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ÖN SÖZ

Asker olmaya 12 yaşındayken kendisi karar veren Selanikli 

orta halli bir Türk ailesinin çalışkan evladı, sırasıyla Selanik 

Askerî Ortaokulunu, Manastır Askerî Lisesini ve ardından Harp 

Okulunu başarıyla tamamlamış ve kurmaylık öğrenimi için 

seçilmiştir.

Harp Akademileri mezunu olmasından iftihar ettiğimiz Ulu 

Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk asker ve devlet adamı kişiliği 

ile bütün dünyaya örnek olmuş bir liderdir.

Harp Akademilerinin 164’üncü kuruluş yılında Sn. Prof. Dr. 

Hikmet ÖZDEMİR tarafından “Atatürk’ün Harp Kavramına Bakışı” 

konusunda bir inceleme yapılmıştır.

Büyük Komutan M.Kemal Atatürk’ün harp kavramına 

bakışının farklı yönleriyle ve kapsamlı bir şekilde ele alındığı bu 

çalışma kitap hâline getirilmiş ve istifadeye sunulmuştur.





PROF.DR. HİKMET ÖZDEMİR’İN ÖZGEÇMİŞİ

Siyaset Bilimi Profesörü ve Cumhurbaşkanı (E) Başdanışmanı 

Hikmet Özdemir, Kahramanmaraş’ta doğdu. Türkiye ve Orta 

Doğu Amme İdaresi Enstitüsü kamu yönetimi programını bitirdi. 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden siyaset bilimi 

doktoru unvanı aldı. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 

Kurumunda, Başbakanlıkta ve Cumhurbaşkanlığında çalıştı. 

Daha sonra sırasıyla Kırıkkale, Başkent, Kocaeli Üniversitelerinde 

öğretim üyesi, bölüm başkanı, enstitüsü müdürü ve Türk Tarih 

Kurumu Ermeni Masası Kurucu Başkanı olarak görev yaptı.

Türkiye dışında British Chevening bursuyla Londra 

üniversitesinde, Fulbright bursuyla Georgetovvn Üniversitesinde, 

İngiltere ve ABD devlet arşivlerinde ve İsviçre’de Birleşmiş 

Milletler arşivinde incelemelerde bulundu.

Atatürk üzerine yayımlanmış incelemeleri şunlardır:

Atatürk’ün Kriz Yönetimi Tekâlif-i Milliye (2001); Atatürk ve 

İngiltere Bir Barışmanın Diplomatik Tarihi (2001); Anafartalar’dan 

Ankara’ya (2003); Amasya Belgelerini Yeniden Okumak (2004); 

Atatürk’ün Liderlik Sırları (2006); Komutan ve Evlatları (2007); 

Atatürk’ü Yeniden Düşünmek, (2008); General Charles H. Sherrill 

Atatürk’ün Biyografisini Nasıl Yazdı? (2009); Yabancı 

Diplomatların Tanıklıklarıyla Atatürk’ün Liderliği (2010); Atatürk’ün 

Toplumla İlişkileri (2010); Atatürk’ün Ardından Sir Percy 

Loraine’in Tanıklığı (2010); Atatürk ve Kitap (2011); Şehitlerin



Huzurunda (2011); Atatürk Ankara’da (2012); Atatürk’ün Harp 

Kavramına Bakışı (2012).

Türkiye’nin, siyasal gelişimi ve anayasal kurumlan, Atatürk’ün 

liderliği ve Türk - Ermeni ilişkileri üzerine basılmış 41 kitabı vardır.

The Ottoman Army Death and Disease on the Battlefield 

(1914-1918) başlıklı incelemesi ABD Utah Üniversitesi tarafından 

yayımlanmıştır.

Türk Askerî Tarih Komisyonu Üyesi Profesör Hikmet Özdemir, 

TBMM Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu Koordinatörlüğü 

görevi yanında, inceleme konularıyla ilgili konferanslar 

vermektedir.

Hâlen “Birinci Dünya Harbi ve Sonrası Ermeni Mülteciler” 

başlıklı incelemesini sürdürmektedir.
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HARP VE BARIŞ ÜZERİNE

1960’ta Norveçli bir istatistikçi insanlığın o yıla kadar bilinen 

5,560 yıllık yazılı tarihi boyunca 14,541 harbin çıktığını ve yıl 

başına ortalama 2,61 harbin düştüğünü hesaplamıştır. Aynı 

istatistikçiye göre; bu zaman diliminde 185 kuşaktan yalnızca 

10’u barış döneminde yaşamıştır.1

Bu çerçevede harp felsefesi ve harp tarihi klasiklerinde de 

insanlığın tecrübesi olarak ciddi bir birikimin bulunması sürpriz 

değildir.

Asıl ilginci söz konusu klasiklerde yer alan kavramların ve 

öğütlerin oldukça dikkat çekici bir ahlâk zenginliği ve akılcı 

derinlik yansıtmalarıdır.

-Dürüstlük;

-Harpte Bile Her Zaman Barışı Göz Önünde Bulundurmak;

-Zararlı Çıkılsa Bile Barışı Kabul Etmek;

-Güçlü Bir Düşmanla Uzun Süre Harp Tehlikelidir;

-İşlerin iyi Gittiği Bir Sırada Barış Yapmak Ününüze Ve 

Şanınıza Yakışır;

-Harpte Taraflar Eşit Durumdaysalar Barıştan Söz Etmenin 

Tam Sırasıdır;

-Barış Bir Kez Yapılınca Bu Barışa En Büyük Özenle Bağlı 

Olmak...

Bir Türk stratejin vurguladığı gibi, harbin tek ve kesin bir 

tanımı yoktur, çeşitli kişi veya kurullar tarafından yapılmış çok 

sayıda tanımları vardır ki bunlardan duygusal, maksatlı veya

‘ M ert Bayat. H arp ve Sulh, (İstanbul, D eniz H arp  O kulu Y ., 1987), s. 2.
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abartmalı olanları dışında kalanları bir ölçüde doğruluk payı 

taşımaktadır.2

MÖ 5. yüzyılda Çinli bilge komutan Sun Tzu harp kavramını 

ayrıntılı ve özlü sözlerle incelemiştir. Sun Tzu, harbin devlet için 

hayati bir önem taşıdığını vurgulamış ve değişmez kuralları 

olduğunu söylemiştir. Bunlar, ahlak kuralları, tabiat, harp alanı, 

komutan ve disiplin olarak sıralanmıştır.3

Cicero’ya göre harp, uyuşmazlıkları zor yollarına başvurarak 

çözmektir. Uygulamada harp kavramından anlaşılan, aralarında 

uyuşmazlık olanların, birbirlerine neler yaptıkları değil, karşılıklı 

durumlarıdır. Böyle olunca, “harp, uyuşmazlıklarını zorlama 

yollarına başvurarak çözmeye çalışanların karşılıklı durumudur,” 

demek gerekir.4

Dünya askerî literatüründe harp kavramını inceleyen bir 

düşünür de, Prusyalı General Cari von C!ausewitz’dir. Onun 

özellikle Savaş Üzerine (Vom Kriege) adlı incelemesinin modern 

askerî düşüncede ciddi etkileri olduğu kabul edilmektedir. 

Cervantes’in Don Kişof u kadar olmasa bile Cari von Clausevvitz 

alanında ünlü incelemesinde harbi şu şekilde tanımlamıştır:

“Harp, çok genişletilmiş düellodan başka bir şey değildir. Pek 

çok sayıda tek tek düelloculardan oluşan bir birliği düşünmek 

yerine düello yapan iki kişiyi gözümüzün önüne getirecek olursak

2 M ert Bayat, H arp ve Sulh, s. 5.
J H aldun Y alçm kaya; Devletlerin Dış Politika A racı O larak Kullandığı Savaşın Soğuk  
Savaş Sonrası Değişimi, (İstanbul Üniversitesi Sosyal B ilim ler Enstitüsü Uluslararası 
İlişkiler A na B ilim  Dalı Yayınlanm am ış Doktora T ezi, 2004), s. 13.
4 Hugo G rotuis, Savaş ve Barış Hukuku Üzerine, (Çev. Seha L. M erav), (Ankara SBF 
Y.. 1967), s. 17.
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daha iyi yapmış oluruz. Bunlardan her biri, fiziksel gücüyle 

diğerine kendi iradesini kabul ettirmeye çalışır. Onun ilk amacı, 

düşmanı mağlup etmek ve böylece daha sonra herhangi bir 

direnç gösteremeyeceği bir duruma sokmaktır."

“O halde harp, düşmanı irademizi kabule zorlamak için bir 

kuvvet kullanma eylemidir.”0

Bu klasik eserde, taktik konusunda zamanla değeri azalan pek 

çok kısım olduğu halde harbin esasları incelenmiş ve askerî 

strateji ve faaliyetlerin her düzeyine uyarlanabilecek bir düşünce 

tarzı geliştirilmiştir. Ancak Clausevvitz’in eseri tamamlanamamış 

(1831’de yazarın ani ölümü son düzeltmenin yarım kalmasına 

neden olmuş) bazı çelişkiler çözülememiştir. Belki bu nedenle 

onunla aynı dönemde yaşayan isviçreli askerî yazar Jomini, 

rakibinin kalemini “abartılı ve mağrur” olarak nitelemiştir.6

Jomini dışında Clausewitz düşüncesinin başka eleştirileri de 

yapılmıştır.

1993’te John Keegan Savaş Sanatı Tarihi adlı eserine 

“Aslında harp, siyasetin devamını sağlayan bir araç değildir. Eğer 

Clausevvitz’in vardığı bu hüküm doğru olsaydı, dünyayı anlamak 

çok koiaylaşırdı,” diye başlamıştır. Daha sonra bir yerde de, 

“Kültür açısından bakıldığı zaman Clausevvitz’in ‘harp nedir?’ 

sorusuna verdiği yanıt hatalıdır, ama şaşırtıcı değildir; hepimiz 

kendi kültürümüze yeterince uzaktan bakıp, kişi olarak bizi nasıl

'  Cari von Clausew itz. Savaş Üzerine. (Çev. Seim a Koçak). (İstanbul. Doruk Y.. 2007). 
s. 29-30. Terim  bütünlüğü için kitaptan alıntı yaparken "savaş’' yerine ‘‘harp" sözünü 
kullandım ./H Ö .
6 Hans Rothfels. “C lausew itz” . M odern S tratejinin Ustaları, (Der. Edward M ead Earle), 
(Türkçesi Selm a Koçak). (İstanbul. Doruk Y.. 2007). s. 137 vd.
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şekillendirdiğini algılamayı çok zor buluruz,” dedikten sonra şöyle 

devam etmiştir: “Gerçi son derece iyi çalışan bir beyne sahipti 

ama eğer fazladan bir entelektüel boyuta sahip olabilseydi, harbin 

siyasetten çok daha fazlasını kapsadığını görebilirdi; harbin 

aslında kültürün bir göstergesi olduğunu, çoğu zaman kültürel 

biçimleri saptadığını ve bazı toplumlarda kültürün ta kendisi 

olduğunu algılayabilirdi.”7

Kabul edelim ki, John Keagan’ın bu eleştirisi haksız değildir. 

Peki, Clausevvitz’in Türkiye’deki yansıması nasıl olmuştur?

1980 yılında Clausevvitz’in 200’üncü Doğum Yıl Dönümü için 

Alman Askerî Tarih Dairesinin hazırladığı iki makalenin Türkçe’ye 

tercümesini gerçekleştiren Türk Askerî Tarih Komisyonu Üyesi 

(E) General Fahri Çeliker, kendi subay kuşağının Clausevvitz 

ismini ve algısını şu şekilde anlatmıştır:

“Bizim kuşak, Clausevvitz’in adını çok genç yaşta daha Harp 

Okulu sıralarında duymuştur[8]. Daima saygıyla andığımız ve 

kendilerine çok şey borçlu olduğumuz değerli öğretmenlerimiz 

(...) Ekrem Babacan’lar, Nazmi Yönder’ler, Refik Yılmaz’lar ve 

daha sonra Harp Akademilerinde okuduğumuz sırada (...) 

Hidayet Kızıldemir’ler, Memduh Tağmaç’lar, Yusuf Demirdağ’lar 

ve Faruk Gürler’ler her fırsatta bize Clausevvitz’in öğretisinden 

söz etmiş, ünlü yapıtından iktibaslar yapmışlar; ama Clausevvitz’in 

kimliği ve yaşamı hakkında fazla bir şey söylememişlerdi. Bunu 

herhalde bizim kişisel araştırmalarımıza bırakmışlardı. Fakat o

John Keegan, Savaş Sanatı Tarihi, (Çev. Füsun Doruker), (İstanbul, Sabah K.., 1995), 
s. 1, 8 ve 9.
8 Fahri Ç eliker, 1939 Harbiye mezunudur.
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günlerde Kara Harp Okulunda öğrencilerin yararlanmasına açık 

bir kitaplık bulunmadığından, Harp Akademilerinde ise yoğun 

öğretim programlarının özel meraklıların meraklarını tatminine 

ayıracak zaman bırakmaması yüzünden, uzun süre ben 

Clausevvitz’i, bir harp filozofu olduğunu bilmekle beraber, aynı 

zamanda büyük bir Alman komutanı sanmış ve zihnimdeki bu 

Clausewitz imajını ancak kurmay subay olduktan sonra 

düzeltebilmiştim.”9

Bilindiği gibi 1987 yılında da Fahri Çeliker yazarın Harp 

Üzerine adlı klasiğini tercüme etmiş ve harp felsefesinin bu ünlü 

klasiği Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı 

tarafından 3 cilt olarak yayımlanmıştır.10

ATATÜRK’ÜN HARP KAVRAMINDA ÖZGÜN YANLAR

Liderler ve olaylar sonradan değerlendirilirken en önemli koşul, 

bu işin gerçekten tarihe bırakılmasıdır.

Gordon A. Craig ve Alexander L. George’un Güç ve Yönetimi 

adlı eserinde aktarılan Abraham Lincoln’un ölçütü bu açıdan son 

derece anlamlıdır:

“Farklı görüşlere sahip olsalar da liderlerin en azından bir ortak 

özelliği vardır; halk kendileri hakkında katı yargılara ulaştığında 

‘tarih’ tarafından yargılanmayı tercih ederler. Bu durumlarda kalan 

liderlerin tarihte başvuracakları yeterli emsal maalesef vardır. 

Örneğin, Abraham Lincoln eleştirilere karşılık olarak şöyle

9 Fahri Çeliker, “Çevirenin Ö nsözü”, Cari Von C lausewitz Yaşamı Yapıtı Yankıları, 
(Haz. Alm an Askerî Tarih D airesi), (Ankara, G enelkurm ay B., 1980), s. 3.
10 D aha sonra özel yayınevleri tarafından da bu eser yayım lanm ıştır.
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konuşmuştur: ‘Eğer sonuç beni haklı çıkarırsa bana karşı 

söylenenler kayda değer bile görülmeyecektir. Fakat eğer sonuç 

benim yanlış olduğumu ortaya çıkarırsa on tane melek haklı 

olduğuma yemin de etseler bir şey değiştirmez.' Bu gayet iyi bir 

siyasal mantık olmakla birlikte siyasal ahlâka ilişkin sorgulanabilir 

bir yaklaşım olmaya da devam eder. (...)”11

Değerli Komutanım, Sevgili Harp Akademililer,

Atatürk’ün harp kavramına bakışı konulu bir değerlendirmede 

incelediğimiz tarihî şahsiyetin askerlik felsefesi ve bilimine 

katkılarını ortaya çıkarmak için şu soruların karşılıkları 

bulunmalıdır:

-Harp her zaman var mıdır?

-Harp, insanın doğasıyla ilgili bir olgu mudur?

-Harpten kaçınmak mümkün müdür?

-Harp her zaman olacak mıdır?

-Uluslararası siyasette güç kullanmanın ahlakî sınırları 

belirlenmiş midir?

-Bir Harp Nasıl ve Ne Zaman Sona Erer?

Takdir edersiniz ki soruların hepsi önemlidir ancak sonuncusu 

daha önemlidir.

Ne var ki askerî strateji uzmanları harplerin sona erdirilmesi 

sorununa sistematik ilgi göstermemişlerdir. Harbin nasıl 

durdurulacağı yerine, işler planlandığı biçimde gitmediğinde 

harbe nasıl başlanacağı ve nasıl başarıyla harp edileceği üzerine

11 G ordon A. Craig ve A lexander L. George, G üç ve Yönetimi, (Çev. İhsan D. Dağı ve 
Emir Y üksel). (Ankara. Dış Politika Enstitüsü Y., 1997), s. 275.
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yoğunlaşan askerî planlamacılar da geleneksel olarak bu sorunu 

görmezden gelmişlerdir.12

Diplomasi teorisi ve pratiğinin sürekli sorunlarından biri, güç 

kullanımının ne şekilde sınırlanacağıdır. Harbi tümüyle ortadan 

kaldırmak ulaşılmaz bir ideal olduğundan, devlet adamları, 

siyaset bilimcileri ve uluslararası hukuk uzmanları, diplomasinin 

bir aracı olarak güç kullanımını sınırlayacak farklı yöntemlere 

yönelmişlerdir. Bununla birlikte, saldırı koşullarını tanımlama 

girişimlerine ve silâha başvurulacak koşulları sınırlama 

gayretlerine rağmen, bu alanda bir anlaşmaya varmak mümkün 

olmamıştır. Devletler, çıkarlarını korumak veya ilerletmek için ne 

zaman askerî güç kullanacakları kararını kendi egemenliklerinden 

ayırmaya yanaşmamışlardır.13

1980’lerde iki kutuplu dünyanın süper güç odaklan 

rekabetlerini şiddetli bir şekilde sürdürmeye devam ederken, 

diplomaside güç kullanımının ahlakî sınırlarını tartışan bir ABD 

kaynağında şu saptamaya yer verilmiştir:

“Uluslararası ilişkilerde ahlâk ve etik ilkelerinin rolünün ne 

olabileceği veya ne olması gerektiğine ilişkin sorunlar yüzyıllardır 

ahlâk ve siyaset felsefecilerini meşgul etmekle beraber sorun 

teorik düzeyde çözümlenememiştir. Genelde soru biçiminde ifade 

edilmiştir bu mesele: Amaçlar, araçları meşrulaştırır mı? Bu, pek 

çok insanın bazı soruları gündeme getirirken izledikleri bir yoldur. 

Başkan Truman, Japonlara karşı atom bombası kullanmakta 

ahlaken haklı mıydı? Küba’nın Domuzlar Körfezi çıkartmasıyla

G ordon A. Craig ve A lexander L. George, Güç ve Yönetimi, s. 212.
13 G ordon A. C raig ve A lexander L. George, Güç ve Yönetimi, s. 268.

- 8 -



işgalini onaylayan ve daha sonra Kruschev’i füzeleri sökmeye 

zorlamaya çalışarak nükleer bir harp tehlikesini yaratan Başkan 

Kennedy’nin bu politikası ahlâken doğru muydu? Şili’de Sosyalist 

Allende’nin seçimi kazanmasını engellemek ve sonra Allende’nin 

Sosyalist Hükümetini düşürmek için gizli yöntemlere başvurmakta 

Başkan Nixon haklı mıydı? Benzer biçimlerde, 1956 Macaristan 

devrimini bastırmak için ordusunu kullanan ve 1968’de 

Çekoslovakya’ya, 1979’da da Afganistan’a müdahalelerde 

bulunan Sovyetler Birliği’nin bu hareketleri meşru muydu? Aynı 

sorunun gündeme geleceği daha pek çok Amerikan ve Sovyet dış 

politika faaliyeti vardır. Ve bu soru diğer devletlerin dış politikaları 

hakkında da sorulabilir. (...)”14

Atatürk örneğinde karşımızda harbi ahlâkileştiren ve 

rasyonelleştiren bir lider bulunmaktadır.

Atatürk, harbi idealize etmez, bir diğer söyleyişle fazileti harpte 

görmez.

Atatürk’ün harp kavramına bakışı dediğimizde zihnimizde ilk 

beliren, onun, “harbin, zorunlu olmadıkça bir cinayet olduğu” 

sözüdür.

Elbette ilk başta vurgulanması gerekir ki, Atatürk sivil bir lider 

değildir.

Atatürk bir asker, komutan ve uygulayıcıdır; 20 yıl askerlik, 4 

yıl 10 ay komutanlık ve 2,5 yıl da fiilen muharebelere katılmış; bu 

muharebelerde sırasıyla Trablusgarp’ta kıyı savunması, çölde 

muharebe ve dağınık kabilelerin yönetimi; İkinci Balkan Harbi’nde

14 Gordon A. Craig ve A lexander L. George, Güç ve Yönetimi, s. 269.
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çıkarma; Çanakkale’de kıyı savunması ve karşı taarruz; Bitlis ve 

Muş bölgesinde dağlarda, geçitlerde, derin karda, şiddetli 

soğuklarda muharebe; İstiklâl Harbinde başlangıçta oyalama 

muharebesi, Birinci İnönü Muharebesi’nden Sakarya Meydan 

Muharebesi’nin sonuna kadar stratejik savunma, 26 Ağustos 

1922’den itibaren stratejik taarruz, başarıdan faydalanma ve takip 

harekâtlarında bulunmuştur.15

Onun bir uygulayıcı komutan olarak yer aldığı bütün askerî 

harekâtlardaki stratejik ve taktikleri düşüncelerini anlamak harp 

kavramına bakışını ortaya koymak büyük önem taşımaktadır.16

Atatürk’ün bizzat katıldığı askerî harekât ve muharebelerdeki 

performansı ve komutanlık katkıları 19601ı yıllarda ve özellikle 

1980’lerin başında yerli askerî uzmanlar ve yetkili askerî kurumlar 

tarafından inceleme konusu yapılmıştır.

Bu incelemelerin kronolojik listesi şöyledir:

Tevfik Bıyıklıoğlu, “Başkumandan Atatürk’ün Bir Portresi”, 

Belleten, Cilt XX, Sayı 80 (1956). Aynı inceleme için bkz: 

“Başkumandan Atatürk’ün Kısa Bir Portresi”, Atatürk ve O 

Günlerden Seçmeler, (Tert. Besim Özgen), (İstanbul, Harp 

Akademileri B., 1975), s. 13-47.

Faruk Güventürk, Gerçek Atatürk, (İstanbul, Okat Y., 1962), 

“Komutan Atatürk" başlıklı bölüm (s. 333-358).

15 "K ara A kadem isi K om utanı Tüm general A hm et Yavuz: Sunuş", Atatürk ve H arp  
Sanatı, (İstanbul. Harp Akadem ileri B., 2010).
16 Kısa bir özet için bkz: Piyade Yüzbaşı A lper A lpaslan Eker, “A tatürk’ün Katıldığı 
Savaşlarda Uyguladığı T aktik  ve Stratejik D üşünceler”. Atatürk ve H arp Sanatı, s. 18- 
27.
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Fahri Belen, Atatürk’ün Askerî Kişiliği, (Ankara, Milli Eğitim 

Bakanlığı Y., 1963).

