýný tasavvur edin.
Gece zifiri karanlýktýr ve yolcumuz büyük zorluklardan sonra en
yakýn hana varýp iyi kötü barýnacak bir yer bulunca büyük bir mutluluk duyar. Ýþte savaþta da, kaðýt üzerinde yakýndan incelenmesine imkan bulunmayan bir sürü önemsiz þeylerin etkisiyle, olaylar
bizi hayal kýrýklýðýna uðratýr ve hedefin hayli gerisinde kalýrýz. Güçlü,
çelikten bir irade bu sürtünmenin üstesinden gelir, engelleri yýkar,
fakat onlarla birlikte makina da parçalanýr. Bu sürtünmenin sonuçlarý ile ilerde sýk sýk karþýlaþacaðýz. Bir kentin ana caddelerinin
yöneldiði bir dikili taþ gibi, maðrur bir komutanýn güçlü iradesi
savaþ sanatýnýn ortasýnda hükmedici görkemiyle dimdik durur.
Sürtünme kayramý, gerçek savaþý kitaplarda okunan savaþtan
ayýran tek kavramdýr. Askeri makina, yani ordu ve ona iliþkin her
þey, aslýnda son derece basittir ve bu bakýmdan idaresi kolaymýþ
gibi görünür. Fakat þunu hiç bir zaman hatýrdan çýkarmayalým ki,
ordu yekpare bir kitle deðildir, her biri kendi öz sürtünmelerini
muhafaza eden bireylerden oluþur. Teori planýnda her þey mükemmel, yerli yerinde görünür: tabur komutaný verilen emri yerine
getirmekten sorumludur, ve tabur da disiplin yolu ile tek bir vücut
gibi kaynaþmýþ olduðundan ve komutaný üstün gayretiyle ün yapmýþ
bir kiþi olacaðýndan, sarkaç demir ekseni üzerinde asgari bir sürtünme ile gidip gelir. Fakat gerçek hiç de öyle deðildir, ve savaþta
böyle bir sanýnýn gerçek dýþý ve abartýlmýþ yönü derhal meydana
çýkar. Tabur belirli sayýda bir insan topluluðu olarak kalýr ve tesadüf
de iþin içine karýþýnca, bu insanlarýn en önemsizlerinden biri bile
her hangi bir gecikmeye veya düzensizliðe sebep olabilir. Savaþýn
beraberinde getirdiði [sayfa 116] tehlikeler ve gerektirdiði maddi çabalar bu sakýncayý daha da arttýrýr, hatta onun en önemli nedenini
teþkil eder.
Mekanikte olduðu gibi bir kaç noktada toplamamýza imkan
bulunmayan bu aþýrý sürtünme böylece her yandan tesadüfle temas haline gelir ve önceden tahmin edilemeyen olaylar yaratýr. Bu
tesadüflerden biri, örneðin, havadýr. Zaman zaman sis, düþmanýn
istenilen anda keþfedilmesine, bir topun tam zamanýnda ateþlenmesine, bir haberin komutana vaktinde yetiþtirilmesine engel olur.
Bazan da yaðmur bir taburun istenilen yere ulaþmasýna, veya bir
baþka taburun, üç saat yerine belki sekiz saat yürümek zorunda
kaldýðý için, zamanýnda varmasýna, ya da çamurlu arazi yüzünden
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süvarinin etkin bir biçimde saldýrýya geçmesine mani olur. Bu örnekler daha da çoðaltýlabilir. Bu ayrýntýlar üzerinde duruþumuzun
tek nedeni, gerçeði göstermek ve böylece yazarlarla okuyucularýmýzýn bu konuya dikkat etmelerini saðlamak isteyiþimizdir. Yoksa
bu güçlükler üzerinde ciltlerce kitap yazmak mümkündür. Savaþta
karþýlaþýlabilecek sayýsýz küçük güçlükleri yenmenin yollarý hakkýnda okuyucunun açýk bir fikir edinmesi için, o kadar çok örnekler vermek gerekir ki, bunlarla okuyucuyu usandýrmak istemeyiz.
Bizi öteden beri anlamýþ olanlara gelince, bu bir kaç örneði verdiðimiz için bizi baðýþlayacaklarýný umarýz.
Savaþta hareket çetin bir ortamda yer deðiþtirmek demektir. Nasýl ki, insan suyun içinde yürümek gibi en basit ve doðal bir
hareketi rahat ve düzenli bir þekilde yapmakta müþkilat çekerse,
savaþta da normal güçlerle iþleri vasat bir biçimde yürütmekte bile
zorluk çekeriz. Onun içindir ki, gerçek bir kuramcýyý, suda yapýlmasý gereken ve suyu düþünmeyen bir kimseye gülünç ve mübalaðalý görünen hareketleri karada yapmasýný öðreten bir yüzme
hocasýna benzetebiliriz. Ve yine onun içindir ki, kendileri hiç bir
zaman suya dalmamýþ olan, ya da hiç bir zaman kendi deneylerinden genel bir fikir çýkaramamýþ bulunan kuramcýlar bir iþe yaramazlar, hatta gülünç olurlar; [sayfa 117] çünkü onlar bize sadece herkesin bildiði bir þeyi, yani yürümeyi, öðretirler.
Üstelik her savaþýn kendine göre özellikleri vardýr. Her savaþ
kayalýklarla dolu keþfedilmemiþ bir deniz gibidir: komutan bu kayalýklarý sezebilir, fakat onlarý hiç bir zaman gözleri ile görmemiþ
olduðundan karanlýkta rotasýný tayin ederek bunlarýn etrafýndan
dolanmak zorundadýr. Ters yönden bir rüzgar esti mi, yani þans
aleyhine döndü mü, uzaktan bakan için her þey yolunda gibi görünse de, komutanýn imdadýna ancak büyük bir ustalýk, enerji ve
soðukkanlýlýk yetiþebilir. Ýyi bir komutandan beklenen ve hakkýnda
o kadar övgüler düzülmüþ olan askeri tecrübe bir ölçüde bu sürtünmenin bilinmesinden baþka bir þey deðildir. Kuþkusuz en iyi
komutan bunu gözünde büyüten ve hemen korku ve telaþa kapýlan komutan deðildir; bu aþýrý derecede endiþeli ve çekingen
komutanlara en tecrübeliler arasýnda bile raslanýr. Fakat iyi bir komutan sürtünmenin ne olduðunu bilmeli, mümkün olduðu zaman
onun üstesinden gelebilmeli ve hareketlerinde sürtünmenin yol
açabileceði hata payýný daima gözönünde bulundurmalýdýr. Kaldý
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ki, teorik olarak bu konuda tam bir bilgi edinmeye imkan yoktur;
olsa bile, takt dediðimiz, ve insanýn kendi kendisine ve baþkalarýna
danýþmak imkanýný bulduðu büyük kararlarýn arifesinden ziyade,
küçük ve deðiþik ayrýntýlarla dolu bir alanda iþimize yarayan o düþünce idmanýna yine de ihtiyacý olacaktýr komutanýn. Nasýl ki görmüþ geçirmiþ bir insan, bir düþünce alýþkanlýðý halini almýþ olan
taktý sayesinde her zaman duruma uygun biçimde konuþur ve
davranýrsa, uzun bir savaþ tecrübesi olan bir subay da, önemi ne
olursa olsun, her durumda, tabir caizse, savaþýn her nabýz atýþýnda,
en doðru karar ve tedbirleri alýr. Bu tecrübe, bu idman, düþüncesinin
hareketlerini yönetir: neyin mümkün, neyin imkansýz olduðunu
hemen anlar. Böylece kolay kolay açýk vermez; aksi takdirde kötü
ve zor durumlara düþer, ve bu savaþta son derece tehlikeli olabilir.
[sayfa 118]

Demek oluyor ki, sürtünme, ya da bu adý verdiðimiz þey kolay görüneni zor kýlan bir etkendir. Bu konuya ilerde yeniden dönmek fýrsatýný bulacaðýz; o zaman göreceðiz ki, mükemmel bir savaþ
lideri olabilmek için, tecrübe ve büyük bir irade gücünün yanýsýra,
herkeste bulunmayan daha bir çok niteliklere ihtiyaç vardýr.

BÖLÜM VIII

BÝRÝNCÝ KÝTAP HAKKINDA SON MÜLAHAZALAR
Tehlike, maddi çaba, haber alma ve sürtünmenin savaþ atmosferini, her türlü faaliyeti zorlaþtýran bir ortamý yaratan unsurlar
olduðunu gördük. Savaþ faaliyetini engelleyici etkenler olarak bu
unsurlarýn tümünü genel bir sürtünme kavramý içinde özetleyebiliriz. Ama acaba bu sürtünmeyi yumuþatacak bir yað yok mudur?
Vardýr, fakat sadece bir tanedir ve onu kullanabilmek de her zaman komutanýn veya ordunun elinde deðildir: ordunun savaþa
alýþkanlýðý. Alýþkanlýk, kendisinden büyük bir çaba istenilen vücudu, büyük bir tehlike ile karþý karþýya gelen ruhu, ilk izlenimlerden
etkilenebilecek olan muhakemeyi güçlendirir. Bu sayede, süvari
ile topçu erinden tümen komutanýna kadar herkeste deðerli bir
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düþünme yeteneði oluþur, bu da baþkomutanýn iþini kolaylaþtýrýr.
Karanlýkta insanýn gözbebeði büyür, etraftaki pek az ýþýðý
adeta emer ve bu sayede yavaþ yavaþ eþyayý iyi kötü birbirinden
ayýrt etmeye baþlar, sonunda da karanlýða alýþýp her þeyi görür.
Savaþa alýþkýn tecrübeli asker için de durum aynýdýr; oysa, acemi
asker için henüz her þey karanlýktýr. [sayfa 119]
Savaþa alýþkanlýk bir komutanýn birliklerine hemencecik verebileceði bir þey deðildir; çünkü barýþ zamanýndaki manevralar
ancak bir ölçüde gerçek savaþýn yerini tutabilirler. Bununla birlikte, eðitimin sadece mekanik bir beceri kazandýrmaya dönük olduðu ordulara kýyasla, sýk sýk ciddi manevralara çýkarýlan ordularýn
üstünlüðü yine de þüphe götürmez. Barýþ zamaný manevralarýný,
çeþitli kademelerdeki komutanlarýn muhakeme, düþünme, hatta
karar verme yeteneklerini sýnayacak ve yukarda sözü edilen sürtünme nedenlerinden bazýlarýný kapsayacak þekilde düzenlemenin, savaþ hakkýnda ancak kulaktan dolma bilgileri olanlarýn sandýðýndan çok daha büyük bir deðeri vardýr.
Savaþ hiç bir asker için (ki bu çok önemli bir noktadýr), ilk
kez karþýlaþtýðýnda þaþýrýp kalacaðý ve telaþa kapýlacaðý gerçeklerle
ilk temas fýrsatý olmamalýdýr. Asker bunlarla daha önce bir kez
olsun karþýlaþmýþ olsa, savaþ gerçeðini yarý yarýya tanýmýþ olur ve
artýk gördüðü zaman yadýrgamaz. Bu maddi çabalar için de böyledir. Manevralarýn ve eðitimin amacý, vücuttan ziyade zihni meþakkatlere alýþtýrmak olmalýdýr. Savaþta, genç ve acemi asker olaðanüstü çabalarý yanlýþlýklarýn, yanýlgýlarýn, sevk ve idare bozukluklarýnýn sonucu olarak görmek eðilimindedir, ve bu onun umutsuzluðunu ve hayal kýrýklýðýný büsbütün arttýrýr. Oysa, barýþ zamanýndaki
tatbikatlar onu bu çetin çabalara alýþtýrmýþ olursa, savaþta böyle bir
durumla karþýlaþmaz.
Barýþ zamanýnda savaþ alýþkanlýklarýný kazanmanýn daha az.
yaygýn fakat yine de çok önemli bir diðer yolu, yabancý ordulara
mensup savaþ tecrübesi olan subaylara baþ vurmaktýr. Avrupanýn
tümünde, hele dünyanýn bütün bölgelerinde barýþýn hüküm sürdüðü zamanlar pek nadirdir. Onun için, uzun süredir barýþ içinde
bulunan bir Devlet daima savaþ sahnelerinden oralarda yararlýk
göstermiþ subaylar getirtmeye, ya da, savaþ tecrübesi kazanmalarý
için, bu savaþ sahnelerine kendi subaylarýný göndermeye çalýþmalýdýr. [sayfa 120]
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Bu subaylarýn sayýsý ordunun tümüne oranla ne kadar az
olursa olsun, etkileri yine de hissedilir. Tecrübeleri, ruhi eðilimleri,
karakterleri hem astlarý hem de arkadaþlarý üzerinde tesirini gösterir. Bunun yanýsýra, bu subaylar dallarýnda uzman olduklarýndan,
komuta mevkilerine getirilemeseler bile, bir çok hallerde kendilerine danýþýlabilir. [sayfa 121]
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BÖLÜM I
SAVAÞ SANATININ DALLARI

Savaþ kelimenin gerçek anlamýyla, bir mücadeledir. Çünkü
mücadele, daha geniþ bir anlamda savaþ dediðimiz o çok zengin
ve çeþitli faaliyetin tek etkin unsurudur. Ancak mücadele, savaþ
aracýlýðý ile, maddi ve manevi güçlerin yoklanmasýdýr. Manevi unsurun ihmal edilemeyeceði açýktýr, zira ruh hali savaþta kullanýlan
güçler üzerinde her zaman çok önemli bir etkendir.
Dövüþmek ihtiyacý insanlarý erkenden kendilerine üstünlük
saðlayacak icatlara sürüklemiþ, bu da dövüþme yöntemlerinde
büyük dönüþümlere yol açmýþtýr. Fakat mücadelenin biçimi ne
olursa olsun, dövüþme kavramý deðiþmez ve savaþý oluþturan da
budur.
Yeni buluþlar ilk önce silahlarý ve savaþçýlarýn diðer araçlarýný ilgilendirir. Bunlarýn savaþ baþlamadan önce yapýlmasý ve denenmesi gerekir. Mücadelenin niteliði bunlarýn yapýsýný belirler.
Fakat bu faaliyet savaþýn kendisinden farklý bir þeydir; savaþýn yürütülmesi deðil, hazýrlanmasý söz konusudur. Silah ve mühimmatýn
mücadele kavramýnýn özüne deðinmediði açýktýr, çünkü iki güreþçinin karþýlaþmasý da bir mücadeledir.
Mücadele veya muharebe silahlarý ve teçhizatý [sayfa 125]
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belirlemiþ, bunlar da mücadele veya muharebenin biçimini deðiþtirmiþlerdir. Demek ki ikisi arasýnda karþýlýklý bir etki ve tepki vardýr.
Fakat mücadelenin kendisi de özel bir faaliyettir; çok özel
bir ortamda, tehlike ortamýnda, cereyan ediþi bu gerçeði doðrular.
Deðiþik nitelikteki faaliyetler arasýnda bir ayýrým yapmanýn
mutlaka gerekli olduðu alanlarýn baþýnda savaþ gelir; bunun pratik
yararýný göstermek için, bu faaliyetlerin birinde sivrilen kiþisel yeteneklerin ötekinde hiç bir iþe yaramayan bir bilgiçlikten öteye geçmediðini belirtmek yeter.
Zaten teori de bu deðiþik iki faaliyeti birbirinden ayýrmakta
hiç bir zorluk çekmez, çünkü silahlandýrýlmýþ ve donatýlmýþ kuvvetleri verilmiþ araçlar olarak görür ve tesirlerini inceleyerek bunlardan etkin bir þekilde yararlanmanýn yollarýný ortaya koyar.
O halde, gerçek anlamýyla savaþ sanatý, muharebede belirli
araçlardan yararlanmasýný bilmek sanatýdýr ve ona savaþýn sevk
ve idaresinden daha uygun bir ad veremeyiz. Öte yandan, savaþ
sanatýnýn, daha geniþ bir anlamda, savaþýn yol açtýðý tüm faaliyetleri kapsadýðý, dolayýsýyla silahlý güçlerin yaratýlmasý faaliyetlerini, yani
askere alma, silahlanma, donatým ve eðitim unsurlarýný içine aldýðý
da doðrudur.
Teorinin, gerçeði yansýtmasý için, bu iki faaliyeti birbirinden
ayýrmak þarttýr, zira, kolayca anlaþýlacaðý gibi, eðer her savaþ faaliyeti silahlý kuvvetlerin organizasyonu ve kurallara göre koordinasyonu ile baþlasaydý, savaþ sanatý ancak mevcut silahlý kuvvetlerin
bu kurallara týpatýp uygun düþtükleri nadir hallerde uygulanabilirdi.
Oysa, meydana gelen durumlarýn büyük çoðunluðuna uygulanabilecek ve hiç bir zaman büsbütün yararsýz sayýlamayacak bir teoriye sahip olmak istiyorsak bu teorinin normal muharebe araçlarýnýn mümkün olduðu kadar büyük bir kýsmýný kapsamasý ve bunlarýn temel etkilerine dayanmasý gerekir. [sayfa 126]
Savaþýn sevk ve idaresi, durum böyle olunca, muharebenin
düzenlenmesi ve yönetilmesine indirgenebilir. Eðer muharebe tek
bir hareketten ibaret olsaydý, onu bir takým kýsýmlara ayýrmanýn
hiç bir anlamý kalmazdý. Ama muharebe, aslýnda, birinci kitabýn
birinci bölümünde göstermiþ olduðumuz gibi, bir bütün teþkil eden
ve çarpýþma adýný verdiðimiz çok sayýda münferit hareketlerden
oluþur ve bunlardan her biri yeni birimler teþkil eder. Ýþte bu yüzdendir ki, karþýmýza tamamen deðiþik tipte iki faaliyet çýkmakta-

82

Clausewitz
Savaþ Üzerine

dýr: bir yandan, bu birbirinden ayrý çarpýþmalarý düzenlemek ve
yönetmek; öte yandan, savaþýn amacý doðrultusunda bunlarý koordine etmek. Bu faaliyetlerdin birine taktik, öbürüne strateji denir.
Pratikte, taktik ile strateji arasýndaki bu ayýrým hemen hemen herkesçe geçerli sayýlmaktadýr, ve herkes, belki de bu ayýrýmýn gerçek nedenini pek kavramadan, þu veya bu olayýn hangi
kategoriye girdiðini kesinlikle bilir. Oysa, uygulamada bu ayýrýma
körü körüne uyulsa da, köklü bir nedeni bulunmak gerekir. Biz bu
nedeni arayýp bulmaya çalýþtýk, ve diyebiliriz ki, çoðunluðun, bu
ayýrýmý bir kural olarak kabul etmiþ olmasý onu bulmamýza ýþýk
tuttu. Öte yandan, kimi yazarlarýn önerdikleri keyfi tanýmlamalarýn
ne konunun niteliðine ne de pratikte bu deyimlere verdiðimiz anlama uymadýðý kanýsýndayýz.
Bizim sýnýflandýrmamýza göre, taktik, silahlý kuvvetlerin
çarpýþmada kullanýmýna iliþkin teoridir. Strateji ise, çarpýþmalarýn
savaþýn amacýný gerçekleþtirmek için kullanýmýna iliþkin teoridir.
Tek veya baðýmsýz çarpýþma kavramýný daha kesin bir þekilde
nasýl tanýmlayabiliriz? Bu özgünlüðü belirleyen koþullar nelerdir?
Bunu çarpýþma olayýný daha yakýndan [sayfa 127] incelemeden izah
etmek mümkün deðildir. Þimdilik þu kadarýný söyleyelim ki, mekan bakýmýndan, yani ayný zamanda cereyan eden çarpýþmalar
bakýmýndan, bu birlik kiþisel kumandanýn bittiði yerde biter. Zaman bakýmýndan ise her çarpýþmaya özgü olan buhran tamamen
atlatýlýncaya kadar sürer.
Çok sayýda çarpýþmalarýn tek bir çarpýþma sayýlabileceði þüpheli haller de bulunabilir, ancak bu sýnýflandýrmamýza karþý ileri
sürülebilecek geçerli bir itiraz deðildir, çünkü tedrici olarak bir halden bir baþka hale geçen bütün gerçek þeylerin sýnýflandýrýlmasýna
karþý da ayný itiraz ileri sürülebilir. Bu itibarla, öyle bazý hareketlere
raslayabiliiz ki, görüþ açýsý deðiþmediði halde, bunlarý hem stratejiye hem de taktiðe sokabiliriz; örneðin, posta zincirlerine benzeyen
çok geniþ mevziler, bir ýrmaðý birkaç noktadan geçmek için alýnan
tertibat, vb. gibi.
Bizim sýnýflandýrmamýz sadece silahlý kuvvetlerin kullanýmýný kapsar. Oysa, savaþ çok sayýda faaliyetlerden oluþur: bunlarýn
hepsi savaþýn genel amacýna hizmet etmekle birlikte ondan ayrýlýrlar ve aralarýndaki iliþki kimi zaman daha yakýn kimi zaman daha
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uzak olur. Bütün bu faaliyetler silahlý kuvvetlerin bakýmý ile ilgilidir. Nasýl ki, kullanýlmalarýna geçilmeden önce silahlý kuvvetlerin
yaratýlmasý ve eðitilmesi gerekirse, bakým da kullanýmla birlikte
gider ve onun zorunlu bir þartýdýr. Ama yakýndan bakýldýðýnda, bununla ilgili bütün faaliyetlerin çarpýþmaya hazýrlanma sayýlmasý gerektiði görülür, bu hazýrlýk hareketin kendisine sýký sýkýya baðlýdýr
ve pratikte biri ötekinin ardýndan gelir. Bu itibarla, bütün hazýrlýk
hareketlerini askerlik sanatýnýn dýþýnda tutmaya, yani dar anlamda
savaþýn sevk ve idaresi diye tanýmladýðýmýz savaþ sanatýnýn kapsamýna almamaya hakkýmýz vardýr; hatta teorinin temel görevini
yerine getirmesini, yani aralarýnda bir benzerlik bulunmayan unsurlarý birbirinden ayýrmasýný istiyorsak, bunu yapmak zorundayýz
da. Birliklerin kullanýlmasý ile yakýndan ilintili fakat aslýnda ayrý ayrý
þeyler olduklarýna göre, [sayfa 128] ne diye çeþitli ikmal ve idare hizmetlerini gerçek anlamda savaþýn sevk ve idaresi içinde ele almalý?
Birinci kitabýn ikinci bölümünde, muharebe veya çarpýþmanýn savaþýn doðrudan doðruya etkili tek faaliyeti olduðunu ve bütün
öteki faaliyetlerin onda düðümlendiðini söylemiþtik. Bununla, bütün
öteki faaliyetlerin kendi kurallarýna göre gerçekleþtirmeleri gereken birer amacý olduðunu belirtmek istemiþtik. Bu noktada bazý
açýklamalar yapmak gerekiyor.
Çarpýþmanýn dýþýnda, çok deðiþik nitelikte faaliyetler vardýr.
Bu faaliyetlerin bir bölümü bir bakýma çarpýþmanýn kendisi ile ilgili
sayýlabilir; bir baþka açýdan silahlý kuvvetlerin bakýmýna hizmet
ettikleri halde çarpýþma ile özdeþtirler. Diðer kýsmý ise sadece kuvvetlerin bakýmýný ilgilendirir; ancak yukarda deðindiðimiz karþýlýklý
etki ve tepki nedeniyle muharebeyi bir ölçüde þartlandýrýr.
Bir bakýma muharebenin kendisini ilgilendiren konular
yürüyüþler, konaklamalar ve ordugâhlardýr; çünkü bunlar birliklerin deðiþik durumlarýný yansýtýr ve birlik deyince akla hemen
çarpýþma gelir.
Sadece bakýmý ilgilendiren diðer konular, ikmal, hastalara
yardým ve silah ve teçhizatýn yenilenmesidir.
Yürüyüþler birliklerin kullanýlmasý ile doðrudan doðruya ilgilidir. Muharebede yürüyüþ (ki adýna genellikle manevra denir),
aslýnda silah kullanýlmasýný zorunlu kýlmamakla birlikte, manevra
yapmakla silah kullanmak arasýnda o kadar yakýn ve sýký bir iliþki
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vardýr ki, yürüyüþü çarpýþma dediðimiz olayýn ayrýlmaz bir parçasý
sayabiliriz. Fakat çarpýþmanýn dýþýnda, yürüyüþ stratejik planýn uygulanmasýndan baþka nedir? Bir muharebenin ne zaman, nerede
ve hangi silahlý güçlerle verilmesi gerektiðini saptayan bu stratejik plandýr, ve bu planý uygulamak için yürüyüþten baþka bir araç
yoktur.
Dolayýsýyla çarpýþma dýþýnda yürüyüþ stratejik bir araçtýr, ama
bu stratejinin konusuna girmesi için yeterli bir neden deðildir. Çünkü yürüyüþ halindeki bir muharebe kuvveti her an için bir çarpýþmaya girebileceðine göre, [sayfa 129] yürüyüþe gerip geçmemek hem
taktik hem stratejik kanunlara tâbidir. Örneðin, bir yürüyüþ koluna
bir ýrmaðýn ya da bir dað silsilesinin berisinden bir yol izlemesini
emredersek, bu stratejik bir karardýr, çünkü, yürüyüþ sýrasýnda
çarpýþma gerekli hale geldiði takdirde, muharebenin o tarafta deðil
de bu tarafta verilmesi niyetini ifade eder.
Fakat bir yürüyüþ kolu, bir vadinin içinden geçen yolu izleyecek yerde, etrafýndaki tepeler boyunca ilerler ya da yürüyüþü kolaylaþtýrmak için bir çok küçük kollara ayrýlýrsa, bunlar bir takým
taktik tedbirler niteliðindedir, çünkü sadece çarpýþma halinde kuvvetlerin ne þekilde kullanýlmak istenildiðini ilgilendirir.
Yürüyüþ emri savaþ için hazýrlýklý olmakla sürekli bir iliþki
halindedir; o halde taktik niteliktedir, çünkü cereyan edebilecek
olan muharebe düþünülerek alýnmýþ geçici bir ön tedbirden baþka
bir þey deðildir.
Yürüyüþ, stratejinin elinde, faal unsurlarýný, yani çarpýþmalarý,
bölümlere ayýrmak için bir araç olduðuna göre, ve çarpýþmalar da
cereyan tarzlarý bakýmýndan deðil de sonuçlarý bakýmýndan aðýrlýk
taþýdýklarýna göre, yapýlan analizlerde çok kez araç ile faal unsur
birbirine karýþtýrýlmýþtýr. Böylece kesin sonuçlu, ustalýklý yürüyüþ1erden söz edilebilmiþtir. Oysa burada söz konusu olan, bu yürüyüþlerin yol açtýðý askeri kombinezonlardýr. Fakat bu kavram karýþýklýðý o kadar doðal ve istenilen fikri kýsa yoldan ifade etmek o
kadar isabetli görünmektedir ki, bunu deðiþtirmeye gerek yoktur;
ancak bunun bir fikir silsilesinin sadece özetlenmiþ bir þekli olduðunu unutmamamýz, ve yanýlgýya düþmemek için boþ1uklarý
kendi muhakememizle doldurmamýz gerekir.
Örneðin, stratejik kombinezonlara taktik sonuçlardan baðýmsýz bir etki tanýyacak olursak, yanýlgýya düþmüþ oluruz. Kitaplarda
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yürüyüþ ve manevralardan birlikte söz edildiðini görür, amaca ulaþýldýðýný okur, fakat muharebeden hiç bahsedilmediðine dikkat ederiz: bundan da hemen savaþta düþmaný muharebesiz yenmenin
yollarý [sayfa 130] bulunduðu sonucunu çýkarýrýz. Bunun ne kadar yanlýþ
bir þey olduðunu ilerde daha iyi anlayacaðýz.
Yürüyüþü pekâlâ muharebenin ayrýlmaz bir parçasý sayabiliriz, ama ne taktik ne de stratejik olan bazý yönleriyle yine de ondan ayrýlýr. Sadece birliklerin ihtiyacýnýn saðlanmasý, köprülerin,
yollarýn, vb. yapýlmasý ile ilgili çalýþmalar bu kategoriye girer. Bunlar sadece þartlardýr; birçok hallerde, örneðin düþmanýn gözü önünde bir köprünün inþasýnda, birliklerin kullanýmý ile çok yakýndan,
hatta özdeþleþmiþ sayýlacak kadar ilgili olabilirler. Ancak tek
baþlarýna ele alýndýklarýnda, bu faaliyetlerin niteliði farklýdýr, ve bunlara iliþkin teorinin savaþýn yönetimi teorisi ile bir ilgisi yoktur.
Konaklama yerleri, ordugâhlardan farklý olarak, bir araya
toplanmýþ ve muharebeye hazýr birliklerin istirahat halinde bulunduklarý, dolayýsýyla güçlerini tazeledikleri yerlerdir. Ama bunlarýn
arazi üzerindeki yerlerinin tayini ayný zamanda muharebenin nerede verilmek istendiði konusunda stratejik bir karara delâlet eder,
ve birliklerin yerleþtirilme düzeni muharebenin ana hatlarýný çizmiþ
olur; her savunma muharebesi bu þarta baðlýdýr. Demek oluyor ki,
konaklamalar hem stratejinin hem de taktiðin önemli unsurlarýný
teþkil ederler.
Ordugâhlar ise konaklama yerlerinin yerini tutarlar ve birliklere daha iyi toparlanmak olanaðýný saðlarlar; bu itibarla, bunlar
da mevkileri ve geniþlikleri açýsýndan stratejinin muharebeye yönelik iç örgütlenmeleri bakýmýndan da taktiðin konusuna girerler.
Birliklerin taze kuvvet toplamasýndan baþka, konaklama yerleri ile ordugâhlarýn bir amacý daha vardýr ki, bu ya bir bölgeyi
kontrol altýna almak ya da bir mevzii tutmak olabilir; ama amaç
sadece birliklerin dinlenmesi de olabilir. Okuyucularýmýza stratejinin çok çeþitli amaçlarý olabileceðini hatýrlatalým: çünkü bize üstünlük saðlayabilecek olan her þey bir muharebenin hedefini teþkil
edebilir, ve savaþý onun sayesinde yürüttüðümüz aracýn [sayfa 131]
muhafazasý ister istemez sýk sýk çeþitli stratejik kombinezonlarýn
konusu olur.
Bu gibi durumlarda, strateji sadece birliklerin muhafazasýný
amaçlýyorsa, bu baþka bir alana girdiðimiz anlamýna gelmez;
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uðraþýmýzýn hedefi deðiþmemiþ olup silahlý kuvvetlerin kullanýþý ile
ilgilidir, çünkü bu birliklerin savaþ sahnesinin herhangi bir noktasýna yerleþtirilmesinin baþka bir anlamý olamaz.
Ancak birliklerin konaklama yerleri veya ordugâhlarda bulunmasýnýn nedeni silahlý kuvvetlerin kullanýlmasýndan baþka faaliyetlerde bulunmak, örneðin kulübeler inþa etmek, çadýrlar kurmak, saðlýk ve iaþe iþlerini yürütmek ise, bu faaliyetler ne stratejinin ne de taktiðin konusuna girer.
Ýstihkâm ve siperler bile, yerleri ve hazýrlanmalarý bakýmýndan açýkça muharebe ile ilgili olmalarýna ve dolayýsýyla taktik konular teþkil etmelerine raðmen, fiilen yapýlmalarý, kazýlmalarý yönünden savaþ teorisinin kapsamýna girmezler. Bunlarýn gerektirdiði bilgi ve beceriler eðitilmiþ bir ordunun birlikleri tarafýndan daha
önce edinilmiþ bilgi ve becerilerdir. Savaþ teorisi bunlarý var sayar.
Unsurlarýndan hiç biri muharebe ile özdeþ olmadýðý için
sadece silahlý kuvvetlerin idamesini ilgilendiren konularýn baþýnda
birliklerin iaþesi gelir, çünkü bu hemen hemen her gün ve teker
teker herkes için yapýlmasý gereken bir faaliyettir. Bu yüzden de
savaþ hareketinin stratejik unsurlarýný derinden etkiler. Evet, stratejik unsurlarýný diyoruz: çünkü birliklerin iaþesi sorununun bir muharebe plânýnýn deðiþtirilmesine yol açmasý, imkansýz olmasa bile,
çok seyrek rastlanýlan bir durumdur. Onun için en önemli karþýlýklý
etki strateji ile muharip kuvvetlerin iaþesi arasýndadýr, ve iaþeyi iliþkin mülahazalarýn, bir seferin veya bir savaþýn ana hatlarýný belirleyen faktörlerden birini meydana getirdiðine sýk sýk tanýk oluruz.
Fakat buna raðmen, birliklerin iaþesi aslýnda birliklerin [sayfa 132] kullanýlmasýndan farklý bir faaliyettir ve ilki ancak sonuçlar bakýmýndan ikincisini etkiler.
Yukarda sözü edilen diðer idari faaliyetlerin birliklerin kullanýlmasý ile ilgisi daha da azdýr. Ordunun esenliði için son derece
önemli olmakla birlikte, saðlýk hizmetleri ordunun ancak küçük
bir kýsmýný ilgilendirir ve dolayýsýyla geri kalan kýsmýnýn kullanýmý
üzerinde sadece küçük ve dolaylý bir etkisi olur. Donatýmýn yenilenmesi ve onarýmý silahlý kuvvetlerin örgütlenmesi konusuna giren sürekli bir faaliyet teþkil etmedikleri sürece, stratejik etkileri
sýnýrý ve aralýklý faaliyetler olmaktan öteye gitmez.
Burada okuyucuyu bir yanlýþ anlaþýlmaya karþý uyarmak gerekir. Aslýnda bütün bu faaliyetler bazý hallerde büyük bir önem
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kazanabilir ve hatta sonucu etkileyebilir Hastahane ve mühimmat
depolarýnýn uzaklýðý bazý çok önemli stratejik kararlarýn haklý olarak tek geçerli nedeni sayýlabilir. Bu gerçeði yadsýmak ya da küçümsemek aklýmýzdan geçmez. Ama bizi burada ilgilendiren konu somut durumlar, özel haller deðil, soyut ve teorik olgudur. Bizim savunduðumuz nokta þudur: böyle bir etkinin görüldüðü haller o kadar seyrektir ki, saðlýk hizmetleri ile silah ve cephane ikmaline iliþkin teoriye savaþýn sevk ve idaresine iliþkin teori içinde bir yer vermeyi haklý gösteremez. Onun için ikmal teorilerinin gösterdiði çeþitli
sistem ve yöntemleri ve bunlarýn sonuçlarýný savaþ teorisi içinde
ele almayý uygun görmüyoruz. Oysa, yukarda belirttiðimiz gibi, birliklerin iaþesi konusunu savaþ teorisinin içinde mütalaa edebiliriz.
Analizimizin sonuçlarýný özetlemek gerekirse, savaþ faaliyetlerinin baþlýca iki kategoriye ayrýldýðýný söyleyebiliriz: sadece savaþa hazýrlýk niteliðinde olanlar ve bizzat savaþ ile ilgili olanlar.
Dolayýsýyla bu ayýrýmý teoride de yapmak gerekir. Savaþ hazýrlýðýna iliþkin bilgiler ve beceriler, tüm silahlý kuvvetlerin teþkiline,
eðitimine, disiplinine ve bakýmýna uygulanýr. Bunlara genel olarak
ne ad vermek gerektiði sorununa girmek istemiyoruz. Ancak kolayca.[sayfa 133] görüleceði gibi, topçu, istihkâmlar, temel taktik, silahlý
kuvvetlerin teþkilâtlanmasýna ve idaresine iliþkin tüm faaliyetler ve
benzeri þeyler bu kategoriye girer. Buna karþýlýk, bizzat savaþ teorisi, bu önceden hazýrlanmýþ araçlarýn savaþ amacýna yönelik olarak kullanýlmasý ile uðraþýr. Hazýrlýk faaliyetlerinin sadece sonuçlarý
ile ilgilenir, yani elindeki araçlarýn belli baþlý özelliklerini tanýmakla
yetinir. Ýþte dar anlamda savaþ teorisi, veya savaþ yönetimi teorisi,
veya silahlý kuvvetlerin kullanýlmasýna iliþkin yöntem dediðimiz þey
budur, ve bizce bunlarýn hepsi ayný anlama gelir.
Demek oluyor ki, bu teori, somut anlamda muharebe demek olan çarpýþmayý, yürüyüþleri, konaklama ve ordugâhlarý, yani
aþaðý yukarý muharebenin kendisi demek olan durumlarý ele alacaktýr. Buna karþýlýk, birliklerin bakýmý bu kategorinin dýþýnda kalýr;
savaþ teorisi, diðer müterafik þartlar gibi, bunun sadece sonuçlarý ile ilgilenir.
Bu dar anlamdaki savaþ teorisi de taktik ve strateji diye iki
kýsma ayrýlýr. Taktik özel muharebe biçimleriyle, strateji bu muharebelerin savaþ içindeki kullanýmý ile uðraþýr. Her ikisi de yürüyüþ,
konaklama, ordugâh durumlarý ile ancak muharebeye iliþkin ol-
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duklarý ölçüde meþgul olur, ve bu konulardan herbiri, muharebenin biçimine ya da anlamýna deðinmelerine göre, ya taktik ya da
stratejik konular olarak ele alýnacaktýr.
Okuyucularýmýzdan bir çoðu, kuþkusuz, taktik ve strateji gibi
birbirine o kadar yakýn iki þeyin arasýnda bu kadar titiz bir ayýrým
yapmanýn tamamen gereksiz bir þey olduðunu, çünkü bu ayrýmýn
savaþýn yönetimi üzerinde doðrudan doðruya bir etkisi bulunmadýðýný söyleyeceklerdir. Evet, teorik bir ayýrýmdan muharebe alanýnda dolaysýz etkiler beklemenin, pek bilgiççe bir davranýþ olacaðýný
biz de teslim ederiz.
Ne var ki, her teorinin ilk görevi kavram karýþýklýðýný önlemek, birbirine karýþtýrýlan, çoðu zaman müphem ve muðlak fikirlere bir açýklýk getirmektir. Ancak terimlerin ve kavramlarýn anlamý
üzerinde anlaþtýktan sonradýr [sayfa 134] ki, sorunlarýn çözümlenmesinde baþarýya ulaþabilir ve yazar ile okurun olaylara ayný görüþ
açýsýyla baktýklarýndan emin olabiliriz. Strateji ve taktik, zaman ve
mekan içinde birbirini karþýlýklý olarak etkileyen, iç içe girmiþ faaliyetlerdir; ancak aralarýnda temel bir ayrýlýk vardýr, ve her ikisinin iç
yasalarýný, karþýlýklý iliþkilerini iyice anlayabilmek için her birinin
niteliðini açýkça tanýmlamak ve belirlemek þarttýr.
Bütün bunlara boþ þeyler gözü ile bakan ya her türlü teorik
düþünceye karþýdýr, ya da saðlam bir temele dayanmayan ve insaný hiç bir yere götürmeyen karmakarýþýk ve girift düþünceler hiç bir
zaman kafasýný kurcalamamýþtýr; eðer sýk sýk savaþ yönetimi üzerinde kah yavan kah abartmalý bir sürü saçma sapan genellemeler
okumak ve iþitmek zorunda kalýyorsak, bunun nedeni bu konuda
bugüne kadar bilimsel bir araþtýrma yapýlmamýþ olmasýdýr.

BÖLÜM II

SAVAÞ TEORÝSÝ ÜZERÝNE
1. Baþlangýçta savaþ sanatý deyiminden sadece silahlý
kuvvetlerin savaþa hazýrlanmasý anlaþýlýrdý
Eskiden, savaþ sanatý ya da savaþ bilimi deyince akla
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sadece maddi þeylerle ilgili bilgi ve yetenekler gelirdi. Silahlarýn
yerleþtirilmesi, hazýrlanmasý ve kullanýlmasý, istihkâm ve tahkimatlarýn inþasý, ordunun örgütlenmesi ve hareketlerinin mekanizmasý,
bütün bunlar bu bilgi ve yeteneklerin konusunu oluþtururdu, ve
hepsinin ortak amacý savaþa hazýr bir ordu meydana getirmekti.
Söz konusu olan sadece somut bir þey, tek yönlü bir faaliyetti. Olsa
[sayfa 135] olsa bu faaliyetin bir zenaat olmaktan çýkýp, giderek daha
ince bir mekanik sanata dönüþtüðü söylenebilirdi. Oysa, bütün
bunlarýn gerçek muharebe ile iliþkisi, silahçý ile eskrim sanatý arasýndaki iliþkiden öteye gitmiyordu. Henüz bu silahlarýn tehlike anýnda
ve karþýlýklý etkiler iliþkisi içinde kullanýlmasý, ya da düþünce ve
cesaretin önceden saptanmýþ doðrultudaki giriþimleri söz konusu
deðildi.
2. Gerçek savaþ önce kuþatma sanatýnda belirir
Savaþ yönetiminin taslaðý ilk kez kuþatmada meydana
çýkmýþtýr. Ancak, savaþý yöneten fikir hareketlerinin bir kýsmýný yansýtan kuþatma, çok geçmeden, yarma hareketleri, siperler, püskürtme hareketleri, bataryalar, vb. gibi yeni maddi biçimlere dönüþmüþtür. Bu maddi olaylar arasýnda henüz bir baðlantý kurulamamýþtý. Bu tür savaþta, düþünce ancak bu buluþlarla ifade edilebiliyor, bu da ihtiyaçlarý karþýlamaya yetiyordu.
3. Bunu taktik izledi
Daha sonra taktik, bu kombinezonlarýn mekanizmasýna, aracýn özelliklerine dayanan, genel olarak geçerli bir düzenleme niteliði vermeye çalýþtý. Bu artýk bizi muharebe alanýna götürmektedir;
fakat burada da zihnin serbest bir faaliyetine tanýk olmaktan çok,
tertibi ve savaþ düzeni bakýmýndan bir otomat haline getirilmiþ bir
ordu ile karþýlaþýyoruz. Komutanýn bir sözü ile, bir saat zembereði
gibi harekete geçmesi beklenilen bir ordu.
4. Gerçek savaþ yönetimi bir raslantý sonucu ve anonim
olarak meydana çýkmýþtýr
Gerçek sevk ve idare, yani belirli bir amaç için hazýrlanmýþ
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araçlarýn beliren her türlü ihtiyaçlara en uygun þekilde serbest olarak kullanýlmasý, uzun süre teori kapsamýna girmeyen bir konu
sayýlmýþ, kiþinin doðal yeteneklerine [sayfa 136] býrakýlmýþtýr. Yavaþ
yavaþ orta çaðlarýn göðüs göðüse çarpýþmalarý daha düzenli ve daha girift bir biçime dönüþtükçe, bu konu da insanlarý düþündürmeye
baþladý. Ancak çoðu zaman bunlara sadece anýlarda ve anlatýlarda, o da tamamen tesadüfi ve tabir caizse, anonim bir biçimde,
raslanýyordu.
5. Savaþ olaylarý üzerindeki düþünceler bir teori
ihtiyacýný ortaya koydu
Bu düþünceler çoðaldýkça, ve savaþ tarihi gitgide bir eleþtiri
niteliðine büründükçe, ilkelere ve kurallara dayanma ihtiyacý kendini hissettirmeye baþladý. Savaþ tarihinde son derece doðal olan
tartýþmalarýn ve karþýlýklý çarpýþan fikirlerin bir noktada düðümlenmesi ancak bu sayede mümkün olabilecekti. Belli bir noktaya dayanmayan ve hiç bir yasaya uymayan bir fikir keþmekeþi insanda
ancak tiksinti yaratabilirdi.
6. Olumlu bir teori yaratma çabalarý
Böylece savaþýn sevk ve idaresine iliþkin ilkeler, kurallar,
hatta sistemler meydana getirmek için çaba harcandý. Fakat bu
salt olumlu (müspet) bir amaç gütmek ve savaþýn sevk ve idaresinin bu bakýmdan gösterdiði sayýsýz güçlükleri hiç hesaba katmamaktý. Yukarda gösterdiðimiz gibi, savaþ idaresinin, ne tarafýndan
bakarsak bakalým, belirli sýnýrlarý yoktur; oysa, her sistemin, her
teorik yapýnýn sýnýrlayýcý bir sentez niteliði vardýr, ve bu itibarla böyle bir teori ile pratik arasýndaki çeliþkiden kurtuluþun yolu yoktur.
7. Maddi þeylere inhisar eden bir teori
Teori kurucularý çok geçmeden konunun zorluklarýný anladýlar ve bunlarýn üstesinden gelebilmek için bir kez daha ilke ve
sistemlerini sadece maddi þeyler ve tek yanlý bir faaliyet üzerine
kurdular. Savaþ hazýrlýðýna iliþkin [sayfa 137] bilimlerde olduðu gibi,
ancak kesin ve olumlu sonuçlar elde etmek ve dolayýsýyla sadece
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hesaba gelir verileri dikkate almak istediler.
8. Sayý üstünlüðü
Sayýca üstünlük maddi bir veridir. Zaferin bütün faktörleri
arasýndan, zaman ve mekan içinde kombinezonlarla matematik
kanunlara irca edilebileceði için bunu seçtiler. Bütün öteki þartlarýn
bir kenara býrakýlabileceðini, çünkü bunlarýn iki taraf için de eþit
olduðunu ve birbirlerini etkisiz hale getirdiklerini sandýlar. Eðer ötekilerden ayýrdýklarý bu tek faktörün bütün olasýlýklarýný incelemek
için bunu geçici olarak yapmýþ olsalardý, bir diyeceðimiz olmazdý;
ama böyle bir anlayýþý kesin olarak benimsemek, sayý üstünlüðünü tek geçerli yasa saymak ve savaþ sanatýnýn bütün sýrlarýný belirli bir zamanda, belirli noktalarda sayýca üstün kitleleri toplamak
formülünde özümlemek, gerçek hayatý kabul edilemeyecek bir
ölçüde sýnýrlamak ve küçümsemekten baþka bir þey deðildi.
9. Birliklerin iaþesi
Birliklerin iaþesini, ordunun önceden saptanmýþ bir düzenine oturtarak, büyük çapta savaþ yönetiminin en yüksek yasasý haline
getirmekle, diðer bir maddi unsuru teorik yoldan sistemleþtirmek
çabasýndan da geri kalýnmadý.
Kuþkusuz bu yoldan da belirli sayýlara varmak mümkündü,
ama bu sayýlar, deneyler karþýsýnda yýkýlmaya mahküm, tamamen
keyfi bir takým varsayýmlara dayanmaktan öteye gidemezdi.
10. Taban
Akýllý bir yazar (D.H. von Bülow), içlerinde bazý manevi faktörlerin de bulunduðu bir sürü verilerin tümünü, taban diye nitelediði tek bir kavramýn içinde özetlemeye çalýþtý. [sayfa 138] Bu kavrama, ordunun iaþesi, efektiflerin ve donatýmýn yenilenmesi, gerektiðinde ricat hatlarýnýn güven altýna alýnmasý giriyordu. Yazar, bütün
bu özel fonksiyonlarýn yerine önce bu tek kavramý getirmek, sonra
tabana geniþliðini vermek, daha sonra da ordunun bu tabanla meydana getirdiði açýyý incelemek istiyordu. Bütün bunlardan amaç,
hiç bir deðeri olmayan geometrik bir sonuç elde etmekti. Bütün
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bu ikamelerin gerçeðe ters düþmeden ve ilk kavramýn içerdiði
unsurlardan bir kýsmýný gözden uzak tutmadan yapýlamayacaðýný
düþünecek olursak, bu sonucun kaçýnýlmaz olduðunu görürüz.
Taban kavramý strateji için gerçekten önemli, hatta zorunlu bir
kavramdýr ve bunu keþfetmiþ olmanýn meziyeti inkar edilemez;
ama ondan belirttiðimiz þekilde yararlanmaya kalkýþmaya asla cevaz verilemez. Nitekim, bu anlayýþ tek yanlý sonuçlara götürdüðü
bu kuramcýlarý gerçekle ilgisi olmayan ve saðduyuya ters düþen bir
takým þeyleri, örneðin kuþatma biçimindeki saldýrýnýn üstünlüðünü
kabul etmeye sürüklemiþtir.
11. Ýç hatlar
Bu yanýlgýya baþka bir geometrik ilke, iç hatlar denilen ilke
ile karþý çýkýlmýþtýr (De Jomini). Bu ilke saðlam bir temele, yani
muharebenin savaþta tek etkin araç olduðu gerçeðine, dayanmakla beraber, ilkenin salt geometrik niteliði onu da gerçek hayatta
uygulanmasýna imkan olmayan tek yanlý bir teori olmaktan öteye
götürememiþtir.
12. Bütün bu giriþimleri bir kenara atmak gerekir
Bu teori giriþimlerinin sadece analitik kýsmý gerçeðe
yaklaþma bakýmýndan bir ileri adým sayýlabilir. Sentetik taraflarý, ilkeleri ve kurallarý hiç bir iþe yaramaz.
Bunlarýn hepsi de kesin nicelikler peþindedir: oysa, savaþta
hiç bir þey kesin deðildir, aksine her þey belirsizdir ve bütün hesaplar deðiþken niceliklerle yapýlýr.
Bunlar ayrýca yalnýz maddi nicelikleri gözönüne [sayfa 139] almakla yetinirler: oysa, savaþ hareketinin tümü manevi güçlerin etkisi altýndadýr.
Yine bu teoriler sadece bir tarafýn faaliyetleriyle ilgilenirler:
oysa savaþ iki kampýn sürekli olarak birbirini etkileyen eylemlerinin alanýdýr.
13. Bütün bu teoriler dehayý genel kurallarýn dýþýnda
býrakmýþlardýr
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Bu vasat zekalarýn, bu tek yanlý görüþlerin yakalayamadýklarý þey bilimin sýnýrlarý dýþýnda kalan, kurallarýn üstüne çýkan dehanýn alanýna giren bir þeydi.
Dehanýn seviyesine bile ulaþamayan bu kurallar labirenti
içinde yolunu þaþýran savaþçýya acýmaktan baþka elden ne gelir.
Deha ise bu kurallara yüksekten bakar, onlarý alaya alýr. Dehanýn
yaptýðý kurallarýn en güzelidir, ve teorinin yapabileceði daha da
güzel bir þey, bunun niçin ve nasýl böyle olduðunu göstermektir.
Akýl ve zekaya karþý çýkan teoriye yazýklar olsun. Alçak
gönüllülükle, boyun eðmekle bu çeliþkiyi gideremez; ne kadar alçalýrsa, o kadar hor görülür, alay konusu olur ve gerçek hayattan kovulur.
14. Manevi nicelikler iþin içine girince teorinin iþi zorlaþýr
Aklý ve ahlaki niceliklerin alanýna girildi miydi, her teorinin
zorluklarý büyük ölçüde artar. Resim ve mimarlýk sanatlarý, sadece
madde ile uðraþtýklarý sürece nereye tutunacaklarýný, neyin ne olduðunu bilirler; mekanik veya optik yapýmlar için de ayný þey söylenebilir. Fakat yaratýlan þeylerin akýl ve ruh üzerindeki etkileri söz
konusu olur olmaz, izlenimler ve duygular alanýna girilir girilmez,
tüm kurallar ve yasalar belirsiz fikirler ortasýnda eriyip gider.
Týp esas itibariyle fiziki olgularla ilgilenir; sonsuz deðiþimlere
uðradýðý için hiç bir zaman bir aný bir anýna benzemeyen hayvan
organizmasý ile meþgul olur. Ýþte týp uygulamasýný o kadar zorlaþtýran, hekimin teþhisini bilgisinin üstüne çýkaran budur; fakat iþin
içine bir de manevi [sayfa 140] unsurlar girdi mi, zorluk daha da artar.
Ruh doktoruna çok daha büyük bir saygý duymamýzýn nedeni bu
deðil midir?
15. Manevi nicelikler savaþýn dýþýnda býrakýlamaz
Oysa, savaþ faaliyeti hiç bir zaman sadece maddeye yöneltilmez; o ayný zamanda bu maddeye hayatiyet veren manevi güçlere
karþý da yöneltilir, ve ikisini birbirinden ayýrmak imkansýzdýr.
Fakat manevi nicelikler ancak iç gözle görülebilir, bu da insandan insana, hatta ayný insanda zamana göre deðiþir.
Tehlike savaþýn temel unsuru, her þeyi içine alan bir ortam
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olduðuna göre, yargýmýzý deðiþik biçimlerde etkileyen þeylerin baþýnda cesaret, yani kendi kuvvetimize olan güvenimiz gelir. Bunu
bir bakýma billur bir merceðe benzetebiliriz: bütün düþünceler, izlenimler, görüntüler zekâya ulaþmak için buradan geçer.
Bununla birlikte, bütün bu þeylerin salt deney yolu ile objektif bir deðer kazandýklarýnda da kuþku yoktur.
Herkes bir baskýnýn, yandan veya geriden gelen bir saldýrýnýn manevi etkilerini bilir. Düþman sýrtýný döner dönmez herkes
onun cesaretini küçümsemeye baþlar, ve insan en büyük tehlikelere düþman tarafýndan kovalandýðý zaman deðil, düþmaný kovaladýðý zaman atýlýr. Herkes düþman komutanýný yeteneklerini ününe,
yaþýna, tecrübesine göre deðerlendirir, ve buna göre hareket eder.
Herkes hem kendi birliklerinin hem düþman birliklerinin ruhi durumunu, moralini yoklar. Ýnsan tabiatýnýn manevi yönü ile ilgili bu
ve benzeri izlenimler, tepkiler deneylerin doðruladýðý olaðan
þeylerdir, durmadan yinelenirler ve bu nedenle de kendilerine özgü
gerçek birer nicelik sayýlýrlar. Bunlarýn üzerinde durmayan bir teori
neye yarar?
Kuþkusuz deney bu gerçeklerin yeterlik belgesidir. Fakat
hiç bir teori, hiç bir komutan psikolojik ve felsefi inceliklere kendini kaptýrmamalýdýr. [sayfa 141]
16. Savaþ teorisinin temel zorluðu
Bir savaþ teorisi meydana getirmenin zorluðunu iyice anlayabilmek, nasýl bir nitelik taþýmasý gerektiðine karar verebilmek
için, önce savaþ faaliyetinin özüne deðinen temel özelliklerini daha
yakýndan incelememiz gerekir.
17. Birinci özellik: manevi güçler ve etkileri
(Düþmanca duygular)
dir.

