
 
 

 
 
 

Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: 
E-mail: bilgi@uidergisi.com 

Web: www.uidergisi.com  
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği | Uluslararası İlişkiler Dergisi 
Söğütözü Cad. No. 43, TOBB-ETÜ Binası, Oda No. 364, 06560 Söğütözü | ANKARA 

Tel: (312) 2924108 |  Faks: (312) 2924325 | Web: www.uidergisi.com | E- Posta: bilgi@uidergisi.com 

Türkiye’de Savaş Düşüncesi 
 

Serdar Palabıyık 
 

Arş. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 
Uluslararası İlişkiler Bölümü 

 
 
Bu makaleye atıf için: Palabıyık, Serdar, “Türkiye’de 
Savaş Düşüncesi”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 4, Sayı 
14 (Yaz 2007), s. 185-215. 

Bu makalenin tüm hakları Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği’ne aittir. Önceden yazılı izin 
alınmadan hiç bir iletişim, kopyalama ya da yayın sistemi kullanılarak yeniden yayımlanamaz, 
çoğaltılamaz, dağıtılamaz, satılamaz veya herhangi bir şekilde kamunun ücretli/ücretsiz 
kullanımına sunulamaz. Akademik ve haber amaçlı kısa alıntılar bu kuralın dışındadır. 

Aksi belirtilmediği sürece Uluslararası İlişkiler’de yayınlanan yazılarda belirtilen fikirler 
yalnızca yazarına/yazarlarına aittir. UİK Derneğini, editörleri ve diğer yazarları bağlamaz. 

mailto:bilgi@uidergisi.com�
http://www.uidergisi.com/�


Sava~ Du~uncesi 
Serdar PALABIYlK* 

Bu makale, OsmanlI Devleti'nin kurulu:;mndan 7Yirkiye Cumhuriyeti'nin ilk 

J7.11anna kadar Turkiye'de sava$ dU$uncesinin geli$imini ince1emektedir. Bu

na gore, OsmaniJ Devleti'nin kuruhl$ J7.11annda g0gebe topluluklann enerjisi

ni Hlristiyan "oteki''ye kar$l yogunla$tlran bir sava$ anlaYl$l olan "gaza" on 

planda bulunurken, devletin merkezile$mesine ve geni$lemesine paralel ola

rak sava$ anlaYl$lmn dint boyutlan geri planda kalmz$ ve sava$ daha diinye

vi btl' kavram olarak algl1anml$tJr. 17. yiizJ7.lm ba$mdan itibarcn yenilgilerin 

artmasl, devletin bekasmm sava$ yerine diplomasi ile saglanabilecegi dil$un

cesinin hakim oldugu bir algmm geli$tirilmesine neden olmu$tur. 20. yUZYl-

1m ba§lannda bu kez "devletin bekasl irin sava$" anlaJl1$l geli§tirilmt§, bu su

rer Birinci Dunya SaVa$l ile son bu1mu§tur. Nihayet TiJrkiye CumhuriyeU'nin 

kurucusu Ataturk daha klSl111 bir sava$ anlayl$l geli$tirerek Ulkenin hayaU 91-

karlan tehdit altma gilwedikre SaVa$l reddetmi$tir. 

Anahtar Kr'limeler: OsmanlJ imparatorlugu, Turkiye, Sava$, Gaza, Ataturk. 

The Idea of War in Turkey 

ABSTRACT 

This article examines the evolution of the perception of "war" in Turkey. Whi

le in the initial years ofthe Ottoman state an understanding based on the mo

bilization of nomadic communities against the Christian "other," namely the 

"gaza" system, had been the case, this rather religious perception was gradu

ally replaced with a more mundane conception of war. Starting from the 1 7th 

century onwards, with the increasing number of defeats, it was thought that 

the survival of the state could be ensured through diplomacy rather than war. 

In the beginning of the 20th century, on the other hand, an understanding of 

resorting to war for the survival of the state was developed, which would last 

until the Ottoman partiCipation of World War 1. Finally, Mustafa Kemal Ata

turk, the founder ofmodern Turkey. introduced a more limited understanding 

of war and rejected belligerency unless vital interests of the state were under 

threat. 

Keywords: Ottoman Empire, Turkey, War, Gaza, Ataturk. 
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Gaf1l ne bilir nct{e-·1 piir-$evk-i vegaYl 
Mcydan-l celadctteki envar-l sefa)'11 

Mehter Mar$l'ndan 

$arkdan garba dolub 'arbedc-i ceng 11 cidal 

Klmse bilmezdi ne yfizden buJacagm cncam2 

Nabi'nin Sulhiyycsinden 

YL1ZYlllar boyunca sava~ kavramma 
. yan <;;ok uzun bil' siil'e buyiik bir men-
suplan olarak kan ve Kimi zaman sava~m ken-
dine has ~iddetinden ve azametinden ho~nutluklannI dUe 

kimi zaman ise uzun sava~lann Ylklclhgmdan blk-
Aneak hayatlannm bir ko:;;esinde sava~ muhakkak yard!. 

Ya sava:;;a katllan askel'diler, ya sava§ it;in asker veya vergi veren 
koyluyduler, ya da sava~l yoneten vezir veya padi~ahtIlar. 
~inin en ba:;;nndaki bireyden en altmdaki bireye kadar bir q' __ .n.UU'l.

sava§la ne~irdner. Bu durum onlann yar;;aYl~lanna, muzikle
rine, edebiyatlanna yansldl; saval? bil' c;ok §iirin, nesirin, mar§m 
temelini olur;;tul'du. 

Bu makalenin amaCl, Osmanh doneminden ba~layarak Tul'ki
ye'de sava~m nasIl algllandlgml ol'taya koymaya c;ah~mak. $uphe-· 
siz bu son derece iddiah bir amac;, oncelikle 700 yIlhk bil' siyasal 
org(i.tlenme olan Osmanh devletinin ve bu devletin slmrian i9inde 
ya~ayan toplumun saval? alglsnn detayh bir bic;imde bil' makalede 
ol'taya koyabilmek imkanslz. Bu nedenle bu makalede ancak ana 
hatlanyla TLll'kiye'de sava~ kavrammm nasll yonnniandlgi uzerin-
de duruldu ve degi~en i9 ve dl~ ko~ul1ann sava~ kavrammm algI
lanu;nm nasIl degii?tirdigi vul'gulanmaya yalu,711dl. 