Celal Erikan, Komutan Atatürk, (Ankara, T. İş Bankası Y., 

1964).

Suat İlhan, “Harp Yönetimi ve Atatürk”, Atatürk Konferansları 

III (1969), (Ankara, TTK Y., 1970). Yazarın bu konferansı daha 

sonra kitap olarak yayımlanmıştır: Suat İlhan; Harp Yönetimi ve 

Atatürk, (Ankara, ATAM Y., 1987).

Refik H. Tulga, “Askerî Strateji Prensipleri ve Atatürk”, Uluslar 

arası Atatürk Konferansı, (1980), s. 505-557.

Cihat Akçakayalıoğlu, Atatürk: Komutan, İnkılâpçı ve Devlet 

Adamı Yönleriyle, (Ankara, Genelkurmay B., 2. 1980).

Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Askerî 

Yönüyle Atatürk, (Ankara, GATA B., 1981).

Harp Akademileri Komutanlığı, Atatürk’ün Jeopolitik ve 

Stratejik Görüşleri, (İstanbul, Harp Akademileri Y., 1981).

Üçüncü Ordu Bölgesinde, (Erzincan, Üçüncü Ordu 

Komutanlığı Y., 1981).

Cemal Enginsoy, Atatürk ve Askerlik (Ankara, Genelkurmay 

B., 1983).

Nusret Baycan, Atatürk ve Askerlik Sanatı, (Ankara, 

Genelkurmay B., 1985).

Suat ilhan, Atatürk ve Askerlik, (Ankara, ATAM Y., 1990).

Atatürk’ün Ordu, Askerlik, Harp ve Sulh Hakkındaki 

Düşünceleri ve Genç Subaylara Öğütleri, (Haz. Mehmet Uysal ve 

Kurmay Albay Veli Yılmaz), (İstanbul, Harp Akademileri Y., 1993).



Bu incelemelerin her birinin ilgili literatüre önemli katkıları 

olmuştur.

Konumuz açısından bunlardan bazılarından söz etmek 

istiyorum.

Celal Erikan’ın ilk basımı 1964 yılında gerçekleştirilen 

incelemesi yazım planı ile diğerlerinden ayrılır; fakat o günkü 

koşullarda yazarın benimsediği aşırı özleşmeci yazım dili 

okuyucu için güçlük oluşturmaktadır.17

Komutan Atatürk başlıklı bu incelemede, “Atatürk’ün Askerlik 

Düşüncesi” bölümünde alt başlıklar şöyle düzenlenmiştir:

(1) Savaş;

(2) Topyekûn Savaş Öğretisi;

(3) Kuvvet Tutumu Düşüncesi;

(4) Manevra;

(5) Harekât ve Savaşa Hedef İlkesi;

(6) Düşmana Ön Almak ve Baskın;

(7) Meydan Savaşması;

(8) Utku;

(9) Saldırış İlkesi;

(10) Kovuşturma (Takip);

(11) Savunma Üzerine Düşünceleri;

(12) Küçük Savaş Üzerinde Düşünceleri;

(13) Kuraldışı Savaş Etmeleri Üzerindeki Fikirleri;

(14) Askerlik Felsefesi.18

17 Celal Erikan, K omutan Atatürk, (Ankara. T. İş Bankası Y., 2. Baskı 1972), 890 s.
18 Celal Erikan, Komutan Atatürk, s. 40-58.
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Celal Erikan incelemesinde bir tümdengelimci olarak 

Atatürk’ün her konuya “çok yönlü” bir yaklaşımı benimsediğini; 

mademki harp tümden ortadan kaldırılamıyor, milletin zora dayalı 

bu mücadeleye hazırlanması gerektiğini düşündüğünü yazmıştır.

Atatürk’ün harple ilgili bu tutumu Clausevvitz’den önemli bir 

farkla ayrılmaktadır:

“O, Clausevvitz’in sözünü tersine koyanlar gibi, ‘siyaset harbin 

sürmesinden başka bir şey değildir,’ fikrini paylaşmaz. Barışın 

asıl olduğu düşüncesindedir. Barışın sağlam temellere 

dayatılmasını ister.”19

Yazar şöyle devam ediyor:

“Milletlerin ilişkilerinin düzeltilmesi yolundaki düşüncesi ve 

sorunları insanlık açısından görmesi bundandır. ‘Yurtta barış, 

evrende barış’ formülü böyle çıkmıştır. Yine bu düşüncelerine 

diyebiliriz ki bir kez harp başlayınca siyasanın artık ona bağlı 

kalacağı düşüncesindedir. Sonra sıra değiştirecek gibi.”20

Atatürk’ün bir uygulayıcı olarak İstiklâl Harbi deneyimini 

inceleyen bir diğer önemli eser, Fahri Belen tarafından 

yazılmıştır.21

1971 yılında tamamladığı Türk İstiklâl Savaşı adlı 

incelemesine Fahri Belen; 1930’lu yıllarda Harp Akademileri 

görevinde başlamıştır; ilginç bir öyküsü vardır.

Fahri Belen’in bu konuda “önsöz”de aktardığı bilgiler şöyledir:

19 Celal Erikan, K om utan Atatürk, s. 40.
Celal Erikan, K om utan Atatürk, s. 41.
Fahri Belen, Türk İstiklâ l Savaşı, (Ankara, K ültür ve Turizm  B akanlığı Y„ 1983), 559 

sayfa.
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“Kırk yıl önce [1930’larda] Harp Akademisinde öğretmen iken 

İstiklâl Harbi’ni yazmaya başladım. Öğretmenlikten sonra yirmi yıl 

süren komutanlık, milletvekilliği, bakanlık görevlerim kitabımı 

tamamlamaya fırsat vermedi. Ancak bu konuda yeni çıkan 

kitapları okuyarak gerekli notları alıyordum.”

“1957 yılında bir yığın haline gelen dosyaları tekrar ele aldığım 

zaman Genelkurmay Harp Tarihi Dairesi İstiklâl Harbi’ni yazmaya 

başladı. Resmî ve mükemmel bir esere kavuşacağımız için 

yazılarımı tekrar bir yana bırakarak beş ciltlik ‘Birinci Cihan 

Harbi’nde Türk Harbi1 kitabını yazdım. Hâlâ [1971 yılı itibarıyla 

Harp Tarihi Dairesi Birinci Dünya Harbi kitabını tamamlayamadığı 

ve bu harp hakkında Fransız Binbaşısı Larcher’den başka toplu 

bir kitap yazılmadığı için, eserimiz bir boşluğu doldurdu.”

“Bugün, Harp Tarihi Dairesi’nin on yılda tamamladığı on ciltlik 

İstiklâl Harbi kitabına sahip bulunuyoruz. Ne var ki bu mükemmel 

eser bir harp tarihi olduğu gibi, bu on ciltlik eseri pek az kişi 

okuyabilir. Onun en önemli değeri askerî bakımdan kaynak 

olmasıdır.”

“Yarım yüzyıldan beri, Türk İstiklâl Harbi hakkında 

memleketimizde ve dünyada yüzlerce kitap yayımlandı. Hemen 

söylemeliyim ki; Milli Mücadele’nin tümünü ve onun askerî 

yönlerini içine alan kitap azdır. Bunlardan bazıları askerî 

hareketlere değinmişlerse de, hatadan kurtulamamışlardır.” 

“İstiklâl Harbi’nde önemli rol alan sayın kişilerin eserleri ve 

hatırâları da askerî veya siyasî nitelikte oldukları gibi, bazıları da 

kendi savunmalarını yapmışlardır.”

-14-



“İşte bunları dikkate alarak kırk yıl önce başladığım yazıları 

tamamlamaya karar verdim. Son üç yıllık çalışmamdaki zorluk, 

büyük bir yığın hâline gelen derlemeleri özetleyerek İstiklâl 

Harbi’ni beş yüz sayfada toplamakta olmuştur.”

“Bu kitap bir harp tarihi niteliğinde olmamakla askerî 

hareketler, kitabımın yarısını kapsar. Bunda hatıralarımın 

çoğunun askerî olması kadar, bu hareketlerin yanlış yorumlara 

yol açmış olmasının da etkisi vardır. Bir harp tarihçisi ve İstiklâl 

Harbi’nde doğu ve batı cephelerinde tümen kurmay başkanlığı 

yapmış bir kişi olarak gerçekleri ortaya koymayı bir görev değil, 

kendime bir borç saydım.”

“Tekrar etmeliyim ki, İstiklâl Harbi’nin mükemmel bir harp tarihi 

vardır. Sevgili Atamız Millî Mücadele’nin siyasal ve sosyal 

yönlerini ortaya koymuş ve bu konuda değerli siyasî eserler de 

yazılmıştır. Biz bu eserde İstiklâl Harbi’ni birçok kitap 

karıştırmadan bütün yönleriyle öğrenmek isteyenlere kolaylık 

sağlamak istedik. Bunu başarabilmiş isem büyük bir mutluluk 

duyarım.”22

Bu “önsöz” notundan da anlaşıldığı gibi; Fahri Belen’in 

incelemesinin başka olumlu özellikleri yanında, doğrudan 

Atatürk’ün askerî kişiliği veya harp kavramına bakışı gibi özel 

konularda bir değerlendirmesi olmamıştır.

1981 yılında Askerî Yönüyle Atatürk adlı inceleme 

yayımlanmıştır.

"  Fahri B elen, Türk İstiklâl Savaşı, önsöz.
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Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Atatürk 

Grubu (Muzaffer Erendil, Nusret Baycan, Necati Ökse, Hüseyin 

Kabasakal, Hüsamettin Ünsal) tarafından yazılan bu eserin 

önsözünde yetkili kurullarda da incelendiği bilgisi yer almıştır. 

Toplam 166 sayfa ve 21 adet renkli krokiden oluşan bu eserin ilk 

beş bölümü (130 sayfa) Atatürk’ün katıldığı harpler ve askerî 

harekâtlara ayrılmıştır; kalan iki bölümde “Atatürk ve Askerlik 

Sanatı” (8 sayfa) ve Atatürk’ün Ordu ve Harp Hakkındaki 

Görüşleri” (6 sayfa) özetlenmiştir.23

1985 yılında yayımlanan İsmet Görgülü’nün Ana Hatlarıyla 

Türk İstiklâl Harbi adlı incelemesi de -yazım amacına uygun 

olarak- harbin askerî harekât ve muharebeleri ile iç 

ayaklanmalarını konu etmektedir.24

Yerli askerî literatürde yayımlanan incelemeler genel bir eğilim 

olarak daha çok onun komuta ettiği askerî harekâtlar, 

muharebeler ve harpler hakkındadır.25

istiklâl Harbi örneğine dayandırılan bu incelemeler asker 

yazarlara aittir.

1971 yılında Celal Erikan Atatürk’ün İstiklâl Harbi stratejisini 

altı başlıkta incelemiştir:

(1) Topyekûn Harp;

(2) Millî Kuvvetlerle Oyalama;

(3) Stratejik Savunma;

23 Genelkurm ay A skeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, A skeri Yönüyle Atatürk, 
(Ankara, GATA B., 1981), önsöz ve s. III-VII.

24 İsm et Görgülü. Ana M atlarıyla Türk İstiklâl Harbi, (İstanbul, Kastaş Y., 1985).
A hm et Bekir Palazoğlu 'nun A ta türk  Kimdir? A ta tü rk ’ün Askerliği (Ankara, Babil Y.,

2005) başlıklı mütevazı derlem esini de anm alıyım ./HÖ.
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(4) Denge Durumu;

(5) Stratejik Saldırış ve

(6) Harbin Sona Ermesi.26

1983 yılında Nurettin Türsan da yine İstiklâl Harbi örneğinde 

Atatürk’ün harp yönetimi stratejisini altı başlıkta incelemiştir:

(1) Harp, siyasetin bir aracıdır.

(2) Harbin amacı, ülkeyi müstevlilerden temizlemektir, bu bir 

savunma harbidir.

(3) Harbi genişletmemek ilkesi benimsenmelidir.

(4) Topyekûn harp doktrini uygulanmalıdır.

(5) Kesin sonuç tek cephede alınmalı ve zafer uzun süreli bir 

barış getirmelidir.

(6 ) Anadolu örgütlenmeli ve cephelere ayrılmalıdır.27

Kabul etmeliyiz ki, Atatürk üzerine yerli askerî literatürde onun 

askerî düşüncesini konu alan incelemelerimiz henüz yeterli 

sayıda değildir.

Atatürk’ün uygulayıcı ve doktrin - strateji uzmanı olarak 

askerlik bilimine katkısının akademik açıdan değerlendirilmesi 

gerekmektedir.

10 Kasım 2009 günü Harp Akademileri Atatürk’ü Anma 

Töreninde Orgeneral H. Nusret Taşdeler bu farklı alanı şu şekilde 

vurgulamıştır:

“6 Celal Erikan, Kurtuluş Savaşım ızın Tarihi. (İstanbul. G erçek Y., 197 i). s. 1-264.
“7 N urettin  Türsan, "A tatürk’ün Türk Kurtuluş Savaşı Stratejisi” . Birinci Askeri Tarih 
Sem ineri B ild iriler III, (Ankara, ATAŞE Y., 1983), s. 1-116.

Bu uzun bildiri son derece ayrıntılı, zengin örneklerle dolu ve kolay anlatım lıdır; ilgili 
okura öneriyorum ./H O .
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“Askerlik hayatı büyük zaferlerle taçlanmış bulunan Mareşal 

Mustafa Kemal Atatürk, sadece icra eden bir asker değil; aynı 

zamanda mesleğinin fikriyatını yapan, askerlik sanatına katkıda 

bulunan bir komutandır. Yirminci Yüzyıl harplerinde uygulanmış 

olan ‘Topyekûn Harp”, ‘Satıh Savunması’, ‘Yıldırım Harbi’, 

Hareket Harbi’, doktrinleri ile; ‘Yıpratma Harbi’ ve ‘Gerilla Harbi’ 

stratejilerinin geliştirilmesinde Atatürk’ün askerî dehasının büyük 

payı vardır.(...)”28

Burada işaret olunan akademik alan, bir diğer söyleyişle 

Atatürk’ün başarılı bir uygulayıcı ve doktrin - strateji uzmanı 

olarak yabancı ve yerli askerî literatüre katkısı yeterli ve özgün 

incelemelerle ortaya konulamamıştır.

Atatürk’ün askerî düşüncesi ve askerî bilimler açısından özgün 

yanları ve günümüze yansıması onun ürettiği bütün literatürü 

kapsayacak şekilde akademik incelemelerin konusu 

yapılmamıştır.

Buna şu iki gerekçe söylenebilir:

Birincisi, Atatürk’ün askerî düşüncesi ve uygulamaları, yeni 

devlet ve millet inşası düşüncesi ve uygulamalarının gölgesinde 

kalmıştır.

İkincisi, onun askerî düşüncesinin analizini sivil 

akademisyenler askerî yazarlara ait bir alan bilmiş ve girmemiştir.

Kanımca bu gerekçelerin birincisi haklı olabilir; çünkü ilgili 

literatürde (sivil ve askerî) ağırlık Atatürk’ün yeni devlet ve millet 

inşası üzerindedir.

H arp Akadem ileri Kom utanı O rgeneral H. N usret T a şdeler’in A ta tü rk ’ü Anm a Günü 
Konuşm ası (10 Kasım 2009), (İstanbul. Harp A kadem ileri B.. 2009), s. 7.
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Atatürk’ün harp, barış, güvenlik, ordu ve askerlik konulu 

görüşleriyle yönettiği askerî harekât ve muharebelerle ilgili 

değerlendirmelerini yansıtan mektup, konuşma, rapor, kitap ve 

emir yazıları onun entelektüel kişiliğini ve askerî düşüncesini 

ortaya koyacak şekilde incelenmelidir.

2012 yılı itibarıyla yerli ve yabancı literatürdeki yazılı kaynaklar 

ve yayımlanmış arşiv malzemesiyle bu alan bir hayli 

zenginleşmiştir.

1955’te literatürün şimdiki gibi zengin olmadığı bir evrede 

Profesör Enver Ziya Karal, Atatürk’ün asker kişiliği ile yeni Türk 

devletinin kuruluşu ve gelişimi arasında doğrudan ilişki 

gözlemlediğini söylemiştir:

“(...) Atatürk henüz 38 yaşındaydı. Askerlik mesleğinde 

geçirdiği yıllar karakterini, fikirlerini ve dünya görüşünü 

olgunlaştırmıştı. Bu nedenle harp meydanlarında hak ederek 

kazanmış olduğu rütbe, unvan ve nişanları çıkarıp, ‘bir ferd-i 

millet’ olarak halk arasına karıştığı zaman asker kişiliğini 

korumaya devam etti. Yurt ve millet hizmetindeki yeni görevlerini 

sivil giysi ile yerine getirirken de asker kişiliği silinmedi; tersine bu 

hizmetinin gerektirdiği bilgi, doğruluk ve ciddiyete ağırlığını ekledi. 

Denebilir ki; Atatürk ömrü süresince asker olarak yaşadı, 

başarılarına asker kişiliği ile erişti ve asker olarak öldü. (...)”29 

Enver Ziya Karal, Atatürk’ün kişiliğinin askerlik bilim ve 

sanatına yansıdığını ve bunun üç noktada odaklandığını ifade 

etmiştir:

~9 Enver Z iya Karal, A tatürk ve Devrim. (Ankara. O D TÜ Y.. 8. Basım 2003), s. 1
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“Harbin hak ile bağıntısı; harbin yönetimi; zafer ve anlamı.”

Onun anlatımıyla üç noktadaki bu yansımanın açıklanması 

şöyledir:

(1)“Harp, aslında milletlerin aralarında çıkan anlaşmazlıkları 

silahlı kuvvetlerle çözümlemeye kalkışmalarından başka bir şey 

değildir. Milletler arasında çıkan anlaşmazlıklar ise taraflardan 

birinin kendisini anlaşmazlık konusunda haklı görmesi gibi bir 

görüşe dayanır. Haklı ile haksızı ayırt edebilecek bir 

devletlerarası örgüt bulunmayınca da silahlar konuşmaya başlar. 

Anlaşmazlık ile hak arasında (bu dengesizlikten) bir harp 

edebiyatının türemesi normal görülmelidir.”30

(2)Enver Ziya Karal’a göre Atatürk, harbe hazırlık ve harbin 

yönetimi konusunda şu yaklaşımı benimsemiştir.

“Atatürk’e göre harp elemanları, çarpışan taraflar arasında 

madde ile moralden oluşan değerlerin çarpışmasıdır. Başka bir 

deyişle de, harp iki elemanın sentezi ile yapılır ve kazanılır. Bu 

elemanlardan biri bilim/fen, diğeri sanattır. Milletin ekonomik 

kaynaklarının ordunun her çeşit araç, silah, tabiye ihtiyaçları için 

kullanılması harbin ilmi yönü ile ilgilidir. Milletin ve ordunun 

bilinçaltı değerlerini bilmek ve kullanmak da harbin sanat yönünü 

teşkil eder.”31

(3)Yine Enver Ziya Karal’a göre, Atatürk, zafer ve anlamı 

konusunda şunu düşünmektedir:

“Saldırıda olsun, savunmada olsun askerlik ilim ve sanatının 

amacı zafere ulaşmaktır. Zafer, anlamı geniş ve derin bir

30 Enver Z iya Karal, A tatürk  ve Devrim, s. 10.
11 Enver Z iya Karal, A tatürk ve Devrim, s. 13-14.
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sözcüktür. Komutanların rüyalarını, çarpışan orduların sevgilisini 

bu orduları destekleyen milletlerin ümit ve hayâl dolu sevinçlerini 

kapsar. Zamanla da tarihin malı olur. Askerî açıdan zafer kolektif 

bir eserdir. Başkomutandan ere kadar, orduyu oluşturan herkesin 

zaferde payı vardır. Bununla beraber zaferin gerçek sahibi, silahlı 

kuvvetlerin yönetimini üzerine almış olan başkomutandır.”

“Atatürk, zafer için yukarıda gerçekleştirilmesi işaret edilen 

elemanlardan birisini yani, moral elemanı üstün tutar:”

“Zafer zafer benimdir diyebilenindir. ”

“Muvaffakiyet, ‘muvaffak olacağım’ diye başlayan ve ‘muvaffak 

oldum’ diyebilenindir.”

“Onun bu sözlerinde beliren ‘zafer’ kelimesinin temelinde iman 

ve irade yatmaktadır. Fakat burada yeni bir soru ortaya 

çıkmaktadır: Bu iman, bu irade nereden gelmektedir?”

Enver Ziya Karal'a göre, Atatürk bu sorunun karşılığını şöyle 

verir:

“Hiçbir zafer gaye değildir. Zafer, ancak kendisinden daha 

büyük olan bir gayeyi elde etmek için bir araçtır. Gaye fikirdir, 

zafer fikrin gerçekleşmesine hizmet nispetinde değer ifade eder. 

Bir fikrin gerçekleşmesine dayanmayan zafer yaşayamaz. O boş 

bir gayrettir. Her büyük meydan muharebesinden sonra yeni bir 

âlem doğmalıdır. Yoksa başlı başına harp boşa giden bir 

gayrettir. ”



“Ata’nın bu sözlerinde zaferin ve onu yaratan gücün anlamı 

belirmektedir. Bu anlam ve güç fikirdir ve fikirle yoğrulmuştur.

Profesör Enver Ziya Karal’ın bir saptaması daha vardır ki son 

derece önemlidir:

“Atatürk üzerine yazanlar, onun büyük bir komutan, bir devlet 

kurucusu, çağdaş anlamda bir millet yoğurucusu olduğunu 

söylerler. Bunların hepsi doğrudur. Fakat bunlara, onun millî Türk 

ordusunun da kurucusu olduğu eklenirse bir gerçek daha 

belirlenmiş olur.”

...Ve Atatürk, 1922 yılında bu millet ordusunun görevi 

hakkında bir de ahlâk bildirgesi oluşturmuştur:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin Ordusu istilalar 

yapmak, saltanatlar yıkmak veya saltanatlar kurmak için şunun 

bunun elinde ihtiras âleti olmaktan uzaktır. İnsanca ve 

bağımsızca yaşamaktan başka amacı olmayan milletin, aynı ülkü 

ile duygulu ve yalnız onun emrine bağlı ve sadık öz evlatlarından 

oluşmuş saygıdeğer ve güçlü bir kuruldur.”33

Sizlere 1969 yılında Atatürk’ün askerlik bilimine katkısı üzerine 

çok önemli bulduğum bir diğer konferanstan ve daha sonra kitap 

olarak basılan bir seçkin çabadan söz etmek istiyorum.