Bu özelliklerin birincisi, manevi güçler ve bunlarýn tepkisi-

Kökeninde, her kavga düþmanca duygularýn açýða çýkmasýdýr; fakat savaþ dediðimiz büyük kavgalarda, düþmanca duygu çoðu
zaman düþmanca niyete dönüþür ve hiç deðilse kiþiler arasýnda
her hangi bir düþmanlýk duygusuna raslanmaz. Ama yine de hiç
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bir savaþ yoktur ki, bu çeþit duygularý þu veya bu þekilde harekete
geçirmesin. Savaþlarýmýzdan hemen hemen hiç eksik olmayan ulusal kin bir ölçüde kiþisel nefretin yerini tutmuþtur. Fakat bu ulusal
kin de olmaz ve baþlangýçta taraflar arasýnda hiç bir düþmanca
duygu bulunmazsa, bu kez savaþýn kendisi düþmanlýk duygularýný
yaratýr; çünkü üstlerinin emriyle de olsa bir kimsenin bize karþý
giriþeceði bir þiddet hareketi bizi karþýlýk vermeye, öç almaya iter,
ve bunu yaparken de, ona harekete geçmek emrini veren üstün
kuvvetten ziyade harekete geçen kimsenin kendisini hedef alýrýz.
Teoride, muharebeyi soyut bir kuvvet denemesi olarak görmek ve
duygularýn katkýsýný tanýmamak eðilimi oldukça yaygýndýr; ancak
bu kuramcýlarýn, sonuçlarýný görmedikleri için isteyerek yaptýklarý
binlerce hatadan sadece bir tanesidir.
Muharebenin doðal bir sonucu olan bu duygusallýklarýn yanýsýra, tutku, ihtiras, tahakküm arzusu, çeþitli coþkular, vb. gibi daha pek çoklarý vardýr ki, aslýnda savaþýn unsurlarý olmamakla birlikte, birbirleriyle iliþkileri yüzünden iþin içine karýþýrlar. [sayfa 142]
18. Tehlike hissi (Cesaret)
Nihayet, muharebe öyle bir tehlike unsuru yaratýr ki, bütün
savaþ faaliyetleri, havada kuþ ve denizde balýk gibi, onun içinde
hareket eder, onun içinde geliþirler. Fakat tehlikenin etkileri, ya
doðrudan doðruya, içgüdüsel bir biçimde, ya da akýl yolu ile bütün
duygularýmýza yansýr. Birinci durumda, bu etkiler tehlikeden kaçmak biçiminde ve bu olanak dýþý ise endiþe ve korku biçiminde
kendilerini gösterirler. Böyle bir etki meydana gelmezse, cesaret
bu içgüdüyü dengeler. Ancak cesaret aklýn faaliyeti olmayýp, korku
gibi, bir histir. Birincisinin kaynaðý manevi müdafaayý nefis, ikincisinin kaynaðý fiziki müdafaayý nefistir. Cesaret daha soylu bir
içgüdüdür. Fakat bu yüzden de, etkisi önceden saptanmýþ kesin
bir ölçüye göre ayarlanabilecek cansýz bir araç olarak kullanýlmasý
imkansýzdýr. Bu itibarla cesaret tehlikenin etkilerini nötralize etmek için kullanýlan bir denge aðýrlýðý deðil, kendine özgü bir güçtür.
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19. Tehlikenin etki alaný
Fakat tehlikenin komutanlar üzerindeki etkisini doðru olarak deðerlendirmek için, alanýný belirli bir anýn maddi tehlikeleri
ile sýnýrlamamak gerekir. Eðer tehlike komutaný etkisi altýna almýþsa,
bu sadece kendisini tehdit ettiði için deðil, ona emanet edilmiþ
olan bütün öbür insanlar üzerine çöken korkudan ötürüdür: bu
korku sadece tehlikenin gerçekten belirdiði anda kendisini hissettirmekle kalmayýp, hayal gücümüz sayesinde hiç bir zaman peþimizi
býrakmaz. Nihayet tehlike tek baþýna mevcut olmayýp, komutana
yüklediði sorumluluklarýn aðýrlýðý yüzünden savaþýn bu baþ aktörünün kafasýnýn içinde yüz misli bir þiddetle dolaylý olarak da etkisini
sürdürür. Kim, bu derece önemli bir kararýn içerdiði sorumluluk ve
tehlikenin yarattýðý gerginliði ve þaþkýnlýðý kafasýnýn içinde hissetmeden, büyük bir muharebeye karar verebilir veya böyle bir muharebeyi tavsiye edebilir? [sayfa 143] Denilebilir ki, savaþ faaliyeti sadece
bir hazýr bulunma hali olmayýp gerçek bir eylem olduðu sürece,
hiç bir zaman tehlike alanýnýn dýþýnda kalamaz.
20. Diðer duygusal etkenler
Düþmanlýk ve tehlikenin harekete geçirdiði bütün duygusal
faktörleri savaþ faktörleri arasýnda saymakla, insana hayat yolunda
eþlik eden bütün öteki etkenleri konumuzun dýþýnda býrakmak
istemiyoruz. Savaþ onlara da sýk sýk yer verir. Gerçi hayat denilen
ciddi iþin bir çok küçük tutkularý susturduðu doðrudur, fakat bu
gerçek sadece alt kademedeki komutanlar için geçerlidir; çünkü
bunlar, bir tehlikeden bir tehlikeye, bir çabadan bir çabaya atýlýp
durduklarýndan, hayatýn öteki yönlerini gözden uzak tutarlar, ölüme faydasý olmayan ikiyüzlülükten sýyrýlýrlar ve böylece öteden
beri askerlik mesleðine en çok yakýþtýrýlan o askerce sadeliðe bürünürler. Fakat üst kademelerde durum hiç de öyle deðildir, çünkü
komutanýn rütbesi ne kadar yüksek olursa, o kadar etrafýna bakýnmasý gerekir; iþte o zaman her yanda çeliþik menfaatler, iyi veya
kötü bin bir tutku gün ýþýðýna çýkar. Kýskançlýk ve cömertlik, küstahlýk ve alçak gönülülük, öfke ve sevecenlik oynanan büyük dramýn etkin güçleri olarak sahneye çýkarlar.
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21. Akýl özellikleri
Baþ aktörün ruhsal özellikleri kadar ussal özellikleri de büyük
bir önem taþýr. Ham hayaller peþinde koþan, deli dolu, olgunlaþmamýþ bir kafadan, soðukkanlý ve güçlü bir zekadan beklediklerimizi bekleyemeyiz.
22. Ussal özelliklerdeki çeþitlilik yüzünden amaca götüren yollar da çeþitlidir
Ussal özelliklerdeki bu büyük çeþitlilik bilhassa yüksek mevkilerde kendini gösterir, çünkü bunun etkisi rütbe ile doðru orantýlý
olarak artar ve bizi amaca ulaþtýran yollarýn [sayfa 144] çeþitliliði de
bundan ileri gelir. Bundan birinci kitapta söz etmiþ, þans ve olasýlýklara olaylarýn akýþýnda eþit olmayan bir pay ayýrmak gerektiðini
göstermiþtik.
23. Ýkinci özellik: tepkinin canlýlýðý
Savaþ faaliyetinin ikinci özelliði meydana gelen tepkinin canlýlýðý ve yarattýðý karþýlýklý etkidir. Bu tepkiyi önceden kestirmek
mümkün deðildir, çünkü bu daha önce deðindiðimiz zorluðun,
yani manevi güçleri birer nicelik sayma zorluðunun bir parçasýdýr;
ancak bu karþýlýklý etki, niteliði gereði, önceden saptanmýþ bir planýn çerçevesine sýðmaz. Her hangi bir tedbirin düþmanda uyandýrdýðý tepki, eylemi oluþturan unsurlar içinde en kiþisel olanýdýr. Ancak teori belirli olgu kategorileri ile uðraþmaktan öteye gitmemeli
ve gerçek anlamda kiþisel durumlarý ele almaktan sakýnmalýdýr:
bunlarýn deðerlendirilmesini yargýya ve istidada býrakmalýdýr.
Görülüyor ki, savaþ gibi, genel koþullar üzerine kurulmuþ olan planý sýk sýk beklenmedik özel durumlar karþýsýnda bozulan bir faaliyet alanýnda, þahsi istidada çok daha büyük bir pay ayýrýlmalý ve
teorik kýlavuzlara çok daha az yer verilmelidir.
24. Üçüncü özellik: tüm verilerin belirsizliði
Son olarak, savaþta bütün verilerin belirsizliði, bunlara hiç
bir zaman güvenilememesi savaþa özgü zorluklarýn bir diðeridir;
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çünkü bütün faaliyetler bir çeþit alacakaranlýk içinde cereyan eder,
bu da çoðu zaman olaylara sis veya ay ýþýðýnda olduðu gibi abartmalý boyutlar, acaip bir görünüm kazandýrýr.
Bu zayýf ýþýðýn sýnýrladýðý görüþ olanaðýný, her þey tesadüfe
býrakýlmayacaksa, ancak bir çeþit kehanete varan güçlü bir sezgi
yeteneði telafi edebilir. Objektif bilgi eksikliði karþýsýnda, bir kez
daha yeteneðe ya da þansa güvenmek gerekir. [sayfa 145]
25. Olumlu (müspet) bir teori olanak dýþýdýr
Konunun niteliðini gözönünde bulundurduðumuz takdir de,
belki de savaþ sanatý için, komutana bir dýþ destek saðlayacak bir
iskele gibi, teorik bir yapý meydana getirmenin imkansýz olduðunu
kabul etmek zorunda kalýrýz. Çünkü sadece yeteneklerine güvenmek mecburiyetinde kaldýðý bütün durumlarda, komutan teori alanýndan çýkacak, teoriye ters düþecektir. Bu teori ne kadar çok
yönlü olursa olsun, yukarda belirttiðimiz gibi, sonuç hep ayný olacaktýr: çünkü istidat ve deha yasalarýn dýþýnda kalýrlar ve teori,
gerçeklerle çeliþir.
26. Teori için iki çýkar yol
(Zorluklar her zaman ayný derecede büyük deðildir)
Bu zorluðu yenmenin iki yolu vardýr.
Ýlk önce, genellikle savaþ faaliyetinin niteliði hakkýnda söylediklerimiz bu faaliyetin tüm kademelerinde ayný derecede geçerli
deðildir. Alt kademelerde, cesaret ve þahsi fedakarlýk çok daha
önemlidir, buna karþýlýk, zeka ve muhakeme kabiliyetinin karþýlaþtýklarý zorluklar çok daha azdýr. Olaylar daha sýnýrlý, amaç ve
araçlarýn sayýsý daha az, veriler daha kesin, hatta çoðu zaman gözle görülür niteliktedir. Fakat komuta zincirindeki yerimiz yükseldikçe, zorluklar artar ve baþkomutanýn þahsýnda en yüksek noktasýna ulaþýr: Onun için artýk her þey dehasýna kalmýþtýr.
Bunun yanýsýra, konuyu unsurlarýnýn niteliðine göre bölümlere ayýracak olursak, yine her yerde ayný zorluklarla karþýlaþmayýz.
Bunlar, çabalarýmýz maddi alemde yer aldýðý ölçüde hafifler, akýl
alemine geçtiði ve irademizi etkilediði ölçüde artar. Ýþte onun içindir ki, teorik kurallarla bir muharebenin iç düzenini, planýný ve yö-
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netimini tayin etmek, muharebenin kendisini kullanmaktan, yani
onun nasýl bir amaca hizmet edeceðini saptamaktan daha kolaydýr. Birinde maddi silahlar çatýþmaktadýr ve bu çatýþmada aklýn payýný inkar etmemekle beraber maddeye [sayfa 146] de hakkýný vermek gerekir. Oysa, muharebelerin etkisine gelince, burada maddi
sonuçlar itici güçler haline gelir ve bundan böyle artýk onlarýn sadece manevi nitelikleri bizi ilgilendirir. Bir kelime ile, taktik için bir
teori saptamak strateji için bir teori saptamaktan çok daha kolaydýr.
27. Teori bir doktrin deðil, bir gözlem olmalýdýr
Bir teoriyi mümkün kýlan ikinci yol þu görüþe dayanýr: teorinin mutlaka olumlu (müspet) bir doktrin, yani bir eylem yöntemi
olmasý þart deðildir. Bazý ufak tefek deðiþikliklere ve çok sayýda
deðiþik kombinezonlara raðmen, çoðu zaman hep ayný konularla
uðraþan ve ayný amaçlara varmak için ayný araçlarý kullanan her
türlü faaliyetler rasyonel bir inceleme konusu olabilirler. Ýþte her
türlü teorinin temel unsurunu oluþturan ve teori adýna hak kazanan bu incelemedir. Bir konu hakkýnda tam ve doðru bir bilgi edinebilmek için onu analitik bir þekilde gözden geçirmemiz gerekir;
buna deneylerden çýkaracaðýmýz sonuçlarý da ekleyecek olursak
ki konumuz bakýmýndan bu savaþ tarihidir artýk konunun bizim
için hiç bir yabancý yaný kalmaz. Teori bu amaca ne kadar
yaklaþýrsa, o kadar bilmenin objektif biçiminden, yapabilmenin
subjektif biçimine geçmiþ ve verilecek kararýn tamamen þahsi yeteneklere baðlý bulunduðu hallerde bile etkinliði artmýþ olur, çünkü etkisini o yeteneklerin kendisinde gösterir. Eðer teori sadece
savaþý oluþturan konularý inceler ve ilk bakýþta ona aitmiþ gibi görünen fakat aslýnda ona yabancý olan konularý kapsamýna almazsa;
eðer savaþ araçlarýnýn niteliklerini tam olarak açýklamakla birlikte
muhtemel sonuçlarýný da gösterirse; amaçlarýný açýkça belirtir ve
kritik bir düþünce ve araþtýrmanýn ýþýðý ile tüm savaþ alanýný aydýnlatýrsa iþte o zaman görevini tam anlamýyla yerine getirmiþ olur.
Teori o zaman, kitap okuyarak savaþ hakkýnda bilgi edinmek isteyen bir kimse için gerçek bir kýlavuz olur; yolunu [sayfa 147] aydýnlatýr,
ilerlemesini kolaylaþtýrýr, muhakemesini eðitir ve yolunu þaþýrmasýna
engel olur.
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Ömrünün yarýsýný karanlýk bir konunun bütün ayrýntýlarýný
aydýnlatmaya ayýran bir uzman, elbette bu konuyu kýsa bir süre
içinde öðrenmek isteyen bir kimseye nazaran o konuda daha çok
bilgi sahibi olacaktýr.
Teoriden maksat, herkesin her seferinde ayný güçlüklerle
karþýlaþýp onlarý yenerek kendisine bir yol açmasýna meydan býrakmadan, istediðini önceden düzenlenmiþ ve aydýnlatýlmýþ bir þekilde kolayca bulabilmesini saðlamaktýr. Nasýl ki, aklý baþýnda bir
eðitici bir delikanlýnýn manevi geliþimini, onu ömrü boyunca gütmeye kalkýþmadan yöneltir ve kolaylaþtýrýr ise, teori de geleceðin
savaþ liderinin akýl ve zekasýný eðitmeli, daha doðrusu onun kendi
kendini yetiþtirmesine yardým etmeli, fakat onu hiç bir zaman
muharebe alanýna kadar izlememelidir.
Eðer ilkeler ve kurallar teorinin gözlemlerinden kendi kendine ortaya çýkar, gerçek kendiliðinden billurlaþýrsa, artýk teori aklýn bu doðal yasasýna ters düþmez. Böyle bir kilit taþýna dayanan
kemer bu yasayý sadece daha belirgin bir hale getirir. Fakat bunu
sadece aklýn felsefi yasasýný yerine getirmek, bütün doðrularýn yöneldiði noktayý belirtmek için yapar, yoksa muharebe alanýnda
kullanýlabilecek bir cebir formülü çýkarmak için deðil; çünkü bu
ilke ve kurallarýn da amacý, düþünen kafanýn planýný icra ederken
izleyeceði yolu göstermek için nirengi noktalarý dikmekten ziyade,
alýþkýn olduðu hareketlerin ana hatlarýný çizmektir.
28. Bu görüþ açýsýndan hareket edildiði takdirde, teori
mümkün hale gelir ve pratikle çeliþkiye düþmekten
kurtulur
Bu görüþ tatmin edici bir savaþ teorisinin, yani hiç bir zaman gerçeklere ters düþmeyecek yararlý bir teorinin kapýsýný arar.
Böyle bir teori akýllýca kullanmasýný öðrendiðimiz takdirde, onu
kolayca eyleme uydurabilir ve [sayfa 148] teori ile pratik arasýndaki
saçma farký tamamen ortadan kaldýrmýþ oluruz. Aslýnda bu fark,
saðduyudan yoksun, gerçeklere aykýrý bir teorinin, dar görüþlü ve
cahil kafalarýn doðuþtan yetersizliklerini örtmek için kullandýklarý
uydurma bir teorinin sonucudur.
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29. Teori amaçlarýn ve araçlarýn niteliðini inceler.
Taktiðin amaç ve araçlarý
Demek oluyor ki, teorinin görevi amaç ve araçlarýn niteliðini
incelemektir.
Taktik alanýnda, araçlar muharebeyi yürütecek olan eðitilmiþ
silahlý kuvvetlerdir. Amaç zaferdir. Bu kavramý ilerde muharebeyi
incelerken daha açýk bir þekilde tanýmlayacaðýz. Þimdilik zafer
iþaretinin, düþmanýn muharebe alanýnda çekilmesi olduðunu belirtmekle yetinelim. Bu zafer sayesinde, stratejinin muharebe için
tayin etmiþ olduðu ve muharebenin gerçek anlamýný teþkil eden
amaç gerçekleþir. Kuþkusuz bu anlam zaferin niteliði üzerinde bir
ölçüde etkili olur. Düþman kuvvetlerini zayýflatmayý amaçlayan zafer ile bize sadece bir mevzi kazandýran zafer baþka baþka þeylerdir.
Dolayýsýyla bir muharebenin anlamý, o muharebenin planýný ve
yönetimini hatýrý sayýlýr ölçüde etkileyebilir, ve bu itibarla o da taktiðin ele almasý gereken konular arasýna girer.
30. Araçlarýn kullanýlmasýna her zaman eþlik eden
koþullar
Bazý özel koþullar sürekli olarak muharebeye eþlik ettiðine
ve üzerinde az veya çok bir etkide bulunduðuna göre, silahlý kuvvetleri kullanýrken bunlarý hesaba katmak gerekir.
Bu koþullar þunlardýr: yer (arazi), günün saati ve hava þartlarý.
31. Yer
Ülke ve arazi kavramlarý içinde ele almayý tercih ettiðimiz
yer unsurunun aslýnda hiç bir etkisi olmayabilirdi: þu [sayfa 149] þartla
ki, muharebe tamamen düz ve iþlenmemiþ bir arazide verilsin.
Steplerle kaplý bir ülkede bu þart gerçekleþebilir, fakat Avrupanýn uygar ülkelerinde böyle bir duruma ancak hayalimizde raslayabiliriz. Bu itibarla, uygar milletler arasýnda, ülke ve arazinin hiç
bir rol oynamadýðý bir muharebeyi tasavvur etmek bile mümkün
deðildir.
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32. Günün saati
Günün saati, gündüz ile gece arasýndaki fark yüzünden,
muharebeyi etkiler. Ama bu etki kuþkusuz bu farkýn sýnýrlarý dýþýna
taþar, çünkü her muharebenin belli bir süresi vardýr ve büyük muharebeler saatlerce sürebilir. Bir muharebenin sabah baþlamasý ile
öðleden sonra baþlamasý arasýnda fark vardýr ve büyük bir muharebenin planýný hazýrlarken bunu dikkate almak gerekir.
Bununla birlikte, günün saatinin hiç bir önem taþýmadýðý
muharebeler de pek çoktur ve genellikle bunun etkisi o kadar
fazla deðildir.
33. Hava þartlarý
Hava þartlarýnýn kesin bir etkisinin bulunduðu haller daha
da azdýr, ve bu gibi hallerde çoðu kez rol oynayan tek etken sistir.
34. Stratejide amaç ve araçlar
Strateji için, zafer, yani taktik baþarý sadece bir araçtýr, doðrudan doðruya barýþa yol açan faktörler ise son amaçtýr. Bu araçlarýn
amaca yönelik olarak kullanýlmasý da onlarý az veya çok etkileyen
þartlara baðlýdýr.
35. Araçlarýn kullanýlmasýna eþlik eden þartlar
Bu þartlar þunlardýr: ülke ve arazi (birincisi tüm savaþ sahnesinin topraklarýný ve halkýný içerir), daha sonra [sayfa 150] günün saati fakat ayný zamanda mevsim; son olarak da, atmosferik þartlar,
özellikle þiddetli don, vb. gibi olaðanüstü olaylar.
36. Bunlar yeni araçlar meydana getirirler
Bu faktörleri bir muharebenin sonuçlarý ile birleþtirmek suretiyle, strateji bu sonuca, ve dolayýsýyla muharebenin kendisine,
özel bir anlam verir, ona özel bir amaç tayin eder. Fakat bu
amaç, doðrudan doðruya barýþa götürmediði ve sadece tali bir
amaç olduðu ölçüde, onu ayný zamanda bir araç olarak telakki
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etmek gerekir. Stratejide, muharebe veya zaferlerin sonucuna, çeþitli anlamlarý içinde, birer araç gözü ile bakmalýyýz. Bir mevziin iþgali bu baþarýnýn araziye uygulanmasýndan baþka bir þey deðildir.
Fakat araç gözü ile bakýlmasý gereken þeyler sadece çeþitli muharebeler ve bunlarýn özel amaçlarý deðildir; muharebeleri ortak bir
amaca dönük olarak birleþtiren daha yüksek amaçlar da birer araç
sayýlmalýdýr. Örneðin, bir kýþ seferi böyle bir kombinezonun mevsime uygulanmasýdýr.
Demek ki, gerçek amaç olarak sadece doðrudan doðruya
barýþa götüren þeyler kalmaktadýr. Teori bütün bu amaç ve araçlarý
etkilerinin niteliðine ve karþýlýklý iliþkilerine göre inceler.
37. Strateji incelenecek amaç ve araçlarý sadece
deneylerden çýkarýr
Birinci soru þudur: strateji bu þeylerin eksiksiz bir dökümünü nasýl yapar? Mantýki bakýmdan zorunlu bir sonuca ulaþmak
isteyen felsefi bir araþtýrma, mantýki zorunluðun savaþ yönetiminde ve teorisinde yeri bulunmadýðý gerçeði karþýsýnda baþarýsýz kalmaya mahkümdur. Onun için teori deneylerden medet umar ve
savaþ tarihinin gösterdiði kombinezonlara yöneltir dikkatini. Bu
kuþkusuz sýnýrlý bir teori olacak, ama savaþ tarihinin verilerine uygun düþecektir. Bu sýnýrlýlýktan kaçýnýlamaz, [sayfa 151] çünkü teori
ileri sürdüðü þeyleri ister istemez ya savaþ tarihinden çýkaracak ya
da hiç deðilse savaþ tarihinin deneyleri ile karþýlaþtýracaktýr. Kaldý
ki, bu sýnýrlýlýk her halükarda gerçek olmaktan çok teoriktir.
Bu yöntemin belli baþlý faydalarýndan biri teorinin bir takým
incelikler, önemsiz ayrýntýlar ve hayaller içinde kaybolmasýna engel olmak ve ayaðýnýn yere basmasýný saðlamaktýr.
38. Araçlarýn analizi nereye kadar gitmelidir
Bir diðer soru da þudur: Teori araçlarýn analizinde nereye
kadar gitmelidir? Kuþkusuz çeþitli özelliklerinin uygulama deðerlerinin gerektirdiðinden öteye deðil. Çeþitli silahlarýn menzili ve etkisi taktik için çok büyük bir önem taþýr; oysa bu silahlarýn imali,
sonucu etkilemekle birlikte, taktiði hiç ilgilendirmez. çünkü savaþý
yönetmek, belli bir miktar kömür, kükürt, güherçile, bakýr ve ka-
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laydan barut ve toplar yapmak deðil, hazýr silahlarý etkin bir biçimde kullanmaktýr. Strateji haritalardan yararlanýr fakat trigonometri
ile ilgilenmez; askeri baþarýlarýný saðlamlaþtýrmak için ülkenin politik kurumlarý, halkýn ne þekilde yönetildiði ve eðitildiði ile meþgul
olmaz. Bütün bunlarý Avrupa topluluðunda bulunduklarý þekliyle
olduðu gibi alýr ve þu veya bu alandaki deðiþik þartlarýn savaþý nasýl
etkileyebileceðini belirtmekle yetinir.
39. Gerekli bilgilerin büyük ölçüde basitleþtirilmesi
Kolayca görüleceði gibi, teorinin meþgul olduðu konularýn
sayýsý çok sýnýrlýdýr. Bu da savaþý yönetmek için gerekli bilgilerin
alanýný hayli daraltmaktadýr. Savaþ [sayfa 152] faaliyetlerinin genel olarak gerektirdiði ve tam teçhizatlý bir ordunun sefere çýkabilmesi
için þart olan çok geniþ bilgi ve yetenekler manzumesi bir kaç
büyük sonuçta toplanýr ve savaþ zamaný gelince de faaliyetlerinin
asýl amacýna ulaþýr; týpký akarsularýn büyük ýrmaklarda birleþerek
denize dökülmeleri gibi. Savaþý yönetmek isteyen kimse, sadece
doðrudan doðruya savaþ okyanusuna dökülen faaliyetleri öðrenmelidir.
40. Bu büyük savaþ liderlerinin niçin çabuk yetiþtiklerini
ve bir savaþ liderinin niçin bir bilgin olmadýðýný açýklar
Tahlillerimizin bu sonucu öylesine zorunlu bir sonuçtur ki,
baþka bir sonuca varmýþ olsaydýk, çözümlememizin doðruluðundan þüpheye düþerdik. Önceki meþguliyet ve faaliyetleri tamamen
baþka nitelikte olduðu halde, savaþta, en üst kademelerde ve hatta
baþkomutan olarak bile büyük baþarýlar, parlak zaferler kazanan
insanlara niçin bu kadar sýk raslandýðýný ancak bu þekilde izah
etmek mümkündür. Gerçekten de, büyük komutanlar hiç bir zaman çok bilgili subaylarýn veya alimlerin safýndan çýkmazlar; bunlarýn durumlarý çoðu kez geniþ bilgiler edinmelerine elvermemiþtir.
Onun içindir ki, geleceðin baþkomutanýný yetiþtirmek için kafasýna
bir takým ayrýntýlý bilgiler sokmakla iþe baþlamanýn zorunlu veya
hiç deðilse yararlý olduðunu sananlar her zaman bilgiçlikle suçlanmýþ ve alaya alýnmýþlardýr. Böyle bir eðitimin tam tersine zararlý
olacaðýný kanýtlamak iþten bile deðildir, çünkü insanýn kafasý ken-
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disine aþýlanan bilgiler ve fikirlerine verilen yönle eðitilir. Ancak büyük þeyler onu büyük yapar; küçük þeyler onu küçültür, meðer ki
akýl bu yabancý ve zararlý maddeleri kendiliðinden çýkarýp atsýn.
41. Eski çeliþki
Savaþ için gerekli bilginin sadeliði uzun süre kabul edilmediðinden, aksine bu bilgi ikinci derecede önemli bir takým bilim ve
sanatlarla karýþtýrýldýðýndan, bu yanlýþ [sayfa 153] tezlerle hayatýn gerçekliði arasýndaki çeliþki bir türlü çözülemedi. Bu çeliþkiyi çözmek
isteyenlerin baþvurduklarý tek çare, her þeyi dehaya mal etmek,
dehanýn da teoriye ihtiyacý olmadýðýný ve teorinin dahiler için yazýlmadýðýný iddia etmek olmuþtur.
42. Bu yüzden her türlü bilginin yararý inkar edildi ve
her þey doðal yeteneklere atfedildi
Saðduyudan nasibi olanlar, en yüksek düzeydeki bir deha
ile okumuþ bir bilgiç arasýndaki derin uçurumun ve bunu doldurmak gerektiðinin farkýna varmýþlardýr. Bunlar kendilerini bir çeþit
özgür düþüncenin cazibesine kaptýrarak her türlü teoriyi inkar etmeye kalkýþtýlar, savaþ yapmanýn insan için doðal bir þey olduðunu
ve insanýn doðuþtan edindiði eðilim ve yeteneklerin niteliðine göre
savaþta baþarýlý veya baþarýsýz bir sonuç elde ettiðini ileri sürdüler.
Bu kimselerin yanlýþ bilgilere önem verenlere kýyasla gerçeðe daha
çok yaklaþtýklarýnda kuþku yoktu; ancak çok geçmeden bununda
abartmalý bir görüþ olduðu anlaþýldý. Belirli bazý fikir ve kavramlarla
beslenmedikçe insan aklýnýn hiç bir olumlu faaliyeti olamaz; bu
fikir ve kavramlar ise, hiç deðilse büyük ölçüde, tanrý vergisi olmayýp sonradan elde edilir ve bilgi hazinemizi oluþturur. O halde bütün
mesele bu fikirlerin ne tür fikirler olmasý gerektiðini saptamaktýr.
Ýnsan savaþta nelerle karþýlaþýyorsa, savaþ için onlarý öðrenmelidir
dersek, bu soruya doðru cevap vermiþ olacaðýmýzý sanýyoruz.
43. Bilgiler rütbeye uygun olmalýdýr
Askeri faaliyet alanýnda, bu bilgiler komutanýn rütbesine göre
deðiþmelidir. Aþaðý kademelerde daha önemsiz ve sýnýrlý konularý
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kapsamasý gereken bu bilgiler, yüksek kademelerde daha önemli
ve daha geniþ konulara deðinmelidir. Bir süvari alayýnýn baþýnda
sivrilemeyecek pek çok Mareþaller bulunduðu gibi, bunun tersi de
doðrudur. [sayfa 154]
44. Savaþta bilgi çok basittir, ama her zaman çok kolay
deðildir
Savaþta bilginin çok basit olmasý, yani çok az sayýda konulara yönelmesi ve onlarýn da sadece sonuçlarý ile ilgilenmesi, bu
bilgiyi uygulamanýn kolay olduðu anlamýna gelmez. Birinci kitapta,
savaþ faaliyetlerinin genel olarak ne gibi zorluklarla karþýlaþtýðýna
iþaret etmiþtik; burada, ancak cesaret sayesinde üstesinden gelinebilecek zorluklar üzerinde durmayarak, zihni faaliyetin sadece
aþaðý kademelerde nispeten basit ve kolay olduðunu, fakat komutanýn rütbesi yükseldikçe zorlaþtýðýný ve en yüksek kademe olan
baþkomutanlýk mevkiinde bu faaliyetin insan aklýnýn karþýlaþabileceði faaliyetlerin en zorlarýndan birini teþkil ettiðini söylemekle yetinelim.
45. Bu bilginin niteliði
Baþkomutanýn bir tarih bilgini veya bir yazar olmasý þart
deðildir, ama Devletin yüksek düzeydeki iþlerinden haberi olmalý,
geleneksel eðilimleri, söz konusu çýkarlarý, çözüm bekleyen sorunlarý, yöneticilerin karakterlerini iyi bilmeli ve doðru olarak deðerlendirebilmelidir. Büyük bir psikolog, insan karakterinin bütün girinti ve çýkýntýlarýný çözümleyebilen keskin bir gözlemci olmasýna
ihtiyaç yoktur; ancak emri altýnda bulunan kimselerin karakterini,
ahlakýný, düþüncelerini, göreneklerini, alýþkanlýklarýný, duygularýný,
eðilimlerini, meziyet ve kusurlarýný iyi bilmelidir. Bir arabanýn nasýl
yapýldýðýný, atlarýn top arabasýna nasýl koþulduðunu bilmesine lüzum yoktur, ama bir yürüyüþ kolunun çeþitli koþullar altýndaki
yürüyüþ süresini doðru olarak hesaplayabilmelidir. Bunlar bilimsel
formüllerden veya makinalardan çýkarabileceðimiz bilgiler deðildir; ancak eþyaya ve hayata uygulanan doðru bir yargý ve her ikisini kavrama yeteneði sayesinde elde edilebilir.
Yüksek bir askeri görev için gerekli bilgiyi diðer bilgilerden
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ayýran þey, görüldüðü gibi, ancak özel bir gözlem yeteneði sayesinde elde edilebilmesidir; buna bir [sayfa 155] çeþit fikri içgüdü de diyebiliriz, öyle bir içgüdü ki, çiçekten bal çýkarmasýný bilen arý gibi, hayat olgularýnýn özünü veya ruhunu çýkarmasýný bilsin. Bu bilgi ise
sadece gözlemlerden veya kitaplardan deðil, hayat tecrübesinden
de edinilebilir. Hayat, bütün o zengin öðretilerine raðmen, belki
hiç bir zaman bir Newton ya da bir Euler yetiþtiremez, ama pekala
bir Condé ya da bir Büyük Frederick gibi büyük savaþ matematikçileri çýkarabilir.
Askeri faaliyetin entelektüel haysiyetini korumak için, gerçek dýþý iddialara ve saçma bir bilgiçliðe baþ vurmaya gerek yoktur. Hiç bir zaman dar görüþlü büyük ve seçkin savaþ liderleri çýkmamýþtýr, ama alt kademelerde sivrilmiþ, hatta þan ve þöhret kazanmýþ olup da daha üst kademelere çýktýklarýnda, zihni yeteneklerinin yetersizliði yüzünden vasatýn bile altýnda kalmýþ pek çok insana raslamak mümkündür. Baþkomutanlar arasýnda bile, sahip
olduklarý otorite derecesine göre bir hiyerarþi bulunduðu izahtan
varestedir.
46. Bilim bir sanat olmalýdýr
Savaþ yönetimi bilgisi için son derece önemli bir noktaya
deðinerek bu bahsi kapatalým. Bu bilgi zihne o kadar sinmelidir ki
adeta maddi bir þey olmaktan çýkmalýdýr. Hemen hemen bütün
sanatlarda ve hayatýn diðer faaliyet dallarýnda, insan sadece bir
kez öðrendiði, artýk içinde yaþamadýðý ve tozlu kitaplardan çýkardýðý gerçeklerden yararlanabilir. Her gün elinin altýnda bulunan ve
kullandýðý gerçekler bile kendisinin tamamen dýþýnda kalabilir. Bir
mimar, karýþýk bir hesapla bir payanda kemerinin kuvvetini hesaplamak için kalemi eline aldýðý vakit, bulduðu gerçek kendi zihninden çýkan bir gerçek deðildir. Önce verileri araþtýrmak için çaba
harcamýþ, sonra onlarý, yasasýný kendi bulmadýðý bir zihin ameliyesine tabi tutmuþ, hatta bunun zorunluluðunun da ancak bir ölçüde farkýnda olup adeta otomatik bir þekilde kullanmýþtýr. Fakat savaþta iþin rengi deðiþir. Aklýn tepkisi, [sayfa 156] olaylarýn durmadan
deðiþen þekli, komutaný bilgisinin tüm zihni mekanizmasýný daima
içinde taþýmaya, ve her yerde her dakika gerekli kararý kendi kendine vermeye zorlar.
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Bilginin komutanýn aklý ve hayatý ile bu eksiksiz kaynaþmasý
onu gerçek bir güce dönüþtürür. Savaþta temayüz eden insanlara
her þeyin o kadar kolay gelmesinin nedeni iþte budur. Ve bunun
içindir ki, bu insanlarýn sanatý onlarýn doðal yeteneklerine mal edilir. Gözlem ve okuma ile oluþan ve geliþen yeteneklerden ayýrmak
için buna doðal yetenekler diyoruz.
Bu düþüncelerle bir savaþ teorisinin görevini izah etmiþ ve
bunu yerine getirmenin yollarýný belirtmiþ olduðumuzu sanýyoruz.
Savaþýn yönetimini iki kýsma ayýrmýþtýk: strateji ve taktik.
Yukarda da belirttiðimiz gibi, strateji teorisi çok daha büyük zorluklar arz eder. Çünkü taktik nispeten sýnýrlý bir alaný kapsadýðý halde, strateji doðrudan doðruya barýþa dönük amaçlarý, yani her türlü ihtimallerle dolu belirsiz bir alaný kapsar. Bu amaçlarý göz önünde bulundurmak baþta baþkomutanýn görevi olduðuna göre, sorumlu bulunduðu strateji alaný bu zorluða en çok maruz bulunan bir
alandýr.
Stratejide, özellikle yüksek hizmetler ifa etmek söz konusu
olduðunda, teori, taktikten de öte, sadece yapýlacak þeyleri düþünmekle yetinmeyecektir; komutana olaylarý daha iyi görmesine yardým edecek ve bunlara kendi düþüncesini ekleyince daha kolaylýkla ve daha büyük bir güvenle karar vermesini saðlayacak objektif
bir gerçeðe uymak için kendi kendisi ile çeliþkiye düþmesine engel olacaktýr. [sayfa 157]

BÖLÜM III
SAVAÞ SANATI VEYA SAVAÞ BÝLÝMÝ
1. Terimlerde henüz kesinlik yok
(Yapabilmek ve bilmek. Bilgi söz konusu olduðu vakit,
bilim; amaç yapmak ise, sanat)
Mesele basit gibi görünüyorsa da, kullanýlacak terim üzerinde bir anlaþmaya varýlamadýðý gibi, bunun için nasýl bir kýstasa
baþvurmak gerektiði konusunda da bir karara varýlamamýþtýr. Bil-
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menin baþka þey, yapabilmenin baþka þey olduðuna daha önce
iþaret etmiþtik. Bunlar o kadar farklý þeylerdir ki, ikisini hiç bir zaman birbirine karýþtýrmamak gerekir. Ýnsanýn yapabileceði þey hiç
bir zaman bir kitapta yer almamalý, ve sanat kelimesi hiç bir zaman bir kitabýn baþlýðý olmamalýdýr.* Ancak bir sanatýn icrasý için
gerekli bilgileri, (ayrý ayrý birer bilimin konusu olabilecek bilgileri)
... sanatýnýn teorisi ya da sadece ... sanatý adý altýnda özetlemek adet olduðundan, bu ayýrýmý muhafaza etmek, ve yaratýcý güce deðinen her þeyi sanat (örneðin, mimarlýk sanatý), sadece bilgiyi amaçlayan konularý ise (matematik ve astronomi gibi) bilim
diye nitelemek yerinde olur.
Her sanatta bazý özel temel bilimlerin bulunabileceði açýktýr
ve bu bizi þaþýrtmamalýdýr. Fakat her bilimde de bir parça sanat
bulunduðunu ve sanatsýz bilim olamayacaðýný da unutmamak gerekir. Örneðin, matematikte hesap (aritmetik) ve cebir birer sanattýr, ama bu bütün meseleyi halletmez. Bunun nedeni þudur: beþeri
bilgileri meydana getiren kategoriler içinde bilmek ile yapabilmek
arasýndaki fark ne kadar açýk ve belirgin olursa olsun, insanýn kendisinde bu sýnýrý çizmek kolay deðildir. [sayfa 158]
2. Algýlamayý yargýdan ayýrmanýn zorluðu (Savaþ sanatý)
Her düþünme eylemi bir sanattýr. Mantýkçýnýn bir çizgi çizdiði yerde, idrakin sonucu olan öncüllerin bittiði ve yargýnýn baþladýðý
yerde, sanat da baþlar. Dahasý var: aklýn algýlarý da bir yargý, dolayýsýyla bir sanattýr, ve son tahlilde duygularýmýzla edindiðimiz bilgiler
de sanattýr. Bir kelime ile, nasýl ki bilme yeteneðine sahip fakat
yargýdan yoksun bir insan, ya da bunun tersi, tasavvur edilemezse,
sanat ve bilim de birbirinden tamamen ayrýlamaz. Bu ince ýþýk
pýrýltýlarý dýþ dünyanýn biçimlerine ne kadar bürünürlerse, alanlarý
o kadar ayrý imiþ gibi görünür. Bir kez daha yineleyelim: yaratýcýlýk,
üretim sanatýn alanýdýr; araþtýrma ve bilgi ise bilimin alanýdýr. Bütün
bunlardan, savaþ sanatý demenin savaþ bilimi demekten daha doðru
olduðu sonucu çýkmaktadýr.
Onlarsýz yapamayacaðýmýz bu kavramlar hakkýnda bu ka* Almancada Kunst (sanat) ile Können (yapabilmek) sözcüklerinin kökü aynýdýr.
(P.N.)
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dar açýklama yeter. Fakat þunu da hemen ekleyelim ki, savaþ, gerçek anlamda, ne bir sanat ne de bir bilimdir, ve iþte kuramcýlarýn
bunu gözden uzak tutmalarý yüzündendir ki, savaþ çoðu kez baþka
sanatlara ya da baþka bilimlere benzetilmiþ ve bu bir çok yanlýþlýklara yol açmýþtýr.
Eskiden de bunun farkýna varanlar olmuþ ve bu yüzden
savaþýn bir meslek olduðu ileri sürülmüþtür. Fakat bunun zararý yararýndan daha fazla olmuþtur, çünkü bir meslek, ya da bir zanaat
ikinci sýnýf bir sanattan baþka bir þey deðildir ve bu sýfatla da daha
kesin ve daha katý yasalara tabidir. Nitekim, savaþ, condottieriler*
[sayfa 159] devrinde, bir zanaat gibi geliþti. Fakat onu bu yola iten iç
etkenler deðil, dýþ etkenler oldu, ve savaþ tarihi bunun eþyanýn
tabiatýna ne kadar aykýrý olduðunu göstermiþtir.
3. Savaþ insan iliþkilerinin bir biçimidir
Biz diyoruz ki, savaþ aslýnda ne bir sanat ne bir bilimdir,
sosyal varlýðýn bir parçasýdýr. Büyük çapta çýkarlarýn kanla halledilen bir çatýþmasýdýr ve sadece bu yönü ile diðer çatýþmalardan ayrýlýr. Savaþý sanatlardan birine benzetmektense, ticarete benzetmek belki, daha yerinde olur: çünkü ticaret veya ticarette rekabet
de insan çýkar ve faaliyetlerinin bir çatýþmasýdýr. Fakat savaþý asýl
politikaya benzetebiliriz, çünkü politika da, hiç deðilse kýsmen, büyük çapta bir ticari rekabetten baþka bir þey deðildir. Üstelik, politika savaþýn dölyataðýdýr; ilkel bir biçimde de olsa oluþan anahatlarý,
canlý varlýklarýn oðulcukta saklý özellikleri gibi, politikanýn dölyataðýnda biçimlenir.
4. Aradaki fark
Sanat ve bilimlerle savaþ arasýndaki temel fark þuradadýr:
savaþ, mekanik sanatlar gibi cansýz bir maddeye uygulanan bir
irade faaliyeti deðildir; ne de, güzel sanatlarda olduðu gibi canlý
fakat edilgin ve uysal bir maddeye, yani insan aklýna veya insan
* Condottieriler, XIV-XVI. yüzyýllarý arasýnda Avrupa ordularýndan çoðunu oluþturan
profesyonel paralý askerlerdi; bu ordularý meydana getirmeyi üstlenenlere de ayný ad
verilirdi (A.R.)
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duygularýna etki yapan bir faaliyettir. Sanat ve bilimlerin ideolojik
þemalarýnýn savaþa ne kadar az uyduklarýný görmek insaný þaþýrtýr,
ve böylece cansýz varlýklar aleminden çýkarýlan yasalara benzer
yasalar bulma istek ve çabalarýnýn nasýl sürekli yanýlgýlara yol açtýðýný anlamak kolaylaþýr. Buna raðmen, savaþý özellikle mekanik
sanatlara benzetmek isteyenler olmuþtur. Güzel sanatlarý taklit etmeyi önerenlere pek raslanmamýþtýr, çünkü bunlarýn kendileri henüz belirli yasa ve kurallara baðlanmýþ deðildi. Uygulanmasýna çalýþýlmýþ olanlarýn ise yetersiz ve tek yanlý olduklarý [sayfa 160] hemen
anlaþýlmýþ, fikirlerin, duygularýn ve geleneklerin akýmýyla silinip
süpürülmüþlerdir.
Savaþta oluþtuðunu ve çözüldüðünü gördüðümüz türden bir
canlý ihtilafýn bir takým genel yasalara baðlý olup olmadýðý, ve bunlarýn yararlý bir eylem kýlavuzu saðlayýp saðlayamayacaðý sorunu
kýsmen bu kitabýn konusunu meydana getirmektedir. Fakat muhakkak olan bir þey varsa o da þudur: bu sorun, idrakin sýnýrlarýný
aþmayan bütün öteki sorunlar gibi, akýl yolu ile aydýnlatýlabilir ve
kendi iç bütünlüðü içinde iyi kötü açýklanabilir; bu da kuramcýlarýn
çabalarýný haklý göstermeye yeter.

BÖLÜM IV

YÖNTEMCÝLÝK (METODÝZM)
Savaþta çok büyük bir rol oynayan yöntem ve yöntemcilik
kavramlarýný açýkça belirtebilmek için, eylem dünyasýný adeta resmen kurulmuþ otoriteler gibi yöneten mantýki hiyerarþiye kýsa bir
göz atalým.
En genel kavram olan yasa kavramý hem bilgi hem de eylem için geçerlidir, açýkça sübjektif ve keyfi bir yönü bulunmakla
birlikte, bizim ve bizim dýþýmýzda bulunan þeylerin kendisine tabi
olduðumuzu ifade eden bir terimdir yasa. Bilgi konusu olarak yasa
eþya arasýndaki iliþkiyi ve eþyanýn birbiri üzerindeki etkisini özümler; irade konusu olarak ise, eylemin etkenidir ve o zaman emir ve
yasaklama ile eþ anlamlýdýr.
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Ýlke de ayný þekilde bir eylem yasasýdýr, ancak ayný resmi
ve kesin anlamda deðil; ilke yasanýn sadece ruhu ve anlamýdýr, ve
gerçek dünyanýn çeþitliliði bir yasanýn kesin þekli içine sýðdýrýlamadýðý hallere muhakememize [sayfa 161] daha büyük bir serbestlik alaný býrakýr. Muhakememiz, bir ilkenin niçin uygulanamayacaðýna
kendisi karar vermek durumunda olduðuna göre, bu ilke bizim
için bir çeþit yol gösterici, bir kutup yýldýzý gibidir.
Ýlke objektif bir gerçeðin sonucu olduðu zaman objektiftir,
yani herkes için eþit ve geçerlidir. Buna karþýlýk, sübjektif iliþkileri
içerdiði ve dolayýsýyla sadece onu kendisi için yapmýþ olan kimse
bakýmýndan bir deðer taþýdýðý takdirde, ilke sübjektiftir, ve bu
halde ona genellikle þiar adý verilir.
Kural çok kez yasa anlamýna kullanýlýr fakat bu takdirde daha ziyade ilke anlamýna gelir. Çünkü istisnasýz kural yoktur dediðimiz halde, istisnasýz yasa yoktur diyemeyiz. Demek ki kural uygulamada bize daha büyük bir uygulama özgürlüðü tanýmaktadýr.
Daha deðiþik bir anlamda, kural, saklý bir gerçeði daha gözönünde bir iþaretten tanýmak için kullanýlan bir araçtýr, ve bundan
maksat tüm gerçeðe uygulanan eylem yasasýný bu özel iþarete
baðlamaktýr. Bütün oyun kurallarý, matematikteki bütün kýsaltýlmýþ
yöntemler, vb. bu anlamda kurallardýr.
Yönetmelik ve talimatlar, genel yasalarýn kapsamý içine alýnamayacak kadar çok ve önemsiz ayrýntýlarý ilgilendiren eylem
kýlavuzlarýdýr.
Nihayet, yöntem veya metod, yani eylem biçimi, ayný derecede mümkün baþka davranýþlar arasýndan seçilen sürekli bir
davranýþ tarzýdýr; yöntemcilik veya metodizm ise, genel ilkeler veya
özel talimatlar yerine yöntemlerle tayin edilen eylemler için kullanýlan bir terimdir. Bu, böyle bir yöntemin uygulanabileceði hallerin
genel çizgileri bakýmýndan birbirlerine benzemelerini gerektirir.
Bunlarýn hepsi birbirine benzeyemeyeceðine göre, önemli olan
benzer unsurlarýn mümkün olduðu kadar çok olmasý, diðer bir
söyleyiþle, yöntemin en muhtemel hallere dayanmasýdýr. Böylece
yöntemcilik kesin ve özel mukaddimelere deðil, benzer durumlarýn ihtimal ortalamasýna dayanýr. Nihai gayesi ortalama bir gerçek
[sayfa 162] saptamaktýr: bunun sürekli ve tekdüze bir biçimde uygulanmasý çok geçmeden bir çeþit mekanik uygulama niteliðine bürünür ve bize doðru olaný adeta þuursuzca yaptýrýr.
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Savaþ yönetiminde, insan bilme yeteneðine iliþkin yasa kavramýndan pekala vazgeçebilir, çünkü savaþýn çapraþýk olaylarý yeteri kadar düzenli, ve düzenli olaylarý yeteri kadar çapraþýk olmadýklarý için, bu kavram bize basit gerçekten daha fazla yardýmcý
olamaz. Sade kavramlar ve sade bir dil yeterli olduðu zaman, girift
sözlere ve fikirlere baþvurmak bilgiçlik olur. Eyleme uygulandýðýnda, yasa kavramýný savaþ yönetimi teorisinde kullanmaya imkan
yoktur, çünkü olaylarýn sýk sýk deðiþmesi ve büyük bir çeþitlilik
göstermesi nedeniyle, yasa adýna layýk yeteri kadar genel nitelikte
bir hüküm koyma olanaðý yoktur.
Buna karþýlýk, ilkeler, kurallar, yönetmelikler ve yöntemler,
olumlu bir öðreti saðladýklarý ölçüde gerçekçi bir savaþ teorisinin
vazgeçilmez kavramlarýdýr, çünkü gerçek ancak bu gibi biçimler
içinde billurlaþabilir.
Taktik, savaþ yönetiminin, teorinin olumlu bir doktrin formüle etmesine en elveriþli dalý olduðuna göre, bu kavramlara taktikte daha sýk raslarýz.
Zaruret bulunmadýkça, henüz kayýp vermemiþ piyadeye karþý
süvarinin kullanýlmamasý; ateþli silahlarýn ancak etkili menzile girdikten sonra kullanýlmasý; muharebede de mümkün olduðu kadar
çok sayýda kuvvetlerin en sonraya saklanmasý: iþte belli baþlý taktik
ilkeler. Bütün bu kurallar her durumda istisnasýz þekilde uygulanamaz; ama yine de komutanýn zihninde yer etmelidirler ki, özümledikleri gerçekten, yeri ve zamaný geldiðinde yararlanabilsin.
Bir birlik karargâhýndaki alýþýlmadýk faaliyetten düþmanýn
çekilmek üzere olduðu sonucunu çýkardýðýmýz takdirde, birliklerin
muharebedeki düzeni bir gösteriþ saldýrýsý yapýlacaðýný gösteriyorsa, gerçeðin bu yoldan [sayfa 163] öðrenilmesine kural adý verilir, çünkü gözle görülen tek bir durumdan bu duruma uygun bir niyet
çýkarýlmaktadýr.
Eðer düþman toplarýný muharebe alanýndan çekmeye baþlar
baþlamaz ona taze bir enerji ile saldýrmak bir kuralsa, bunun nedeni, bu münferit olayýn düþmanýn genel durumunu hedef alan
hareket zincirinin halkalarýndan birine baðlanmasýdýr: yani düþmanýn durumunu, örneðin mücadeleyi býrakmak eðiliminde olduðunu, geri çekilmeyi planladýðýný ve ne sonuna kadar bir direnmeyi ne de düþmandan her ne pahasýna olursa olsun kaçýnmayý
düþünmediðini bu tek olaya bakarak tahmin etmiþ oluruz.
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Yönetmelikler ve yöntemler, savaþ hazýrlýðý ile ilgili teoriler
olarak bizi meþgul ederler, çünkü disiplinli ve eðitilmiþ silahlý kuvvetler bunlarla aþýlanýr. Birlikler, eðitim ve sahra hizmeti için hazýrlanmýþ
talimatlarýn tümü yöntem ve yönetmelikleri oluþturur. Eðitim talimatlarýnda yönetmelikler, sahra hizmeti ile ilgili olanlarda ise yöntemler ön planda gelir. Savaþýn gerçek sevk ve idaresi bunlara baðlanýr, onlarý belirli davranýþ biçimleri olarak benimser. Onun için
savaþ yönetimi teorisinde bunlara da bir yer ayýrmak gerekir.
Silahlý kuvvetlerin kullanýmýna girmeyen faaliyetler için, yönetmelikler, yani kesin talimatlar söz konusu deðildir; çünkü bunlar hareket serbestliðini kýsýtlardý. Buna karþýlýk, görevlerin nasýl yapýlacaðýný genel olarak gösteren ve yukarda belirttiðimiz gibi ortalama ihtimale dayanan yöntemler, ilke ve kurallarýn egemen bir
þekilde uygulanmasýný ifade ederler; olduklarýndan farklý bir þey
gibi gösterilmemek, mutlak ve zorunlu davranýþ biçimleri (sistemler) olarak deðil, sadece genel biçimlerin en iyisi olarak telakki
edilmek ve ferdi kararýn yerini tutacak kestirme yolun seçilmesine
olanak saðlamak þartýyla, yöntemler de savaþ yönetimi teorisinin
kapsamý içine alýnabilirler.
Savaþýn yönetiminde sýk sýk yöntemlere baþvurulmasý, sadece bazý tahminlere dayanýlarak ya da tam bir [sayfa 164] belirsizlik
içinde yürütülen hareketlerin çokluðunu düþünecek olursak, bize
son derece gerekli ve kaçýnýlmaz bir þey gibi görünecektir. Düþman,
aldýðýmýz tedbirleri zorunlu kýlan bütün koþullarý bilecek durumda
deðildir: buna ya olanaklarý elvermez, ya da zamaný yoktur. Kaldý
ki, bu koþullar bilinse bile, bunlar o kadar çeþitli ve girifttir ki, gerekli bütün tedbirleri almak imkansýzdýr. Dolayýsýyla hazýrlýklarýmýzý
yine bir takým ihtimallere dayandýrmak zorunda kalýrýz. Tek bir
olayda bile etkisini hissettiren ve bu itibarla mutlaka dikkate alýnmasý gereken önemsiz koþullarýn sayýsýný düþünecek olursak, bunlardan zincirleme sonuçlar çýkarmaktan ve tertibatýmýzý genel ve
muhtemel durumlara göre almaktan baþka çare bulunmadýðýný
görürüz. Subaylarýn sayýsý küçük rütbelere doðru indikçe artar ve
bu alt kademelerde görüþ ve yargýlarýn isabetine güvenmek zorlaþýr.
Hizmet kurallarý ve tecrübenin dýþýnda bilgiler aramanýn doðru olmadýðý komuta kademelerinde, yöntemciliðin rutinine baþvurmak
gerekir. Bu hem yargýmýza bir destek, hem de tecrübenin çok pahalýya mal olduðu savaþ gibi bir alanda abartmalý ve tümden yanlýþ
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düþüncelere engel olur.
Yöntemcilik harekât için zorunlu olduktan baþka, olumlu
bir yararý bulunduðunu da kabul etmek gerekir. Durmadan tekrarlanan belirli biçimleri uygulamak bize birliklerin yönetiminde, doðal sürtünmeyi azaltan ve makinanýn iþleyiþini kolaylaþtýran bir
alýþkanlýk, bir dakiklik, bir güven kazandýrýr.
Demek oluyor ki, rütbeler hiyerarþisinin basamaklarýndan
aþaðý doðru inildikçe, yöntem daha yaygýn bir biçimde kullanýlýr ve
daha zorunlu bir hale gelir. Buna karþýlýk, yukarý doðru çýkýldýkça,
bunun önemi azalýr ve, en yüksek mevkilerde tamamen ortadan
kalkar. Bu nedenle yöntemin yeri stratejiden çok taktiktedir.
Yüksek bir düzeyde savaþ, farklýlýklarýna raðmen birbirine
benzeyen ve kullandýðýmýz yöntemin iyiliðine veya kötülüðüne göre
iyi veya kötü bir þekilde kontrol altýna alýnabilecek olan sayýsýz küçük olaylardan deðil, ayrý ayrý [sayfa 165] ele alýnmalarý gereken büyük
çapta ve belirleyici nitelikte tek tek olaylardan oluþur. Savaþ, saplarýn biçimine bakmadan, iyi bir orakla iyi, kötü bir orakla kötü
biçilen bir buðday tarlasý deðil; her kütüðün özel biçimine ve meyline göre balta kullanýlmasýný ve buna çok dikkat edilmesini gerektiren gür bir ormandýr.
Yöntemcilik askeri harekâtýn hangi düzeyinde durmalýdýr?
Bunu aslýnda rütbe deðil olaylar belirler. Eðer hiyerarþinin üst kademelerinde yöntemciliðe daha az yer veriliyorsa, bunun tek nedeni bu mevkilerin görev alanýna giren faaliyetlerin çok daha geniþ
ve þümullü oluþudur. Deðiþmeyen bir muharebe düzeni, öncü birliklerin ve ileri karakollarýn deðiþmeyen düzeni, komutanýn sadece
astlarýnýn deðil, bazý hallerde kendi elini kolunu da baðlayan yöntemlerdir. Gerçi komutan bu yöntemleri kendisi icat etmiþ ve koþullara uygulamýþ olabilir; fakat birliklerin ve silahlarýn genel niteliklerine dayandýklarý ölçüde teori konusu da olabilirler. Buna karþýlýk, savaþ veya sefer planlarý hazýrlamak ve bunlarý bir makineden çýkar gibi hazýr þekilde daðýtmak amacýný güden yöntemler
kesinlikle bir kenara atýlmalýdýr.
Kabul edilebilir bir teori, yani savaþýn sevk ve idaresini incelemenin güvenilir bir kitabý olmadýkça, yöntemcilik sýnýrlarýný aþarak
daha yüksek faaliyet alanlarýna taþmak istidadýný gösterir; çünkü
bu alanlarda sorumluluk taþýyan insanlar her zaman okumak ve
yüksek yaþantý þekilleri ile temasa gelmek suretiyle kendilerini eðit-
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mek imkanýný bulmuþ olmayabilirler; bu yüzden de teorilerin ve
eleþtirilerin labirentleri içinde yollarýný þaþýrabilirler, saðduyularý bunlarý reddeder ve ellerinde tecrübenin getirdiðinden baþka bir tutamak kalmaz. Bunun içindir ki, özgür ve kiþisel bir inisiyatifi gerektiren ve buna izin veren hallerde, tecrübenin kendilerine saðladýðý
araçlardan yararlanýrlar, yani büyük komutanlarýn yöntemlerine öykünürler ve böylece yöntemcilik dediðimiz þey kendiliðinden meydana çýkmýþ olur. Büyük Frederikin generallerinin her zaman eðik
denilen muharebe [sayfa 166] düzeni içinde ilerlediklerini, Fransýz Ýhtilâli komutanlarýnýn uzun ve geniþ muharebe hatlarý boyunca hep
çevirme hareketlerine baþvurduklarýný, Napolyonun subaylarýnýn
yoðun kitlelere özgü korkunç bir enerji ile saldýrýya geçtiklerini
gördüðümüz zaman, hep ayný þekilde tekerrür eden bu hareketleri
belli bir yöntemin kabul edilmiþ olmasýna baðlayabiliriz ki, bu da
yöntemciliðin bazen en yüksek kademelere kadar çýkabildiðini gösterir. Daha iyi bir teori savaþ yönetiminin incelenmesini kolaylaþtýrdýðý, en yüksek komuta kademelerinde bulunan insanlarýn akýl ve
muhakemesini daha iyi eðittiði zaman, yöntemcilik belki önemini
yitirecek, ve ara sýra kullanýlmasýnda zorunluluk olsa bile, hiç deðilse
basit bir taklit olmaktan çýkarak teorinin bir parçasý haline gelecektir. Büyük bir komutan yaptýðý iþi ne kadar iyi yaparsa yapsýn,
bunu yapýþ biçiminin daima sübjektif bir yaný olacaktýr; ve belirli
bir üslübu bulunduðuna göre bunda kiþiliðinin de büyük bir payý
olacaktýr; fakat bu kiþilik kendisini taklit etmeye çalýþan kimsenin
kiþiliði ile her zaman baðdaþmaz.
Bununla birlikte, sübjektif yöntemciliði veya üslübu savaþ
konusundan tamamen çýkarýp atmak ne mümkün ne de doðru bir
hareket olur: onda daha ziyade bir savaþýn genel karakterinin, ayrý
ayrý olaylarý üzerindeki etkisinin bir tezahürünü görmek, ve bu
genel karakteri önceden görüp dikkate alacak bir teorinin yokluðunda teorinin yerine geçtiðini kabul etmek gerekir. Fransýz Ýhtilâli savaþýnýn kendine özgü yöntemler kullanmýþ olmasýndan daha doðal ne olabilir? Ve hangi teori bu özel yöntemi kapsamý içine alabilirdi? Ýþin kötü tarafý þudur ki, [sayfa 167] özel bir durumun ortaya çýkardýðý böyle bir tarz kolaylýkla sürüp gidebilir, þartlar yavaþ yavaþ
deðiþtiði halde yerinde sayabilir. Ýþte teorinin açýk-seçik ve rasyonel bir eleþtiri sayesinde önlemesi gereken þey budur. 1806 yýlýnda
Prusyalý generallerden Prens Louis, Saalfeldde; Tauentzien, Jena
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civarýnda bulunan Dornbergte; Grawert, Kappellendorfun önünde ve Rüchel Kappellendorf un arkasýnda, Büyük Frederikin eðik
muharebe düzenini uygulayarak kendilerini felaketin uçurumuna
attýklarý ve Hohelohenin ordusunu o zamana kadar hiç bir ordunun muharebe alanýnda dahi imha edilmemiþ olduðu biçimde
yok etmeyi becerdikleri zaman, bütün bunlara sebep sadece modasý geçmiþ bir tarz deðil, yöntemciliðin þimdiye kadar yol açtýðý
belki de en büyük ahmaklýktý.

BÖLÜM V

ELEÞTÝRÝ

Teorik gerçeklerin pratik hayat üzerindeki etkisi öðretimden çok eleþtiri yolu ile olur: eleþtiri teorik gerçeklerin gerçek olaylara uygulanmasý olduðuna göre, sadece bu gerçekleri hayata yaklaþtýrmakla kalmayýp uygulamalarýný sürekli olarak tekrarlamak suretiyle zihni bu gerçeklere alýþtýrýr. Bu itibarla, teori üzerindeki görüþlerimizi belirttikten sonra, þimdi eleþtiri ile ilgili görüþlerimizi açýklamanýn uygun olacaðýný sanýyoruz.
Tarihi bir olayýn eleþtirici anlatýmý ile salt anlatýmý arasýnda
bir ayýrým yapmak gerekir: bu ikincisi olaylarý peþpeþe sýralamakla,
olsa olsa en yakýn ve dolaysýz nedenlerine dokunmakla yetinir.
[sayfa 168]