Makale, okuyucunun takibini de kolayla~hnnak uzere krono
lojik bir Slra takip eden d()rt b61umden olw;myor. Birinci bolOmde 
Osmanh Devleti'nin kurulu~undan 17. yuzyllm ba~ma kadar "ga
zan kavrammm bir savaf? ideolqjisi olarak yukselii?i ve du~u~ii in
celeniyor. Bu gel'gevede bu kavramm dini algllam§l He dunyevi uy
gu1ami?1 arasmdaki farklar ortaya konuyor, Kemalpaf,?azade, Tur
sun Bey, Ne~ri vb. kronik yazarlannm eserlerinden ornekler verili-

Sava~ guriiltusuniin §evk dolu ne§esini ve yigitlik meydammn sefa l§lklanm gam ne 
bilir. 

2 Dogudan batIya sava§ ve kavga arbedesi doldu; hie,; kimse bunun nasIl sona erece
gini bilmezdi. 
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yor, boliimde ise 17. yUzYllm ba:;;mdan 18. yuzyllm sonuna 
gec;en donemde uzun sava~lardan bunalan Osmanh aydm

larmm bu sil:antIlanm nas11 dUe getirdikleri ve savai?lann bilimsel 
usullere gore idare edilmesini savunan "Hmi" savai? anlaYlI;n anaHz 

Bu bOlumde Katip Celebi ve Ibrahim Muteferrika gibi dc)
nemin aydmlanmn eserlerine atIfta bulunuluyorve divan edebiya
tmm en nadir $iir turlerinden biri olan "sulhiyye"lerin 0 donemde 
yazllan ikisinden ahntIlar yapllarak donernin sava~ kar:;;ltI havasl 
koklanmaya c;aht:;nhyot'. Dc;uncu bOlurn ise en genel hatlanyla 19. 
yiizyllm bai?mdan imparatorlugun dagllu;llna saval? kavrarm
nm algllam:;ll uzerinde durmakta. Bu bolurnde saval?lann 
artan rnaliyetleri diplomasinin sava~a tercih edildigi 
lanarak, Narnlk Kema!, Ahm~·t Cevdet Cenap ~ahabettin gi-
bi aydmlar He Enver Cel1al ve II. Abdi'llhamit gibi dev-
let adamlarmm algllamalanna yer vcriliyor. Nihayet, son bOlurnde, 
Milli Mucadele doneminde ve sonrasmda Mustafa Kernal Ata·· 
turk'iin sava:;? alglsl inceleniyor. 

W'a '. <2lC> AlglSl 

Osrnanh Beyligi'nin Anadolu'nun kuzeybabsmda bir ue beyligi 01a
rak tarih sahnesine 9lktlgq;agda, yani 13. yii:lYlhn son ~:eyreginde, 
islam dunyasl dogudan Mogol, batldan da yeni biT Ha~h tehdidi a1-
tmdaydl. Bu tehdit islam dunyasmm buyuk devlet1.erinden kii<;:uk 
beyliklerine kadar dini ilkelerden esinlenen bil' sava:;? anlaylt;nm, 
yani gazaY13, bir ideoloji olarak gundeme getirdi. Ancak, her ne 
dar dini bir kavram olsa da gaza Osrnanh Beyligi'nin kumlut?unda 
ve gu<;:lenmesinde maddi nedenlere dayanan sava§lann 
tmlmasl, Beyligin bolgesel hakimiyetinin gil~:lendirilmesi ve bu 1'lU
rec;te gerek Beyligi <;:evreleyen daha guC;li.i beyliklerin, gerekse ha
len tabi ohman Selc;uklu Sultanmm tepkisini <;ekmemek i<;:in kul· 
lamlageldi. Bu kavram aym zamanda bolgedeki Turkrnen tophI" 
luklan arasmda bir motivasyon araClydl. 4 niger bir deyi1?le, bOlge-

3 Hz. Muhammed'in bizzat katJldlgl saval,llan ifade eden gazve kelirnesi He aym k6k
ten gelen gaza dar anlarnwla "di't~manla sava~ma" r;;eklinde tamrnlanabilir. 13. yUz·· 
Y11 son Ian He 14. YUzyJl bar;;lannda ise bu tabir islamiyet'i yaymak, Mi.isli.i.manlann 
y6netimi altmdaki topraklan veya nufuz alanlanm genir;;letmek anlamlannda kulla
mlagelmi~tir. Nitekim 1260'lardan sonra Bizans ile miicadele etme vazifesi <;:obano
gullan'na hamledilmil,l ve (,~obanogullan ic,;in kullamlan unvanlar arasmda "nusre
tu'l guzzat" ifadesi de yer alml~tJr. Osman Bey'in c,;agda~Ian olan Sinop ve Aydm 
Beyleri ic,;in de gazi tabiri kUnan11ml~tJr. Cernal Kafadar, "Gaza", islam Ansiklopedi
si, istanbul, Tilrkiye Diyanet VakfI Yaymlar1, 1996, cm 13, s. 427. 

4 Ibid. 
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de yas,ayanlann ve Beyligin gue;;lenmesine paralel olarak bolgeye 
g09 eden topluluklann enerjisini Hlristiyan "oteki"ye yoneltmek 
i9in nosyonu slkhkla kullalllidl. 

Ancak kurulut;> doneminde bile Osmanh Beyligi'nin yaptlgl 
butlln savat;>lan gaza kavraml He ae;;lklamak mumkun degildir. 
Ozellikle Beyligi gevreleyen diger Musluman Turk Beylikleri He ya
pllan mucadeleler, din dlt;>l saiklerin on planda oldugu bolgesel re
kabetin bir sonucudur. Hatta gaza kavramllllll kendisinin bile ta
mamen dini/uhrevi bir algllaYlt;>lll urunu oldugu s6ylenemez. 19. 
YUZYll tarihe;;ilerinden Mustafa Nuri Pas,a'mn Netayic-iil Vukuat 
[Olaylarlll Sonue;;lan) adh eserinde bulunan ve I. Murat'lll (1359-
1389) 5 tahta 91ktIgl ylliarda Veziriazam <;andarh Halil Pas,a ara
slllda gee;;tigi rivayet edilen bir diyalog bu donemde dini motiflerin 
dlt;>lllda bir savas, alglsllllll oldugunun ipue;;lanm vermektedir. Ha
Iil Pas,a 1. Murat'a "Ne zaman sefer etmek gerekir?" diye sordugun
da gene;; padis,ah "Zorunlu bil' gerek bulundugu ve kazanma umidi 
kuvvetli oldugu zamanda bir sefer gaze ahmr." cevabllli vermekte
dir. Bunun ardllldan Halil Pas,a "Gere;;ekten boyledir ama seferin 
bir kos,ulu daha vardlr ki, 0 da seferin yapilmaslllda devletin 9lka
n da 90k belirgin olmalldlr." diye mukabele etmektedir.6 KisacaSl 
bu muhaverede olduke;;a sekUler bir savas, alglsl ile kars,l kars,lYa 
kalmaktaYlz ve anlat;nlan devletin 91karlannlll korunrnasl irnpara
torlugun ilk donernlerinde bile savas, alglsllli etkileyen onemli bir 
faktor olarak kabul edilrnis,tir. Kaldl ki, Cernal Kafadar'a gore de 
" ... gazaya katIlanlarlll aylll zarnanda esir ve ganirnet yani rnaddi 
kazane;; pes,inde kos,tuklanlll goz ardl etrnernek gerekir. "7 Nitekirn, 
bu donernde yazIldlgl tahmin edilen bir ilrnihal kitablllda gazilik 
"helal kazane;; yollanndan biri" olarak saYllrnls,tlr.8 Diger bir deyis,
Ie, gaza yallllzca "din" i9in degil "dunya" i9in de yapIlan bir savas,
tIr. 