(E) Korgeneral Suat İlhan’ın Harp Yönetimi ve Atatürk adlı 

eseri alanında klasikleşmiştir, tektir.34

32 Enver Z iya Karal, A ta türk  ve Devrim, s. 20.
33 Enver Ziya Karal, A tatürk ve Devrim, s. 23.
34 Suat İlhan; H arp Yönetimi ve Atatürk, (Ankara, ATAM  Y., 1987).
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Yazar, bu önemli incelemesinin öyküsünü “önsöz”de anlatırken 

1960’lar sonunda bile bu konunun sahipsizliği ve kütüphaneler 

hakkında da bazı gözlemlerini aktarmıştır, bilinmesi gereklidir, 

şöyle diyor:

“Bu inceleme, 1969 yılında aynı konuda verilen konferans için 

yapılan geniş bir hazırlığın ürünüdür. Yapılan hazırlıktan 

özetlenerek çıkarılan konferans metni, Harp Akademileri ve 

konferansları düzenleyen Türk Tarih Kurumu tarafından 

yayımlanmıştır].”

“Konferans hazırlık çalışmaları sırasında, askerî harekât 

yönetimi konusunun geniş şekilde incelenmiş, stratejisi, taktiği ve 

prensiplerinin uzun uzun birçok düşünürlerin yetişmiş olduğu, 

buna karşılık harp yönetimi konusunun askerlerle politikacılar 

arasında sahipsiz kaldığı görülmüştür. Harp yönetimi konusunda 

bilimsel araştırmadan, hatta basit bir incelemeden 

kütüphanelerimiz yoksundur.”35

Suat İlhan’ın ifadesine göre, Atatürk’ün kuramı ve uygulamayı 

birlikte başarmak zorunda kalışında en büyük rol, Harp 

Akademileri eğitimini tamamladıktan sonra bütün önemli 

rütbelerinde harp tecrübesi kazanacağı görevlerde 

bulunmasıdır.36

Atatürk, politika-harp-askerî harekât ilişkisini usta bir politikacı, 

usta bir harp yöneticisi, usta bir genel ve askerî stratej olarak 

açıklamış ve politikayı, stratejiyi, taktiği birbiriyle ahenkli bir 

şekilde uygulamıştır. Milli güvenliği, devlet ve hükümet varlığını

35 Suat İlhan; H arp Yönetimi ve Atatürk, s. VII.
36 Suat İlhan; Harp Yönetimi ve Atatürk, s. 3.
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ana amaç olarak görmüştür. “Atatürk’te askerlik ve devlet 

adamlığı, bilgi ve tecrübenin üstün bir akıl ve üstün bir zekâda 

sentezi olarak görülür.”37

Atatürk’ün 18 Temmuz 1921 günü muharebe alanında verdiği 

tarihî geri çekilme kararı, bu üstün akıl ve üstün zekânın en 

çarpıcı kanıtıdır. Muharebeyi Türk kuvvetleri için zor olan, 

düşman için uygun olan bir ortamdan; Türk kuvvetleri için daha 

uygun, düşman için daha zor bir ortama intikal ettirmiştir. Türk 

kuvvetleri düşmanın gelişen taarruz tehdidinden kurtarılmış, 

Sakarya’nın doğusunda yeniden tertiplenmiş ve savunma 

güçlendirilmiştir. Bir nehrin gerisinde savunmaya daha uygun bir 

arazi seçilmiştir.38

Eskişehir - Kütahya Muharebeleri’nde kuvvetlerini 100 

kilometre geriye çeken Atatürk, daha önce Çanakkale’de yeni 

kuvvetler gelinceye kadar zaman kazanılması için ölmeyi, 

Sakarya’da ise her karış toprağın vatandaş kanı ile sulanacağını 

emretmiş; 30 Ağustos 1922’den sonra da tereddütsüz Akdeniz’i 

hedef göstermiştir. “Sağlam amaç tespiti, askerî bilgi, akıl, deha, 

milletine olan büyük inancı ve sevgisi, Atatürk’ün her şarta uygun 

tedbiri almasını ve uygulamasını sağlayan sebeplerdir.”39

Atatürk’ün harp kavramına bakışı harp ve askerî harekât 

yönetimi anlayışının birlikte değerlendirilmesiyle daha kolay 

anlaşılabilir.

■' Suat İlhan: Harp Yönetimi ve Atatürk, s. 4.
38 Suat İlhan: H arp Yönetimi ve Atatürk, s. 4-5.
39 Suat İlhan: Harp Yönetimi ve Atatürk, s. 5-6.
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Suat Ilhan'ın da vurguladığı gibi; her şeyden önce harp 

yönetimi, politik, ekonomik, sosyal ve askerî güçlerin coğrafi 

ortam ve karşı güçlere uygun olarak geliştirilmesi ve harp 

amacına yönelik kullanılmasıdır. Bir diğer anlatımla harp 

yönetimi, harp hedefinin ele geçirilmesi için millî güçlerin 

kullanılması işidir. Askerî harekât yönetimi ise, askerî gücün 

(eğitim, moral, silah, teşkilat, disiplin) geliştirilmesi ile askerî 

strateji ve taktik seçimi ve uygulamasıdır.40

Elbette başarıya giden zorlu yolculuğun bir entelektüel arka 

planı veya bir diğer söyleyişle çok titiz bir hazırlık süreci ve kendi 

özgün kavramları olması gerekir.41

ABD’li Tarih Profesörü George W. Gavvrych’e göre; Atatürk’ün 

bizzat kendisi harbin doğasını “dimağ” ve “vicdan” gibi iki önemli 

kavrama dayandırmaktadır:

“Mustafa Kemal, olağanüstü güç ve yetkilerle donatılarak 

Başkomutanlık makamına atandığında ‘dimağ’ ve ‘vicdan’ çoktan 

onun zihnindeydi. Sakarya Muharebesi’nde kesin bir zafer 

kazanmanın tam sorumluluğunu üstlenerek; gerek kendisi ve 

gerekse millî dava için büyük bir risk alarak eşsiz bir cesaret 

örneği sergilemiştir. Batı Cephesi ordusu büyük bir yenilgiye 

uğramış ve Sakarya nehrinin gerisine çekilmiştir. Ordu, geniş 

çaplı bir Yunan taarruzuna hazırlanırken diğer cephelerden 

aceleyle birlikler kaydırılmış ve bu az da olsa bir karışıklığa yol

40 Suat İlhan; Harp Yönetimi ve Atatürk, s. 9.
41 3 M art 2011 günü İzm ir’de Ege Ordusu K arargâhında verdiğim  A tatürk ve K itap  
konulu konferansım  bu entelektüel kişiliğin oluşum u sürecini kitaplarla ilişki boyutuyla 
açıklam aktadır. Bkz: H ikm et Özdem ir, Atatürk ve Kitap, (Ankara, Türk K ütüphaneciler 
Dem eği Y.. 2011).
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açmıştır. Mustafa Kemal, kesin bir zafer için ordusunu düşünsel 

ve duygusal olarak hazırlaması gerektiğine karar verir.”42

George W. Gavvrych’e göre, Atatürk ilk adım olarak 20 

Ağustos 1921 günü Batı Cephesinde bulunan tüm küçük 

birliklerin komutanlarına “en muhteşem ve yalın” emrini vermiş ve 

yaklaşan çetin muharebelerin gerçekçi bir görüntüsünü özlü bir 

şekilde tanımlamıştır:

“2.Muharebe hatt-ı umumisi üzerinde bazı noktalarda ileri veya 

geri temevvücat vuku’u müstebit değildir. Bu hâl, her kıta 

tarafından tabii görülmelidir. Herhangi bir kıtanın geriye doğru 

yerinden oynaması hâlinde mücavir kıtaat kemal-i metanetle 

mevzilerini muhafaza etmeli, mezkûr kıtaya topçu ve piyade ile 

muavenete şitap eylemelidir.”

“3.Muharebatın kesb-i şiddet eylediği anlarda kumandanların 

vazife ve salahiyetlerini kemal-i itidal ve sükûnetle nazar-ı 

dikkatte bulundurarak şahsi mülahazat ve hissiyata tabiyetle 

vaziyeti umumiyeyi ihlâl edecek kararlar itasından katiyen 

mücanebet eylemelerini ehemmiyetle hatırlatırım.”43

Atatürk, birkaç gün sonra 26 Ağustosta da savunma 

muharebesiyle ilgili ünlü emrini yayımlamıştır:

“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün 

vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaş kanıyla 

ıslanmadıkça terk olunamaz. Onun için küçük büyük her birlik 

bulunduğu mevziden atılabilir; fakat küçük büyük her birlik ilk

42 George W. Gawrych: “İstiklâl Harbinde Bir Askeri Ö nder O larak Atatürk’". A sker ve 
Devlet A dam ı A tatürk Paneli, (Ankara, G enelkurm ay ATAŞE Y., 2009), s. 4.
43 Harp Tarihi Vesikaları Dergisi, 15/56 (H aziran 1966), V esika Nu: 1312’den: George 
W. Gaw rych; "İstiklâl Harbinde B ir Askeri Ö nder O larak A tatürk”, s. 4.
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durabildiği noktada, düşmana karşı cephe teşkil edip muharebeye 

devam eder. Yanındaki birliğin çekilmeye mecbur olduğunu gören 

birlikler, ona tâbi olamaz. Bulunduğu mevzide nihayete kadar 

sebat ve mukavemete mecburdur.”

Gavvrych’in değerlendirmesine göre; Atatürk, yine özlü bir 

şekilde, harp hakkındaki içgüdüsünün yanında muharebe 

alanındaki taktik çekilmeleri işlevsel stratejik bir seviyeye 

dönüştürerek “vatan” savunmasında “satıh müdafaası” kuramını 

geliştirmiş ve böylece zihinsel kıvraklığını göstermiştir. Atatürk’ün, 

Yunan ordusunu ülkenin derinliklerinde bozguna uğratmak için 

burada taktik çekilmeleri kullanmaya hazırlandığı açıkça belli 

olmaktadır.44

Yine Gavvrych, Atatürk’ün, düzenli şekilde ordunun ve milletin 

“vicdanı”na seslendiği görüşündedir:

9 Haziran 1919 gibi erken bir tarihte, Amasya Genelgesi’nin 

ilanından birkaç gün önce 9’uncu Ordu Müfettişi imzasıyla 

sorumluluk bölgesine “millî bağımsızlığımız için tüm benliğimle 

çalışacağım,” taahhüdünde bulunduğu bir duyuru yayımlamıştır; 

kendisini, “vicdan-ı millîden doğan” hedefi “milletin haklarını ve 

bağımsızlığını savunmak” olan ve bütün ülkeye yayılan işgale 

karşı protesto gösterilerine cevap verirken bulmuştur. “Vicdan” bir 

Osmanlı Generali olan Mustafa Kemal’in tam bağımsızlık 

isteyenlerin arzularına kendisini adamasıyla birlikte millî bir boyut 

kazanmıştır. Millî direnişin lideri önce Heyeti Temsiliye Reisi, 

sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi olduğunda da bu

44 George W. Gavvrych: "İstiklâl H arbinde Bir Askeri Önder O larak A tatürk”, s. 6.
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eşsiz hedefinden hiç sapmamıştır. Zorlu kriz döneminde de 

üniformasıyla doğrudan muharebe komutanlığını üstlenmiştir.45

Atatürk’ün kendi dimağında depoladığı bilgiler ve izlenimleri 

Türklerin topyekûn harbinde ve ardından milletinin inşası 

sürecinde birer birer kullanıma girmiştir.

Bu bilgilerin kullanıma aktarılmasına yalnızca bir tane ve 

oldukça mütevazı bir örnek vereyim:

Atatürk, kendi dimağında topyekûn harp kuramının bir gereği 

olarak ordunun uzmanlık bilgisine ve sanatkârlara gereksiniminin 

son derece farkındadır.

2 Nisan 1922 günü topyekûn harbin planlayıcısı ve 

uygulayıcısı olarak Konya’da Nalbant Mektebinde şöyle 

konuşmuştur:

“Hafızamda yanılmıyorsam, Belgrat üzerinden Viyana’ya 

yürüyen Osmanlı ordusunun başında bulunan Kanuni Sultan 

Süleyman’ın atının nalı düşmüştü. Nalbant bulmak için bir sıkıntı 

yaşanmıştı. Nihayet orada bulunan kişiler arasında nalbantlıktan 

anlayan birisi bulundu. Padişahın atını nalladı. Fakat padişah bu 

olaydan, Osmanlı ordusu içinde sadece bir nalbandın 

bulunduğundan dolayı çok üzülmüştü. Padişah bu gibi sanatların 

orduya girmesinin ordu için faydalı olmayacağı fikrindeydi. İşte bu 

zihniyetinden dolayı, Osmanlı ordusunu iğneden ipliğe, nalından 

mıhına kadar ihtiyaçlarını karşılamada cahil ve aciz bir halde 

bırakmıştı. Bütün ihtiyaçların karşılanması için milleti yabancılara

43 George W. Gavvrych; “ İstiklâl Harbinde Bir A skeri Önder O larak A tatürk”, s. 6.
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haraç verir duruma getirdi. Bu zihniyetle sanatın gerekliliği ve 

sanatkârların önemi ve şerefi takdir olunamazdı.”46

Topyekûn harp kuramı ve uygulaması açısından bu olay 

orduda ve toplumda nasıl bir zihniyet değişimi gerçekleştirildiğini 

göstermektedir.

Burada sormak isterim:

Acaba yabancı literatürde topyekûn harp kuram ve 

uygulamasına ilk örnek olarak Atatürk ve Türk İstiklâl Harbi neden 

gösterilmez?

Bilindiği gibi uluslararası askerlik literatüründe topyekûn harp 

kuramının yazarı olarak tanınan Alman Generali Erich 

Ludendorff, eserlerini 1918’de Alman ordularının bozguna 

uğraması ardından kaleme almıştır. Ludendorff’un topyekûn 

harbe ilişkin kuramı, iki dünya harbi arasında gelişmelerin 

incelenmesiyle de ortaya çıkmamıştır veya siyaset, harp, 

teknoloji, ekonomi ve halkın moraline dair ilişkilerin incelenmesini 

de içermez.47

Hans Speier’in saptamasına göre; Ludendorff, öncelikle 

vatandaşı ve meslektaşı Clausevvitz’in tezlerini yermek için 

çabalamıştır. Bir askerî bilim adamı ve tarihçi olarak değil, bir 

siyasetçi olarak Clausevvitz’e karşı çıkmıştır. O, en yüksek 

kademedeki askerî lidere, siyasî alanda da olmak üzere tam bir 

yetki verilmesini istemiş ve şunları eklemiştir:

46 Atatürk 'ün N ot D efterleri VIII, s. 53.
4/ Hans Speier. '‘Ludendorff: T opyekûn Savaşa İlişkin Alman Kavram ı” , M odern  
Stratejinin Ustaları (Der. Edw ard M ead Earle). (Türkçesi Selma Koçak). (İstanbul, 
Doruk Y.. 2007), s. 416.
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“Bu konuda politikacıların ne kadar telaşlanacağını biliyorum... 

Bırakınız politikacılar telaşlansınlar ve benim fikirlerimi iflah olmaz 

bir ‘militarist’in fikirleri olarak nitelendirsinler. Bu, gerçekleri 

değiştirmez; harbin sevk ve idaresinde ve dolayısıyla halkın 

hayatının korunmasında gerçekler, benim taleplerimi 

gerektirmektedir.”

Ludendorff eserinde 19. yüzyılın ikinci yarısındaki Prusya 

devlet ve askerlik ilkelerini bir kenara atmış ve Büyük Frederick’in 

zamanına dönmeyi önermiştir. Hans Speier’in anlatımıyla 

Ludendorff kitle harbinin sevk ve idaresi için teknik bir 

diktatörlükten yana olan askerî bir bürokrat; Hitler ise modern 

toplumdaki gerginliklerden kuvvet alan siyasî bir diktatördür.48

Ludendorff’a göre topyekûn harbin beş temel unsuru vardır:

(1) Harp alanı, harbe giren ülke topraklarının tümünü kapsar.

(2) Halkın tümü harbe fiilen katılır, bundan dolayı etkin bir harp 

için ekonomik sistemin harbin amaçlarına hizmet edecek şekilde 

uyarlanması gerekir.

(3) Büyük kitlelerin harbe katılması, içte halkın moralini 

yükseltmek ve dışta düşmanı zayıflatmak için propagandayı 

gerekli kılar.

(4) Topyekûn harp hazırlıkları çarpışmalar başlamadan önce 

yapılmalıdır.

48 H ans Speier. "Ludendorff: Topyekûn Savaşa İlişkin Alman Kavramı” , M odern
Stratejinin Ustaları, s. 416-417.
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(5) Etkin ve uyum içinde harp edebilmek için, topyekûn harp 

bir başkomutanın idaresi altında olmalıdır.49

Bilindiği gibi Ludendorff ve takipçilerinin Alman militarizmi 

hizmetinde ortaya koydukları topyekûn harp performansı hem 

kendileri hem de insanlık için gerçek bir felakete ve dayanılmaz 

trajedilere dönüşmüştür.

1917 yılında Veliaht Vahdettin’le beraber gittikleri Almanya 

seyahatinde Atatürk, General Ludendorff’la görüşmüştür ve 

onunla ilgili izlenimlerini de sonradan anlatmıştır:

“Vahdettin'i Ludendorff da büyük nezaket ve dikkatle kabul etti. 

(...) Denebilir ki o da Mareşalin [Hindenburg] temas ettiği 

mevzular üzerinde teselli verici izahlarda bulundu. Bilhassa o 

günlerde Kuzey-Batı Cephesi üzerinde Müttefik orduları aleyhine 

başladıkları parlak taarruzdan bahsetti.”

“Bu taarruzu biliyorduk; fakat bu taarruzla alınabilecek neticeyi 

Ludendorff’un dilinden işitmek için de sabırsızlanıyordum. 

Gördüm ki konuşmasının hedefi bu değildir. Alman ordusunun 

taarruz etmekte olduğunu söylemekle Alman milleti ve ordusunun 

ve bütün müttefiklerin maneviyatını yükseltebilecek teminat 

vermekten ibarettir.”

Atatürk şöyle devam ediyor:

“Şüphemi halletmek için Alman Generale kısa bir sual 

sordum:”

“En nihayet taarruz kuvvetleri hangi hatta kadar 

gidebilecektir?”

49 Hans Speier, ''L udendorff: T opyekûn Savaşa İlişkin Alm an K avram ı'', M odern
Stratejinin U staları, s. 424.
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“Veliaht maiyetinde bulunan bir zabitin damdan düşer gibi 

sorduğu bir suale karşı Ludendorff nezaket içinde devam ettiği 

beyanatını kesti. Biraz düşündü, biraz da yüzüme baktı, dedi ki:” 

“Biz taarruz ediyoruz, neticesini hadiseler gösterecektir.” 

“Cevap verdim:”

“Yapılmakta olan taarruz neticesinin neler olabileceğini 

anlamak için hadiseleri beklemeye lüzum olmadığını 

zannediyorum. Çünkü yapılan taarruz, en nihayet Parsiyel’ 

[kısmî] bir taarruzdur.”

“Ludendorff tekrar yüzüme baktı, ne demek istediğimi pek iyi 

anladı. Cevap vermeyerek sustu.”

“Konuşma burada kaldı ve ziyarete son verildi.”

Atatürk, bu anlatımlarının en sonunda da şunu ekliyor: 

“Ludendorff’un hatıralarını baştan sona kadar okudum. 

Hatıralarda çok büyük şeylerden çok büyük maharetle 

bahsedilmiştir. Tabii bu kadar kısa bir mülâkatta kendisi için bir 

meçhul bir ziyaretçinin çok kısa sualinden ve o sualin sebep 

olduğu duraklamadan bahsetmiş olmasını kendisinden istemek 

hakkımız değildir. Lâkin biz de bu ziyaretten bahsettiğimiz sırada 

bütün dünya ordularında büyük asker ve büyük erkân-ı harp 

tanınmış bir zat ile ‘âni’ denebilecek kadar kısa konuşmamızın 

hatırasını gömmek istemedik.”50

Atatürk kendi topyekûn harp uygulamasını başarı ulaştırdıktan 

sonra General Ludendorff’un İdare-i Harp ve Siyaset, (Çev. Şükrü

50 Falih Rıflcı Atay. A ta tü rk ’ün H atıraları 1914-1919, (Ankara, T. İş Bankası Y., 1965), 
s. 43-44.
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Ali), (İstanbul, 1925) adıyla Türkçeye aktarılan bir diğer eserini 

satır altlarını çizmek suretiyle incelemiştir.51

Atatürk, yabancı askerî yazarlardan kimleri okumuştur?

Atatürk’ün özel kitaplığında yer alan ve satır altlarını çizerek 

okuduğu yabancı askerî yazarların eserlerinden bazıları şunlardır:

Albay Louis Victor Biottot, Eleştirilen Ordumuz: Cevap- 

Prensipler, (Çev. Arzum Orhon), (Anıtkabir Derneği Y., 2001), Cilt 

21, s. 280-288. (Fransızca basım ?).

Yüzbaşı Constantin, Güven: Asker Psikolojisi Üzerine 

Deneme, (Çev. AÜ TÖMER), (Anıtkabir Derneği Y., 2001), Cilt 

21, s. 289-309, (Fransızca basım, 1908).

Özel Askerî Okul, Ahlak ve Eğitim Dersleri, I. Sınıf, (1910- 

1911), (Çev. Arzum Orhon), (Anıtkabir Derneği Y., 2001), Cilt 21, 

s. 310-357. (Fransızca basım).

Albay Hauschild, 1886-1903 Yıllarında Harp Akademilerinin 

Kabul Sınavlarında Verilen Taktiksel Konuların Çözümleri, (Çev. 

Arzum Orhon), (Anıtkabir Derneği Y., 2001), Cilt 21, s. 358-364. 

(Orijinali Almanca olan bu kitabı 1905 Fransızca basımdan 

okumuştur).

General H. Langlois, En Son İki Harbin Bilgileri: Türk-Rus ve 

İngiliz-Boer Harpleri, (Çev. Arzum Orhon), (Anıtkabir Demeği Y., 

2001), Cilt 21, s. 366-371. (Fransızca basım).

General Litzmann, Subaylar İçin Taşrada Görev Talimleri, 

(Çev. Hülya Lüle), (Anıtkabir Derneği Y., 2001), Cilt 21, s. 372-

31 A ta tü rk ’ün Okuduğu Kitaplar. Cilt 6, s. 13-64.
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376. (Orijinali Almanca olan bu kitabı Fransızca basımdan 

okumuştur).