Eleþtirici anlatýmda ise zihnin üç ayrý faaliyetine raslamak
mümkündür.
Birincisi, þüpheli olaylarýn tarih bakýmýndan araþtýrýlmasý ve
doðruluk derecelerinin saptanmasýdýr. Bu salt tarihi bir araþtýrmadýr
ve teori ile bir ilgisi yoktur.
Ýkincisi , sonuçlardan nedenlere doðru çýkmak, olaylar
arasýnda neden sonuç iliþkisini kurmaktýr. Bu gerçek eleþtirici
araþtýrmadýr; bu araþtýrma teori için þarttýr, çünkü teoride saptanmasý, desteklenmesi veya sadece izah edilmesi gereken her þey
ancak bu þekilde deneylere oturtulabilir.
Üçüncüsü, kullanýlan araçlarýn sýnanmasýdýr. Bu övgü kadar
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kýnamayý da kapsayan gerçek eleþtiridir. Burada tarihe, daha doðrusu tarihten çýkarýlmasý gereken derslere yardýmcý olan, teoridir.
Tarihi araþtýrmanýn gerçekten eleþtirici bir nitelik taþýyan bu
son iki bölümünde, her þeyden önce olaylarýn derinine inmek, ilk
nedenlerini ortaya çýkarmak, yani, çoðu zaman yapýlageldiði gibi
yarý yolda durmak, keyfi bir durum veya varsayýmda karar kýlmak
yerine, su götürmez gerçeklere varmak gerekir.
Sonuçlarý nedenleri ile izah etmek bakýmýndan, eleþtirici
araþtýrma sýk sýk baþa çýkýlmasý imkansýz gibi görünen bir zorlukla
karþýlaþýr: çünkü gerçek nedenler çoðu zaman bilinemez. Bu duruma hayatýn baþka hiç bir alanýnda savaþta olduðu kadar sýk raslanýlmaz: savaþta olaylar ve özellikle gerçek nedenleri hemen hemen hiç bir zaman tam olarak ortaya çýkmaz, çünkü ya bu olaylarý
çýkaranlar onlarý isteyerek gizlerler, ya da olaylarýn kendileri o kadar geçici ve arýzi bir nitelik taþýrlar ki tarihin derinliklerine gömülüp giderler. Onun için eleþtirici anlatým çoðu zaman tarihi araþtýrma ile elele vermek zorundadýr; her þeye raðmen, sonuç ile neden arasýnda sýk sýk görülen baðlantý eksikliði, sonuçlarý bilinen
nedenlerin zorunlu neticeleri olarak kabul etmemize imkan býrakmaz. Böylece ister istemez bazý boþluklar, yani öðretici bir niteliði
bulunmayan tarihi sonuçlar ortaya çýkar. [sayfa 169]
Teorinin isteyebileceði tek þey, araþtýrmanýn bu boþluða gelinceye kadar dikkat ve özenle sürdürülmesi, fakat bu noktadan
itibaren sonuç çýkarma çabalarýndan kaçýnýlmasýdýr. Asýl sakýncalý
olan, bilinenden her ne pahasýna olursa olsun sonuçlarý izah etmesini istemek, böylece ona sahte bir deðer vermektir.
Eleþtirici inceleme, bunun dýþýnda, zatýnda mündemiç bir
önemli zorlukla daha karþýlaþýr: savaþta sonuçlar nadiren tek ve
basit bir nedenden doðar, bunlar çoðu zaman çeþitli bir nedenler
yumaðýnýn eseridir, ve bu bakýmdan tarafsýzlýk ve iyi niyet göstererek olaylarý kaynaklarýna kadar izlemek yeterli deðildir, ayrýca mevcut nedenlerden her birine hak ettiði aðýrlýðýn verilmesi gerekir. Bu
bizi, nedenlerin niteliðini daha yakýndan incelemeye götürür: bu
sayede eleþtirici inceleme bize belki asýl teori alanýnýn yolunu gösterebilir.
Eleþtirici inceleme, yani araçlarýn sýnanmasý, bizi þu soruyu
sormaya sevk eder: Kullanýlan araçlara özgü sonuçlar hangileridir
ve bu sonuçlar eylemde bulunan kiþi tarafýndan istenmiþ midir?
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Araçlara özgü sonuçlar bizi bunlarýn niteliðini araþtýrmaya
götürür ki böylece bir kez daha teori alanýna girmiþ oluruz.
Yukarda gördük ki, eleþtiride en önemli nokta kuþku götürmez gerçeklere varmaktýr. Bunun için de baþkalarý için geçerli
olmayan keyfi önermelerle yetinmemek gerekir, çünkü bunlara
karþý belki ayný derecede keyfi baþka önermeler ileri sürülebilir, ve
böylece lehte ve aleyhte tartýþmalarýn keþmekeþi içinde hiç bir
olumlu sonuca varýlamaz, dolayýsýyla hiç bir þey öðrenilemez.
Yine gördük ki, nedenlerin araþtýrýlmasý, araçlarýn sýnanmasý
gibi, bize teorinin, yani tek tek durumlardan çýkarýlmayan evrensel
gerçeklerin kapýsýný açar. Ýþe yarar bir teori varsa, eleþtirici düþünce
okuyucuyu teorinin saptadýðý kanýtlara yollamakla yetinecek, daha
ileri gitmeyecektir. Ama böyle bir teorik gerçek yoksa, araþtýrma
derinleþtirilmeli, kaynaklara kadar çýkýlmalýdýr. Bu [sayfa 170] zorunluluk sýk sýk ortaya çýktýðý takdirde, tarihçi, ister istemez bitip tükenmek bilmeyen ayrýntýlar içinde dolaþýp duracak, adeta bir labirent
içindeymiþ gibi yolunu kaybedecektir. Elleri dolup taþacak, her
ayrýntýya gerekli dikkati vermek olanaðýndan yoksun kalacaktýr.
Sonuç olarak, düþünce ve araþtýrmalarýna bir sýnýr çizmek için keyfi bir takým iddialar ileri sürecek, bunlar kendisini inandýrsa bile,
ne aþikar ne de kanýtlanabilir olmadýklarýndan baþkalarýný inandýramayacaktýr.
Bu itibarla, iþe yarar bir teori eleþtirinin asýl temelidir ve akýlcý bir teorinin yardýmý olmadan eleþtirinin gerçekten öðretici olmaya baþladýðý noktaya varmasýna, yani inandýrýcý ve susturucu bir
kanýt saðlamasýna imkan yoktur.
Ancak, her gerçeði açýklayan ve eleþtiriye bu gerçeklere kendilerine uygun yasalarý uygulamaktan baþka iþ býrakmayan bir teoriyi mümkün sanmak hayalperestlik olur. Kutsal teorinin sýnýrlarýna
varýr varmaz eleþtiri durmalý ve gerisin geriye dönmelidir diye bir
kural koymak gülünç bir bilgiçlik taslamaktan öteye gidemez. Teorinin kaynaðýný oluþturan araþtýrma ve tahlil ruhu eleþtiriye yol göstermeli, ve bu arada belki sýk sýk teori alanýna girerek özellikle
ilgilendiði noktalarý aydýnlatmaya çalýþmalýdýr. Buna karþýlýk, eleþtiri
teoriyi otomatik bir þekilde uygulamakla yetinirse amacýndan tamamen sapmýþ olur. Teorik araþtýrmalarýn tüm olumlu sonuçlarý, tüm
ilkeler, tüm kurallar ve yöntemler, uygulamalý bir müspet öðreti niteliðine büründükleri ölçüde, evrensellik ve mutlak gerçekler ol-
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mak karakterlerini kaybederler. Bu kurallar gerektiðinde kullanýlmak içindirler, uygun olup olmadýklarýna ancak muhakememiz
karar verir. Eleþtiri teorinin bu sonuçlarýný hiç bir zaman birer norm
veya standart olarak kullanmamalý, eylemde bulunan kimsenin
muhakemesini destekleyen bir rehber saymakla yetinmelidir. Genel olarak muharebe düzeninde süvarinin piyade ile ayný hizada
deðil de gerisinde yer almasý her ne kadar taktik bir kural ise de,
bu ilkeden her sapmayý suçlamak çýlgýnlýk [sayfa 171] olur. Eleþtiri sadece bu sapmanýn nedenlerini araþtýrmakla yükümlüdür; eðer bunlar yeterli deðilse, ancak o zaman teorice saptanan kurallarý öne
sürmeye hakký olur. Öte yandan, bölünmüþ bir saldýrýnýn baþarý
ihtimalini azalttýðý teoride kabul edilmiþ ise de, böyle bölünmüþ bir
saldýrýnýn her baþarýsýzlýða uðrayýþýnda, ikisi arasýnda gerçekten bir
iliþki kurmaya yer olup olmadýðýný araþtýrmadan, hemen baþarýsýzlýðý
bölünmüþ saldýrýya baðlamak da ayný derecede saçma olur. Tabii
bunun tersini yapmak, yani bölünmüþ bir saldýrý baþarýya ulaþtýðý
takdirde teorik kuralýn yanlýþ olduðuna hükmetmek de akýl kârý
deðildir. Eleþtirinin araþtýrýcý özü bunlarýn ikisine de engeldir. Demek ki eleþtiri esas itibariyle teorinin analitik araþtýrmalarýnýn sonucuna dayanýr. Teorinin halletmiþ olduðu sorunlarýn yeni baþtan
eleþtirilmesine yer yoktur; çünkü bir þey teorice karara baðlanmýþ
ise, bu eleþtirinin eline hazýr bir araç vermek içindir.
Eleþtirinin, hangi nedenin hangi sonucu doðurduðunu ve
kullanýlan falanca aracýn güdülen amaca uygun düþüp düþmediðini
araþtýrmaktan ibaret bulunan görevi, neden ve sonuç, araçlar ve
amaç birbirine yakýn bulunduklarý takdirde, kolaydýr.
Bir ordu baskýna uðramýþ ve bu yüzden kaynaklarýný düzgün ve akýllý bir biçimde kullanamamýþ ise, baskýnýn sonucu þüphe
götürmez. Eðer teori, muharebede çevirme biçiminde bir saldýrýnýn daha büyük fakat daha az emin bir baþarýya yol açtýðý kuralýný
koymuþsa, o zaman bu saldýrý biçimini seçen komutanýn ilk planda neyi düþündüðünü, neyi amaçladýðýný bilmek gerekir; eðer her
þeyden önce büyük bir baþarý kazanmayý hedef almýþsa, doðru
araçlarý kullanmýþ demektir. Yok eðer maksadý baþarý þansýný arttýrmak idiyse ve bu maksadý özel ve somut þartlara deðil de, çevirme suretiyle saldýrýnýn genel niteliðine dayanmýþ ise, o zaman, uygulamada yüzlerce örneði görüldüðü gibi, yanlýþ aracý seçmiþ ve
büyük bir hata iþlemiþ demektir.
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Burada askeri araþtýrma ve eleþtirinin iþi kolaydýr; [sayfa 172]
olaylar ve en yakýn amaçlarla yetinildiði sürece bu hep böyledir.
Parçalarý bütünü ile olan iliþkileri içinde deðil de, sadece belirli bir
açýdan ele almak þartýyla, bu yola baþvurmak isteðimize kalmýþ bir
þeydir.
Fakat savaþta, dünyada her þeyde olduðu gibi, bütünün parçalarý arasýnda daima bir iliþki vardýr, her þey birbirine baðlýdýr; dolayýsýyla, ne kadar küçük olursa olsun, her neden ta sonuna kadar
savaþýn her safhasýný etkiler ve nihai sonucu bir ölçüde de olsa
deðiþtirir. Ayný þekilde, kullanýlan her araç son amacýn elde edilmesine kadar etkisini gösterir ve sürdürür.
Bu bakýmdan, bir nedenin sonuçlarýný izlenmeye deðdikleri
sürece izleyebilir, ve ayný þekilde bir aracý yalnýz en yakýn amacý
bakýmýndan deðil, daha yüksek bir gayeye hizmet eden bir araç
olarak da sýnayabilir, ve böylece birbirine baðlý amaçlar zincirini
týrmanarak en üst halkasýna kadar, yani artýk hiç bir incelemeyi ve
kanýtlamayý gerektirmeyecek kadar kesin ve zorunlu olan son amaca kadar çýkabiliriz. Bir çok hallerde, özellikle büyük ve kesin kararlar almak söz konusu olduðunda, incelememizi savaþýn nihai gayesine, yani doðrudan doðruya barýþý hazýrlamaya yönelik gayeye
kadar sürdürmemiz gerekir.
Bu yükseliþin, birbirlerini izleyen bu safhalarýn muhakememize yeni görüþ ufuklarý açacaðý aþikârdýr. Öyle ki, belirli bir basamaktan yararlý gibi görünen bir aracýn daha üst bir basamaktan
bakýldýðýnda sakýncalý görülerek deðiþtirilmesi zorunluluðu doðabilir.
Bir eylem eleþtirilirken, bir olayýn nedenlerinin araþtýrýlmasý
ile araçlarýn hizmet ettikleri amaçla karþýlaþtýrýlmasý elele gitmelidir. Zira sadece nedenlerin araþtýrýlmasý sayesindedir ki, incelenmeye deðer þeylerin neler olduklarýný keþfedebiliriz.
Bu nedenler zincirinin aþaðýdan yukarýya ve yukardan aþaðýya
doðru izlenmesi karþýmýza bir takým güçlükler çýkarabilir. Çünkü
aradýðýmýz neden bir olayýn ne kadar ötesinde ise, ayný zamanda
dikkate alýnmalarý [sayfa 173] gereken o kadar çok baþka nedenler var
demektir: bunlarý, olaylarda oynadýklarý rolün önemine göre, bulup meydana çýkarmak ve elemek gerekir. Çünkü bir olay, nedenler zincirindeki yeri ne kadar yukarda ise, onu belirleyen çeþitli
güçler ve þartlar da o kadar çoktur. Bir muharebenin kaybedilmesi
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nedenlerini bulmuþ isek, ayný zamanda kaybedilen bu muharebenin savaþýn bütünü bakýmýndan meydana getirdiði sonuçlara ait
nedenlerin de bir kýsmýný bulmuþ olduðumuzu tereddütsüz söyleyebiliriz. Fakat sadece bir kýsmýný diyoruz, zira mevcut þartlara
göre, diðer nedenlerin etkileri de nihai sonuca katkýda bulunacaklardýr.
Araçlarýn incelenmesinde ve denenmesinde de, ne kadar
yüksek bir görüþ açýsýndan bakarsak, iþlerin o kadar çatallaþtýðýný
görürüz. Çünkü amaçlar yükseldikçe, onlara ulaþmak için kullanýlacak araçlarýn sayýsý da çoðalýr. Savaþýn nihai gayesi bütün ordularýn ayný zamanda göz önünde tuttuklarý hedeftir; onun için, bu
gaye uðrunda yapýlmýþ veya yapýlmýþ olabilecek her þeyin göz önüne alýnmasý gerekir.
Bütün bunlar kuþkusuz düþünce ve araþtýrmalarýmýzýn önünde çok geniþ ufuklar açar, fiilen vuku bulmadýklarý halde meydana
gelmeleri ihtimal dahilinde olan ve bu itibarla mutlaka dikkate
alýnmalarý gereken þeyler üzerine bir takým varsayýmlar yürütmenin zorluklarý içinde insan kolayca yolunu þaþýrabilir.
1797 Martýnda, Bonapart, Ýtalya ordusunun baþýnda, Arþidük
Chariesa karþý-saldýrýya geçmek için Tagliamentodan yola çýktýðý
zaman, Arþidükü, Ren üzerinde bulunan takviye kuvvetleri yetiþmeden önce bir karara varmaya zorlamak için yapmýþtý bunu. Sadece en yakýn amacý göz önüne alacak olursak, aracýn iyi seçilmiþ
olduðuna ve elde edilen sonucun bunu haklý çýkardýðýna hükmedebiliriz: nitekim, Arþidük henüz o kadar zayýftý ki, Tagliamento
üzerinde sadece bir direnme teþebbüsünde bulunmakla yetindi
ve hasmýnýn son derece kuvvetli ve kararlý olduðunu görerek muharebe alanýný ve Noricum [sayfa 174] Alplerine açýlan geçiti Bonaparta
býraktý. Fakat Bonapartýn bu baþarýyý saðlamaktaki asýl amacý neydi? Avusturya imparatorluðunun kalbine nüfuz etmek, Moreau ve
Hoche komutasýndaki iki Ren ordusunun ilerlemesini kolaylaþtýrmak ve onlarla irtibatý saðlamak. Ýþte Bonapartýn istedikleri bunlardý ve bu açýdan haklýydý. Fakat eleþtiri olaylara Direktuar idaresinin baktýðýndan daha yüksek bir düzeyden bakar: nitekim Fransýz
hükümeti Ren seferinin ancak altý hafta sonra baþlayacaðýný bilecek durumda idi ve bunu bilmesi gerekirdi; iste o zaman, Bonapartýn Noricum Alplerini aþmasýný ancak bir çýlgýnlýk sayabiliriz,
çünkü eðer Avusturyalýlar Ren nehri kýyýlarýndan Steiermarktaki
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ordularýný takviye için yeteri kadar yedek kuvvet getirmiþ ve Arþidüke
Ýtalya ordusuna saldýrma olanaðýný vermiþ olsalardý, sadece Ýtalya
ordusu imha edilmiþ olmakla kalmaz, ayrýca bütün Ýtalya seferi
kaybedilmiþ olurdu. Nitekim, bu düþünce Vitlach yakýnlarýnda bulunan Bonapartýn kafasýný kurcalamaya baþlayýnca, çarçabuk Leoben mütarekesini imzalamak zorunda kalmýþtýr.
Eleþtiri olaylara daha da yüksek bir düzeyden baktýðý takdirde, Avusturyalýlarýn Arþidük Chariesin ordularý ile Viyana arasýnda
hiç yedek kuvvetleri bulunmadýðýný bildiðine göre, Ýtalya ordusunun
ilerlemesinin Viyanayý tehdit ettiðini göstermekte güçlük çekmez.
Bonapartýn Avusturya baþkentinin savunmasýz olduðunu,
üstelik Steiermarkta bile Arþidükün ordusundan sayýca çok üstün
olduðunu bildiðini farzedecek olursak, o zaman Avusturya Ýmparatorluðunun kalbine doðru süratle ilerlemesinin bir anlamý bulunduðu ortaya çýkar; çünkü bu ilerleyiþin önemi sadece Avusturyalýlarýn baþkentlerini elden çýkarmamaya verdikleri öneme baðlýydý.
Eðer buna çok önem veriyor, ve þehri kaybetmektense Bonapartýn
kendilerine teklif ettiði barýþ þartlarýný kabul etmeye hazýr bulunuyor idiyseler, o zaman Viyanayý tehdit etmek Bonapart ýn nihai
amacý olmuþ olurdu. Eðer Bonapart þu veya bu nedenle bunu biliyor idiyse, eleþtirinin [sayfa 175] daha öteye gitmeye ihtiyacý yoktur;
yok eðer olaylarýn sonucu þüpheli idiyse, o zaman eleþtiri daha
yüksek bir düzeye çýkmalý ve þunu sormalýdýr: Eðer Avusturyalýlar
Viyanayý terk ederek hâlâ ellerinde kalan, eyaletlerin geniþ topraklarýna doðru çekilmiþ olsalardý ne olurdu? Fakat Ren nehrinin iki
kýyýsýndaki ordular arasýnda neler cereyan etmiþ olabileceðini dikkate almadan bu soruya cevap verilemeyeceði açýktýr. Fransýzlarýn
kesin sayý üstünlüðüne bakacak olursak (80.000e karþý 130.000
kiþi), sonuçtan þüphe etmeye pek yer kalmaz; ancak o zaman da
Direktuar idaresinin bu zaferi nasýl bir amaç için kullanmak istediði sorunu ortaya çýkardý. Üstün durumundan yararlanarak Avusturya imparatorluðunun karþý sýnýrlarýna kadar ilerler, yani bu Devleti
tamamen ortadan kaldýrmak yoluna mý giderdi? Yoksa düþmaný
barýþa zorlamak için sadece ülkesinin önemli bir kýsmýný iþgal etmekle mi yetinirdi? Her iki halde de, Direktuarýn muhtemel tercihinin ne yolda olmuþ olacaðýna karar verebilmek için, bunun muhtemel sonuçlarýný tahmin edip deðerlendirmemiz gerekir. Farzedelim ki, bu tahmin ve deðerlendirmelerin sonucu þu olsun: Fran-
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sýz kuvvetleri Avusturya Ýmparatorluðunu tamamen ortadan kaldýrabilecek güçte deðildi, hatta böyle bir þeye teþebbüs edilmiþ olsaydý durum tersine dönebilirdi; öte yandan, ülkenin büyük bir
kýsmýný feth ve iþgal etmek de Fransýzlarý, üstesinden gelemeyecekleri bir stratejik duruma sokardý. Þimdi bu sonuç, Ýtalya ordusunun da durum muhakemesini etkileyecek ve bu yönden de
umut kýrýcý olacaktý. Ýþte Bonapartý, Arþidükün umutsuz durumunu bilmesine raðmen, Campo-Formio barýþýný imzalamaya ve barýþ
þartlarý arasýnda Avusturyalýlara, talihleri ne kadar yaver giderse
gitsin zaten hiç bir zaman geri alamayacaklarý eyaletlerin kaybýndan baþka bir fedakarlýk yüklememeye zorlayan neden kuþkusuz
buydu. Ancak Fransýzlar, iki sorunu göz önüne almamýþ olsalardý,
ýlýmlý hükümlerine raðmen Campo-Formio anlaþmasýna bile bel
baðlayamazlar ve dolayýsýyla onu cüretli ilerleyiþlerinin hedefi yapamazlardý. Bu [sayfa 176] sorunlarýn birincisi þuydu: Avusturyallýlar yukarda sözünü ettiðimiz iki sonuçtan her birine nasýl bir deðer biçiyorlardý, ve her iki halde de baþarýya ulaþmak ihtimali bulunsa
bile, acaba bunlarý savaþý sürdürmenin gerektirdiði fedakarlýklara
deðer buluyorlar mýydý, yoksa çok elveriþsiz olmayan barýþ þartlarýný
kabul ederek bu fedakarlýklardan kurtulmayý tercih mi ediyorlardý?
Ýkinci sorun da þuydu: Avusturya hükümeti, geçici yenilgilerin etkisinden sýyrýlýp ve bunlarýn yarattýðý umutsuzluktan kurtulup, sonuna kadar sürdürülecek inatçý bir direnmenin tehlikelerini ciddi
olarak göze alabilecek miydi?
Birinci sorunun konusunu teþkil eden mülahaza kýlý kýrk
yarmaya çalýþan bir safsatadan ibaret olmayýp, tam tersine büyük
bir pratik önem taþýr ve ne zaman savaþý aþýrýlýða iten bir plan
yapýlsa mutlaka ortaya çýkar ve çoðu zaman bu planýn uygulanmasýný önler.
Ýkinci sorun da ayný derece önemlidir, çünkü savaþ soyut
bir düþmana karþý deðil, hiç bir zaman gözden uzak tutulmamasý
gereken gerçek bir düþmana karþý yapýlýr. Cüretli Bonapartýn bunun farkýnda olduðundan, yani kýlýcýnýn ortalýða saldýðý dehþetten
yararlanmasýný bildiðinden kuþkumuz olmasýn. Onu 1812de Moskovaya kadar götüren bu güveni olmuþtur. Fakat orada bu güveni
kendisini terketti, çünkü saldýðý korku giriþtiði dev mücadelelerin
içinde törpülenmiþ, keskinliðini kaybetmiþti. 1797de bu korku henüz taze idi ve sonuna kadar sürdürülen bir direnmenin sýrrý henüz

Clausewitz
Savaþ Üzerine

125

keþfedilmemiþti. Fakat 1797de bile, eðer önsezisi ona ýlýmlý Campo-Formio barýþýný imzalayarak çýkmazdan kurtulmanýn yolunu
göstermemiþ olsaydý, ataklýðý onu mutlaka olumsuz bir sonuca
götürürdü.
Mülahazalarýmýza burada bir son vermek gerekiyor. Eleþtirici
incelemenin, son amaçlara kadar çýkýldýðýnda, yani yüksek bir düzeyde geniþ kapsamlý ve kesin kararlar almak gerektiðinde, ne kadar geniþ, çeþitli, çetrefil ve zor sorunlarla karþýlaþtýðýný yeteri kadar
gösterdiðimizi sanýyoruz. Ayrýca þunu da göstermiþ bulunuyoruz
ki, [sayfa 177] konu üzerinde teorik bir bilgiye sahip olmanýn yanýsýra,
doðal yetenek de kritik incelemenin deðerini belirleyen önemli bir
faktördür, çünkü olaylar arasýnda gerekli iliþkileri kurmak ve bu
sayýsýz iliþkiler içinden en esaslý olanlarýný seçip ayýrmak bir yetenek iþidir.
Fakat yeteneðin bir baþka görevi daha vardýr. Eleþtiri sadece
bilfiil kullanýlan vasýtalarýn analizi deðil, ayrýca kullanýlmasý mümkün olan tüm araçlarýn analizidir; bunlarýn ise daha önce ortaya
konulmasý yani keþfedilmesi gerekir, ve daha iyisi bulunmadýkça
bir aracý eleþtiri yolu ile saf dýþý býrakamayýz. Ýmdi, çoðu hallerde
mümkün kombinezonlarýn sayýsý ne kadar az olursa olsun,
kullanýlmamýþ olanlarýn tespiti iþinin mevcut þeylerin basit bir analizi olmayýp, ancak dehaya vergi yaratýcý bir faaliyeti gerektirdiði
yadsýnamaz.
Her þeyin pratik bakýmdan mümkün bir kaç basit kombinezonla halledilebileceði meselelerde bir dehanýn ortaya çýkmasýný
bekleyemeyiz elbette. Bir mevziin çevrilmesini, sýrf yeni bir buluþ
olduðu için, sýk sýk yapýlageldiði gibi, büyük bir dehanýn belirtisi
saymak kadar gülünç bir þey olamaz; ne var ki, eleþtiricinin yaratýcý bir güce sahip olmasý þarttýr, ve eleþtirinin deðeri ancak bununla
ölçülür.
30 Temmuz 1796da Bonapart Mantua kuþatmasýný kaldýrmaya, Wurmserin üzerine yürümeye ve Garda gölü ile Mincio
nehri arasýnda ayrýlmýþ bulunan muharebe kollarýný yenilgiye uðratmak için tüm kuvvetlerini toplamaya karar verdiði zaman,.bu
parlak zaferlere ulaþmanýn en emin yolu olarak görünmüþtü. Nitekim bu zaferler kazanýldý, ve daha sonra kaleyi kurtarma teþebbüsü
yenilendiðinde daha da parlak bir þekilde tekrarlandý. Bu konuda
tam bir oybirliði vardýr ve sadece katýksýz bir hayranlýðý yansýtýr.
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Ne var ki, Bonapart 30 Temmuzda, Mantuayý kuþatmak
fikrinden tamamen vazgeçmedikçe bu yolu seçemezdi, çünkü
kuþatmaya yardým eden ulaþtýrma kolunu kurtarmak imkansýzdý
ve bu seferde bunlarý [sayfa 178] yenileme olanaðý da yoktu. Nitekim,
kuþatma sadece bir ablukaya dönmüþtü, ve kuþatma devam etmiþ
olsaydý sekiz gün içinde düþmesi beklenebilecek olan þehir, Bonapartýn açýk arazide kazandýðý zaferlere raðmen altý ay dayandý.
Eleþtiri, daha iyi bir direnme þekli bulamadýðý için bu durumu kaçýnýlmaz bir akibet saymýþtýr.
Bir kurtarma ordusunun ilerleyiþine karþý bir kuþatma tahkimatý hattýnýn içinde direnmek o kadar itibardan düþmüþtü ki, böyle bir vasýtaya baþvurmak kimsenin aklýna gelmedi. Oysa, XIV.
Louis zamanýnda, bu tedbire sýk sýk baþvurulmuþ ve aþaðý yukarý
her zaman baþarý saðlanmýþtý. Buna raðmen, yüz yýl sonra böyle
bir tedbirin kimsenin aklýna dahi gelmemiþ olmasý olsa olsa modanýn bir kaprisi olarak kabul edilebilir. Eðer böyle bir olanak kabul edilmiþ olsaydý, koþullarýn daha yakýndan tetkiki, Bonapart tarafýndan Mantua önünde iyice tahkim edilmiþ kuþatma siperleri
hattýnýn gerisine yerleþtirilmiþ dünyanýn en iyi piyadesine mensup
40.000 askerin, Wurmser komutasýnda þehri kurtarmaya gelen
50.000 Avusturyalýdan korkmalarý için hiç bir neden bulunmadýðýný, düþmanýn bu hatlara karþý saldýrýya geçmeye teþebbüsü bile
kolay kolay göze alamayacaðýný gösterirdi. Bu iddianýn ayrýntýlarýna
girmeden, yalnýz þu kadarýný söyleyelim ki, böyle bir çarenin
düþünülmüþ olmasý gerekirdi. Acaba Bonapartýn kendisi harekat
sýrasýnda bunu düþündü mü? Bunu hiç bir zaman bilemeyeceðiz,
çünkü ne kendi Anýlarýnda ne de baþka yazýlý kaynaklarda bunun
izine raslamýyoruz. Sonraki eleþtiriciler de bu konuya dokunmamýþlardýr, çünkü dediðimiz gibi bu tedbir tamamen unutulmuþtu. Bunu
bugün hatýrlatmak marifet deðildir, modanýn pençesinden kendisini kurtarmýþ olan herkes düþünebilir bunu. Fakat bu tedbiri Bonapartýn baþvurduðu vasýtalarla kýyaslamak için onu dikkate almamýz gerekir. Bu karþýlaþtýrmanýn sonucu ne olursa olsun, eleþtiri
bunu ihmal etmemelidir.
1814te Napolyon, onlarý Etoge, Champaubert, [sayfa 179] Monmirail ve daha baþka yerlerde yendikten sonra Blücherin ordularýna sýrtýný döndüðü ve Montereau ve Mormantda yendiði Schwarzenbergin üzerine yeniden saldýrdýðýnda, herkes hayranlýk içinde
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kaldý, çünkü Napolyon, asýl kuvvetleri ile düþmanlarýndan önce
birine sonra diðerine saldýrmakla, ayrý ayrý ilerleyen müttefiklerin
bu hatasýndan göz kamaþtýrýcý bir þekilde yararlanmasýný bilmiþti.
Eðer düþmana her yönden indirilen bu parlak darbeler kendisini
kurtaramamýþ ise, bunun hiç deðilse kendi kabahati olmadýðý
sanýlmýþtýr. Oysa bugüne kadar kimse, Schwarzenbere yönelecek
yerde Blüchere saldýrmaya devam edip kendisini Ren nehrine
kadar takip etmiþ olsaydý, sonucun ne þekilde tecelli etmiþ olacaðýný düþünmemiþtir. Bizim kesin kanýmýza göre, bu takdirde seferin kaderi tamamen tersine döner ve müttefiklerin ordusu* Parise
girecek yerde Ren nehrinin gerisine çekilirdi. Bu kanýmýzýn herkesçe paylaþýlmasýný istemiyoruz, ancak böyle bir seçenek söz konusu olduðuna göre, eleþtirinin bunu dikkate almasý gerektiðinden
hiç bir uzmanýn kuþkusu olamaz.
Bu örnekte kýyaslama olanaðý bir önceki olaya oranla çok
daha yüzeydedir. Fakat buna raðmen, tek yanlý görüþler hakim
olduðundan ve önceden saptanmýþ olan bir yola körü körüne baðlý
kalýndýðýndan, hiç kimse bunun üzerinde duramamýþtýr.
Suçlanan vasýtalarýn yerine daha iyi, daha uygun bir vasýtanýn gösterilmesi zorunluðu, bugün eleþtirinin tek geçerli biçimi sayýlan bir eleþtiri türünün ortaya çýkmasýna yol açmýþtýr: buna göre,
daha isabetli sayýlan yöntemin belirtilmesi ile yetinilmekte fakat
bunun gerçek nedeni gösterilmemekte, üstünlüðü kanýtlanmamaktadýr. Dolayýsýyla, kimi buna kanaat getirmez, kimi ayný þeyi
tekrarlar, böylece saðlam bir muhakemeye dayanmayan boþ [sayfa
180] tartýþmalar sürüp gider. Askerlik edebiyatý bunun Örnekleri ile
doludur.
Ýstediðimiz kanýtlama, önerilen yöntemin üstünlüðü hiç bir
kuþkuya yer býrakmayacak kadar açýk olmadýðý bütün hallerde
zorunludur. Ýki yöntemden her biri özgünlüðü ve deðeri bakýmýndan incelenmeli ve güdülen amaçla karþýlaþtýrýlarak buna uygun
olup olmadýðý saptanmalýdýr. Olaylar böylece basit gerçeklere indirgendikten sonra da, tartýþmalara son verilmeli veya hiç deðilse
yeni sonuçlara varýlmalýdýr. Yoksa lehte ve aleyhteki görüþler sürüp
* Fransýzca çeviride Büyük Ordu denilmektedir ki bununla, bilindiði gibi, Napolyonun
ordusu kastedilir. Oysa, kanýmýzca bu takdirde cümleden bir anlam çýkmamaktadýr. (Ç.
N.).
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gider ve birbirini yerler, ve hiç bir olumlu sonuç elde edilmez.
Yukardaki örnek bakýmýndan, ileri sürülen savlarla yetinmek istemez de Blücheri ýsrarla takip etmenin Schwarzenbergin
üzerine dönmekten daha isabetli olmuþ olacaðýný ispat etmeye
kalkýþacak olursak, þu basit gerçeklere dayanabiliriz:
1. Genellikle, kuvvetlerimizi saða sola daðýtmaktansa, darbelerimizi bir noktada yoðunlaþtýrmak daha faydalýdýr, çünkü
kuvvetleri daðýtmak zaman kaybýna yol açar. Üstelik, verdiði önemli
kayýplar yüzünden düþmanýn morali zayýflarsa, yeni baþarýlar kazanmak bizim için daha da kolaylaþýr ve elde edilen üstünlükten
alabildiðine yararlanmak olanaðý saðlanmýþ olur.
2. Blücher, Schwarzenbergden daha zayýf olmasýna raðmen, giriþkenliði bakýmýndan daha tehlikeli bir düþman olduðu
için, diðerlerini yörüngesinde sürükleyen asýl aðýrlýk merkezi
Blücherdi.
3. Blücherin uðradýðý kayýplar yenilgiye kadar vardýðý ve Napolyon a büyük bir üstünlük saðladýðý için, Ren nehrine kadar
çekilmesi muhakkak gibiydi ve bu hat üzerinde hiç bir önemli
takviye yoktu.
4. Baþka hiç bir sonuç o kadar ürkütücü olamaz, düþmanýn
muhayyilesine o kadar dev boyutlar içinde görünemezdi. Bu ise,
karargâhýnýn kararsýzlýðý ve ürkekliði dillere destan olan Schwarzenberge karþý önemli bir koz olarak kullanýlabilirdi. Prens Schwarzenberg, Montereauda [sayfa 181] Würtemberg velýahtýnýn, Mormant
da Wittgenstein Kontunun baþýna gelenleri yeterince biliyordu; fakat Blücherin, Marne nehrinden Ren nehrine kadar uzanan tamamen tecrit edilmiþ cephe hattý üzerinde uðramýþ olacaðý büyük
kayýplar Schwarzenbergin kulaðýna ancak çýð gibi büyüyen söylentiler þeklinde ulaþacaktý. Napolyonun Mart ayýnýn sonunda, stratejik bir çevirme hareketinin müttefikler üzerindeki etkisini denemek için Vitry üzerine yönelttiði umutsuz harekat da besbelli korku ve yýlgýnlýk yaratmak amacýný güdüyordu; ancak koþullar çok
farklý idi, çünkü Napolyon Laonda ve Arcisde baþarýsýzlýða
uðramýþtý ve Blücher 100.000 askeriyle Schwarzenbergin yanýndaydý.
Kuþkusuz bu kanýtlarla ikna edilemeyecek insanlar çýkacaktýr; fakat bunlar hiç deðilse çýkýp da þöyle diyemezler: Napolyon Ren nehrine doðru ilerleyerek Schwarzenbergin üssünü teh-
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dit ederken, Schwarzenberg de Parisi, yani Napolyonun üssünü
tehdit ediyordu. Çünkü yukarda sýraladýðýmýz nedenlerle, Schwarzenberg Paris üzerine yürümeyi aklýndan bile geçirmemiþ olacaktý.
1796 seferi ile ilgili olarak verdiðimiz örnek bakýmýndan da
þunlarý söyleyebiliriz: Bonapart benimsediði planý, Avusturyalýlarý
bozguna uðratmanýn en emin yolu sayýyordu. Fakat bu doðru olsa
bile, bununla elde etmiþ olacaðý sonuç, Mantuanýn düþmesi üzerinde bir etkisi olmayan zaferden baþka bir þey olmazdý. Bizim
seçtiðimiz yol, kanýmýzca, Mantua kuþatmasýnýn kaldýrýlmasýný önlemek konusunda çok daha etkili olurdu; fakat biz de Fransýz generali gibi düþünmüþ ve kesin bir baþarýya ihtimal vermemiþ olsak
bile, bu defa da þu sorun ortaya çýkardý: bir yandan daha muhtemel fakat daha az yararlý ve dolayýsýyla daha önemsiz bir baþarý,
öte yandan daha az muhtemel fakat çok daha kesin ve önemli bir
baþarý arasýnda bir tercih yapmak gerektiði takdirde, ne yolda bir
karar verilmelidir? Sorun bu biçimde ortaya konulunca, cüretli bir
komutanýn ikinci yolu seçmiþ olmasý gerekeceðini söyleyebiliriz.
Oysa, duruma yüzeysel bir [sayfa 182] açýdan bakýldýðýndan bunun
tam tersi olmuþtur. Bonapartýn cüretten yoksun olduðunu söyleyemeyiz kuþkusuz, sadece onun meseleyi ve sonuçlarýný bizim bugün bittecrübe gördüðümüz gibi açýk ve seçik bir þekilde göremediðini öne sürebiliriz.
Eleþtiricinin, kullanýlan araçlarý incelerken sýk sýk askerlik
tarihine baþvurmak zorunda kalmasý doðaldýr, çünkü savaþ konusunda tecrübenin her hangi bir felsefi gerçekten çok daha büyük
bir deðeri vardýr. Fakat bu tarih yolu ile kanýtlamanýn da kendine
özgü koþullarý vardýr ki, bunlardan ilerde söz edeceðiz. Ne yazýk ki,
bu koþullar çok seyrek gerçekleþir ve onun için çoðu zaman tarihten örnek getirmek fikir keþmekeþini büsbütün arttýrmaktan baþka
bir iþe yaramaz.
Önümüzde çözümlememiz gereken önemli bir konu daha
kalýyor ki o da þudur: Eleþtirinin, belirli bir durumu deðerlendirirken, olaylara yüksek bir düzeyden bakmaya ve dolayýsýyla baþarýlý
sonuçlarýn getirdiði kanýtlardan yararlanmaya ne dereceye kadar
hakký ve hatta mecburiyeti vardýr? eleþtiri ne zaman ve nerde,
bunun tam tersine, kendisini hareketi yöneten komutanýn yerine
koyarak, sonradan edinilmiþ bilgileri ve tecrübeleri tamamen bir
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kenara býrakmalýdýr?
Eðer eleþtiri komutaný övmek veya kýnamak istiyorsa, elbette ki kendisini onun yerine koymasý, yani sadece bu kimsenin
bildiklerini ve saiklerini araþtýrýp bunlarý göz önüne almasý gerekir;
bunun doðal sonucu olarak da, komutanýn bilmediði veya bilmek
durumunda bulunmadýðý þeyleri, ve tabii en baþta sonucu
araþtýrmalarýnýn dýþýnda býrakmak zorundadýr. Ne var ki, bu sadece bir amaç olarak kalmaya ve hiç bir zaman tam olarak gerçekleþtirilememeye mahkümdur, çünkü bir olayý belirleyen þartlar hiç bir
zaman eleþtiricinin gözüne aynen komutana göründüðü gibi görünmez. Kararý etkilemiþ olabilecek ayrýntýlý koþullardan bir çoðu tamamen kaybolmuþ ve sübjektif etkenlerin bir çoðu hiç bir zaman
gün ýþýðýna çýkmamýþtýr, Bunlarý ancak komutanlarýn anýlarýndan
ya da [sayfa 183] yakýn arkadaþlarýndan öðrenebiliriz. Fakat bu anýlarda olaylar çok kez müphem bir þekilde anlatýlýr, hatta kimi zaman
isteyerek tahrif edilir. Böylece, komutanýn dikkate almýþ bulunmasý gereken birçok hususlar eleþtiricinin bilgisi dýþýnda kalýr.
Öte yandan, haddinden fazla bildiklerini dikkate almamak
eleþtiri için daha da zordur. Bu ancak arýzi þartlar, yani doðrudan
doðruya söz konusu olan durumdan çýkmýþ olmayýp sadece ona
karýþmýþ olan þartlar bakýmýndan mümkündür; fakat önemli ve
esaslý olaylar bakýmýndan bu hemen hemen imkansýzdýr.
Önce sonucu ele alalým. Eðer bu bir raslantýdan ibaret deðilse, bunu bilmenin içinden doðduðu koþullarýn deðerlendirilmesini
etkilemeyeceði düþünülemez. Çünkü bu koþullarý ancak sonucun
ýþýðýnda inceleyebiliriz ve hiç deðilse bir ölçüde bu sonuç sayesindedir ki bu koþullarý bilip deðerlendirmek olanaðýna kavuþuruz.
Askerlik tarihi, anlattýðý bütün olaylarla, bizzat eleþtiri için bir ders
kaynaðýdýr, ve eleþtirinin belirli olaylarýn üzerine heyeti mecmuasýnýn mütalaasýndan çýkan ýþýðý tutmasý doðaldýr. Bazý hallerde sonucu mütalaalarýnýn dýþýnda býrakmak istese bile, bunu hiç bir zaman tam olarak baþaramaz.
Bu sadece sonuç, yani sonradan meydana gelen þeyler bakýmýndan deðil, ayný zamanda o anda mevcut olan, yani eylemi belirleyen veriler bakýmýndan da doðrudur. Çoðu hallerde, eleþtirinin
elindeki bilgiler komutanýn elindeki bilgilerden çok daha fazladýr.
Bunlarý bir kenara atmak kolay gibi görünürse de, hiç de öyle deðildir. Mukaddem ve müterafýk þartlar hakkýnda bilinenler sadece
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kesin bilgilere deðil, bir çok öngörü ve varsayýmlara dayanýr. Hatta
diyebiliriz ki, tamamen tesadüfi þeylerle ilgili bilgiler dýþýnda kalan
hiç bir bilgi yoktur ki daha önceki bir öngörü veya varsayýma dayanmasýn. Bunlar daima kesin bilginin bulunmadýðý yerde onun
yerini tutarlar. O halde sonradan yapýlan eleþtiri, daha önce veya
ayný zamanda var olan bütün þartlarý bildiðine göre, eylem sýrasýnda bilinmeyen þartlardan hangileri muhtemel sayýlmak [sayfa 184] gerekirdi sorusuna cevap ararken, elbette bunlarýn etkisi altýnda kalacaktýr. Sonuçlar için olduðu gibi, bu halde de ve ayný nedenlerle,
bu þartlardan tam olarak tecerrüt etmenin imkansýz olduðu kanýsýndayýz.
Dolayý siyle, belirli bir eylemi över veya kýnarken, eleþtirici
kendisini hiç bir zaman tam anlamýyla eylemi yapan kimsenin yerine koyamaz. Belki bazen pratik ihtiyaçlara cevap verecek þekilde
bunu baþarabilir; fakat bazý hallerde buna hiç bir suretle muktedir
olamayacaktýr ve iþte bunu hiç bir zaman gözden uzak bulundurmamak gerekir.
Fakat öte yandan, eleþtiricinin kendisini tamamen eylemi
yapanýn yerine koymasý zorunlu ve hatta istenilir bir þey de deðildir. Savaþta, maharet isteyen bütün iþlerde olduðu gibi, virtüozluk dediðimiz doðal bir yeteneði geliþtirmek þarttýr. Bu büyük veya
küçük olabilir. Büyükse askeri eleþtiricinin yeteneklerini fersah fersah geride býrakýyor demektir. Zira hangi eleþtirici, bir Büyük
Frederikin ya da bir Bonapartýn virtüozitesine sahip olmakla
övünebilir? Bu itibarla, eðer eleþtiri büyük komutanlar hakkýnda
görüþler ileri sürmekten tamamen men edilmeyecekse, daha geniþ
ufkunun saðladýðý imtiyazdan yararlanmasýna izin vermek gerekecektir. Eleþtiri büyük bir komutanýn karþýlaþtýðý bir meseleyi bir
hesap problemini çözer gibi çözemez; baþarýlarýna, olaylarýn kendisini nasýl doðruladýðýna bakarak, önce bir dehanýn üstün faaliyetlerinin zaferi önünde hayranlýkla eðilmeli ve dehanýn içgüdüsel bir
þekilde kavradýðý gerçekleri öðrenmeye çalýþmalýdýr.
Fakat ne kadar küçük olursa olsun, belirli bir virtüoziteye
ulaþabilmek için eleþtirinin olaylara mümkün olduðu kadar yüksek bir düzeyden bakmasý gerekir. Böylece mümkün olduðu kadar çok objektif faktörler elde edebileceðinden, muhakemesi sübjektif olmaktan geniþ ölçüde kurtulacak ve eleþtirici kendi küçük
aklýný hakem yerine koymaya özenmeyecektir.
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Eleþtirinin bu üstün tutumu, olaylara hakkiyle nüfuz ederek
yaptýðý övgü ve kýnamalar bizi gücendirmemelidir; eðer eleþtirici
kendisini þahsen ileri sürer ve olaylarýn [sayfa 185] incelenmesinden
elde edilen bilgileri kendi öz yeteneði sayarak konuþursa, ancak o
zaman kýzmaya hakkýmýz olur. Bu kendini beðenmiþ insanlarýn sýk
sýk baþvurduklarý kaba bir aldatmacadýr ve haklý olarak baþkalarýnýn
canýný sýkar. Öte yandan, eleþtirici böyle bir niyeti ve iddiasý bulunmadýðý halde, eðer bunu açýkça belirtmemiþ ise, okuyucu ona bu
niyeti sýk sýk kendiliðinden mal eder ve eleþtirici hemen muhakeme yeteneðinden yoksun olmakla suçlanýr.
Bu itibarla, bir eleþtiricinin Büyük Frederikin ya da Bonapartýn bir hatasýný belirtmesi kendisinin hiç bir zaman bu hataya
düþmemiþ olacaðý anlamýna gelmez. Hatta bu komutanlarýn yerinde olmuþ olsaydý çok daha aðýrlarýný iþlemiþ olacaðýný kabul edebilir; fakat o bu hatalarý olaylar zincirinden çýkarýr ve komutanýn ferasetinin bunlara meydan vermemiþ olmasý gerektiðini belirtebilir.
Görülüyor ki, burada olaylar zincirinden, dolayýsýyla sonuca
bakarak çýkarýlan bir görüþ karþýsýnda bulunuyoruz. Fakat bir de
bizzat sonucun muhakeme üzerinde yaptýðý tamamen farklý bir etki vardýr: yani eleþtiri sonucu belirli bir tedbir veya hareketin isabetinin ya da isabetsizliðinin kanýtý olarak gösterebilir. Buna sonuca
bakarak hüküm verme denir. Ýlk bakýþta tamamen deðersiz gibi
görünür, ama aslýnda hiç de öyle deðildir.
Napolyon 1812de Moskovaya yürüdüðü zaman, her þey þu
noktada düðümleniyordu: baþkentin iþgali ve daha önceki olaylar
acaba Çar Alexanderi, 1807de Friedland muharebesinden sonra
yaptýðý gibi, ya da Napolyonun Austerlitz ve Wagram muharebelerinden sonra Ýmparator Françoisyý barýþý imzalamaya zorladýðý
gibi, barýþý imzalamaya zorlayacak mýydý? Çünkü Napolyon
Moskovada barýþ elde edemediði takdirde, geri çekilmekten, yani
stratejik bir yenilgiyi kabul etmekten baþka çaresi kalmayacaktý.
Napolyonun Moskovaya varmak için neler yaptýðýný, bu ilerleme
sýrasýnda Çar Alexanderi barýþ yapmaya zorlayabilecek bir çok
fýrsatlarý kaçýrýp kaçýrmadýðýný bir yana býrakalým. Geri çekilmesinin feci koþullarýný, [sayfa 186] nedenlerini belki de seferin yönetiliþ
tarzýna baðlayabileceðimiz bu koþullarý da bir kenara býrakalým.
Sorun yine ayný sorundur; çünkü Moskova üzerine yürüyüþün sonucu ne kadar parlak olursa olsun, Alexanderi barýþ yapmaya zorlay-
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acak kadar korkutmuþ olup olmayacaðýný kesinlikle tayin etmeye
imkan yoktur. Ve Napolyonun büyük ricatý getirdiði bütün felaketleri getirmemiþ olsaydý bile, yine de büyük bir stratejik yenilgi olmaktan kurtulamayacaktý. Eðer Çar Alexander kendisi için elveriþsiz
bir barýþa yanaþmýþ olsaydý, 1812 seferi Austerlitz, Friedland ve
Wagram seferlerinin yanýnda yer almýþ olacaktý. Fakat bu seferler
de, eðer barýþla sonuçlanmýþ olmasalardý, Moskova ricatýna benzer felaketlere yol açmýþ olabilirlerdi. Dünya fatihinin gücü, yeteneði, mahareti, dehasý ne olursa olsun, kadere sorulan soru ayný
kalacaktý. Þu halde, 1805, 1807 ve 1809 seferlerini bir kenara itip,
1812 seferi yüzünden bunlarýn hepsinin düþüncesizce hareketler
olduðuna, baþarýya ulaþmýþ olmalarýnýn eþyanýn tabiatýna aykýrý olduðuna ve nihayet 1812de stratejik adaletin kör talihin üstesinden
geldiðine mi hükmetmek gerekir? Bu savunulmasý imkansýz bir
görüþ, keyfi bir yargý olurdu, ve hiç bir insan gözü olaylarýn baðlantýsýný yenik düþmüþ hükümdarlarýn kararýna kadar izleyemeyeceðinden ancak yarý yarýya ispatlanabilirdi.
1812 seferinin diðer seferler gibi zaferle sonuçlanmaya layýk
olduðunu, aksinin doðal olmadýðýný söylemek ise büsbütün yanlýþ
olur; çünkü Alexanderin kararlýlýðýný ve metanetini doðal olmayan
bir þey sayamayýz.
Napolyonun 1805, 1807 ve 1809 yýllarýnda düþmanlarýnýn
gücünü doðru olarak deðerlendirdiðini, 1812de ise yanýldýðýný söylemekten daha doðal ne olabilir? Demek ki, ilk üç halde Napolyon
haklý, sonuncusunda ise haksýzdý, ve sonuç bu yargýyý doðrulamaktadýr.
Savaþta her hareket, daha önce de söylediðimiz gibi, kesin
baþarýlarý deðil, muhtemel baþarýlarý hedef alýr. [sayfa 187] Kesinlik olmayýnca insan kadere, ya da talihe, adýna ne derseniz deyin, güvenmek zorunda kalýr. Kuþkusuz kader veya talihe mümkün olduðu kadar az bir yer býrakmaya çalýþmak hakkýmýzdýr, ama yalnýz
belirli bir durumda. Yoksa tesadüfe en az yer veren durumun her
zaman tercih edilmesini isteyemeyiz. Bu çok büyük ve fahiþ bir
hata olur: teori bunu kesinlikle kanýtlamýþtýr. Bazý durumlarda, en
büyük riski göze almak en büyük akýllýlýktýr.
Sonucun kadere terk edildiði durumlarda, komutanýn yetenekleri ve dolayýsýyla sorumluluðu söz konusu olmaz gibi görünürse de, bir umudun gerçekleþmesi halinde duyulan sevinci ve bir
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umudun boþa çýkmasý halinde uðranýlan hayal kýrýklýðýný büsbütün
görmezlikten gelemeyiz. Bir hareketi doðru veya yanlýþ bulduðumuz, yani yargýmýzý hareketin sadece sonucuna, daha doðrusu
bu sonuçta gördüðümüz þeye dayandýrdýðýmýz zaman, söylemek istediðimiz bundan ibarettir.
Ancak baþarýdan duyduðumuz sevincin, baþarýsýzlýk
karþýsýnda uðradýðýmýz hayal kýrýklýðýnýn bir çeþit esrarengiz duyguya dayandýðý inkar edilemez; kadere atfedilen
baþarý ile komutanýn dehasýnýn eseri olduðuna inandýðýmýz
baþarý arasýnda akýl gözü ile görülemeyen gizli bir bað bulunduðunu farzederiz ve bundan hoþnutluk duyarýz. Bu fikri doðrulayan bir
husus da, baþarý veya baþarýsýzlýk sýk sýk ayný komutanýn þahsýnda
tekrarlanýrsa, sempatimizin daha da artmasý ve kesin bir duygu
halini almasýdýr. Böylece þansýn savaþta kumarda olduðundan çok
daha soylu bir nitelik kazandýðý görülür. Bizi kendisinden soðutacak baþka bir neden bulunmadýkça, talihli bir savaþ kahramanýný
mesleðinde izlemek bize daima zevk verir.
Bu itibarla, insanýn öngörü ve kanýlarýna sýðan her þeyi ölçüp
biçtikten sonra, eleþtiri olaylarýn sonucuna bakacaktýr: hiç deðilse
aralarýndaki derin ve gizli iliþkiler elle tutulur biçimde açýða çýkmadýðý ölçüde. Yüksek bir otoriteden çýkan bu sessiz kararý basmakalýp fikirlerin [sayfa 188] þamatasýndan koruyacak ve bu büyük mahkemeyi bozuk para gibi harcamak isteyenlere karþý çýkacaktýr.
Baþarýlý sonucun bu kararý, insanýn kavrama yeteneðinin
dýþýnda kalan þeylerin yerini tutar; özellikle manevi güçler ve faaliyetler tarafýndan yardýma çaðýrýlacaktýr, çünkü bir yandan bunlarý
doðru olarak deðerlendirmek çok daha zordur ve öte yandan irade ile yakýn iliþkileri iradeyi etkilemeye daha elveriþlidir. Korku
veya cesaret kararý çabuklaþtýrdýðý zaman, artýk aralarýnda objektif
bir bað yoktur, dolayýsýyla basiret ve hesap bizi muhtemel sonuca
götürecek bir ipucu olamaz.
Þimdi de eleþtirinin aracý, yani kullandýðý dil üzerinde birkaç
gözlemde bulunalým, çünkü bunun bir bakýma savaþ harekatý ile
yakýn iliþkisi vardýr: eleþtirici inceleme, eylemden önce gelen düþüncedir aslýnda. Bu bakýmdan eleþtiri dilinin savaþta düþüncenin taþýdýðý niteliði taþýmasý bizce çok önemlidir, yoksa pratikte bir yararý
olmaz ve eleþtiriye gerçek hayatýn kapýlarýný açmaz.
Savaþ yönetiminin teorisi üzerindeki düþüncelerimizi anla-

Clausewitz
Savaþ Üzerine

135

týrken, savaþ liderinin zihnini eðitmesi, daha doðrusu bu eðitime
yön vermesi gerektiðini söylemiþ, teorinin amacýnýn komutanýn
kafasýný birer araç olarak kullanacaðý bir takým doktrin ve sistemlerle doldurmak olmadýðýný eklemiþtik. Fakat belirli bir olay hakkýnda karar verebilmek için bilimsel formüllere gerek yoksa, gerçek sistematik bir biçimde ve dolaylý olarak deðil, zihnin doðal bir
algýsý ile doðrudan doðruya ortaya çýkmýþsa, eleþtiri de ayný yolu
izlemelidir.
Þartlarýn niteliðini fazla irdelemenin bizi çok uzaklara götüreceði hallerde, eleþtirinin teorinin tespit ettiði gerçeklerle yetinmesi gerektiðini yukarda görmüþtük. Fakat nasýl ki savaþta komutan bu teorik gerçeklere kati bir yasa gözü ile bakarak deðil, onlarý
içine sindirerek itaat ederse, eleþtiri de bunlardan, her seferinde
uygulanmasýný göstermeye ihtiyaç bulunmayan yabancý bir yasa
ya da bir cebir formülü olarak deðil, onlarýn içine nüfuz ederek
yararlanmalý, sadece daha karmaþýk ayrýntýlarýn [sayfa 189] kanýtlanmasýný teoriye býrakmalýdýr. Eleþtiri böylelikle karanlýk ve esrarengiz terimler kullanmak zorunda kalmadan, berrak ve gözle görülür
bir fikir silsilesini meydana çýkarmak için söyleyeceklerini sade bir
dille söyler.
Kuþkusuz bu her zaman mümkün olmaz, ama eleþtirinin
asýl amacý bu olmalýdýr. Eleþtiri bilginin girift ve karmaþýk biçimlerinden mümkün olduðu kadar kaçýnmalý, bilimsel yapýlar kurarak
bunlardan yanýlmaz bir sistem gibi yararlanmaya kalkýþmamalý,
her þeyde zekasýnýn doðal ve özgür kývraklýðýna güvenmelidir.
Oysa, kritik çözümlemelerde böyle bir çabaya nadiren raslanmaktadýr. Yazarlarýn çoðu gösteriþ merakýna kapýlmýþlar, fikirlerini tumturaklý bir þekilde ifade etmek hevesinden kendilerini
kurtaramamýþlardýr.
En yaygýn kusur, bazý tek yanlý sistemleri yanlýþ ve beceriksiz bir þekilde kullanmak, bunlarý gerçek birer yasa sanmaktýr.
Fakat böyle bir sistemin yetersizliðini göstermek hiç de zor deðildir, ve bu bir kez gösterilince ona dayanan kritik yargýlar da
çürütülmüþ olur. Burada yapacaðýmýz þey bellidir, ve nihayet mümkün sistemlerin sayýsý pek fazla olamayacaðýndan, mesele o kadar
önemli de deðildir.
Ýþin asýl kötü tarafý terminoloji, teknik terimler ve mecazlardadýr. Bunlar bu sistemlere musallat olan bir sürü asalaklardýr.
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Ya hiç birini beðenmediði ya da hiç birini doðru dürüst hazmedemediði için dört baþý mamur bir sistemin düzeyine çýkmasýný beceremeyen her eleþtirici, hiç deðilse bunlardan birinin bir parçasýný
bir cetvel kullanýr gibi kullanmak ister ve bu sayede bir komutan
tarafýndan iþlenmiþ hatalarý gösterebileceðini sanýr. Eleþtiricilerden
çoðu, ara sýra bilimsel askeri teorinin bu bölük pörçük parçalarýna
dayanmadan doðru dürüst bir muhakeme yürütmesini bile beceremezler. Bu parçalarýn en küçükleri basit bir takým teknik terimler veya benzetiþler olup kritik anlatýmýn süslerinden ibarettir. Oysa,
bir sisteme ait olan tüm teknik ve bilimsel terimlerin, bu sistemin
bütününden koparýlýp genel birer mütearife veya [sayfa 190] küçük
birer kristal týlsým gibi kullanýlmaya baþlandýklarý andan itibaren
bütün özelliklerini kaybettikleri (eðer böyle bir özellikleri var idiyse) bilinen bir gerçektir.
Ýþte bu nedenledir ki, teorik ve kritik eserlerimiz, yazarýn hiç
deðilse ne dediðini bildiði ve okuyucunun da ne okuduðunu anladýðý sade ve açýk bir dille yazýlmýþ bilimsel kitaplar olmaktan çýkýp,
anlaþýlmasý zor bir takým teknik tabirler, okuyucuyu yazardan koparan karanlýk noktalarla dolup taþmaktadýr. Fakat çok kez bu
kitaplarýn daha da ileri giderek içi boþ birer kabuk halini aldýklarýný
görürüz. Artýk yazarýn kendisi de ne demek istediðini pek bilmez
ve sade bir dil içinde bile kimseyi tatmin etmeyecek olan bir takým
karýþýk fikirlerle sadece sayfa doldurur.
Eleþtirinin üçüncü bir kusuru tarihi örneklerin kötüye kullanýlmasý ve derin bir bilgi sergilemeye kalkýþýlmasýdýr. Savaþ sanatýnýn ne olduðunu daha önce anlattýk, tarihi örneklere ve genellikle
askerlik tarihine de ilerde özel bölümler ayýracaðýz. Geliþi güzel bir
þekilde deðinilen bir olay bile en çeliþmeli görüþleri desteklemek
için kullanýlabilir; en uzak ülkelerden veya en eski zamanlardan
bulunup çýkarýlan ve birbirine hiç bir þekilde benzemeyen durumlara ait böyle dört beþ örnek, hiç bir þeyi ispat etmeden aklýmýzý
þaþýrtmaktan ve muhakememizi yanýltmaktan baþka bir iþe yaramaz; çünkü biraz daha yakýndan bakýldýðýnda, yazarýn sözde derin
bilgisini ortaya dökmek için kullanýlan saçma sapan þeyler olduklarý
anlaþýlýr.
Bu karanlýk, yarý doðru yarý yanlýþ, karmakarýþýk ve keyfi
kavramlardan pratik hayatta iþimize yarayacak ne gibi dersler çýkarabiliriz? Aslýnda pek az þey, ve bunun içindir ki teori, var olduðu
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günden beri, pratiðin tam bir antitezi olmuþ ve çok zaman da
savaþ meydanlarýnda askeri yeteneklerini ispat etmiþ olanlarýn alay
konusu haline gelmiþtir.
Eðer teori sade bir dille savaþ yönetiminin asýl konusunu ele
almýþ ve sadece tespit edilebileni tespit etmekle yetinmiþ olsaydý,
bu durum hiç bir zaman meydana [sayfa 191] gelmezdi. Fakat o, konusu içinde kalacak ve savaþ meydanlarýnda iþleri kendi dehalarý
ile idare edenlerle elele yürüyecek yerde, gösteriþe kapýlarak boþ
ve yanlýþ iddialar ileri sürmekten, yersiz bilimsel formüller ve tarihi
paralellerle göz boyamaya çalýþmaktan hiç bir zaman geri kalmamýþtýr.