Yine de gaza 15. YUZYlllll ortalanna kadar ozellikle Bizans ve 
Balkan devletleri ile yapllan rnucadelelerde bir mes,fulas,tIrma ara
Cl olarak gor1l1ebilir. Bu gere;;evede L Kosova (1389), Nigbolu 
(1396), Varna (1444) ve II. Kosova (1448) Savas,lan donernin bin;;ok 
Avrupa devletini bir araya getiren savas,lar oldugu ve Papahk tara
fllldan koordine edildigi ie;;in Osmanhlar tarafllldan "Ha9h seferi" 

5 Parantez i<;;inde veIilen taIihler padil;;ahlann tahtta kaldIldan sureyi gostermektedir. 
6 Mustafa Nuri Pai?a, Netayic-u1 Vukuat, yay. haz. Nei?et <;agatay, 4 Cilt, Ankara, 

Turk Tanh Kurumu, Cilt I, s. 278. 
7 Kafadar, "Gaza", s. 428. 
8 Ibid. 
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olarak addedilmi;;; ve bu seferlere kar;;;l yapllan mucadele gaza 01a
rak nitelendirilmi;;;tir. Varna Saval;>l'na ve oncesindeki bazl <;ati;;;
malara dair yazIlan anonim eserlerden birinin admm Gazavat-l 
Sultan Murad bin Sultan Mehemmed Han olmasl boyle bir zihni
yetin sonucudur. 

Gaza kavraml istanbul'un fethine kadar Osmanhlann saval? 
alglslm ~ekillendirmil? olmakla beraber, fethin ardmdan merkezi
yet<;iligin daha geniI? bir bi<;imde tesis edilmesiyle smlrlardaki 
akmlar daha slkl bir kontrol altma almmu;,; ve buna bagh olarak 
gaza ruhunu temsil eden gelenekler ve anlaYl;;;lar klSmen eski one
mini yitirmi~tir. Omegin, 16. yuzytl tarih<;ilerinden Ne~ri, Fatih 
Sultan Mehmet'in (1451-1481) eski gazi geleneklerinde oldugu gi
bi " ... nevbet vurulurken sultanlann ayaga kalkmasl adetini" kal-
dlrdlgml yazmaktadlr. 9 Bu donemde gaza daha ziyade akmCl ve 
dervil;>lerin, yani merkeziyet<;ilige kar~l <;lkan kesimin ideolojisi ola
rak gon11mu~, gozden dUl?mul;> olmasa bile bir cihan devletinin 
olw;,;masl He ikinci plana itilmi~tir. 16. YUZYllm sonuna kadar ge
<;en donemde Orta Avrupa'da gaza ideolojisi akmcllara hamledil
mi~, merkezi ordunun saval;> alglsl ise daha siyasi bir nitelik alma
ya ba~laml~tir. 

istanbul'un fethinin ardmdan eski sava;;; geleneklerinin degi;;;i
me ugradlgl bir diger nokta ise kurulu;;; doneminde devletin yone
ticisinin "arkada~lan" veya "yolda;;;lan" olarak tabir edilen asker ve 
devlet adamlannm giderek padil?ahm "kullanna" donli~mesi 01-
mUl?tur. Osmanh Beyligi'nin kurulu~ surecinde Samsa Cavul?, Ko
nul' Alp, Turgut Alp gibi Turkmen Beyleri Osman Bey'in (1299-
1326) hakimiyetini tammll? oimakia beraber onu bir tur el?itler ara
SI birinci olarak gormektedirler. Akmcl beyleri, 1. Murat ve Ylldmm 
Bayezid (1389-1402) donemlerinde ayncahkh konumlanm surdur
seIer de devletin merkezilel?mesi ve gucunu arttlrmasma paralel 
olarak eski gu<;lerinin buyuk bir klsmml yitirmil?lerdir. Rumeli'de
ki gaza erbabl akmCllar He merkezi devletin araSI II. Murat (1421-
1451) doneminde iyice bozulmu~tur. Ozellikle 1443 Yllmda Os
manh ordusunun izladi Derbendi'nde Slrp-Macar kuvvetlerine ye
nilmesinin hesabl akmci beylerine kesilmil?tir. Gazavat-l Sultan 
Murad bin Mehemmed Han'da Sultan Murat'm bu beylerin ge<;
mil?teki fesat<;l hareketlerini bir bir hatIrladlgl vurgulanml;;;tIr. Bu 

9 Cema! Kafadar, "iki Cihan Aresinde", Dogu-Batl, Osmanh!ar Ozel SaYlsl, No 19, 
1999, s. 41-61. 

10 Gazavat'dan aktaran Mustafa Cezar (der.l. Mufassal Osmanll Tarihi, 6 Cilt, istan
bul, iskit Kitabevi, 1958, cm I, s. 311; Osmanhlarda akmcllIk faaliyetleri i<;in bkz. 
H. (:etin Arslan, "Erken Osmanh Donemi'nde (1299-1453) AkmcIlar ve Akmcl Bey
leri" , GUIer Eren (der.), OsmaniJ, 12 Cilt, Ankara, Yeni Tiirkiye Yaymlan, 1999, Cilt 
I, s. 217-225. 
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anonim kronige gore padi:;;;ah Edirne'ye pek hiddetli olarak don
" ... beylerin birisine iltifat etmeyib her gez yuzlerine" bakma--

10 Bu pasaJ da II. Murat doneminde arbk gaza ideo!ojisinin 
ve onun temsilcisi olan akmClhl( muessesinin yerini merkezi ordu-
ya blrakmaya yolunda yorumlanabilir. 