General Mangin, Harp Nasıl Bitiyordu? (Çev. Arzum Orhon), 

(Anıtkabir Derneği Y., 2001), Cilt 21, s. 378-390. (Fransızca 

basım).

Jacques Mortane, Havada Harbin Resimli Tarihi, (Çev. Arzum 

Orhon), (Anıtkabir Derneği Y., 2001), Cilt 21, s. 392-396. 

(Fransızca basım).

Jules Poirier, Subay: Yüksek Kumandanlık ve Onun

Rusya’daki Yardımcıları, (Çev. AÜ TÖMER), (Anıtkabir Derneği 

Y., 2001), Cilt 21, s. 398-413. (1912 Fransızca basım).

[Bir Alman], Suçluyorum!, (Çev. Ebru Genç), (Anıtkabir 

Derneği Y., 2001), Cilt 21, s. 414-422. (1918 Fransızca basım).

Hans Rinter, Ordu Teşkilâtı, (Tere. Nuri Refet), (Anıtkabir 

Derneği Y., 2001), (1928 İstanbul Askerî Akademiler Matbaası).52

Atatürk’ün zihinsel hazırlık sürecinde etkilendiği ve tezlerini 

geliştirirken yararlandığı en önemli eser onun doğumundan iki yıl 

önce yayımlanmıştır.

1883 yılında Colmar von der Goltz imzasını taşıyan Das Volk 

in Waffen adlı eser; Türkçeye Goltz’un yardımcısı Mehmet Salih 

tarafından Millet-i Müsellaha: Asrımızın Usul ve Ahvali Askeriyesi, 

(Kostantiniye, Matbaa-i Ebuzziya, 1885) adıyla tercüme 

edilmiştir.53

32 A tatürk 'ün O kuduğu Kitaplar, Cilt 7, s. 377-394.
' 3 G eneral V. M udra, G oltz Paşa ’nın Hatırası ve H âl Tercümesi, (Çev. General Pertev 
D em irhan), (İstanbul. K ara Kuvvetleri B., 1953), s. 7 ve ayrıca bkz: Haşan, Ünder; 
■‘M illeti M üsellaha ve M edeni Bilgiler” , Tarih ve Toplum, Sayı 192 (A ralık  1999), s. 56, 
dn. 8.
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Goltz’un bu eseri 1884 yılında Fransızcaya ve İspanyolcaya 

1889 yılında da İngilizceye tercüme edilmiştir:

La nation Armee, (Tere. Saint Cyre Harp Okulu Öğretmeni 

Emest Jaegle), (Paris, Hinrichsen ve ortakları, 1884).

La Nazione Armata, (Benevento, Ditta Luigi de Martini Fig., 

1884).

The Nations in Arms, (Tere. Philip A. Aschworth), (London, W.

A. Ailen and Co. 1889).

Ayrıca eserin Sırpça ve Bulgarca tercümeleri de yapılmıştır.54 

General V. Mudra, eserin Goltz tarafından Dünya Harbi 

koşullarında gözden geçirilmiş ve 1926’da ölümünden on yıl 

sonra yapılan ikinci basımına yazdığı önsözde şu 

değerlendirmede bulunmuştur:

“Goltz’un ruhunda vatanın bekası, inkişafı ve şerefi için yanan 

aşk ve endişe ona tekrar tekrar harpte neticeyi kazanan en büyük 

amiiin; eğitim sayesinde en yüksek seviyeye çıkarılmış olan insan 

unsuru olduğunu ihtar ettiriyordu.”

General V. Mudra şöyle devam ediyor:

“Böyle olmazsa neticenin ne olacağını Goltz ikaz edici sözlerle 

göstermiştir:”

“Bu takdirde günün birinde ‘Yeni bir İskender zuhur ederek 

mükemmel teçhiz edilmiş ve eğitim görmüş küçük bir askerî 

müfrezenin başında, mütemadiyen genişlemek gayesiyle hakiki 

sınırlarını aşan ve dâhili kudretini kaybedip Çinlilerin yeşil bayraklı

34 General V. M udra, Goltz Paşa ’nın H atırası ve H â l Tercümesi, s. 50-51.
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ordusu gibi hesapsız adette ve fakat barışsever insan sürüsü 

haline giren, kuvvetsiz kütleleri önüne katıp sürecektir.’ ”

Ana fikri korunmacılık olan bu tezden yola çıkan “Goltz’un 

Türkiye’de ilk ele aldığı mesele subay heyetinin modern tarzda 

yetiştirilmesi idi. Goltz, Pangaltı’daki Harbiye Mektebi’nde 

faaliyete başladı. Goltz’un orada ihmal ediimiş ve eskimiş 

şekillere saplanıp kalmış olan öğretim usulüne nasıl taze hayat 

verdiği, memleketteki subay sınıfının mevkii hakkında orduda ve 

millette nasıl doğru bir telakki uyandırdığı, bu subay sınıfı kendi 

askerî ve vatanî görevlerini kavrayacak şekilde yetiştirmeye nasıl 

muvaffak olduğu meseleleri Türk milletinin büyükleri tarafından 

her zaman şevk ve heyecan ile takdir edilmiştir. (.,.)”55

Goltz’un bu eserinin vatandaşı ve meslektaşı 

Clausewitz’inkinden sonra çok okunan ve referans verilen bir eser 

olarak dönemin yabancı ve yerli askerî çevrelerinde ün kazandığı 

bilinmektedir.

İsmet İnönü’nün aktardığına göre; o yıllarda Moltke, Goltz ve 

başka AvrupalI askerî uzmanlar, Osmanlı Ordusu’nda, Harbiye'de 

ve Akademi'de eğitim-öğretim faaliyetlerinde görev almışlardır;

“(...) Erkânıharp sınıfındaki hocalarımızla hayatta da 

arkadaşlık ettik. İki Alman, bir Fransız generali hocamız vardı. Bu 

Alman hocalarla gelmiş olan imhoff Paşa isminde biri de biz 

Harbiye’de iken tayin olmuştu. Çok hareketli olan bu general 

mektepte tesir bırakmıştı. (...)”

’5 General V. M udra, Goltz Paşa ’mn Hatırası ve  Hâl Tercümesi, s. 15-16.
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“İmparatorluk, orduya Avrupa’dan askerî mütehassıslar 

getirmeyi uzun zamandan beri âdet edinmişti. 1800 senesinden 

evvel bile ordu saflarında Fransız subayları görülmüştür. 

Almanya’nın en kıymetli Erkânıharp Reisi Mareşal Moltke yüzbaşı 

olarak, 1835-1839 senelerinde bizde bulunmuştur. İkinci 

Abdülhamit zamanında askerî sistem ve talim esas itibarıyla 

Alman modeline göre kurulmuştur. Gerek teşkilâtta, gerek askerî 

tahsilde Von der Goltz Paşa çalışmıştır.”

İsmet İnönü (1906 mezunu) Harp Akademisinde öğrenciyken 

Almancadan tercüme kabiliyetlerini geliştirmek için Goltz’un Milleti 

Müsellaha adlı eserini kullandıklarını yazmıştır.56

1999 yılında Haşan Ünder Tarih ve Toplum dergisinde basılan 

makalesinde, 1930’larda Medeni Bilgiler kitabı hazırlanırken 

“Askerlik Vazifesi” bölümünde Goltz’un bu eserinden sık sık 

yararlanıldığını ortaya koymuştur.57

Haşan Ünder, bu zihinsel etkilenmenin arka planını şu şekilde 

açıklamıştır:

“(...) Bir insanın belirli bir andaki inançları, bir fikirler denizini 

de içeren dış dünyadan kopuk bir zihnin ürünü değildir. Gerçi 

bireysel zihinler, dışarıdan aldığı verileri işler, değerlendirir, 

birleştirir; ama kişinin içinde yaşadığı kültürel ve entelektüel ortam 

da onun düşüncelerinin içeriğini çok büyük ölçüde belirler. Hatta 

benzer eğitim alan, benzer sosyal ve mesleki ortamlarda yaşayan 

insanların düşünceleri de az çok birbirine benzer. Aynı şekilde, 

Atatürk’ün ve çevresinin düşünceleri de, belli bir düşünceler

56 İsmet İnönü: Hatıralar, (Haz. Sabahattin Selek), (Ankara, Bilgi Y., 2006), s. 28-29.
î7 Haşan. Ünder: "M illeti M üsellaha ve M edeni B ilg iler”, s. 52-55.
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denizi içinde oluşmuştur; bu denizdeki başlangıçtaki çok farklı 

yerlerde ve zamanlarda olan akıntılara belli bağlarla 

bağlanmışlardır. Bu akıntılar onların zihinlerinde zaman zaman 

kesişmiş; yeni bireşimlere ulaşmış; zaman zaman birbirine 

karışmış; zaman zaman birbirlerine karışmadan ayrı ayrı 

akmıştır.”58

İmparatorluk Türkiye’sinde görevli yabancı uzmanlardan 

hakkında Türkler tarafından en fazla yayın yapılan askerî 

şahsiyetin Goltz Paşa oluşu bir rastlantı değildir.59

1932 yılında Salih Mayakuşu Golç Paşa’mn Hatıratı (İstanbul, 

Askerî M.,) adıyla cumhuriyet döneminde ilk yayını 

gerçekleştirmiştir.

1960 yılında anlamlı bir yayında Pertev Demirhan’ın 

Gerıeralfeldmarschall Colmar Freiherr von der Goltz, Das 

Lebenbild eines grossen Soldaten, (Göttingen, Verlagsanstald, 

1960) adlı monografisinin Almanya’da basımıdır.

Goltz Paşa 1995 yılında da yine bir Türk akademisyenin 

incelemesine konu olmuştur: Ramazan Çalık, “Colmar Freiherr 

von Der Goltz (Paşa) ve Bazı Görüşleri”, Atatürk Araştırmaları 

Merkezi Dergisi, Cilt XII, Sayı 36 (Kasım 1996).

Atatürk’ün ve kuşağının askerî düşüncesinde bir uzman- 

eğitmen olarak Goltz’un etkisinden daha doğal bir gelişme 

olamaz.

38 Haşan. Ünder; "M illeti M üsellaha ve M edeni B ilg iler”, s. 55-56.
39 G oltz Paşa’m n T ürk iye 'de  ilk defa 1885 y ılında basılan M illeti M üsellaha  adlı 
eserinin yeni basımı da (127 yıl sonra) 2012 y ılında yapılacaktır./HÖ .
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Atatürk’ün 1918’de Zabit ve Kumandan ile Hasbıhal adlı 

eserinde yer alan -biraz eleştirel- anlatımı buna bir kanıttır:

“Ordumuzda, der; Goltz’un öğrencilerinden meşhur olanların 

çoğunun, onun İyi bir orduyu meydana getiren çeşitli 

unsurlardan, şüphesiz ki en etkilisi başındaki komutanın tesir 

gücüdür.’ Gerçeğini, anlamamakta, en küçük birlikler için de bu 

değerlendirmenin geçerliliğini görmekten uzak oldukları 

görülüyordu.”60

Atatürk, Goltz’un Milleti Müsellaha adlı eserini satırların 

altlarını çizerek okumuştur.61

Harp kaçınılmazdır tezini benimseyen Goltz, geleceğin 

harplerinin cephede orduların vuruşması şeklinde değil, 

silahlanmış milletlerin topyekûn mücadelesine dönüşeceğini 

savunmuştur. Bu nedenle Ordu toplumun örgütlenmesinde daha 

etkin rol oynamak zorundadır.

Profesör Şükrü Hanioğlu’na göre Goltz’un ıslah ettiği bir 

kurumda onun eseriyle eğitilen Osmanlı subayı, düşüncesini 

kuramsallaştıran “silahlı millet” fikrini içselleştirmekten öte idealize 

etmiştir; son üç kuşak Osmanlı subayları kendilerini böylesi bir 

“millet”in yaratıcısı, bilinç aşılayıcısı ve doğal idarecileri olarak 

görmüştür.62

İmparatorluğun içinde bulunduğu iç ve dış koşullarda 

vatansever subayların “silahlı millet” fikrini içselleştirmesi, hatta

60 Zabit ve Kumandan ile Hasbıhal. (Ankara, G enelkurm ay ATAŞE Y., 2010), s. 8.
61 A ta türk 'ün  N ot D efterleri V. s. 37 vd.
6‘ Şükrü Hanioğlu. "S ilahsız M illet’7. Sabah. (3 T em m uz 2011).
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idealize etmesi son derece anlaşılabilir bir eğilimdir ve bunun 

yadırganmaması gerekir, diye düşünüyorum.

Vatanın korunması derslerine iyi çalışan subay adaylarının 

ordu kademelerinde görev aldıklarında da milletlerini korumak için 

üstün performans göstermeleri herkesten çok onların başarı 

hanesine yazılır.

Bunlar ne Moltke’nin ne de Goltz’un kendileri veya daha sonra 

onların eğittiği Türk subaylarına yön veren askerî kuramın 

militarizm olduğuna delil sayılamaz.

Bu kahraman subaylar kendi vatanlarını savunmak için 

muharebe alanlarında can vermişlerdir.

Kaldı ki, Türk ordusu ve Türk subayına yön veren düşünce 

(askerî yönetimler dâhil) hiçbir dönemde militarizm değildir.

Harpte anıtlar kahramanlar için dikilir.

Atatürk ve kuşağı da kahramanlık anıtlarını askerlerinin 

süngüleriyle Çanakkale’de, Sakarya’da ve Dumlupınar’da vatanın 

evlatları olarak dikmişlerdir.

Atatürk’ün ve onun 22 Haziran 1922 günlü Amasya 

Genelgesi’ne uyan Türk subayının bütün yaptığı millî güçleri 

örgütleyerek işgal edilen Anadolu topraklarını ve tarihî başşehir 

İstanbul’u düşmandan kurtarmak, yeni vatan, yeni toplum ve yeni 

devlet inşa etmektir.

Şimdi bunun ne şekilde başarıldığı üzerinde durmak istiyorum.

Atatürk kendi özgün topyekûn harp kuramını, Türklerin klasik 

harp stratejileri ve uygulamalarından, dönemin kabul gören 

“milleti müsellaha” (silahlanmış millet) tezinden ve Harp
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Akademisi öğrenciliğinde incelediği Avrupa harpleri derslerinden 

yararlanarak geliştirmiştir.

En önce vurgulamak gerekir ki, Atatürk’ün nihai çözüm 

sağlayan Dumlupınar Meydan Muharebesi’nde esin kaynağı, 

Türk harp tarihinin en parlak zaferlerinden Malazgirt Meydan 

Muharebesi ve onun Muzaffer Komutanı Alp Arslan olmuştur.

B. H. Liddell Hart’ın Strateji Dolaylı Tutum adlı eserinde 

Malazgirt ve Alp Arslan için anlatılan hikâye yaklaşık bin yıl sonra 

1922 yılı 26 Ağustos günü Anadolu topraklarında iki ordu ve iki 

komutan arasında tekrarlanmıştır:

“(...) Bizans ordusunun sayıca çokluğunun etkisi altında kalan 

Alp Arslan bir barış ortamı sağlamak üzere görüşmeler yapılması 

teklifinde bulunmuştur. Fakat Romanus Diogenes bir görüşmeye 

girişmeden önce, Türk Sultanı’nın ordugâhını boşaltması ve geri 

çekilmesi hususunda ısrar etmiştir. Bizans Imparatoru’nun bu 

isteği, Türk Sultanı’nın itibar kaybetmeyi göze alması anlamını 

taşıdığından onun bu teklifi kabul etmesi beklenemezdi. Nitekim 

öyle olmuş ve Alp Arslan bu teklifi reddetmiştir. Bunun üzerine 

Romanus Diogenes taarruza geçmiş ve Bizans askerî 

geleneğinden ayrılarak, oyalayıcı ve çevik bir düşmana daha çok 

yaklaşmak için boş bir gayretle ileri sokulmuştur. Bu sırada Alp 

Arslan’ın atlı okçuları, bu ilerleyişi devamlı olarak taciz etmişlerdir. 

Akşam karanlığı basarken, Romanus Diogenes nihayet çekilme 

emrini vermiştir. Bunun üzerine Türkler, Bizans kuvvetlerinin 

yanlarına sarkmış ve bu kuşatıcı baskı karşısında Bizans Ordusu 

parçalanmıştır. Romanus Diogenes’in yenilgisi o kadar feci bir 

kesinlikle olmuştur ki, Türkler bu sayede Anadolu’nun büyük bir
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kısmına yayılmayı başarmışlardır. Böylece, taarruz ruhu ile 

muhakeme gücü arasında denge bulunmayan bir tek hırçın 

komutanın akılsızlığı yüzünden, Bizans İmparatorluğu, bir daha 

kendine gelemeyecek biçimde ağır bir darbe yemiştir. Bundan 

sonra bu imparatorluk, 400 yıl süre ile ve daha küçülmüş olarak, 

varlığını ancak devam ettirmeye yetecek kadar bir güce sahip 

olmuştur.”63

1921 Temmuzunda Yakup Kadri Karaosmanoğlu “Mustafa 

Kemal Paşa” başlıklı yazısında Çankaya Köşkünde ziyaret ettiği 

komutanın portresini ve mekânını adeta tablolaştırmıştır.

İşte o komutanın portresi ve mekânı tablosunda Atatürk’ün 

zihinsel arka planı hakkında başka ipuçları bulunmaktadır:

“Mustafa Kemal Paşa sivil giyinmiş, orta boylu, zayıf ve sarışın 

bir zattır. Gazetelerde gördüğümüz resimlerden hiçbirine 

benzemiyor. Kendisi bu resimlerin hepsinden daha sevimli, daha 

canlı ve daha ayrı bir simadır. Yüzü renk ve çizgiler bakımından 

bir tunç parçası üzerine oyulmuş eski bir madalyonu andırır. 

Elmacık kemikleri çıkık, ağız kemikleri kuvvetli ve alnı serttir. Ve 

bu yüzün umumi görünüşünde çok zahmet çekmiş, çok uğraşmış, 

çok düşünmüş kimselerin yüzündeki ifade var; fakat hiçbir 

yorgunluk belirtisi gözükmemek şartıyla... Kısık ve sıcak bir sesle 

konuşuyor, mavi gözleri muammalı bakışlarla bakıyor, vücudunun 

kımıldanışları genç bir parsın kımıldanışları gibi sevimli, cana 

yakın bir tarzda keskin ve çeviktir. İnce, uzun parmaklı elleri 

durmadan iri taneli bir kehribar tespihle oynuyor. Bu tespihi kâh

63 B. H. Liddell Hart, Stra teji Dolaylı Tutum , (Çev. Selma Koçak), (İstanbul, D oruk Y., 
2003), s. 97.
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bileğine geçiriyor, kâh bir ucundan tutup çeviriyor, sağdan, sola, 

soldan sağa sallıyor.”

“Çevresinde göz alıcı bir şey yok; bir yazı masasının yanında 

güvez renkli koltukta oturuyor; arkasında büyük bir pencerenin tül 

perdesi var, bunun arkasında Moltke’nin alçıdan bir büstü 

duruyor. Masanın öbür tarafındaki başka pencerenin içine de 

Bonapart’ın aynı büyüklükte yarım bir heykeli konulmuş."64

Atatürk, 1918 yılında Zabit ve Kumandan ile Hasbıhal adlı 

eserinde de Napolyon’un insanları sevk ve idare kabiliyetinden 

“Napolyon, Avrupa’da dolaştırdığı milletinin hususiyetlerinden 

askerî şan idealini somut bir hâle koydu,’ diye söz etmiştir.65

Atatürk’ün not defterlerinde de Napolyon hakkında şunlar 

yazılıdır:

“Napolyon, yıldırımları meydana getiren kaynaktan doğmuş bir 

harp dâhisidir. Onun hayatı, top-tüfek sesleriyle yansıyan bir 

sema... Kanlı derelere tanık olmuş bir zemin. Talih bulutlarına bir 

düşman, ufuklar arasından geçti. Lâkin heyhat dünyada en az 

devam eden saadettir. Bu parlak cihanın parlak güneşi olan o 

koca komutanın gölgesindeki siyah dalgalarının müthiş darbeleri

64 Y akup Kadri Karaosm anoğlu, Ergenekon, (Ankara. K ültür Bakanlığı Y„ 1990), s. 65.
N apolyon Heykeli 1674 Tereke No ve 7397 D em irbaş No ile halen Cum hurbaşkanlığı 

M üze Köşkü Y em ek Salonunda bulunm aktadır.
B üyük olasılıkla söz konusu M oltke büstü ile Napolyon heykeli İstiklâl Harbi 

günlerinde kendisini ziyaret eden yabancı konuklan  tarafından hediye edilm iştir./HÖ.
63 Zabıt ve Kum andan ile Hasbıhal, s. 17. A ta tü rk ’ün (bu cümle dışında) Napolyon
hakkında değerlendirm esi hayli serttir ve kendisini onunla kıyaslayanlara da sitem
etm iştir; tarihte kendisi için örnek olarak benim sediği iki şahsiyetten biri Emir Tim ur, 
diğeri Sultan Fatih 'tir. Bkz: H ikm et Özdem ir, A ta tü rk 'ü n  Liderlik Sırları. (İstanbul, 
Remzi K., 2007).
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altında inleyen bir kara parçasında nefesini tamamladığını 

görmek ne üzücü bir durumdur.”66

J. D. Hittle şöyle demektedir:

“Yeni oluşan ordulaşmış millet kavramına karşı Napolyon, 

bilimsel ve analitik planlamaya, düzenli bir karargâh çalışmasına 

ve saldırıya dayanan harekâtın tırmanmasına dayanan esnek 

harp prensibini benimsemiştir.”67

Atatürk’ün bir asker olarak Napolyon’un bu uygulamasından 

etkilenmesi beklenmelidir.

Fakat tarih okumanın önemini Moltke’den öğrenmesi gerçeği 

yansıtmaz.

Tarih okumak, geçmiş harpleri incelemek bir gelenek ve 

alışkanlık olarak Harp Akademisinde yaygındır ve kuşaktan 

kuşağa aktarılmıştır.

Moltke gibi Jomini de harp tarihinin mükemmel bir eleştiriyle 

birleşince harbin gerçek okulunun ortaya çıkacağı görüşündedir.68

Harp Akademisinde öğrenci iken Moltke’nin eserlerini okuyan 

Atatürk’ün, strateji geliştirmek için onun tarihten yararlanılması 

tezine önceden aşinalığı sürpriz olmaz.