BÖLÜM VI

ÖRNEKLER HAKKINDA
Tarihten alýnan örnekler her þeyi aydýnlatýr, üstelik deneysel
bilimlerde de en inandýrýcý kanýtlarý saðlarlar. Fakat bunun doðruluðunu en iyi savaþ alanýnda görürüz. Savaþ üzerine yazýlmýþ en iyi
el kitabýnýn yazarý olan General Scharnhorst, tarihi örneklerin bu
bakýmdan son derece önemli olduklarýný söyler ve kendisi de onlardan herkesi hayran býrakacak þekilde yararlanýr. Eðer vurularak
öldüðü savaþtan sað çýkmýþ olsaydý, bu tecrübeden çýkaracaðý derslerle bize kuþkusuz eþsiz gözlemlerinin ve kavrayýþýnýn daha da
parlak delillerini vermiþ olurdu.
Fakat teori yapýmcýlarýnýn tarihi örnekleri bu þekilde kullanmalarýna ne yazýk ki çok seyrek raslýyoruz. çoðunun bunlara baþvurma tarzlarý insaný sadece tatmin etmemekle kalmayýp adeta
kýzdýrýyor. Bu itibarla, tarihi örneklerin doðru ve yanlýþ kullanýlmalarý üzerinde özel olarak durmayý uygun bulduk.
Savaþ sanatýnýn dayandýðý bilgi dalý kuþkusuz deneysel bilimlere girer; çünkü her ne kadar bir ölçüde eþyanýn tabiatýndan çýkmýþ
gibi görünürse de, çoðu zaman eþyanýn bu tabiatýný da ancak deney yolu ile öðrenebiliriz. Üstelik, bu bilgilerin pratik uygulamasýný
deðiþikliðe [sayfa 192] uðratan o kadar çok koþullar vardýr ki, sonuçlarý
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hiç bir zaman sadece araçlarýn niteliðini incelemek suretiyle anlayamayýz.
Barutun etkilerini bize deney öðretmiþtir, bugün de askeri
faaliyetlerimizin bu baþlýca faktörünün etkilerini daha iyi anlayabilmek için deneyler sürdürülmektedir. Barutun saniyede 1000 kademlik bir hýz kazandýrdýðý bir demir güllenin yolu üzerinde rasladýðý bütün canlýlarý yok ettiðini deneysiz de anlayabiliriz. Fakat bu
etkiyi meydana getirmek için, bazýlarý ancak tecrübe ile öðrenilebilen yüzlerce þart bir araya gelmiþtir. Kaldý ki, önemli olan sadece
fiziki etki deðildir; bizi asýl ilgilendiren manevi etkidir ve bunu öðrenmek ve deðerlendirmek için elimizde tecrübeden baþka bir
araç yoktur. Orta Çaðlarda, ateþli silahlar yeni icat edildiðinde, fiziki etkileri, kusurlu yapýmlarý yüzünden bugüne oranla çok daha
azdý, fakat buna karþýlýk manevi etkileri çok daha fazlaydý. Savaþta
tehlikelere göðüs gere gere piþmiþ, kazandýklarý parlak zaferler sayesinde kendilerinden her gün daha büyük fedakarlýklar istenilebilecek duruma gelmiþ gözüpek ve dayanýklý askerlerin neler yapabileceklerini anlamak için, Bonapartýn eðittiði ve kumanda ettiði o
yýðýnlarý en þiddetli ve aralýksýz topçu ateþi altýnda nasýl kýllarý kýpýrdamadan durduklarýný görmüþ olmak yeter. Sadece hayal gücü
ile buna inanýlamaz. öte yandan, günümüzde bile bazý Avrupa
ordularýnda, birkaç top atýþý ile kolayca daðýtýlabilecek Kazak, Tatar ve Hýrvat birliklerinin bulunduðu bilinen bir gerçektir. Ancak
hiç bir deneysel bilim, dolayýsýyla hiç bir savaþ sanatý teorisi gerçekleri her zaman tarihi örneklerle ispat etmeye muktedir deðildir.
Bu hem örnek gösterilebilecek olaylarýn çokluðu bakýmýndan, hem
de bu olaylardan her biri için deneye baþvurmanýn zorluðu bakýmýndan olanaksýzdýr. Savaþta bir aracýn etkinliði denenir ve saptanýrsa o araç hemen kullanýlýr; biri diðerini taklit eder ve bir de bakarsýnýz moda haline gelmiþ; artýk deneyin de desteðinde adetlerimiz arasýna girer ve yavaþ yavaþ teoride de yerini alýr; teori ise genellikle bunun [sayfa 193] yerinde bir þey olduðunu ispat etmek için
deðil, sadece kaynaðýný göstermek için tecrübeden faydalanýr.
Oysa, kullanýlagelen bir aracý býrakmak, þüpheli bir aracý
kullanmaya karar vermek ya da bir yenisini benimsemek için tecrübeye baþvurulduðunda durum tamamen farklýdýr; o zaman delil
olarak tarihi örnekler göstermek gerekir.
Tarihi bir örneðin kullanýlýþýný daha yakýndan inceleyecek
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olursak, dört farklý görüþ açýsý bulunduðunu görürüz.
Ýlk önce, tarihten alacaðýmýz örneði sadece bir fikri izah
etmek için kullanabiliriz. Çünkü bir durumu soyut planda incelerken, karþýmýzdaki bizi kolayca yanlýþ anlayabilir ya da hiç anlamayabilir. Bu sakýncayý önlemek için, yazar tarihten bir örnek getirerek anlatmak istediði düþünceye ýþýk tutar, okuyucunun kendisini iyice anlamasýný saðlar.
Ýkincisi, tarihi örnek bir düþüncenin uygulanmasýný gösterebilir; çünkü örnek, genel fikir içinde bir araya getirilmesi mümkün olmayan tali þartlarýn kavranmasýný kolaylaþtýrýr. Teori ile deney arasýndaki asýl fark iþte buradadýr. Bu iki hal gerçek anlamda
örneklerle ilgilidir. Bundan sonrakiler tarihi deliller kategorisine girer.
Çünkü üçüncü durumda, yazar söylediklerini ispat etmek
için tarihi bir olayý delil diye gösterebilir. Bir olayýn veya bir sonucun sadece mümkün olduðunu göstermek istediðimiz sürece bu
yeterlidir.
Son olarak, tarihi bir olayý ayrýntýlarý ile sunarak ve birçok
olaylarý bir arada sýralayarak bir teori türetebilir veya bir teoriyi destekleyebiliriz, ve bu teori bu þekilde ispatlanmýþ olur.
Birinci durumda genellikle söz konusu olan, sadece belirli
bir görüþ açýsýndan görülmüþ olan bir olaya deðinip geçmektir.
Tarihi gerçek o kadar önemli deðildir, uydurulmuþ bir örnek de
pekala iþe yarayabilir. Fakat tarihi örneðin pratik önemi ne de olsa
daha fazladýr, çünkü [sayfa 194] canlandýrmaya yaradýðý düþünceyi
pratik hayatýn devresine sokar.
Ýkinci durumda olaylar daha geniþ ve ayrýntýlý bir þekilde anlatýlýr, fakat tarihi gerçeklere uygunluk yine ikinci derecede önemli
bir sorun olarak kalýr ve bu itibarla birinci durum için söylediklerimizi burada da tekrarlayabiliriz.
Üçüncü amaç için, doðruluðu þüphe götürmeyen bir olayý
sadece zikretmek genellikle yeterlidir. Bazý þartlar altýnda tahkim
edilmiþ mevzilerin amacý gerçekleþtirebileceðini ileri sürersek, bu
savýmýzý doðrulamak için Bünzelwitz mevziini örnek göstermek
yeter. Fakat tarihi bir olayý anlatmakla genel bir gerçeði ispat etmek istediðimiz takdirde, o zaman o olayýn bütün yönlerini inceden inceye ve doðru bir þekilde çözümlememiz, ve gerçeði olduðu
gibi okuyucunun gözleri önüne sermemiz gerekir. Bunu tam ola-
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rak yapamadýðýmýz sürece, tarihi delil etkisiz kalýr ve örnek olarak
aldýðýmýz olayýn inandýrýcý gücünün eksikliðini telafi etmek için
çok sayýda olaylar zikretmemiz gerekir; çünkü tek bir olaya iliþkin
olarak tespit edemediðimiz ayrýntýlý þartlarýn, etkileri bakýmýndan,
çok sayýda olaylarla karþýlanmýþ olacaðýný haklý olarak kabul edebiliriz.
Süvariyi piyade ile bir hizada deðil de gerisine yerleþtirmenin
daha doðru olduðunu deneylerle ispat etmek istediðimiz takdirde,
süvarinin kanatlara yerleþtirildiði bazý hallerde muharebenin kaybedildiðini, ya da süvarinin piyadenin gerisine yerleþtirildiði bazý
hallerde muharebenin kazanýldýðýný ileri sürmek yetmeyecektir. Ayný
þekilde, kesin bir sayý üstünlüðümüz olmadýkça, muharebe meydanýnda veya savaþ sahnesinde, yani taktik veya stratejik olarak,
birbirinden uzak kollarla geniþ bir kuþatma harekatýna giriþmenin
çok tehlikeli olduðunu yine deneylerle ispat etmeye kalkýþacak
olursak, Rivoli veya Wagram muharebelerini hatýrlatmak, ya da
1796da Avusturyalýlarýn Ýtalyan topraklarýndaki saldýrýsýný veya ayný
yýl Fransýzlarýn Alman topraklarýndaki saldýrýsýný örnek [sayfa 195] göstermek maksada yetmez. Her iki halde de, bu mevzilenme ve
saldýrý biçimlerinin münferit olaydaki baþarýsýz sonuca ne þekilde
katkýda bulunduðunu, bütün koþullarý ve olaylarý tam ve eksiksiz
olarak anlatmak suretiyle göstermemiz gerekir. Ancak o zamandýr
ki, bu biçim veya tertiplerin ne ölçüde zararlý olduklarý ve kýnanmalarý gerektiði açýklýða kavuþmuþ olur. Buna mutlak surette ihtiyaç vardýr, çünkü genel bir kýnama ve suçlama gerçekle baðdaþmaz.
Bir olayýn bütün ayrýntýlarýyla anlatýlmasýnýn mümkün olmadýðý hallerde, ispatlama gücü eksikliðinin gösterilen örneklerin sayýsýyla telafi edilebileceðini kabul etmiþ bulunuyoruz; ancak bu sýk
sýk kötüye kullanýlan tehlikeli bir yoldur. Ayrýntýlarý ile ortaya konulan tek bir örnek yerine, üç veya dört örneðe üstünkörü deðinilmekle yetinilmekte, böylece inandýrýcý bir delilin sadece izlenimi
verilmektedir. Oysa, örnek olarak ileri sürülen bir düzine olayýn
bile hiç bir þeyi ispat etmediði haller vardýr: bunlar sýk sýk meydana
gelen olaylar olduklarý için, tam aksi sonucu vermiþ olanlardan da
bir düzine örnek göstermek suretiyle ilk ispat etmek istediðimiz
tezin tam karþýtýný ispat edebiliriz. Örneðin, ayrýlmýþ kollarla saldýrýya geçildiði için kaybedilen bir düzine muharebe ile karþýmýza
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çýkana, ayný düzenle kazanýlmýþ bir düzine muharebeyi örnek göstererek cevap verebiliriz. Bu yoldan hiç bir yere varýlamayacaðý
açýktýr.
Ýnsan bu noktalar üzerinde dikkatle durursa, örneklerin ne
kadar kolaylýkla kötüye kullanýlabileceðini anlamakta zorluk çekmez.
Tüm unsurlarý içinde özenle adeta yeniden yaþatýlacak yerde, geçerken rasgelen deðinilen bir olay çok uzaktan bakýlan bir
cisme benzer; neresinden bakýlsa ayný görünür ve parçalarýnýn ayrýntýlarý fark edilemez. Nitekim, böyle örnekler en zýt görüþleri ve
fikirleri desteklemekte kullanýlmýþlardýr. Kiminin gözünde Avusturyalý Mareþal Von Daunun seferleri birer akýllýlýk ve ihtiyatkarlýk
modelidir. Kimine göre ise, bir çekingenlik ve kararsýzlýk [sayfa 196]
örneðidir. Bonapartýn 1797de Noricum Alplerini, geçiþi kimine bir
kararlýlýk þaheseri, kimine bir çýlgýnlýk olarak görünebilir. 1812deki
stratejik yenilgisi bazýlarýnca kabýna sýðmayan enerjisinin bir sonucu, bazýlarýnca enerji yetersizliði olarak yorumlanabilir. Bütün bu
görüþler ortaya atýlmýþtýr ve bunun nedenini anlamak kolaydýr: herkes olaylarýn akýþýna dilediði açýdan bakmýþtýr. Oysa, birbiriyle çeliþen bu fikirleri baðdaþtýrmak mümkün deðildir: biri mutlaka yanlýþtýr.
Çok deðerli bir asker olan Feuquillerese* Anýlarýnda ortaya koyduðu çok sayýdaki örnekler için minnet borçluyuz. O olmasaydý yoksun kalacaðýmýz zengin bir tarihi bilgi hazinesini bize aktarmýþ olmasý bir yana, Feuquilleres teorik yani soyut fikirler ile
pratik hayat arasýnda çok yararlý bir paralel kurmaya giriþmiþ olanlarýn baþýnda gelmektedir, çünkü zikrettiði olaylar teorik iddialarý
izah ve tarif ederek doðrulamaktadýr. Bütün bunlara raðmen,
Feuquilleresin günümüzün tarafsýz okuyucusu karþýsýnda amacýný,
yani teorik gerçekleri tarihi örneklerle kanýtlamak amacýný
gerçekleþtirmiþ olduðunu savunmak kolay deðildir. Çünkü olaylarý
kimi yerde inceden inceye anlatmakla birlikte, bunlardan çýkardýðý
sonuçlarýn gerçekten o olaylarýn iç iliþkilerinin sonuçlarý olduðuna
okuyucuyu inandýrdýðý pek söylenemez.
* Antoine-Manasses de Pas, Feuquilleres (1648-1711]. XVII. yüzyýl sonlarýnda bir çok
sefer-lere katýlmýþ Fransýz generali; " Savaþ Anýlarý" adlý bir eseri 1736'da yayýmlanmýþtýr.
(P.N.)
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Tarihi olaylara yüzeysel bir biçimde deðinmekle yetinmenin
bir diðer sakýncasý da, okuyuculardan bazýlarýnýn ya bunlarý hiç
bilmemelerinden ya da bu konuda yazarýn niyetini anlayacak kadar bilgi sahibi olmamalarýndan ileri gelir. Böyle olunca da, ya
yazarýn dediklerini körü körüne kabul ederler ya da söylenilenlerin
hiç birine inanmazlar.
Kuþkusuz tarihi olaylarý canlandýrarak bunlarý yazarýn ileri
sürdüðü tezlerin birer kanýtý olabilecek þekilde [sayfa 197] okuyucunun gözleri önüne sermek kolay bir iþ deðildir. Çünkü yazarlarýn
genellikle buna ne olanaklarý, ne zamanlarý ne de yerleri vardýr.
Fakat biz yine o kanýdayýz ki, yeni veya tartýþmaya açýk bir fikri kabul ettirmek söz konusu olduðunda, on örneði sadece sýralamaktansa, inceden inceye çözümlenmiþ tek bir örnek vermek çok daha
öðreticidir. Bu yüzeyde kalan sýralamanýn en zararlý yaný, yazarýn
bunlarý doðru olmayan yorumlarýný kanýtlamak için kullanmak istemesinden ziyade, kendisinin de aslýnda bu olaylar hakkýnda hiç
bir zaman tam ve derin bir bilgi edinmemiþ olmasýdýr. Bu yüzden
de, yazarýn bu yanlýþ ve geliþigüzel tutumu, tarihe bu gayrý ciddi
yaklaþýmý, yüzlerce hatalý fikirlerin ve temelden yoksun teorilerin
ortaya çýkmasýna yol açmaktadýr. Oysa, yazar tarihten çýkarmak
istediði her yeni teoriyi olaylarýn doðru bir tahliline ve aralarýndaki
iliþkilerin incelenmesine dayanmayý görev bilmiþ olsaydý, bu zararlý sonuçlardan hiç biri meydana gelmezdi.
Tarihi örnekleri kullanmanýn güçlüðünü ve bu konuda gösterilmesi gereken dikkat ve titizliði göz önüne aldýðýmýz takdirde,
yakýn tarihin bu örnekleri seçmek için en uygun zemin olduðunu
anlarýz; tabii iyice hazmedilerek sunulmalarý þartýyla.
Daha eski çaðlarda gerek savaþla ilgili koþullar gerekse savaþý
yönetme usulleri farklý idi, onun için onlardan çýkaracaðýmýz dersler bizim için hem teorik hem de pratik bakýmdan daha az yararlýdýr; bundan baþka, askerlik tarihi, diðer tarihler gibi, zamanýn geçmesiyle birçok özelliklerini ve ayrýntýlarýný kaybeder, solmuþ veya
kararmýþ bir tablo gibi renginden ve hayatiyetinden çok þey yitirir
ve geriye sadece silik bir fon ya da büyük lekeler kalýr.
Savaþ yönetiminin bugünkü durumuna baktýðýmýzda, Avusturya Veraset savaþlarýndan bu yana cereyan eden savaþlarýn hiç
deðilse kullanýlan silahlar bakýmýndan bugünün savaþlarý ile büyük
bir benzerlik arz eden belki yegane savaþlar olduðunu ve deðiþen
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birçok küçük ve [sayfa 198] büyük þeylere raðmen bunlardan hâlâ yararlý dersler alabileceðimizi görürüz. Ýspanya Veraset savaþlarý için
ise ayný þeyi söyleyemeyiz, çünkü bu savaþlar sýrasýnda ateþli silahlar
daha o kadar geliþmiþ deðildi ve süvari hâlâ en önemli sýnýf sayýlýyordu. Daha gerilere doðru gittiðimizde, askerlik tarihi önemini
kaybeder ve bugün için bize fazla bir yarar saðlamaz. Antik dünyaya ait savaþlar ise öðretici yönü en kýsýr olanlardýr.
Bununla birlikte, bu eski savaþlarýn hiç iþimize yaramadýðýný
da söyleyemeyiz; sadece, ayrýntýlarýn bilinmesine baðlý olan veya
savaþýn sevk ve idaresinde meydana gelen büyük deðiþikliklerden
etkilenen konular bakýmýndan faydasýzdýrlar. Ýsviçrelilerin Avusturyalýlara, Burgonyalýlara ve Fransýzlara karþý verdikleri muharebeler
hakkýnda ne kadar az þey bilirsek bilelim, bunlar yine de bize ilk
kez iyi bir piyadenin en iyi bir süvariye üstünlüðünü kesin bir þekilde
gösteren savaþlar olmuþtur. Condottieriler dönemine bir bakýþ, bize
savaþ yönetiminin ne dereceye kadar kullanýlan araçlara baðlý olduðunu göstermeye yeter, çünkü baþka hiç bir dönemde silahlý
kuvvetler bu kadar baðýmsýz bir karaktere sahip olmamýþlar, sosyal ve politik hayatýn öteki yönlerinden bu kadar kopuk bir manzara göstermemiþlerdir. Romanýn, ikinci Kartaca savaþý sýrasýnda,
Anibal henüz Ýtalyada yenilmemiþ olduðu halde, Ýspanya ve Afrikada Kartacaya saldýrýsý ve bu saldýrýda kullanýlan yöntemler çok
öðretici bir incelemenin konusu olabilir, çünkü bu dolaylý direnmenin dayandýðý Devletlerarasý ve ordulararasý genel iliþkiler yeteri
kadar bilinmektedir.
Fakat insan ne kadar büyük çizgilerden ayrýlýp teferruata
dalarsa, eski çaðlarýn örnek ve deneylerine baþvurmak o kadar
zorlaþýr; çünkü bunlarý doðru olarak deðerlendirmek olanaðýna sahip
bulunmadýðýmýz gibi tamamen farklý olan modern yöntemlerimize
de hiç bir þekilde uygulayamayýz.
Fakat maalesef tarihçilerin öteden beri eski çaðlarýn olaylarýna karþý zaaflarý olmuþtur. Bunda ne kadar kendini [sayfa 199] beðenmiþliðin ne kadar þarlatanlýðýn payý bulunduðunu araþtýracak
deðiliz. Fakat çoðu zaman dürüst bir niyetin, samimi bir öðretme
ve inandýrma çabasýnýn yokluðunu esefle müþahede etmemek
mümkün deðildir. Onun için bu eski çaðlar tutkusuna, boþluklarý
doldurmaya ve kusurlarý örtmeye yarayan bir çeþit süsleme sanatý
olarak bakmaktan kendimizi alamýyoruz.
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Savaþ sanatýný, Feuquilleresin önerdiði gibi, sadece tarihi
örneklerle öðretmeye çalýþmak kuþkusuz övgüye deðer bir çabadýr, ama bunun için insanýn bütün ömrünü bu ise harcamasý gerekir, çünkü böyle bir giriþimde bulunacak kimsenin gerçek savaþ
alanýnda uzun bir tecrübeye sahip olmasý gerekir.
Ýçinden geçen bir tutku ile böyle bir görevi üstlenecek insanýn kendisini bu kutsal göreve uzun bir hacca hazýrlanýr gibi hazýrlamasý gerekir. Bütün zamanýný bu iþe ayýracak, hiç bir çabadan
kaçmayacak, hiç bir þeyden, hiç bir kuvvetten korkmayacak, her
türlü övünmeyi ve sahte alçak gönüllülüðü bir kenara býrakacak ve
Fransýz kanunundaki yemin formülünün tabirleriyle gerçeði, sadece
gerçeði ve tüm gerçeði söylemeye çalýþacaktýr. [sayfa 200]
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BÖLÜM I

STRATEJÝ
Strateji kavramý Ýkinci Kitabýn ikinci bölümünde söyle tanýmlanmýþtý: strateji, muharebenin savaþýn amaçlarýna hizmet edecek þekilde kullanýlmasýdýr. Aslýnda strateji sadece muharebe ile
uðraþýr, fakat strateji teorisi bu özel faaliyetin baþlýca aracýný, yani
silahlý kuvvetlerin hem doðrudan doðruya kendilerini hem de belli
baþlý iliþkilerini ele almak zorundadýr, çünkü muharebeyi belirleyen ve muharebeden doðrudan doðruya etkilenen bu silahlý kuvvetlerdir. Muharebenin kendisi de, hem muhtemel sonuçlarý açýsýndan hem de ortaya koyduðu en önemli manevi ve fikri güçler açýsýndan incelenmelidir.
Strateji muharebenin savaþýn amacý doðrultusunda kullanýlmasýdýr. Buna göre, savaþ eyleminin tümüne, savaþýn amacýna,
uyan bir hedef göstermesi gerekir. Diðer bir söyleyiþle strateji savaþ
planýný yapar ve öngörülen hedefe göre ona ulaþýlmasýný saðlayacak bir dizi eylem saptar; ayrý ayrý seferlerin planlarýný hazýrlar ve
her birinde verilecek muharebeleri örgütler. Bütün bu kararlarý,
her zaman gerçekleþmeleri mümkün olmayan bir takým varsayýmlara dayanarak almaktan baþka çare olmadýðýna ve daha ayrýntýlý
bir takým tedbirleri önceden almaya [sayfa 203] imkan bulunmadýðýna
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göre, strateji orduya muharebe meydanýnda eþlik ederek ayrýntýlara iliþkin gerekli tedbirleri yerinde almak, ve genel planda durmadan deðiþiklikler yapmak gerekeceðinden bunlara da yerinde karar
vermek zorundadýr. Yani strateji bir an için bile iþin yakasýný býrakamaz.
Fakat bu her zaman böyle olmamýþ, yani bu görüþ her zaman geçerli sayýlmamýþ ve stratejik sorunlar ordu içinde deðil, kapalý kapýlar arkasýnda halledilmeye çalýþýlmýþtýr. Oysa, eskiden çok
yaygýn olan bu uygulamaya ancak strateji odasýnýn orduya çok yakýn bulunmasý halinde izin verilebilir; bu takdirde ise strateji odasýna ordunun genel karargâhý gözü ile bakýlabilir.
Strateji planlarýný hazýrlarken teori onu izleyecek, daha doðrusu olaylara ve karþýlýklý iliþkilerine ýþýk tutacak ve bunlardan çýkarýlabilecek birkaç ilke veya kuralýn üzerine parmaðýný basacaktýr.
Savaþýn ne kadar çok sayýda önemli sorunlarý kapsadýðýna
dair kitabýmýzýn birinci bölümünde söylediklerimizi hatýrlayacak
olursak, bunlarýn hepsini düþünmenin olaðanüstü bir kavrama gücünü gerektirdiðini anlarýz.
Bir hükümdar ya da komutanýn dehasýný en iyi kanýtlayan
þey, ne bir eksiðini ne de bir fazlasýný yapmadan, savaþý araç ve
amaçlarýna tam bir uygunluk içinde örgütlemeyi bilmesidir. Ancak
bu dehanýn etkileri, yeni icat edilmiþ çarpýcý eylem biçimlerinden
ziyade, tüm savaþýn baþarýlý nihai sonucunda görülür. Hayranlýkla
seyretmek istediðimiz þey, sessiz sedasýz varsayýmlarýn doðru çýkmasý, tüm bir eylem biçimindeki gösteriþsiz uyumdur ki, bu da
ancak sonuçta gösterir kendisini.
Bu uyumu savaþýn nihai sonucunda görmesini bilmeyen
tarihçi, dehayý bulunmadýðý ve bulunamayacaðý yerde arar.
Stratejinin kullandýðý biçimler ve araçlar aslýnda öylesine basit, ve sýk sýk tekrarlandýklarý için herkesçe öylesine iyi bilinen
þeylerdir ki, bunlarý þatafatlý sözlerle þiþiren bir eleþtiri saðduyu sahibi bir kimseye sadece gülünç [sayfa 204] gelir. Örneklerine binlerce
kez raslanmýþ olan bir çevirme hareketi kah olaðanüstü bir deha
eseri, kah derin bir kavrayýþ, hatta bilgeliðin kanýtý olarak görülüp
göklere çýkartýlýrsa, savaþ edebiyatý için bundan daha saçma bir
þey tasavvur edilebilir mi?
Fakat bundan da daha gülünç olan, eleþtiricinin, sokaktaki
adamýn deðersiz görüþüne katýlarak, manevi verilerin tümünü teo-
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rinin dýþýnda býrakmak ve sadece maddi güçleri dikkate almak
istemesidir. Böylece her þey denge ve üstünlük, zaman ve mekan
gibi birkaç matematiksel iliþkiye, birkaç açý ve doðruya indirgenmiþ
olur. Her þey bununla olup bitseydi, savaþ olsa olsa bir ilkokul
öðrencisine verilecek bir ders problemi olabilirdi.
Kendimizi aldatmayalým: bilimsel formül ve problemlerle
hiç bir ilgimiz yoktur. Aslýnda maddi iliþkiler son derece basittir.
Zor olan, iþin içine giren manevi güçleri kavramaktýr. Fakat bu
alanda bile, karýþýklýklar, manevi niceliklerle veriler arasýnda büyük
farklýlýklar stratejinin ancak en üst tabakalarýnda ortaya çýkar. Stratejinin politikaya ve Devlet yönetimine yaklaþtýðý, daha doðrusu
bunlarla özdeþleþtiði bu yüksek düzeylerde ise, artýk söz konusu
olan uygulama biçimleri deðil, neyin ne kadar az veya ne kadar
çok yapýlmasý gerektiðidir. Savaþýn büyük veya küçük münferit
hareketlerinde olduðu gibi, uygulama biçimlerinin aðýr bastýðý yerde, manevi veriler zaten oldukça sýnýrlýdýr.
Görüldüðü gibi stratejide her þey çok basittir, fakat bu her
þey çok kolaydýr anlamýna gelmez.
Devletin içinde bulunduðu þartlara bakarak savaþtan ne istediðimizi ve ne isteyebileceðimizi bir kere tayin ettik miydi, bunun
yollarý ve çareleri kolayca bulunur. Ancak bu yolu inatla takip etmek, binlerce deðiþik olayýn etkisi altýnda binlerce defa amacýmýzdan sapmadan planýmýzý uygulamak büyük bir karakter kuvveti,
uyanýklýk ve dayanýklýlýk ister. Kimi zekasý ile, kimi kavrayýþý ile,
kimi yiðitliði veya enerjisi ile temayüz etmiþ binlerce kiþi arasýndan, bir komutaný meslek hayatýnda ortanýn üstünde [sayfa 205] bir
düzeye çýkarmak için gerekli bütün nitelikleri kendinde toplayan
belki bir kiþi bile çýkmaz.
Bazýlarýna belki garip gelecek ama, savaþýn ne olduðunu
bilenlerin kuþkusuz kabul edecekleri bir gerçektir ki, stratejide
önemli bir karar almak için, taktik alanda gerekli olduðundan çok
daha kuvvetli bir irade gücüne ihtiyaç vardýr. Taktikte komutan
belli bir anýn gereðini yerine getirmek zorundadýr, kendisini o anýn
akýntýsýna kaptýrýr, yok olmak tehlikesini göze almadan bu akýntýya
karþý koyamaz, birliðinden yükselen korkularý da yenerek cesaretle ileri atýlýr. Oysa, stratejide her þey çok daha yavaþ hareket eder,
gerek kendimizin gerek baþkalarýnýn düþünce, tahmin ve görüþlerine çok daha fazla yer vermek gerekir. Karþýlýklý itiraz ve serzeniþ-
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lerin, dolayýsýyla mevsimsiz piþmanlýklarýn da daha büyük bir payý
vardýr stratejide. Stratejide, taktikte olduðunun aksine, olaylarýn hiç
deðilse yarýsýný gözlerimizle görmek olanaðýna sahip deðiliz; her
þeyi kafamýzla kurar, tahmin eder, varsayarýz; böylece inançlarýmýz
da taktikteki kadar sarsýlmaz deðildir. Nitekim, pek çok komutan,
tam harekete geçmeleri gerektiði bir anda, þüphe ve tereddütlere
kapýlýp elleri böðürlerinde kalmýþlardýr.
Ýsterseniz tarihe söyle bir göz atalým: güzel yürüyüþleri, güzel akýnlarý ve manevralarý ile ünlü Büyük Frederikin 1760 seferi
üzerinde duralým. Eleþtiricilere sorarsanýz, strateji sanatýnýn bir
þaheseridir bu sefer. Oysa, Kralýn önce Daunun sað kanadýný, sonra sol kanadýný, daha sonra yine sað kanadýný, vb. çevirmeye kalkmasýnda gerçekten hayran kalacaðýmýz bir þey var mýdýr? Bütün
bunlarda derin bir zekanýn belirtilerini görmek zorunda mýyýz? Hayýr,
hiç de böyle bir zorunluluk yoktur: tabii olayý soðukkanlýlýðýmýzý
kaybetmeden saðlam bir kafa ile irdeleyecek olursak. Eðer Kralýn
aklýna mutlaka hayran olmak istiyorsak, büyük bir amaca sýnýrlý
araçlarla ulaþmak istemiþ olmasýna, kuvvetinin ötesinde hiç bir
þeye kalkýþmamýþ olmasýna, hedefine ulaþmak için sadece yapýlmasý gerekeni yapmýþ olmasýna hayran olalým! [sayfa 206] Komutanda bulunmasý gerekli olan akýl ve basiret! Büyük Kralýn sadece bu
seferinde deðil, giriþtiði üç savaþta da görürüz.
Büyük Frederikin hedefi, Silezyaya saðlam temellere oturan
bir barýþ getirmekten ibaretti.
Genellikle öteki Devletlerden hiç bir farký bulunmayan küçük
bir Devletin baþýnda, belki onlardan sadece bazý yönetim dallarýnda biraz daha ileri bir Devletin kralý olarak, bir Ýskender olamazdý
elbette. Olmaya kalkýþsaydý, XII. Charles gibi periþan olur, kafasý
kýrýlýrdý. Büyük Frederikin savaþlarýnda, her zaman dengeli ve ölçülü
bir kuvvete, hiç bir zaman enerjiden yoksun olmayan, zamanýnda,
en kritik anlarda, akla durgunluk veren iþler baþaran ve bunun hemen arkasýndan sessizce en ince politik oyunlara baþvuran, askerlik ile politika arasýnda adeta bir sarkaç gibi gidip gelen bir kuvvete
tanýk oluruz. Ne yenilgi ne zafer sarhoþluðu, ne ihtiras ne intikam
duygusu onu yolundan alýkoyamamýþtýr, ve onu zafere götüren
iþte bu yol olmuþtur.
Bu sözler, Büyük Frederik gibi bir savaþ liderinin büyüklüðünün ne kadar berisinde kalýyor! Bu muharebenin akýllara durgun-
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luk veren sonucunu daha yakýndan inceleyecek ve nedenlerini
araþtýracak olursak, Kralýn bu kadar çetin engellerin, bu kadar büyük
tehlikelerin arasýndan sýyrýlarak baþarýya ulaþabilmiþ olmasýný basiretine borçlu olduðunu daha iyi anlarýz.
Büyük komutanýn hayran olduðumuz özelliklerinden yalnýz
bir tanesidir bu. Biz onun yalnýz 1760 seferine deðil, bütün savaþlarýna hayranýz, fakat özellikle 1760 seferine. Çünkü baþka hiç
bir seferinde, bu kadar üstün bir düþmana karþý bu kadar az fedakarlýkla kafa tutmuþ deðildir.
Büyük Frederikin diðer bir özelliði de bir savaþ planýný icra
etmenin zorluðu ile ilgilidir. Düþmanýn sað ya da sol kanadýný çevirmek için yapýlan yürüyüþleri birleþtirmek kolaydýr; düþmanla her
hangi bir noktada eþit þartlarla karþýlaþmaya hazýr, iyi kümelenmiþ
küçük bir kuvveti [sayfa 207] her zaman el altýnda bulundurmak, hýzlý
bir harekât ile kuvvetleri çoðaltmak gibi fikirler aðýzdan çýkmasýyla
anlaþýlmasý bir olacak kadar açýktýr. Bu noktalarda alýnacak tertibatýn hayranlýðýmýzý uyandýrmasý için bir sebep yoktur. Böyle basit
þeylerle ilgili olarak söyleyebileceðimiz tek þey bunlarýn basitliðini
kabul etmektir.
Fakat baþka bir komutan Büyük Frederikin yaptýklarýný taklit etmeye kalksýn da görelim! Aradan uzun yýllar geçtikten sonra,
olayýn görgü tanýklarý olan yazarlar, ordugâhlarýn tehlikeli durumundan, hatta Kralýn ihtiyatsýzlýðýndan söz etmiþlerdir. Kuþkusuz bu
tehlike ordugâhlarýný kurarken Büyük Frederikin gözüne üç kat
daha büyük görünmüþtür!
Birliklerini düþmanýn gözü önünde, hatta topçu ateþinin altýnda kaydýrmasý için de ayný þey söylenebilir. Büyük Frederik ordugâhlarýný böyle kurmuþ, askerlerini bu þekilde yürüyüþe geçirmiþ
ise, Daunun sisteminde, örgütlenme yöntemlerinde, sorumluluk
duygusunda ve karakterinde kendisi için yeteri kadar bir garanti
bulduðuna inanmýþ olduðu içindi. Bu itibarla, hareketleri belki riskli fakat tedbirsiz deðildi. Ancak olup bitenleri bu ýþýk altýnda görebilmek için, aradan otuz yýl geçtikten sonra bile hâlâ bahsedilen
tehlikelerden yýlmadan yoluna devam edebilmek için insanýn bir
Büyük Frederik olmasý, onun cesaretine ve kararlýlýðýna sahip bulunmasý gerekir. Böyle bir durumda, bu basit stratejik araçlarýn
uygulanabileceðine inanacak kadar uzak görüþlü pek az komutan
vardýr.
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Bu seferde görülen baþka bir icra zorluðu da Kralýn ordusunun devamlý hareket halinde bulunmasýydý. Daunu kovalayarak
ve peþinde Lascy* olduðu halde, Elbeden Silezyaya kadar, bozuk
yollardan iki kez yürümek zorunda kalmýþtýr (Temmuz baþlarý ve
Aðustos baþlarý). Ordunun her an çarpýþmaya hazýr bir durumda
bulunmasý ve [sayfa 208] yürüyüþlerinin üstün çabalarý gerekli kýlan
büyük bir ustalýkla düzenlenmesi gerekiyordu. Binlerce araba tarafýndan takip edilmesine ve bu yüzden gecikmesine raðmen, ordunun iaþesi son derece zor bir sorun yaratýyordu. Silezyada, Leignitz muharebesinden önceki sekiz gün boyunca, ordunun gece
yürüyüþleri yaparak düþman cephesi karþýsýnda saðdan ve soldan
ilerlemesi gerekiyordu: bu da büyük bir yorgunluða ve büyük mahrumiyetlere katlanmak demekti.
Makinada büyük sürtünmeler yaratmadan bütün bunlarýn
üstesinden gelinebilir miydi? Bir komutanýn kafasý bütün bu harekâtý, bir arazi ölçücüsünün (mesaha memurunun) yýldýzlarýn uzaklýðýný ölçen aleti kullanmasý kadar kolaylýkla idare edebilir miydi?
Açlýktan ve susuzluktan ölen zavallý silah arkadaþlarýnýn sefaleti karþýsýnda hangi baþkomutan, hangi general kayýtsýz kalabilir, kalbinin bin kere parçalandýðýný hissetmez? Bu manzaranýn sebep olduðu yakýnmalara, kuþkulara hangi komutan kulaklarýný týkayabilir? Sýradan bir insan bu çapta fedakarlýklar istemeye cesaret edebilir mi? Böylesine çabalar ister istemez ordunun maneviyatýný çökertmez, disiplinini bozmaz, bir kelime ile askeri meziyetlerini yok etmez miydi? Ama iþte komutanýn büyüklüðüne ve yanýlmazlýðýna karþý beslenen sarsýlmaz inanç bütün bunlarýn üstesinden gelebilmiþtir. Bunun önünde saygý ile eðilmeliyiz; planýn uygulanmasý ile ilgili bu mucizeler karþýsýnda engin bir hayranlýk duymalýyýz. Fakat insan bu olaylarý bizzat yaþamadýkça onlar hakkýnda tam bir fikir edinemez. Savaþý sadece kitaplardan ve manevra
sahalarýndan tanýyan bir insan için, bütün bu aksilikler fazla bir
anlam taþýmaz. Onun için, bilemeyeceði bütün bu hususlarda bize
inanýp güvenmesini rica ederiz.
Bu örneklerle düþüncelerimize daha bir açýklýk getirmek
* Lascy, Joseph Franz Moritz, Kont (1725-1801]. Avusturyalý feldmareþal, Yedi Yýl
Savaþlarýnda Büyük Frederikle çarpýþmýþ, 1756 ve 1758 yýllarýnda baþarýlar kazanmýþtýr.
(A.R.).
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istedik, ve bu bölüme son verirken hemen þunu söyleyelim ki,
stratejiyi kendi görüþlerimize göre açýklarken bize en önemli görünen maddi ve manevi yönlerini anlatmaya çalýþacaðýz. Basitten
mürekkebe doðru gideceðiz ve [sayfa 209] en sonunda tüm savaþ
eyleminin çatýsýný ya da iskeletini teþkil eden savaþ veya sefer planýný ele alacaðýz.
***
Silahlý kuvvetlerin belirli bir noktada toplanmasý baþlý baþýna
bir muharebeyi mümkün kýlar, fakat bu o muharebenin mutlaka
cereyan edeceði anlamýna gelmez. Þimdi bu olanaða bir gerçek,
bir fiili durum gözü ile bakmak gerekir mi? Kuþkusuz. Çünkü sonuçlarý bakýmýndan öyledir, ve bu sonuçlar, ne olurlarsa olsunlar, kendilerini göstermemezlik edemezler.
1. Ýmkan dahilindeki çarpýþmalara, sonuçlarý
bakýmýndan, gerçek çarpýþmalar gözü ile bakýlmalýdýr.
Eðer kaçan bir düþmanýn ricat hattýný kesmek için bir müfreze gönderilir ve düþman direnmeden teslim olursa, bu teslim oluþu
gönderilen müfrezenin vermiþ olduðu muharebenin sonucu sayabiliriz.
Ordumuzun bir kýsmý düþmana ait savunmasýz bir bölgeyi
veya eyaleti iþgal eder ve böylelikle düþman ordusunu önemli takviye olanaklarýndan yoksun kýlarsa, bu da, düþmanýn bu bölgeyi
veya eyaleti geri almaya kalkýþmasý halinde bu birliðin göze aldýðý
ve düþmaný tehdit ettiði muharebe sayesinde mümkün olmuþ demektir. Yani iþgal ettiðimiz ve elimizde kalan araziyi muharebe ile
kazanmýþ sayýlýrýz.
Her iki halde de bir muharebenin sadece olabilirliði sonuçlar
yaratmýþ, böylece muhtemel bir çarpýþma gerçek olaylar kategorisine girmiþtir. Farzedelim ki, her iki halde de düþman birliklerini
bizim birliklerimizin karþýsýna çýkarmýþ, ve bizimkiler düþmanla
baþ edemeyerek [sayfa 210] muharebe vermeden hedeflerinden vazgeçmek zorunda kalmýþlardýr; bu takdirde bizim amacýmýz kuþkusuz gerçekleþmemiþ olacak, fakat bu noktada düþmanla çarpýþmayý göze almýþ olmamýz yine de büsbütün etkisiz kalmýþ ol-
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mayacaktýr: çünkü düþman kuvvetlerini meydana çýkarmýþ, istediðimiz noktaya getirmiþtir. Bütün giriþimlerimiz baþarýsýzlýkla sonuçlanmýþ ve bize kayýplar verdirmiþ olsa bile, davranýþlarýmýzýn, imkan dahilindeki çarpýþmalarýn, hiç bir sonuç yaratmadýðý söylenemez. Yalnýz bu sonuç bu kez kaybedilmiþ bir muharebenin sonucu ile özdeþtir.
Görülüyor ki, düþmanýn askeri kuvvetlerinin imhasý ve düþman gücünün yok edilmesi, ister bilfiil cereyan etmiþ olsun, ister
sadece teklif edilip düþman tarafýndan kabul edilmemiþ olsun, bir
muharebenin ancak sonuçlarý ile gerçekleþtirilir.
2. Muharebenin çifte amacý
Fakat bu sonuçlar da iki türlüdür: dolaysýz ve dolaylý. Eðer
baþka faktörler tek baþlarýna düþman kuvvetlerinin imhasýna yönelik sayýlmayacak olan fakat dolambaçlý bir yoldan da olsa daha
etkin bir biçimde bu sonucu meydana getirecek olan faktörler
iþin içine karýþýr ve muharebenin amacýný teþkil ederse, sonuçlar
dolaylýdýr. Eyaletlerin ele geçirilmesi, kentlerin, müstahkem mevkilerin, köprülerin, yollarýn, mühimmat depolarýnýn iþgali bir muharebenin yakýn amaçlarýný oluþturabilirlerse de, hiç bir zaman nihai
amacýný teþkil edemezler. Bu gibi þeylere sadece daha büyük bir
üstünlük kazanmanýn araçlarý gözü ile bakýlmalý, asýl amacýn
düþmana muharebeyi kabul edemeyeceði þartlar altýnda teklif etmek olduðu hatýrdan çýkarýlmamalýdýr. Dolayýsýyla bütün bu amaçlar
sadece birer atlama tahtasý, birer adým sayýlmalýdýr. Ýsterseniz buna
etkin prensibe götüren yollar da diyebilirsiniz, fakat hiç bir zaman
etkin prensibin kendisi diyemezsiniz. [sayfa 211]
3. Örnekler
1814te, Napolyonun baþkenti iþgal edilmiþ, savaþýn amacý
gerçekleþmiþti. Kökleri Pariste olan politik hizipler harekete geçmiþler, muazzam bir gedik açýlmýþ, Ýmparatorun iktidarý kendiliðinden yýkýlýp gitmiþti. Bununla birlikte, þunu da unutmamak gerekir ki, Napolyonun askeri kuvveti ve direnme olanaklarý bu yüzden birdenbire o kadar azalmýþ ve müttefiklerin üstünlüðü o derece artmýþtý ki, her türlü direnme imkânsýz hale gelmiþti. Fransa ile
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barýþý mümkün kýlan bu imkansýzlýk olmuþtur. Eðer dýþ etkenlerle
müttefiklerin de askeri kuvvetleri ayný ölçüde zayýflamýþ olsaydý,
üstünlükleri ortadan kalkmýþ ve dolayýsýyla Parisin iþgali bütün
etkisini, bütün önemini yitirmiþ olurdu.
Bu muhakemeyi yürütmemizin nedeni, olaylara bakmanýn
tek doðru yolunu göstermek ve meselenin önemini belirtmek isteyiþimizdir. Kendi kendimize durmadan þu soruyu sormamýz gerekir: Savaþýn ve seferin her anýnda iki tarafýn birbirine teklif edebileceði büyük ve küçük muharebelerin muhtemel sonucu ne olabilir? Bir sefer veya savaþ planý hazýrlarken, alýnacak tedbirleri ancak
bu sorunun cevabý tayin edebilir.
4. Bu görüþü benimsemediðimiz takdirde, baþka
unsurlarý yanlýþ deðerlendiririz.
Savaþý ve savaþýn içinde yer alan tek tek seferleri bir çarkýn
diþlileri gibi birbirine giren bir muharebeler zinciri olarak görmeye
alýþmaz da, bazý coðrafi mevkilerin, örneðin savunmasýz bir eyaletin iþgalinin baþlý baþýna bir deðer taþýdýðýný sanýrsak, bu iþgalleri
elimiz deðmiþken cebimize atmakla bir þey kaybetmeyeceðimiz
bir kazanç olarak görmeye baþlarýz. Ve bunlarý bir olaylar zincirinin
halkalarý olarak görecek yerde kendi baþlarýna yeterli birer baþarý
sayacak olursak, ilerde baþýmýza iþ açýp açmayacaklarýný düþünmeyi
unuturuz. Askerlik tarihinde bunun ne kadar çok örneklerine
raslanmýþtýr!
Nasýl ki, ticarette tek bir alýþveriþin kazancý bir kenara [sayfa
212] koyulup üstüne yatýlamazsa, savaþta da tek bir üstünlük tüm
savaþýn sonucundan ayrýlamaz. Tüccar nasýl ki durmadan servetinin tümünü isletmek zorunda ise, savaþta da her harekâtýn kâr ve
zararlarýný ancak kesin hesap meydana çýkarýr.
Eðer gözümüzü ve aklýmýzý muharebeler dizisinden ayýrmazsak tabii önceden görülebildikleri ölçüde o zaman doðru
yolda olduðumuzdan emin olabiliriz. Çünkü o zaman doðrudan
doðruya hedefe yönelmiþ, hareket halindeki kuvvete hýz, eyleme
irade katmýþ ve dýþ etkilerden kurtulmuþ oluruz.
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BÖLÜM II

STRATEJÝNÝN UNSURLARI
Stratejide muharebenin kullanýlmasýný þartlandýran unsurlarý bir takým kýsýmlara ayýrabiliriz: manevi unsurlar, fiziki unsurlar,
matematiksel unsurlar, coðrafi unsurlar ve istatistiki unsurlar.
Birinci kategori, manevi, yani ahlaki ve fikri, niteliklere ve
bunlarýn etkisine dayanan þeylerin tümünü içerir; ikincisine, askeri
kuvvetlerin büyüklüðü, terkibi, teþkili, belli baþlý üç sýnýfýn oraný
(piyade, süvari, topçu), vb. gibi þeyler girer; üçüncü kategori, harekât hatlarýnýn açýlarýný, merkezleri bir (konsantrik) ve merkezleri
ayrý (eksantrik) hareketleri (geometrik nitelikleri hesaplarýmýz bakýmýndan bir önem taþýdýklarý ölçüde tabii) kapsar; dördüncü gurup,
arazi þekillerini, hakim noktalarý, çeþitli engebeleri, daðlarý, nehirleri, ormanlarý ve yollarý içine alýr; beþinci ve son kategori ise her
türlü iaþe ve ikmal vasýtalarýný içerir. Bu unsurlardan her biri üzerinde ayrý ayrý [sayfa 213] durmanýn yararý vardýr; böylece bunlar hakkýnda daha açýk, daha kesin bir fikir edinmiþ ve araþtýrmalarýmýza
bir baþlangýç olmak üzere bu farklý kategorilerin birbirlerine oranla
taþýdýklarý deðeri saptamýþ oluruz. Gerçekten de, bu unsurlarý ayrý
ayrý ele aldýðýmýz takdirde, içlerinden bazýlarýnýn kendilerine boþ
yere verilmiþ olan önemlerini kaybettiklerini görürüz. Örneðin, bir
harekât üssünün deðerinin, sadece harekât hattýnýn mevkiini dikkate almak istesek bile, aralarýnda teþkil ettikleri açýdan, yani matematiksel unsurdan çok yollarýn ve arazinin durumuna, yani coðrafi unsura baðlý olduðunu açýkça sezeriz.
Bununla birlikte, stratejiyi bu unsurlara göre incelemek son
derece isabetsiz bir tutum olur, çünkü savaþ hareketlerinin çoðunda bütün bu unsurlar çeþitli biçimlerde iç içe girmiþ durumda
bulunurlar. Soyut bir temelden hareket ederek gerçek hayatýn olaylarýna varmak istediðimiz takdirde, kýsýr analizlerin içinde bocalayýp durmaktan ve kabuslarda olduðu gibi elimizdeki yayý germek
için boþuna çabalar harcamaktan öteye gidemeyiz. Böyle bir giriþimden tanrý korusun bizi! Biz karmaþýk olaylar dünyasýndan ayrýlmamaya çalýþacaðýz ve analizlerimizi belirtmek istediðimiz
düþüncelerin zorunlu kýldýðý ölçünün dýþýna taþýrmamaya dikkat
edeceðiz. Bu düþünceler de teorik araþtýrmalar sonucunda içimize
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doðmuþ düþünceler deðil, savaþ gerçeðinden esinlenmiþ düþünceler
olacaktýr.

BÖLÜM III

MANEVÝ DEÐERLER
Ýkinci kitabýn üçüncü bölümünde deðindiðimiz bu konuya
dönmek zorundayýz, çünkü manevi deðerler savaþýn en [sayfa 214]
önemli unsurlarýndan biridir. Bunlar savaþýn ruhudur, onun bütün
varlýðýna yayýlýrlar. Tüm kuvvetleri kitle halinde harekete geçiren
ve onlara rehberlik eden iradeyi ta baþtan etkileri altýna alýrlar,
hatta onunla özdeþleþirler, çünkü iradenin kendisi de manevi bir
güçtür. Ne yazýk ki, bu deðerleri kitaplardan öðrenemeyiz, çünkü
hiç bir ölçüye sýðmazlar, ne sayýlabilirler ne de belirli bir kategoriye
sokulabilirler; onlarý ancak görür, hissederiz.
Ordunun, komutanýn, hükümetlerin zekasý, aklý ve diðer
manevi nitelikleri, savaþýn cereyan ettiði ülkedeki halkýn ruh haleti,
bir zafer ya da bir yenilginin manevi etkisi çok farklý nitelikte faktörlerdir, tesirleri de amacýmýza ve durumumuza göre çok deðiþik
biçimler olabilir.
Kitaplar bu konuda bir þey söylemez ya da çok az þey söylerlerse de, savaþý oluþturan bütün öteki unsurlar gibi, manevi deðerler de savaþ sanatý teorisine girerler. Çünkü, bir kez daha tekrarlamak gerekir ki, eski modaya uyarak, tüm manevi deðerleri veya
nicelikleri kural ve ilkelerinin dýþýnda býrakan ve bunlar ortaya çýkar çýkmaz istisnalardan bahsetmeye baþlayan ve bunlardan teorik kurallar türeten bir felsefe zavallý bir felsefedir. Bu felsefeye göre, her þey tüm kurallara meydan okuyan üstün bir dehaya mal
edilir, böylelikle kurallarýn sadece budalalar için yapýldýklarý ima
edilmekle kalýnmayýp, ayrýca kurallarýn kendilerinin de budalaca
kurallar olduklarý ileri sürülmüþ olur.
Savaþ sanatý teorisi sadece bu manevi niceliklerin varlýðýný
hatýrlatmakla yetinmiþ, manevi deðerleri hesaba katmanýn ve hiç
bir zaman küçümsememenin zorunluluðunu göstermekten baþka
bir þey yapmamýþ olsaydý bile, konusunu bu manevi alaný da içine
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alacak þekilde geniþletmekle yine de isabetli bir iþ yapmýþ olurdu.
Salt bu görüþün önemini belirtmekle, sadece maddi kuvvet
iliþkilerini kabul edenleri peþin olarak suçlamýþ ve mahkumiyetlerini tescil etmiþ olurdu.
Kaldý ki, bütün öbür sözde kurallar da, teorinin manevi nicelikleri konusunun dýþýnda býrakmaya hakký [sayfa 215] olmadýðýný
göstermeye yeter: çünkü maddi güçlerin etkileri manevi güçlerin
etkileriyle tamamen kaynaþmýþ durumdadýr, ve bunlarý bir maden
alaþýmý gibi kimyasal bir iþlemle ayýrmaya imkan yoktur. Maddi
güçlere iliþkin tüm kurallarda, teori manevi niceliklerin payý üzerinde durmak zorundadýr; yoksa, kimi zaman fazla çekingen ve
sýnýrlý, kimi zaman fazla dogmatik ve ölçüsüz, kategorik hükümler
formüle etmekten öteye gidemez. En yavan ve basmakalýp teoriler
bile, bilmeyerek de olsa bu manevi alandan içeri girmiþlerdir; çünkü, örneðin bir zaferin etkileri hiç bir zaman, manevi izlenimler
dikkate alýnmadan tam olarak izah edilemez. Bu kitapta ele alacaðýmýz konularýn çoðu, bu yüzden, yarý yarýya maddi, yarý yarýya
manevi neden ve sonuçlardan oluþmuþtur. Hatta diyebiliriz ki, maddi nedenler ve sonuçlarý silahýn aðaçtan yapýlmýþ kabzasýna benzetecek olursak, manevi nedenler ve sonuçlar asil bir madenden
yapýlmýþ o göz kamaþtýrýcý silahýn kendisidir.
Manevi niteliklerin deðerini ve çoðu zaman inanýlmaz etkilerini en iyi tarih gösterir bize. Bir komutanýn tarihten alacaðý en
büyük, en soylu, en katýksýz ders de budur. Bu vesile ile þunu da
belirtelim ki, beyinde meyvelerini verecek olan akýl ve bilginin tohumlarý, þahitli ispatlý anlatýmlardan, kritik çözümlemelerden ve
bilgece yazýlmýþ kitaplardan çok, duygular, genel izlenimler ve göz
kamaþtýrýcý sezgi parýltýlarý ile ekilir.
Ýsteseydik savaþtaki en önemli manevi olgularý gözden geçirebilir, çalýþkan ve titiz bir profesör gibi bunlarýn iyi ya da kötü yanlarýný teker teker belirtmeye çalýþabilirdik. Fakat böyle bir yöntem
insaný kolayca basmakalýp þeyler söylemeye, ahkam kesmeye götürebilir; ve insan gerçek bir araþtýrma ruhu içinde çalýþacak yerde,
farkýna varmadan herkesin bildiði þeyleri anlatmaya baþlar. Onun
için biz burada, eksik kalmak pahasýna dahi olsa, sadece en önemli
meseleleri ele almak, konunun genel önemini belirtmek ve bu kitapta ileri sürülen düþüncelerin esprisine iþaret etmekle yetineceðiz. [sayfa 216]
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BÖLÜM IV

BAÞLICA MANEVÝ GÜÇLER
Baþlýca manevi güçler þunlardýr: komutanýn (savaþ liderinin) yetenekleri, ordunun savaþkanlýðý ve ulusal duygularý. Genel olarak bunlardan hangisinin en önemli manevi unsur olduðunu hiç kimse tayin edemez; çünkü topunun deðerini ölçmek bile
zordur, nerede kalmýþ ki üçü arasýnda bir kýyaslama yapmak. En
iyisi, hiç birini küçümsememek, ve insanlarýn ifrat ile tefrit arasýnda sýk sýk düþtükleri hataya düþmemektir. Bu erdemlerden üçünün de inkar edilemez etkisini tarihi örneklerle göstermek daha
doðru olur.
Bununla birlikte, modern zamanlarda tüm Avrupa ordularýnýn hemen hemen ayný disiplin ve eðitim düzeyine gelmiþ olduklarý da bir gerçektir. Bir filozof gibi konuþmak gerekirse, diyebiliriz ki, savaþ yönetimi öylesine doðal bir biçimde geliþmiþ ve bu
arada bütün ordular için öylesine ortak bir yöntem haline gelmiþtir
ki, artýk savaþ liderinden bile özel hünerler göstermesini bekleyemeyiz. (örneðin II. Frederikin eðik düzeni gibi). Bu itibarla, günümüzde, milli ruhun ve ordunun savaþ alýþkanlýðýnýn etkilerine daha
büyük bir pay tanýmak gerektiði inkar edilemez. Uzun bir barýþ
dönemi belki bu durumu deðiþtirebilir.
Ordunun milli ruhu (heyecan, coþku, taassup, iman, inanç)
genellikle dað savaþlarýnda etkisini gösterir, çünkü burada en basit
ere kadar herkes kendi baþýna býrakýlmýþtýr. Onun içindir ki, daðlýk
ülkeler, halký silahlandýrmaya ve asker devþirmeyip en elveriþli yerlerdir.
Öte yandan, bir ordunun teknik kabiliyeti ve saflarý kenetlenmiþ gibi bir arada tutan çelikten cesareti daha çok geniþ ve açýk
arazide, kýrsal bölgelerde üstünlük saðlar.
Bir komutanýn yeteneklerini göstermesine en elveriþli [sayfa
217] faaliyet alanlarý, geniþ vadilerle ayrýlmýþ engebeli bölgelerdir.
Daðlýk arazide komutan birliklerinin çeþitli kýsýmlarý üzerinde hakimiyet kurmakta güçlük çeker ve tümünün yönetimi gücünü aþabilir;
oysa ovada bu nispeten basittir ve fazla bir çabayý gerektirmez.
Planlar bu yatkýnlýklar ve özel durumlar göz önüne alýnarak
yapýlmalýdýr.
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BÖLÜM V

ORDUNUN SAVAÞKANLIÐI
Ordunun savaþkanlýðý salt cesaretten ve hele savaþ nedenini coþkunlukla benimsemekten farklý bir þeydir. Cesaret kuþkusuz
onun zorunlu unsurlarýndan biridir; fakat nasýl ki, bazý insanlarda
bir tanrý vergisi olan bu cesaret, ordunun bir parçasý olan askerde
alýþkanlýk ve eðitimin bir ürünü olabilirse, ayný þekilde askerin cesareti alelade insanýn cesaretinden farklý bir istikamete yönelmelidir. Kiþide olduðu gibi dolu dizgin bir faaliyet tutkusu, bir kuvvet
harcama þehveti olmaktan çýkmalý, daha yüksek düzeyde zorunluluklara, buyruklara, kurallara ve belirli bir yönteme boyun eðmelidir. Meslek coþkusu bir ordunun cengaverliðine hayatiyet katar
ama zorunlu bir unsurunu teþkil etmez.
Savaþ belirli bir meslek, özel bir uðraþýdýr. Etkisi ne kadar
geniþ olursa olsun, hatta bir ülkenin eli silah tutan bütün erkekleri
bu mesleðe girseler bile, yine de insanlara özgü öteki faaliyet alanlarýndan ayrý ve farklý bir nitelik taþýmaya devam eder. Bu mesleðin ruh ve özüne inanmýþ olmak; gerektirdiði güçleri benliðinde
uyandýrmak, kullanmak ve hazmetmek; bütün zekasýný, bütün [sayfa 218] istidatlarýný ona vermek; eðitim yolu ile gerekli güven ve becerileri kazanmak; kendini bütün varlýðý ile ona adamak, bütün yeteneklerini onun uðruna geliþtirmek; bir insan olmaktan çýkýp savaþ
çarkýnýn diþlilerinden biri olmak payýmýza düþen görevi yerine getirmek. Ýþte bir ordunun savaþkanlýðýnýn, cengaverliðinin kiþide beliren özellikleri!
Savaþçý ile askerin varlýklarýný ayný kiþide birleþtirmeye ne
kadar çalýþýrsak çalýþalým, savaþlarý ne kadar ulusallaþtýrýrsak ulusallaþtýralým, eski zamanlarýn geçtiðine, bugünkü savaþlarýn artýk
condottierilerin savaþ1arý olmadýðýna kendimizi ne kadar inandýrýrsak inandýralým, mesleðin kendine özgü niteliklerini bir kenara
atmak hiç bir zaman mümkün olmayacaktýr. Buna imkan olmayýnca da, kendilerini savaþa adayanlar, bu meslekte kaldýklarý sürece,
kendilerini, savaþýn nizamlarýný, yasalarýný ve geleneklerini bünyesinde aksettiren bir çeþit esnaf loncasý olarak göreceklerdir. Gerçek de budur. Savaþa ne kadar yüksek bir düzeyden bakmak istersek isteyelim ve bunda ne kadar ýsrarlý olursak olalým, hemen he-

Clausewitz
Savaþ Üzerine

161

men bütün ordularda bulunan ve bulunmasý gereken bu meslek
ruhunu (esprit de corps) küçümsemek son derece yanlýþ bir tutum
olur. Bu meslek ruhu, ordunun savaþkanlýðý adýný verdiðimiz erdemde kendilerini gösteren doðal güçlerin bir çeþit harcýdýr, onlarý
birbirine kenetler. Meslek ruhu sayesinde, askeri erdemler daha
kolay billurlaþýr.
En þiddetli ateþ altýnda alýþýk olduðu düzeni koruyan, hiç bir
zaman yersiz korkulara, kuruntulara kapýlmayan, gerçek tehlikelere de göðüs germesini bilen, zaferlerinden gurur duyan, yenilginin
umut kýrýcý etkileri altýnda bile disiplinini, komutanlarýna saygý ve
güvenini kaybetmeyen, maddi gücü mahrumiyet ve çabalarla, bir
atletin adaleleri gibi, bilenen, bütün çabalarý sancaklarýna musallat
olan bir felaket gibi deðil, bir zafer aracý olarak gören, tek bir düþünceyi silahlarýn þerefi düþüncesini bir kutsal ayet gibi kendisine
rehber edinen, bütün ödevlerini, bütün erdemlerini bir an için olsun aklýndan çýkarmayan [sayfa 219] bir ordu. Ýþte böyle bir ordu gerçekten savaþ ruhunu içine sindirmiþ bir ordudur.
Ýnsan Vendéeliler* gibi kahramanca savaþabilir, Ýsviçreliler,
Amerikalýlar, Ýspanyollar gibi büyük iþler baþarabilir, fakat yine de
bu savaþçý erdemlere sahip olmayabilir. Hatta bir komutan, söz
geliþi bir Eugène** veya bir Marlborough***, sürekli (muvazzaf,
meslekten) bir ordunun baþýnda büyük baþarýlar kazanabilir de
yine bu meziyetlerden yoksun olabilir. Bu bakýmdan baþarýlý bir
savaþýn meziyetlerin yokluðunda mümkün olmadýðýný söyleyemeyiz.
Bu noktaya özellikle dikkati çekiyoruz: ta ki görüþümüz daha iyi
anlaþýlsýn, düþünceler müphem kalmasýn ve askeri meziyetler her
derde deva sanýlmasýn. Savaþkanlýðýn böyle bir özelliði yoktur. Bir
ordunun askeri meziyeti daima hesaba katýlmasý gereken fakat
* Vendée Fransanýn batýsýnda bir eyalettir. Fransýz Ýhtilâli sýrasýnda 1793 yýlýnda karþýdevrimci bir ayaklanmaya sahne olmuþtur. Soylularýn ve özellikle rahiplerin kýþkýrttýðý
Bretagne, Poltou ve Anjou köylüleri, Cathelineau, Charette, Stofflet, vb. gibi liderlerin
komutasýnda devrim ordusuna karþý birkaç geçici zafer kazandýktan sonra, Loire nehrinin
sol kýyýsýna geri çekil-mek zorunda kaldýlar. Bir aralýk 40.000 kiþiye ulaþan Vendée ordusu
sonunda Horbig tarafýndan kesin yenilgiye uðratýldý ve eyalette asayiþ yeniden saðlandý.
(ç.n.).
* Eugène de Savoie-Carignan, Prens Eugène diye tanýnýr (1663-1736]. Avusturya
Ýmparatoru I. Leopoldun hizmetine gaçen aslen Fransýz, ünlü bir komutan. Türklere ve
Fransýzlara karþý savaþmiþtir. (ç.n.)
** Marlborough, John Churchill, Duke of (1650-1722]. Ýspanya Veraset savaþlarýnda
Fransýzlara karþý zaferler kazanan Ýngiliz generali. (ç.n.)
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bazý hallerde mevcut olmayabilen belirli bir manevi güçtür: bu
itibarla, bir araç gibi, etkisi deðerlendirilebilir, kuvveti ölçülebilir.
Savaþkanlýðý böylece niteledikten sonra, þimdi de etkilerini
ve bu erdemleri kazanmanýn yollarýný belirtmeye çalýþalým. [sayfa 220]
Komutanýn dehasý savaþýn tümü için ne ise, ordunun savaþkanlýðý savaþýn parçalarý için odur. Komutan savaþýn ayrý ayrý parçalarýný deðil, ancak tümünü yönetebilir ve parçalarý yönetemediði
yerde askerlik ruhu onun yerini tutabilmelidir. Komutan þöhretinden
ve üstün niteliklerinden ötürü seçilmiþtir, büyük kitlelerin en seçkin liderleri ise dikkatli bir taramadan, kýlý kýrk yaran bir elemeden
sonra seçilirler. Fakat rütbeler hiyerarþisinden aþaðýya doðru inildikçe bu ince eleme azalýr, ve bu yüzden kiþisel istidatlara daha az
güvenilebilir. Ýþte bu sakýncayý ordunun savaþkanlýðý telafi edebilmelidir. Savaþa hazýr bir milletin doðal nitelikleri: yani yiðitlik, ustalýk, dayanýklýlýk ve coþku bu rolü oynarlar. Bu nitelikler askerlik
ruhunun yerini tutabileceði gibi, bunun tersi de olabilir. Bundan þu
sonuçlarý çýkarabiliriz:
1) Askeri meziyet veya savaþkanlýk sadece sürekli ordulara
özgü bir haslettir, ve ona en çok bu ordularýn ihtiyacý vardýr. Bir
kitle ayaklanmasý veya savaþ halinde, daha çabuk geliþen doðal
nitelikler savaþkanlýðýn yerini tutar.
2) Muvazzaf ordulara karþý çarpýþan muvazzaf ordular,
silahlanmýþ bir millete karþý savaþan muvazzaf ordulara oranla bu
meziyetten daha kolay müstaðni kalabilirler, çünkü bu halde birlikler daha daðýlmýþ ve kendi baþlarýna terk edilmiþ durumdadýrlar.
Ordu bir noktada toplanabiliyorsa, komutanýn dehasý daha büyük
bir rol oynar ve ordunun moralindeki noksaný telafi eder. Genel
olarak denilebilir ki, savaþ sahnesi ve diðer koþullar savaþý daha
karýþýk bir hale soktuðu ve kuvvetleri daðýttýðý ölçüde, askeri meziyet veya savaþkanlýk daha zorunlu hale gelecektir.
Bu gerçeklerden alýnacak tek ders þudur: eðer bir ordu bu
meziyetten yoksunsa, savaþý mümkün olduðu kadar sade bir þekilde
örgütlemeye çalýþmak veya sistemin baþka bir noktasýný güçlendirmek, dikkatimizi baþka bir noktaya teksif etmek, ve muvazzaf bir
ordudan sýrf [sayfa 221] muvazzaf bir ordudur diye, ancak gerçek gücünün gösterebileceði harikalarý beklememek gerekir.
Demek oluyor ki, savaþkanlýk savaþ halindeki ordunun en
önemli manevi güçlerinin birini teþkil eder, ve bu güç eksik oldu-
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ðu zaman baþka bir gücün komutanýn büyük üstünlüðü veya halkýn heyecaný onun yerini tutmasý gerekir: yoksa harcadýðýmýz çabalarla orantýlý olmayan sonuçlarla karþýlaþýrýz.
Bu ruhun, ordunun bu gerçek deðerinin, maden filizinin bu
parlak maden haline geliþinin en güzel örneklerine, Ýskenderin
yönetiminde Makedonyalýlarýn, Sezarýn komutasýnda Romalý lejyonlarýn, Alessandro Farnesenin kumandasýnda Ýspanyol piyadesinin, Gustaf Adolf ve XII. Charlesin idaresinde Ýsveçlilerin, Büyük
Frederikin yönetiminde Prusyalýlarýn ve Bonapartýn komutasýnda
Fransýzlarýn yaptýklarýnda raslarýz. Bu komutanlarýn akla durgunluk
veren baþarýlarýnýn ve en çetin durumlarda gösterdikleri büyüklüðün sadece ordularýn bu meziyeti sayesinde mümkün olabildiðini
inkar etmek için bütün tarihi örneklere gözlerimizi yummamýz gerekir.
Bu ruh yalnýz iki kaynaktan çýkabilir ve bu kaynaklar onu
ancak ortaklaþa yaratabilirler: birincisi, bir savaþlar ve büyük zaferler dizisidir; ikincisi, ordunun bazen tahammülün son kertesine
varan yoðun faaliyetidir. Askeri ancak bu þartlar altýnda kendi gücünün bilincine varýr ve onu göstermesini öðrenir. Bur komutanýn
askerlerinden istediði çaba ne kadar büyük olursa, bu çabanýn
gösterebileceðinden o kadar emin olabilir. Asker güçlükleri yenmekten ve tehlikeleri göðüslemekten büyük gurur duyar. Bu tohumun
büyüyüp geliþmesi için elveriþli tek toprak sürekli faaliyet ve çabalarýn topraðýdýr, ama zaferin parlak güneþine de ihtiyacý vardýr. Bir
kere güçlü bir aðaç haline geldi mi, artýk felaketin ve yenilgilerin
en amansýz fýrtýnalarýna, hatta, hiç deðilse bir süre için, durgunluða, barýþ zamanýnýn hareketsizliðine bile dayanacaktýr. O ancak savaþta ve büyük komutanlarýn yörüngesinde doðabilir, fakat çapsýz
komutanlarýn yönetiminde ve uzun [sayfa 222] barýþ dönemlerinde
bile birkaç kuþak süresince devam edebilir.
Saçlarýný savaþlarda aðartmýþ, vücutlarý yara izleriyle kaplý
eski muhariplerin bu soylu birlik ruhu ile, tesanütünü sadece iç
hizmet yönetmelikleriyle eðitim ve talimlere borçlu olan sürekli ordularýn gururu ve kendini beðenmiþliði arasýnda kýyas kabul etmez
bir fark vardýr. Aðýr basan bir ciddiyet ve sert bir disiplin askeri meziyetin ömrünü uzatabilir fakat onu yaratamaz. Bu ciddiyet ve bu
disiplinin kendine göre bir deðeri vardýr elbette, fakat bunlarý
abartmamak gerekir. Düzen, nezaket, iyi niyet, ölçülü bir gurur ve
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yüksek bir moral, barýþ zamanýnda eðitilmiþ bir ordunun nitelikleridir; bunlarý kuþkusuz takdir etmek gerekir, fakat tek baþlarýna bir
deðerleri yoktur. Bütünü ayakta tutar, ve birden soðutulan bir cam
gibi, en küçük bir çatlak bütünü parçalamaya yeter. Ýlk aksilik karþýsýnda, en yüksek moral bile çabucak korkaklýða, bir çeþit paniðe
dönüþür. Fransýzlar buna herkes kendisini kurtarsýn (sauve qui
peut) derler. Böyle bir ordu büyük iþler yapmayý baþarýrsa, bunu
hiç bir zaman kendi meziyetine deðil olsa olsa komutanýnýn yeteneðine borçludur. Ýki misli bir ihtiyatla yönetilmelidir böyle bir ordu;
ta ki, yavaþ yavaþ, türlü meþakkatlerden ve zaferlerden geçe geçe,
toparlanýp güçlü bir hale gelsin. Bir ordunun ruhu ile moralini birbirine karýþtýrmaktan sakýnalým.