FaUh Sultan Mehmet d6neminin savar;? alglsl ile ilgili uc;uncu 
onemli ozelligi de bu donemde gen;ekler;?tirilen fetihlerin ardmdan 
ilk "cihan hakimiyeti" olgusunun ortaya 9lkrnaSlcllI'. FaUh do
nemi tarih\~ilerinden Tarih-i Ebu '[ Feth [Fethin Babasmm TarihiJ 

padi~ahmdan "sahib-luran" [diinya fatihil 01a
"istanbul'a ilav~ olarak, atalanndan 

ulkeyi daha katml;> ve dunya fatihlel'inden birisi 01-
g(istermi~tir."ll Bu anlayl~ daha sonra ozel

lilde Karam! Sultan Siileyman doneminde daha fazla gundeme ge
ba~lanacaktII'. 

yi'tzyllm ortalanndan 16. yUZYllm sonlanna kadar Osman
hlarm sava~m nedenlerini uc;e aYlrdlglm soylemek mumkundur.12 
Bunlardan birincisi dini nedenlerdir. Ozellikle Orta Avrupa'da ya
pllan sava:;?lar ve akmclhk faaliyetleri dini nedenler He me:;;;rula:;,;tl
nlmaya c;all1;;nlmu;;tIr. 16. YUzyll Osmanh tanh<;:ilerinden Kemalpa
E?azade, Osmanh sultanlanmn "islam'l yuceltmek ve Islam'm bay
raktarhgml yapmak" gibi gorevleri yenne getirdiklel'ini ifade et
mektedir. 13 Bu gorevler yalmzca kMirlere kan;n degil, kMil' olarak 
addedilen 'sapkm/heterodoks' mezheplere ve bu mezheplerin be
nimsendigi devletlel'e karE?l da uygulanmakta(:hr. Omegin Kemal
pa:;?azade Safevilel"den bahsederken ~ah ismail'in "bozuk itikath 
ve kotil huylu aSllslz ~ii mezhebini" yaydlgun dile getirerek iran se·· 
ferini me:;;l'ula:;?tIrmaya <;:ah:;?maktadlr.14 Benzer bir bi<;imde Kanu
ni Sultan SUleyman (1520-1566) d6neminin en onemli :;?eyhuHs
lamlanndan biri olan Ebusuud Efendi bil' fetvasmda kendisine so
rulan "KIzllba:;? taifesinin :;?er'an lutali hela! olub, kat! eden gazi ve 
KIzIlba:;? taifesinin ellerinde maktul olanlar :;?ehid olurlal' ml"" sol'u
suna "olur, gaza-i ekbel' ve :;?ehadet-'i azimedir." diyerek cevap vel'
mektedir. 15 Digel' bil' deyi~le, ~iilik kufUr olarak algIlanml:;? ve ~ii-

11 Tursun Bey'den nakleden Rhoades Murphey, "Fatih Sultan Mehmet D6neminde Os
manh 19 ve DI:;; Siyaseti", Eren (der.). Osmanl1, Cilt I, s. 239-246. s. 241. 

12 Kemalpa:;;azade, Tevaril1-i AJ-i Osman, yay. haz. $efaettin Severcan, Ankara, Turk 
Tarih Kurumu, 1996. s. LVI. 

13 ..... 01 tac-darlarm arasmda ser-efraz olduklan yemIn-i i9Uhadile alem-i alem-gir-i ci
hadl nasbda ve Iiva-Yl cihan-ara-Yl garra'Yl guzah refda mucidd-i sa
l olub 01 hususda hulus-i bal u kemal-i ikbal ile olan say-i me:;;kurlan, dillerde mez
kur ve ilIerde me:;;hiir olmagiledir." Ibid. 

14 Ibid., s. LIX. 
15 Ertugrul Duzc1ag, $eyl1ulislam Ebusuud EfendFnin Fetvalan J{ilgmda 16. ASlr Turk 

Hayatl. Istanbul, Enc1enm Kitabevi. 1972, s. 109. 
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kan;ll yapllan mucadele yalmz gaza olarak degil. 'en bUy"'O.k ga·· 
za' olarak nitelendirilmi~tir. 

Bu donemde yapllan sava~lann nedenlerini snnl1arken 
Illiabilecek ikinci neden 16. 

on Yllmdan itibaren Osmanh Devletfnin yeni yeni 
f,;lkmaya ba:;;;layan Avrupa devletler sistemine katIlmasl ve Avrupa 
devletlerinin kendi aralanndak:i. sava§larda kurulan ittifak sistem
lerinde yer almaSl bu donemde yapllan sava~lann siyasi arka pla
mm yansltmasl a<;lsmdan onemlidir. Aslmda 1 yi'tZYllm ikinci ya
nsmdan itibaren italyan devletleri arasmda <;:lkan sava~larda bu 
devletler birbirlerine kar~l Osmanh Devleti'nin destegini araml~lar
dir. Osmanh Devleti de Avrupa kltasl uzerine hakimiyet kurmaya 

ve universal bir imparatorluk iddiasmda bulundan 
burg imparatorlugu'nun bu hakimiyetini engellemek i<;jn Fransa'Yl 
desteklerni~, hatta Osmanh donanmasnu Yllmda Fransa'mn 
Toulon kentine gondermi~, bu arada Orta Avrupa'ya dilzenlenen 
akmlarla Protestanhgm Habsburg imparatorlugu aleyhine Alman
ya ve Orta Avrupa'da yerle~mesini saglarm~tIr.16 KIsacasl bu do
nemde Osmanh Devleti Avrupa'daki ittifak sistemlerinin bir par<;a
sIdlr ve Habsburg ilnparatorlugu He yalmzca sava:;;lar ve ittifaklar-
1a degil, bu imparatorlugun hakimiyeti altma girmek istemeyen Ul
kelere kapitulasyonlar verip ekonomik olarak destekleyerek de 
mucadele etmektedir .17 

15 ve 16 .. yuzYlllarda ins ani nedenler de kimi zaman sava~ ne
deni olarak gosterilmi~tir. Ornegin Kemalpa~azade'ye gore mazlum 
insanlan zalim idarecilerden kurtarmak bir sava§ nedenidir ve Os
manh sultanlan bu tur mucadeleleri kendilerine gorev addetmek
tedirler. Kanuni'nin 1522 Yllmda yaptlgl Rodos Seferi'nin ama<;la
nndan biri de Kemalpa~azade'ye gore Rodos halkml zalim yoneti
cilerin elinden kurtarmaktIr. 18 