Atatürk’ün incelediği 4,289 kitap arasında sayı (1,233) ve oran 

olarak (yüzde 28) birinci sırada tarih alanından seçilenlerin 

bulunuşu bunu kanıtlamaktadır.69

66 Atatürk 'ün N ot D efterleri II, s. 21.
6/ A ntoine Henri Jom ini, Savaş S a n a tı’nın Ana Hatları, (Çev. Selm a Koçak), (İstanbul, 
Doruk Y., 2002). “tanıtm a” notundan.
68 A ntoine Henri Jom ini, Savaş Sanatı ’nın Ana Hatları, s. 51.
69 H ikm et Ö zdem ir, A ta tü rk  ve Kitap, (Ankara. Türk Kütüphaneciler Dem eği Y., 2011), 
s. 85-87.
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Hajo Holborn’un saptamasına göre Moltke, doğru açıdan 

bakılması koşuluyla stratejinin tarihten çok yararlanabileceği 

görüşündedir ve uygulamaları, tarihin incelenmesinden sağlanan 

faydalara örnek oluşturmaktadır.70

J. D. Little’a göre Jomini, Avrupa’yı alt üst eden Napolyon 

harplerinin topyekûn harpler dönemini başlattığının farkındadır: 

Yeni Fransa tarafından öncülüğü yapılan ordulaşmış millet 

gücünde o, geleceğin harplerinde bireylerin cömertlikle feda 

edilebileceği büyük millî orduların oluşturulacağını tahmin etmişti. 

Ona göre, geleceğin imha harplerinde büyük halk kitleleri 

gereksinim duyulan insan kaynağını teşkil edecekti. Jomini, 

Moskova’yı saran büyük yangının sadece felaket getiren bir ateş 

olmadığını da fark etmiş olmalıdır. O yangının göklere çıkan 

alevlerinin sadece büyük bir şehrin yok oluşunun belirtisi değil, 

her alevin, bir milletin ve onun askerlerinin katıldığı ve kendi 

kendini tahrip etmeyi, teslim olmaya tercih edeceği harpleri temsil 

ettiğini hissetmiştir. Bundan sonraki harplerin bir kralın özel 

meselelerinden dolayı olmayacağı da açıktır. Napolyon topyekûn 

harbi dünya gündemine taşımıştır.71

Bu noktada askerî anlamda yayılmacılık, bir diğer söyleyişle 

sonradan militarizm olarak sınıflandırılan siyaset biçimi karşısında 

Atatürk’ün aldığı pozisyonu açıklamak istiyorum.

Topyekûn harp uygulamasının en başarılı örneklerinden biri 

olan Türk İstiklâl Harbi Başkomutanı Atatürk, askerî ve siyasi

0 Hajo H olbom , "M oltke ve Schlieffen: Prusya -  A lm anya Ekolü”, M odem  Stratejinin  
U staları, s. 255-256.
'' Antoine Henri Jom ini, Savaş Sanatı ’nın Ana Hatları, s. 59.
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yaşamının hiçbir döneminde militarist olmamış ve militarizmi 

savunmamıştır.

Modern zaman tarihinde kimi eleştiri sahipleri orduları kralların 

oyuncakları olarak tanımlamışlardır.

Bu yanıltıcı ütopyanın sahipleri harp kararlarında ülkelerin 

jeopolitik pozisyonlarını ve hegemonya hesaplarını yok 

saymaktadır.

Harp, insan doğasından beslenen bir mücadele biçimidir, 

yalnızca iki ordu arasında yapılsa bile sonuçları çok acımasızdır, 

yok edicidir; ölümlü kayıpların telâfisi imkânsızdır.

Bununla birlikte söz konusu dramatik manzarayı hazırlayan 

orduların kralların veya sultanların eğlencesi olduğunu düşünmek 

akıl tutulması altında bulunmakla eşdeğerdir.

Fakat bir de sadece saldırganlık yapmak için ordulara sahip 

bulunan ve bunları bir savaş makinesi olarak kabul eden bir 

eğilim bulunduğu da bilinmektedir.

1950 Haziranında Arnold Toynbee, “Sürekli barış bir düştür ve 

harp hoş dünya düzeninin bir öğesini oluşturmaktadır” diyen 

PrusyalI General Moltke’yi “saçma harp övgüsü” ve dönemin 

barışseverlerine “boş bir meydan okuması” yapmakla suçlamış ve 

şunları yazmıştır:

“Bugün ‘kralların eğlencesini’ ortadan kaldırmaya çalışan 

barışsever ile bunu ciddi bir sonuca dönüştürme çabasını güden 

militarist arasındaki anlaşmazlığın belirtileri nelerdir? Belki bizim 

Batfnın yazgısının gizini oluşturan bir soru, hemen hemen 

çekinmeden ortaya atılabilir; her ne denli biz iyi tanıyorsak da, ne 

yazık ki, şimdilik belirtilen hiç iç açıcı değildir. Çünkü Moltke’nin
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kışkırtıcı savının, Faşizm ve Nazizmin yalvaçlarınca, öğretilerinin 

temel bir maddesi olarak kucaklandığını, bunlara başarıyla 

inandıklarını ve halk katmanlarınca benimsendiğini gördük.”

Arnold Toynbee hemen ardından da Mussolini örneğini 

vermiştir:

“Mussolini, iki ayrı olanakta, militarist, faşist inanı tanımladı. 

1934’te İtalya Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen 

manevralardan sonra yaptığı konuşmada: ‘Değişiyoruz ve harp 

yanlısı bir millet olmak istediğimiz için gittikçe değişeceğiz. 

Militarist bir millet olacağımızı ekleyeceğim, çünkü sözcüklerden 

korkmuyoruz. Bu tabloyu tanımlamak için, daha yüksek düzeyde 

boyun eğme, özveri erdemlerine ve ülke uğrunda özünden geçme 

niteliklerini taşıma anlamına gelen harp yanlısı sözcüğünü 

kullanacağım’ diyordu. Ve Enciclopedia Italiana’da 'Faşizm 

öğretisi’ üstüne yazdığı maddede: Tüm insan enerjilerini en 

yüksek düzeyde tutan ve değerini bilen halklara yücelik damgası 

vuran yalnız harptir’ [sözü de onundur],”72

Elbette burada militarizmin önde gelen temsilcileri olarak İkinci 

Dünya Harbi ve sonrasında Mussolini kadar Hitler’i (hatta Stalin’i) 

de saymak gerekir.

Bunların yayılmacılıkları, insanlık için son derece ağır ve çok 

boyutlu maliyetleri büyük ve dayanılmaz deneylerle kanıtlanmış 

psiko-patolojik görüşlerdir.

İşte Başkomutan Atatürk farkı burada başlamaktadır.

"  A rnold Toynbee, M ilitarizm in Kökenleri. (Çev. M ehm et Dündar). (İstanbul. A Y „ 
1989), s. 22-23.



Literatürde, İkinci Dünya Harbi’nde Japonya örneğinde olduğu 

gibi, harp zamanı askerî liderlerin yükselen etkileri, askerî 

fanatiklerin barışa yönelimli sivil liderlere karşı sert bir tavır 

sergileyince tamamen kontrolden çıktığı bilinmektedir. Fakat 

askerî liderlerin barışa sivil memurlardan her zaman daha az 

yönelimli olduğu sonucuna varmak hatalıdır. Birçok krizde askerî 

liderler kuvvete başvurmada sivillerden daha isteksiz olmuştur ve 

bazı harplerde çatışmaların durdurulmasında üstünlük askerî 

liderlerce alınmıştır.73

Atatürk tarafından uluslararası ilişkilerde güç kullanımının etik 

sınırları berrak bir şekilde çizilmiştir. Ve en önemlisi, bir harbin 

nasıl ve ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği Türk 

İstiklâl Harbi örneğinde askerlik bilimi literatürüne kaydedilmiştir.

Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada Kafkasya’da, Balkanlar’da 

ve Orta Doğu’da barışın korunmasında veya yeniden 

oluşturulmasında ve süreklilik kazandırılmasında Türkiye 

Cumhuriyeti’nin “yurtta barış, dünyada barış” formülü ve 

Atatürk’ten miras kalan “harp” ve “barış” ilkeleri çatışan bütün 

taraflar için yararlı olabilir.

Yalnız bu körü körüne bir barışçılık veya barış fetişizmi ile 

karıştırılmamalıdır.

11 Ağustos 1923 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışında 

yaptığı konuşma esasen onun barış antlaşması imzalandıktan 

sonra bile iç ve dış güvenlik alanında son derece gerçekçi 

pozisyon alışının en açık kanıtıdır:

’ Gordon A. Craig ve A lexander L. George. G üç ve Yönetimi, s. 216.
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“Şurasını hatırdan çıkarmamalıdır ki, bu kadar fedakârlıkların 

meyvesini elimizden kaçırmamak ve geçen belalarla felaketlerin 

bir daha geri dönmesini imkânsız kılacak tedbirleri almak, bizim 

için her günün düşüncesi olmalıdır.”

“Fakat emin olalım ki, bunun için kuru bir dikkat ve uyanıklık, 

safça bir kıskançlık yetmez. (...)”

“Efendiler, bugün ulaştığımız sulhun, ebedî bir sulh olacağına 

inanmak saflık olur. (Çok doğru sesleri). Bu o kadar mühim bir 

gerçektir ki, onu bir an bile akıldan çıkarmak, milletin bütün 

hayatını tehlikeye atar.”

“Şüphesiz haklarımıza, şeref ve haysiyetimize saygı 

gösterildikçe, karşılıklı saygıda kusur etmeyeceğiz. Fakat ne çare 

ki, zayıf olanların haklarına saygının noksan olduğunu veya hiç 

sayılmadıklarını çok acı tecrübelerle öğrendik.”

“Onun için Efendiler, bütün ihtimallerin isteyeceği hazırlıkları 

yapmakta asla gecikemeyiz.”74

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Atatürk, militarist olmadığı 

gibi, körü körüne barışçı da değildir. Çünkü böyle bir zihniyetin 

milleti acze sürükleyeceğine, toplumun bağımsızlık ve özgürlük 

gibi en kutsal varlıklarını zedeleyeceğine inanmıştır. İnsan gibi 

yaşayabilmek için, milletin güçlü olması ve kendi gücüne 

güvenmesi zorunludur. Onun yetiştiği dönem ve ortamın koşulları 

ve çok yönlü birikimi, kendisinde bu inancı kökleştirmiştir.75

4 G azi M ustafa K em al İstiklâl Savaşını Anlatıvor, (İstanbul. AKBANK Y.. 1981), s. 24 
ve 26-27.
°  Cem al Enginsoy, “A tatürk ve Askerlik". Atatürkçülük. (İstanbul. Milli Eğitim B.. 
1988), K ita p lI , s. 219.
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Unutmayalım ki, Atatürk, harbin yarattığı bir liderdir; buna 

rağmen milletine ve bölgesinde barışa hiç tereddütsüz hizmet 

etmiş ve bu coğrafyada sürekli barışın güçlendirilmesinde 

belirleyici katkılarda bulunmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti topyekûn harp alanında hukukî temelleri 

atılan ve bir meydan muharebesi ile varlığını kabul ettiren bir 

devlettir.

Bu açıklamalardan sonra şimdi asıl konumuza geçebiliriz.

Kanımca, Atatürk’ün harp kavramına bakışında özgün yanlar 

vardır ve bunlar beş (5) ana başlık altında toplanabilir:

HARP ZORUNLU OLMADIKÇA CİNAYETTİR

Atatürk’ün harbin zorunlu olmadıkça bir cinayet olduğu 

yaklaşımı yalnızca veciz bir anlatım değil, kendi içinde barışçı bir 

felsefe ve ahlâk duruşunu barındırmaktadır.

O kadar ki, Türk İstiklâl Harbi başlangıcında ve bitişinden 

sonra onun belirlediği hedef ve taleplerde hiç bir değişiklik 

olmamıştır.

Jacob Landau’nun da vurguladığı gibi Atatürk’ün yaklaşımında 

askerî yolların kullanılması yalnızca siyasî gayelere varmak 

içindir.76

Nitekim onun harbin başından itibaren, harp içinde ve harp 

bitiminde farklı yerlerde söyledikleri bu tutarlılığının açık 

kanıtlarını oluşturmaktadır.

1919:

76 Jacob Landau. “A ta tü rk ’ün Büyük N utuk 'unda  Dış Politika” . A ta tü rk ’ün Büyük
Söylevı'nin 50. Yılı Semineri, (Ankara, TTK Y., 1980), s. 44.
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“Milletin bağımsızlığı tehlikeye girdiği zaman millet, ordularını 

kendi toplar ve yalnız bir hareket tarzı kabul eder; o da kurtuluş 

uğrunda sonuna kadar kanını dökmek.”77 

1921:

“Bizi yok etmek düşüncesi karşısında, varlığımızı silahla 

korumak ve savunmak çok doğaldır. Bundan daha doğal ve daha 

haklı bir hareket olamaz.”78

1921 Ağustos ayında Associated Press muhabirine demeci 

şöyledir:

“Her zamankinden daha fazla inanıyorum ki, harp pahalı bir 

iştir. Harbin sürüklediği facialar ve dehşetten üzgünüm. Fakat 

harp etmeden elimizdeki silahları bıraktığımız zaman tamamen 

harap olacağımızı da biliyorum.”79 

1922:

“Askerî harekât, siyasî faaliyetlerin ümitsiz olduğu noktada 

başlar. Ümidin güven verici bir şekilde geri gelmesi orduların 

hareketinden daha süratle hedeflere ulaşmayı sağlayabilir.”80 

26 Ekim 1922 günü yine İzmir’de Daily Mail muhabirine şunları 

söylemiştir:

“Artık muharebeye devama sebep kalmamıştır. Ben ciddi 

şekilde barışı arzu ederim. Son taarruzu yapmaya arzum yoktu. 

Fakat Yunanlıları Anadolu’dan uzaklaştırmak için başka çare 

bulamadım. (,..)”81

7 Enver Z iya K arai, A ta tü rk ’ten Düşünceler, (İstanbul. M illi Eğitim B.. 1981), s. 6. 
' 8 A tatürk 'iin Söylev ve Demeçleri, C ilt I, s. 181.
/9 Daniel Dum oulin, A ta tü rk ’ten Düşünceler, (A nkara, ATAM  Y., 2000), s. 50.
so A ta tü rk ’ün Söylev ve Dem eçleri III, s. 40.
81 A tatürk 'ün Söylev ve D em eçleri III, s. 43.
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26 Ekim 1922 günü yine İzmir’de bu defa Chicago Tribüne 

muhabirine demecinde şu cümleler yer almıştır:

“Zaferimiz bize taleplerimizi değiştirtmemiştir. Evvelce 

istediğimiz şeylerden ne daha fazla, ne daha az talep ediyoruz. 

Misak-ı Millî’m izde ısrar ediyoruz.”82 

1922:

“Misak-Millî’miz bilinmektedir. Bütün memleket ve milleti ve 

ordumuzu çıkmaz bir yola saptırmaktan da elbette sakınırız. O 

halde akıl ve mantığın ve imkânın verebileceği bir şeyi elde 

etmek üzere hareket ederiz.”83

Atatürk, 16 Mart 1923 günü Adanalı çiftçilere harp ve barış 

konusuna temel yaklaşımını bir kere daha açıklamıştır:

“Ne olursa olsun, şu ve bu sebepler için milleti harbe 

sürüklemek taraftarı değilim. Harp zaruri ve hayati olmalı. Hakiki 

kanaatim şudur: Ben milleti harbe götürünce vicdanımda azap 

duymamalıyım. Öldüreceğiz diyenlere karşı ‘ölmeyeceğiz’ diye 

harbe girebiliriz. Lâkin millet hayatı tehlikeye maruz kalmayınca, 

harp bir cinayettir.”

“İnşallah iyi ve şerefli bir barış yapacağız. Barışın imzasıyla 

önümüzde yeni bir çalışma devri açılacak. (...)”

“Devletlere verdiğimiz son karşı cevabı biliyorsunuz. Basit, 

meşru, hayati olan şartlarımızı devletler kabul etmezler de bizi 

harbe sevk ederlerse, sakın telaş etmeyiniz. Emin olunuz ki, o 

zaman belki şimdikinden daha kuvvetli bir devre nail olacak, daha 

müsait şartlar temin edeceğiz. Ordularımızın maddi ve manevi

s A tatürk ün Söylev ve D em eçleri IH, s. 44.
S3 TBM M  Gizli Celse Zabıtları, C ilt III, s. 924.
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tertibatı, tertibat sınırlarımızın her tarafında maddi, manevi 

tertibatı, tertibat sınırlarımızın her tarafında maddi ve manevi 

teminatı elde etmeye kâfi bir kudrettedir.”84

HARP BÜTÜN MİLLETİN KATILIMINI GEREKTİRİR

30 Ağustos 1924 günü Dumlupınar’da “Meçhul Asker Anıtı” 

temel atma töreninde harbin milletlerin katılımını gerektirdiğini 

vurgulamıştır:

“Harp, muharebe, nihayet meydan muharebesi yalnız karşı 

karşıya gelen iki ordunun çarpışması değildir. Milletlerin 

çarpışmasıdır. Meydan muharebesi milletlerin bütün 

mevcudiyetleriyle, ilim ve fen sahasındaki seviyeleriyle, 

ahlaklarıyla, kültürleriyle, kısaca bütün maddi ve manevi kudret 

ve faziletleri ve her türlü vasıtalarıyla çarpıştığı bir imtihan 

sahasıdır. Bu sahada, çarpışan milletlerin hakiki kuvvet ve 

kıymetleri öiçülür. Netice yalnız cismani kuvvetin değil, bütün 

kuvvetlerin, bilhassa ahlâki ve kültürel kuvvetin üstünlüğünü ispat 

derecesine vardırır. Bu sebeple meydan muharebesinde yenilen 

taraf, milletçe ve memleketçe, bütün maddi ve manevi 

mevcudiyetiyle mağlup edilmiş sayılır. Böyle bir akıbetin ne kadar 

feci olabileceğini tahmin edersiniz. Mahv ve yok olmak, yalnız 

harp sahasında bulunan orduyla sınırlı kalmaz. Asıl o ordunun 

mensup olduğu millet, feci akıbetlere uğrar. Tarih, başlarındaki 

hükümdarların, hırslı politikacıların bir takım hayali emellerle

54 A tatürk 'ün Bütün Eserleri, C ilt 15, s. 215.
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vasıtası mevkiine düşen istilacı orduların, istilacı milletlerin 

uğradığı bu nevi feci akıbetlerle doludur.”85

Atatürk harbe milletin katılımı konusunda 30 Ağustos 1924 

günü harp meydanında söylediklerini üç yıl sonra 1927’de 

Nutuk’ta da tekrarlamıştır:

“Bilirsiniz ki, harp ve muharebe demek, iki milletin; yalnız iki 

ordunun değil, iki milletin bütün varlıklarıyla, bütün mallarıyla, 

bütün maddi ve manevi güçleriyle karşılaşması ve birbirleriyle 

vuruşması demektir. Bunun için, bütün Türk milletini, cephedeki 

ordu kadar, düşüncesi ve duygusuyla ve eylemli olarak harple 

ilgilendirmeliyim. Millet bireyleri, yalnız, düşman karşısında 

olanlar değil, köyde, evinde, tarlasında bulunan herkes, silahla 

vuruşan harp yanlısı gibi kendini görevli bilerek, bütün varlığını 

harbe verecekti[r]. Bütün maddi ve manevi varlığını yurt 

savunmasına vermekte ağır davranan ve titizlik göstermeyen 

milletler, harbi ve çarpışmayı gerçekten göze almış ve 

başarabileceklerine inanmış sayılamazlar.”

“Gelecekteki harplerin biricik başarı koşulu da en çok bu 

söylediklerimin kapsamında olacaktır. Avrupa’nın askerlikçe ileri 

büyük milletleri daha şimdiden bu tutumu yasalaştırmaya 

başlamışlardır. Biz Başkomutan olduğumuz zaman Meclis’ten bir 

“Vatanı Müdafaa Kanunu” istemedik. Ama Meclis’ten aldığımız 

yetkiye dayanarak verdiğimiz, kanun niteliğinde olan belirli 

emirlerle bu amacı gerçekleştirmeye çalıştık. Millet, bundan 

sonra, bugüne kadar kazanılmış birikimleri de gözden geçirerek

85 Atatürk'ün  Bütün Eserleri. C ilt 16, s. 286.
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sevgili vatanı saldırılamaz duruma getirecek nedenleri ve 

koşulları daha geniş, daha açık ve daha kesin olarak belirler.”86 

Atatürk, 30 Ağustos 1928’de Büyük Zafer’in 6’ncı Yıl 

Dönümünde de basın mensuplarına şu değerlendirmede 

bulunmuştur.

“30 Ağustos’ta sevk ve idare ettiğim muharebe, Türk milletinin 

yanımda bulunduğu halde, idare ettiğim ilk ve son muharebedir. 

Bir insan kendini, milletle beraber hissettiği zaman, ne kadar 

kuvvetli buluyor bilir misiniz? Bunu tarif müşküldür. Eğer ben 

izahata izhar-ı acz edersem, beni mazur görünüz.”87

Atatürk’ün harbe milletin katılımı tezinde elbette biricik ve 

vazgeçilemez öncü kuvvet, milletin seçkin ve fedakâr 

evlatlarından oluşan kahraman ordusudur.

Atatürk, bu tezinde vurucu güç olarak orduya yüklediği 

misyonu ve görevleri farklı zaman ve yerlerde şu şekilde 

açıklamıştır:

1918:

“Ordunun görevi, vatanı çiğnemek isteyen düşmana karşı 

ayağa kalkmaktır. Bu kalkış, elbette yerinde durmak için değil, 

düşmana atılmak için olursa kalkışılmış olmaya değer.”88 

1919:

“Milletin bağımsızlığı tehlikeye girdiği zaman millet, ordularını 

kendi toplar ve yalnız bir hareket tarzı kabul eder; o da kurtuluş 

uğrunda sonuna kadar kanını dökmek.”89

86 Nutuk. C ilt II, s. 829.
87 A tatürk 'ün Söylev ve Dem eçleri III, s. 82.
88 Zabit ve Kumandan. (Ankara, G enelkurm ay Y., 2010), s. 21.
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1920:

“Gerçekte bütün amacımız bu millî sınırlar içindeki milletimizin 

rahatını, refahını ve bu milli sınırlar ile belirlenmiş vatanımızın 

bütünlüğünü korumaktan ibarettir.”90

1921:

“Bizi yok etmek düşüncesi karşısında, varlığımızı silahla 

korumak ve savunmak çok doğaldır. Bundan daha doğal ve daha 

haklı bir hareket olamaz.”91

1922:

“Ordu, insanca ve bağımsız yaşamaktan başka gayesi 

olmayan milletle aynı ideale sahip olmaktan gurur duyan ve 

yalnız onun emrine bağlı ve sadık öz evlatlarından oluşmuş 

saygıdeğer ve kuvvetli bir heyettir.”92

1924:

“Türkiye Cumhuriyeti iki şeye güvenir: Biri millet kararı, diğeri 

en üzücü ve güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık 

olma niteliğini kazanan ordumuzun kahramanlığı; bu iki şeye 

güvenir.”93

1924:

“Hiçbir zaman saldırmayı düşünmemiş olan ve fakat daima 

haksız taarruza uğrayacağını hesap eden bir milletin ordusu 

olarak, ordumuz uzun bir seferden sonra hemen diğer bir sefere

89 Enver Z iya Karal, A ta tü rk ’ten Düşünceler, s. 6.
90 TBM M  Gizli Celse Zabıtları, C ilt II, s. 2.
91 A ta tü rk ’ün Söylev ve Demeçleri, C ilt 1, s. 181 .