BÖLÜM VI

GÖZÜPEKLÝK
Gözüpekliðin veya atýlganlýðýn, ihtiyatkarlýða ve uzak görüþlülüðe ters düþtüðü dinamik güçler sistemindeki yerini ve rolünü,
baþarý ihtimalinin garantilerine iliþkin bölümde [sayfa 223] tanýmlamýþ,
ve bu vesile ile teorinin yasama yetkisine dayanarak onu küçümsemeye hakký olmadýðýný belirtmiþtik.
Bununla birlikte, insan ruhunu en büyük tehlikelere göðüs
gerecek bir düzeye çýkaran bu soylu dürtüyü ayný zamanda savaþa
özgü etkin bir ilke saymak gerekir. Gerçekten de, insan faaliyetlerinin baþka hangi alanýnda atýlganlýk savaþta oynadýðý kadar büyük
bir rol oynar?
Artçý birlik eri ve trampetçiden baþkomutana kadar herkeste cesaret erdemlerin en soylusu, kýlýca keskinliðini ve parlaklýðýný
veren halis çeliktir.
Ýtiraf etmek gerekir ki, atýlganlýðýn savaþta bazý imtiyazlarý
bile vardýr. Zaman, mekan ve miktar hesaplarýnýn ötesinde, atýlganlýða ek bir pay tanýmamýz gerekir; bunu, üstünlüðünü gösterdiði zaman düþmanýn zayýf duruma düþmesine borçludur. Bu itibarla gerçek bir yaratýcý kuvvet teþkil eder. Bunu ispat etmek, fel-
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sefi bakýmdan bile güç deðildir. Atýlganlýðýn korkaklýkla her karþý
karþýya geliþinde, baþarý þansý daima atýlganlýktan yanadýr, zira korkaklýðýn bizzat kendisi bir denge kaybýdýr. Cesaret ancak tedbirli
bir uzak görüþlülük ile karþýlaþtýðý vakit ki bu da bir cesaret, hiç
deðilse bir kuvvet demektir yenik düþer. Fakat bu gibi, haller çok
seyrektir. Tedbirli insanlarýn büyük çoðunluðu korktuklarý için tedbirlidirler.
Büyük yýðýnlarýn içinde, gözüpeklik, ne kadar büyük olursa
olsun, baþka kuvvetlere zarar verebilecek bir güç deðildir; çünkü
büyük yýðýnlar muharebe ve hizmet düzeninin çerçeve ve yapýsý
içinde yabancý bir iradeye baðlanmýþ, onun buyruðu altýna girmiþlerdir. Gözüpeklik burada, üzerindeki baský kalkar kalkmaz fýrlamaya hazýr bir yaya benzer.
Komutanýn rütbesi ne kadar yüksekse, gözüpekliðinin boþ
ve kör bir tutku haline gelmemesi için düþüncenin kontrolü altýnda kalmasýna o kadar çok ihtiyaç vardýr. Çünkü yüksek rütbeli bir
komutanýn baþta gelen görevi kiþisel fedakarlýklarda bulunmak
deðil, baþkalarýný korumak, tüm birliðin esenliðini saðlamaktýr.
Büyük kitlelerde, ikinci bir tabiat halini alan hizmet kurallarý ile
halledilen [sayfa 224] bütün meseleleri komutan aklý ile, düþünüp taþýnarak, halletmelidir; komutanýn gözüpekliði kolayca yanlýþ bir hareket, bir kusur olabilir. Ama buna yine de güzel bir kusur demek
gerekir, çünkü baþka kusurlara benzemez. Ne mutlu mevsimsiz
atýlganlýklara sýk sýk tanýk olan bir orduya! Bol bol yabani otlarýn
fýþkýrdýðý verimli bir topraða delalet eder. Çýlgýnca bir cüret, yani
düþüncesizce bir atýlganlýk bile hor görülmemelidir; alt tarafý bu da
ayný ruh kuvveti, ayný manevi enerjidir, yalnýz aklýn kontrolü dýþýnda
bir çeþit tutkuya dönüþmüþtür. Atýlganlýk aklýn buyruklarýna uymayý, üstün bir otoriteye boyun eðmeyi bir tenezzül sayarak reddettiði zamandýr ki ancak, tehlikeli bir eðilim olarak hizaya getirilmelidir; aslýnda kötü birþey olduðu için deðil, fakat disipline karþý
geldiði için, çünkü savaþta hiç bir þey disiplin, yani itaat kadar
önemli deðildir.
Eþit zeka þartlarý altýnda, korku atýlganlýktan bin kez daha
çok zarara yol açar. Bu gerçeði okuyucumuzun da kabul edeceðine güvenerek belirtiyoruz.
Ýlk bakýþta, makul bir amacýn atýlganlýðý kolaylaþtýracaðý, dolayýsýyla öz deðerini azaltacaðý sanýlabilir; oysa gerçek bunun tam
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tersidir.
Berrak bir düþüncenin müdahalesi ya da aklýn hakimiyeti
bütün duygusal güçlerin þiddetini büyük ölçüde azaltýr. Bu yüzdendir ki, yüksek rütbelere doðru çýkýldýkça atýlganlýða daha seyrek rastlanýr; saðduyu ve zeka bu rütbelerle orantýlý olmasa bile,
objektif veriler, koþullar ve iliþkiler çeþitli kademelerdeki komutanlara dýþardan o kadar kuvvetli bir etki yaparlar ki, akýllarý ne kadar az zorlanýrsa omuzlarýna binen yük o kadar aðýrlaþýr. Ýþte
þu Fransýz atasözünün savaþ konusunda ifade ettiði gerçeðin temeli
budur:
Tel brille au second qui séclipse au premier.* [sayfa 225]
Tarihin bize çapsýz; hatta kararsýz komutanlar olarak tanýttýðý generallerin hemen hemen hepsi daha aþaðý rütbelerde atýlganlýklarý ve kararlýlýklarý ile ün yapmýþ kimselerdir.
Zorunluluklarýn baskýsý altýnda giriþilen gözüpek bir eylemin
saikleri arasýnda bir ayýrým yapmak gerekir. Bu zorunluluðun farklý
dereceleri vardýr. Çok kesin bir zorunluluk ise, eyleme geçen kimse daha da büyük baþka tehlikelerden sakýnmak için büyük tehlikelere göðüs germek durumunda bulunuyorsa, kararlýlýðýna hayranlýk duymaktan baþka bir þey gelmez elimizden, ayrýca kararlýlýðýnýn deðeri, bulunduðunu da takdir etmemiz gerekir. Bir delikanlý binicilikteki hünerini göstermek için bir uçurumdan atlarsa,
gözüpekliðini göstermiþ olur; fakat ayný þeyi kelle uçuran bir yeniçeri sürüsünün takibi altýnda yaparsa sadece kararlýlýðýný göstermiþ
olur. Ancak tehlike ile eylem arasýndaki mesafe ne kadar uzaksa,
aklýn tehlikenin farkýna varmak için o kadar çok sayýda koþullarý
hesaba katmasý gerekir ve dolayýsýyla atýlganlýðýn payý daha büyük
olur. Büyük Frederik 1756da savaþýn kaçýnýlmaz olduðunu ve ancak düþmandan önce davranmak suretiyle mahvolmaktan kurtulabileceðini görünce, savaþý kendisi baþlatmak zorunda kaldý. Bu
çok büyük bir cesaret isteyen bir iþti, ve onun yerinde pek az insan
buna karar vermeyi göze alabilirdi.
Strateji sadece baþkomutanýn veya en yüksek kademedeki
komutanlarýn iþi ise da, ordunun bütün öteki üyelerinin atýlganlýðý,
bütün diðer askeri meziyetler gibi, stratejinin kayýtsýz kalabileceði
* Ön sýrada gölgede kalan ikinci sýrada parlayabilir anlamýna gelen bu mýsra
Voltaire'in LA HENRIADED adlý destanýndan alýnmýþtýr (ç.n.)
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bir þey deðildir. Gözüpek bir milletin içinden çýkan ve atýlganlýk ruhu durmadan beslenen bir ordu ile yapýlabilecek þeyler, bu meziyetten nasibi olmayan bir ordu ile yapýlabilecek þeylerin kat kat
üstündedir. Onun içindir ki, atýlganlýðý yalnýz komutanýn deðil, ayný
zamanda ordunun bir meziyeti olarak göstermeyi uygun bulduk.
Yoksa asýl konumuz komutanýn gözüpekliðidir. Fakat bu hususta
söyleyecek pek fazla bir þeyimiz [sayfa 226] kalmadý, çünkü niteliklerini genel olarak elimizden geldiðince belirtmiþ bulunuyoruz.
Komuta kademeleri yükseldikçe, akla, zekaya ve kavrayýþa
düþen pay çoðalýr ve bir mizaç özeliliði olan gözüpeklik ikinci plana itilmiþ olur. Bu yüzden ona en yüksek mevkilerde çok seyrek
raslarýz. Fakat rasladýðýmýz zaman da hayranlýðýmýz bir kat daha
artar. Zekanýn hükmettiði bir atýlganlýk kahramanýnýn damgasýdýr.
Bu atýlganlýk, eþyanýn tabiatýna aykýrý cüretli eylemlere giriþmek,
olasýlýk yasalarýna meydan okumak deðildir. Aksine, dehanýn güçlü
bir sezginin yýldýrým hýzýyla yaptýðý hesabý destekleyen bir cürettir.
Atýlganlýk akýl ve kavrayýþa kanat takar, bu kanatlarla çok daha
yükseklere uçmak, olaylara çok daha geniþ bir görüþ açýsýndan
bakmak ve hemen hemen hiç aldanmadan doðru karara varmak
mümkün olur. Yalnýz þunu da unutmamak gerekir ki, amaç ne
kadar büyükse, bu amaca ulaþmayý engelleyen tehlikeler de o kadar büyüktür. Sýradan bir insan, büsbütün zayýf ve kararsýz olmamak þartýyla, olaylarý bizzat yaþamadan karar vermenin mümkün
olduðu ölçüde, tehlike ve sorumluluklardan uzak, odasýnda
düþünüp çalýþarak doðru bir karara varabilir. Fakat kendisini tehlikeler ve sorumluluklarla kuþatýlmýþ görünce, muhakeme yeteneðini
kaybeder; baþkalarý bu konuda kendisine yardýmcý olsalar bile,
karar verme gücünü bulamaz kendinde, çünkü bu hususta ona
kimse yardým edemez.
Bu itibarla, atýlganlýktan yoksun mükemmel bir komutan
tasavvur edilemeyeceðini sanýyoruz; yani bir kimse, doðuþtan, bu
mesleðin ilk þartý saydýðýmýz böyle bir manevi güce sahip deðilse
hiç bir zaman iyi bir komutan olamaz. Ýkinci sorun, hayat þartlarý
ve eðitimle geliþen ve deðiþen bu tanrý vergisi kuvvetten, insan bir
kez bu yüksek mevkie eriþtikten sonra geriye ne kaldýðýdýr. Bu
kuvvet yerinde durduðu, zaafa uðramadýðý sürece, deha kanatlanýr
ve çok yükseklere uçar. Göze alýnan tehlike gittikçe büyür, fakat
ulaþýlmak istenilen amaç da ayný ölçüde büyür. Atýlganlýk gücünü
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ister uzak bir zorunluluktan, [sayfa 227] ister ihtirastan alsýn, komutanýn adý ister Frederik ister Ýskender olsun, eleþtiri için bu hiç fark
etmez. Ýkincisi üstün cüreti ile hayal gücümüzü daha çok etkilerse, birincisi bir iç zorunluluða cevap verdiði için aklýmýza daha yatkýn gelir.
Çok önemli bir baþka nokta üzerinde daha durmak istiyoruz.
Atýlganlýk ve gözüpeklik iki nedenle orduda yaygýn olabilir:
ya orduyu sinesinden çýkaran milletin özelliðidir, ya da atýlgan ve
gözüpek komutanlar tarafýndan yönetilen muzaffer bir savaþýn sonucunda edinilmiþtir. Ýkinci halde, baþlangýçta eksik olan bu meziyet
sonradan kazanýlmýþ olur.
Günümüzde bir milletin ruhunu bu doðrultuda eðitmenin
tek yolu savaþtýr, tabii cesur komutanlarýn yönettiði bir savaþ. Refahý ve ticari faaliyetleri durmadan artan bir milleti yozlaþtýran gevþekliði ve konfor düþkünlüðünü ancak savaþ giderebilir.
Bir millet, ancak ulusal karakteri ve savaþ alýþkanlýðý birbirleri üzerinde sürekli ve karþýlýklý bir etki yaptýklarý takdirde, bir gün
politika dünyasýnda güçlü bir yere sahip olmayý umut edebilir.

BÖLÜM VII

SEBAT

Okuyucu açýlardan ve doðrulardan söz etmemizi beklerken, bilim dünyasýnýn bu yurttaþlarý yerine karþýsýnda her gün sokakta rasladýðý gerçek dünyanýn alelade insanlarýný bulmaktadýr.
Ne var ki, yazar matematiðe konunun gerektiðinden kýl payý bile
fazla bir yer vermeye niyetli [sayfa 228] deðildir, ve okuyucusunu þaþkýnlýða uðratmak pahasýna dahi olsa bu kararýndan dönmeyecektir.
Savaþ baþka alanlara pek benzemez: Orada iþler umduðumuz gibi çýkmaz ve yakýndan bakýldýðýnda uzaktan bakýldýðýndan
baþka türlü görülür. Mimar eserinin gözünün önünde nasýl büyüdüðünü ve planýna uygun bir biçim aldýðýný gönül huzuru ile seyre-
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der! Tabip, mimara oranla önceden görünmez olaylarýn ve raslantýlarýn insafýna daha çok maruz bulunmakla birlikte, yine de kullandýðý araçlarýn cinsini ve etkisini iyi kötü bilir. Savaþta ise, büyük
bir bütünün baþýnda bulunan komutan kendisini sürekli olarak
doðru ve yanlýþ bilgilerden, korku, ihmal veya acele yüzünden
iþlenmiþ hatalardan, itaatsizliklerden, kötü niyetlerden, yalan yanlýþ
yorumlanan görev duygularýndan, tembellik veya bitkinlikten, kimsenin düþünemediði tesadüflerden oluþan bir girdabýn ortasýnda
bulur. Kýsaca, çoðu endiþe verici ve sadece birkaçý cesaretlendirici
olan yüz binlerce izlenimin etkisi altýnda kalýr. Uzun bir savaþ tecrübesi, bu olgularýn doðru bir þekilde deðerlendirilmesini mümkün kýlan sezgiyi edinmesine olanak saðlamýþtýr. Kayanýn denizin
dalgalarýna dayanmasý gibi, bütün bunlara dayanmasý için cesaret
ve karakter kuvveti yeterlidir. Bu izlenimlerin altýnda ezilen biri giriþtiði iþlerin hiç birini baþarýya ulaþtýramaz. Bunun içindir ki, bir iþe
giriþtikten sonra onda sebat etmek, amacýmýzdan vazgeçmemizi
zorunlu kýlan çok kuvvetli nedenler bulunmadýðý takdirde, son derece önemli bir denge unsurudur. Üstelik, büyük ve sonsuz çabalar,
acýlar, yoksunluklar pahasýna elde edilmemiþ hiç bir þanlý zafer
yok gibidir; insanýn fiziki ve manevi, varlýðý tam çökmeye yüz tutarken, dünyanýn ve gelecek kuþaklarýn hayranlýk duyacaklarý bir dayanýklýlýðýn ifadesi olan büyük bir irade gücü bizi amacýmýza ulaþtýrýr.
[sayfa 229]

BÖLÜM VIII

SAYICA ÜSTÜNLÜK
Sayýca üstünlük, stratejide olduðu kadar taktikte de zaferin
en genel ilkesidir, bu itibarla onu ilk önce bu yönden inceleyeceðiz. Aþaðýdaki açýklamalarla iþe baþlayalým:
Strateji muharebenin yerini ve zamanýný ve bunun için gerekli kuvvetlerin miktarýný tayin eder. Nerede? Ne zaman? ve Nasýl?
diye özetleyebileceðimiz bu üçlü araþtýrma ve saptama muharebenin sonucu üzerinde kesin bir etkisi bulunduðunu gösterir stra-
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tejinin. Taktik bir kere muharebeyi verdikten ve, ister zafer ister
yenilgi olsun, sonucu aldýktan sonra, strateji bunu savaþýn ana gayesi doðrultusunda kullanmak için elinden geleni yapar. Kuþkusuz
bu gaye çoðu kez henüz çok uzaktýr; el altýnda bulunduðu haller
çok seyrektir. Bir dizi baþka amaçlar, bu nihai gayeye hizmet için
birer araç vazifesi görürler. Ayný zamanda daha yüksek bir gayeye
ulaþmanýn araçlarý olan bu amaçlar uygulamada çeþitli biçimlere
bürünebilirler. Nihai amacýn kendisi, yani o savaþýn asýl gayesi bile
savaþtan savaþa deðiþir. Bütün bunlarýn ne olduðunu, ilerde bunlarla ilgili konularý ayrý ayrý incelerken öðreneceðiz. Bu mümkün
olsa bile, buradaki amacýmýz bunlarýn hepsini teker teker saymak
suretiyle tüm konuyu kapsamak deðildir. Bu itibarla muharebenin
nasýl kullanýlacaðý konusunu þimdilik bir yana býrakýyoruz.
Stratejinin muharebenin sonucu üzerinde etki yapmasýný
saðlayan, diðer bir deyiþle muharebenin sonucunu tayin eden (bir
anlamda ona karar veren) hususlar bile bir bakýþta kavranabilecek
kadar basit deðildir. Zamaný, yeri ve kuvvetleri saptayan strateji
uygulamada çeþitli ve farklý kararlar alabilir, ve bunlardan her biri
çarpýþmanýn sonucunu, yani baþarý veya baþarýsýzlýðýný, deðiþik
biçimlerde etkiler. Onun için biz bütün bu hususlarý da yavaþ yavaþ,
yani uygulamayý daha yakýndan ilgilendiren konulara sýra geldikçe,
öðrenmeye çalýþacaðýz. [sayfa 230]
Böylece muharebeyi, amacýnýn ve mevcut koþullarýn onu
uðratabileceði tüm deðiþikliklerden sýyýracak olursak, ayrýca belirli
bir faktör olan birliklerin cesaretini bir kenara býrakacak olursak, o
zaman çýplak muharebe veya çarpýþma kavramý ile karþý karþýya
kalýrýz: yani muhariplerin sayýsýndan baþka bir þey bilmediðimiz
soyut bir muharebe kavramý.
Dolayýsýyla zaferi tayin edecek olan bu sayýdýr. Ancak bu
noktaya varmak için yapmak zorunda kaldýðýmýz soyutlamalar da
göstermektedir ki, sayýca üstünlük zaferi saðlamanýn yollarýndan,
yani zafer faktörlerinden sadece bir tanesidir. Sayýca üstünlük sayesinde her þeyi, hatta en önemli þeyi, kazanmýþ olmak þöyle dursun, belki de bu üstünlük bize aslýnda pek az þey kazandýrmýþtýr:
çünkü, dediðimiz gibi, bu faktörün önemi diðer þartlara baðlýdýr.
Fakat bu üstünlüðün dereceleri vardýr: iki kat, üç kat, dört
kat, vb. olabilir, ve herkesin göreceði gibi, bu katsayýlar sonsuza
dek arttýrdýðýmýz takdirde artýk baþka hiç bir þeyin önemi kalmaz,
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sayý üstünlüðü her þeyin üstesinden gelir.
Bu açýdan sayý üstünlüðünün muharebenin sonucunu tayin
eden en önemli faktör olduðunu kabul etmemiz gerekir: yalnýz þu
þartla ki, bütün öteki faktörlerin hakkýndan gelecek kadar büyük
olsun. Bundan da, muharebenin can alýcý noktasýna mümkün olduðu kadar çok kuvvetler yýðmamýz gerektiði sonucunu çýkarabiliriz.
Bu birlikler yeterli olsun veya olmasýn, hiç deðilse bu bakýmdan elimizden gelen her þeyi yapmýþ olduðumuzu söyleyebiliriz. Stratejinin ana ilkesi, birinci ilkesi iþte budur. Bu genel ifade biçimi altýnda, Ýranlýlara olduðu kadar Yunanlýlara, Maratalara* olduðu kadar Ýngilizlere, [sayfa 231] Almanlara olduðu kadar Fransýzlara da
uyar. Ancak konumuz hakkýnda daha açýk bir fikir edinmek için
Avrupadaki askeri koþullara bir göz atmakla yetinmek daha uygun olacaktýr.
Avrupada ordular teçhizat, teþkilat ve her türlü teknik bilgi
yönünden birbirlerine çok benzerler. Farklar daha çok ordunun
askeri nitelikleri ve baþkomutanlarýn yetenekleri ile ilgilidir. Modern Avrupanýn askerlik tarihini gözden geçirecek olursak, bir Marathon örneðine raslamayýz.
Büyük Frederik yaklaþýk olarak 30.000 kiþilik ordusu ile
Leuthende 80.000 Avusturyalýyý bozguna uðratmýþtýr; Rossbachda
25.000 kiþi ile Müttefiklerin yaklaþýk olarak 50.000 askerini yenmiþtir.
Bunlar, bir ordunun kendisinden iki kat, nerede ise üç kat üstün
bir düþmana karþý kazandýðý zaferlerin belki tek örnekleridir. XII.
Chariesýn Narvada verdiði muharebeyi bir baþka örnek olarak
gösteremeyiz. O devirde Ruslarý Avrupalý saymaya pek imkan yoktu; kaldý ki, bu muharebenin en önemli koþullarý bile lâyýkýyla bilinmemektedir. Dresdende, Bonapartýn 220.000e karþý 120.000
askeri vardý, yani düþman karþýsýnda iki kat bir sayý üstünlüðüne
bile sahip deðildi. Kollinde, Büyük Frederik 30.000 kiþi ile 50.000
Avusturyalýnýn üstesinden gelememiþti. Napolyon, umutsuz Leipzig savaþýnda 150.000 kiþilik ordusu ile düþmanýn bunun iki katýný
bile bulmayan 280.000 askeri karþýsýnda ayný baþarýsýzlýða uðramýþtý.
* Maratalar veya Maharatlar, XVII. yüzyýlýn ortalarýndan XIX. yüzyýlýn baþýna kadar
Hindis-tan'da çeþitli hanedlanlarýn hakimiyetinde bir çok devletler kurmuþ olan,
cengaverlikleri ile ünlü belli baþlý Hint halklarýndan biridir. Bir ara çok güçlü olan Marata
Ýmparatorluðu 1818de Ýngilizler tarafýndan kesin yenilgiye uðratýlmýþtýr (ç.n.).
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Bütün bunlar, bugünün Avrupasýnda en yetenekli komutanlarýn bile iki misli kuvvetli bir düþman karþýsýnda zafer kazanmakta çok güçlük çektiklerini göstermektedir. Ýki kat kuvvetli muharip kuvvetlerin en büyük komutanlara karþý bile terazinin kefesinde aðýr bastýðýný göz önüne alýrsak, normal durumlarda büyük ya
da küçük çapta muharebelerde, iki katý geçmeyebilecek olan
önemli bir sayý üstünlüðünün, öteki koþullar ne kadar elveriþsiz
olursa olsun, zaferi saðlamaya yeterli olduðunu kuþku duymadan
savunabiliriz. Gerçi on kat bir üstünlüðün bile düþmaný yenmeye
yetmeyeceði sarp bir dað geçidini aklýmýzdan [sayfa 232] geçirebiliriz;
ama böyle bir durumda artýk bir muharebeden söz etmeye olanak
yoktur.
Bu nedenle bizim kanýmýz odur iki, bugünkü þartlar altýnda,
ve bunlara benzer diðer þartlar altýnda, kesin ve kader belirleyici
bir noktaya varan sayýca üstünlüðün çok büyük bir önemi vardýr,
ve genellikle öteki faktörlerin hepsinden daha aðýr basar. Kesin sonuç saðlayacak noktaya yýðabileceðimiz güçlerin miktarý ordunun
mutlak gücüne ve bunun ne derece ustalýkla kullanýldýðýna baðlýdýr.
Buna göre birinci kural savaþ meydanýna mümkün olduðu
kadar kuvvetli, bir ordu ile girmektir. Bu ilk bakýþta beylik bir laf
gibi görünebilirse de, aslýnda hiç de böyle deðildir.
Uzun süre askeri kuvvetlerin sayý üstünlüðünün esaslý bir
faktör sayýlmadýðýný göstermek için, XVIII. yüzyýlý en ayrýntýlý askerlik tarihlerinde bile, ordularýn kuvvetinin ya hiç belirtilmediðine ya
da fazla bir deðer verilmeksizin konuya sadece üstünkörü deðinmekle yetinildiðine iþaret etmek yeter. Yedi Yýl Savaþlarýnýn Tarihi adlý eserinde, Tempelhof,* yüzeysel bir biçimde de olsa, bu
noktayý ele almýþ olan ilk yazardýr.
Massenbach** bile, Prusyalýlarýn 1793 ve 1794 yýllarýnda Vosgeslarda (Karaorman) giriþtikleri seferlerle ilgili sayýsýz eleþtirilerinde
bol bol ormanlardan, vadilerden, yollardan ve patikalardan söz
ettiði halde, taraflarýn karþýlýklý kuvvetleri hakkýnda tek kelime
söylememiþtir.
* Georg Friedrich von Tempelhof, Prusyalý general (1737-1807]. (P.N.)
** Christian Karl von Massenbach, Prusyalý albay (1758-1827]. Fransýz Devrimi ve
Bonapart üzerinde çeþitli eserlerin yazarý. (P.N.)
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Ýddiamýzýn bir diðer kanýtý da, kimi askeri eleþtiricilerin kafasýnda yer etmiþ olan harika bir fikirdir. Buna göre, bir ordunun
normal olarak en uygun miktar sayýlan belirli bir büyüklüðü olmalýdýr: bunun üstünde bir kuvvet yararlý olmaktan çok orduya yük
olur!* [sayfa 233]
Nitekim, sayýlarý hiç de az olmayan öyle hallere raslamak
mümkündür ki, bunlarda muharebe kuvvetlerinin tümü muharebede veya savaþta bilfiil kullanýlmamýþ, çünkü, eþyanýn tabiatýna
aykýrý olarak, sayýca üstünlüðün fazla bir önemi bulunmadýðýna
hükmedilmiþtir.
Önemli bir sayý üstünlüðünün bize muharebede çok þey
kazandýracaðýna bütün kalbimizle inandýðýmýz takdirde, bu inancýmýz ister istemez savaþ hazýrlýklarýmýzý etkileyecektir; çünkü muharebe meydanýna mümkün olduðu kadar çok kuvvet sokarak bu
sayý üstünlüðünü ya kendimiz saðlamak ya da hiç deðilse düþmanýn
saðlamasýný önlemek isteyeceðimiz doðaldýr. Ýþte savaþý yürütmek
için gerekli mutlak kuvvet hakkýnda söyleyeceklerimiz bu kadardýr.
Bu mutlak kuvvetin ölçüsünü hükümet saptar. Her ne kadar asýl savaþ faaliyeti bu miktarýn saptanmasý ile baþlar ve bu saptama savaþ stratejisinin temel unsurlarýndan birini oluþturursa da,
bu kuvvete komuta edecek olan general bu mutlak kuvveti, verilmiþ
bir miktar olarak kabul etmek zorundadýr, çünkü ya bu miktarýn
saptanmasýnda kendisine söz hakký tanýnmamýþ ya da koþullar
bunlarýn arttýrýlmasýna elvermemiþtir.
Mutlak bir üstünlük saðlamak olmadýðý takdirde, can alýcý
noktalarda nispi bir üstünlük saðlamaya çalýþmaktan, bunun için
de mevcut kuvvetleri en etkin ve isabetli bir þekilde kullanmaktan
baþka çare yoktur.
Bu bakýmdan zamanýn ve yerin iyi tayini en önemli meseledir, onun içindir ki, stratejide bu faktörün tek baþýna askeri kuvvetleri kullanma sanatýnýn tümünü kapsadýðý sonucuna varanlar
olmuþtur. Hatta bazý büyük komutanlara, strateji ve taktiðin bu
ihtiyaçlarýna cevap verecek özel bir beyin fonksiyonu yakýþtýracak
kadar ileri gidenlere bile raslanýr.
Bununla birlikte, yer ile zaman arasýnda bu koordinasyonun
*** Burada özellikle Tempelhof ile Montalemberti düþünüyoruz (Clausewitz'in notu.)
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saðlanmasý her ne kadar stratejinin temeli, tabir caizse günlük ekmeði, sayýlabilirse de, görevlerinin ne en zor ne de en önemli olanýdýr. [sayfa 234]
Askerlik tarihine tarafsýz bir gözle bakýlacak olursa, bu tür
hesap hatalarýnýn önemli kayýplara yol açtýðý hallerin, hiç deðilse
strateji alanýnda, aslýnda çok az olduðu görülür. Fakat, zaman ile
yer arasýnda isabetli bir koordinasyon saðlamak fikri ile, faal ve
kararlý bir komutanýn, hýzlý yürüyüþler sayesinde, ayný ordu ile birkaç düþmanýný birden yenilgiye uðrattýðý (Büyük Frederik ve Napolyon gibi) hallerin tümünü izah etmeye kalkýþacak olursak, geleneksel tabirlerle boþuna zihnimizi karýþtýrmýþ oluruz. Oysa, kavram
karýþýklýðýný önlemek ve onlarý yerli yerinde kullanmak istiyorsak,
her þeye kendi adýný koymamýz gerekir.
Düþmanlarýný doðru olarak deðerlendirmiþ olmak (Daun ve
Schwarzenbergi), kýsa bir süre için onlarýn karþýsýna ancak sýnýrlý
bir muharebe kuvveti ile çýkma riskini göze almýþ olmak, cebri yürüyüþler yapmak enerjisini göstermiþ olmak, ani ve süratli bir saldýrýya cüret etmiþ olmak, tehlike anlarýnda büyük ruhlarýn harcý olan
yoðun ve þiddetli bir faaliyete geçmiþ olmak  iþte bu zaferlerin asýl
nedenleri! Bütün bunlarýn, zaman ve mekan gibi iki basit þeyi
doðru olarak koordine etme yeteneði ile ne ilgisi olabilir?
Fakat büyük komutanlarýn savunma savaþlarýnda sýk sýk bel
baðladýklarý o kuvvet sektirmeleri bile (Rossbach ve Montmirail
zaferlerinin Leuthen ve Montereau zaferlerine yol açmasý gibi),
açýk ve doðru konuþmak gerekirse, tarihte pek seyrek raslanýlan
olaylardýr.
Nispi üstünlük, yani üstün kuvvetlerin ustalýklý bir þekilde
kader tayin edici noktalara yýðýlmasý, çok kez bu noktalarýn doðru
olarak saptanmasýnýn, kuvvetlere daha baþlangýçta doðru bir yön
tayin edilmiþ olmasýnýn, teferruatý esasa feda etmesini bilmenin,
yani kuvvetleri mümkün olduðu ölçüde bir noktada yoðunlaþtýrmanýn sonucudur. Büyük Frederik ile Napolyon un üstünlükleri
iþte buradadýr.
Öyle sanýyoruz ki, bu sözlerimizle sayýca üstünlüðün önemini yeteri kadar göstertmiþ bulunuyoruz. Sayýca [sayfa 235] üstünlük
her zaman temel fikir olarak kabul edilmeli, bunu saðlamak her
zaman baþlýca amacýmýz olmalýdýr.
Ancak, sayýca üstünlüðü zaferin kaçýnýlmaz bir þartý saymak
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söylediklerimizden tamamen yanlýþ bir anlam çýkarmak olur. Tahlillerimizden çýkarýlmasý gereken tek sonuç, çarpýþmada kuvvetlerin
sayýsýnýn büyük bir önem taþýdýðýdýr. Kurala uygun hareket etmiþ
olmak için, bu kuvveti mümkün olduðu kadar arttýrmak yeterlidir;
kuvvet yetersizliði yüzünden muharebenin kabul edilip edilmeyeceðine ancak genel bir durum muhakemesi sonucunda karar verilebilir.

BÖLÜM IX

BASKIN

Bundan önceki bölümün konusu nispi bir üstünlük saðlamak için giriþilen genel çaba ayný genel niteliði taþýyan bir baþka
çaba ile hemen çaðrýþým yaratmaktadýr: düþmaný baskýna uðratmak. Bu çaba hemen hemen bütün giriþimlerin temelidir, çünkü
bu olmadan, kader tayin edici noktada üstünlük saðlamak tasavvur edilemez.
Dolayýsýyla baskýn üstünlük saðlamanýn bir yolu olmaktadýr;
ancak, manevi etkisini düþünecek olursak, onu ayrýcý kendi baþýna
baðýmsýz bir ilke saymak gerekir. Baskýn baþarýya ulaþtýðý zaman,
düþman cephesinde þaþkýnlýk ve karýþýklýk yaratýr, düþmanýn cesaretini kýrar. Bunun baþarýyý ne derece arttýrdýðýnýn ise büyüklü küçüklü birçok örnekleri vardýr. Burada söz konusu olan ani bir saldýrý deðil, genel olarak alýnan tedbirlerle düþmaný gafil avlamak, bunun için de kuvvetlerimizi ona göre daðýtmaktýr. Bu savunmada
da pekala mümkündür ve hatta taktik savunmasýnýn en önemli
unsurudur. [sayfa 236]
Bize göre baskýn istisnasýz bütün giriþimlerin temelidir; ancak giriþimin niteliðine ve diðer koþullara göre dereceleri çok deðiþik
olabilir.
Bu fark aslýnda ordunun, komutanýn, hatta hükümetin özelliklerinden ileri gelir.
Gizlilik ve çabukluk bu sonucun saðlanmasýndaki baþlýca
faktörlerdir. Ýkisi de hükümette ve komutanda büyük bir enerjiyi
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ve orduda köklü bir askeri görev duygusunu gerektirir. Gevþeklik
ve belirsiz ilkelerle baskýnla bir sonuç almaya kalkýþmak boþunadýr.
Fakat bu yola baþvurmak bir komutan için ne kadar yaygýn ve
kaçýnýlmaz bir çaba olursa olsun, her zaman iyi kötü bir sonuç
yaratacaðý muhakkak olan baskýnýn tam bir baþarýya ulaþmasý çok
seyrek raslanýlan bir haldir ve bu bizzat eþyanýn tabiatýndan ileri
gelir. Bu itibarla, savaþta istenilen gayeye ulaþmak için bunun en
uygun araç olduðunu sanmak yanlýþ olur. Baskýn fikri çok çekicidir, çok þey vaad eder gibi görünür; fakat uygulamaya gelince,
makinanýn tümündeki sürtünme çoðu zaman etkisini sýfýra indirir.
Baskýn daha ziyade taktik alanýna girer, çünkü zaman ve
mesafeler çok daha kýsadýr. Stratejide ise, alýnacak tedbirler taktik
alanýna girdiði ölçüde, baskýnýn gerçekleþtirilmesi daha kolay, bu
tedbirler politika alanýna kaydýkça daha zor olacaktýr.
Savaþ hazýrlýklarý genellikle birkaç ay sürer; ordularýn belli
baþlý mevzilere yerleþtirilmesi aþaðý yukarý her zaman depo ve cephanelikler tesisini ve yönleri önceden kestirilebilecek uzun yürüyüþleri gerektirir.
Bu yüzden bir Devletin baþka bir Devlete aniden savaþ açarak ya da kuvvetlerine genel bir istikamet vererek baskýnlar yapmasýna çok seyrek raslanýlýr. Kuþatmanýn savaþýn ekseni sayýldýðý
XVII. ve XVIII. yüzyýllarda, bir müstahkem mevkiin beklenmedik
bir zamanda ansýzýn kuþatýlmasý sýk sýk gözetilen bir amaçtý ve savaþ sanatýnýn çok özel ve önemli bir konusunu teþkil ederdi. Fakat
o zamanlarda bile bu kuþatma nadiren baþarý ile sonuçlanýrdý. [sayfa
237]

Derhal veya bir iki gün içinde yapýlabilecek iþlerde, baskýn
çok daha olumlu sonuçlar verebilir; örneðin, bir yürüyüþü düþmandan gizlemek ve bu sayede bir mevzii, belirli bir noktayý, bir yolu,
vb. ele geçirmek o kadar zor iþler deðildir. Bununla birlikte, bu gibi
hallerde baskýn kolaylýk bakýmýndan kazandýðýný etkinlik bakýmýndan kaybeder; daha güç gerçekleþtirilen baskýnlar ise genellikle
daha etkili olur. Küçük çaptaki bu baskýnlarýn, bir muharebenin
kazanýlmasý veya önemli bir cephaneliðin ele geçirilmesi gibi, büyük
iþlerin bir hareket noktasý olabileceðini sanmak kuþkusuz olmayacak bir þeye inanmak deðilse de, tarihin doðruladýðý bir þey de
deðildir. Çünkü, bu gibi baskýnlardan büyük sonuçlar alýndýðý hallere pek ender raslanýr. Bundan da baskýnýn özü itibariyle güç bir
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þey olduðu sonucunu çýkarabiliriz.
Tabii bu noktada tarihten ders almak isteyen kimse, tarihi
eleþtirinin safsatalarýna, karakuþi hükümlerine ve laf kalabalýðýna
kulak asmamalý, olaylarý dikkatle izlemelidir. Örneðin, 1761 yýlýndaki
Silezya seferinde, bu bakýmdan tarihe geçmiþ bir gün vardýr. 22
Temmuz günü, Büyük Frederik, Neisse yakýnýndaki Mossene Avusturyalý Mareþal Laudondan önce varmýþ, ve güya bu sayede Avusturya ve Rusya ordularýnýn Yukarý Silezyada birleþmeleri engellenmiþ
ve bu da Krala dört haftalýk bir zaman kazandýrmýþtýr. Ne var ki, bu
olayýn cereyan tarzýný baþlýca tarihçilerin eserlerinden dikkatle okuduðumuz ve önyargýsýz incelediðimiz takdirde, 22 Temmuz günü
yapýlan bu yürüyüþün hiç de o kadar büyük bir önem taþýmadýðýný
görürüz. Tam tersine, bu konuda söylenmesi adet haline gelmiþ
þeylerde pek çok çeliþkiler bulunduðunu hemen anlarýz. Buna
karþýlýk, bu ünlü manevralar döneminde Laudon tarafýndan giriþilen
harekâtýn tutarsýz olduðu görülür. Gerçeðe susamýþ, doðru bir fikir
edinmek isteyen bir kimse nasýl olur da böyle bir tarihi delili kabul
edebilir?
Bir sefer sýrasýnda uygulanan baskýn prensibinden büyük
sonuçlar bekliyorsak, bunun nedeni, baskýný [sayfa 238] düþününce
zihnimizde hemen yoðun faaliyetler, süratli kararlar, cebri yürüyüþler
ile bir çaðrýþým yapmamýzdýr. Ancak bu faktörlerin, en yüksek derecelerde bile, her zaman beklenilen neticeyi vermediklerini, iki
büyük komutanýn, bu konulardaki ustalýklarý ile haklý bir þöhret
yapmýþ olan Büyük Frederik ile Bonapartýn örnekleri bize göstermektedir. 1760 Temmuzunda, Büyük Frederik Bautzenden birdenbire Lascynin üzerine yürüyüp buradan Dresdene döndüðünde, bütün bu manevralarýn hiç bir iþe yaramadýðýný ve arada
Glatz kalesinin düþmesi üzerine, tam tersine, durumunun sarsýldýðýný görmüþtür.
1813de Bonapart iki kez Dresdenden birdenbire Blücherin
üzerine yürümüþ (Yukarý Lausitzden Bohemyayý istilaya kalkýþmasýndan hiç söz etmiyoruz), ikisinde de umduðu sonucu elde
edememiþti. Bunlar, havada kýlýç sallamak kabilinden, hiç bir iþe
yaramayan, aksine kendisine zaman ve kuvvet kaybýna mal olan
hareketlerdi ve kendisini Dresdende güç duruma sokabilirlerdi.
Bu alanda, baþarýlý bir baskýn, komutanýn faaliyetine, enerjisine ve kararlýlýðýna da baðlý deðildir. Baþka koþullarýn da yardýmcý
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olmasý gerekir. Baskýnýn baþarýlý olabileceðini inkar ediyor deðiliz;
ancak bunun için þartlarýn elveriþli olmasý gerektiði üzerinde duruyor, bunun sýk sýk gerçekleþmediðini ve komutanýn da nadiren
bu þartlarý yaratacak durumda olduðunu iddia ediyoruz.
Yukarda sözü geçen komutanlarýn her ikisi bunun göze çarpan örneklerini vermiþlerdir. önce Bonapartý ele alalým: 1814te,
Blücherin ordusuna karþý giriþtiði ünlü harekâtýnda, Prusyalý Mareþalin ordusu ikiye ayrýlmýþ, bir kýsmý Marne nehri boyunca aþaðý
doðru ilerliyordu. Düþmaný baskýna uðratmak için yapýlan iki günlük bir yürüyüþ bundan daha iyi sonuçlar veremezdi. Üç günlük bir
yürüyüþ mesafesine yayýlmýþ bulunan Blücherin ordusu parça parça
yenilmiþ, kaybedilmiþ bir meydan muharebesine eþit sayýlabilecek
büyük kayýplara uðramýþtý. Bu tamamen bir baskýnýn sonucuydu,
çünkü Blücher bu kadar yakýn bir saldýrý ihtimalini düþünebilmiþ
olsaydý, yürüyüþünü [sayfa 239] çok farklý biçimde düzenlerdi. Bu
baþarýyý Blücherin hatasýna mal etmek gerekir. Kuþkusuz Bonapart bu durumu bilmiyordu ve sadece mutlu bir raslantýdan yararlanmýþtý.
Ayný þey 1760 Liegnitz muharebesinde de olmuþtur. Büyük
Frederik bu güzel muharebeyi her þeye raðmen kazanmýþsa, bunu
iþgal ettiði bir mevzii geceleyin deðiþtirmiþ olmasýna borçludur.
Laudon tam bir baskýna uðramýþ ve bu ona 70 top ile 10.000 kiþiye
mal olmuþtu. Her ne kadar Büyük Frederik bu dönemde, her türlü
muharebeyi imkansýz kýlmak veya hiç deðilse düþmanýn planlarýný
bozmak için durmadan yön deðiþtirerek ileri geri yürümek ilkesini
benimsemiþ idiyse de, 14 Temmuzu 15 Temmuza baðlayan gecede mevzilerini aslýnda bu niyetle deðil, kendisinin de sonradan
bizzat söylediði gibi, 14 Temmuz günü iþgal ettiði mevzii beðenmediði için deðiþtirmiþti. Burada da tesadüf büyük bir rol oynamýþtýr.
Saldýrý, gece mevzi deðiþtirme ve çetin arazi þartlarý bir þans eseri
olarak bir araya gelmemiþ olsaydý, sonuç ayný olmazdý.
Stratejinin daha üst ve en yüksek düzeylerinde de bazý
baþarýlý baskýn örneklerine raslanýr. Burada sadece Ýmparatorluk
Büyük Seçicisinin* (Grand Electeur) 1757de Ýsveçlilere karþý Fran* Seçiciler (électeurs, electors): Roma Germen Ýmparatorunu seçmekle görevli Alman
prenslerine verilen ad. Ýçlerinde en güçlü olan Brandenburg Seçicisine Büyük Seçici
denirdi. Brandenburg Seçicisi III. Frederik, sonradan I. Frederik adý altýnda Prusya Kralý
unvanýný aldý. Büyük Frederik onun oðludur. (ç.n.)
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kenden Pomeranyaya ve Brandenburgdan Pregele kadar yaptýðý parlak yürüyüþleri ve Bonapart ýn o ünlü Alpleri geçiþini hatýrlatmakta yetinelim. Ýkinci örnekte, düþman ordusu bir teslim anlaþmasý imzalayarak savaþ alanýný terk etmiþ, 1757de ise bir baþka
ordu sadece muharebe meydanýný deðil kendisini de teslim etmesine ramak kalmýþtý. Nihayet, Silezyanýn Büyük Frederik tarafýndan istilasýný hiç beklenmedik bir savaþa [sayfa 240] örnek olarak gösterebiliriz. Bütün bu hallerde, düþmaný yýldýrýmla vurulmuþa döndüren parlak zaferler kazanýlmýþtýr; ancak tarihin sunduðu bu tür
örneklerin sayýsý azdýr. Tabii bunlarý, bir Devletin gayret ve enerji
yetersizliði yüzünden hazýrlýklarýný zamanýnda tamamlayamadýðý
hallerle (1756da Saksonya, 1812de Rusya) karýþtýrmazsak...
Sorunun özüne deðinen bir gözlemimiz daha olacak. Baskýn
ancak iradesini hasmýna zorla kabul ettiren taraftan gelebilir; iradesini kabul ettirebilecek durumda olan ise, doðru hareket eden
taraftýr. Düþmaný yanlýþ bir hareketle baskýna uðratýrsak, belki, iyi
sonuçlar elde etmek söyle dursun, aðýr kayýplara bile maruz kalabiliriz. Hiç deðilse, düþman baskýndan fazla zarar görmeyecek ve
hatamýz yüzünden tehlikeyi savuþturmak olanaðýný bulmuþ olacaktýr. Saldýrý savunmaya oranla daha çok sayýda olumlu (müspet)
hareketleri içerdiði için, baskýn kuþkusuz daha çok saldýran tarafýn
iþine gelir, fakat ilerde göreceðimiz gibi bu kesin bir kural deðildir.
Bu itibarla, saldýrý ile savunmanýn karþýlýklý baskýnlarýna da raslanabilir ve o zaman son söz bu iþi en iyi baþaran tarafýn olur.
Normal olarak olaylarýn bu þekilde cereyan etmesi gerekirdi; ancak gerçek hayat her zaman bu çizgiyi izlemez, bunun nedeni ise çok basittir. Baskýnýn manevi etkileri çok kez en kötü bir
durumu bile iyiye dönüþtürebilir ve karþý tarafa uygun tedbirler almak zamanýný býrakmaz. Burada sadece baþkomutaný düþünmüyoruz; ordunun her ferdini ayrý ayrý düþünüyoruz, çünkü baskýnýn
kendine özgü etkilerinden biri de, ordu içindeki birlik ve beraberlik baðlarýný geniþ ölçüde gevþetmesi ve böylece daha alt kademelerdeki bütün öteki komutanlarýn kiþiliklerini ortaya çýkarmasýdýr.
Burada en önemli olan þey, karþý karþýya bulunan taraflar
arasýndaki genel iliþkidir. Eðer bir tarafýn genel manevi üstünlüðü
diðerine gözdaðý verebiliyor ve aðýr basabiliyorsa, baskýndan daha
baþarýlý bir þekilde yararlanabilir ve normal olarak kendi aleyhinde
olmasý gereken þartlar altýnda bile iyi sonuçlar elde edebilir.[sayfa 241]
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BÖLÜM X

SAVAÞ KURNAZLIÐI
Savaþ kurnazlýðý gizli bir niyeti içerir ve dolayýsýyla doðru,
açýk, dolambaçsýz bir tutumun tam karþýtýdýr: nüktenin kanýtlý yalýn
anlatýmýn karþýtý olduðu gibi. Bu itibarla savaþta kurnazlýðýn ikna
araçlarý, çýkarcýlýk ve zorbalýk ile hiç bir ortak yaný olmayýp daha ziyade gizli niyet yönünden hile ve sahteciliðe benzer. Hatta iþ olup
bittikten sonra savaþ kurnazlýðý hilenin ta kendisidir, yalnýz genel
anlamdaki hileden þu farkla ki, doðrudan doðuya sözünde durmamak söz konusu deðildir. Kurnazlýða baþvuran kimse, aldatmak istediði kimsenin kendiliðinden muhakeme hatalarý yapmasýný
ve bunlarýn tek bir sonuçta birleþerek birdenbire gözünün önünde eþyanýn tabiatýný deðiþtirmesini saðlar. Ýsterseniz þöyle de diyebiliriz: nasýl ki nükte fikir ve kavramlara el çabukluðu ile kýlýk deðiþtirtmek ise, savaþ kurnazlýðý veya hilesi de eylemlerle yapýlan bir
hokkabazlýktýr.
Ýlk bakýþta, stratejinin adýný, haklý olarak, savaþ hilesi demek
olan stratagemden aldýðý sanýlabilir; nitekim, savaþýn Yunanlýlar
zamanýndan beri uðradýðý bütün gerçek ve görünürdeki deðiþikliklere raðmen, bu terim savaþýn gerçek niteliðine uyan kelime olarak
ayakta kalmýþtýr.*
Eðer asýl darbenin indirilmesine, yani dar anlamda muharebeye iliþkin konularý taktiðe býrakýr, ve stratejiyi bu araçlarý ustalýkla kullanma sanatý olarak alýrsak, o zaman, yakýcý bir hýrs ve çelik
bir irade gibi baskýsý hiç gevþemeyen karakter kuvvetlerinin dýþýnda,
doðal niteliklerden hiç birinin stratejik faaliyetleri yönetmeye ve
esinlemeye kurnazlýk kadar elveriþli olmadýðýný görürüz. Bundan
önceki bölümde sözünü ettiðimiz ve çok yaygýn [sayfa 242] olan
düþmaný basmak eðilimi bu sonucu doðrular; çünkü her baskýn
teþebbüsünün temelinde, az da olsa, kurnazlýk ve hile yatar.
Fakat savaþ liderlerinin sinsilik, kurnazlýk ve ustalýkta birbirleriyle kýyasýya yarýþtýklarýný görmek arzusu insanda ne kadar kuvvetli olursa olsun, tarihte bu niteliklere seyrek raslandýðýný ve olaylarýn
* Asýllarý Yunanca olan strateji ve stratagem sözcükleri ayný kökten gelir: stratos
(ordu) ve agein (yönetmek). (ç.n.)
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içinden nadiren su yüzüne çýktýklarýný itiraf etmek gerekir.
Bunun nedenini keþfetmek zor deðildir. Bundan önceki
bölümdeki açýklamalarýmýz bu konu için de geçerlidir.
Stratejinin tek hedefi muharebelerin tertibi ve bunlarla ilgili
tedbirleri almaktýr. Normal hayat iliþkilerinin aksine, sadece sözlerden oluþan faaliyetlerle, yani konuþmalar, demeçler, bildirilerle ilgilenmez. Bununla birlikte, kurnaz kimsenin savaþta dünyayý aldatmak için kendisine pahalýya mal olmadan baþvurduðu araçlar
bunlardýr.
Savaþta buna benzeyen þeyler sahte emir ve planlar, düþmanýn kulaðýna gitmesi için uydurulan yalan haberler, vb. strateji
alanýnda genellikle o kadar etkisizdir ki, ancak kendiliðinden ortaya çýkan bazý seyrek uygulanabilirler. Bunlara, komutanýn bilerek
ve isteyerek baþvurduðu baðýmsýz faaliyetler gözü ile bakýlamaz.
Ancak muharebenin hazýrlýklarýný, bu yolda alýnan tedbirleri
düþmaný etkileyecek düzeye vardýrmak önemli ölçüde bir zaman
ve enerji tüketimini gerektirir; düþmaný ne kadar çok etkilemek
istersek, bu tüketimin o kadar artacaðý açýktýr. Fakat insan genellikle bu fedakarlýklarý yapmaya fazla istekli olmadýðýndan, bu sözüm
ona gösterilerden pek azý stratejide istenilen sonucu meydana getirir. Hatta büyük çapta kuvvetlerin uzunca bir süre gösteriþ uðruna
kullanýlmasý tehlikeli bile olabilir. Çünkü her zaman için bütün
bunlarýn boþuna yapýlmýþ olmasý [sayfa 243] riski vardýr; üstelik ilerde
bu kuvvetlere sahiden ihtiyaç duyduðumuz zaman onlarý istenilen
noktada hazýr bulunduramamak tehlikesini de unutmamak gerekir.
Komutan bu basit gerçeði her zaman görür ve onun için bu
gibi oyunlara çok iltifat etmez. Acýmasýz zorunluluklar ve durumun
ciddiyeti doðrudan doðruya harekete geçmeyi öylesine ivedi hale
getirir ki, bu oyunlara yer býrakmaz. Kýsaca, satranç tahtasýnýn taþlarý,
savaþ hilesi ve kurnazlýðýnýn unsuru olan çeviklikten yoksundurlar.
Bütün bunlardan çýkardýðýmýz sonuç þudur ki, bir komutanýn her þeyden önce gereksindiði nitelik, isabetli ve olaylara nüfuz
edici bir görüþtür, ve bu nitelik kurnazlýktan çok daha önemli ve
çok daha yararlýdýr. Tabii, bu daha önemli nitelik ve yeteneklere
bir zarar vermemek þartýyla, bir komutanýn bunlarýn yanýsýra ayrýca
kurnaz olmasýnda bir sakýnca yoktur. Ancak böyle bir duruma çok
seyrek raslanýr.
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Fakat stratejinin yönetimindeki kuvvetler zayýfladýkça, strateji hile ve kurnazlýða baþvurmaya daha yatýn hale gelir. Öyle ki,
çok zayýf, çok küçük kalan taraf için, akýl ve tedbirden artýk hiç bir
medet ummayan, savaþ sanatýndan hiç bir þey beklemeyen taraf
için, hile ve kurnazlýk baþvurulacak son çare olarak kalýr. Durumu
ne kadar umutsuz ise, bu son çareye baþvurmak onun için o kadar zorunlu hale gelir, ve o zaman kurnazlýk adeta atýlganlýkla, cüretle özdeþleþir.
Her türlü hesaptan, her türlü gelecek endiþesinden kurtulmuþ
bir kurnazlýk ve atýlganlýk birbirini destekleyerek küçücük bir ümit
ýþýðýný bir noktada toplarlar ve bunun hâlâ bir alev halini alabileceðine güvenirler. [sayfa 244]

BÖLÜM XI

KUVVETLERÝN MEKAN ÝÇÝNDE TOPLANMASI
En iyi strateji her zaman çok kuvvetli olmaktýr: önce genel
olarak, sonra kaderi tayin edecek noktada. Ordularýn yaratýlmasýna iliþkin çabalarýn dýþýnda ki bu her zaman komutanýn elinde
olan bir þey deðildir stratejinin en büyük ve en basit yasasý kuvvetleri bir noktaya yýðmaktýr. Zorlayýcý bir neden bulunmadýkça,
asýl ordunun en küçük bir parçasý bile ayrýlmamalýdýr. Güvenilir bir
kýlavuz saydýðýmýz bu ilkeye sýmsýký sarýlýyoruz. Kuvvetleri parçalara ayýrmanýn makul nedenlerinin neler olabileceðini sýrasý gelince
göstermeye çalýþacaðýz. O zaman bu ilkenin her zaman ayný sonuçlarý meydana getirmeyebileceðini, bunlarýn amaç ve araçlara
göre deðiþebileceðini göreceðiz.
Ýnanýlmaz bir þey gibi görünürse de, silahlý kuvvetler nedeni
doðru dürüst bilinmeyen eski ve karanlýk bir gelenek uyarýnca yüzlerce kez bölünmüþ ve ayrýlmýþlardýr.
Bütün silahlý kuvvetlerin bir yerde toplanmasýný bir kural,
her türlü ayrýlma ve bölünmeyi ise bir gerekçeye dayanmasý gereken bir sapma olarak kabul edecek olursak, sadece bu çýlgýnlýktan
kaçýnmýþ olmakla kalmayýz, birliklerin parçalanmasýna yol açan
bir çok asýlsýz nedenleri de etkisiz kýlmýþ oluruz.
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BÖLÜM XII

KUVVETLERÝN ZAMAN ÝÇÝN DE TOPLANMASI
Burada, gerçek hayatta somutlaþtýðý zaman bir çok hayallere yol açan bir kavram üzerinde duracaðýz. Onun için [sayfa 245] bu
konudaki düþüncelerimizi tanýmlayýp geliþtirmenin yararlý olacaðýný
düþünüyor ve kýsa bir tahlil yapmamýzýn hoþ görüleceðini umuyoruz.
Savaþ karþýt kuvvetlerin çarpýþmasýdýr; bundan çýkan sonuç
þudur ki, daha kuvvetli olan doðal olarak daha zayýf olaný imha etmekle kalmayýp atýlýmlarýnda onu peþinden sürükler. Bu aslýnda
kuvvetlerin peþpeþe kademeli olarak harekete geçirilmesine engel
olur; bütün kuvvetlerin tek bir çarpýþmayý hedef alarak kullanýlmasý savaþýn temel kuralýdýr.
Bu gerçekte de böyledir, ama yalnýz savaþýn pratikte de mekanik bir çarpýþmaya benzediði ölçüde; yoksa savaþ, birbirini karþýlýklý olarak tahrip eden kuvvetlerin sürekli bir etkileþmesi oldukça,
bu kuvvetlerin art arda eylemlerini tasavvur etmek mümkündür.
Taktik alanda durum budur; baþta, ateþli silahlar her türlü taktiðin
temelini teþkil ettiði için, fakat ayný zamanda baþka nedenlerle.
Ateþli silahlarla yapýlan bir çarpýþmada, 1000 kiþi 500 kiþinin karþýsýna
çýkarsa, kayýp sayýsý düþman kuvvetleri ile kendi kuvvetlerimizin
toplamýdýr. Gerçi bin kiþi 500 kiþiden iki kat daha fazla ateþ eder,
fakat bin kiþi 500 kiþiden daha fazla isabet alacaktýr, çünkü bunlarýn saflarý her halde daha sýk olacaktýr. Eðer mermilerin hedefe
isabetini iki misli olarak kabul edecek olursak, her iki tarafýn kayýplarý ayný olacaktýr. Örneðin, 500 kiþi arasýndan 200 kiþi saf dýþý olmuþsa, 1000 kiþiden de 200ü saf dýþý kalmýþ olacaktýr. Þimdi eðer
bu 500 kiþinin tamamen ateþ dýþýnda býrakýlmýþ ayný sayýda yedek
kuvveti bulunsaydý, her iki tarafýn da cepheye sokacak 800 askeri
olurdu; yalnýz þu farkla ki, bir taraf elinde cephanesi hiç eksilmemiþ
500 kiþilik taze ve zinde bir kuvvet bulundurduðu halde, öbür taraf,
hepsi de daðýlmýþ, kuvvetten düþmüþ, yeterli cephaneden yoksun
800 kiþi ile kalmýþ olurdu. Gerçi 1000 kiþinin sayýlarý iki kat olduðu
için 500 kiþiye oranla iki kat daha fazla kayba uðrayacaklarý varsayýmý doðru deðildir; bu itibarla, kuvvetlerinin yarýsýný yedekte tutmuþ olan tarafýn verdiði daha büyük kayýp onun [sayfa 246] hesabýna