KIsacasl Osmanh Devleti'nin kurulu~ ve yflkselil? donemlerine 
sava~ alglsl bir tllr donu~um ge<;irmi~ ve oneeki donemlerde daha 
baskm olan gaza gelenegi tarn amen silinmemekle beraber yelini 
daha din-dl§l bir sava~ alglsma blrakmlt;>tlr. Elbette bu, dini saik-

16 Erken modern c;agda Osmanh-Avrupa ili12kileri lc;ln bl{Z. M. Serdar PalablYlk, Con·· 
tributioIls of Ottoman Empire to the COllstrl1cl:ioll of Modern Europe, Yaymlanma
ml12 Yuksek Lisans Tezi. Ankara, Ortadogu Teknik Unlversitesi Sosyal Eilimier Ens
titusu, 2005. 

17 Kapitiilasyonlar Fransa'ya 1569, ingiltere'ye 1580, HoUanda'ya ise 1612 yIllannda 
verilmi12tir. 

18 Kemalpa12azade, Tevarih. s. LXII. 
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lerin sava~ alglsml etkilemedigi anlamma gelmez. Sava!;? alglslmn 
din He ili!;?kisi bu donemde kopmadan devam etmil?tir. 

Selim Donemine 

16. yuzyllm sonlanna dogru Osmanh Devleti'nde BatI'ya kar!;?l us
tUnlugun yitirilmeye ba!;?landlgmm emareleri gorUlmeye ba~lan
ml!?t1r. Doguda 157S'de ba!;?laYlP 1590 yllmda sona eren Osmanh
iran SaVa!?l He batIda 1593'te bal?laYlp 1606'da sona eren Osman
h-Avusturya SaVa!?l Osmanh Devleti'nin neredeyse kirk Ylh al?km 
bir sure kesintisiz olarak sava;;; ie:;inde oldugu anlamma gelmekte
dir. Saval?lann uzunlugunun ve ekonomik kaynaklan tUketmesi
nin yanmda Osmanh ordusu ozellikle batIda artIk kendisinden e:;ok 
daha iyi techiz edilmil? bir du!?manla karl?l karl?lYadlr. 

1606 yllmda Avusturya-Macaristan imparatorlugu He yapllan 
Zitvatorok Antla;;;masl ise sembolik bir on em tal?lmaktadlr; zira 0 

zamana kadar "Viyana Beyi" olarak adlandmlan ve Osmanh Padi
I?ahl'ndan daha alt seviyede kabul edilen Avusturya-Macaristan 
imparatoru bu antla;;;mada "Kayzer" olarak tammlamm;;; ve en 
azmdan hukuken Padi;;;ah He e;;;it seviyede gorulmu;;;tur. Bu du
rum 15. YUZYllm ikinei yansmdan itibaren diplomasisini " ... hie:; bir 
Avrupah devleti el?it haklan haiz muhatap kabul etmemek ve on
larla hie:; bir zaman daimi ban;;; ie:;inde olmamak" ;;;eklinde formUle 
eden bir devletin bu politikasmdan vazgee:;tigi anlamma gelmekte
dir.19 Aneak yine de Avrupa devletlerine daimi ele:;ilerin gonderildi
gi IS. yUZYllm son yIllanna kadar en azmdan soylem itibariyle 08-
manh padi;;;ahlan kendilerini Avrupah imparatorlardan ve krallar
dan ustUn goreeeklerdir. 

Osmanh toplumunun ve yonetieilerinin bu donemde uzun ve 
kesin yenilgilerle sonue:;lanmasa bile buyuk bir kazane:; getirmeyen 
sava!?lardan blktIgl aYlktIr. Donemin padi~ahlanndan 1. Ahmet 
(1603-1617) bile 1593-1606 sava;;;mdan ne kadar bunaldlgml 
"Bahti" mahlaslYla yazdlgl bir gazelinde ifade etmektedir: 

istedim ki banr;; ve duzenlik olsun da asker duzene girsin, 9un

ku burasl dunyadlr, mulk kimseye kalmaz / Nice Yll slmrlara 

huzur ve suklm gelmesini istedim, insanlar sayar;; yerine rahat 

ve huzur i9inde yar;;asmlar, eglenceler duzenlesinler, bu kavga ve 

gekir;;me ne zamana kadar surecek diye dur;;undum20 
-------
19 Ali ibrahim Savat;> , "Genel Hatlanyla Osmanh Dip l 0 masisi", Eren (deL), OsmanlJ, 

em, 1, s. 643-659, s. 644. 
20 "Bir zaman asude olub askere vire nizam / Kin seye kalmaz geger 9un bilurem dun

ya-durur / Mail oIdum nice yillar vire serhadd ~ sukun / Rezm-i bezm itsunler an
da nice bir gavga-durur", aktaran Mustafa Nuri Pat;>a, Netayic, s. 204. 
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Uzun sava~:;lann psikolojik basklSI bir yana, bu saval?larda es-
kisi ba~anh olunamamasl 17. YUZYll aydmlanm bu bai;;}an-

nedenleri uzermde kafa yormaya sevk etmi~tir. Donemin 
unltl alimlerinden Katip Celebi de bu aydmlardan biridir. Katip 
Celebi Osmanh ordusunun yenilgilerinin nedenleri arasmda yeni
c;eri ocagmm duzeninin bozulul?u ve bazl devlet adamlannm yete
neksizlikleri gibi donemin diger bazl aydmlan tarafmdan da dUe 
getirilen nedenlerin yam Slra ornegin cografya ilminin yeterince bi
linmemesini de sayar. Bu, savaf;? konusunda bilimsel metotlal'a 
baf;?vunnanm gel'ekliligi hususunda yapllan ilk ciddi uyanlal'dan 
biddir. Katip Celebi Tuhfetii'J Kibar 11 Esfari'l Bihar [Deniz Saval?
Ian Hakkmda Kibarlara Hediye] bal?hgml taf;?Iyan esel'inde f;?U sa
tIrlarla cogl'afyanm onemini vurgular: 

BuWn yery1.izu ahvalini bilmek kolay olmazsa, bari ()smanh iil

kesinin r;;ekli ve etrafta slmrdar;; olan memleketlerin tasviri bilin

mek gerektir ki, bir yere sefer etmek ve asker gondennek lazlm 

geldikte ona gore tedarik oluna. Dur;;man vilayetine ginnek ve SI

mr boylanm korumak tedbirlerini almak onunla kolay olur. 21 
Dig-cr bir deyil?le, Katip Celebi'nin anlaY1l?ma gore saval? din ug

runa yapllan bil' mucadele olmakla beraber aym zamanda Hmi 
esaslc £a uygun olmahdlr. 