92 A ta türk 'ün  Söylev ve Demeçleri, C ilt I, s. 239.
93 Atatürk 'ün Söylev ve Demeçleri. C ilt II, s. 172.
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başlayacakmış gibi maddi ve manevi yönden hazır 

bulunmalıdır.”94

1927:

“Bütün maddi ve manevi varlığını vatan savunmasına 

adamakta ağır davranan ve kayıtsızlık gösteren milletler, harbi ve 

muharebeyi ciddi olarak göze almış ve başarabileceklerine 

inanmış sayılmazlar.”95

1931:

“Devletin yüksek bünyesinin sarsılmaz temeli olan ve millî 

ideali, millî varlığı ve inkılâbı kollayan ve koruyan Cumhuriyet 

ordusunun ve onun kıymetli ve fedakâr mensuplarının daima 

hürmet ve şeref mevkiinde tutulmasına özel itina gösterilir.”96

HARP YÖNETİMİ EHLİYETLİ VE DEMOKRATİK 

OLMALIDIR

Atatürk, harpte komuta sorunu açısından Çanakkale’de ve 

ardından Türk İstiklâl Harbi’nde yetenekli komutanın tayin edici 

rolünü uygulamada fazlasıyla kanıtlamıştır.

Atatürk’ün harp kavramına bakışında onun harp yönetimine 

yönelik özgün değerlendirmesi ve uygulaması en ciddi katkısıdır.

Elbette burada öncelikle klasik ve modern literatürde bu 

konuya nasıl yaklaşıldığı ve başlıca uygulamaların ne yönde 

olduğuna dair bazı bilgileri aktarmak gerekir.

94 A ta türk  ün Söylev ve Demeçleri. C ilt I, s. 321.
95 Nutuk. C ilt II,’s. 619.
96 H aşan R ıza Sovak, A tatürk 'ten  Hatıralar. Cilt II. (İstanbul. Yapı ve Kredi Y.. 1973), 
s. 468.
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Klasik çağda harbin tartışmasız en büyük kuramcısı Tükidides 

bu konuda evrensel kabul gören geleneksel kuralı şu şekilde 

ifade etmiştir:

“Harp bir liderin tek başına altından kalkamayacağı kadar 

karmaşık ve çok boyutlu bir olgudur. Bir yandan stratejik komuta 

icra edilirken diğer yandan ordularla sefere çıkmak ve askerlere 

cesaret vermek en ön safta bir er gibi harp etmek maddeten 

imkânsızdır. Alkibiades bile bunda kısmen başarılı olabildi. 

Öyleyse siyasî komuta ile askerî komutanın ayrılması ve görev 

paylaşımı en sağlıklı çözümdür. Siyasî komutan harbin stratejik 

komutasını üstlenip başta ev cephesi olmak üzere iç ve dış 

siyasetle uğraşmalıdır. Askerî komutan ise, siyasî komutanın 

tespit ettiği millî hedef ve stratejiler çerçevesinde askerî gerek ve 

kurallara uygun olarak ordulara komuta etmelidir. (...)”97

Tükidides’ten Clausevvitz’e bazı farklı uygulamalar olsa bile, 

devletin ve harbin siyasî ve askerî liderliklerinin ayrı kişilerde 

bulunması ve nihayet siyasî ve millî liderliğin demokratik yoldan 

belirlenmiş tek bir makamda bir başkomutanda toplanması 

yöntemi bir anayasal ilke olarak benimsenmiştir.98

O kadar ki, 1980 yılında Türk Askerî Tarih Komisyonu Üyesi 

(E) Tuğgeneral Fahri Çeliker, Almanya’nın Birinci ve İkinci dünya

97 M esut Uyar, Tükidides G özüyle Savaşta Kom uta Sorunu. (İstanbul Üniversitesi Sosyal 
Bilim ler Enstitüsü U luslararası İlişkiler Ana B ilim  Dalı B asılm am ış Doktora Tezi, 
1999), s. 213. Terim  birliği açısından alın tıda “savaş” yerine “harp” kavramı 
kullanılm ıştır./H Ö.
98 Çağdaş A vrupa m onarşileri bunun dışındadır; o  yönetimlerde seçilm iş başbakanlar bu 
görevi üstlenm ektedir./H O .
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Harpleri’nde Clausewitz’in en önemli ilkesine uymayışını 

yenilgisinin ilk nedeni olarak göstermiştir:

“Clausewitz’in savunduğu en önemli ilke ‘politikanın önceliği’ 

ya da ‘üstünlüğü’ (primat der politik) ilkesidir. Harp ve politika 

arasındaki ilişki daima tartışma konusu olmuştur; bugün de 

olmaktadır. Politik yönetimle askeri sevk ve idarenin bir kişinin 

elinde toplandığı eski monarşilerde ve XX’inci Yüzyılın dikta 

rejimlerinde (Hitler ve Mussolini örneği) zaman zaman politika, 

önceliğini ve üstünlüğünü kabul ettirmiş ve Bismarck 

Almanyası’nda, Metternich Avusturyası’nda görüldüğü üzere 

politik hedefler, harplerin sevk ve idaresine egemen olmuştur. 

Fakat ll’inci VVilhelm’in monarşik, Hitler’in Nazi Almanyası’nda 

militarist görüşün her şeye egemen olmasıyla askerî sevk ve 

idare yani harp hedefi öncelik kazanmış, politikanın istekleri, 

gerekleri ihmal edilmiştir. Birinci ve İkinci Dünya Harpleri’ndeki 

Alman yenilgisinin bir, belki de birinci nedeni budur.”99

Atatürk’ün Yunus Nadi ile anlaşamadıkları ve tartıştıkları da 

harp yönetiminin demokratikliği diye bilinen temel ilkedir.

1920 yılı 4 veya 5 gecesi sabaha kadar süren baş başa 

sohbette bir ara Yunus Nadi; “Her kerameti meclisten beklemek 

niyetinde miyiz? Açık söylemek için ben bu kanaatte değilim...” 

diye konuştuğunda Atatürk’ün ona verdiği karşılık son derece 

anlamlıdır:

“Ben bilakis her kerameti meclisten bekleyenlerdenim. Nadi 

Bey, bir devreye yetiştik ki onda her iş meşru olmalıdır. Millet

99 Tuğgeneral Fahri Çeliker, “Çevirenin Ö nsözü” , Cari Von Clausewitz Yaşamı Yapıtı 
Yankıları. (H az. Alman Askeri Tarih Dairesi), (A nkara, G enelkurm ay B., 1980), s. 3.
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işlerinde meşruiyet, ancak millî kararlara istinat etmekle, milletin 

temayülatı, umumiyesine tercüman olmakla elde edilir. Milletimiz 

büyüktür, hiç korkmayalım. O esaret ve zilleti kabul etmez.
^ y ı1 0 0

Atatürk, karşı karşıya bulunulan harbin gereksinimine göre 

kendi kuramını millete, millî iradenin temsilcilerine göre 

düzenlemiş ve onlardan hukuk yoluyla sağladığı yetkiyle ve 

tartışmasız ehliyetiyle uygulamıştır.

Meclis ve Hükümetin Başkanı ve Orduların Başkomutanı 

sıfatıyla 19 Eylül 1921 günü şöyle konuşmuştur:

“Açık ve hakiki cephemizi tamamen arz edebilmek için işte bu 

kürsüden ve yasama ve yürütme gücüne sahip topluluğunuzun 

reisi sıfatıyla beyan ederim ki biz harp değil, barış istiyoruz ve 

barış yapmaya hazırız.”101

Atatürk, Meclis’in bir gizli oturumunda harp yönetiminin 

demokratikliği ilkesini şöyle anlatmıştır:

“Milletlerde herhangi bir adam başkumandanlığı almışsa ve o 

bunu kendiliğinden almışsa ve onun hakkında bir yasa yoksa 

onun adına ‘diktatör’ derler. Yok, o adama o yetkiyi bir meclis 

vermişse, o adamın dayandığı bir meclis vermişse, yetkisi geniş 

olsun, sınırlı olsun o görevi kendisi yapmamıştır. Ona görevi 

veren meclis yaptırmıştır. Bu nedenle meclisin vermiş olması 

yasaldır.”102

Bu tutumu onun harp sevk ve idaresini tümüyle özgün kılar.

100 Yunus Nadi, K urtuluş Savaşı A nıları, (İstanbul, Çağdaş Y.. 1978), s. 262.
101 Ruşen E şre f Onaydın Bütün Eserleri, C ilt 7, (Ankara, TDK Y., 2002), s. 237.
102 TBM M  Gizli Celse Zabıtları, C ilt 3, s. 340.
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Atatürk, kendisi millî lider olarak siyasetin önceliğini garanti 

altına almıştır.

Atatürk’ün harp yönetimi modeli askerlik bilimi, siyaset bilimi ve 

anayasa hukuku açısından ciddi bir katkı oluşturmaktadır.

Bilindiği gibi her biri kendi düzeylerinde ayrı güç odakları olan 

siyaset kurumu, harp yönetimi ve askerî harekâtın tek karar 

merkezinde birleştiği bu modelde, parlamento ve hükümet ile 

genelkurmay ve çatışma hattında bulunan askerî birliklerin 

komutası aynı merkezden, başkomutanlık karargâhından 

sağlanmıştır.

Onun özgün yaklaşımının iki temel anayasal mekanizması 

bulunmaktadır:

Birincisi, harbin ehliyetli yönetimidir; İkincisi bu şekilde yapılan 

harp yönetiminin demokratikliğidir.

Bu yönüyle Atatürk, yerli askerî düşünceyi geleneksel harp 

siyasetinden millî, akılcı ve bilimsel harp siyasetine taşıyan ve bir 

askerî zaferle Yeni Türkiye’yi inşa eden bir akımın kurucusu ve 

en parlak sözcüsüdür.

“Memleketimizin en bakımlı, en şirin, en güzel yerlerini üç 

buçuk yıl kirli ayaklarıyla çiğneyen düşmanı mağlup eden zaferin 

sırrı nerededir, bilir misiniz? Orduların sevk ve idaresinde bilim ve 

teknik prensiplerini rehber kabul etmektir.”103

16 Ocak 1923 günü yaptığı şu değerlendirme son derece 

anlamlıdır ve ayrıca üzerinde düşünülmelidir, şöyle diyor:

101 A ta tü rk ’ün Söylev ve Demeçleri, C ilt II, s. 43.
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‘‘İtiraf ederim ki, eski Osmanlı Devleti’nin Dünya Harbi’ne nasıl 

bir istek ve amacı elde etmek için girdiğini, yani harbe 

katılmaktaki amacın ne olduğunu anlamış değilim. Bundan dolayı 

siyasî yönüne değinmek isterim."

“Harpten tamamen kaçınmak mümkün mü idi? Yahut harbe 

katılmayı ertelemek mümkün müydü? Bunlar da düşünülmeye 

değerdir. Harbe girdikten sonra idare yönünden yapılan hatalar 

çoktur. Bir milletin asıl kuvveti kendi hayatını ve varlığını 

savunmak içindir. Fakat kendi varlığını unutup da kuvvetini 

herhangi bir yabancı amaç için kullanmak kesinlikle doğru 

değildir. Harbi sevk ve idare edenler, Dünya Harbi’nde kendi 

varlığımızı unutarak, tamamen, Almanların esiri olmuşlardır. 

Esasen memleketi savunmaya yeterli olmayan kuvvetlerimiz 

Galiçya’ya, Makedonya’ya, İran ovalarına gönderilmekle hata 

edilmiştir.”

“Bu nedenle harbin idaresinde sayılamayacak kadar hatalar 

vardır. Bu hataların tek sorumlusu Enver Paşa’dır. Enver 

Paşa’dan başka sorumlu aramak lazım gelirse, milletin kendisidir. 

Enver Paşa vefat etmiştir. Onun emriyle hareket eden 

komutanları sorumlu tutmak doğru değildir. Sonra siyasî 

sorumlular da birer birer vefat etmişlerdir. Bundan dolayı hangi 

sorumlulardan bahsedeceğiz? Bu noktayı bu kadar açıklamakla 

yetineceğim...”104

104 Gazi M ustafa K em al A ta tü rk ’ün 1923 Eskişehir-İzm it K onuşm aları, (Ankara, TTK 
Y„ 1982), s. 41 vd.
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Atatürk’ün harp yönetimi modelinde ehliyetli yönetim 

(profesyonel mükemmellik) anlamındadır ve demokratik yönetim 

açısından bir tehlike oluşturmaz.

Bu konuda çarpıcı bir konuşması vardır.

Yunus Nadi anlatıyor:

“Sakarya’da sonra Eskişehir-Afyon hattında hemen bir sene 

kalındığı malumdur. Türk ordusunun noksan olan vasıtalarını, 

levazımını ikmal etmek icap ediyor, çok paraya tevakkuf eden bu 

işi kolaylıkla ve süratle başarmak mümkün olmuyordu. Birinci 

Mecliste mebus olarak bazıları miralay rütbesinde ve 

kumandanlık payesinde birkaç erkân-ı harp zabitimiz de vardı. 

Atatürk’ün uhdesindeki başkumandanlık müstesna salahiyetlerle 

mücehhez olduğu için, üç aydan üç aya temdit (uzatma) 

olunuyordu. Galiba gene öyle bir temdit (uzatma) işinde idi. 

Bilhassa meclisteki asker mebusların dedikodularından azma bir 

tereddüt havası içinde meclisin bir kısım azalarının taarruz ne 

zaman yapılacak, yoksa hiç mi yapılmayacak böyle ise halimiz ne 

olacak sual ve endişelerinin hüküm sürdüğü anlaşılınca Atatürk 

kürsüye çıkarak müthiş tabiriyle ancak ifade edebileceğimiz çok 

şiddetli bir nutuk söylemişti. (...).”

Bu nutuk şöyledir:

“Efendiler, taarruzu kumandan yapar, harbi idare etmek 

iktidarındaki kumandan, Efendiler, kumandan kimdir bilir misiniz? 

Zabit vardır ki, idaresine yüz veya bin kişi verebilirsiniz. 

Kumandan odur ki bir alaya veya fırkaya memur edebilirsiniz. 

Fakat vakta ki alaylar ve fırkalar, dağlar ve dağlarla ayrılarak 

cepheler yüzlerce kilometre istidadında uzar, işte bu gözlerin
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görmediği geniş sahayı kumanda edecek adam, başka kıratta 

başka kudrette bir adamdır. Kimdir bu mecliste o zabit ki Türk 

Ordusunun taarruz yapıp yapmayacağından bahsetmek 

salahiyetini nefsinde buluyor? Efendiler, Bu mecliste öyle kimse 

yoktur. Ben size emniyet ve katiyetle söylüyorum ki, Türk Ordusu 

vazifesini yapacaktır.”105

Atatürk’ün harp yönetimi modelini daha iyi anlatmak için hayli 

ilginç bir uygulamasından da söz etmek zorundayım.

13 Eylül 1921 günlü ve yeni uygulamasını açıklayan emir 

şöyledir:

“Başkumandanlık muamelelerinin daha basit şekilde cereyanı 

için Başkumandanlık Kalemi kaldırılmıştır.”

“Başkumandan, Müdafaa-i Millîye Vekâleti ve Erkânı Harbiye-i 

Umumiye Riyasetiyle bizzat temasta bulunarak çalışacaktır.” 

“Müdafaa-i Millîye Vekâletiyle Erkân-ı Harbiye-i Umumiye 

Riyaseti ve icap ettikçe diğer vekâletler Başkumandan nezdinde 

vaziyet ve muamelelerin icaplarına göre lüzum görülecek 

memurları bulunduracaklardır.”

“Bu lüzum hissolundukça Başkumandanca ait olduğu vekâlete 

bildirilecektir.”

“Başkumandan”

“M. Kemal”106

General Ali Fuat Cebesoy, Atatürk’ün, 1922 Ağustosunda 

harbin en kritik karar sürecinde askerî taarruz harekâtını

105 Faruk Güventürk, Gerçek A tatürk, (İstanbul. O kat Y„ 1962), s. 339-340.
106 A tatürk'ün  Bütün Eserleri, C ilt 11, s. 383.
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başlatırken sivil -  asker işbirliği ve demokratik liderlik sergilediğini 

aktarmıştır:

“(...) Büyük Taarruz başlamadan evvel, Başkumandan Atatürk 

ve Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Fevzi Paşanın da 

huzurlarıyla Vekiller Heyeti Hüseyin Rauf Bey’in riyasetinde 

içtima etmişti (toplanmıştı). Evvela Fevzi Paşa, sonra Atatürk 

yapılacak taarruzun icraat ve evâkibi hakkında mufassal izahat 

vermişler ve müzakereler neticesinde Vekiller Heyetinden: 

‘Başkumandanın yapacağı taarruz hareketinin evâkibine 

tamamıyla iştirak ederiz’ kararını almışlardır].”107

22 Ağustos 1922 günü Büyük Millet Meclisi’nde Başkomutanlık 

yetkisi yeniden görüşme konusu olduğunda Atatürk’ün 

açıklamaları da söz konusu demokratikliğin en açık kanıtıdır:

“Artık ordumuzun manevi ve maddi gücü, olağanüstü hiçbir 

önleme başvurmayı gerektirmeksizin, millî hedefi tam bir güvenle 

gerçekleştirecek düzeye ulaşmıştır. Bundan dolayı olağanüstü 

yetkilerin sürdürülmesi zorunluluğu kalmadığı kanısındayım.”

“Bugün ortadan kalktığını görmekle memnun olduğumuz bu 

ihtiyacın bundan sonra da yeniden ortaya çıktığını görmemekle 

mutlu olacağız. Başkomutanlık görevi, olsa olsa Misakı Milli’mizin 

özüne uygun kesin sonuca ulaşacağımız güne kadar sürer. O 

gün, kıymetli İzmir’imiz, güzel Bursa’mız, İstanbul’umuz, 

Trakya’mız anayurda katılmış olacaktır. O mutlu gün gelince, 

bütün milletle birlikte, en büyük mutluluklara ermekle onur 

kazanacağız. Benim başkaca, ikinci bir mutluluğum olacaktır ki, o

l0/ A li Fuat C ebesoy'ım  Arşivinden A skeri ve Siyasi Belgeler, (Haz. Osman Selim 
K ocahanoğlu). (İstanbul. Temel Y., 2005), s. 357.
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da, kutsal harbimize başladığımız gün bulunduğum duruma 

yeniden dönebilmem olanağıdır. Dünyada, milletin bağrında 

özgür bir birey olmak gibi mutluluk var mıdır? Gerçekleri bilen, 

yüreğinde ve vicdanında manevi ve kutsal hazlardan başka zevk 

bulunmayan kişiler için, ne kadar yüksek olursa olsun, maddi 

makamların hiçbir değeri yoktur.”

Meclis’in bu oturumunda Başkumandanlık görevi süresiz 

olarak uzatılmıştır.108

HARP ZAMANINDA BİTİRİLMELİDİR

Jomini’nin şu uyarısı anlamlıdır: “Zaferde itidal, zamanında 

durmasını bilmektir.”109

Atatürk’ün, Jomini’yi okuduğu konusunda elimizde bir kanıt 

yok.

Ancak Atatürk’ün harp kavramına bakışında temel 

ölçütlerinden biri de budur.

Atatürk sağduyulu ve akılcı bir uygulayıcı olarak kendisini 

sınırlandırması gerektiğini biliyor ve her defasında da doğru ve 

zamanında karar alıyor.

Sakarya Meydan Muharebesi ardından 27 Eylül 1921 günü 

Ankara’nın resmi sözcüsü Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde yer 

alan Ruşen Eşref imzalı yazı bu açıdan önemlidir:

“Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan Mustafa Kemal Paşa 

Hazretlerinin ’19 Eylülde’ irat buyurduğu nutuk, cihanda uzun 

akisler doğuracak mahiyettedir. (...) Bu nutuk iki kısımdır: Askerî

108 Nutuk. C ilt II, (Ankara, TTK  Y „ 1999), s. 885.
109 Antoine Henri Jom ini, Savaş Sanatı ’nın Ana Hatları, s. 36.
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ve siyasî. Askerî kısmı, yirmi bir gün süren Sakarya Meydan 

Muharebesinin hiç gösterisiz fakat gayet sağlam ve doğru 

hikâyesinden ibarettir. (...)”

“Fakat bu nutukta, siyasî mahfilleri asıl iştigal edecek nokta da 

açık değildir. Fakat bizce bu abidevî nutkun zirvesini şu ‘Biz 

cenkçi değiliz ve bir an evvel sulhun teessüsünü görmek ve ona 

yardım etmek isteriz!’ cümlesiyle, ‘Açık ve hakiki cephemizi 

tamamen arz edebilmek için işte bu kürsüden ve teşriî, icraî 

salahiyeti vâsiaya malik heyet-i celilelinizin reisi sıfatıyla beyan 

ederim ki biz cenk değil sulh istiyoruz ve sulh yapmaya hazırız.’ 

Fıkrasını tetviç ediyor.”

Ruşen Eşrefin yazısı devam ediyor:

“Eğer bilhassa Avrupa’daki rical, Paşa’yı samimiyetle dinlerse, 

muzaffer bir kumandanın en parlak ve haşin olabileceği bir 

demde böyle civanmerdâne konuşmasında ne açık bir hikmet 

olduğunu sezebilir. Hükümet adamı olarak da askerî kumandan 

olarak da Mustafa Kemal Paşa’nın en başlıca evsafı tevazün, 

itidal, vuzuh ve salâbettir. Kendisini ya tanımayan veya tanımak 

işine gelmeyen birçok muhitte, bu zatın gayesi iki senedir yanlış 

tesirlere uğratıldı. Müşarinüleyh (adı geçen), gerek kendi 

memleketi efkârı umumiyesinde gerek cihan efkâr-ı 

umumiyesinde hiç olmadığı şekillerde resmedildi. Fakat zaman 

memleketin lehine çalıştığı kadar Büyük Millet Meclisi Reisi’nin de 

lehine çalışmaktadır.”