184

Clausewitz
Savaþ Üzerine

sakýncalý bir durum sayýlmalýdýr. Sonra þunu da hesaba katmamýz
gerekir ki, çoðu zaman 1000 kiþi belki daha ilk anda düþmaný
mevziinden atmayý ve geri çekilmeye zorlamayý baþarýr. Bu iki
avantajýn muharebeden yorgun düþmüþ ve bir ölçüde çözülmüþ
800 kiþi ile, aþaðý yukarý ayný sayýda ve üstelik 500 taze askeri olan
bir düþmanýn karþýsýna çýkmanýn sakýncasýný telafi edip etmeyeceði sorununa gelince, bunu tahlille kestirmek mümkün deðildir.
Bunun için tecrübeye baþvurmak gerekir, ve savaþ tecrübesi olan
her subay genellikle taze kuvvetleri olan tarafa daha çok þans tanýyacaktýr.
Görülüyor ki, muharebede fazla sayýda kuvvet kullanmak
sakýncalý olabilir. Sayýca üstünlüðün ilk anlarda saðladýðý yararlar
ne kadar büyük olursa olsun, bir süre geçtikten sonra bunu pahalýya ödemek zorunda kalabiliriz.
Bununla birlikte, bu tehlike ancak kargaþalýk, çözülme ve
zayýflama durumu devam ettikçe, bir kelime ile, zaferle sonuçlanan muharebeler dahil her muharebenin özünde yatan krize kadar sürer. Bu güçsüz durumda, nispeten taze bir kuvvetin müdahalesi kader tayin edici bir faktör olabilir.
Fakat zaferin bu çözülme yaratan etkisi geçip de, her zaferin beraberinde getirdiði manevi üstünlük hükmünü sürdürmeye
baþladýðý noktada, taze kuvvetler uðranýlan, kayýplarý karþýlamaya
yetmez artýk, dalgalar onlarý sürükleyip götürür. Yenilmiþ bir ordu,
kuvvetli yedekleri sayesinde ertesi günü toparlanýp muzaffer çýkamaz. Ýþte burada taktik ile strateji arasýndaki en esaslý farklardan birinin kökeni karþýsýnda bulunuyoruz.
Mesele þudur: taktik sonuçlar, yani muharebenin içinde
muharebe bitmeden yer alan sonuçlar, çoðunlukla bu çözülme
ve zayýflama döneminin sýnýrlarý içinde kalýr; oysa, stratejik sonuçlar, yani muharebenin bir bütün olarak ele alýnan sonuçlarý,
büyük veya küçük olsun elde edilen zafer bu dönemin dýþýnda
kalýr. Stratejik sonuç, ancak kýsmi muharebelerin sonuçlarý baðýmsýz bir bütün [sayfa 247] halinde birleþtirildikten sonra meydana çýkar.
O zaman kriz hali de sona erer, kuvvetler baþlangýçtaki durumlarýný alýrlar ve ancak gerçekten imha edilmiþ, saf dýþý býrakýlmýþ
olduklarý ölçüde zayýflamýþ olurlar.
Bu farkýn ortaya koyduðu sonuç þudur ki, taktik, kuvvetlerini birbiri arkasýndan kullanabilir, fakat strateji onlarý mutlaka ayný
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zamanda kullanmak zorundadýr.
Eðer taktikte ilk baþarý kesin deðilse, ilerisi için kuþku duyuluyorsa ilk anda elde edilecek baþarý için ancak yeteri kadar kuvvet
kullanýlmasýndan daha doðal bir þey olamaz; bu takdirde yedeklerimizi ateþ hattýnýn dýþýnda tutar, göðüs göðüse çarpýþmalara sokmayýz, ilerde taze kuvvetlerin karþýsýna taze kuvvetler çýkarmayý
veya bunlarla yýpranmýþ ve zayýflamýþ kuvvetleri yenmeyi amaçlarýz.
Stratejide ise durum farklýdýr. Bir yandan, demin gösterdiðimiz gibi, stratejinin bir keze zafer kazanýldýktan sonra talihin dönmesinden korkmasýna gerek yoktur, çünkü, bu zafer krizin sonu
demektir. Öte yandan, stratejik olarak kullanýlan bütün kuvvetler
mutlaka zayýflamýþ olmaz. Sadece düþmanla taktik çatýþmaya geçmiþ, yani kýsmi bir muharebeye girmiþ olan kuvvetler zayýflamýþ
olur; onlarý lüzumsuz yere harcamadýðýmýz takdirde, kayýplarýmýz
asgari düzeyde kalýr, düþmanla stratejik çatýþma halindeki bütün
kuvvetlerimizi etkilemez. Sayýca üstünlükleri nedeniyle ya hiç
dövüþmemiþ ya da az dövüþmüþ olan ve sadece varlýklarý ile aðýr
basmýþ bulunan birlikler sonuçtan önceki durumlarýný olduðu gibi
muhafaza ederler ve tamamen hareketsiz kalmýþcasýna yeni çarpýþmalar için hazýr bulunurlar. Sayýca üstünlüðümüzü oluþturan bu
birliklerin son baþarýmýza ne ölçüde katkýda bulunabilecekleri ortadadýr; hatta bunlarýn, bizim tarafýmýzda taktik çatýþmaya giriþmiþ
kuvvetlerin kaybýný da önemli ölçüde azaltmaya katkýda bulunabileceklerini kolayca anlayabiliriz.
Madem ki, stratejide kayýplarýmýz kullanýlan kuvvetlerle orantýlý olarak artmamaktadýr, hatta tam tersine [sayfa 248] azalmaktadýr;
ve madem ki, bizim için elveriþli bir sonuç bu sayede daha kesin
bir nitelik kazanmaktadýr; o halde stratejide hiç bir zaman lüzumundan fazla kuvvet kullanmak diye bir þey söz korusu olamaz ve
elimizdeki bütün kuvvetleri ayný zamanda kullanmamýz gerekir.
Bu iddiamýzý baþka bir alanda da savunmak zorundayýz.
Þimdiye kadar sadece muharebenin kendisinden söz ettik. Muharebe gerçekten savaþýn asýl faaliyetidir; fakat insanlarý, zamaný, yeri
de, bu faaliyetin, etkileri göz önünde tutulmasý gereken unsurlarý
olarak ele almamazlýk edemeyiz.
Muharebenin vazgeçilmez þartlarý olmamakla birlikte, yorgunluk, zahmetler, mahrumiyetler savaþta, muharebeye sýký sýkýya
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baðlý olan tahrip unsurlarýdýr. Buna girmekle beraber, taktikte de
yerleri vardýr, hatta bu alanda özellikle etkili olabilirler; ne var ki,
taktik hareketler daha kýsa süreli olduðu için, fedakarlýklarýn ve
çabalarýn etkileri kendilerini daha az hissettirirler. Buna karþýlýk,
stratejide zaman ve mekan daha önemli olduðu için, bu unsurlarýn etkileri yalnýz her an kendilerini hissettirmekle kalmayýp, çoðu
zaman kaderi tayin ederler. Muzaffer bir ordunun asýl kayýplarýný
muharebe meydanýnda deðil, hastalýk yüzünden verdiði
görülmemiþ bir þey deðildir.
Öyleyse stratejide bu tahribat alanýný, taktikte ateþ altýnda
ve göðüs göðüse çarpýþmalarý incelediðimiz gibi inceleyecek olursak, bu tahribata maruz kalan her þeyin seferin ya da her hangi bir
stratejik aþamanýn sonunda bitkin bir hale düþeceðini ve bu takdirde taze kuvvetlerin yetiþmesinin kesin bir faktör teþkil edeceðini
pekala tasavvur edebiliriz. Bundan belki þu sonucu çýkarmak
isteyenler olabilir: Önceki durumda olduðu gibi, bu durumda da
baþlangýçta baþarý kazanmak için mümkün olduðu kadar az kuvvet
kullanmakla yetinmemiz gerekir: ta ki, taze kuvvetlerimizi muharebenin sonuna saklayabilelim.
Pratikte sýk sýk gerçekmiþ gibi görünen bu kanýyý iyi [sayfa 249]
deðerlendirebilmek için, çeþitli yönleri üzerinde durmamýz gerekir. Ýlk önce, salt takviye kavramýný kullanýlmamýþ taze kuvvetler
kavramý ile karýþtýrmamak gerekir. Sonunda yenen tarafýn da yenilen tarafýn da kuvvetlerini artýrabilmeyi düþünmediði, bunu hararetle arzu etmediði pek az muharebe vardýr. Biz burada bunu kastetmiyoruz. Çünkü muharebenin baþýnda yeteri kadar büyük
kuvvetler kullanýlmýþ olsaydý, bu takviyeye ihtiyaç görülmüþ olmayacaktý. Ancak, muharebe meydanýna yeni gelen bir ordunun bir
süredir orada bulunan bir orduya oranla daha üstün bir morale
sahip olacaðýný iddia etmek deneylere ne derece aykýrý ise, ayný
þekilde, taktik bir yedek kuvvetin savaþýn bütün sýkýntýlarýný çekmiþ
ve büyük kayýplara uðramýþ bir birlikten daha deðerli olacaðýný
savunmak da deneylere o derece aykýrýdýr. Talihsiz bir muharebe
birliklerin cesaretini ve moralini ne kadar olumsuz yönden etkilerse, talihli bir muharebe bu askeri yetenekleri o kadar olumlu yönden etkiler; öyle ki, genellikle bu etkiler birbirini telafi eder, ve geriye net kazanç olarak savaþ alýþkanlýðýný edinmiþ olmak kalýr. Kaldý ki, burada baþarýsýz muharebelerden çok baþarýlý muharebeleri
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ele almamýz gerekir, çünkü baþarýsýzlýk önceden daha büyük bir
olasýlýk olarak görünüyorsa, bu her halde kuvvetlerin ta baþta yeterli olmadýðý anlamýna gelir, ve bu takdirde bunlarýn bir kýsmýný
ilerde kullanýlmak üzere yedekte tutmak zaten söz konusu olamaz.
Bu noktayý böylece hallettikten sonra, geriye, çaba ve mahrumiyetlerin yol açtýðý kayýplarýn, muharebede olduðu gibi, kuvvetin büyüklüðü ile orantýlý olarak artýp artmadýðýný tespit etmek sorunu
kalýyor. Buna kesinlikle hayýr diyebiliriz.
Yorgunluk genellikle savaþýn her anýnda ortaya çýkan tehlikelerin sonucudur. Bir yandan harekât planýný güvenle uygulamaya devam ederken bütün bu tehlikelere göðüs germek, ordunun
taktik ve stratejik hizmetlerine pek çok görev ve faaliyetler yükler.
Ordu zayýfladýðý ölçüde, bu görevleri yerine getirmek zorlaþýr. Düþmana karþý [sayfa 250] üstünlüðü pekiþtikçe, aksine kolaylaþýr. Bundan kimin kuþkusu olabilir? O halde, çok daha zayýf bir düþmana
karþý giriþilecek bir sefer, sayýca eþit ya da üstün bir düþmana karþý
giriþilecek bir sefere oranla çok daha az çaba gerektirecektir.
Çaba ve yorgunluklar için söyleyeceklerimiz bu kadardýr.
Mahrumiyetlere gelince, durum biraz farklýdýr. Bunlar baþlýca iki
türlüdür: yiyecek sýkýntýsý ve birliklerin, ordugahlarda olsun konaklama yerlerinde olsun barýnaktan yoksun olmalarý. Bir noktada
toplanan askerlerin sayýsý ne kadar çoksa, bu güçlüklerin o nispette artacaðý açýktýr. Fakat öte yandan, üstün kuvvetlere sahip olmak, yayýlmak ve daha çok yer bulmak, dolayýsýyla yiyecek ve barýnak sýkýntýsýný gidermek olanaðý saðlamaz mý?
Napolyon 1812de Rusyada ilerlerken, ordusunu, o zamana
kadar görülmemiþ biçimde, tek bir yol üzerinde büyük yýðýnlar halinde toplamýþ ve bu suretle yine eþi görülmemiþ mahrumiyetlere
sebebiyet vermiþ ise, bunun nedenini, her zaman savunduðu kesin sonuç alýnabilecek noktada mümkün olduðu kadar kuvvetli
olmak gerektiði ilkesinde aramak gerekir.
Bu ilkenin Rusya seferinde fazla ileri götürülüp götürülmediðini tartýþmanýn yeri burasý deðildir; muhakkak olan bir þey varsa, o da þudur ki, eðer Napolyon bu kararýnýn sonucu olan mahrumiyetlerden kaçýnmak istemiþ olsaydý, daha geniþ bir cephe boyunca ilerlemesi yeterdi. Rusyada yer sýkýntýsý diye bir þey söz konusu
deðildi; esasen yer darlýðýna pek az hallerde raslanýr. Bu itibarla,
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bu örnek, çok üstün kuvvetlerin ayný zamanda kullanýlmasýnýn mutlaka daha büyük bir zayýflamaya yol açacaðýný kanýtlamak için
kullanýlamaz. Ama þimdi bir de rüzgar ve hava þartlarýnýn ve savaþýn
kaçýnýlmaz yorgunluklarýnýn, daha sonra kullanýlmak üzere bir ek
kuvvet olarak yedekte tutulmuþ olabilecek birlikleri de etkilediðini
ve zayýflattýðýný farzedelim. O zaman, böyle bir yedek kuvvetin ordunun tümünün yükünü hafifletmekte oynayabileceði olumlu role
raðmen, yine durumu genel bir bakýþ [sayfa 251] açýsýndan deðerlendirmemiz ve kendimize þu soruyu sormamýz gerekir: Kuvvetlerdeki bu azalma, sayýca üstünlüðümüzün bize bir kaç noktadan saðlayabileceði kuvvet kazancýný dengelemeye yeterli sayýlabilir mi?
Geriye incelemememiz gereken önemli bir nokta kalýyor.
Kýsmi bir muharebe söz konusu olduðu zaman, amaçladýðýmýz
büyük bir baþarýyý kazanmak için gerekli kuvvetlerin miktarýný
yaklaþýk olarak saptamak ve dolayýsýyla ne kadarýný muharebeye
sokmaya ihtiyaç bulunmadýðýný tayin etmek o kadar zor bir iþ deðildir. Fakat stratejide bu hemen hemen imkansýz gibidir, çünkü
stratejik sonuç için, taktik sonucun tersine, belirli bir amaç çizilemediði gibi sýnýrlarý da o kadar dar tutulamaz. Taktikte kuvvet fazlalýðý sayýlabilecek bir durum stratejide, fýrsat çýktýðýnda baþarýyý daha
da geniþletmenin bir aracý sayýlmalýdýr. Kuvvet kazancý baþarýnýn
geniþliði ile orantýlý olarak artar; öyle ki, sayýca üstünlük, en titiz bir
kuvvet tasarrufunun hiç bir zaman saðlayamamýþ olacaðý bir düzeye kýsa sürede varabilir.
Napolyon 1812de ezici sayý üstünlüðü sayesinde Moskovaya
kadar ilerleyebilmiþ ve bu önemli baþkenti ele geçirebilmiþti. Eðer
bu üstünlük sayesinde ayrýca Rus ordusunu tamamen imha etmeyi baþarabilmiþ olsaydý, kuþkusuz belki de Moskovada baþka
hiç bir þekilde saðlayamayacaðý bir barýþý imzalamak fýrsatýný
bulmuþ olurdu. Bu örneði sadece düþüncemize açýklýk getirmek
için gösteriyoruz, yoksa onu kanýtlamak için deðil; tezimizi ispat
etmek için uzun ve girift açýklamalarda bulunmak gerekir ki onun
da yeri burasý deðildir.
Bütün bu mülahazalarýmýz, gerçek yedek kavramý ile deðil,
sadece kuvvetlerin birbiri ardýndan kullanýlmasý fikri ile ilgilidir;
gerçi bu arada sýk sýk yedek kuvvetlerden de söz etmek zorunda
kaldýk, fakat ikisi arasýndaki yakýn iliþkiye raðmen, yedek kuvvetler
kavramý, bundan sonraki bölümde göreceðimiz gibi, daha baþka
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fikirlerle ilintilidir.
Burada göstermek istediðimiz þey, taktik alanda askeri
kuvvetin salt fiili kullanýlma süresi nedeniyle zayýfladýðý [sayfa 252] ve
bu itibarla zaman faktörünün, stratejide olduðundan çok daha geniþ
ölçüde sonucu etkilediðidir. Stratejide de söz konusu olan zamanýn yýkýcý etkisi, bir dereceye kadar muharip kuvvetlerin yoðunluðu
ile telafi edilir, kýsmen de baþka yollardan giderilir. Strateji, birlikleri art arda kullanmak suretiyle zaman faktörünü kendine baþlý
baþýna bir müttefik yapamaz.
Baþlý baþýna diyoruz, çünkü zamanýn, bizzat yarattýðý fakat
kendisinden farklý olan baþka koþullar yüzünden, taraflardan biri
için arz edebileceði, hatta mutlaka arz ettiði, önem bambaþka bir
þeydir; buna elbette kayýtsýz kalamayýz, nitekim bu konuyu ilerde
ayrýca tahlil edeceðiz.
Þu halde ortaya koymak istediðimiz kural þudur: stratejik
bir amaca yönelik mevcut kuvvetlerin tümü ayný zamanda harekâta sokulmalýdýr; her þey tek bir hareket ve tek bir ana sýkýþtýrýlabildiði ölçüde, baþarýmýz doruk noktasýna eriþecektir.
Fakat stratejide de sürekli bir baský ve sürekli etkiler vardýr.
Son baþarýya ulaþmanýn baþlýca araçlarý olduklarý için bunlarý ihmal
etmeye hakkýmýz yoktur. Yani sürekli olarak yeni kuvvetler geliþtirmemiz gerekir. Bu noktayý da baþka bir bölümde inceleyeceðiz; ona burada deðindiysek, bu sýrf okuyucunun bize söylediðimiz
bir þeyi söyletmemesi içindir.
Þimdi de, daha önceki mülahazalarýmýzla çok yakýndan ilgili bir soruna eðileceðiz. Konumuzun tümüne ýþýk tutacak olan bu
sorun stratejik yedeklerdir. [sayfa 253]

BÖLÜM XIII

STRATEJÝK YEDEKLER
Yedek bir kuvvetin birbirinden kesinlikle ayrýlan iki görevi
vardýr: birincisi, muharebeyi uzatmak ve yenilemektir; ikincisi, beklenmedik bir durum karþýsýnda kullanýlmaktýr. Birinci görev, kuvvet-
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lerin birbiri ardýndan kullanýlmasýnýn yararlýlýðýný tazammun eder
ve bu yüzden stratejide söz konusu olamaz. Bir birliðin düþmek
üzere olan bir yere gönderilmesi hali açýkça ikinci kategoriye girer,
çünkü bu noktada gerekli olan direnmenin önceden yeterince kestirilemediði anlamýna gelir. Fakat sadece muharebeyi uzatmakla
görevlendirilen ve bu amaçla gerilerde yedekte tutulan bir birlik
yalnýz ateþ hattýnýn dýþýnda býrakýlmýþ bir birliktir; yoksa harekâtý
idare eden komutanýnýn emrindedir ve bu itibarla stratejik deðil,
taktik bir yedektir.
Fakat beklenmedik bir durum karþýsýnda müdahale etmeye
hazýr bir birliðe stratejide de ihtiyaç hissedilebilir; dolayýsýyla stratejik bir yedek kuvvet de olabilir, ama sadece umulmadýk durumlarýn ortaya çýkabileceði yerde. Taktikte, düþmanýn aldýðý tertibat genellikle ancak gözle görülebileceðinden, her orman, her aðaçlýk,
engebeli bir arazinin her kývrýmý düþmaný gizlemeye yarayabileceðinden, her an beklenmedik durumlarla karþýlaþmak olasýlýðý
vardýr; onun için uyanýk bulunmamýz, zayýf görünen noktalarý ilerde takviye etmek ve kuvvetlerimizin genel düzenini düþmanýnkine
uydurmak için gerekli tedbirleri almamýz gerekir.
Buna benzer durumlar ister istemez stratejide de meydana
çýkar, çünkü stratejik hareket taktik harekete doðrudan doðruya
baðlýdýr. Stratejide de birçok tedbirler ya doðrudan doðruya gözle
görülen durumlara, ya doðruluðu þüpheli bilgilere, her gün, hatta
her saat gelen raporlara, ya da muharebenin somut sonuçlarýna
göre alýnýr. [sayfa 254] Bu itibarla, ilerde kullanmak üzere, durumun
belirsizliðinin derecesine göre, belirli bir kuvveti yedekte býrakmak
stratejik komutanlýðýn baþlýca görevlerinden biridir.
Genellikle savunma harekâtýnda, bilhassa ýrmak, dað, vb.
gibi engebeli arazinin savunulmasýnda, böyle durumlar bilindiði gibi sýk sýk meydana gelir.
Fakat bu belirsizlik, stratejik faaliyet taktik faaliyetten uzaklaþtýkça azalýr ve politikanýn sýnýrýnda hemen hemen tamamiyle
ortadan kalkar.
Muharebeye götürülen düþman yürüyüþ kollarýnýn izledikleri yön ancak gözle görülebilir; bir ýrmaðý hangi noktadan geçmeyi
tasarladýklarý ancak son anda aldýklarý tertibattan anlaþýlabilir; düþmanýn ülkemizi nereden istila etmeye hazýrlandýðý genellikle ilk
kurþunun atýlmasýndan çok önce bütün gazeteler tarafýndan haber
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verilir. Hazýrlýklar ne kadar büyük çapta ise, baskýna uðramak ihtimali o kadar azalýr. Zaman ve yer o kadar geniþ, harekâtýn nedenleri o kadar bellidir ki, ya olacaklar önceden haber alýnýr ya da
kolayca kestirilebilir.
Öte yandan, stratejinin bu alanýnda yedeklerin kullanýlmasý
eðer yedeðimiz varsa hazýrlýklar ne kadar genel nitelikte olursa o
kadar etkisiz kalýr.
Kýsmi bir muharebenin sonucunun kendi baþýna bir anlam
taþýmadýðýný, bütün kýsmi muharebelerin sonuçlarýnýn topyekün
muharebenin sonucuna baðlý olduðunu görmüþtük.
Bununla birlikte, topyekün muharebenin bu sonucu bile
sadece nispi bir önem taþýr ve derecesi, yenilen kuvvetin bütünün
ne dereceye kadar büyük ve önemli bir parçasýný teþkil ettiðine
göre deðiþir. Bir kolordu tarafýndan kaybedilen bir muharebe ordunun kazanacaðý bir zaferle telafi edilebilir; bir ordunun yenilgisi
bile daha büyük bir ordunun zaferi ile sadece dengelenmiþ olmakla kalmaz, belki mutlu bir sonuca dönüþebilir (Kulrndeki iki gün,
29 ve 30 Aðustos 1813). Bundan hiç kimsenin kuþkusu olamaz;
fakat þu da açýktýr ki, her zaferin [sayfa 255] aðýrlýðý (her topyekün muharebenin baþarýlý sonucu) kazanýlan kýsmýn büyüklüðü ile orantýlýdýr, ve dolayýsýyla uðranýlan kaybý sonraki olaylarla telafi etme
olanaðý da ayný oranda azalýr. Bu noktayý ilerde daha yakýndan
inceleyeceðiz. Þimdilik bu inkar edilemez sürecin varlýðýna deðinmekle yetiniyoruz.
Bu iki düþüncemize bir üçüncüsünü ekleyelim: taktikte kuvvetlerin birbiri ardýndan kullanýlmasý nihai sonucu topyekün harekâtýn sonuna kaydýrmasýna karþýlýk, stratejide bunun tersi olur, yani
kuvvetlerin ayný zamanda kullanýlmasý kuralý asýl sonucun (ki bu
her zaman nihai sonuç olmayabilir) hemen hemen daima büyük
harekâtýn baþlangýcýnda meydana gelmesini saðlar. Bütün bunlardan þu sonucu çýkarabiliriz ki, stratejik yedekler ne kadar genel bir
amaca hizmet etmek için düþünülmüþler ise, o kadar gereksiz, o
kadar yararsýz, o kadar tehlikelidirler.
Stratejik yedek fikrinin hangi noktadan itibaren bir tezat teþkil
etmeye baþladýðýný kestirmek zor deðildir: esas karardan itibaren.
Esas karara bütün kuvvetler katýlmalýdýr, bu karardan sonra kullanýlmasý düþünülen bir yedek kuvvet (mevcut aktif kuvvet) fikri saðduyuya ters düþen bir saçmalýktýr.
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Yedek kuvvetler, taktik komutaya düþmanýn beklenmedik
tertiplerine karþýlýk vermenin yanýsýra, muharebenin önceden görülemeyen baþarýsýz sonucunu telafi etmek olanaðýný da saðladýklarý
halde, stratejik komuta, hiç deðilse büyük kararla ilgili olarak, bu
araçtan vazgeçmek zorundadýr. Genel kural olarak, bir noktada
verilen kayýplarý ancak baþka noktalarda elde edilen, kazançlarla
giderebilir ve bunun için de kimi zaman kuvvetleri bir noktadan
baþka bir noktaya kaydýrmasý gerekir. Fakat hiç bir zaman, bir
kýsým kuvvetleri yedekte tutmak suretiyle bu gibi kayýplarý önceden önlemeyi düþünemez, düþünmemelidir.
Esas harekete katýlmayacak stratejik yedek fikrinin saçma
bir þey olduðunu söylemiþtik; bu o kadar [sayfa 256] aþikar bir þeydir
ki, baþka kavramlar altýnda kýlýk deðiþtirerek bir marifetmiþ gibi sýk
sýk ortaya atýlmamýþ olsaydý, onu bu son iki bölümde yaptýðýmýz
gibi tahlil etmek zahmetine girmeyi aklýmýzdan bile geçirmezdik.
Kimi onda stratejik feraset ve tedbirin doruðunu görürken, kimi
yalnýz stratejik deðil, taktik ihtiyat kavramýný da tümü ile reddetmektedir. Bu kavram karýþýklýðý gerçek hayata da yansýmaktadýr.
Bunun en çarpýcý örneðini þu olayda görebiliriz: 1806da, Prusya,
Prens Eugène de Würtemberg in komutasýnda 20.000 kiþilik bir
ihtiyat kuvvetini Brandenburgda konaklatmýþ, fakat bu kuvvet istenilen zamanda Saale ýrmaðýna ulaþamamýþ, öte yandan ayný Devlete ait 25.000 kiþilik bir kuvvet Doðu ve Güney Prusyada kalmýþtýr;
bu kuvvetin muharebeye ancak daha sonra bir ihtiyat kuvveti
olarak sokulmasý tasarlanmýþtý.
Bu örneklerden sonra, artýk kimse bizi yel deðirmenlerine
karþý savaþmýþ olmakla suçlayamaz.

BÖLÜM XIV

KUVVET TASARRUFU
Daha önce de belirttiðimiz gibi, akýl yolu, salt ilkeler ve düþüncelerle matematik bir çizgiye indirgenemez. Arada daima belirli
bir tolerans payý (marj) kalýr. Hayatýn bütün pratik (uygulamalý)
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sanatlarýnda da bu böyle deðil midir? Güzelliðin hatlarýnýn ne apsisleri ne ordinatlarý vardýr; daireler ve elipsler cebir formüllerine
göre çizilmezler. Bu itibarla, savaþý yöneten komutanýn çoðu zaman sezgisine ve muhakemesine güvenmesi, doðuþtan bir kavrayýþ
yeteneði, düþünce ve eðitimin keskinleþtirdiði bu bir çeþit koku
alma hassasý sayesinde adeta bilinç dýþý bir faaliyetle doðru yolu
bulabilmesi gerekir; kimi zaman [sayfa 257] yasayý basitleþtirmeli, özünü meydana getiren birkaç buyruk ve kuralýný kendisine rehber
edinmelidir; kimi zaman da benimsediði kurallarý geleneksel yöntemlere uydurmalýdýr.
Bütün kuvvetlerin sürekli bir iþbirliði içinde bulunmalarý, diðer
bir deyiþle bu kuvvetlerin hiç bir parçasýnýn atýl býrakýlmamasýna
dikkat etmek, kanýmýzca, bu basitleþtirilmiþ ilkelerden biri, bir zihin alýþkanlýðý haline getirilmesi gerekli bir kuraldýr. Her kim ki,
düþman varlýðýnýn gerekli kýlmadýðý noktalarda kuvvet bulundurur;
her kim ki, düþman kuvvetleri çarpýþýrken kendi kuvvetlerinin bir
kýsmýný yürüyüþ halinde, yani atýl durumda býrakýr, iyi bir komutan
deðildir, kuvvetlerini kötü kullanmaktadýr. Burada bir kuvvet israfýndan söz edebiliriz ki, bu kuvvetlerin yersiz kullanýlmasýndan
da daha kötü bir þeydir. Harekete geçmek zorunlu hale geldiði
andan itibaren, temel þart bütün kuvvetlerin harekâta sokulmasýdýr, çünkü amaçsýz bir faaliyet bile düþman kuvvetlerinden bir kýsmýný meþgul ve imha eder; halbuki tamamen atýl kalan kuvvetler
hemen o anda etkisiz bir hale getirilmiþ sayýlýr. Bu fikir son üç bölümün ilkelerine yakýndan baðlýdýr; gerçek ayný gerçektir, fakat daha geniþ bir açýdan gözden geçirilmiþ ve tek bir kavrama sýkýþtýrýlmýþtýr.

BÖLÜM XV

GEOMETRÝK UNSUR
Geometrik unsurun, veya askeri kuvvetleri düzenleme biçiminin ne dereceye kadar hakim bir ilke haline gelebileceðini saptamak tahkimat sanatýnýn iþidir: burada, en büyüðünden en küçüð-
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üne kadar her þeyi geometri yönetir. [sayfa 258] Geometri taktikte de
büyük bir yer tutar. En dar anlamda taktiðin, yani hareket halinde
kuvvetler teorisinin temelini teþkil eder. Sahra tahkimatýnda olduðu gibi, mevziler ve mevzilere saldýrý teorisinde de, geometrinin
açýlarý ve doðrularý birer kanun koyucu, müsabakanýn sonucunu
tayin edecek birer hakem gibi egemendirler. Bu alanda, birçok
þeyler yanlýþ uygulanmýþ, bir çoklarýna ise çocuk oyuncaðý gözü ile
bakýlmýþtýr. Ne var ki, her muharebenin düþmanýn kuþatýlmasýný
hedef aldýðý bugünün taktiðinde, geometrik unsur yeniden ön plana geçmiþtir. Aslýnda uygulama biçimi çok basittir fakat sürekli
olarak tekrarlanmaktadýr. Bununla birlikte, her þeyin daha oynak
ve kaypak olduðu, manevi güçlerin, kiþisel niteliklerin ve þansýn
çok daha büyük bir rol oynadýðý taktikte, geometrik unsur hiç bir
zaman kuþatma ve tahkimat savaþýndaki kadar hakim bir unsur
olamaz. Stratejide etkisi daha da azdýr. Kuskusuz, kýtalarýn tertiplenme biçimlerinin, ülkelerin ve Devletlerin coðrafi þekillerinin bu
alanda da büyük bir önemi vardýr; ama geometrik unsur burada
tahkimat sanatýnda olduðu gibi kesin bir rol oynamaz ve taktikteki
kadar önemli deðildir. Bu etkinin kendini belli etme biçimi ancak
tedrici bir þekilde meydana çýktýðý ve dikkate alýnmasý gerektiði
noktalarda gösterilebilir. Þimdilik sadece taktik ile strateji arasýnda
bu bakýmdan mevcut farka dikkati çekmekle yetinelim.
Taktikte, zaman ve mekanýn önemi çabucak asgariye iner.
Bir kýta topluluðu yandan ve geriden düþman saldýrýsýna uðradýðýnda, çok geçmeden, geri çekilmenin artýk mümkün olmadýðý bir
noktaya gelip dayanýr; böyle bir durum mücadeleye devam etmenin mutlak imkansýzlýðýna çok yakýndýr. Onun için ordu bu durumdan kurtulmaya çalýþmalý, ya da böyle bir duruma düþmemeye
bakmalýdýr. Bu itibarla, bu amaca yönelik bütün tedbirler, bütün
kombinezonlar daha baþlangýçta büyük bir önem ve etkinlik kazanýr; bunun da baþlýca nedeni, sonuçlarýnýn düþmanda yarattýðý korkudur. Ýþte kuvvetlerin geometrik düzeninin taktik sonuç üzerinde
bu kadar önemli bir rol oynamasý bu yüzdendir. [sayfa 259]
Bütün bunlar, zaman ve mekanýn çok daha önemli bir rol
oynadýðý stratejiye çok daha zayýf olarak yansýr. Bir savaþ sahnesinden bir baþka savaþ sahnesine ateþ edilemez ve tasarlanan bir
stratejik kuþatma uygulanýncaya kadar çok kez haftalar, hatta aylar
geçer. Ayrýca, mesafeler o kadar uzaktýr ki, sonunda istenilen nok-
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taya isabet kaydetmek olasýlýðý, ne kadar iyi hazýrlanmýþ olursak
olalým, çok azdýr.
Stratejide bu tedbirlerin, yani, geometrik unsura dayanan
kombinezonlarýn uygulama alaný çok daha dardýr; bunun için de,
bir noktada geçici olarak bile kazanýlan filli bir üstünlüðün deðeri
çok daha fazladýr. Böyle bir üstünlüðün, her hangi bir karþý hareket
korkusu ile hafiflemeden veya tamamen ortadan kalkmadan etkilerini göstermesi için bol bol zamanýmýz vardýr. Bu itibarla, þu gerçeði hiç tereddütsüz kabul edebiliriz ki, stratejide, zaferle sonuçlanan muharebelerin sayýsý ve azameti, bunlarý birbirine baðlayan
büyük hatlarýn biçiminden çok daha önemlidir.
Modern doktrinlerde revaç gören düþünce ise bizimkinin
tam tersidir, çünkü böylelikle stratejiye çok daha büyük bir önem
verilmek istenilmiþtir. Strateji adeta aklýn yüksek bir fonksiyonu
gibi görülmüþ, bu sayede savaþa daha bir soyluluk getirilebileceði,
yeni fikirler ikamesiyle ona daha bilimsel bir nitelik verilebileceði
sanýlmýþtýr. Bize gelince, dört baþý mamur bir teorinin baþlýca görevlerinden birinin bu tür sapmalarý teþhir etmek ve suçlamak [sayfa
260] olduðuna inanýyoruz. Geometrik unsur bu yeni doktrinlerin temel
fikrini oluþturduðundan, daha doðrusu hepsi bu fikirden çýkmýþ
sayýlabileceðinden, bu noktanýn üzerinde özellikle durmak gereðini
gördük.

BÖLÜM XVI

SAVAÞ EYLEMÝNÝN
GEÇÝCÝ OLARAK DURDURULMASI
Savaþý karþýlýklý bir yok etme eylemi olarak düþünecek olursak, iki tarafýn da sürekli olarak ilerlediklerini kabul etmemiz gerekir; fakat ayný zamanda, birbirini izleyen her an için, zorunlu olarak taraflardan birinin bekleme halinde bulunduðunu ve sadece
diðerinin ilerlediðini tasavvur etmemiz gerekir, çünkü þartlar hiç
bir zaman her iki taraf için ayný olmayacak, hiç deðilse öyle kalmayacaktýr. Eninde sonunda, bir deðiþiklik meydana gelecek ve için-
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de bulunduðumuz an taraflardan biri için daha elveriþli olacaktýr.
Ýki baþkomutanýn da bu þartlarý tam olarak bildiklerini farz edecek
olursak, bu durum taraflardan birini harekete geçmeye iterken
diðerini beklemeye sevkedecektir. Böyle olunca da, ilerlemek veya
beklemek ayný zamanda iki tarafýn da yararýna olamaz. Taraflar
arasýndaki bu amaç karþýtlýðý burada genel kutuplaþma ilkemizin
sonucu deðildir ve dolayýsýyla ikinci kitabýn beþinci bölümünde
ileri sürdüðümüz düþünceyi yalanlamaz; bunun nedeni, ayný þeyin,
yani ilerde giriþilecek bir harekâtla durumlarýný iyileþtirme ya da
aðýrlaþtýrma ihtimalinin, iki komutan için de zorlayýcý bir etken
halini almasýdýr.
Þartlarýn bu bakýmdan tamamen eþit olduðunu kabul etsek
bile, hatta karþýlýklý durumlarýný tam olarak [sayfa 261] bilmedikleri
için iki komutanýn böyle bir eþitliði mevcut sayarak aldandýklarýný
farzetsek bile, politik amaçlarýn karþýtlýðý yine de harekâtýn durdurulmasýna engel olacaktýr. Politik bakýmdan, taraflardan biri mutlaka saldýrgan olacaktýr, çünkü iki tarafýn da savunma halinde bulunduðu bir savaþ tasavvur edilemez. Ancak saldýrgan tarafýn müspet, kendini savunan tarafýn ise menfi bir amacý vardýr. O halde
müspet eylem saldýrgan tarafa düþer, çünkü müspet bir amacý ancak bu yoldan gerçekleþtirebilir. Þartlarýn iki taraf için de týpatýp
ayný olduðu hallerde, müspet amaç saldýrgan tarafý harekete iter.
Bu açýdan bakýldýðýnda, savaþ eyleminin durdurulmasý aslýnda eþyanýn tabiatýna, yani savaþýn özüne aykýrýdýr; iki ordu,
baðdaþmaz iki unsur gibi, hiç durmadan birbirlerini yutmak zorundadýrlar: týpký su ile ateþin hiç bir zaman birbirlerini dengelemeyip içlerinden biri tamamen yok oluncaya kadar birbirlerini etkiledikleri gibi. Saatlerce hiç kýpýrdamadan birbirlerine sarýlmýþ vaziyette duran iki güreþçi tasavvur edilebilir mi? Savaþ eyleminin, iyi
kurulmuþ bir saat gibi, sürekli hareket halinde bulunmasý gerekir.
Ne var ki, savaþ, tabiatý gereði ne kadar vahþi olursa olsun, beþeri
zaaflarýn damgasýný taþýr, ve burada saptadýðýmýz çeliþki, yani insanýn bir taraftan tehlikeyi arar ve yaratýrken bir taraftan da ondan
korkmasý, kimseyi þaþýrtmayacaktýr.
Genel olarak askerlik tarihine bir göz atacak olursak, amaca doðru kesintisiz bir yürüyüþün gerçeklere yüzde yüz ters
düþtüðünü, duraklama ve hareketsizliðin savaþta ordunun normal durumunu teþkil ettiðini, hareketin ise bir istisna olduðunu
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görürüz. Bu durum karþýsýnda nerede ise görüþlerimizin doðruluðundan þüpheye düþecektik. Ancak askerlik tarihi genel olarak
ve olaylarýn kabarýk sayýsý bakýmýndan bu kuþkuyu yaratmakta ise
de, bu olaylarýn son dizisi tersine görüþümüzü doðrulamakta ve
durumumuzu kurtarmaktadýr. Fransýz Ýhtilâlinin savaþlarý bunu açýkça göstermekte ve haklý olduðumuzu ortaya koymaktadýr. Bu
savaþlarda, ve özellikle Bonapartýn seferlerinde, savaþ, [sayfa 262] doðal
ve temel yasasý saydýðý yoðun bir dinamizmin doruðuna ulaþmýþtýr.
Bu dinamizm demek ki mümkündür ve mümkün oluðuna göre
zorunludur.
Nitekim, zorunlu olarak eyleme dönüþmeyecek olduktan
sonra, savaþ uðruna harcanan muazzam kuvvetleri mantýken nasýl
haklý gösterebiliriz? Fýrýncý fýrýnýný ancak ekmeðini piþirmek için
yakar; atlar arabaya ancak yola çýkýlmak istenildiði için koþulur.
Savaþýn gerektirdiði o büyük çabalarý sadece düþmanýn da ayný
çabalarý harcamasý için mi harcýyoruz?
Genel ilkeyi ispat etmek için bu kadar yeter. Þimdi de, özel
durumlarla deðil de, özü ile ilgili deðiþikliklerini gözden geçirelim.
Burada, saatin fazla hýzlý veya fazla sürekli hareketini önlemeye yarayan birer iç denge aðýrlýðýna benzetilebilen üç etken söz
konusudur.
Sürekli olarak bir yavaþlatma eðilimi yaratan ve böylece bir
geciktirme faktörü olan birincisi, insan zihnine özgü doðal çekingenlik ve kararsýzlýktýr; çekim deðil iteleme gücünün, yani tehlike
ve sorumluluk korkusunun doðurduðu bir çeþit manevi atalettir.
Savaþýn doðal unsuru ateþtir, yani sýradan insanlarý hantallaþtýran bir unsur; bu itibarla, hareketin sürekli olabilmesi için
itici güçlerin daha kuvvetli ve daha sýk olmasý gerekir. Askerlerin
uðrunda silahlandýrýldýklarý amaç genellikle bu ataleti yenmeye yeterli deðildir; ve bu askerler, kendini savaþta, suda balýk gibi, doðal
ortamýnda hisseden savaþçý ve gözüpek bir komutanýn yönetiminde bulunmuyorlarsa, ya da yukardan gelen büyük bir sorumluluðun baskýsýný omuzlarýnda duymuyorlarsa, duraklama kural, ilerleme istisna olacaktýr.
Ýkinci etken, özellikle savaþta daha belirgin bir hal alan insan kavrayýþ ve muhakemesinin eksikliðidir; çünkü her an içinde
bulunduðumuz durumu tam olarak bilemediðimiz gibi, düþmanýnkini de ancak bir takým tahmin ve faraziyelere dayanarak saptaya-
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biliriz. Dolayýsýyla, iki taraf da çoðu kez ayný durumu kendisi için
elveriþli [sayfa 263] sanabilir: oysa, gerçekte bir tarafýn çýkarý aðýr basmaktadýr. Böylece, ikinci kitabýn beþinci bölümünde söylediðimiz
gibi, her iki taraf da daha uygun bir zamaný kollamakla akýllýca
davrandýðýný sanabilir.
Üçüncü etken, bir kilit gibi, saatin çarkýný durdurur ve zaman zaman harekâtý tamamen sekteye uðratýr: bu savunmanýn,
savunma gücünün üstünlüðüdür. A kendini Bye saldýrmak için
çok zayýf hissedebilir, fakat bu mutlaka Bnin Aya saldýracak kadar güçlü olduðu anlamýna gelmez. Savunmada olan taraf saldýrýya geçmekle sadece üstün gücünü kaybetmekle kalmaz, ayrýca
düþmanýn gücünü arttýrmýþ olur: bunu bir cebir formülü ile ifade
etmek gerekirse, A+B ile A-B arasýndaki fark 2Bye eþittir. Bu itibarla, öyle durumlar olabilir ki, ayný anda kendilerini saldýrýya geçmek için yeteri kadar kuvvetli hissetmeyen iki taraf sahiden saldýrýya geçemeyecek kadar zayýftýrlar.
Böylece savaþ sanatýnýn bünyesinde bile, akýl ve tedbir, aþýrý
tehlikelerden kaçýnma eðilimi etkilerini hissettirirler ve savaþýn ilkel þiddet ve acýmazlýðýný hafifletirler.
Bununla birlikte, bu nedenler eski zaman savaþlarýnýn uzun
inkýta dönemlerini izah etmeye yetmez. Önemli bir nedene dayanmayan bu savaþlarda zamanýn onda dokuzu durgunlukla geçerdi.
Bunun baþlýca nedeni, taraflardan birinin isteklerinin, diðerinin durum ve ruh haletinin savaþýn yönetimi üzerindeki etkileriydi. Bu
konuya, savaþýn özü ve amacý ile ilgili bölümde deðinmiþtik.
Bütün bunlar savaþý tamamen yozlaþtýracak boyutlara
ulaþabilirler. Savaþlar çok zaman silahlý bir tarafsýzlýktan baþka bir
þey deðildir: ya barýþ müzakerelerini desteklemeye yönelik tehdit
edici bir tutum takýnýlýr; ya ýlýmlý çabalarla küçük avantajlar kazanýlmaya çalýþýlýr ve arkasýndan ne gelecek diye beklenir; ya da bir
müttefike karþý nasýlsa giriþilmiþ olan bir taahhüt zoraki olarak yerine getirilmeye çalýþýlýr.
Bütün bu durumlarda, ya çýkarlarýn itici gücü hafiftir, ya
düþmanlýk duygusu zayýftýr, ya da düþmandan pek [sayfa 264] korkulacak bir þey olmadýðý gibi ona fazla zarar vermek de istenilmez.
Kýsaca, kendilerini silkeleyen ve kamçýlayan güçlü nedenler bulunmadýkça, hükümetler tehlikenin fazlasýný göze almazlar. Ýþte
gerçek savaþýn intikamcý ruhunun eksik olduðu ýlýmlý ve sulandý-
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rýlmýþ savaþlar bundan ileri gelir.
Savaþ böyle bir sözde savaþ veya yalancý savaþ haline geldikçe, teorisi de önemini yitirir ve yargýlarý için gereksindiði temel
dayanak ve desteklerden yoksun kalýr; zorunlu unsur giderek azalýr, arýzi unsur giderek çoðalýr.
Buna raðmen, bu türlü bir savaþýn da kendisine özgü bir
mantýðý vardýr; hatta belki de oyunlarý daha çeþitli, daha geniþ kapsamlýdýr. Altýn para ile oynanan kumar, kuruþlarla oynanan bir borsa oyununa dönüþmüþtür. Böyle bir savaþta gösteriþli hareketler,
ileri karakollarda yarý þaka yarýciddi önemsiz boðuþmalar, hiç bir
iþe yaramayan uzun boylu manevralar, siperler ve yürüyüþler aðýr
basar. Sonradan bütün bunlara büyük bir ustalýk gözüyle bakýlýr,
oysa bunun tek nedeni küçücük amaçlar güttüklerinin unutulmasý
ve saðduyunun baþka ne yapacaðýný þaþýrmasýdýr. Ne gariptir ki,
gerçek savaþýn bir çok teorisyenleri malzemelerini bu savaþlarda
bulurlar. Bu aldatmacalar, bu gösteriþler, eski savaþlarýn bu ufak
tefek itiþ kakýþ1arý onlar için bütün teorinin amacý, ruhun madde
üzerindeki hakimiyetinin belirtileridir. Modern savaþlar ise bu zevatýn gözünde vahþi yumruklaþmalardan baþka bir þey deðildir;
bunlardan hiç bir þey öðrenilemez, olsa olsa barbarlýða dönüþü
simgelerler. Bu görüþ, konusunu oluþturan þeyler kadar küçük,
soysuz bir görüþtür. Büyük enerjilerin, büyük tutkularýn bulunmadýðý yerde, ferasetin at oynatmasý kolaydýr. Fakat büyük güçlerin
idaresi, bir geminin dalgalarla çalkalanan fýrtýnalý bir denizden sað
saðlim karaya ulaþtýrýlmasý aklýn çok daha yüksek bir faaliyetini
gerektirmez mi? Bu bir çeþit eskrim, o öteki yüksek savaþ yönetiminde içerilmiþ deðil midir? Bu, geminin üstündeki hareketlerin
geminin kendi hareketine nispetini andýrmaz mý? Bu tür çapsýz savaþ, ancak düþmanýn onun [sayfa 265] icaplarýna uymasý halinde mümkündür. Buna ne zamana kadar uyacaðýný nasýl kestirebiliriz? Fransýz Ýhtilâli, modasý geçmiþ sistemimizin güvenliðini baþýmýza yýkýp
bizi Châlonsdan Moskovaya sürüklememiþ midir? Büyük Frederik ayný þekilde Avusturyalýlarý gafil avlayýp, eski askeri geleneklere
dayanan monarþiyi kökünden sarsmamýþ mýdýr? Yarým yamalak
tedbirler ve zamaný geçmiþ askeri sistemlerle, kendi kuvvetinden
baþka yasa tanýmayan kasýrga gibi bir düþmanýn karþýsýna çýkan
hükümetlerin vay haline! En küçük bir ihmal, faaliyet ve çabalarýn
birazcýk gevþetilmesi bir anda düþmanýn aðýr basmasýna yol açar.
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O zaman artýk bir eskrimcinin tutumunu býrakýp bir atletin tutumuna geçmek kolay deðildir, ve en küçük bir vuruþ her þeyi yere sermeye yeter.
Bütün bu söylediklerimizden çýkan sonuç þudur ki, savaþ
eylemi sürekli ve kesintisiz bir hareket deðil, aralýklý sýçramalarla
ilerleyen bir harekettir; ve çeþitli kanlý olaylarýn arasýnda, iki tarafýn
birbirini kolladýðý, savunma durumuna geçtiði duraklama dönemleri vardýr; ve daha yüksek bir amaç taraflardan birini saldýrýya geçmeye zorlar, ilerlemeyi hedef alan genel bir tutuma sürükler ve
böylelikle davranýþlarýný bir ölçüde deðiþtirir.

BÖLÜM XVII

MODERN SAVAÞIN KARAKTERÝ
Modern savaþýn karakterinin bütün planlar ve özellikle stratejik planlar üzerinde büyük bir etkisi vardýr. Nasýl ki bütün o eski
geleneksel yöntemler Bonapartýn þansý ve cüretkarlýðý karþýsýnda
yýkýlmýþ ve birinci sýnýf devletler nerede ise bir vuruþta yok olmuþlar
ise, ayný þekilde Ýspanyollar da zorlu mücadeleleri ile, milletin [sayfa
266] topyekün silahlanmasýnýn ve büyük çapta ayaklanma tedbirlerinin, ayrýntýlarý bakýmýndan zayýf ve belirsiz bir duruma raðmen, ne
derece etkili olabileceðini göstermiþlerdir. Yine ayný þekilde Rusya
da, 1812 seferinde hem çok büyük boyutlarý olan bir Ýmparatorluðun fethedilemeyeceðini (ki bu zaten bilinen bir þeydir), hem de
nihai zafer ihtimalinin mutlaka kaybedilen muharebeler, baþkentler
ve eyaletlerle orantýlý olarak azalmadýðýný bize göstermiþtir; oysa,
þimdi tersi ispatlanmýþ olan bu ikinci varsayým o zamana dek tüm
diplomatlar tarafýndan mutlak bir ilke olarak benimsenmiþ ve böyle bir durumda, kötü þartlarla bile olsa, gerici bir barýþ anlaþmasý
imzalamanýn zorunlu olduðu sanýlmýþtý. Rusya bize bunun tersini,
yani bir milletin en büyük kuvvetini çok kez kendi ülkesinin sinesinde, ve düþmanýn saldýrý gücü tükendikten sonra gösterdiðini ve
o zamana kadar savunmada iken nasýl büyük bir güç ve enerji ile
saldýrýya geçebileceðini ispatlamýþtýr. Bunlarýn yanýsýra, Prusya da
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(1813), umulmadýk çabalarýn milis kuvvetleri sayesinde bir ordunun
gücünü altý misline çýkarabileceðini ve bu milis kuvvetlerinin ülke
içinde olduðu gibi ülke dýþýnda da dövüþebileceklerini göstermiþtir.
Nihayet bütün bu olaylar þunu da göstermiþtir ki, bir milletin yürek
ve duygularýnýn baþaramayacaðý hiç bir þey yoktur ve milletin bu
manevi gücü onun siyasi ve askeri gücünün temelini teþkil eder.
Hükümetler artýk bütün bunlarý öðrenmiþ olduklarýna göre, bundan böyle çýkacak savaþlarda, ya kendi varlýklarý tehlikede olduðu
için, ya da kendilerini dolu dizgin ihtiraslarýna kaptýrdýklarý için, bu
yeni keþfedilmiþ kaynaklara baþvurmamalarý beklenemez.
Ýki tarafýn da tüm ulusal gücünün bütün aðýrlýðýný koyduðu
bir savaþýn, her þeyin muvazzaf ordularýn karþýlýklý iliþkilerine göre
hesap edildiði savaþlarýn yönetildiði, ilkelerle yönetilemeyeceði açýktýr. Bir zamanlarýn muvazzaf ordularý donanmalara benzerlerdi; kara
kuvvetleri, Devletin geri kalan kýsýmlarýyla iliþkileri bakýmýndan deniz kuvvetlerini andýrýrlardý. Bu yüzden de karadaki savaþ sanatýnda [sayfa 267] deniz savaþlarý taktiðinden bir þeyler bulunurdu, oysa
bugün bu durumdan eser kalmamýþtýr.

BÖLÜM XVIII

GERGÝNLÝK VE DÝNLENME
(Savaþýn dinamik kanunu)

Onaltýncý bölümde gördüðümüz gibi, seferlerin çoðunda duraklamaya ve dinlenmeye ayrýlan zaman harekete ayrýlan zamandan daha fazladýr. Her ne kadar günümüzün savaþlarý, bundan
önceki bölümde belirtildiði gibi, tamamen farklý bir nitelik taþýmakta
iseler de, bu savaþlarda da gerçek eylemin kýsa veya uzun fasýlalarla kesildiklerinde kuþku yoktur. Bu da bizi savaþýn bu iki safhasýný daha yakýndan incelemeye götürmektedir.
Savaþ eylemi duraklama noktasýna geldiði, yani taraflardan
hiç biri müspet bir þey yapmak istemediði takdirde, bir sükunet ve
dolayýsýyla denge hali meydana gelir. Bu en geniþ anlamda bir
dengedir ve sadece maddi ve manevi savaþ güçlerini deðil, bütün
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iliþkileri ve çýkarlarý içine alýr. Taraflardan biri yeni bir müspet amaç
peþinde koþmaya ve bunun için hazýrlýk niteliðinde de olsa harekete geçmeye baþlar baþlamaz ve düþman buna karþý koyar koymaz, güçler arasýnda bir gerginlik, bir gerilim yaratýlmýþ olur; bu
gerginlik bir kararla sonuçlanýncaya, yani taraflardan biri amacýndan vazgeçinceye veya diðeri ona teslim oluncaya kadar devam
eder.
Muharebe kombinezonlarýnýn iki taraf için meydana getirdiði sonuçlara dayanan bu kararý daima þu veya bu yönde bir hareket izler.
Bu hareket, kendi sürtünmesi dahil olmak üzere yenilmesi
gereken güçlükler içinde veya düþmanýn yeni direnme [sayfa 268]
güçleri karþýsýnda tükenince, yeni bir hareket, çoðu kez aksi yönde
bir hareket meydana gelir.
Gerilim, denge ve hareket arasýndaki bu kurgusal (spekülatif) ayýrýmýn pratik hareket üzerinde ilk bakýþta sanýldýðýndan daha
büyük bir önemi vardýr.
Ýstirahat ve denge halinde, çeþitli faaliyetler, özellikle arýzi
sebeplerden doðan ve büyük deðiþiklikleri amaçlamayan faaliyetler görülebilir. Bu çeþit faaliyetler önemli çarpýþmalarý, hatta büyük
meydan muharebelerini kapsayabilir, fakat bunlarýn niteliði ve dolayýsýyla sonuçlarý oldukça farklýdýr.
Gerginlik halinde, karar her zaman daha etkili olur; bunun
nedeni, kýsmen daha büyük bir irade gücü ve þartlarýn daha kuvvetli
bir baskýsý, kýsmen de büyük bir harekete yönelik bütün hazýrlýklarýn tamamlanmýþ olmasýdýr. Böyle bir durumda verilen karar iyice
bastýrýlýp sýkýþtýrýlmýþ bir mayýnýn etkisine benzer; oysa, belki aslýnda ayný derecede önemli olan fakat durgunluk safhasýna raslayan
bir olay açýk havada patlayan bir barut kitlesine benzer.
Tabii gerginlik durumunun da deðiþik þiddet dereceleri vardýr; giderek tam deðilse bile ona yakýn bir durgunluk durumuna
dönüþebilir.
Bu düþüncelerden çýkaracaðýmýz baþlýca ders þu olmalýdýr
ki, gerginlik anýnda alýnacak her tedbir ve karar denge durumunda
alýnacak bir tedbir ve karara oranla çok daha önemli, çok daha
etkindir, ve gerginliðin en yüksek noktasýnda bu etkinlik de doruðuna varýr.
Örneðin, Valmydek* topçu ateþi (20 Eylül 1792), Hochkirch**
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muharebesinden çok daha etkili olmuþtur. [sayfa 269]
Düþmanýn savunamadýðý için silahlarýmýza terk ettiði bir bölgede yerleþmek, daha elveriþli koþullar altýnda bir sonuç elde edebilmek umuduyla düþmanýn sadece geri çekildiði bir bölgeye
yerleþmekten çok daha kolaydýr. Stratejik bir saldýrý planý uygulanýrken, hatalý bir mevzilenme, bir tek yanlýþ yürüyüþ aleyhimizde
kesin sonuçlar doðurabilir; oysa, denge durumunda, düþmanýn
harekete itilmesi için bu hatalarýn çok daha göze batýcý olmasý
gerekir.
Daha önce de iþaret ettiðimiz gibi, geçmiþteki savaþlarýn
çoðu zamanýn büyük bir kýsmý itibariyle bu denge durumunda ya
da uzun aralýklý, çok hafif ve zayýf bir gerginlik durumunda geçer,
dolayýsýyla meydana gelen olaylar pek seyrek olarak büyük sonuçlar doðururlardý. Bunlar çoðu zaman bir kralýn doðum günü
münasebetiyle yapýlan bir geçit töreninden (Hochkirch), askeri
þerefi korumak için yapýlan bir jestten (Kunersdorf) ya da komutanýn kiþisel gururunu tatmin etmekten öteye gitmezdi.
Kanýmýzca, komutanýn bu durumu çok iyi bilmesi ve
davranýþýný buna göre ayarlayacak takta sahip olmasý çok önemlidir, 1806 seferi, bazý hallerde komutanýn bu yeteneklerden ne derece yoksun olabileceðini bize göstermiþtir. Son derece gergin bir
durumda, büyük bir karar almanýn zorunlu bulunduðu ve komutanýn kendisini bütün varlýðý ve bütün gücüyle buna adamasý gereken bir durumda, Franken yönünde yapýlan keþifler gibi öyle tedbirler alýnmýþ ve uygulanmýþtýr ki, bunlar olsa olsa bir denge durumunda düþünülebilecek ufak tefek tedbirlerdi. Ordunun tüm faaliyetini bu karýþýk plan ve tedbirlere yöneltmesi yüzünden, orduyu
kurtarmak için asýl alýnmasý gerekli olan tedbirler gözden kaçmýþtý.
Yaptýðýmýz bu teorik ayýrým ayrýca teorimizi geliþtirmek bakýmýndan da gereklidir. Çünkü saldýrý ile [sayfa 270] savunma arasýndaki iliþkiler ve bu iki yanlý hareketin yürütülmesi konusunda bütün
* Fransanýn kuzeyinde bir kasaba; 20 Eylül 1792 günü Dumouriez ve Kellermann
komutasýndaki Fransýz ordusu burada Prusyalýlarý yenmiþti. Topçu ateþi her iki taraf için
sadece 200 ki-þilik bir zayiata yol açtýðý halde, Prusyalýlar saldýrý planýndan vazgeçmiþ ve
geri çekilmiþlerdi. (A.R.)
** Saksonyada bir kasaba. Yedi Yýl Savaþlarýnda Avusturyalýlar sayý üstünlükleri
sayesinde Büyük Frederiki yenmiþlerdi. Fakat bu zafer kendilerine pahalýya mal olmuþ
ve Frederikin Silezya'ya çekilmesini önleyememiþti. (A.R.)
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söyleyeceklerimiz, gerginlik ve hareket anýnda kuvvetlerin içinde
bulunduðu kriz durumu ile ilgilidir; denge durumunda meydana
gelebilecek bütün faaliyetler ise sadece birer zorunlu sonuç olarak
ele alýnacaktýr. Zira gerçek savaþ bu krizdir, denge durumu ise
onun sadece bir yansýmasýdýr.

DÖRDÜNCÜ KÝTAP

MUHAREBE
(ÇATIÞMA)

Dördüncü Kitap, muharebeye yol açan çatýþmayý incelemektedir. Muharebe, düþmana hakim olmak için doðrudan
doðruya kuvvete baþvurulan andýr: düþmanýn mücadele etme
iradesini ve olanaðýný yok etmek lazýmdýr. Burada, sýrasýyla,
dengenin bozulmasý, muharebenin süresi, karar, esas muharebenin rolü, özellikle beklenilen sonuçlan, yani zaferden stratejik bakýmdan yararlanma veya bir yenilgiden sonra geri çekilme durumu gibi konular iþlenmiþtir.

BEÞÝNCÝ KÝTAP

ASKERÝ KUVVETLER
Beþinci Kitap, güçleri ve terkipleri, çatýþma dýþýndaki durumlarý ve ikmalleri ve genellikle ülke ve arazi ile olan iliþkileri
yönünden askeri kuvvetlere ayrýlmýþtýr. Birbiri ardýndan þu konular incelenmiþtir: ordu, savaþ sahnesi ve [sayfa 271] sefer kavramlarý; güç ve silah iliþkisi; muharebe düzeni ve ordunun
genel olarak düzenlenmesi; öncü birliklerin çeþitli biçimleri;
ordugahlar, yürüyüþler ve konaklama yerleri; ikmal ve iaþe;
temel kavramlarý daha önce Jomini tarafýndan ortaya konulmuþ
olan harekât üsleri ve muhabere hatlarý. Son olarak da, arazi-
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nin niteliði, özellikle hakim tepeler konusu ele alýnmýþtýr.

ALTINCI KÝTAP

SAVUNMA

Altýncý Kitap sýrasýyla þu konularý incelemektedir: saldýrý
ve savunma, savunma kavramý, savunmanýn avantajlarý; taktikte saldýrý ile savunmanýn karþýlýklý iliþkileri; stratejide saldýrý
ile savunmanýn karþýlýklý iliþkileri; saldýrý ve savunmanýn konsantrik ve eksantrik niteliði; stratejik açýdan ve saldýrý ile etkileþmeleri yönünden savunma araçlarýnýn þümulü; daðlýk arazide,
nehir ve su yollarý boyunca savunma; kordon (kuþak), ülke
anahtarý kavramlarý, kanattan saldýrý ve ülke içine doðru derinlemesine gerileme; halk savaþý; savaþ sahnesi kavramý; halkýn
silahlanmasý.