11. ylizyllm uzun saval?Ian yalmzca bu savaf;?lara gerek insan 
gucu gerekse maddi olal'ak katk!da bulunan Anadolu halk! tara
fmdcil degil, payitahtm muteber zevatI, ozellikle de f;?airleri tarafm
dan da buyuk bir slkmtI vesilesi olal'ak gorUlmekteydi. Osmanh 
Divan edebiyatmm en nadir orneklerinden biri olan "sulhiyye"lerin 
bu YUZYllm so nunda ve mUteakip yuzyrlm bal?mda slkhkla gorUl
mesi I?af;?lrtlcl degildir. Sulhiyyeler saval?tan ban:;;a gec;ilmesi mu
nasebeUyle yazllan kaside turudur ve bu turun 18. YUZYllm ba:;;la
nnda yazllml:;; olan iki ornegi Osmanh toplumunun saval? algIla
masmm anlal?IlmaSI aC;lsmdan buyuk onem arz etmektedir.22 
Bunlardan birincisi 17. ylizyllm buylik f;?airlerinden Nabi'nin 1699 
yrlmda imzalanan Karlofc;a Antlaf;?maSI munasebetiyle Antlal?ma
nm imzalandlgl donemde Vezidazam olan Amcazade Huseyin Pa
f;?a ic;in kaleme aldlgl sulhiyyedir. Bu antlaf;?ma Osmanll Devleti ic;in 
buyuk toprak kaylplanna yol ac;tIgl halde Nabi'nin sulhiyyesinde 

21 Orhan $aik Gokyay, Katip geJebi'den Se9meier, Ankara, Milli Egitim Bakanhgl Ya
ymlan, 1968, s. 114. 

22 Ali Fuat Bilkan, "iki Sulhiyye Il?lgll1da Osrnanh Toplurnunda BanI? Ozlerni", Hasan 
Celal Giizel et. a!. (der.), TiirkJer, 21 Cilt, Ankara, Yeni Tiirkiye Yaymlan, 2002, Cnt 
12, s. 598-605, s. 598 
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en biiyuk kazan<;; olarak algIlanmu;; ve banl?m sag" 
Ka.side "Allah'a I?ukur ki savaf? 

ve duzen buldu" beyiU 
121 beyitlik kasidesinin geri kalamnda sa"" 

va~tan blkan Osmanh insanmm psikolojisini ortaya koymaktadlr: 
Hie; kimse dogudan babya kadar dolan sava~ ve kavga g11riiltii

siinun ne zaman son bulacaglm bilmezeli.". Slhhat bulma du

~uncesi bir daha akla gelmezdi, gunlerin tabiah hastahga tutul

mu~tu .. " Din ve devlet bu karga~ayl hie; e;ekmemi~ti, Islam mul

ku bu peri~ailhgl gonnemi~ti.24 

rusacasl sava~ peril?anhk getiren, kaotik ve karmal?a ile dolu 
bir donem yaratan bir surec; olarak algIlanm1l?tir. 

ikinci sulhiyye ise 1718 yllmda imzalanan Pasarofc;a Ant1a~
maSl ml1nasebetiyle donemin Veziriazaml Nevl?ehirli Damat ibra
him Par;;a i<;;in ~air Sabit tarafmdan yazI1ml~tir. Bu kaside de Na·· 
bi'nin kasidesi gibi sava~m bitmesi ve ban~m gelmesini ~ukur1e 
kar:;nlamaktadlr: "Allah'a I?ukur ki, islam imammm fetvaslYla sao, 
va~ r;:;arabl haram olup ban~ ~erbeti helal oldu."25 D<;; yuz YJl once 
din ve devlet ugruna yapllan gazalar adeta bir ~en1ik veya bil' bay
l'amml~c,;asma tasvil' edilirken, 18. YUZYllm bal?mda arhk tamamen 
olumsuzlanarak topluma yansltIlmaktadlr. 

Banr;:; I?iirlerine konu olan Pasarofc,;a Antla~masl He ba~layan 
Lale Dem Osmanh Devleti'nde askeri yenilgilerin yenilel?me hare'
ketlerini tetikledigi bir gec,;ici ban1f? donemidir. 17. yUzYllda Katip 
<;elebi veya KoC;i Bey gibi aydmlann ba~lathgl, devletin gerilemesi 
uzerine risale yazma gelenegi bu donemde Defterdar San Mehmet 
Pal?a'mr,l Sultan III. Ahmet'e sundugu Nesayih-iiJ vUzera ve'l iime
ra [Vezirlerin ve Amirlerin Nasihatlanl ba~hkh layiha He bizde da
ha c,;ok matbaaYl Turkiye'ye getiren alim olarak bilinen ibrahim 
Muteferrika'mn Usulil'l Hikem 11 NizamO'l Umem [Milletlerin Duze
ninde ilmi UsuIlerJ ba~hkh risalesiyle devam etmil?tir. San Mehmet 
Pa~a'nm layihasmda Osmanh miiesseselerinin <;;oku~u disiplinsiz
likle a<;(lklamTIl~ ve askeri gerileme dahi askerin disiplinsizligine 

23 "Li'Ilahilhamd olub ma'reke-i ceng tamam / Buldl alem yeniden sulh 11 salah He ni
zfun", aktaran Ibid" s, 599, 

24 "1;)arkdan garba dolub 'arbede-i ceng 11 cidal/Kimse bilmezdi ne yUzden bulacagm 
encam",HatIra gelmez idi bir dahi fikr-i slhhat/M11htela-Yl maraz olmul,ldl miZaC-l 
eyyam.,,<;::ekmemil,ldi dahi bu dagdagaYl devlet ii din / Giirmemil,ldi bu peril,lfulhgl 
mulk-i islam", aktaran Ibid., s, 600-601. 