Ruşen Eşrefin bundan sonra yazdıkları daha ilginçtir ve dünya 

harbi yıllarının karanlıkta kalmış bir bilgisini aktarır:
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“Mustafa Kemal Paşa, Türk davası meselesinde kılıcını 

savurarak düşünmedi, bilakis düşünerek kullandı. Çanakkale 

muzafferiyetinin ferdasında, bilhassa Rus Çarlığının yıkıldığı 

hengâmede ‘Artık bizce harbin gayesi elde edilmiştir, cihanla sulh 

yapalım!’ diyen belki yegâne Türk kumandanı kendisiydi. Prusya 

Kralının güzel gözleri için dökülecek Türk kanı olmadığını kuvvet 

ve kanaatle ifade edişi, o zaman ki menkubiyetinin en belli başlı 

sebeplerinden sayılır. Hatta sulhun avdetini (dönüşünü) büyük bir 

istekle karşıladığını mütareke zamanında İstanbul’da bulunan 

bazı İtilaf kumandan ve mümessiller ile inkâr edemez. Fakat 

beklenen sulhun, umulan sulh olmadığını ilk görenlerden biri de o 

oldu ve Anadolu’ya yeni bir cenk açmak niyetiyle geçti. Fakat 

orada anladı ki, yıkılan hakkı daha kavi bir sesle isteyebilmek için 

hazırlanmaya lüzum vardır. (,..).”110

Atatürk’ün harp kavramında harbi bitirecek hedef/hedefler 

konusu önemlidir çünkü onların gerçekleştirilmesi harbin ne 

zaman bitirileceğini belirlemektedir.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun aktardığı bir ayrıntı bunu 

açıklar:

22 Eylül 1922: (Harbin Biteceği Yer)

“Yakup Kadri Karaosmanoğlu -Paşa Hazretleri, Dumlupınar 

Meydan Muharebesi kazanıldıktan sonra, ordulara ilk hedefin 

Akdeniz olduğunu söylemiştiniz. “İlk Hedef deyimini kullanmakla 

izlenmesi gereken ikinci ve üçüncü hedeflerin bulunduğunu

110 Ruşen E şre f Unaydın Biitün Eserleri, (Ankara, TD K  Y., 2002), Cilt 7, s. 237-238.
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gizliden duyurduğunuz anlaşılıyor. Lütfen bu konuda biraz bilgi 

verir misiniz? Hiç savsaklamadan yanıtladılar, dediler ki:”

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Ordularının görevi Misak-ı 

Millî’nin hükümlerini gerçekleştirmektir.”

“Türkiye halkı alçakgönüllülükle, millî sınırlar içinde bütün 

uygar insanlar gibi tam anlam ve kapsamıyla özgür ve bağımsız 

yaşayacaktır. Ama bilirsiniz ki, askerî devinmeler siyasî 

çalışmalardan umut kesildiği noktada başlar. Umudun güven verir 

bir biçimde geriye dönmesi orduların davranışlarından daha hızlı 

hedeflere ulaşmayı sağlayabilir.”111

Atatürk, Lozan Antlaşması imzalanmadan önce barışa giden 

koşulları ve kendi beklentilerini şu şekilde açıklamıştır:

“Lozan Konferansı, basit bir meseleyi çözümle uğraşmıyor. 

Yeni Türkiye Devleti’nin üç buçuk senelik meselelerini çözümle 

yetinmiyor. Lozan Konferansı, başlangıcı çok eski olan bir 

mücadelenin derin safhalarını tahlil ederek onu olumlu bir sonuca 

bağlamaya çalışıyor. Şüphe yok ki, karışık bir dengeyi belli bir 

neticeye ulaştırmak kolay değildir. Özellikle karışık hesapların 

sorumlusu da biz değiliz. Düşmanlarımız, yalnız bize ait hesapları 

sormak gibi adli, insani bir zihniyete sahip olsalardı, mesele iki 

günde biterdi. Fakat öyle işe başladılar ki, asırların birikmiş 

meselelerini bizden soruyorlar. İtilaf devletleri olumlu bir neticeye 

varmak istiyorlarsa, mutlaka eski zihniyetlerini terk etmek 

mecburiyetindedirler. Benim gördüğüme nazaran varılan zemin, 

neticede barışla sonuçlanacaktır. Bütün milletçe arzuya değer ki

111 A tatürk 'ün Söylev ve Demeçleri, C ilt 111, ss. 40-41.
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barış olsun. Dünyada barışın kurulması hem dünyanın menfaati, 

hem bizim menfaatimiz icabıdır. Herhalde biz, hem kendi 

memleketimize aykırı olan, hem de dünyanın menfaatine 

uymayan harbin devamına asla taraftar değiliz. Böyle 

olmadığımızı şimdiye kadar birçok defalar ilan ettik, ispat ettik. 

Eğer medeniyet dünyası, bizim bu işte ne kadar samimi 

olduğumuzu anlarsa, barış için hiçbir mani kalmayacaktır. Fakat 

eğer barış isteyenlerin fikri, harp taraftarlarına galip gelmezse 

bütün iyi niyet ve samimiyetimize rağmen biz de bu neticeyi 

mukadder ve zaruri sayacağız, mukadderata tabi olacağız ve hiç 

şüphe etmiyorum, bugünkünden daha verimli neticeler 

alacağız.”112

Atatürk, 11 Ağustos 1923 günü (Lozan Antlaşması iki hafta 

önce imzalanmıştır) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışında 

yaptığı konuşmada harbin zamanında bitirilmesinin hangi müzmin 

ihtilafları ve millî tehlikeleri etkisiz kıldığını tek tek sıralamıştır:

“(...) Osmanlı İmparatorluğu en haşmetli, azametli ve kuvvetli 

devirlerinden başlamak üzere milletin istiklâli zararına o kadar çok 

şey feda etmiş idi ki, netice, yalnız kendisinin mahvolması ve 

çökmesinden ibaret kalmadı; belki kendisinden sonra da 

memleketin hakiki sahibi olan milleti, hakkını ispat etmek ve var 

olduğunu kabul ettirmek için büyük zorluklarla karşı karşıya 

bıraktı. Zorluklar başarı ile yenildi. Sonunda imza olunan 

muahedeyi yüksek heyetiniz görecek ve öğrenecektir. Ben 

burada çalışmalarla onun sonuçlarını kısaca anlatmak isterim:”

"Gazi ve İnkılâp”, M illiyet, 5-6 A ralık  1929’dan: A ta tü rk ’ün Fikir ve Düşünceleri, 
(Haz. Utkan Kocatürk), (Ankara, ATAM  Y., 1999), s. 53.
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“Efendiler, doğuda Trabzon’u, güneyde Adana’yı içine alan 

Büyük Ermenistan’dan eser kalmamıştır. Ermeniler, tabii olan 

sınırları içinde bırakılmıştır.”

“93 muharebesinde Türk vatanından zorla ayrılan Evliye-i 

Selâse [Kars, Ardahan, Artvin] tekrar sancağımız altına alınmıştır. 

(Alkışlar).”

“Kuzeyde Karadeniz’in en güzel ve en zengin sahilleri üzerinde 

kurulmak istenen Pontus hükümeti, buna taraftar olanlarla 

beraber tamamile ortadan kaldırılmıştır. (Alkışlar).”

“Güneyde nüfuz bölgeleri adı altında memleketimizi 

parçalamak ümitleri tamamıyla kırılmış, milletin azmi ve yiğitliği 

karşısında Türkiye’yi parçalamanın ham bir hayal olduğu kabul 

ettirilmiştir. (Alkışlar)”.

“Türkiye’ye her medeni memleketin istifade ettiği haklar 

tanıttırılmıştır.”

“Yine güneyde, serveti ve kabiliyeti bakımından vatanımızın en 

parlak ümidi olan Adana ve onun gibi birçok şehirlerimiz, mustarip 

oldukları istiladan kurtarılmıştır.”

“Batıda, en mamur yerlerimiz, İzmir ve Bursa gibi şehirlerimiz, 

Paşaeli [Doğu ve Batı Trakya’ya Paşaeli denilmekte idi] ve tarihî 

Edirne’miz ve dünyanın arzusunu çeken İstanbul’umuz esaretten 

ve işgal boyunduruğundan kurtarılmıştır. Bundan başka bizi öbür 

medenî milletler sırasında geri bıraktıran adlî, siyasî, İktisadî ve 

mali zincirler kırılmıştır, parçalanmıştır.” (Bravo sesleri, 

alkışlar).”113

11 ’ G azi M ustafa K em al İstiklâl Savaşını Anlatıyor, s. 22-24.
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BARIŞ SÜREKLİ KILINMALIDIR

Atatürk, Türk İstiklâl Harbi bütün şiddeti ve belirsizliğiyle 

devam ederken “Barış yanlısı mısınız?” sorusunu, “Harp yanlısı 

olamam, çünkü harbin fecaatlerini herkesten iyi bilirim,” diye 

karşılık vermiştir.114

“Muvaffakiyetlerde gururu yenmek, felâketlerde ümitsizliğe 

mukavemet etmek lazımdır” diyebilen bir askerin barış yanlısı 

olmaması mümkün müdür?115

Başkomutan Atatürk, olası bir harpte özellikle askerlerini 

düşünerek zayiat vermekten hep kaçınmıştır.

Askerleri onun evlatlarıdır ve onları hassasiyetle 

gözetmektedir; bir sözü vardır:

Mudanya Mütarekesi’nden önce, Trakya’nın kurtarılması için 

çarpışmalı mı, yoksa sorunu müzakere ile mi çözmeli sorusu 

tartışılırken; “Bir tek Türk Jandarmasının bile hayatını tehlikeye 

atmak istemiyorum,” demiştir.116

Atatürk’ün uluslar arası politikada dayandığı temel ilkesi, onun 

harp kavramına bakışının doğrudan bir sonucudur.

O, sorunların barışçı yöntemlerle çözümü ve eski düşmanlarla 

ve komşularla sürekli dostluk politikasını kendisine rehber 

yapmıştır. Nitekim eski düşmanlarla dostluk politikası birkaç yıl 

içinde karşılık bulmuştur. Yunanistan Başbakanı Venizelos, 

Norveç Nobel Barış Ödülü Komitesi’ne gönderdiği 12 Ocak 1934

114 Yakup Kadri K araosm anoğlu. Atatürk, (İstanbul, Birikim  Y., 1981). s. 113.
115 Aktaran: Afet İnan, "Gazi M. Kem al A tatürk ve K ü ltü r ', Belleten, C ilt 20, Sayı 80, 
(Ekim  1956), s. 563.
116 Ö zer Ozankaya, Dünya D üşünürleri Gözüyle A tatürk ve Cumhuriyeti, (İstanbul, T. İş 
Bankası Y.. 2000), s. 137.

-72-



tarihli mektupta, “Mustafa Kemal Paşa’yı bu yılki Nobel Barış 

Ödülü adayı ilân ediyorum,” diye yazmıştır.117

4-6 Eylül 1936 günlerinde Türk - İngiliz milletleri arasındaki 

dostluğunun başlatılmasında mucizevî etki yapan ve Eric 

Goldstein’in bir diplomatik barışma diye sınıflandırdığı İngiltere 

Kralı VIII. Edvvard’ın Çanakkale ve İstanbul ziyareti ve Atatürk ile 

görüşmesi bu politikanın başarılı bir örneğidir.118

Yine 1936 yılında “Boğazlar Sorunu”nun çözümü onun barışçı 

yaklaşımının en başarılı örneğidir.

1939 yılında “Hatay Sorunu”nda varılan nihaî çözüm de 

öyledir.

Fransa’ya karşı son derece büyük bir diplomatik baskı 

uygulanmıştır.

Ama asla silaha başvurulmamıştır.

Onun gerçekleştirilmesine önderlik ettiği Balkan Paktı ve 

Sadabat Paktı barışa içten bağlılığının birer kanıtıdır. Atatürk’ün 

Cumhuriyeti’nin çevresinde oluşturduğu barış kuşağı, Onun, 

sürekli düşmanlığa itibar etmeyişinin diplomatik belgesidir.

Alman Tarihçi Gotthard Jaescke; “Mustafa Kemal, ezeli 

düşman tanımazdı; hiçbir vakit kazandığı zaferleri aşırı 

istekleriyle tehlikeye sokmamıştır,” derken onun barışçılığını 

vurgulamaktadır.119

Atatürk, 20 Nisan 1931 günü şöyle seslenmiştir:

11' Enis T ulça, Atatürk. Venizelos ve B ir Diplomat. E nis Bey, (İstanbul, Simurg, 2003). s. 
54.
118 H ikm et Ö zdem ir, Atatürk ve Ingiltere, Bir Barışm anın D iplom atik Tarihi. (Ankara, 
ATAM  Y „  2004).
119 22 Kasım  1938 tarihli Ulus'tan: M uzaffer Erendil, Çok Yönlü L ider Atatürk. (Ankara, 
G enelkurm ay Y., 1986), s. 258.
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“Türk Cumhuriyeti’nin en esaslı prensiplerinden biri olan, 

‘Yurtta barış, dünyada barış’ gayesi insanlığın ve medeniyetin 

refah ve ilerlemesine en esaslı etken olsa gerektir. Buna 

elimizden geldiği kadar hizmet etmiş ve etmekte bulunmuş olmak, 

bizim için övünülecek bir harekettir.”

“Yurtta barış, dünyada barış için çalışıyoruz.”

“Barış yolunda nereden çağrı geliyorsa, Türkiye onu gönülden 

karşıladı ve yardımlarını esirgemedi.”120

1934 yılında barışın sağlanması için milletlerarası işbirliğinin 

önemini şöyle vurgulamıştır.

“Cumhuriyet Hükümeti, bir yandan millî koruma gücünü 

pekiştirmeye çalışırken, bir yandan da barışın sarsılmaması için, 

milletlerin birlikte çalışmasına umut veren yoldan ayrılmamak 

uğrunda elinden geleni esirgememiştir.”121

1935 yılında milletine “barış istiyorsan harp için hazırlan” 

talimatını bir daha yinelemiştir:

“Olaylar, Türk milletine, iki önemli kuralı yeniden hatırlatıyor: 

Yurdumuzu ve haklarımızı savunacak kuvvette olmak... Barışı 

koruyacak uluslararası çalışma birliğine önem vermek...”122

21 Haziran 1935 tarihinde Atatürk, Glayds Baker’la 

görüşmesinde uluslararası bir kurumlaşmanın caydırıcı güç 

olarak örgütlenmesini önermiştir:

“Eğer harp bir bomba infilakı gibi birdenbire çıkarsa milletler 

harbe engel olmak için, silahlı mukavemetlerini ve mali güçlerini

120 Atatürk ’ün Söylev ve D em eçleri /, s. 396.
Atatürk ’ün Söylev ve Demeçleri, C ilt I, s. 364.
A tatürk ’ün Söylev ve Demeçleri. C ilt 1, s. 369.
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saldırgana karşı birleştirmekte tereddüt etmemelidirler. En hızlı ve 

en etkili tedbir, muhtemel bir saldırgana, saldırının yanına kâr 

kalmayacağını açıkça anlatacak uluslararası teşkilatın 

kurulmasıdır.”123

1930’larda Avrupa ülkelerinin liderleri harp hazırlıklarını hızla 

tırmandırırlarken, harp alanlarından yükselen profesyonel bir 

askerin, yaşamsal önem taşımayan harplerin “cinayet” olduğunu 

söylemesi ve “Yurtta barış, dünyada barış” şeklinde bir barış 

ilkesi formüle etmesi gerçekten önemlidir.

Nehru ile Atatürk arasında ilginç bir benzerlik vardır: Nehru da 

Atatürk gibi, harbin karşısında olan bir liderdir. İnsanlar isterse 

harbin ortadan kalkacağına inanmaktadır. Bir keresinde, “Harp, 

en iyi sadece barışı arzulayarak değil, barış için çalışılarak 

önlenebilir; barış için çalışmak demek, yapabileceğimiz kadar 

harp gerekçelerini ortadan kaldırmak demektir; biz herkesin 

kafasındaki harp sebeplerini veya yanlış harekete yönelme 

sebeplerini ortadan kaldıramayız, onların öyle yapmasını 

engelleyemeyiz. Fakat engellemek için çalışabiliriz” diye 

konuşmuştur.124

Atatürk’ün, 17 Mart 1937 günü Romanya Dış İşleri Bakanına 

hitaben söyledikleri dünya barışının nasıl geliştirileceğini 

anlatması bakımından anlamlıdır:

“Dünya milletlerinin mutluluğuna çalışmak, başka bir yoldan 

kendi huzur ve mutluluğunu sağlamaya çalışmak demektir.

1-3 A ta tü rk ’ün Söylev ve Demeçleri 111, s. 96.
124 B inen  Çelik. "N utuklarıyla M ustafa Kemal A tatürk ve Javvaharlal Nehru", 70. 
Yılında U lusal ve Uluslararası Boyutlarıyla A ta tü rk 'ü n  B üyük N utuk ’u ve Dönemi, (Der. 
Gül E. K undakçı), (Ankara. ODTÜ Tarih Bölümü Y.. 1999), s. 74.
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Dünyada ve dünya milletleri arasında barış, açıklık ve iyi geçim 

olmazsa, bir millet kendi kendisi için ne yaparsa yapsın huzurdan 

yoksundur. Onun için ben sevdiklerime şunu salık veririm: 

Milletleri yönelten ve yöneten insanlar, doğal olarak önce ve en 

önce kendi milletinin varlığının ve mutluluğunun yapıcısı olmak 

isterler. Ama aynı zamanda bütün milletler için de aynını 

istemeleri gerektir. Bütün dünya olayları bize bunu açıktan açığa 

kanıtlar. En uzakta sandığımız bir olayın bize bir gün 

çarpmayacağını bilemeyiz.”

“Bunun için insanlığın hepsini bir varlık ve bir milleti bunun bir 

parçası saymak gerekir. Bir bedenin parmağının ucundaki acıdan 

öteki bütün uzuvlar da etkilenir.”

“ ‘Dünyanın filan yerinde rahatsızlık varsa bana ne,’ 

dememeliyiz. Böyle bir rahatsızlık varsa, tıpkı kendi aramızda 

olmuş gibi onunla ilgilenmeliyiz. Olay ne denli uzak olursa olsun 

bu temel ilkeden şaşmamak gerekir. İşte bu düşünüş, insanları, 

milletleri, hükümetleri bencillikten kurtarır. Bencillik, kişisel olsun, 

millî olsun her zaman kötü olarak değerlendirilmelidir.”125 

İlginç olan bir başka gerçek de şudur:

Yeni Türkiye’nin Kurucusu Atatürk barış düşüncesinde yalnız 

değildir.

Cumhuriyetin yüksek öğretim kurumlarında “Yurtta barış, 

dünyada barış” tezi işlenmektedir.

1938 Türkiyesi’nde Profesör Alexander Rustow, İstanbul 

Üniversitesi açılış dersinde; “Dünya barışı, gerçekten erişilmesi

l2" A ta tü rk ’ün Söylev ve Demeçleri, C i l t  II, s. 282.

-76-



gerekli bir hedef ise, o da ancak millî hudutlar içindeki barış ve 

güvenlikle sağlanabilir; yani burada da söz konusu ilişkilere 

katılanların onayına dayalı yeterli derecede sağlam merkezi bir 

kuvvetin kurulmasında zorunluluk vardır,” diye konuşmuştur.126

Profesör Alexander Rustow’un üniversite açılış dersinde 

karşılık aradığı soru şudur:

“Biz, demir pençeli harp çağının hâlâ sürüp gittiği, insanlığın 

henüz yoluna devam ettiği ve edeceği uzun bir zaman içerisinde 

yaşadığımıza göre -harp ve barış meselesine karşı nasıl bir 

vaziyet almamız icap edeceğini düşünmek zaruretindeyiz. Dünya 

barışını (...) en son hedef olarak kabul ederken neticede 

‘pacifisme’e kadar sürüklenmiş olmuyor muyuz? Yani barışı her 

ne pahasına olursa olsun muhafaza etmek zaruretine mi bağlı 

kalacağız? Bizce böyle bir davranıştan daha büyük ve daha 

korkunç hata olamaz! Barış, herkese yaşam ve haklar konusunda 

aynı şekilde himaye bahşeden bir vaziyettir. O ancak gayeyi 

temin eden bir araç olabilir. Şu halde gayeyi terk edip de kuru 

kuruya araca hizmet etmek mümkün olur mu? Kendi zaafı ile 

harbi başkaları için kolay ve tehlikesiz hale getirdikten sonra, 

barışa nasıl hizmet edilebilir? O demir pençeli harp çağının 

devam ettiği müddetçe -ki sonunu görmek herhalde bizlere nasip 

olmayacak- bir millet barışa en iyi şekilde, hak ve istiklâli için 

hayatını daima feda etmeye hazır bulunmak suretiyle hizmet 

etmiş olabilir; fakat aynı zamanda haklarının korunmasını barış 

vasıtasıyla serbest, kabul edilebilir anlaşmalar ve görüşmeler

126 A lexander Rustow, ‘‘Harbin M ahiyeti ve İstikbali” , Üniversite K onferansları 1938- 
1939. (İstanbul Üniversitesi Y.. 1939). s. 175.
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yoluyla, imzalanmış olan antlaşma ve taahhüt edilen 

yükümlülükler çerçevesinden dışarı çıkmamak suretiyle 

sağlamaya çalışmak zaruretini de gözden kaçırmamak 

gerekir.”127

HARBİN DOĞASI DEĞİL NİTELİĞİ DEĞİŞİYOR

1972 yılında Robin Clarke’in uluslararası harp uzmanlarından 

derleyerek hazırladığı yüzyıllar boyunca harbin değişimi 

tablosunda değişen ve değişmeyen sorusuna karşılık olabilecek 

eğilimlerden birkaçı şunlardır:

-16, 17, 18 ve 19 yüzyıllara göre 20. Yüzyılda harp sayısı 

düşerken muharebe sayısında artış gözlemlenmektedir.

-Bir diğer eğilim harpte geçen zaman yüzdesinin azalmasıdır.

-Her muharebede her tarafta bulunan birliklerin miktarı 

artmıştır.

-Çatışmalarda ölenlerin yüzdesi artmıştır.

-Harp yoğunluğu (şiddet endeksi) çok yükselmiştir.128

Hiç kuşkusuz bu eğilimler teknolojik gelişmelerin harplerin 

temel değişkeni olarak her geçen gün daha fazla önem 

kazandığının kanıtlarıdır.

Ancak gelişmiş ülkelerin ordularında harplerin temel değişkeni 

olarak teknolojik gelişmelerin rolü konusunda farklı görüşler de 

bulunmaktadır.