YEDÝNCÝ KÝTAP

SALDIRI

Yedinci Kitap saldýrýya tahsis edilmiþtir. Clausewitz bu
konuda þöyle demektedir: Ýki kavram gerçek bir mantýki çeliþki
meydana getirdikleri, yani her biri diðerinin tamamlayýcýsý olduðu vakit, bunlardan her biri temelde [sayfa 272] diðerini içerir.
Arkasýndan da þunu eklemektedir: Savunmaya iliþkin ilk bölümler öngördükleri noktalarýn hepsinde savunmaya da yeteri kadar ýþýk tutmaktadýr. Bunlarýn dýþýnda sýrasýyla þu konular
incelenmiþtir: saldýrýnýn doruk noktasý; saldýran tarafýn içinde bulunduðu çeþitli durumlar (akarsular, daðlar, ormanlar,
tahkimatlý mevziler gibi engeller önünde, vb.); þaþýrtma hareketleri ve istila; son olarak da, yazarýn zaferin doruk noktasý
dediði saldýrýnýn muhassalasý. [sayfa 273]
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BÖLÜM I

GENEL BAKIÞ
Savaþýn niteliðine ve amacýna ayýrdýðýmýz bölümde, genel
kavramýný ana hatlarýyla belirtmeye, kendisinin dýþýnda kalan unsurlarla iliþkisini saptamaya çalýþmýþ, böylece saðlam bir temel düþünceden hareket etmek istemiþtik. Bu arada konumuzun karþýmýza çýkardýðý çeþitli zorluklarý yenmeye çalýþmýþ ve daha etraflý
olarak incelenmesini sonraya býraktýðýmýz þu sonuca varmýþtýk: düþmanýn yenilmesi, yani silahlý kuvvetlerinin imhasý tüm savaþ eyleminin temel amacýdýr. Bu da bize, hemen arkasýndan gelen bölümde, savaþ eyleminin bunun için kullandýðý tek aracýn muharebe
olduðunu göstermek olanaðýný vermiþti. Böylece, hiç deðilse þimdilik, soruna doðru bir görüþ açýsýndan yaklaþtýðýmýzý sanýyoruz.
Daha sonra, savaþ faaliyetleri sýrasýnda meydana çýkan fakat muharebenin dýþýnda kalan belli baþlý biçim ve iliþkilerin üzerinde ayrý ayrý durduk. Bundan da amacýmýz, bunlarýn deðerini,
kýsmen eþyanýn tabiatýndan, kýsmen askerlik tarihinin deneylerinden çýkararak daha açýk-seçik bir biçimde saptamaktý. Bunun yanýsýra da, aralarýna karýþan bir sürü belirsiz ve müphem fikirleri
ayýklamak ve içlerinden sadece savaþ eyleminin gerçek amacý
olan [sayfa 277] düþman kuvvetlerinin imhasýna yönelik olanlarý gözö-
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nüne sermek istemiþtik. Þimdi bir kez daha savaþý bir bütün olarak
ele alacaðýz, savaþ planýndan ve seferlerden söz edeceðiz. Fakat
bu bizi birinci kitaptaki düþünceleri bir kez daha gözden geçirmeye zorlamaktadýr.
Sorunu bir bütün olarak ele alan bu bölümlerde, en geniþ
kapsamýyla ve en önemli unsurlarýyla stratejinin özü üzerinde durulacaktýr. Stratejinin bu harimi ismetine girerken, doðrusu biraz
çekingenlik duymuyor deðiliz ve bunun haklý nedenleri bulunduðunu sanýyoruz.
Bir yandan, savaþ operasyonlarýnýn insana ilk bakýþta son
derece basit gibi geldiðini görüyoruz. En büyük komutanlarýn
savaþtan nasýl adeta hiç önemsemeden sade bir dille bahsettiklerini, bin bir parçasý ile bu aðýr makinanýn ayarýnýn ve çalýþtýrýlmasýnýn
onlarýn aðzýnda nasýl sadece kendi þahýslarýyla ilgili basit bir iþ þeklini aldýðýný, böylece o dehþetengiz savaþ eyleminin nasýl bir çeþit
düello imiþ gibi kiþiselleþtirildiðini duyuyor ve okuyoruz. Eylemlerinin kah bazý basit fikirler, kah bazý duygusal dürtülerle izah edildiðini görüyoruz. Bu komutanlarýn konularýný nasýl rahat, emin,
adeta umursamaz bir biçimde ele aldýklarýna tanýk oluyoruz. öte
yandan, bir de aklýmýzý kurcalayan olaylarýn, türlü hal ve þartlarýn
haddi hesabý olmayan sayýsýna bakýn; ipin ucunu kaçýrmamak için
katetmek zorunda kaldýðýmýz uzun, adeta sonsuz mesafelere, önümüze çýkan binbir kombinezonun labirentlerine bakýn! Teorinin
bütün bunlarý sistematik bir þekilde, yani açýk seçik ve etraflý olarak, hem eylemi mutlaka yeterli bir nedene baðlayarak, ele almasý
gerektiðini düþünecek olursak, bilgiç bir dogmatizme sürüklenmek, bir takým soyut kavramlarýn içinde bocalayýp durmak ve o
her þeyi bir bakýþta kavrayan büyük komutana hiç bir zaman raslamamak korkusu üstümüze bir karabasan gibi çökecektir. Eðer
teori kurma çabalarýnýn sonucu bu olacaksa, böyle bir iþe hiç
giriþmemek belki de daha isabetli olurdu. Çünkü dehanýn tepeden bakacaðý teori çabucak unutulup gitmeye mahküm olurdu.
Öte yandan, komutanýn o bir [sayfa 278] bakýþta her þeyi kavramasý,
yürüttüðü basit muhakemeler, tüm savaþ eylemini þahsýnda toplamasý, savaþý yönetmenin aslýnda en doðru þekli, hatta savaþ yönetiminin ruhudur: olaylarýn etkisi altýnda kalmak deðil, olaylara hükmetmek isteyen bir kimse için zorunlu olan fikir özgürlüðünü tasavvur etmek ancak bu þartlar altýnda mümkün olabilir.
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Dediðimiz gibi, yolumuza biraz çekinerek devam edeceðiz.
Ancak kitabýmýzýn baþýndan beri kendimize çizdiðimiz yoldan sapmadan ilerlemek zorundayýz. Teori ele aldýðý konularýn tümüne
ýþýk tutmaya yarar, zihnin yolunu daha kolay bulmasýný saðlar. Hatanýn dört bir tarafa ektiði yabani otlarý ayýklamaya, eþyalar arasýndaki karþýlýklý iliþkileri göstermeye, önemli olaný önemsiz olandan
ayýrmaya yarar. Fikirler kendiliðinden, ilke dediðimiz gerçek çekirdeðinde özümlenir ve bir kural teþkil edecek þekilde birbirine zincirlenirse, teori bu görevini yerine getirmiþ olur.
Aklýn temel kavramlar arasýndaki bu yeraltý gezintisinden
kaptýðý þeyler, içerisini yer yer aydýnlatan ýþýk hüzmeleri  iþte teorinin getirdiði! Teori problemleri, çözmek için hazýr formüller vermez; ortaya koyduðu ilkelerle aklýn faaliyetlerini sýnýrlamaz. Sadece aklýn eþyaya ve iliþkilerine bir göz atmasýný saðlar, sonra onu eylemin yüksek bölgelerinde serbest býrakýr, orada kendi doðal yetenekleri ve enerjisi ile doðruyu ve haklýyý tek bir berrak fikir halinde birleþtirmesini ister. [sayfa 279]

BÖLÜM II

MUTLAK SAVAÞ VE GERÇEK SAVAÞ
Savaþ planý tüm savaþ eylemini kapsar; savaþ planý sayesinde bu eylem bütünlük kazanýr, kesin ve nihai bir amaca kavuþur
ve bütün öteki özel hedefler onun içinde erir. Ýnsanlar akýllýca hareket etselerdi, bu savaþla neyi elde etmek istiyoruz? sorusuna bir
cevap bulmadan, hiç bir savaþýn baþlamamasý gerekirdi. Bu savaþýn
nihai gayesidir. Bir de; Bu savaþta ne elde etmek istiyoruz? sorusunu sormak gerekir ki, buna verilecek cevap da ara amaçtýr. Bu
ana fikir savaþýn determinantýdýr ve onun tüm seyrini tayin eder,
araçlarýn kapsamýný ve harcanacak enerjinin ölçüsünü saptar. Etkisi eylemin en küçük ayrýntýlarýna varýncaya kadar kendini hissettirir.
Birinci bölümde, düþmanýn imhasýnýn savaþ eyleminin doðal amacý olduðunu, ve kavramýn salt felsefi sýnýrlarý içinde kalmak
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istediðimiz takdirde savaþýn baþka bir amacý olamayacaðýný söylemiþtik.
Bu fikir hasým taraflarýn ikisi de geçerli olduðuna göre, bundan doðal olarak savaþ eyleminin hiç bir zaman kesintiye uðrayamayacaðý, taraflardan biri tamamen imha edilmedikçe böyle bir
kesintinin meydana gelemeyeceði sonucunu çýkarmak gerekirdi.
Savaþ eyleminin kesintiye uðramasýna iliþkin bölümde, salt
düþmanlýk prensibinin, öznesine, yani insana uygulandýðýnda, savaþý
meydana getiren tüm koþullarýn da etkisiyle, nasýl þiddetini kaybettiðini ve sýnýrlandýðýný göstermiþtik.
Ancak salt bu deðiþiklikler, ilkel savaþ kavramýndan hemen
hemen her yerde büründüðü somut biçime geçmemizi saðlamaya yeterli deðildir. Savaþlarýn çoðu sadece karþýlýklý bir düþmanlýk
olarak görünmekte, bunun etkisi altýnda iki taraf da silaha sarýlmakta, bir yandan kendisini savunurken öte yandan karþý tarafa göz
daðý vermekte [sayfa 280] ve fýrsat buldukça birkaç darbe indirmektedir. Bu bakýmdan, karþýlýklý olarak birbirini yok etmek isteyen iki
unsurun çarpýþmasýndan ziyade, henüz tam anlamýyla birbirine
girmemiþ, sadece aralýklý olarak giriþtikleri küçük vuruþlarla deþarj
olan ayrý ayrý unsurlar arasýnda gerilimler söz konusudur.
Acaba tam bir boþalmayý engelleyen bu iletken olmayan
ortam nedir? Savaþýn felsefi kavramý niçin iþlememektedir? Bu ortam, bir Devletin hayatýnda savaþýn etkisi altýnda kalan çok sayýda
ve çeþitli çýkarlardan, güçlerden ve koþullardan meydana gelir. Bu
dolambaçlý yollarýn arasýnda basit bir muhakeme yürütmek ve mantýki sonuçlar çýkarmak mümkün deðildir. Ýnsan bu labirentin içinde kolayca yolunu þaþýrýr, ve genellikle sert mantýki sonuçlardan
çok o andaki düþünce ve duygularýnýn dürtüsüyle hareket ettiðinden çaresizliðinin, kararsýzlýðýnýn ve tutarsýzlýðýnýn pek farkýna varmaz.
Fakat savaþa karar veren akýl, amacýný bir an olsun gözden
kaçýrmadan, bütün bu koþullarý dikkate almýþ olabilseydi bile, Devlet içindeki diðer ilgililer bu feraseti gösteremezlerdi. Böylece bir
karþýtlýk doðar ve kitlenin ataletinin üstesinden gelebilecek bir güce
ihtiyaç hissedilirdi. Fakat bu güç kendinden beklenileni yerine getirmeye çok kez yeterli deðildir.
Bu tutarsýzlýk iki taraftan birinde ya da her ikisinde kendisini
gösterir ve savaþý salt kavram açýsýndan olmasý gerektiðinden çok
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farklý bir þey haline getirir  iç yapýsýnda birlik bulunmayan melez
bir þey...
Savaþ aþaðý yukarý her yerde bu biçime bürünür, ve biz eðer
günümüzde mutlak savaþ kavramýna týpatýp uygun gerçek savaþa
tanýk olmasaydýk, savaþýn mutlak özü hakkýnda öteden beri söylediklerimizin doðruluðundan kuþkuya kapýlabilirdik. Fakat Fransýz
Ýhtilâlinin baþlattýðý kýsa bir giriþ döneminden sonra, acýmak nedir
bilmeyen Bonapart onu çabucak bu noktaya getirmiþtir. Onunla,
savaþ düþman tümden yok edilinceye kadar bir dakika ara verilmeden, bir saniye kaybedilmeden yürütülmüþ ve [sayfa 281] karþý darbeler birbirini kesiksiz izlemiþtir. Bu olayýn bizi savaþýn ilkel kavramýna geri götürmesinden ve onun katý mantýksal sonuçlarýný dikkate almaya sürüklemesinden daha doðal bir þey olabilir mi?
Þimdi bu görüþle yetinecek, bütün savaþlarý, gerçekte çok
farklý da olsalar, buna göre mi yargýlayacaðýz? Teorinin bütün ister
ve gereklerini de buradan mý çýkaracaðýz?
Bu noktada kesin bir karara varmak gerekir, çünkü savaþ
mutlaka bu tipe uymak zorunda mýdýr yoksa baþka türleri de olabilir mi sorusunu cevaplandýrmadan, savaþ planý konusunda güvenilir hiç bir þey söyleyemeyiz.
Eðer birinci þýkký kabul edecek olursak, teorimiz her bakýmdan mantýksal zorunluluða yaklaþacak, daha bir açýklýk ve tutarlýlýk
kazanacaktýr Fakat o zaman da ta Büyük Ýskenderden Napolyona
kadar cereyan etmiþ olan savaþlar ve Romalýlarýn bazý seferleri
hakkýnda ne demeli? Onlarýn hepsini bir kenara atýp ýskartaya mý
çýkartacaðýz? Bunu yüzümüz kýzarmadan yapabilir miyiz? Daha da
kötüsü, böyle bir yol tuttuðumuz takdirde, önümüzdeki on yýl içinde, teorimize raðmen böyle bir savaþýn çýkabileceðini gözönüne
almamýz ve katý bir mantýða dayanan teorimizin olaylarýn zoru karþýsýnda tamamen yetersiz kaldýðýný kabul etmemiz gerekecektir.
Bu yüzden, savaþý salt kavramýna göre deðil olduðu gibi, gerçekte
karþýmýza çýktýðý gibi, kendisine yabancý olduklarý halde içine
karýþmýþ olan tüm unsurlarýyla birlikte yorumlamamýz ve çözümlememiz gerekir, yani parçalarý arasýndaki doðal atalet ve sürtünmeleri, tümünün tutarsýzlýðýný ve insan aklýnýn belirsizliðini ve çekingenliðini dikkate alarak. Savaþýn ve ona verdiðimiz biçimin, o anda
hüküm süren düþüncelerden, duygulardan ve koþullardan çýktýðýný
teslim etmemiz gerekir; ayrýca, tam bir içtenlikle davranmak isti-
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yorsak, bunun savaþýn mutlak karakteri, yani, Bonapart için de
doðru olduðunu kabul etmek zorunda kalýrýz.
Bunu yaptýðýmýz takdirde, savaþýn baðlý bulunduðu sayýsýz
koþullarýn tümü tarafýndan deðil, bunlardan [sayfa 282] ancak hakim
durumda bulunan bazýlarý tarafýndan oluþturulduðunu ve biçimlendiðini kabul etmemiz gerekir. Bunun da doðal sonucu, savaþýn
bir takým olanaklara, olasýlýklara, iyi veya kötü talihe dayandýðý ve
katý mantýk kurallarýnýn yarar ve etkinliklerini çok kez bu badirenin
içinde yitirdikleridir. Kýsaca, savaþ savaþa bazan daha çok, bazan
daha az benzer!
Teori her ne kadar bütün bunlarý kabul etmek zorunda ise
de, görevi yine de savaþýn mutlak þekline ön planda yer vermek,
yönünü ona bakarak tayin etmektir: ta ki, teoriden bir þeyler öðrenmek isteyen kimse, onu hiç bir zaman gözden uzak tutmamaya kendini alýþtýrsýn, mümkün veya gerekli olan hallerde yaklaþabilmek üzere ona tüm umutlarýnýn ve korkularýnýn gerçek ölçüsü
gözüyle baksýn.
Düþünce ve eylemlerimizin temelinde yatan hakim bir görüþ
ve anlayýþýn, yakýn etkenleri baþka kaynaklardan da gelse, bu düþünce ve eylemlerimize belirli bir ton ve karakter verdiði kesinlikle
söylenebilir: týpký bir ressamýn, üzerine sürdüðü renklerle tablosuna istediði þu veya bu tonu verebilmesi gibi.
Teori bugün bunu etkin bir biçimde yapabiliyorsa, bunu
son savaþlara borçludur. Bizi baþýboþ býrakýlan doðal eðilimlerin
yýkýcý gücü konusunda uyarmýþ olan bu örnekler olmamýþ olsaydý,
teori boþ yere çaba harcamýþ olurdu; bugün artýk herkesin yaþadýðý
ve gerçekleþtiðini gördüðü þeylere kimse inanmazdý.
Baþarýsýzlýk halinde doðacak tepkinin Avrupadaki eski güçler
dengesini altüst edecek kadar þiddetli olacaðýný önceden görebilmiþ
olsaydý, acaba Prusya 1798de 70.000 askerle Fransaya girmeyi
göze alabilir miydi?
Ayný Prusya 1806da, attýðý ilk silahýn mayýný patlayýp havaya
fýrlatacak bir kývýlcým olacaðýný bilmiþ olsaydý, 1806da 100.000 askerlik ordusu ile Fransaya savaþ açabilir miydi? [sayfa 283]
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BÖLÜM III

A. SAVAÞTA PARÇALARIN KARÞILIKLI
BAÐIMLILIÐI
Savaþýn mutlak kavramýný mý yoksa bundan ayrýlan gerçek
biçimlerinden birini mi hedef aldýðýmýza göre, sonucu üzerinde de
deðiþik kavramlar ortaya çýkacaktýr.
Her þeyin doðal ve zorunlu nedenlerin sonucu olduðu mutlak savaþta, olaylar hýzla birbirini izler ve etkiler, tabir caizse aralarýnda nötr bir alan yoktur. Savaþýn özünde mevcut çeþitli etkileþmeler yüzünden*, birbirini izleyen muharebeler dizisi arasýndaki
baðlýlýk yüzünden**, her zaferin mutlaka bir doruk noktasý bulunmasý, bundan sonra bir kayýplar ve yenilgiler döneminin baþlamasý
yüzünden  evet, bütün bu nedenlerle savaþýn ancak tek bir sonucu olabilir ki, o da nihai sonuçtur. Bu sonuca ulaþýlýncaya kadar,
henüz hiç bir þey karara baðlanmamýþ, hiç bir þey kazanýlmamýþ,
hiç bir þey kaybedilmemiþtir. Burada þu noktayý vurgulamamýz
gerekir: sonuç, eseri tamamlar, onu tetvic eder. Bu anlayýþa göre,
savaþ bölünmez bir bütündür, parçalarý (kýsmi sonuçlarý) ancak
bu bütünle iliþkileri bakýmýndan bir deðer taþýrlar. 1812de Moskovanýn ve Rusyanýn yarýsýnýn iþgalinin Bonapart için, ona özlediði
barýþý getirmedikçe, hiç bir deðeri yoktu. Fakat bu onun sefer planýnýn sadece bir parçasýydý; bu planý tamamlamak için bir parçaya
daha gerek vardý, o da Rus ordusunun imhasýydý. Bu sonucun diðer baþarýlara eklendiðini farz edecek olursak, barýþ Napolyonun
avucunun içinde olurdu diyebiliriz  hiç deðilse bu iþlerde kesinliðin söz konusu olduðu ölçüde. Napolyon planýnýn bu ikinci kýsmýný uygulamak fýrsatýný daha iþin baþýnda kaçýrdýðý için, onu sonradan gerçekleþtirmeye [sayfa 284] muvaffak olamadý ve böylece planýnýn tüm birinci kýsmý sadece boþa gitmekle kalmayýp ayrýca mahvýna sebep oldu.
Aþýrý bir uç gibi görülebilecek olan bu görüþün, yani savaþta
sonuçlarýn birbirine baðlýlýðý görüþünün karþýsýnda, baþka bir aþýrý
ucu temsil eden bir görüþ yer alýr: buna göre, savaþ birbirinden
* Birinci Kitap, Bölüm I (Clausewitzin notu).
** Birinci Kitap, Bölüm II (Clausewitzin notu)
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baðýmsýz tek tek sonuçlardan oluþur, bir önceki bir sonrakini etkilemez: týpký poker veya bakara gibi kumarlarda olduðu gibi, her
el ayrý ve kendi baþýna bir bütündür. Dolayýsýyla, böyle bir durumda her þey ayrý ayrý sonuçlarýn toplamýna baðlýdýr ve her iki
tarafýn sayýlarýný, bazý oyunlarda olduðu gibi, bir marközle saymak mümkündür.
Birinci görüþ doðruluðunu eþyanýn tabiatýndan alýyorsa, ikinci
görüþü de tarih doðrular. Çok pahalýya mal olmadan kazanýlabilecek sayýsýz küçük avantajlar vardýr. Savaþýn ilkel unsuru deðiþikliðe
uðradýðý ölçüde, bunlara daha sýk raslanýr; ama nasýl ki birinci
görüþ hiç bir savaþta tam olarak gerçekleþmemiþ ise, ikinci görüþün
de her bakýmdan hakim olduðu ve birincinin tamamen saf dýþý
kaldýðý bir savaþ da görülmemiþtir.
Birinci görüþü benimseyecek olursak, her savaþa daha baþlangýcýndan itibaren bir bütün olarak bakmak ve komutanýn daha
ilk adýmýný atarken bütün yollarýn birleþtiði son hedefi göz önünde
bulundurmasý gerektiðini kabul etmek zorunluluðu doðar.
Ýkinci görüþü benimseyecek olursak, ikinci derecede önemli
sonuçlara kendi baþlarýna yeterli birer amaç olarak bakýlabilir ve
iþin sonu olaylarýn akýþýna býrakýlabilir.
Her iki görüþün de doðru ve olumlu yönleri bulunduðundan, teori ikisinden de vazgeçemez. Ancak ikisinden ayrý ayrý biçimlerde yararlanýr: þöyle ki, birincisi olaylarýn temelinde yatan esas
fikri oluþtururken, ikincisi sadece koþullarýn gerektirdiði bir deðiþiklik
olarak göz önüne alýnýr.
Büyük Frederik, 1742, 1744, 1757 ve 1758 yýllarýnda, Silezyadan ve Saksonyadan Avusturya Ýmparatorluðuna [sayfa 285] doðru
yeni bir saldýrýya geçerken, bunun Silezya ile Saksonyanýn sürekli
olarak Prusyaya katýlmasý sonucunu doðuramayacaðýný bildiði halde, Avusturya Ýmparatorluðunu yýkmak amacýyla deðil de, daha
mütevazi bir amaçla, yani zaman kazanmak ve güçlenmek için bu
harekete giriþmiþ, bu ikincil amaca tüm varlýðýný tehlikeye sokmadan ulaþabileceðini hesaplamýþtý.*
* Eðer Büyük Frederik Kollin savaþýný kazanmýþ ve iki feldmareþali ile birlikte asýl
Avusturya Ordusunu Prag'da esir almýþ olsaydý, bu korkunç bir darbe olur ve belki de Frederiki Avusturya monarþisini yýkmak ve doðrudan doðruya barýþý kazanmak için Viyana
üzerine yürümeye sürüklerdi. O zamana kadar benzeri görülmemiþ olan böyle bir baþarý
(ki bunu günümüzde gördüðümüz baþarýlarla bile kýyaslayabilir, hatta mücadele küçük
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Fakat Prusya 1806da, ya da Avusturya 1805 ve 1809da, daha
da ýlýmlý bir amaç güderek Fransýzlarý Renin ötesine püskürtmek
istemiþ olsalardý, önce baþarý veya baþarýsýzlýk halinde bu ilk adýmý
izleyecek ve barýþa yol açacak olan olaylarý titizlikle incelemeden
böyle bir iþe girmezler, girerlerse akýlsýzlýk etmiþ olurlardý. Böyle bir
durum muhakemesi, hem kendi bakýmlarýndan zaferlerini tehlikesizce nereye kadar götürebileceklerini tayin etmek noktasýndan,
hem de karþý tarafýn zafer koþusunu nasýl ve nerede durdurabileceklerini saptamak noktasýndan son derece gerekli ve zorunlu idi.
Tarihi dikkatle inceleyecek olursak, iki durum arasýndaki
farký anlarýz. XVIII. yüzyýlda Siliezya savaþlarý [sayfa 286] döneminde,
savaþ henüz hükümetlerin iþiydi, halk sadece körü körüne hizmet
eden bir araç olarak kullanýlýrdý; XIX. yüzyýlýn baþýnda ise halk her
iki taraf için de aðýrlýðýný koymaya baþlamýþtý. Büyük Frederikin
karþýsýna çýkan komutanlar hükümetçe belirli bir iþ için görevlendirilmiþ kimselerdi, onun için de baþlýca özellikleri ihtiyatlý ve tedbirli davranmaktý. Oysa, Avusturyalýlarla Prusyalýlarýn hasmý bir kelime ile savaþ tanrýsýnýn ta kendisiydi.*
Bu deðiþik koþullarýn doðal olarak deðiþik düþüncelere yol
açmalarý gerekmez miydi? 1805, 1806 ve 1809 yýllarýnda büyük bir
felaketi sadece bir olanak deðil, büyük bir olasýlýk içinde göstermeleri, ve dolayýsýyla sadece birkaç kaleyi ya da bir eyalet parçasýný hedef alan plan ve tedbirlerden çok daha baþka plan ve tedbirlerin alýnmasýný gerekli kýlmalarý beklenmez miydi bu düþüncelerin?
Oysa, Avusturya da, Prusya da politik havanýn fýrtýnalara gebe
olduðunu hissettikleri ve hýzla silahlandýklarý halde, bu tedbirlerden hiç birini almaya gerek görülmedi. Bir anlamda bunun olanak
dýþý olduðu söylenebilir, çünkü tarih bu iliþkileri henüz tam olarak
ortaya çýkarmamýþtý. 1805, 1866, 1809 seferleri ve ondan sonrakibir Davut (David) ile büyük bir Câlüt (Goliath) arasýnda cereyan ettiðine göre, onlardan
daha da parlak ve eþsiz bir zafer sayabiliriz), muhtemelen bu bir tek muharebenin kazanýlmasý sonucunda gerçekleþebilirdi. Fakat bu bizim yukarda söylediklerimizi yalanlamaz,
çünkü bu Kralýn zaten baþtanberi güttüðü amaçla ilgilidir. Düþman ordusunun kuþatýlmasý
ve esir edilmesi hesaplanmasýna imkan olmayan bir olaydý, ve Kral bunu, hiç deðilse
Avusturyalýlarýn bizzat kendi hatalarý yüzünden Prag'da düþtüklerl kötü durum buna fýrsat
verinceye kadar, hiç düþünmemiþti. (Clausewitzin notu).
* Napolyon (P.N.)
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lerdir ki, mutlak anlamdaki modern savaþý, bütün o tahrip edici
enerjisi ile, daha kolay kavramamýzý mümkün kýlmýþlardýr.
Teorinin istediði þudur ki, her savaþýn baþýnda, o savaþýn
niteliði ve ana çizgileri, politik koþullara ve politik iliþkilere göre,
hiç deðilse en yakýn bir olasýlýk olarak belirlensin. Savaþýn niteliði,
bu olasýlýða göre, mutlak savaþa ne kadar yaklaþýrsa; ne kadar çok
muharip Devletlerin tümünü kapsayýp onlarý girdaba sürüklerse;
olaylar o derece birbirine baðlý olur, fakat ayný zamanda sonunu
düþünmeden ilk adýmý atmak da o derece tehlikeli olur. [sayfa 287]
B. SAVAÞIN AMACININ BÜYÜKLÜÐÜ
VE HARCANACAK ÇABALAR HAKKINDA
Düþmana karþý uygulayacaðýmýz zorlayýcý tedbirler, gerek
kendimizin gerek onun politik amaçlarýnýn boyutlarý ile orantýlý olacaktýr. Bu iki nicelik, önceden bilindikleri ölçüde, her iki tarafýn çabalarýnýn ölçüsünü tayin ederler; ancak bunlarý kesinlikle bilmek
her zaman mümkün olmaz, bu da taraflarýn deðiþik ve farklý araçlara
baþvurmalarýna yol açan nedenlerin baþýnda gelir.
Devletlerin durumu ve içinde bulunduklarý koþullar birbirine benzemez; bu da ikinci bir neden olabilir.
Hükümetlerin irade gücü, karakteri ve yetenekleri de ayný
deðildir, bu da üçüncü bir nedendir.
Bu üç unsur, düþmandan beklenebilecek direnme gücünün hesabýna belirsizlik getirir. Dolayýsýyla saptamamýz gereken
hedef ve kullanmamýz gereken araçlar bakýmýndan da tereddüt
içinde kalýrýz.
Savaþta yetersiz çabalar sadece baþarýsýzlýða yol açmakla
kalmayýp kesin bir yenilgiye de sebep olabileceðinden, iki taraf da
karþýlýklý olarak birbirini alt etmeye çalýþmak zorundadýr. Bu da
karþýlýklý bir eyleme yol açar.
Böyle bir noktayý saptamak mümkün olsaydý, bu belki bizi
çabamýzý son noktasýna kadar harcamaya sürükleyebilirdi. Ama
bu takdirde politik isterlere yeteri kadar önem vermemiþ olurduk,
araçlarla amaç arasýndaki iliþki kaybolurdu. Çoðu kez de bu aþýrý
çaba harcama eðilimi þartlarýn karþýt aðýrlýðý altýnda ezilirdi.
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Demek oluyor ki, bir savaþý göze alan taraf ortalama bir tutum içinde kalmalý, ancak politik amacýný gerçekleþtirmeye yetecek kadar güçler kullanmalý ve savaþtaki hedefini de buna göre
saptamalýdýr. Bu ilkeyi uygulayabilmek için de, her hangi bir sonucun mutlak zorunluluðunu kabul etmekten vazgeçmeli, uzak ihtimalleri hesaplarýnýn dýþýnda býrakmalýdýr.
Ýþte aklýn faaliyeti bu noktada teorik bilimler, mantýk ve matematik alanýný terk edip geniþ anlamda bir sanat [sayfa 288] haline gelir: yani, sayýsýz nesnelerin ve koþullarýn içinden, içgüdüsel bir yargý
ile, en önemli ve en kesin olanlarýný ayýrmak yeteneði. Bu içgüdüsel yargý, kuþkusuz, þeyler ve iliþkiler arasýnda bir çeþit önsezi ile
bir kýyaslama yapmak, içlerinde uzak ve önemsiz olanlarý bir yana
býrakýp yakýn ve önemli olanlarý, salt bir mantýki muhakeme ile yapýlabileceðinden daha çabuk bulup meydana çýkarmaktýr.
Savaþ için seferber edilmesi gerekli araçlarýn miktarýný saptamak için, hem kendi açýmýzdan hem de düþmanýn açýsýndan savaþýn politik amacýna bakmak gerekir. Kendi gücümüzü ve durumumuzu olduðu kadar, düþman Devletinin de gücünü ve durumunu gözden geçirmemiz gerekir. Ayrýca düþman hükümetinin
ve halkýnýn karakterini ve yeteneklerini göz önünde bulundurmak
ve ayný deðerlendirmeyi kendi yönümüzden de yapmak gerekir.
Nihayet, diðer Devletlerin politik iliþkilerini ve savaþýn bu Devletler
üzerindeki etkisini hesaba katmamýz gerekir. Bu çeþitli koþullarýn
ve çeþitli iliþkilerinin saptanmasýnýn kolay bir þey olmadýðý, tersine
çok karýþýk ve zor bir iþ olduðu meydandadýr. Ancak bir deha kývýlcýmý doðru olaný bir bakýþta keþfedebilir, yoksa akademik ve metodolojik bir inceleme bu karmakarýþýk durumlarýn hiç bir zaman
üstesinden gelemez.
Bu anlamda, Bonapart bunun Newtonu bile þaþkýna çevirecek bir cebir problemine benzediðini söylemekte tamamen haklýydý.
Koþullarýn boyutlarý ve çeþitliliði ile alýnacak isabetli tedbirler konusundaki belirsizliðin olumlu bir sonuca varmak ihtimalini
son derece güçleþtirdiði bir gerçekse de, unutmamak gerekir ki,
meselenin önemi durumun karmaþýklýðýný ve zorluðunu arttýrmamakla birlikte onu çözmenin meziyetini büyütür. Sýradan insanlarda, tehlike ve sorumluluk akli melekelerin özgürlüðünü ve faaliyetini arttýrmaz, azaltýr; yok eðer bu faktörler muhakeme kabiliyetini
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güçlendirir, ona kanat takarsa, o zaman karþýmýzda olaðanüstü
zeki ve akýllý bir insan var demektir.
O halde, ilk baþta kabul etmemiz gereken þey, [sayfa 289]
yaklaþmakta olan bir savaþ üzerinde, saptanmasý gerekli amaç ve
kullanýlacak araçlar üzerinde bir yargýya varabilmek için, önce bütün
hal ve þartlarý eksiksiz olarak incelememizin kaçýnýlmaz olduðudur. Bunlarýn arasýnda o ana özgü unsurlar da vardýr. Gözden uzak
tutmamamýz gereken ikinci nokta da, bu kararýn, savaþta alýnacak
bütün kararlar gibi, salt objektif olamayacaðý, hükümdarlarýn, Devlet adamlarýnýn ve komutanlarýn bu sýfatlar tek bir kiþi üzerinde
toplansýn veya toplanmasýn akli ve ahlaki yetenekleri tarafýndan
belirlenmesi gerektiðidir.
Devletlerin zamana ve koþullara göre içinde bulunduklarý
genel iliþkilere bakacak olursak, mesele daha genel bir nitelik kazanýr ve soyut bir biçimde incelenmeye daha elveriþli bir hal alýr.
Bu noktada tarihe bir göz atmamýza izin verilsin.
Yarý-uygar Tatarlar, eski çaðlarýn Cumhuriyetleri, feodal senyörler ve Orta çaðlarýn ticaretle uðraþan siteleri, XVIII. yüzyýlýn krallarý,
savaþý kendilerine özgü yöntemlerle, ayrý ayrý biçimlerde, farklý araç
ve amaçlarla yürütmüþlerdir.
Tatar sürüleri yerleþecek yeni yerler aramýþlardýr. Çoluk çocuk ve kadýnlarý ile milletçe yürüyüþe geçerlerdi; bu itibarla sayýca
bütün ordulardan daha büyüktüler ve amaçlarý düþmaný egemenlikleri altýna almak ya da bulunduðu yerden söküp atmaktý. Eðer
yüksek bir uygarlýk düzeyi böyle bir durumla baðdaþabilseydi, kýsa
zamanda önlerine çýkan her þeyi yýkmaktan geri kalmazlardý.
Roma dýþýnda kalan eski çað Cumhuriyetlerinin geniþ arazileri yoktu. Ordularý daha da küçüktü, çünkü halkýn büyük kitlesi
bunlarýn dýþýnda kalýyordu. Sayýlarý çok fazlaydý, ve birbirlerine o
kadar yakýndýlar ki, doðanýn genel yasasýna göre ayrý ayrý küçük
parçalarýn daima girdikleri doðal denge durumunda, büyük giriþimleri ister istemez engellerle karþýlaþýrdý; onun için savaþlarý açýk
araziyi yakýp yýkmaktan, talan etmekten ve ilerisi için kendilerine
[sayfa 290] bir nüfuz sahasý saðlamak üzere tek tük þehirleri iþgal etmekten öteye gitmezdi.
Bu konuda tek istisnayý Roma teþkil eder, o da tarihinin
sonraki dönemlerinde. Uzun süre Roma da ganimet ve müttefikler
saðlamak amacýyla komþularýna karþý küçük çetelerle geleneksel
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savaþlar sürdürdü. Sonra kurduðu ittifaklar sayesinde büyüdü, geniþledi ve yavaþ yavaþ bütün komþu ülkeleri, onlarý doðrudan doðruya iþgal etmeden bir bütün halinde birleþtirdi. Ancak bu þekilde
Ýtalyanýn tüm güneyine yayýldýktan sonradýr ki gerçekten istilacý
bir Devlet olarak geliþmeye baþladý. Kartaca düþtü, Ýspanya ve Galya fethedildi, Yunanistan boyun eðdi, ve Roma hakimiyeti Mýsýra
ve Asyaya yayýldý. Bu dönemde Romanýn askeri gücü çok büyüktü,
fakat askeri çabalarý ayný ölçüde büyük deðildi. Güçleri zenginleri
tarafýndan destekleniyordu; artýk ne eski Cumhuriyetlere ne de
kendi eski haline benziyordu. Yalnýz kalmýþtý.
Ýskenderin savaþlarý da, kendi tarzlarýnda, özelliði olan savaþlardý. Mükemmel teþkilatý ile temayüz eden küçük bir ordunun
baþýnda Asya Devletlerinin köhne yapýlarýný yýktý. Yorulmak bilmez
ve korkusuz çabalarýyla Asya kýtasýna geniþliðine yayýldý ve Hindistana kadar girdi. Baþka hiç bir Cumhuriyet bu iþi baþaramazdý.
Ancak bir anlamda kendi kendisinin paralý askeri olan bir kral bunu bu kadar çabuk yapabilirdi.
Orta çaðlarýn büyük ve küçük krallýklarý savaþlarýný feodal
haklarýna dayanarak topladýklarý askerlerle sürdürdüler. Her þey
kýsa zamanda olup bitiyordu; bu kýsa süre içinde yapýlamayan þeylere imkansýz gözü ile bakýlýyordu. Feodal gücün kendisi de derebeyliðin, vasallýk sisteminin örgütlenmesine dayanýyordu. Birliðini
oluþturan baðlar kýsmen yasal bir yükümlülük, kýsmen gönüllü bir
sözleþmeydi; tümü gerçek bir konfederasyondu. Silahlar ve taktikler kuvvetin hakkýna, ferdi çarpýþmalara dayanýyor ve bu yüzden
büyük birliklerin hareketine uygun [sayfa 291] düþmüyordu. Gerçekten, Devletin birliði hiç bir dönemde bu kadar zayýflamamýþ ve
yurttaþ kiþi olarak bu kadar baðýmsýz olmamýþtý. Bütün bunlar o
çaðýn savaþlarýna büyük bir özellik veriyordu. Savaþlar çabucak
olup bitiyor, arazide çok az vakit kaybediliyor, savaþ düþmana boyun
eðdirmekten çok onu cezalandýrmak amacýný güdüyordu. Küçük
ve büyük baþ hayvanlarý zaptediliyor, þatolarý yakýlýyor ve hemen
geri dönülüyordu.
Büyük ticaret kentleri ve küçük Cumhuriyetler condottleri
(ücretli askerler) kullanýyorlardý. Bu pahalýya mal oluyor, dolayýsýyla ordularýn askeri gücü sýnýrlý kalýyordu. Çarpýþmalarýn þiddeti ve
yoðunluðu bakýmýndan sonuç daha da olumsuzdu; paralý askerler
muharebe meydanýnda fazla bir enerji ve atýlganlýk gösteremiyor,
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çarpýþmalar genellikle bir gösteriþ olmaktan öteye gidemiyordu.
Bir kelime ile, nefret ve düþmanlýk duygularý Devletleri toptan seferber edemiyor, bir ticaret ve kazanç konusuna dönüþüyordu. Savaþ tehlikeli bir iþ olmaktan çýkýyor, gerçek niteliðini yitiriyor, savaþ
sanatýnýn ilkelerini uygulamaya imkan kalmýyordu.
Derebeylik sistemi, giderek gelirli bir toprak egemenliðinde
yoðunlaþýyordu. Devleti birleþtiren baðlar gevþiyordu. Kiþilerin hizmet ve faaliyetleri maddi yükümlülüklere dönüþüyor, para giderek
bunlarýn yerini alýyor ve feodal askerlik düzeni paralý ordular biçimini alýyordu. Condottieriler bu dönüþümün halkalarýný meydana getiriyor ve böylece bir süre için en güçlü Devletlerin aletleri
oluyorlardý. Fakat bu durum çok sürmedi, belirli bir süre için kiralanan asker çok geçmeden sürekli paralý asker haline geldi ve
sonuç olarak Devletlerin askeri gücü, Devlet hazinesinden beslenen muvazzaf bir ordu biçimini aldý.
Tabii aðýr aðýr bu aþamaya yönelen geliþmeler, üç türlü askeri gücün çeþitli kombinezonlarýna yol açtý. IV. Henri zamanýnda,
feodal kontenjanlarýn, condottierilerin ve sürekli ordularýn bir arada kullanýldýklarýný görürüz. Condottieriler varlýklarýný Otuz Yýl Savaþlarý dönemine kadar [sayfa 292] dar sürdürdüler; hatta XVIII. yüzyýlda
bile bunlarýn ufak tefek kalýntýlarýna raslamak mümkündür.
Avrupa Devletlerinin bu çeþitli dönemlerdeki diðer iliþkileri
de, askeri güçleri gibi, özellikler taþýyorlardý. Genel olarak, Avrupa
kýtasý bir takým küçük Devletlere ayrýlmýþ, bunlarýn bir kýsmý iç
anlaþmazlýklar içinde bocalayan, bir kýsmý merkezi iktidarlarý sýnýrlý ve belirsiz küçük krallýklardan oluþuyorlardý. Bu Devletlere gerçek birer politik birlik gözüyle bakmaya imkan yoktu; bunlar daha
ziyade gevþek baðlarla tutturulmuþ birer güçler topluluðu idi. Bu
itibarla, bu Devletleri, basit mantýk kurallarýna göre hareket eden
bilinçli varlýklar olarak telakki etmeye de imkan yoktu.
Orta çaðlarýn dýþ politikasýna ve savaþlarýna bu açýdan bakmamýz gerekir. Örneðin, Roma Germen Ýmparatorlarýnýn beþ yüzyýl boyunca sürekli olarak Ýtalyaya yaptýklarý seferleri düþünecek
olursak, bunlardan hiç birinin bu ülkenin temelli olarak iþgaline
yol açmadýðýný, hatta buna ciddi olarak teþebbüs bile edilmemiþ
olduðunu görürüz. Bu durumu durmadan tekrarlanmýþ bir hata
olarak, kökeni dönemin özelliðine dayanan yanlýþ bir görüþ olarak
kabul etmek kolaydýr; ancak belki bunun, bugün bir ölçüde anlay-
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abildiðimiz fakat hiç bir zaman onlarla bizzat karþýlaþan insanlar
kadar kolaylýkla gözümüzün önünde canlandýramayacaðýmýz bin
bir önemli nedenden ileri geldiðini kabul etmek akla daha yakýndýr. Bu kaostan çýkan büyük Devletler güçlenmek ve örgütlenmek
için zamana muhtaç olduklarý sürece, bütün güçlerini ve enerjilerini bu noktaya toplamak zorundaydýlar; dýþ savaþlarýnýn sayýsý azdý
ve meydana gelenler de henüz politik birliðini perçinlememiþ bir
Devletin damgasýný taþýmaktaydý.
Ýlk savaþlar Fransa ile Ýngiltere arasýnda baþladý, fakat Fransayý o dönemde gerçek bir krallýk saymaya imkan yoktur: düklüklerden ve kontluklardan oluþan bir topluluktu. Ýngiltereye gelince,
biraz daha fazla birlik görünümü içinde olmasýna karþýn, o da hâlâ
feodal örgütlenmeye [sayfa 293] karþý mücadele ediyor ve bir sürü iç
gailelerle uðraþýyordu.
XI. Louis zamanýnda, Fransa iç birliðe doðru en büyük adýmýný attý; VIII. Charlesýn saltanatý sýrasýnda, Ýtalyada istilacý bir güç
olarak görünmeye baþladý; XIV. Louis döneminde ise, Devleti ve
sürekli ordusunu en yüksek mükemmellik düzeyine eriþtirmiþti.
Ýspanya, Katolik Ferdinand tarafýndan tesadüfi evlilik baðlarý
sayesinde birleþtirildi; V. Carlos Þarlkent zamanýnda, birdenbire, Ýspanya, Burgonya topraklarý, Almanya ve Ýtalyanýn birleþmesinden
doðan büyük Ýspanyol monarþisi ortaya çýktý. Bu dev Ýmparatorluk,
birlik ve iç politik kaynaþma bakýmýndan olan eksiðini para ile
kapatýyordu. Sürekli ordusu ilk kez Fransanýn sürekli ordusu ile
çarpýþtý. Þarlkenin istifasýndan sonra, Ýspanyol devi, Ýspanya ve Avusturya olmak üzere ikiye ayrýldý. Avusturya, Bohemya ve Macaristanýn
ilhakýyla kuvvetlenince, Germen Konfederasyonunu küçük bir tekne gibi peþinden sürükleyen büyük bir güç olarak çýktý dünya
sahnesine.
XVII. yüzyýlýn sonu, XIV. Louisnin çaðý, XVIII. yüzyýldaki biçimiyle muvazzaf askeri güçlerin doruðunu temsil eden tarihi dönem sayýlmalýdýr. Bu askeri güç paraya ve gönüllü askerlere dayanýyordu. Devletler artýk tam bir birlik içinde örgütlenmiþlerdi. Hükümetler de, tebaalarýnýn kiþisel borçlarýný vergi haline dönüþtürerek
bütün güçlerini hazinelerinde toplamýþlardý. Sosyal ilerlemelerin
hýzý ve sürekli hükümet reformlarý sayesinde, bu güç eskisine oranla çok büyümüþtü. Fransa birkaç yüz bin kiþilik muvazzaf ordusu
ile sahneye çýkýyor ve öteki Devletlerde ayný þekilde kendisini izli-
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yorlardý.
Devletlerin diðer iliþkileri de deðiþmiþti. Avrupa bir düzine
kadar krallýk ile bir iki Cumhuriyete ayrýlmýþtý. Bundan böyle artýk
bu Devletlerden ikisinin aralarýnda tek baþlarýna savaþabileceklerini,
ve eskiden olduðu gibi bütün öteki Devletlerin iþin içine karýþmayacaklarýný tasavvur etmek mümkündü. Politik iliþkilerde henüz çok
çeþitli [sayfa 294] kombinezonlara yer vardý, ama bunlarý zaman zaman, olasýlýk derecelerine göre, gözden geçirip kestirmek mümkündü.
Ýç iliþkiler hemen hemen her yerde monarþi biçiminde karar
kýlmýþtý. Ýmtiyazlý zümrelerin veya sýnýflarýn haklarý ve nüfuzlarý giderek ortadan kalkmýþ ve Hükümet dýþ iliþkilerinde Devleti temsil
eden bir bütünlük kazanmýþtý. Artýk elveriþli bir araç ve kendi baþýna
buyruk bir irade sayesinde savaþýn teorik kavramýna uygun bir
biçim alabileceði zaman gelmiþti.
Ýþte bu dönemde üç yeni Ýskender ortaya çýktý: Gustaf Adolf,
XII. Charles ve Büyük Frederik. Üçünün de amacý, küçük fakat son
derece disiplinli ordularý sayesinde, küçük Devletlerini büyük krallýklar haline getirmek ve karþýlarýna çýkan tüm engelleri devirmekti. Eðer sadece Asya Devletleri ile uðraþmak zorunda kalmýþ olsalardý, Ýskendere daha da çok benzeyeceklerdi. Her halükarda; savaþtan bekledikleri þeyler bakýmýndan kendilerini Bonapartýn öncüleri sayabiliriz.
Ne var ki, savaþ, güç ve kararlýlýk bakýmýndan bir yandan
kazandýklarýný öbür yandan kaybediyordu.
Ordular hazineden besleniyorlardý, hükümdarlar ise hazineyi kendi keseleri sayýyor, hiç deðilse halka deðil, hükümete ait
bir kaynak olarak kabul ediyorlardý. Öteki Devletlerle iliþkiler tek
tük ticari konular dýþýnda, genellikle sadece Hazineyi veya hükümeti ilgilendiriyor, halký ilgilendirmiyordu, hiç deðilse düþüncelerin
eðilimi her yerde bu doðrultudaydý. Dolayýsýyla hükümetler kendilerini geniþ topraklarýn sahipleri ve yöneticileri sayýyor, kiracýlarýn
çýkarlarýný gözetmeye lüzum görmeden bu topraklarý durmadan
geniþletmeye bakýyordu. Barbarlarýn akýnlarý sýrasýnda her þey olan,
eski çaðlarýn Cumhuriyetlerinde ve Orta çaðlarda ise büyük bir rol
oynayan halk (tabii halk deyiminden sadece yurttaþlýk haklarýna
sahip olanlarý anlarsak), XVIII. yüzyýlda artýk bir hiçti. Olsa olsa, erdemleri ve eksiklikleri nedeniyle halkýn savaþ üzerinde dolaylý bir
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etkisi bulunduðu söylenebilirdi.
Böylece, hükümet halktan koptuðu ve kendisini [sayfa 295] Devlet saydýðý ölçüde, savaþ salt bir hükümet iþi olmaya baþladý. Hükümet, kasalarýndaki paralar, ve kendi ülkesiyle komþu ülkelerden
devþirdiði iþsiz güçsüz serserilerle savaþý yürütüyordu. Bu durumun sonucu olarak, hükümetin elindeki araçlarýn kesin denilebilecek sýnýrlarý oluyor ve bunlarý iki taraf için de, hem kapsam hem
süre bakýmýndan, önceden saptamak olanaðý bulunuyordu: bu da
savaþý en korkulu unsurundan, yani çabalarý son haddine vardýrma eðiliminden ve buna baðlý gizli olasýlýklar dizisinden yoksun
býrakýyordu.
Düþmanýn mali olanaklarý, hazinesinin durumu, itibarý ve
ordusunun büyüklüðü aþaðý yukarý biliniyordu. Savaþýn patlak verdiði anda bu durumunda kayda deðer bir geliþme beklenemezdi.
Devlet düþman gücünün sýnýrlarýný bildiði için kendini mutlak bir
yenilgiye karþý bir ölçüde emniyette hissediyor, ve bu arada kendi
gücünün de sýnýrlarýný bildiði için niyet ve amaçlarýnda ölçüyü kaçýrmýyordu. Düþman tarafýndan gelebilecek bir aþýrýlýða karþý korunmuþ olduðuna göre, kendisinin de aþýrýlýða kaymayý göze almasýna
gerek yoktu. Bu yönde bir zorunluluk söz konusu olmayýnca, geriye cesaret ve ihtirasýn itici gücü kalýyordu. Fakat buna karþý da
Devletin politik iliþkileri bir denge unsuru teþkil ediyordu. Ordularýna bizzat kumanda eden krallar bile savaþ aracýný ihtiyatla kullanmak zorundaydýlar. Ordu daðýlacak, çözülecek olursa, yenisini bulmak imkansýzdý ve ordunun dýþýnda baþka hiç bir þey yoktu. Bu
yüzden bütün giriþimlerde son derece temkinli davranmak gerekiyordu. Ancak kesin bir üstünlük kendiliðinden ortaya çýkar gibi
göründüðü zamandý ki, krallar veya kamuya çýkar gibi göründüðü
zamandýr ki, krallar veya komutanlar bu pahalý aracý kullanmaya
yanaþýyorlardý. Böyle bir fýrsatý yaratmak ise büyük komutanlara
vergiydi. Fakat fýrsat çýkýncaya kadar, her þey sanki bir boþluk içinde yüzerdi; harekete geçmek için hiç bir sebep yoktu; bütün güçler,
yani bütün niyetler, olduklarý yerde dururdu. Baþlangýçtaki saldýrganlýk niyetleri tedbir ve ihtiyat içinde eriyip giderdi. [sayfa 296]
Böylece savaþ, gerçek özü bakýmýndan, zaman ile tesadüfün kâðýtlarý karýþtýrdýðý bir oyuna dönüþtü. Fakat anlamý bakýmýndan, biraz daha gerilimli bir diplomasiden baþka bir þey deðildi;
isterseniz buna, muharebe ve kuþatmalarýn diplomatik notalarýn
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yerini tuttuðu biraz daha sert ve enerjik bir müzakere biçimi de
diyebilirsiniz. En hýrslý olanlarýn bile amacý, barýþ görüþmelerinde
koz olarak kullanabilecekleri birkaç küçük avantaj kazanmaktan
ileri gitmezdi.
Savaþýn bu cýlýz ve sýnýrlý biçimi, yukarda söylediðimiz gibi,
dayandýðý dar tabanýn sonucuydu. Gustaf Adolf, XII. Charles ve Büyük Frederik gibi seçkin komutan ve krallarýn, kendileri kadar seçkin ordularýn baþýnda, olaylarýn genel düzeyinin çok daha üstüne
çýkamamýþlar ve ölçülü sonuçlarla yetinmek zorunda kalmýþlar ise,
bunun nedenini Avrupadaki güçler dengesinde aramak gerekir.
Eskiden bir sürü küçük Devletlerin içinden bir tanesinin birdenbire
büyümemesi için, yakýnlýk, temaslar, aile baðlarý, þahsi dostluklar
gibi dolaysýz ve doðal çýkarlar sayesinde elde edilen þeyler, Devletlerin büyüdüðü ve merkezlerinin birbirinden uzaklaþtýðý bugünkü
dönemde diplomasi sanatýnýn daha ince ve ustalýklý bir þekilde
kullanýlmasýyla elde edilmektedir. Politik çýkarlar, sempatiler ve
anti-patiler ince bir sistem halinde geliþmiþtir. Bunun sonucu olarak ortaya öyle bir durum çýkmýþtýr ki, Avrupada bir top atýþý iþitilmeye görsün, bütün hükümetler hemen olup bitenlerle ilgilenmeye baþlarlar.
Bu itibarla, dünyaya gelecek yeni bir Ýskender iyi bir kýlýcýn
yanýsýra ayrýca kuvvetli bir kaleme sahip olmak zorundadýr; ve bu
takdirde bile, fetihlerinde çok ileri gidebileceði þüphelidir.
Fakat XIV. Louis, Avrupadaki kuvvetler dengesini bozmaya
çalýþtýðý, ve daha XVII. yüzyýlýn sonlarýnda kendisine karþý beslenilen düþmanlýk duygularýný umursamayacak bir noktaya ulaþtýðý halde, savaþlarý týpký eski savaþlar gibiydi ve kullandýðý yöntemlerin
geleneksel yöntemlerden [sayfa 297] hiç bir farký yoktu; ordusu kuþkusuz Avrupanýn en büyük ve en zengin hükümdarýnýn ordusu
olduðu halde, niteliði bakýmýndan öteki ordulardan tamamen farksýzdý.
Tatarlarda, eski Asya halklarýnda ve hatta Orta çaðlarda o
kadar büyük bir rol oynayan yaðma ve talanlar artýk zamanýn ruhuna uymuyordu. Bunlara haklý olarak gereksiz bir barbarlýk gözüyle
bakýlýyor, misillemeler davet edebileceði, ve düþmanýn hükümetinden çok halkýna zarar verdiði, bu itibarla uluslarý uygarlýk yolunda yüzyýllarca geri býrakmaktan baþka hiç bir iþe yaramadýðý ileri
sürülüyordu. Bu itibarla savaþ gittikçe daha geniþ ölçüde, hem
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araçlarý hem de amacý bakýmýndan, salt orduya dayanmaya baþladý.
Ordu, kaleleri ve hazýrlanmýþ müstahkem mevkileri ile, Devlet içinde Devlet oldu ve savaþ unsurunu giderek bünyesinde eritti. Tüm
Avrupa bu geliþme karþýsýnda seviniyor ve onu ilerleme ruhunun
bir neticesi sayýyordu. Bu yanlýþ bir yargýydý, çünkü insan aklýnýn
ilerlemesi hiç bir zaman abes bir sonuca, örneðin iki kere ikinin
beþ ettiði sonucuna yol açamaz; fakat deðiþikliðin halk için yararlý
bir etkisi oldu. Yalnýz þu da yadsýnamaz ki, savaþ bu sayede daha
geniþ ölçüde bir hükümet iþi haline geldi ve halkýn çýkarlarýndan
daha da uzaklaþtý. Saldýrýya geçen Devletin savaþ planý bu dönemde genellikle düþman eyaletlerinden bir kaçýný iþgal etmekten ibaretti; savunmada kalan tarafýn planý ise düþmanýn kalelerinden
birini eline geçirmek ya da kendi kalelerinden birinin düþman eline geçirmesine engel olmaktý. Ancak bu amaçlara ulaþmak için
muharebe kaçýnýlmaz hale geldiði zamandý ki, muharebe istenir
ve verilirdi. Kesin bir zorunluluk olmadýkça., sýrf bir zafer kazanmak için, þan olsun diye muharebe veren komutana fazla cüretkar
gözüyle bakýlýrdý. Genellikle sefer bir kuþatmadan sonra, ya da,
çok hareketli bir seferse, en çok iki kuþatmadan sonra sona ererdi; bundan sonra ordular kýþý geçirmek için konaklarlar ve bu zorunlu sayýlýrdý. Konaklama sýrasýnda, taraflardan hiç biri diðerinin kötü
korunma tedbirlerinden yararlanamaz, aralarýndaki her türlü iliþki
kesilirdi. Kýþ konaklamalarý, belirli bir [sayfa 298] sefer boyunca giriþilebilecek harekâta kesin bir sýnýr çizerlerdi.
Karþý karþýya gelen kuvvetler eþit olurlar, ya da saldýran tarafýn açýkça daha zayýf olduðu meydana çýkarsa, ne muharebe ne
de kuþatma olur, seferin tüm harekâtý belirli mevzilerin ve cephaneliklerin muhafazasý ve ülkenin bazý bölgelerinin düzenli bir þekilde
yaðma edilmesi etrafýnda dönerdi.
Savaþ bütün uluslarca bu tarzda yürütüldüðü, ve gücünün
doðal sýnýrlarý bu kadar yakýn ve açýk olduðu sürece, kimse bunda
bir fevkaladelik görmüyordu. Aksine, herkes durumdan memnun
görünüyor, ve XVIII. yüzyýlda savaþ sanatýna yönelen eleþtiri, baþlangýcýný ve sonunu fazla önemsemeden daha ziyade ayrýntýlar
üzerinde duruyordu. Böylece her þeyde bir büyüklük, bir mükemmellik görülüyor ve feldmareþal Daun bile ki onun sayesinde
Büyük Frederik bütün teþebbüslerinde tam bir baþarý kazanmýþ ve
Marie-Thérèse amaçlarýndan hiç birine ulaþamamýþ hâlâ büyük
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bir komutan sayýlabiliyordu. Ancak ondan sonradýr ki, daha saðlam ve uzak görüþlü bir yargýya varmak mümkün olabilmiþ, yani
saðduyu, sayýca üstün kuvvetlerle olumlu bir þeylerin elde edilmesi gerektiðini, aksi takdirde, komutanýn yetenekleri ve gösterdiði
maharet ne olursa olsun, savaþýn kötü yönetilmiþ sayýlmasýnýn
zorunlu olduðunu kabul etmiþti.
Fransýz Ýhtilâli patlak verdiði zaman durum bu merkezdeydi, Avusturya ve Prusya savaþ diplomasisi sanatlarýný denediler fakat bunun yetersiz olduðu çok geçmeden anlaþýldý. Herkes bütün
umudunu, geleneksel görüþlere göre, çok sýnýrlý bir askeri güce
baðlarken, 1793de kimsenin aklýndan bile geçirmediði muazzam
bir askeri kuvvet meydana çýktý. Savaþ birdenbire yeniden halka,
üstelik hepsi de kendilerini Devletin yurttaþlarý sayan 30 milyonluk
bir halka mal olmuþtu. Burada bu büyük olayýn ayrýntýlarýna girmeden, þimdilik bizi ilgilendiren sonuçlarý üzerinde duralým. Hükümetin veya ordunun yerine halkýn savaþa katýlmasý ile, tüm bir
ulus terazinin bir kefesine [sayfa 299] olanca aðýrlýðýný koymuþ oluyordu. Bundan böyle, eldeki araçlarýn harcanabilecek çabalarýn artýk belirli bir sýnýrý yoktu; savaþ artýk hiç bir engel tanýmayan sonsuz bir enerji ile yürütülebilecek ve dolayýsýyla düþman için eskisinden çok daha tehlikeli olabilecekti.
Eðer Devrim Savaþlarý bütün bunlar olanca açýklýðý ile meydana çýkmadan olup bittiyse; eðer Devrimin komutanlarý sonuna
kadar gidip Avrupa monarþilerini yerle bir etmemiþlerse; Alman
ordularý zaman zaman baþarý ile direnmek ve zafer selini durdurmak olanaðýný bulabilmiþlerse; bunun asýl nedenini Fransýzlarýn
karþýsýna ciddi engeller olarak çýkan teknik eksikliklerde aramak
gerekir. Bunlara önce sýradan askerlerde, sonra generallerde, daha
sonra da, Direktuar zamanýnda, bizzat hükümette raslanmýþtýr.
Bonapartýn eliyle bütün bu eksiklikler giderildikten ve her
þey tamamlandýktan sonra, tüm ulusun gücüne dayanan bu askeri
kuvvet Avrupa üzerine öyle bir yürüyüþ yürüdü, önüne çýkan bütün
engelleri öylesine yýkýp devirdi ve kendinden o kadar emin savaþtý
ki, modasý geçmiþ, köhne ordularla karþýlaþtýðý her yerde zafer
avucunun içindeydi. Fakat tam zamanýnda bir tepki meydana geldi. Ýspanyada savaþ kendiliðinden bir halk savaþýna dönüþtü.
Avusturyada, 1809 yýlýnda, hükümet, yedekler ve Landwehr* sayesinde, olaðanüstü çabalar harcadý ve amacýna ulaþmasýna ramak
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kaldý. O zamana kadar bu Devletin böylesine mücadele edebileceði kimsenin aklýndan bile geçmemiþti. Rusya da, 1812de, Ýspanya ve Avusturyayý örnek alarak ülkesinin uçsuz bucaksýz geniþliðinin
de yardýmýyla, uzun süre ihmal edilmiþ olan hazýrlýklarýnýn yine de
etkin olmasýný saðladý. Sonuç parlak oldu. Almanyada, ilk ayaklanan Prusya oldu, savaþý ulusal bir dava haline getirdi; [sayfa 300]
Parasýz, kredisiz, ve yarý yarýya azalmýþ bir nüfusla, 1806da çýkardýðý ordudan iki kat daha kuvvetli bir orduyu sefere soktu. Almanya
nýn geri kalan kýsmý çok geçmeden Prusyanýn örneðini izledi ve
Avusturya da, 1809 yýlýndaki kadar enerjik bir biçimde olmasa bile,
alýþýlagelenin üstünde bir kuvvetle ileri atýldý. Böylece Almanya ve
Rusya, 1813 ve 1814 yýllarýnda, bu iki seferde faal bir rol oynayanlar
ve ölenlerle birlikte, bir milyona yakýn askerle Fransanýn karþýsýna
çýktýlar.
Bu þartlar altýnda savaþýn yönetiminde harcanan enerji bambaþka bir þeydi; her ne kadar henüz Fransýzlarýnki ayarýnda olmamakla ve yer yer çekingenlik belirtilerine raslanmakla birlikte,
genel olarak seferler eski stilde deðil, yeni stilde yürütülmüþ sayýlabilirdi. Sekiz ay içinde savaþ sahnesi Oder nehrinden Seine nehrine kaymýþtý. Maðrur Paris ilk kez baþýný eðmek zorunda kaldý; ve o
dehþetengiz Napolyon zincire vurulmuþ, yerde sýrtüstü yatýyordu.
Böylece savaþ, Napolyon zamanýndan beri, önce bir taraf,
sonra öbür taraf için tüm milletin savaþý olunca, yepyeni bir niteliðe büründü, yeni boyutlar kazandý, daha doðrusu gerçek niteliðine, mutlak mükemmelliðine kavuþtu. Kullanýlan araçlarýn artýk görünür bir sýnýrý yoktu; eski sýnýrlarý hükümetlerin ve tebaalarýnýn enerji
ve coþkunluðu içinde kaybolmuþtu. Araçlarýn kapsamý ve mümkün sonuçlarýn geniþ alaný bir yandan, ulusal duygularý coþturan
tahrikler öbür yandan, savaþýn yönetimindeki dinamizmi alabildiðine arttýrýyordu. Artýk savaþýn amacý düþmaný alt etmekti. Düþman
bütün gücünü yitirerek yere yuvarlanmadýkça, durmak ya da savaþýn
karþýlýklý hedefleri hakkýnda bir anlaþmaya varmak imkansýz sayýlýyordu.
Böylece tüm geleneksel sýnýrlamalardan kurtulmuþ olan
* Germen ülkelerinde orta yaþlý ve tecrübeli erleri kapsayan yedek kara ordusu.
Napolyon savaþlarý sýrasýnda Avusturya ve Prusya bütün eyaletlerde muvazzaf ordularýný
takviye edecek Landwehr birlikleri kurmuþlardýr. (ç.n.)
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savaþýn ilkel þiddeti doðal gücüyle infilak ediyordu. Bunun nedeni
halkýn, þimdiye kadar sadece Devleti ilgilendirdiði sanýlan bu büyük
iþe karýþmasýydý; bu da kýsmen Fransýz Ýhtilâlinin ülkelerin içiþleri
üzerindeki etkisinden, kýsmen de Fransýzlarýn tüm uluslara karþý
takýndýklarý tehdit edici tavýrdan ileri geliyordu. [sayfa 301]
Bununla birlikte, gelecekte bunun hep böyle olup olmayacaðý, yani bundan böyle Avrupada çýkacak bütün savaþlarýn Devletlerin tüm güçlerini seferber edip etmeyeceði ve bu itibarla ancak halký yakýndan ilgilendiren büyük çýkarlar söz konusu olduðu
zaman patlak verip vermeyeceði veya giderek hükümet ile halk
arasýnda yeni bir kopma meydana gelip gelmeyeceði konusunda
kesin bir þey söylemek mümkün deðildir; esasen bizim de böyle
bir niyetimiz yoktur. Ancak savaþta mümkün görülen þeylerin bir
ölçüde sadece bilinçaltýmýza yerleþmiþ olan sýnýrlarý bir kez yýkýlýp
atýldýktan sonra, bu direkleri yeniden dikmenin zor olduðunu söylersek, sanýrýz herkes bize hak verecektir. Ýlerde büyük çýkarlar söz
konusu olduðunda, karþýlýklý düþmanlýðýn çaðýmýzda tanýk olduðumuz koþullar altýnda patlak vereceðini söylemek de her halde bir
kehanet olamayacaktýr.
Burada tarihi gözlemlerimize son veriyoruz, çünkü amacýmýz her çaðda savaþýn hangi ilkelere göre yönetildiðini bir çýrpýda
belirtmek deðil, sadece her çaðýn kendine özgü savaþ biçimleri,
sýnýrlayýcý koþullarý ve ön yargýlarý olduðunu göstermekti. Böylece
her çaðýn kendine özgü bir de savaþ teorisi bulunmasý doðaldý: her
ne kadar, ilk zamanlarda olduðu gibi sonralarý da, her yerde felsefi
ilkelere dayalý bir teori kurma çabalarý aðýr basmýþ ise de, her çaðýn kendine özgü bir teorisi olduðu da yadsýnamaz. Bu itibarla, her
çaðýn olaylarýný deðerlendirirken o çaðýn özelliklerini gözönünde
bulundurmak gerekir; eðer her çaðýn yetiþtirdiði komutanlarý anlamak ve doðru olarak deðerlendirmek istiyorsak, çaðýn bütün ayrýntýlarýný kýlý kýrk yararak inceleyecek yerde, genel çizgilerine o çaðýn
görüþ açýsýndan bakmaya çalýþmalýyýz.
Ancak Devletlerin ve kullanýlan askeri güçlerin özel iliþkileri
ile þartlanmýþ olan savaþ yönetiminin her çaðda geçerli olan daha
genel bir yönü, daha doðrusu tamamen genel bir yönü vardýr ki,
iþte bununla teori meþgul olur.
Son zamanlarýn kapanmakta olan döneminde savaþ, özünü
oluþturan mutlak güce kavuþmuþtur; bu itibarla, [sayfa 302] evrensel

230

Clausewitz
Savaþ Üzerine

olarak geçerli ve zorunlu olan her þeyi bu dönemde bulabiliriz.
Fakat gelecekteki savaþlarýn bugün tamamen ortadan kalkmýþ olan
engellerle yeniden karþýlaþmalarý ne kadar olasýlýk dýþý ise, bunlarýn sonsuza dek bugünkü geniþ kapsamlý karakterlerini muhafaza
edecekleri de o kadar zayýf bir olasýlýktýr. Bu nedenle, salt mutlak
savaþ kavramýna baðlanýp kalan bir teori, dýþ etkenlerin savaþýn
özünü deðiþtirdiði durumlarýn tümünü suçlamýþ veya kapsamý
dýþýnda býrakmýþ olacaktýr. Oysa, teorinin amacýnýn bu olmadýðý
açýktýr: teori savaþý ideal deðil, gerçek þartlarý içinde inceleyen bir
bilim olmalýdýr. Dolayýsýyla teori, olaylara araþtýrýcý, ayýrdedici ve
sýnýflandýrýcý bir açýdan bakmakla birlikte, savaþa yol açabilecek
nedenlerin çeþitliliðini hiç bir zaman gözden kaçýrmamalý ve savaþýn
genel çizgilerini ve ana unsurlarýný, çaðýn ve anýn isterlerine yer verecek þekilde ortaya koymalýdýr.
Ayný þekilde, savaþa girmeyi tasarlayan bir kimse, hedefini
ve buna ulaþmak için kullanacaðý araçlarý saptarken, içinde bulunduðu durumun özel ayrýntýlarýný mutlaka gözönünde bulundurmalýdýr, çünkü savaþýn hedefini ve araçlarýný belirleyen bu koþullardýr.
Ayný nedenle, çaðýn genel karakteri ile genel koþullarýnýn da etkisini unutmamak gerekir. Nihayet, söz konusu hedef ve araçlar, her
zaman savaþýn niteliðinden çýkarýlmasý gereken genel sonuçlara baðlýdýrlar. [sayfa 303]