25 "1;)11kr-i Ban be-fetva-Yl imam-l ishim/ 1;)erbet-i sulh helal oldl mey-i ceng haram", 
aktaran Ibid., s. 603. 
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izah edilmi:;;tir. Bu ve benzeri layihalann onerdigi iyi
bazllan ger<;elde:;;tirilmil,? olsa da, Enver Ziya Ka

Q.X".\..-LA.U,", disiplin tedbirleri"nden etkili bir 

eserinin yazllil,? amacnn da Osmanh 
surekli hale gelen yenilgilerinin nedenlerini a91ga 

C;lkarmak olm;;turur. Yazar bu amacml Ij'>U satIrlarda eder: 
Musluman halka gore karaktert zaYlf, cibill:iyeti bozuk ve aljagl

lanan bir millet oldugu haldc Hlristiyanlar bir sureden bert dun

yaya yaYlhyorlar ve nice nice memleketler istila ediyorlar. Hatta 

devlet-i Aliye-i Kahire-i Osmaniye askerlerine dahi iistunhlk gos

terdikleri oluyor. ButUn bunlann olu~ keyfiyetkrt, bahaneleri, 

sebepleri nelerdir, kullamlan aletler nelerdir. anlamak ve idrak 

etmek gerekir. 2'1 

Bu eserinde MUteferrika sava~;an nedenleri uzerine bir tartll,?
maya girmil;? ve saval,?l insan dogasma baglaml:;;tIr: "Bel,?erin her 
ferdindeki yaradlhl?tan gelen tamah etme hastahgl ba:;;kasmm 
mulkune saldlrma, ulkelerde fesat c;Jl.mrma gibi lmylar hakanlar, 
sultanlar ve hukLimdarlar neslinde dahi ge<;erlidir,"28 Muteferrika 
aynca saval,?m ezeli bir kavram oIdugunu da vurgulamaktadlr: 

Bei?ertyetin ilk Oli:aya Glkl~mdan ta bu zamana gelinceye kadar 

yery('!ziinde iimmeller ve milletler arasmda harpler, vuru~malar, 

cenkler ve mlicadeleler oldugu bilinmektedir. Devletlerin ve mil

letlerin bazllan ve insan cinsinin niceleri tek bai?lanna d('mya 

menfaatleri ugruna ve bai?kalanndan gelebilecek zararlan yok 

etme sevdasryla sava~ gibi kot11 ii?lere girii?mii?lerdir. 29 

Muteferrika'nm bu sabrlan kendisinden yakla:?,lk bir yuzyll {>n

ce ya~amll,? olan ingiliz felsefeci Thomas Hobbes'un insan dogasl 
algllamasl He de paralellik arz etmektedir. Realist kuramm en 
onemli varsayunlanndan ikisinin, yani insan dogasmm kotti olu:?,u 
ve devletlerarasl siyasette guC;; mucadelesinin surekliliginin yansI
malanm Mtiteferrika'da bulmak mumkundur. Bu eser saval,?m di
ni boyutunun ikirlci plana itildigi, siyasi boyutunun ise on plana 
<;;lkanldlgl bir eser olarak dikkat <;ekicidir, 

26 Enver Ziya KaraI, "GUlhane Hatt-! Humayununda Batmm Etkisi", Hasan Celal Gli, 
zel et.a!. (der.), Tiirkler, Cilt 14, s. 688-'10'1, 700.'1 ibrahim MLiteferrika, UsuJii'J Hi, 
kem fi Nizamii'I Umem, yay. haz. 6mer Okutan, Ankara, Milli Egi1:im Bakanhg'! Ya·· 
ymIan, 1999. s. 23. 

2'1 Ibid .. s. 32. 
28 Ibid., s. 3'1. 
29 Ahmet Resmi Efendi'den aktaran Karal, "Gulhane Hath Humayununda" , s. 690. 
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18. ilk yansmdaki layiha ve risaleleri aym yliZYllm 
ikinci itibaren sefaretnameler takip etmektediL Her ne 
kadar kahCl kurulmasl yuzyllm son Yillannda rf",,-"'<".Ir 

~ecekse de, ozellikle 18. yuzyllm ortalanndan itibaren c;e~itli elc;i
Uk heyetleri genellikle sava~lann sona ermesinin ardmdan kahcI 
bans, antlas,malan yapmak uzere Avrupa ba~kentlerine gonderil
meye ba~lann:m;;tlr. Eu sefaretnameler Avrupa devletlerinin ve or
dularmm usttm konuma gec;meleri ile ilgili analizler ic;ermektedir. 
18. yuzyllm ikinci yansmda Prusya'ya elc;i olarak gonderilen Girit
Ii Ahmet Resmi Efendi'nin sefaretnamesi buna ornektir. Ahmet 
Resmi Efendi sefaretnamesinde sava~l ozleyen ve dl~ politikanm 
sava:;;tan ibaret olmasull savunanlan klyaswa ele~tirmektedir. Eu 
sefaretnameden almtllanan ~u pasaj son derece dikkat c;ekicidir: 

... [Dliger dinlerde bulunanlan buti.'m dunyadan kaldmhak veya

hut her zaman du~mamn burnunu yere surtup haddini bildir

menin islamlann ustiine vacib olduguna inananlar vardlr. Bu 

yadigarlar hareket olmaymca bereket olmaz derIer. Bu memle

ketler kllU; He almml~hr, Islam padi~ahmm bahh aC;;lk devlet 

adamlan pi~kin, kIhcI da keskindir; Aristo akllh bir vezir ve be~ 

vakit namaz kllan 12000 asker He KlZllelma'ya kadar gitmeye ne 

mani vardir diye yuvarlak laflarla cahilliklerini ortaya vurup 

Hamzaname anlatan yalancl pehlivanlar gibi atlp tutarlar. Bun

lar KIZll Elma semtini Bogdan'dan gelen Alyanak elma gibi yenir 

bir t;ley zannederler. 30 

Ahmet Resmi Efendi Osmanh Devleti'nin diger devletler He 
olan ili~kilerini sava~ temeline dayandlrmamn zararlanndan bah
setmekte ve diplomasinin gerekliligini vurgulamaktadlr. Savaf;H 
olumlayanlan ve devletin olumsuz gidi~ini durdurmak i9in sava~a 
ba~vurmayl savunanlan da cehaletle suc;layarak onlara itimat 
edilmemesini istemektedir. 

Sonuc; olarak, 17. ve 18. yUzylllarda Osmanh toplumu sava~l 
olumsuz bir kavram olarak algllamakta, uzun ve Ylpratlcl sava~
lardan duyduklan slkmtlyl her flrsatta dile getirmektedirler. Yine 
bu danemde sava~larda ya~anan yenilgilerin nedenlerine dikkat 
gekilmekte ve sava~ ilimlerinin anemi vurgulanmaktadlr. 