U7 A lexander Rustow, '‘Harbin M ahiyeti ve İstikbali", s. 175-176.
Ii8 Aktaran: Haldun Yalçm kaya. Devletlerin D ış Politika Aracı Olarak K ullandığı 
Savaşın Soğuk Savaş Sonrası Değişimi, s. 102.
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ABD Kara Akademisi Komutanlarından Tümgeneral Robert H. 

Scales Gelecekteki Savaş adlı eserinde ülkesinin uzmanlarını 

eleştirirken şöyle yazmıştır:

“Ne yazık ki, şu anda Amerikan Savunma Bakanlığında ortaya 

çıkan ve gittikçe yaygınlaşan bir görüşe göre; kabiliyet ve 

platformlar ABD’nin gelecek yüzyılda harp etmek için güçlerini 

planlama ve düzenlemede temel unsuru teşkil ederler. Açıkça 

söylemek gerekirse, savunma planlamasını ne kadar 

kolaylaştırırsa kolaylaştırsın bu yaklaşım pek faydalı olmaz. Bu 

kabiliyetler mühendis ve teknoloji uzmanına ne kadar etkileyici 

görünürse görünsün, bir sonraki harpte işe yaramayabilir. 

Aslında, işe yaramamaktan öte kötü sonuçlar da verebilirler, 

çünkü elde hazır ama harple ilgili olmayan teknolojik gelişmelere 

ayrılan fonlar başka sistem ve kabiliyetlerin geliştirilmesi için 

harcanmış olabilirdi. Harp sanatında sıkça görüldüğü gibi, bazen 

bir şeyin en iyisi iyi tarafa zarar verebilir. Sonuç olarak teknoloji 

insanı muktedir kılan, birbiriyle uyumlu ve mantıklı harekât 

konseptleri geliştirmede yardımcı olan, ancak eğitim ve zihinsel 

hazırlıktan yoksun güçlerde işe yaramayan bir husustur. Gelecek 

yüzyılda harbin geleceği ile ilgili olarak konsept ve ciddi düşünce 

üretme, gelecek yüzyılda sağlam askerî yenilikleri garantilemek 

için temel unsurdur.”129

ABD’li Tümgeneral Scales de vurgulamıştır:

Harbe zihinsel hazırlık sürecinde en kritik ders neyin 

değişmeyeceğini kestirmektir.

P9 R obert H. Scales, G elecekteki Savaş, [Future Warfare: Antfıology, US A nny W ar 
College, 2000], s. V-VI.
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Harbin esas doğası değişmemektedir.

Nedir harbin esas doğası?

Sis, sürtüşme, belirsizlik ve bulanıklık geçmişte olduğu gibi 

geleceğin muharebe alanlarına da hükmedecektir.130

Her harbin zihinsel hazırlığı, askerî konsepti hiç kuşkusuz 

özgün olarak planlanmak ve yönetilmek durumundadır.

Türk Başkomutanının İstiklâl Harbi’nde askerî konseptinin 

zihinsel hazırlığı ve üstün komutanlık vasıfları ile büyük risk 

alabilen liderliği, onu ve ordusunu tartışmasız zafere taşıyan 

önemli faktörler olmuştur.

Askerlik mesleğinden yetişmediğim halde bir siyaset bilimci 

olarak kişisel görüşümü açıklıkla ifade etmek istiyorum.

Gün olur gökyüzü kararabilir ve dört yan sislerle kaplanabilir.

Hiç aklımızdan çıkarmayalım ki harbin değişmeyen doğası 

teknolojinin büyüleyici dünyasında direnişini sürdürmektedir.

Günümüzde sadece teknoloji ve düşmanı uzaktan vurma 

kabiliyeti ile ve çok az zayiatla basit ve sonuca giden harpler 

yapılabileceği görüşü vardır; fakat bunun her zaman mümkün 

olabileceği konusunda garanti bulunmamaktadır.

Bu alanda bir tek ciddi sınırlayıcı koşul, gizliliğe sadakati olan 

uzmanların bilgisi ve yetenekleridir; harp ve mücadele kara-deniz- 

hava uzay ve ötesi (bilinmeyen) elektronik ortamlarında başlayıp

130 Robert H. Scales. Gelecekteki Savaş, s. VI.
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devam etmektedir ve zaferin bu ortamları en iyi kullananların 

olacağı da kehanet değildir.131

21. Yüzyılda Savaş adlı incelemesinde Tümgeneral Ergüder 

Toptaş’ın vurguladığı gibi; harbin karmaşık ve değişken doğası 

politikanın ürünüdür. Politik niyet ve amaç, harp aracılığıyla 

hedefe yansır. Politik amacın harp hedefi ile sevk ve idare 

üzerinde bu etkisi Clausevvitz’den beri tartışılmaktadır.132

Harbin başlangıcında, gelişiminde ve bitişinde hemen her 

aşamasında “sis”, “sürtüşme”, “bulanıklık” , “belirsizlik” egemendir.

Sun Tzu’nun müthiş benzetmesiyle; “Suyun nasıl sabit bir şekli 

yoksa harpte de sabit koşullar yoktur;” "taktiklerini düşmana göre 

değiştirebilmeyi beceren komutan zafere ulaşacaktır.”133

Clausevvitz, kuramsal olarak harbin çeşitli pozisyonlarında 

gözlemlediği bu gizemli ve ürkütücü belirsizlik halini “üç yanlı 

şaşırtıcı bir olay” olarak tanımladıktan sonra şöyle devam eder: 

“Harp, her somut durumda doğasını biraz değiştirdiği için 

sadece gerçek bir bukalemun değildir; aynı zamanda genel 

görünüşüne göre de belirin eğilimleri bulunan üç yanlı şaşırtıcı bir 

olaydır: Bir anda doğasının özünü teşkil eden şiddet, doğal ve kör 

bir içgüdü sayılması gereken kin ve nefret; öte yanda harbi 

bağımsız bir ruhsal etkinlik haline getiren olasılık hesapları ve 

rastlantılar; son olarak da harbi tamamen akla bağlayan politik 

araç niteliği.”

1,1 K onrad G uthard  ve H ehz D öm enbure'n in  "E lek tron ik  H arp" başlıklı tarihi boyutu 
açıklayan analizini lütfen okuyunuz; Türkçede O nursal Ünal tara lından yayımlanmıştır: 
"E lektronik  H arp", Belgelerle Türk Tarihi Dergisi. Sayı 3 (N isan 1997), s. 123-127.
132 E rgüder T optaş, 21. Yüzyılda Savaş, (Ankara, K ripto Y ., 2009), s. 123-132. Burada 
söz konusu tartışm aların  çok başarılı bir özeti vardır./H Ö .
1"  Sun Tzu, Savaş Sanatı, s. 166.
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“Bu üç yandan birincisi daha çok milleti, İkincisi daha çok 

komutanı ve ordusunu, üçüncüsü daha çok hükümeti ilgilendirir. 

Harpte kışkırtılıp alevlendirilecek olan ihtirasların halkta zaten 

bulunuyor olması gerekir, rastlantı olasılıklarda cesaret ve 

yeteneğin oynayacağı rolün büyüklüğü küçüklüğü komutanın ve 

ordunun ayırıcı özelliklerine bağlıdır; fakat politik amaçlar sadece 

hükümeti ilgilendirir.”

“Tıpkı çeşitli kanunlara benzeyen bu üç eğilim, konunun 

derinliklerine kök salmıştır ve aynı zamanda da değişen boyutlara 

sahiptir. Bunlardan birini dikkate almayan ya da bunların arasında 

da gelişigüzel bir ilişki kurmak isteyen bir kuram, derhal gerçekle 

öyle bir çelişkiye düşer ki, sırf bu yüzden tüm değerini yitirmiş 

kabul edilir. O halde görev, teoriyi üç çekim merkezi arasında 

bulunuyormuş gibi, bu üç eğilim arasında boşlukta dengede 

tutmaktır. (,..)”134

Atatürk’ün harp kuramına doğrudan katkısı; işte bu dengeyi 

belirlemek ve temin etmek için politika, harp ve askerî harekâtı 

doğrudan ve tek başına kendi kontrolüne almak ve bizzat 

yönetmek şeklinde olmuştur.

Sun Tzu’nun ve Tükidides’in yazdıklarının aksine...

Sun Tzu altın kuralı şu şekilde ifade etmiştir:

“Harpte komutan, emrini hükümdardan alır.”135

1,4 Cari von Clausewitz, Savaş Üzerine, 47-48. Terim  bütünlüğü için kitaptan alıntı 
yaparken "savaş” yerine “harp” sözünü kullandım ./H Ö .
135 Sun Tzu. Savaş Sanatı, s. 167.
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1931 yılında basılan Medeni Bilgiler adlı eserde, harp yönetimi 

konusunda anlatılan modelin doğrudan Atatürk’ün kendi özgün 

düşüncesini yansıttığından kuşku duyulmaması gerekir.

Kitap, siyaset ve harp yönetiminin tek (aynı) yöneticide 

birleşmesi gerektiğini ve bu kişinin de bizzat komutanın kendisi 

olmasını savunmaktadır:

“Bir harbi parlak bir hedefe vardırabilmek için yüksek hükümet 

işlerinde büyük bir vukuf sahibi olmak elzemdir. İşte, harp 

idaresiyle siyaset burada birleşir ve kumandan aynı zamanda 

hükümet adamı olur. Kumandan, hükümet adamı olur; fakat 

kumandan kalır. Bir taraftan bütün hükümet umurunu ihatasında 

ve tesirinde bulundurur, bir taraftan da eli altında bulunan 

vasıtalarla ne yapılabileceğini bilir. Hükümetin haricî, dahilî, 

iktisadi vaziyetini harbin hedefinde birleştirir. Bu hedef, siyasî 

maksattır, milletin ihtiyaç ve arzusudur.”136

Kitap, siyaset ve komuta ilişkisini şöyle açıklamıştır:

“Siyaset, harbin tabiatıyla telifi kabil olmayan fikirler ve tesirlere 

asla kapılmamalıdır. Kapıldığı takdirde harp üzerinde ve harbin 

neticesi üzerinde muzır olur, mühlik olur. Bu sebeple, doğrudan 

doğruya siyaseti idare eden hükümet adamının tabiatı ve sureti 

idaresi hakkında tamam bilgisi olmak lazımdır. Bu hükümet 

adamının, harbi idare eden kumandanla her hususta aynı fikirde 

bulunması, anlaşmış olması şarttır.”

1,6 Afet İnan. M edenî Bilgiler ve M. Kemal A ta tü rk ’ün E l Yazıları, (Ankara, TTK Y., 
1988), s. I 19.



“Bu anlaşma noksan olursa müşkülât başlar ve zarar vukuu 

muhakkak olur.”137

Medeni Bilgiler yazarı, işte bu noktada harp tarihinden örnekler 

verir ve kendi modelini savunur:

“Umumi siyaset ile harp idaresi bir şahısta birleştiği zaman, 

ahval en müsait olur. Buna tarihte misaller vardır. İskender, 

Büyük Frederick, Napolyon ve Timur aynı zamanda hem 

başkumandan hem de siyasî kuvvetin reisi idiler. Anibal öyle 

değildi. O, yalnız başkumandan idi. Siyaseti idare eden Kartaca 

Hükümeti idi. Bıraktı amma bunun neticesi Kartaca Devleti’nin 

inkırazı (çöküşü) oldu.”138

Medeni Bilgiler kitabında asıl ilginç olan Türk İstiklâl Harbi’nin 

siyaset ve idare ilişkisi açısından analizidir ki; bu da yazarın 

bizzat kendi deneyimini kendi kalemiyle anlatımıdır:

“Gazi Mustafa Kemal de, hem başkumandan ve aynı zamanda 

siyasi kuvvetin reisi idi. Bunun böyle olmasında ne kadar isabet 

bulunduğu neticelerle meydana çıkmıştır. Gazi Mustafa Kemal, 

Büyük Millet Meclisi’nin kanunla kendisine verdiği geniş salahiyeti 

hiçbir mülahaza ve tesire bakmaksızın azamî derecede tatbik 

sayesinde muvaffak olmuştur. Vatandaşlardan fevkalade 

fedakârlık istedi. O zamanki hükümeti her nevi zayıf ve endişeli 

fikirlerden ve teşebbüslerden men etti. Mecliste zuhur eden 

muhalefet fırkasının, harp ve mukavemet aleyhindeki fikir ve 

cereyanlarını durdurdu.”

137 A fet İnan, M edenî Bilgiler ve M. K em al A ta tü rk  'ün E l Yazıları, s. 119-120.
138 Afet İnan. M edenî B ilgiler ve M. K em al A ta tü rk 'ü n  E l Yazıları, s. 120.
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“İtilaf Devletleri’nin aldatıcı vahitlerine ehemmiyet vermedi. 

Denilebilir ki, Mustafa Kemal’in haiz olduğu sıfat ve salahiyetten 

mahrum başka herhangi bir kumandanın maruz kalınmış olan 

müşkülleri, bilhassa dahilî siyasetin meş’um cereyanlarını 

yenebilmesi şüpheli idi. Almanlar kendi mağlubiyetlerini 

meclislerindeki muhalif politika cereyanına kapılarak ordu 

kumandanlığı ile hemfikir yürümemiş olmalarına atfederler. 

Düşünmelidir ki Alman ordularının başında Alman İmparatoru 

bulunuyordu. Demek ki imparator dahi olsa yalnız devlet reisinin 

başkumandan mevkiinde bulunması tasavvur olunan fenalıkları 

ve felâketleri bertaraf etmeye kâfi değildir. Mesele başkumandan 

olan zatın bir defa bizzat kumandan olması, orduya vasıtasız 

kumanda ederek yalnız gölge etmemesi ve bir de, hakkıyla siyasî 

kuvvet ve teşkilâta liyakatiyle, ihatasıyla hâkim olabilmesi 

lazımdır. Kumandan mevkiine getirilen zatın bilmesi ve icap 

edenlere anlatabilmesi lazım olan hakikat şudur:”

“Harp gibi muazzam bir mesele, nutuklarla ve ekseriyet 

kararıyla hallolunmaz, demir ve kan ile hallolunur. Bir de 

kumandanın gözü önünde tutacağı tek maksat, milleti ve onun 

istiklâlidir. Bu maksattan sonra ve başka ne gelirse gelsin hepsi 

ikinci derecededir. Yalnız başkumandan için değil, hükümet 

mümessilleri ve her vatandaş için milletin hayatını ve istiklâlini 

teminden başka zaten bir vazife düşünülebilir mi?”139

Medeni Bilgiler yazarı, harp hangi pozisyonda zorunludur, 

sorusuna da şu karşılığı veriyor:

1,9 Afet İnan. M edenî B ilgiler ve M. Kemal A ta türk 'ün  El Yazıları, s. 120-121.
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“Harp, yalnız ve ancak milletin hayat ve istiklâli ve memleketin 

masuniyeti, yalnız bu necip ve yüksek menfaatler uğrunda ihtiyar 

(gerekli) olunur. Harbe takaddüm eden siyasetin bu çok nazik hâl 

ve mecburiyeti ihtisas ve idrak etmesi ve tam zamanında kalemi 

kılıçla tebdil eylemesi hayati bir meseledir. Harp, milletin bütün 

varlığı ile icrasını zaruri kıldığına göre harbe iştirak edenlerin 

kâffesi, elhasıl bütün milletin onu tensip etmesi lazımdır. Harp, 

millet harbi olmalıdır.”

“Harbe girmek için sebepler hakikaten büyük ve kuvvetli 

olmalıdır. Harp, bütün milletin mevcudiyetini sarabilmelidir. Harbe 

takaddüm eden buhran şiddetli olmalıdır. Ancak bu takdirde harp, 

kendi tabiatına yaklaşır; harbin hedefiyle siyasetin maksadı 

birleşir. Artık harp, siyasî şeklini kaybeder. Bundan sonra 

siyasetin vazifesi yalnız harbe hizmet olur.”140

Jomini, “Ordulara Komuta Etme” başlığı altında şunları 

yazmıştır:

“Kralın kendisinin ordulara komuta etmesi bir devlet için 

oldukça avantajlıdır. Bu konuda karar ne olursa olsun eğer prens, 

Frederick’in, Büyük Petro’nun veya Napolyon’un dehasına 

sahipse, kendi başarabileceği büyük işleri generallerine 

bırakmaz. Çünkü aksini yapmak, gerek kendi gerekse ülkenin 

esenliğine gölge düşürür.”141

B. H. Liddell Hart, Büyük Frederick için şöyle yazmıştır: 

“Frederick, tıpkı İskender ve Napolyon gibi, ancak 

Marlborough’nun aksine, bir stratejistin omuzlarına yüklenen

140 Afet İnan. M edenî B ilgiler ve M. K em al A tatürk  ’ün El Yazıları, s. 121.
141 A ntoine Henri Jomini, Savaş Sanatı 'nın Ana Hatları, s. 66.
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sorumluluk ve kısıtlamalara bu sözcüklerin katı anlamı ile bağlı 

olmayıp, strateji ile yüksek strateji fonksiyonlarını kendi kişiliğinde 

birleştirmişti. Bundan başka, kral olarak, kendisi ile ordusu 

arasındaki devamlı ilişkiler, ona seçtiği amaca göre gerekli 

araçları hazırlamak ve geliştirmek olanağını da vermekteydi. 

Ayrıca kendisinin ilgilendiği harekât alanında az sayıda kalemin 

bulunuşu da Frederick’in avantajıydı.”142

Jomini’nin ifade ettiği gibi bir devlet şu durumlarda harbe 

girmektedir:

(1) Belirli haklar iddia etmek veya bunları savunmak için;

(2) Devletin çıkarlarını korumak ve kollamak için (bunlar ticari, 

tarımsal veya endüstriyel çıkarlar olabilir);

(3) Güç dengesini korumak için (müdahale harpleri);

(4) Politik veya dinî teoriler ileri sürerek bunları savunmak veya 

yok etmek için;

(5) Devletin gücünü çoğaltmak amacıyla toprak kazandırmak

için;

(6) Fetih arzusunu tatmin etmek için.143

Bu açıdan Clausevvitz’in harbi bukalemuna benzetmesi tesadüf 

olmayıp bilinçli bir tercihin ürünüdür. Bukalemun bulunduğu 

ortama göre renk değiştirerek uyum sağlaması ile tanınan bir 

sürüngendir. Bukalemunun dış görünüşündeki değişiklik

l4‘ B. H. Liddell Hart, Stra teji Dolaylı Tutum, s. 145.
143 A ntoine Henri Jom ini, Savaş Sanatı ’nın Ana Hatları, s. 49-57.
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kendisinde bir değişim yaratmamakta yani doğası sabit kalmakta, 

ancak niteliği değişmektedir.144

HollandalI ünlü hukukçu Hugo Grotius (1583-1645), Savaş ve 

Barış Hukuku adlı üç ciltlik yapıtını “dürüstlüğe ve barışa çağrı” 

başlıklı bir bölümle bitirmek gereği duymuştur:

“(...) Başka nedenler yanında, barış umudunun tüm 

yitirilmemesi için de dürüstlüğü her şeyin üstünde tutmak gerekir; 

(...) insanları yönetenlerin ve onlara önderlik edenlerin, dürüstlüğe 

herkesten çok daha büyük özenle bağlı kalmaları gerekir; çünkü 

böyle davranmadıkları zaman, karşılaşacakları bir ceza da pek 

yoktur. Şu var ki, bir kez kendilerini dürüstlüğe (verdikleri sözlere) 

bağlı saymazlarsa, görünüşleri insanı ürküten yırtıcı hayvanlara 

benzeyecektir. (,..)”145

Mehmet Tanju Akad’ın harbin doğası üzerine saptaması 

şöyledir:

“Harp, insanlar için üretimden sonra en büyük sosyal 

faaliyetlerden birisidir. Muazzam kaynakların bir araya 

getirilmesini gerektirir. Bu nedenle toplumları kökünden sarsarak 

toplumsal değişmeleri hızlandırır. Uygarlıkların temeli olan kentler 

ancak örgütlü şiddet sayesinde var olabilmişler, yani şiddetin 

yoğunlaştığı yerler olarak (ve ayrıca tanrının evi olan tapınakların 

etrafında) varlık bulmuşlardır. Bu anlamda şiddet uygarlığın bir 

nevi ‘ebesi’ olmuştur. (,..)”146

144 Haldun Yalçmkaya. "Savaşın Değişimi ve Savaş Çalışm alarında Farklı D isiplinler", 
Savaş: Farklı D isiplinlerde Yeni Yaklaşımlar, s. 14.
145 Hugo Grotuis, Savaş ve Barış H ukuku Üzerine, s. 305.
146 M ehm et Tanju  Akad, Çağdaş Toplumda Savaş, (İstanbul. Kastaş Y „ 2009). s. 11.
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Uygarlık ve şiddet arasındaki ilişkiye dair bu analiz son derece 

anlamlıdır.

29 Mayıs 1995 günü Çankaya Köşkü’nde sosyal antropoloji 

bilgini Bozkurt Güvenç, Cumhurbaşkanlığı makamına talep 

üzerine sunduğu “Çarpışan Dünyada Harp ve Barış!” başlıklı bilgi 

notunda “entelektüel dürüstlük” ve “açıklıkla” şunları yazmıştır: 

“Kanaatimce harpler bitmedi, sürüyor. Bu gidişle biteceğe de 

pek benzemiyor. Günümüzde harplerin biteceğine inananlara 

idealist, bitmeyeceğini savunanlara realist deniyor. Ancak 

insanlar ve toplumlar sürekli harplerden yorgun düştükleri, 

usandıkları için, zaman zaman kısa bir mola verip, harplerin 

bittiğini veya yakında biteceğini duymak istiyorlar. (...)”

“Bireyler, gruplar ve milletler, kendi varlıklarını, geleceklerini ve 

güvenliklerini hemen daima ‘öteki insanlara karşı’ algılıyorlar. 

Bütün ‘ötekileri’ düşman görecek şekilde, küçük yaştan 

şartlanıyorlar.”

“Harbin bitmesi veya barışın sağlanması, toplum varlıklarının 

‘ötekine karşı’ olmak yerine, ‘öteki olmaya rıza’ göstermesiyle 

belki mümkün olabilir. (,..)”147

Profesör Bozkurt Güvenç’in burada vurguladığı şekilde acaba 

toplumlar “ötekine karşı” olmak yerine “öteki olmaya rıza” 

gösterebilecek mi?

Bütün sorun bu!

Buna benim yanıtım Latin atasözünde söylendiği gibidir:

Si vis pacem para bellum.

147 B ozkurt G üvenç; D em ire l’e Yazdıklarım, (İstanbul. Büke K... 2005), s. 507.



Eğer barış istiyorsan harp için hazırlan. 

Sis/Sürtüşme/Belirsizlik/Bulanıkiık harbin ana karakteri olmaya 

devam etmektedir çünkü.

...Harbin doğası değil niteliği değişmektedir!
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