BÖLÜM IV

SAVAÞIN AMACININ DAHA KESÝN OLARAK TANIMLANMASI:
DÜÞMANI BOZGUNA UÐRATMAK
Kavram olarak savaþýn amacý her zaman için düþmaný yenmektir; bu temel fikir bütün incelemelerimizin hareket noktasý olmuþtur.
Fakat düþmaný yenmek nedir? Bu mutlaka düþman ülkelerinin tamamýnýn iþgali demek deðildir. Eðer Almanlar 1792de Parise
varmýþ olsalardý, Devrimci cepheye karþý savaþ büyük bir olasýlýkla
hiç deðilse bir süre için sona ermiþ olacaktý. Bunun için daha önce
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ordularýný yenmek bile þart deðildi, çünkü bu ordular o dönemde
henüz tek baþlarýna iktidarý temsil etmiyorlardý. Öte yandan, Müttefikler 1814te Parisi almýþ olsalardý bile, Bonapart henüz kuvvetli
bir ordunun baþýnda bulunduðu sürece, her þeyi kazanmýþ olmazlardý; ancak Bonapartýn ordusu büyük ölçüde çözülmüþ ve erimiþ
olduðundan, Parisin iþgali, 1814te ve 1815de, her þeyi halletmiþti.
Eðer Bonapart 1812de, Moskovayý almadan önce ve aldýktan sonra, 120.000 kiþilik Rus ordusunu Kaluga yolu üzerinde, 1805de
Avusturyalýlarý ve 1806da Prusyalýlarý imha ettiði gibi imha edebilmiþ
olsaydý, Rus baþkentinin ele geçirmesi, ülkenin büyük bir kýsmýnýn
henüz iþgal edilmemiþ olmasýna raðmen, galip bir ihtimalle barýþa
yol açmýþ olurdu. 1805de Austerlitz muharebesi kaderi tayin etmiþti; dolayýsýyla, daha önce Viyanayý ve Avusturya Devletlerinin üçte
ikisini iþgal etmiþ olmasý Bonapartýn barýþý elde etmesi için yeterli
deðildi. Fakat öte yandan, Austerlitz zaferinden sonra bile,
Macaristanýn henüz ayakta olmasý barýþýn imzalanmasýný önlemeye
yeterli bir karþý aðýrlýk deðildi. Rus ordusunun imhasý Rusya seferinin gerekli olan son darbesiydi; Çar Alexanderýn elinde baþka bir
ordu yoktu, bu [sayfa 304] itibarla barýþ zaferin zorunlu sonucu olacaktý. 1805de Rus ordusu Avusturya ordusu ile birlikte Tuna üzerinde
bulunmuþ ve yenilgiyi paylaþmýþ olsaydý, o zaman belki de Viyananýn iþgaline gerek kalmaz ve barýþ Linzde imzalanmýþ olurdu.
Bir ülkenin baþtan baþa iþgalinin yeterli olmadýðý baþka haller de vardýr: örneðin, 1807 yýlýnda Prusyada, kesin sonuç vermeyen Eylau muharebesinde Rusyanýn yedek ordusuna indirilen darbe kaderi tayin etmeye kafi gelmemiþ ve iþi bitirmek için Friedland zaferinin: kazanýlmasý gerekmiþti: týpký bir buçuk yýl önce
Austerlitzde olduðu gibi.
Görülüyor ki burada da sonucu tayin eden genel nedenler
deðildir; yerinde bulunmayanlarýn bilemeyecekleri özel nedenler
ve kimsenin bahsetmediði manevi nitelikte etkenler, hatta tarihin
anekdotlarý olan en ufak olaylar ve raslantýlar çok kez kesin sonuçlar doðurabilir. Teorinin bu konuda bütün söyleyebileceði, en
önemli þeyin iki tarafýn da içinde bulunduklarý þartlarý aklýmýzdan
çýkarmamak olduðudur. Bunlarýn incelenmesinden, bir çeþit aðýrlýk merkezi, bir güç ve hareket merkezi kendiliðinden oluþur ve
artýk her þey buna baðlý olur, iþte tüm kuvvetlerimizi yoðun bir þekilde düþmanýn bu aðýrlýk merkezine yöneltmemiz gerekir.
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Küçük olan her zaman büyük olana, önemsiz olan önemli
olana ve arýzi olan asýl olana tabidir.
Büyük Ýskenderin aðýrlýk merkezi, Gustaf Adolf, XII. Charles
ve Büyük Frederikinkiler gibi, ordusunda idi, öyle ki, bunlardan
her hangi birinin savaþ güçlerini imha etmekle kariyerlerini kýsa
bir süre içinde sona erdirmek mümkün olurdu. Ýç anlaþmazlýklar
içinde çalkalanan Devletlerde, bu aðýrlýk merkezi genellikle baþkenttedir; büyük Devletlere baðlý küçük Devletlerde aðýrlýk merkezi genellikle müttefiklerinin ordularýndadýr; konfederasyonlarda çýkar
birliðindedir; ulusal bir ayaklanmada, liderde ve kamuoyunundadýr. Ýþte darbenin, yerine göre, bu noktalara indirilmesi gerekir.
Düþman bunun sonucunda dengesini kaybedecek olursa, ona dengesini yeniden bulmak fýrsatýný [sayfa 305] vermemek lazýmdýr. Darbeyi ýsrarla, inatla ayný noktaya tekrar tekrar indirmek gerekir; baþka
bir deyiþle, galip gelen taraf darbelerini daima düþman kuvvetlerinin bütününe tevcih etmelidir, yoksa sadece bir parçasýna deðil.
Sayýca üstünlüðümüz sayesinde eyaletlerinden birini kolayca iþgal
etmekle, bu önemsiz iþgali büyük sonuçlara tercih etmekle düþmaný yere yýkamayýz: bunun için düþman gücünün çekirdeðini
bularak onu hedef almamýz, her þeyi kazanmak için her þeyi kaybetmeyi göze almamýz gerekir.
Ancak harekâtýmýzý yönelteceðimiz düþman gücünün merkez noktasý nerede olursa olsun, ordusunun esir ve imha edilmesi
en emin ve bütün durumlarda en önemli baþlangýçtýr.
Bu itibarla, deneylere ve bunlarýn büyük çoðunluðundan çýkardýðýmýz derslere bakarak, düþmanýn yenilgisine yol açan koþullar
arasýnda ilk planda yer alanlarýn þunlar olduðunu söyleyebiliriz:
1° Ordusunu daðýtmak (bir ölçüde de olsa, etkin bir güç
teþkil ettiði takdirde).
2° Baþkentini iþgal etmek (sadece Devletin merkezi olmakla kalmayýp ayrýca siyasi kuruluþlarýn ve partilerin de merkezi ise).
3° Düþmanýn kendisinden daha kuvvetli olduðu takdirde
baþlýca müttefikine de öldürücü bir darbe indirmek.
Þimdiye kadar savaþta hep tek bir düþmanla karþýlaþtýðýmýzý
varsaydýk: genel nitelikte düþüncelerle yetindiðimiz sürece bunda
bir sakýnca yoktu. Ancak þimdi düþmana boyun eðdirmek, onu
boyunduruðumuz altýna alabilmek için, aðýrlýk merkezinde yoðunlaþan direncini kýrmak zorunda olduðumuzu söylediðimize göre,
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bu varsayýmý bir kenara itmemiz ve birden çok düþmanla baþ etmek durumunda bulunduðumuz halleri gözden geçirmemiz gerekmektedir.
Ýki veya ikiden çok Devlet üçüncü bir Devlete karþý anlaþtýklarý takdirde, bu ittifak, politik açýdan, tek bir savaþtýr. Fakat bu birliðin de dereceleri vardýr.
Mesele koalisyona dahil her Devletin savaþta baðýmsýz [sayfa
306] bir çýkarý ve onu sürdürmek için baðýmsýz bir gücü olup olmadýðýný kestirmektir. Eðer yoksa, ve içlerinden sadece bir tanesinin
çýkarlarý ve güçleri sözkonusu olup diðerleri onlara dayanmakla
yetiniyorlarsa, düþmanlarýn tümüne tek bir düþman gözüyle bakmak kolaylaþýr ve bu takdirde harekâtý basitleþtirerek can alýcý tek
bir darbe ile iþimizi bitirmeyi tasarlayabiliriz; þu veya bu þekilde
buna imkan bulabilirsek, tam ve kesin bir baþarýya ulaþmýþ oluruz.
O halde þu ilkeyi saptayabiliriz: eðer içlerinden birini yenilgiye uðratmakla düþmanlarýmýzýn hepsini saf dýþý býrakabiliyorsak, o
birini yenmek savaþýn amacý olmalýdýr, zira o düþmana indireceðimiz darbe tüm savaþýn ortak aðýrlýk merkezine isabet etmiþ olur.
Böyle bir þeyin tasavvur edilemeyeceði ve birden çok aðýrlýk
merkezinin tek bir aðýrlýk merkezine indirgenemeyeceði haller çok
nadirdir. Fakat buna imkan bulunmadýðý takdirde, savaþa iki veya
daha çok sayýda ayrý savaþlar gözüyle bakmaktan ve her biri için
ayrý bir amaç saptamaktan baþka çare yoktur. Bu durumda, birden çok düþmanýmýzýn esas itibariyle baðýmsýz olduklarýný ve bir
araya gelmekle ezici bir üstünlük saðladýklarýný kabul etmek gerekeceðinden, genellikle düþmanýn imha edilmesi söz konusu olmaz.
Þimdi þu sorunun üzerinde biraz daha uzun boylu duralým:
Böyle bir amaç ne zaman mümkün ve tavsiyeye þayandýr?
Her þeyden önce askeri güçlerimizin aþaðýdaki hususlarý
gerçekleþtirmek için yeterli olmasý gerekir:
1° Düþman kuvvetlerine karþý kesin bir zafer kazanmak;
2° Zaferden sonra, düþman için yeniden denge kurmanýn
mümkün olamayacaðý bir noktaya varýncaya kadar harekâtý sürdürebilmek için gerekli kuvvet harcamasýný yapmak.
Bundan sonra, politik durumumuzun üzerimize yeni düþmanlar saldýrtmayacaðýndan emin olmamýz gerekir; çünkü böyle
bir saldýrý karþýsýnda hiç beklemediðimiz bir anda ilk düþmanýmýzýn

234

Clausewitz
Savaþ Üzerine

peþini býrakmak zorunda kalabiliriz. [sayfa 307]
1806da, Fransa, bunu yapmakla Rusyanýn tüm askeri gücünü üstüne çekmesine raðmen, Prusyayý baþtan baþa iþgal edebilmiþti, çünkü o tarihte Prusyada Ruslarla baþa çýkabilecek durumdaydý.
Fransa 1808de Ýspanyada Ýngiltereye karþý ayný þekilde hareket edebilirdi, fakat Avusturyaya karþý edemezdi. 1809da Ýspanyadaki durumu bir hayli sarsýlan Fransa, eðer Avusturya üzerinde maddi ve manevi bakýmdan büyük bir üstünlüðe sahip
olmamýþ olsaydý, bu ülkede de mücadeleyi býrakmak zorunda kalabilirdi.
Bu üç durumu dikkatte incelemek gerekir; yoksa ilk ikisinde kazandýðýmýz davayý sonuncusunda kaybedebilir ve masraflara
mahküm edilebiliriz.
Ordularýn gücünü ve bunlarla neler yapabileceðimizi deðerlendirirken, durumu dinamiðe benzetecek olursak, zamaný bir güç
faktörü olarak telâkki edebilir ve buna göre bu güçlerin tümü ile
bir yýlda yapabileceklerimizi bu güçlerin yarýsý ile iki yýlda yapabileceðimizi düþünebiliriz. Ancak askeri planlarýn temelinde yatan ve
bazan açýkça bazan daha kapalý þekilde ifade edilen bu fikir aslýnda tamamen yanlýþ bir fikirdir.
Bir askeri harekât, dünyadaki bütün faaliyetler gibi, belirli
bir zamaný gerektirir; elbette Wilnadan Moskovaya yaya olarak
sekiz günde gidemeyiz. Ancak savaþta, dinamikte olduðu gibi, zaman ile kuvvet arasýnda karþýlýklý bir etkinin izlerine raslamak mümkün deðildir.
Savaþta iki tarafýn da zamana ihtiyacý vardýr ve bütün mesele þuradadýr: iki taraftan hangisi, durumuna göre, zamandan daha
çok þey, bazý özel avantajlar beklemektedir? Bu elbette iki tarafýn durumundaki bazý özellikler dýþýnda yenilen taraftýr ve bunun nedeni kuþkusuz dinamik yasalara deðil, psikolojik yasalara
dayanýr. Haset, kýskançlýk, endiþe ve belki de gönül yüceliði talihsizlerin doðal þefaatçýlarýdýr. Bir yandan kendisine dostlar bulurlar,
öte yandan düþmanlarýnýn koalisyonunu zayýflatýrlar ve çökertirler.
Bu itibarla, zaman yenenden çok yenilenin iþine yarar ve ona bazý
avantajlar saðlar. Kaldý ki, daha önce [sayfa 308] de belirttiðimiz gibi,
kazandýðýmýz ilk zaferden lâyýkýyla yararlanmak için büyük çapta
bir kuvvet harcamasýna gerek vardýr. Bu bir defada olup bitecek
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bir þey deðildir, büyük çapta bir ev idaresi gibi sürekli bakým ister.
Düþman eyaletlerinden birini iþgal etmemize yeten kuvvet her zaman bu yeni duruma hakim olmamýz için yeterli olmayabilir;
kaynaklarýmýz üzerindeki baský giderek artar ve sonunda tahammül edilmez bir hal alýr. Böylece zaman faktörü baþlý baþýna bir
deðiþiklik getirebilir.
Bonapartýn 1812de Ruslarla Polonyalýlara yüklediði vergi
ve haraçlar, durumunu muhafaza edebilmek için Moskovaya göndermesi gereken yüz binlerce insaný tedarik edebilir miydi?
Ancak iþgal edilen eyaletler yeteri kadar önemli ise, ülkenin
iþgal edilmemiþ; olan bölgelerini beslemek ve ayakta tutmak için
hayati kaynaklara sahipse, böylece düþmanýn baþýna gelen felâket
bir kanser gibi kendi kendini yiyorsa, o zaman belki galip tarafýn
daha ileri gitmemekte kazancý kaybýndan fazla olabilir. Bu durumda, dýþardan bir yardým gelmediði takdirde, zaman baþlanýlmýþ
olan iþi tamamlayabilir, iþgal edilmemiþ olan bölgeler belki de kendiliðinden düþer. Böylece zaman, kazanan taraf için de bir güç
faktörü olabilir, fakat bu ancak yenilen tarafýn bir karþý darbesinin
artýk mümkün olmadýðý, durumun lehine deðiþmesinin tasavvur
edilemeyeceði hallerde söz konusudur. Bu takdirde ise galip gelen
tarafýn artýk bu güç faktörüne ihtiyacý yoktur, çünkü asýl amacýna
ulaþmýþ, kriz tehlikesini atlatmýþ, bir kelime ile düþmaný buyruðu
altýna almýþtýr.
Bu muhakemeyi yürütmekteki amacýmýz, bir fütuhâtýn hiç
bir zaman çok erken bitirilmiþ sayýlamayacaðýný, onu zorunlu olandan daha uzun bir zaman sürecine yaymanýn iþi kolaylaþtýracaðý
yerde zorlaþtýracaðýný açýkça göstermekti. Bu savýmýz doðru ise,
þunu da kabul etmemiz gerekir ki, eðer her hangi bir istilâyý gerçekleþtirecek kadar kuvvetli isek, onu bir hamlede, bir takým aþamalardan geçmeden gerçekleþtirecek kadar da kuvvetli olmamýz
[sayfa 309] lazýmdýr. Tabii kuvvetlerimizi bir noktada toplamak ve zorunlu hazýrlýklarý yapmak için gerekli kýsa süreli molalarý bunun dýþýnda
býrakýyoruz.
Süratle alýnacak kararlarý ve bir an önce sonuca ulaþma çabalarýný saldýrý savaþý için þart sayan bu görüþümüzle, sanýrýz ki,
aralýksýz ve duraklamadan zafere doðru koþmak yerine, daha ihtiyatlý ve daha emin saydýðý yavaþ ve sözde metodik bir sistem uygulamaktan yana olan teorinin temelini tamamen çürütmüþ oluyor-
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uz. Bununla birlikte, bizi buraya kadar izlemiþ olanlarýn gözünde
bile, ortaya attýðýmýz iddia bir paradoks gibi görünebileceðinden,
ilk bakýþta köhne bir önyargý gibi kökleþmiþ ve kitaplarda binlerce
kez tekrar edilmiþ bir fikre ters düþüyor ve karþý çýkýyor izlenimini
verebileceðinden, bu iddiamýza karþý ileri sürülen kanýtlarý daha
yakýndan incelemeyi gerekli görüyoruz.
Kuþkusuz yakýn bir hedefe ulaþmak uzak bir hedefe ulaþmaktan daha kolaydýr; ancak yakýnda bulunan iþimize yaramýyorsa, bu demek deðildir ki, çabalarýmýza ara vermek ve dura dura
gitmekle yolun ikinci kýsmýný daha kolay katetmeyi saðlayabiliriz.
Kýsa bir atlayýþ uzun bir atlayýþtan daha kolaydýr, fakat kimse bu
yüzden geniþ bir hendekten atlamak için önce orta yerine kadar
atlamayý aklýndan geçirmez.
Sözde metodik bir saldýrý savaþý kavramýnýn neye dayandýðýný daha yakýndan araþtýracak olursak, þu unsurlara raslarýz:
1° Karþýlaþtýðýmýz düþmana ait kalelerin zaptý.
2° Gerekli ikmal malzemesinin tedariki ve yýðýlmasý.
3° Cephanelikler, köprüler, mevziler, vb. gibi önemli noktalarýn tahkimi.
4° Birliklerin kýþýn, ve ara sýra dinlenmek ve ihtiyaçlarýný gidermek için konaklamalarý.
5° Ertesi yýl için takviyeler beklemek.
Öyle sanýlýyor ki, eðer bütün bu amaçlarý gerçekleþtirmek
için saldýrý harekâtý sýrasýnda düzenli bir þekilde duraklayacak olursak, yeni bir harekât üssü kazanmýþ ve [sayfa 310] kuvvetlerimizi tazelemiþ oluruz: sanki kendi Devletimiz ordumuzun gerisinden gelirmiþ
ve ordumuz her yeni sefere yeni ve taze bir güçle baþlarmýþ gibi...
Bütün bu övgüye deðer hedefler saldýrý savaþýný daha rahat
ve kolay koþullar altýnda sürdürmemizi saðlayabilirler, fakat sonucunu daha kesin bir teminat altýna almadýklarý gibi, çoðu kez baþkomutanýnýn mizacýndan veya hükümetin kararsýzlýðýndan ileri gelen bazý karþý kuvvetleri saklamayý amaçlayan bahanelerden ibarettirler. Sonuncusundan baþlayarak bunlarýn içyüzünü meydana
çýkarmaya çalýþalým.
1° Takviye beklemek: bu bizim kadar, hatta daha fazla düþmanýn iþine yarar. Üstelik, bir Devlet iki yýl içinde seferber edebileceði askeri kuvvetleri bir yýl içinde de seferber edebilir, çünkü bu
kuvvetlerin ikinci yýl içindeki artýþý tümüne oranla son derece önem-
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sizdir.

2° Bizimle beraber düþman da dinlenir.
3° Þehirlerin ve mevzilerin tahkimi ordunun iþi deðildir ve
bu itibarla iþini geciktirmesi için bir neden olamaz.
4° Bugünkü ikmal sistemine göre, cephanelik ve malzeme
depolarýna birlikler ordugâhta iken daha çok ihtiyaç vardýr. Birlikler baþarý ile ilerledikleri sürece, sýk sýk düþmana ait ikmal depolarýný ele geçirmek mümkündür, bu da ülke yoksulsa iþimize yarar.
5° Düþman kalelerinin iþgali saldýrýnýn ertelenmesi sayýlamaz;
aksine, ilerlemenin hýzlandýðýný ve yoðunlaþtýðýný gösterir, dolayýsýyla görünürdeki duraklama gerçek anlamda bir duraklama ve
kuvvet kullanýmý azaltan bir faktör deðildir. Öte yandan, düzenli bir
kuþatmanýn, bir ablukanýn ya da her hangi bir kaleyi gözetlemenin
güttüðümüz amaç bakýmýndan daha büyük bir yarar saðlayýp saðlamayacaðý ancak durumun ve þartlarýn özelliðine göre karar verilebilecek olan bir konudur. Genel alarak yalnýz þu kadarý söylenebilir: bu soruya cevap vermeden önce, bir yandan basit bir abluka
ile yetinirken öte yandan ilerlemeye devam etmekle aþýrý bir riske
girip girmediðimizi kestirmek ve ona göre karar vermek gerekir.
Böyle bir tehlike yoksa [sayfa 311] ve kuvvetlerimizi yaymak için yeteri
kadar geniþ bir alanýmýz varsa, düzenli kuþatmayý saldýrý harekâtýnýn sonuna ertelemek daha uygun olur. Böylece, daha önemli bir
þeyi ihmal etmek pahasýna, zaptedileni vakit geçirmeden emniyet
altýna almaya çalýþmak gibi yanlýþ bir fikrin tuzaðýna düþmemeye
dikkat etmemiz gerekir.
Ýlerlemeye devam etmekle þimdiye kadar kazandýklarýmýzý
kaybetmek tehlikesine maruz kaldýðýmýz izlenimini kuþkusuz büsbütün bertaraf etmeye imkan yoktur. Fakat bizim kanýmýz odur ki,
dinlenme, duraklama ve aþamalý ilerleme fikri saldýrý savaþýnýn
niteliði ile baðdaþamaz, ve kaçýnýlmaz olduklarý takdirde bunlara
bir aksilik gözüyle, sonucu daha kesin deðil tersine daha belirsiz
kýlan bir sakýnca gözüyle bakmak gerekir. Ayrýca, evrensel gerçekler açýsýndan, eðer zayýflýðýmýz yüzünden veya baþka bir nedenle
duraklamak zorunda kalmýþsak, hedefimize doðru ikinci bir sýçrayýþ
genellikle imkansýzdýr; yok eðer böyle bir sýçrayýþ, bir ikinci teþebbüs
mümkün ise, o zaman ara yerdeki duraklama zorunlu deðildi demektir; öte yandan, eðer hedefimiz daha baþlangýçtan beri gücümüzü aþýyorsa, bu ona hiç bir zaman ulaþamayacaðýz demektir.
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Bunun genel bir gerçek gibi göründüðünü söylerken, sadece zamanýn saldýran tarafa tek baþýna bir avantaj saðlayabileceði
kanýsýný bertaraf etmek istiyoruz. Yoksa politik koþullar yýldan yýla
deðiþebileceðinden, sýrf bu nedenle genel kurala istisna teþkil eden
durumlar ortaya çýkabilir.
Belki genel bakýþ açýmýzdan vazgeçtiðimiz ve sadece saldýrý
savaþýný düþündüðümüz ileri sürülecektir; fakat bu doðru deðildir.
Kuþkusuz, düþmaný topyekün imha etmek isteyen, bunu düþünebilen taraf, kolayca savunmaya geçmeye yanaþmayacaktýr, çünkü
savunmanýn yakýn amacý sadece elimizdekini korumaktýr. Ancak,
olumlu (müspet) bir amacý olmayan bir savunmanýn taktikte olduðu kadar stratejide de bir çeliþki olduðunu ve bu itibarla her savunmanýn eninde sonunda saldýrýya geçmek için fýrsat arayacaðýný ve
savunmanýn bütün avantajlarýný tüketir tüketmez gücünün elverdiði ölçüde saldýrýya geçmekten geri [sayfa 312] kalmayacaðýný ýsrarla
savunduðumuza göre, küçük veya büyük çapta her türlü savunmanýn gerçek amacýnýn saldýrý olduðunu, dolayýsýyla düþmanýn imhasýnýn savunmanýn da saldýrýnýn da ortak amacýný teþkil ettiðini
söylemek zorundayýz. Nitekim, öyle haller olabilir ki, düþmanýn
imhasý gibi büyük bir amaç peþinde koþan bir saldýrgan bile savaþýn
baþýnda önce savunma biçimini kullanmayý tercih edebilir. Çar
Alexander belki de savaþa girerken, sonunda görüldüðü gibi, düþmanýný yerle bir etmeyi düþünmemiþti. Fakat düþünmüþ olmasýný büsbütün olanak dýþý saymamýz için de bir neden yoktur. Ve eðer düþünmüþse, Ruslarýn buna raðmen savaþa savunma ile baþlamýþ olmalarý son derece doðal deðil miydi?

BÖLÜM V

SAVAÞIN AMACININ DAHA
KESÝN OLARAK TANIMLANMASI
SINIRLI AMAÇ

Bundan önceki bölümde, düþmanýn yenilgisi deyiminden
savaþ eyleminin gerçek mutlak amacýný anladýðýmýzý söylemiþtik.
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Þimdi de, bu amaca ulaþmak için gerekli þartlarýn yerine getirilmemiþ olmasý halinde ne yapýlabileceðini araþtýrmaya çalýþacaðýz.
Bu þartlar büyük bir maddi veya manevi üstünlüðü, ya da
büyük bir teþebbüs ruhunu, büyük tehlikeleri göze almak eðilimini
önceden var sayar. Bütün bunlarýn yokluðunda, savaþ eyleminin
ancak iki türlü amacý olabilir: ya düþman topraklarýnýn küçük veya
sýnýrlý bir kýsmýný iþgal etmek, ya da daha elveriþli bir zamaný kollayarak kendi topraklarýmýzý düþman saldýrýsýna karþý savunmak. [sayfa 313] Savunma savaþýnda bu ikinci duruma daha sýk raslanýr.
Belirli bir durumda bu iki amaçtan hangisinin daha uygun
olduðuna karar vermek için, ikincisinden söz ederken kullandýðýmýz deyimi hatýrlamak yeter. Daha elveriþli bir zamaný kollamak,
böyle bir zamanýn geleceðine inanmak için bazý nedenlerin bulunduðu anlamýna gelir; bu bekleyiþ, yani savunma savaþý, daima bu
umuda dayanýr. Öte yandan, içinde bulunduðumuz andan yararlanmayý öngören saldýrý savaþý, geleceðin bizim için deðil de, düþman için daha iyi ihtimallere gebe olduðu durumlarda bir emrivâki olur.
Belki de en yaygýn olan üçüncü durum ise, iki tarafýn da gelecekten belirli bir þey beklemediði ve dolayýsýyla karar vermeye
elveriþli bir ortamýn bulunmadýðý hallerde ortaya çýkar. Bu durumda, ister istemez saldýrý savaþýna sürüklenen, politik bakýmdan saldýrgan olan, yani müspet bir amaç güden taraftýr; çünkü bu amaçla silaha sarýlmýþtýr, ve zorunlu bir neden olmadan kaybedilen her
dakika onun için kaybedilmiþ sayýlýr.
Burada saldýrý ya da savunma savaþýndan yana çýkarken
taraftarlarýn karþýlýklý gücünü hiç hesaba katmadýk; oysa, bu tercihi
taraflarýn karþýlýklý askeri güç iliþkilerine dayandýrmanýn daha doðru
olacaðý iddia edilebilir. Fakat biz tam tersine, asýl bu yolun bizi yanýltacaðýna inanýyoruz. Muhakeme tarzýmýzýn basitliðini ve mantýk
bakýmýndan doðruluðunu herkes kabul edecektir; fakat bir de somut durumlarda bizi aksi ve abes bir sonuca götürüp götürmediðine bakalým.
Farzedelim ki, küçük bir Devlet kendisinden çok üstün bir
Devletle ihtilâfa düþüyor, fakat bu arada kendi durumunun her yýl
daha kötüye gittiðini görüyor veya bunu tahmin ediyor. Savaþ kaçýnýlmaz hale geldiði takdirde, bu Devlet, durumu henüz çok kötü
olmadýðý bir zamanda savaþa girerek zamandan yararlanmak iste-
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meyecek midir? Demek ki bu Devlet saldýrýya geçecektir, ancak
bunu saldýrýdan bizatihi bir yarar umduðu için deðil çünkü saldýrý
tam tersine kuvvet dengesizliðini daha da arttýracaktýr [sayfa 314]
fakat ya en kötü zaman gelip çatmadan kesin sonuca gitmek zorunda olduðu ya da arada sonradan üstüne yatabileceði birkaç avantaj saðlamak zorunda olduðu için yapacaktýr. Bu teorinin saçma
bir yaný yoktur. Ama bu küçük Devlet düþmanýn kendisine saldýracaðýndan yüzde yüz eminse, o zaman baþlangýçta bir üstünlük
saðlayabilmek için savunma biçimine baþvurabilir ve vurmalýdýr.
Bu takdirde hiç deðilse zaman kaybetmek korkusu yoktur.
Öte yandan, küçük bir Devletin daha büyük bir Devlete karþý
savaþa girdiðini ve geleceðin iki tarafýn da kararý üzerinde hiç bir
etkisi bulunmadýðýný farz edecek olursak, yine, eðer saldýrýya geçen
küçük Devlet ise, hedefine doðru ilerlemesi gerekir.
Eðer kendisinden daha güçlü bir düþmana karþý müspet bir
amaç saptamak cüretini göstermiþ ise, yine harekete geçmesi,
yani düþmana saldýrmasý gerekir: meðer ki düþman daha önce
davranýp buna gerek býrakmamýþ olsun! Ýcra sýrasýnda politik kararýný deðiþtirmiþ olmadýkça ki bu sýk sýk olur ve savaþa belirsiz bir
nitelik kazandýrýr beklemek saçma olurdu.
Sýnýrlý amaçla ilgili incelemelerimiz bizi böyle bir amaç güden saldýrý savaþý ile savunma savaþýna getirmektedir. Bu iki hali
ayrý ayrý bölümlerde tartýþmak istiyoruz; fakat þimdi dikkatimizi
baþka bir noktaya yöneltmemiz gerekiyor.
Þimdiye kadar, savaþýn amacýndaki deðiþiklikleri sadece
özünde bulunan nedenlere baðladýk. Politik niyetin niteliðini ancak olumlu (müspet) bir þeye yönelip yönelmediðine göre hesaba
kattýk. Politik niyetin bütün öteki unsurlarý savaþa tamamen yabancý þeylerdir; ancak Birinci Kitabýn Ýkinci Bölümünde (Savaþýn
Amaçlarý ve Araçlarý), politik amacýn niteliðinin, kendi isteklerimizin veya düþman isteklerinin kapsamýnýn ve politik iliþkilerimizin
tümünün aslýnda savaþýn yönetimi üzerinde kesin bir etkisi bulunduðunu teslim etmiþtik; bu itibarla, bundan sonraki bölümü özel
olarak bu konuya ayýrmamýz gerekiyor. [sayfa 315]
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BÖLÜM VI

A. POLÝTÝK AMACIN ASKERÝ AMAÇ ÜZERÝNDE ETKÝSÝ
Baþka bir Devletin davasýna sahip çýkan bir Devletin ona
kendi davasý gibi dört elle sarýldýðý görülmemiþtir. Orta güçte bir
yedekler ordusunu yardýma gönderir; harekât baþarý ile sonuçlanmadýðý takdirde, iþe bitmiþ gözüyle bakar ve en az zararla iþin
içinden sýyrýlmaya çalýþýr.
Avrupa politikasýnda geçerli olan genel bir kurala göre, Devletler bir saldýrý veya savunma ittifaký ile birbirlerine karþýlýklý askeri
yardým vaat ederler. Fakat hiç bir Devlet bir baþka Devletin çýkarlarýný ve kavgalarýný yürekten benimseyip onlara etkin bir biçimde
katýlmaz; sadece önceden kararlaþtýrýlmýþ, genellikle küçük bir askeri kontenjanla kendisini desteklemeye söz verir, bu arada savaþýn
amacý ile veya düþmanýn çaba ve faaliyetlerinin kapsamý ile ilgilenmez. Bu tür bir ittifak anlaþmasýnýn çerçevesi içinde, müttefiklerden hiç biri kendisini, bir savaþ ilâný ile baþlamasý ve bir barýþ anlaþmasýnýn imzalanmasýyla bitmesi gereken gerçek bir savaþa girmekle yükümlü saymaz. Ne var ki, bu bile açýkça saptanmýþ kesin
bir kural olmayýp yerine ve zamana göre deðiþik uygulamalar gösterir.
Vaat edilen on, yirmi, ya da otuz bin kiþilik kontenjan tamamen savaþa angaje olmuþ olan Devletin emrine verilmiþ ve bu
Devletin onu bildiði ve istediði gibi kullanabilmesi saðlanmýþ olsaydý, durumun bir ölçüde tutarlý olduðunu söyleyebilir ve savaþ teorisi bakýmýndan büyük bir zorlukla karþýlaþmazdýk; çünkü bu takdirde verilen kontenjana kiralanmýþ bir ordu gözüyle bakabilirdik.
Fakat alýþýlagelen uygulama bambaþkadýr. Genellikle, yardýmcý
kuvvetin baðýmsýz, daha doðrusu sadece kendi hükümetinden emir
alan bir komutaný vardýr; bu hükümet de gönülsüz amacýna en uygun düþen askeri hedefi saptayýp komutanýna teblið eder. [sayfa 316]
Fakat iki Devlet üçüncü bir Devlete karþý gerçekten savaþa
girseler bile, ikisi ortak düþmanýn imha edilmesi veya kimin tarafýndan imha edileceði konusunda ayný þeyi düþünmezler. Mesele çoðu kez bir ticari alýþveriþ gibi halledilir. Her iki taraf teþebbüse
30.000 veya 40.000 asker tutarýnda bir hisse ile katýlýr, bunun miktarýný maruz kaldýðý tehlikeye veya umduðu avantajlara göre saptar
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ve yatýrýmýndan fazlasýný kaybetmeye istekli deðilmiþ gibi hareket
eder.
Bu tutum sadece bir Devletin kendisini pek o kadar ilgilendirmeyen bir dava için baþka bir Devletin yardýmýna geldiði zaman
baþvurulan tutum deðildir: her iki tarafýn önemli ve ortak bir çýkarý
söz konusu olduðu hallerde bile, diplomatik bir destek olmadan
hiç bir þey yapýlamaz, ve aralarýnda ittifak antlaþmasý imza etmiþ
olan taraflar genellikle belirli küçük bir kontenjan tedarik etmekle
yetinirler ve kuvvetlerinin geri kalan kýsmýný kendi politikalarýnýn
gerektireceði özel amaçlar için kullanmak konusunda anlaþýrlar.
Ýttifaklar sonucu girilen savaþlara iliþkin bu görüþ aþaðý yukarý her yerde geçerliydi ve ancak son zamanlarda yerini daha doðal görüþ ve yöntemlere býrakmak zorunda kaldý: çünkü bir yandan tehlikenin büyüklüðü insanlarý Bonaparta karþý birleþtirdi ve
öte yandan sýnýrsýz bir güç Bonapartýn emrinde müttefikleri buna
zorladý. Bu anormal bir þeydi, çünkü savaþ ve barýþ tabiatlarý gereði
derecelendirme kabul etmeyen kavramlardýr. Bununla birlikte, aklýn görmezlikten gelebileceði diplomatik bir gelenekten ibaret deðildi, insan tabiatýnýn zayýflýðýna ve doðal sýnýrlýlýðýna kök salmýþ bir
tutumdu.
Son olarak, müttefiksiz yürütülen savaþlarda bile, savaþýn
politik nedeninin yönetilme biçimi üzerinde büyük bir etkisi vardýr.
Düþmandan ancak küçük çapta bir fedakârlýk beklediðimiz
takdirde, savaþtan küçük bir karþýlýk beklemekle yetinebilir ve buna
da ýlýmlý çabalarla ulaþmayý umabiliriz. Düþman da aþaðý yukarý
ayný muhakemeyi yürütür. Ancak [sayfa 317] iki taraftan biri hesabýnda yanýldýðýný anlar, ve önce sandýðý gibi düþmandan biraz daha
üstün olmak yerine aksine ondan biraz daha zayýf olduðunun farkýna varýrsa, büyük askeri çabalar harcamak için gerekli para ve
diðer araçlar kadar yeterli bir moral gücün ve hýrsýn da çoðu zaman eksik olduðunu görecektir. Bu durumda, amiyane tabiriyle,
elinden geleni yapacak, bu umudunu destekleyen hiç bir neden
bulunmadýðý halde geleceðin daha iyi þeyler getireceðini umacak
ve bu arada savaþ, hastalýklý bir beden gibi, sürüklene sürüklene
ilerleyecektir.
Böylece savaþýn karþýlýklý eylemi, rekabet, þiddet ve acýmasýzlýðý, itici güçlerdeki zayýflýðýn durgunluðu içinde kaybolur ve iki taraf bir çeþit güvenlik içinde çok sýnýrlý alanlarda hareket etmekle
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yetinirler.
Politik amacýn savaþ üzerindeki bu etkisine izin verdiðimiz
takdirde ki baþka çare yoktur artýk buna bir sýnýr çizilemez ve
savaþ artýk sadece düþmaný tehdide ve görüþmelere yönelir.
Savaþ teorisi, felsefi bir inceleme ise ve öyle kalacaksa, onu
bu fiili durumla baðdaþtýrmak çok zor olacaktýr. Çünkü savaþ kavramýnýn bütün zorunlu unsurlarý adeta uçup gitmiþ ve teorinin dayanacak bir desteði kalmamýþ olacaktýr. Fakat doðal çözüm yolu
çok geçmeden ortaya çýkacaktýr. Yumuþatýcý bir ilke savaþ eylemi
üzerindeki etkisini pekiþtirdikçe, daha doðrusu itici güç azaldýkça
ve eylem pasif bir direnmeye doðru kaydýkça, kýlavuz ilkelere daha
az ihtiyacý olacaktýr. O zaman bütün askerlik sanatý salt ihtiyatkârlýða dönüþecek, baþlýca amacý istikrarsýz dengenin birdenbire aleyhimize dönmesini ve yarýsavaþýn gerçek bir savaþa dönüþmesini
önlemek olacaktýr.
B. SAVAÞ POLÝTÝKANIN BÝR ARACIDIR
Savaþýn niteliði ile insanlarýn bireysel veya sosyal diðer çýkarlarý arasýndaki çeliþkiyi incelemek için þimdiye kadar sorunun
bütün yönlerine eðilmeye ve bu çeliþki unsurlarýndan hiç birini ihmal etmemeye çalýþtýk; ancak bu çeliþki [sayfa 318] bizzat insan tabiatýna dayandýðýndan, onu hiç bir felsefe çözemez. Þimdi bu çeliþkilerin pratik hayatta birbirlerini kýsmen nötralize etmek suretiyle
nasýl bir birlik içinde massedildiklerini (soðurulduklarýný) görelim.
Eðer bu çeliþkiyi açýkça ortaya koymak ve çeþitli unsurlarýný ayrý
ayrý incelemek zorunluluðuna inanmamýþ olsaydýk, bu birliði ta
baþtan tanýmlardýk. Bu birlik þu kavramda yatar: savaþ politik iliþkilerin sadece bir parçasýdýr ve dolayýsýyla baðýmsýz bir nesne
deðildir.
Bilindiði gibi, savaþ ancak hükümetler ve milletler arasýndaki politik iliþkilerden çýkabilir; fakat genellikle savaþla birlikte bu
iliþkilerin kesildiði ve sadece kendi yasalarýna tâbi tamamen farklý
bir durumun ortaya çýktýðý sanýlýr.
Biz aksini savunuyoruz: savaþ politik iliþkilerin baþka araçlarýn desteði ile sürdürülmesinden baþka bir þey deðildir. Baþka araçlar diyoruz, çünkü þu noktayý da bu arada belirtmek istiyoruz ki,
savaþ kendi baþýna bu iliþkilere son vermez, onlarý temelden deðiþ-
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tirmez, baþka bir þey haline dönüþtürmez; bu iliþkiler, kullandýklarý
araçlar ne olursa olsun, özünde ayný kalýrlar, varlýklarýný sürdürürler; ve savaþ olaylarýnýn bu politik iliþkilere baðlý kalan ana çizgileri,
savaþ boyunca barýþa kadar devam eden politikanýn ana çizgilerinden baþka bir þey deðildir.
Baþka türlüsü tasavvur edilebilir mi? Milletler ve hükümetler
arasýndaki politik iliþkiler ne zaman diplomatik notalarýn teatisiyle
sona ermiþtir? Savaþ politik düþünceleri söylemenin ve kaleme
almanýn bir baþka biçimi olmaktan baþka nedir? Belki savaþýn kendine özgü dilbilgisi kurallarý vardýr, fakat kendine özgü bir mantýðý
yoktur.
Bu bakýmdan savaþý hiç bir zaman politik iliþkilerden ayýramayýz, ve araþtýrmalarýmýzýn her hangi bir noktasýnda böyle bir kopukluk meydana gelecek olsa, çeþitli iliþkilerin tüm baðlarý da bir
ölçüde kopmuþ olur ve ortaya anlamsýz, amaçsýz bir þey çýkardý.
Savaþ savaþtan baþka bir þey olmasaydý, yani düþmanlýk
duygularýnýn alabildiðine boþalmasýndan baþka bir anlam taþýmasaydý bile, yine bu görüþü benimsemek [sayfa 319] gerekirdi; çünkü savaþýn dayandýðý ve esasýný teþkil eden bütün unsurlar kendi
gücümüz, düþmanýn gücü, her iki tarafýn müttefikleri, ulusal karakterler, hükümet sistemleri, vb.kitabýmýzýn ilk bölümünde saydýðýmýz bütün bu unsurlar politik niteliktedir ve politik koþullara ve
iliþkilere onlardan ayrýlmalarýna imkan býrakmayacak derecede sýký
baðlarla baðlýdýrlar. Fakat gerçek savaþýn mutlak kavramýnýn gerektirdiði kadar tutarlý, özlemlerinde aþýrýya giden bir çaba olmadýðýný, aslýnda kendi kendisi ile çeliþki halinde karma ve melez bir
þey olduðunu düþünecek olursak, bu görüþün doðruluðu daha da
belirgin hale gelir. Bu niteliði ile savaþ hiç bir zaman kendi öz yasalarýna tabi olamaz, baþka bir bütünün bir parçasý olmaktan kurtulamaz: bu bütün ise politikadýr.
Savaþa baþvurmakla, politika savaþýn niteliðinden çýkan
bütün o katý mantýki sonuçlarý bir kenara iter; son olanaklarla uðraþacak yerde yakýn olasýlýklarýn sýnýrlarý içinde kalýr. Kuþkusuz böyle
bir savaþta þansýn ve belirsizliðin payý büyük olur ve savaþ bir çeþit
kumara dönüþür; fakat bütün hükümetler kendi yetenek ve uzak
görüþlülüklerinin rakiplerinden üstün olduðuna güvenirler ve bu
sayede kumarý kendilerinin kazanacaðýna inanýrlar.
Politika böylece savaþ denilen o ejderhayý basit bir araç ha-
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line çevirir; tek bir darbe indirmek için insanýn iki eliyle birden ve
bütün gücüyle kaldýrmasý gereken o korkunç savaþ kýlýcýný, hafif ve
kullanýþlý bir eskrim epesine, hatta çok kez bir flöreye dönüþtürür,
kâh sahici kâh þaþýrtmaca vuruþlar yapar, kâh rakibinin vuruþlarýný
savuþturur.
Böylece, bunu bir çözüm yolu olarak kabul edersek, yaradýlýþý
gereði çekingen ve korkak olan insanýn savaþta karþýlaþtýðý çeliþkileri
çözmüþ oluruz.
Savaþ politikanýn bir parçasý olduðuna göre, doðal olarak ister istemez onun karakterini alacaktýr. Politika büyük ve güçlü bir
politika ise, savaþ da öyle olacak ve belki de doruðuna ulaþarak
mutlak biçimini alacaktýr.
Konuya bu açýdan baktýðýmýzda, savaþýn mutlak [sayfa 320] biçimini gözden uzak tutmamýza gerek kalmaz; onu sadece sürekli
olarak arka planda tutmamýz yeter.
Ancak bu görüþ sayesindedir ki, savaþ birliðine kavuþur, ancak bu görüþ sayesinde bütün savaþlarý tek ve ayný tür olaylar olarak görebiliriz; ancak bu görüþ sayesinde yargýlarýmýzý gerçek ve
saðlam bir temele oturtabilir ve buna göre geniþ kapsamlý ve büyük
çapta planlar hazýrlayýp kararlaþtýrabiliriz.
Politik unsurun savaþýn ayrýntýlarýna kadar nüfuz etmediði
doðrudur. Nöbetçiler dikerken veya devriye kollarý çýkarýrken politik amaçlar gütmeyiz. Fakat bir savaþýn, bir seferin ve hatta çoðu
kez bir muharebenin genel planý üzerinde politik amacýn etkisi
kesindir.
Bu nedenledir ki, görüþümüzü iþin baþýnda saptamakta acele
etmedik. Ayrýntýlarla uðraþtýðýmýz sürece, bunun bize bir yardýmý
olmazdý, hatta bir ölçüde dikkatimizi daðýtabilirdi; fakat þimdi sýra
savaþ veya sefer planýnýn hazýrlanmasýna gelince, görüþümüz aðýrlýk kazanmakta, hatta onu benimsemek kaçýnýlmaz hale gelmektedir.
Genel olarak hayatta en önemli þey, olaylara hangi açýdan
bakýlmasý ve deðer biçilmesi gerektiðini tam olarak bilmek ve ona
göre hareket etmektir. Çünkü bin bir çeþit olaylarý bir bütün halinde görmek ve kavramak ancak onlara tek bir görüþ açýsýndan
bakmakla mümkündür ve tutarsýzlýktan ancak bu sayede kurtulabiliriz.
Dolayýsýyla bir savaþ planý hazýrlarken olaylara iki veya üç
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görüþ açýsýndan örneðin, askerin, yöneticinin, politikacýnýn görüþ
açýsýndan bakmak mümkün olmadýðýna göre, mesele politikanýn mutlaka en önemli unsur olup olmadýðýný ve ötekilerine aðýr
basýp basmadýðýný saptamaktadýr.
Politikanýn, iç yönetimin, hatta tüm insanlýðýn ve felsefi düþüncenin tasavvur edebileceði baþka her þeyin çýkarlarýný kendisinde birleþtirip baðdaþtýrdýðý kabul edilir; çünkü politika aslýnda
bütün bu çýkarlarýn baþka Devletlere karþý bir temsilcisidir. Evet,
politika kimi zaman yanlýþ bir yön izleyebilir, kiþisel ihtiraslara, özel
çýkarlara ve [sayfa 321] yöneticilerin gururuna hizmet edebilir, ama bu
bizi þimdilik ilgilendirmez, çünkü savaþ sanatý hiç bir zaman politikanýn akýl hocasý olamaz ve burada politikaya ancak tüm toplumun ortak çýkarlarýnýn temsilcisi gözüyle bakabiliriz.
Dolayýsýyla halledilmesi gereken tek sorun þudur: bir savaþýn
planlarýný hazýrlarken, politik bakýþ açýsý salt askeri bakýþ açýsýnýn
önünde (böyle bir bakýþ açýsý tasavvur edilebilirse) silinmeli, yani
tamamen ortadan kalkmalý veya askeri görüþ açýsýna tâbi mi olmalýdýr, yoksa politik görüþ açýsý mý askeri görüþ açýsýna hakim olmalýdýr?
Politik görüþ açýsýnýn savaþýn baþýndan beri tamamen silinmesini ancak ölüm ve kalým savaþlarýnda, salt düþmanlýk halinde
tasavvur etmek mümkündür. Gerçekte ise, savaþlar, daha önce de
belirttiðimiz gibi, bizzat politikanýn tezahürleridir. Politik noktai nazarýn askerlik isterlerine baðýmlýlýðý saðduyuya aykýrý olurdu, çünkü
savaþý ilân etmiþ olan politikadýr. Politika beyindir, savaþ sadece
bir alettir; yoksa tersi deðil. Askeri görüþ açýsýný politik görüþ açýsýna tâbi kýlmak bu itibarla yapýlabilecek tek þeydir.
Bu Kitabýn üçüncü bölümünde söylediklerimizi hatýrlayarak
gerçek savaþýn ne olduðunu düþünürsek, yani her savaþýn her
þeyden önce politik verilerin ve koþullarýn sonucu olan karakterinin olasýlýðýna ve hakim niteliklerine göre kavranmasý gerektiðini göz önüne alýrsak, ayrýca savaþýn çoðu zaman hatta günümüzde hemen hemen her zaman diyebiliriz ayrýlmasý mümkün
olmayan organik bir bütün olduðunu, dolayýsýyla ayrý ayrý faaliyetlerinin bu bütün içinde eridiðini ve varlýklarýný bu bütüne borçlu
olduðunu unutmazsak, o zaman savaþ yönetiminin ana çizgilerini
belirleyen en üst düzeydeki görüþ açýsýnýn politikadan baþka bir
þey olamayacaðý açýk ve elle tutulur bir biçimde ortaya çýkar.
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Planlar bu politik görüþ açýsýndan bir kalýptan çýkar gibi çýkar. Onlarý anlamak ve deðerlendirmek çok kolay ve akla yakýn
olur; onlara inancýmýz ve güvencimiz artar, saiklerimiz daha tatmin edici olur ve tarih daha iyi anlaþýlýr.
Her halükârda, olaylara bu görüþ açýsýndan baktýðýmýzda,
[sayfa 322] artýk askeri ve politik çýkarlar arasýnda her hangi bir çeliþki
söz konusu deðildir, ve olduðu zaman bile bunu sadece bir bilgi
eksikliðine baðlayabiliriz. Politika savaþtan veremeyeceði bir þeyi
isterse, kendi öncüllerine aykýrý hareket etmiþ olur: politika kullanacaðý araçlarý bilmek durumundadýr, dolayýsýyla ancak doðal ve
zorunlu olan araçlarý kullanabilir. Fakat politika askeri olaylarýn
akýþýný doðru olarak deðerlendirirse, savaþýn nihai amacýna en uygun olaylarýn ve yönetimin ne olduðunu tayin etmek kendisine
düþer.
Bir kelime ile, savaþ sanatý en yüksek düzeyde politikaya
dönüþür; notalar yazacak yerde muharebeler veren bir politikaya...
Bu görüþe göre, büyük bir askeri olay veya bu olayýn planý
hakkýnda salt askeri görüþ açýsýndan hüküm vermek yanlýþ ve
hatta zararlýdýr; aslýnda, hükümetlerin sýk sýk yapageldikleri gibi,
bir savaþ planý hakkýnda profesyonel askerlere danýþarak salt askeri görüþlerini almak abesle iþtigal etmektir. Fakat kuramcýlara
katýlarak eldeki tüm savaþ araçlarýnýn komutanlara verilmesini ve
buna göre sýrf askeri bir savaþ veya sefer planý yapmalarýný istemek daha da saçma bir þeydir. Genel olarak deneylerimiz bize
göstermiþtir ki, bugünkü savaþ sisteminin çok çeþitli dallarýna ve
bilimsel karakterine raðmen, savaþýn ana hatlarý her zaman hükümet tarafýndan, yani, teknik bir dil kullanmak gerekirse, askeri
deðil salt politik bir organizma tarafýndan saptanmýþtýr.
Bu son derece doðaldýr. Savaþ için gerekli belli baþlý planlardan hiç birini politik durumu iyice bilmeden hazýrlamaya imkan
yoktur; eðer insanlar buna raðmen politikanýn savaþýn yönetimi
üzerindeki zararlý etkilerinden söz edip duruyorlarsa, aslýnda söylemek istediklerinden çok baþka bir þey söylemektedirler. Suçlanmasý gereken bu etki deðil, söz konusu politikanýn kendisidir. Politika doðru yani amacýna uygun ise, savaþ üzerinde ancak olumlu
bir etkisi olabilir; yok eðer bu etki amaca cevap vermiyorsa, kabahat saptanan yanlýþ politikadadýr. [sayfa 323]
Politika ancak bazý askeri tedbir ve araçlardan mümkün ol-
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mayan neticeler, niteliklerine ters düþen neticeler beklediði takdirde, çizdiði yanlýþ yolla savaþ üzerinde zararlý bir etki meydana getirir. Nasýl ki, bir dili iyi konuþamayan bir kimse çok kez söylemek
istediðinden baþka bir þey söylerse, politika da sýk sýk asýl niyetlerine uymayan emirler vermektedir.
Bu sayýlamayacak kadar çok kez meydana gelmiþtir. Bu da
gösterir ki askeri sorunlardan bir ölçüde anlamak baþarýlý bir politika yürütmenin þartlarýndan biridir. Yani askerlik ile politika birbirinden ayrýlamaz.
Fakat daha ileri gitmeden okuyucumuzu yanlýþ bir yoruma
karþý uyarmak isteriz. Dosyalarýn altýnda bunalmýþ bir Savaþ Bakanýnýn, bilgili bir mühendisin, hatta kýta hizmeti görmüþ tecrübeli
bir askerin, hükümdarýn hükümet iþlerini bizzat idare etmediði bir
ülkede mutlaka en iyi Dýþiþleri Bakaný olacaðýný söylemek istemiyoruz ve böyle bir þey aklýmýzdan bile geçmemektedir; diðer bir
deyiþle, askerlik konularýndan iyi anlamanýn bir Dýþiþleri Bakanýnýn
baþlýca niteliði olmasý gerektiðini iddia etmiyoruz; kuvvetli bir karakter, saðlam bir kafa yapýsý, yüksek bir zekâ bundan çok önce
gelir; savaþ hakkýnda gerekli bilgileri nasýl olsa þu veya bu þekilde
edinebilir. Fransa, askeri ve politik alanda hiç bir zaman BelleIsle
kardeþleri ve Choiseul Dükü tarafýndan olduðu kadar kötü idare
edilmemiþti; oysa, üçü de iyi askerlerdi.
Politika kendini mevcut savaþ araçlarýna uydurmak ve savaþ
tamamen politik amaçlara uygun hareket etmek zorunda olduklarýna göre, Devlet adamý ve asker ayný [sayfa 324] þahýsta birleþmediði
takdirde yapýlacak tek þey vardýr: baþkomutaný kabine üyesi yapmak ve önemli kararlara katýlmasýný saðlamak. Ancak bu sadece
kabinenin, yani hükümetin savaþ sahnesinin yakýnýnda bulunmasý
halinde mümkündür; yoksa meseleler zaman kaybedilmeden halledilemez.
Avusturya Ýmparatoru 1809da bunu yapmýþtýr; müttefik hükümdarlarý 1813, 1814 ve 1815de bunu yapmýþlardýr ve hepsi de
olumlu sonuçlar almýþlardýr.
Hükümete katýlan baþkomutanýn dýþýndaki askerlerin hükümeti etkilemeleri son derece tehlikelidir; bu þartlar altýnda harekâtýn olumlu yönde geliþmesine çok seyrek raslanýr. Örneðin, Fransada, 1793, 1794 ve 1795 yýllarýnda, Carnot Pariste oturduðu yerden savaþý yönetmeye kalkýþmýþsa da, bu asla örnek alýnacak bir
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yöntem deðildir, çünkü teröre baþvurmak ancak devrimci bir hükümetin harcýdýr.
Þimdi tarihten alacaðýmýz bir kaç örnekle bu bahse son verelim.
Geçen yüzyýlýn son on yýlý içinde, Avrupada savaþ sanatýný
altüst eden deðiþiklikler olmuþ, en iyi ordularýn savaþ yöntemlerinden çoðunun etkisiz kaldýðý görülmüþ ve askeri baþarýlar o zamana kadar görülmemiþ boyutlar kazanmýþtýr; bu dönemde bütün
yanlýþ hesaplarýn savaþ sanatýna mal edilmesi lazým geldiði kesinlikle anlaþýlmýþtýr. Alýþkanlýk gereði dar bir savaþ anlayýþý çerçevesinin içinde hapsedilmiþ olan Avrupa, bu çerçeveyi aþan fakat buna
raðmen eþyanýn tabiatýna uygun olanaklar karþýsýnda þaþýrýp
kalmýþtýr.
En geniþ görüþe sahip olan gözlemciler bu durumu politikanýn yüzyýllardan beri savaþ sanatý üzerindeki etkisine ve bunun büyük sakýncalarýna atfettiler; bu yüzden savaþýn savaþ olmaktan çýktýðýný, yozlaþtýðýný ileri sürdüler. Olaylar bakýmýndan haklarý vardý, fakat bunu arýzi nedenlere baðlamakta ve önlenebileceðini sanmakta haksýzdýlar.
Baþkalarý ise bütün bunlarýn Avusturya, Prusya, [sayfa 325] Ýngiltere, vb. gibi Devletlerin izledikleri özel politikalarýn gerici etkisine baðlanabileceðini sandýlar.
Fakat acaba insanlarý þaþkýna uðratan aslýnda savaþýn yönetimindeki deðiþiklik miydi, yoksa politik bir etken mi? Yani: Aksilikler politikanýn savaþ üzerindeki etkisinden mi, yoksa hatalý bir
politikadan mý ileri geliyordu?
Fransýz Ýhtilâlinin dýþ ülkelerdeki büyük yankýlarý elbette Fransýzlarýn savaþ yönetimi ile ilgili olarak bulduklarý yeni yöntem ve
kavramlardan çok, Devletteki ve sivil idaredeki deðiþikliklerden,
hükümetin niteliðinden, halkýn durumundan; vb. ileri geliyordu.
Öteki hükümetler bütün bunlar hakkýnda yanlýþ bir düþünceye kapýldýlar, ve yeni güçlere, kabýna sýðamayan yeni bir enerjiye karþý
eski ve normal yöntemlerle karþý koymaya çalýþtýlar: bu politik bir
yanýlgý idi.
Savaþ hakkýnda salt askeri bir görüþ açýsýndan hareketle bu
yanýlgýyý teþhis etmek ve düzeltmek mümkün müydü? Elbette ki
hayýr. Çünkü sadece karþýt unsurlarýn niteliðine bakarak bütün sonuçlarý önceden görecek ve uzak olasýlýklar hakkýnda kehanette
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bulunacak filozof bir strateji uzmaný çýkmýþ olsaydý bile, bu olaðanüstü yeteneklerinden pratikte yararlanmak her halde mümkün olmazdý.
Ancak ve ancak Fransada yükselen yeni güçleri ve Avrupa
politikasýnýn yeni iliþkilerini doðru olarak deðerlendirmeye muktedir bir politika, savaþýn büyük olaylarýna baðlý sonuçlarý görebilir ve
gerekli araçlarýn kapsamý ile bunlarýn en iyi ne þekilde kullanýlabileceði konusunda doðru bir yargýya varabilirdi.
Þu halde diyebiliriz ki: Devrimin yirmi yýllýk zaferlerinin nedenlerini her þeyden önce hükümetlerin buna karþý koymak için
uyguladýklarý hatalý politikada aramak gerekir.
Gerçi bu hatalar ilk kez savaþ sýrasýnda ortaya çýkmýþ ve savaþýn olaylarý politikanýn umutlarýný boþa çýkarmýþtýr; fakat bunun
nedeni politikacýlarýn askeri danýþmanlarýna danýþmayý ihmal etmiþ
olmalarý deðildir. O [sayfa 326] dönemin politikacýsýnýn güvenebileceði, dönemin gerçeklerinden doðan, politikanýn o zamana kadar
kullanmaya alýþmýþ olduðu savaþ sanatý da tabiatýyla politikanýn
düþtüðü hatalarýn aynýna düþmüþtü ve bu itibarla elbette bunlarý
düzeltmek için bir þey yapamazdý. Bu arada savaþýn kendisi de
hem özü hem biçimleri bakýmýndan önemli deðiþikliklere uðramýþ
ve mutlak þekline biraz daha yaklaþmýþtý. Fakat bu deðiþiklikler
Fransýz hükümeti kendisini politikanýn dizginlerinden kurtardýðý için
meydana gelmemiþti; Fransýz Ýhtilâlinin yalnýz Fransada deðil,
Avrupanýn her yerinde deðiþtirdiði bir politikanýn sonucu olarak
meydana gelmiþlerdi. Bu politika baþka araçlar ve baþka güçler
kullanmýþ, ve bu sayede savaþý o zamana kadar görülmemiþ ve
hatta tasavvur edilmesine bile imkan bulunmayan bir enerji ile yürütebilmiþtir.
Görülüyor ki, savaþ sanatýndaki deðiþiklikler politikadaki deðiþikliklerin bir sonucudur; bu itibarla, askerlikle politikanýn ayrý
ayrý þeyler olduðunu kanýtlamak söyle dursun, tam tersine bu ikisinin birbirine sýký sýkýya baðlý bulunduðunun en saðlam bir kanýtýný
teþkil ederler.
O halde bir kez daha tekrar edelim: savaþ politikanýn bir
aracýdýr; ister istemez bu politikanýn damgasýný taþýr; her þeyi politikanýn terazisinde tartmasý gerekir. Savaþýn yönetimi, ana hatlarý
itibariyle, politikanýn kendisidir: politika eline kalem yerine kýlýcý almýþtýr, fakat yine de kendi yasalarýna göre düþünür. [sayfa 327]
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Yedinci bölüm Sýnýrlý Amaç-Saldýrý Savaþý baþlýðýný taþýmakta
ve daha ziyade çevirimizin kapsamý dýþýnda kalan yedinci kitabýn birinci bölümünün zaferin doruk noktasý kavramýna atýfta bulunarak,
karþýlýklý olarak ve ayný ölçüde toprak iþgalinin yarardan çok zarara sebebiyet verdiði, bu konuda çok dikkatli davranmak gerektiði belirtilmektedir. Sekizinci bölüm ise Sýnýrlý Amaç-Savunma baþlýðýný taþýmakta, Clausewitzin öteden beri savunduðu savunmanýn üstünlüðü
tezi bir kez daha vurgulanmaktadýr. [Ç. N.]

*
Sekizinci Kitabýn dokuzuncu bölümü, amaç düþmanýn
imhasý olduðunda savaþ planýnýn nasýl olmasý gerektiðini incelemektedir. Clausewitz þöyle demekledir: Ýki temel ilke savaþ
planýnýn bütününü kapsar ve geri kalan her þeye verilecek yönü
tayin eder.
Birinci ilke þudur: düþman kuvvetinin aðýrlýðýný mümkün olduðu kadar az sayýda aðýrlýk noktalarýna, mümkünse bir
tek noktaya getirmek; sonra, bu aðýrlýk noktalarýna karþý saldýrýyý mümkün olduðu kadar az sayýda önemli giriþimlere, mümkünse bir tek giriþime hasretmek; son olarak da, ikinci derecede önemli bütün giriþimleri mümkün olduðu kadar kontrol
altýnda tutmak. Bir kelime ile ifade etmek gerekirse, birinci ilke
þudur: mümkün olduðu kadar her þeyi bir noktada toplamak.
Ýkinci ilke ise þudur: mümkün olduðu kadar çabuk hareket
etmek, yeterli nedenler bulunmadýkça hiç bir gecikmeye, hiç
bir dolambaçlý yola meydan býrakmamak. [sayfa 329]
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