U~ncu Sellin Donemi'nden Osmanh Devletl'nin 
D~sma Kadar Sava~ AlgISl (1789-1919) 
17. yiizyllm ikinci yansmdan itibaren ortaya 91kan Osmanh mues
seselerinin zaylfladlgl du~uncesi, 18. yuzyllm ilk yansmda bazl yu-

30 Sipahi <;ataltepe, "III. Selim Devri Askeri Islahatl ve Nizam-l Cedid Ordusu", Eren 
(deL), Osmanll, Cilt 7. s. 241-249, 242. 
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zeysel anlemleri gundeme getirmi~ti. Ancak 18. YUZYllm sonuna 
gelindiginde imparatorlugunun yenilgileri ve devlet muesseseleri
nin t;:akii:;;u artIk apa91k bir hal almu;;tl. Bu da kahcl ve kakten ted
birlerin gel'~ekle~tirilmesini zorunlu klldl. 

18. yUzyIlm ilk yansmm gareceli sukunet daneminin ardmdan 
1768-1774 ve 1787-1791 pIlan arasmda Rusya He yapilan iID sa
va:;; ve bunlardan birincisinin ardmdan imzalanan Ku~uk Kaynar
ca Antla:;;masl Osmanh Devleti'nin gu~suzlugunu bil' kez daha 
at;lkt;a ol'taya koydu. Dahasl bu uzun suren saval? danemi ve ye
nilgilel' imparatorlugun kaynaklanm tukenme noktasma getil'di. 
Yeni bir saval?m gaze almmasl artIk son del'ece maliyetli idi. Ostun 
askeri al'a~lara ve yeni muhal'ebe tekniklel'ine sahip olan Avrupa 
ol'dulan kar~lsmda eSID usullerle saval?an Osmanh ordusunun ye
nilgilel'i m. Selim'i (1789-1808) radikal anlemler almaya yaneltti. 
SeHm tahta get;el' get;mez devlet adamlannm askeri lslahat konu
sundaki garu:;;lerini agrenmek istedi ve hepsinden birer layiha ka
Ierne aimalanm talep etti. Bu layihalardan yirmi kadan gunumu
ze ula~ml:;;tIr ve b1!nlann on ut;U burokratlar, be:;;i de ulema men
suplan iarafmdan kaleme almml~tIr. Sipahi <:;ataltepe bu layiha
lardaki askeri lslahat garu:;;lerini Ut; ana baf;?hk altmda toplamak
tadlr: (1) Kanuni devrindeki kanun ve nizamlal'a geri danulmesi 
durumunda ordunun duzelecegi dUl?unenler (muhafazaklrlar); (2) 
Avrupa savaf;? usullerini ve talimlerini eSID kanun ve nizamdlr diye 
kabul ettirmek isteyenler (telif~iler); (3) yeni~erilerin asIa lslah edi
lemeyecegine in anarak yeni bir ordu kurulmasml isteyenler (inkI
lap~llarpl Bu son gruptan olan Koca Yusuf Pal?a, layihasmda bir 
~ef;?it genel askerlik adevi yantemiyle vilayetlerde TUrklerden milis 
kltalan kurulmasml, sava:;; zamamnda bunlann toplatIlarak aile
lerinin vergiden muaf tutu 1m as 1m angaruyordu. Bu tavsiyesi Na
polyon'un MISlr'l i:;;gali slrasmda kullamlacak ve Osmanh tarihin
de ilk kez Anadolu'da yerli halktan dev:;;irilen TUrk askerlerinden 
kurulu fID alay kurulacaktIr. 32 

III. SeHm devrinde bir taraftan uzun suren sava~lardan kat;m
mak it;in diplomasi bir ara~ olal'ak kullamlmaya ba:;;landl ve Avru
pa'da ilk daimi temsilcilikler kuruldu; diger taraftan Avrupa'dan 
agrenilecek askeri teknikler He Avrupa usullerinde bir ordu kurul
maSl yanunde bazl adlmlar atIldl. Daha 1773 yllmda kurulan Mu
hendishane-i Berr-i Humayun'u [Kara Muhendishanesil 1793'te 
Muhendishane-i Bahr-i Humayun [Deniz MuhendishanesiJ. 

31 Niyazi Berkes, Turkiye'de 9agdal,'lal,'ma, istanbul, Yapl Kredi Yaymlan, 2002, s. 98. 

32 Halil Erdemir, "BatIhlal?ma Surecinde Fransa Etkisi", Hasan Celal Guzel et.al. (der.). 

Turkler, Cilt 14, s. 641-646. s. 642. 
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1834'te Mekteb-i Ulum-u Harbiye ve 1846 Ylhnda Mekteb .. i Hm-bi-
ye etti. Bu di'mem ozellikle Framnz kokenli subay ve askerle·· 
rin efrenciyan) Osmanh ordusunda yogun bi<;irnde 
rillmeye ba~landlgl donemdir. Oyle ki, Nizam-l ordusunun 
iiniformalan FranSlZ ordusundan esinlenerek mavi bere ve 
klrmlzl pantolonlu forma /?eklinde hazlrlanrrw;;br. 33 

m. tahta gec;;tlginde devlet ncalinin ve ordunun bozu-
Ian moralini duzeltmek ic;in irad ettigi nutkunda zafer ve yenilgi 
kavramlan bir kez daha dini kaynaklara, ozellikle de Kuran'a da
yandmlarak apklanmaya c;ahl:?llmu;;tlr. Buna gore Kuran'da mu
minlere zafer mujdelenmi:;; ancak bu mlljde ue; ~arta baglanm19tlr. 
Bu askerlerin dunyevi ihtiraslardan kurtulmalan, u.slertnin 
emirieline kaYltSlz ~artslz riayet etmeleri ve oh1miin bir kader me
selesi olduguna tam olarak inarup gerektiginde gehitlikten kork· 
mama]andlr. 34 "Din gayreti" olarak tabir edilen askerlerin sava~a 

kablmasl dU9uncesi bizzat padi~aha kadar ula:;;ml:;,;tlr. 
Saltanatmm ilk Yillannda devam eden Osmanh-Avusturya-Rusya 
savm;'I slrasmda bir ara m. SeHm bizzat ordunun ba:;;mda sefere 
C;lklnak istemi:;,;tir. Btl uzun Ylllardan beridir g0n11meyen bir istek
tir ancak devlet rieali tarafmdan bu istek ho:;,; kan;alanmaml~ ve 
gem; padi:;;ah bu isteginden vazgec;irilmi:;;tir.35 

Bir taraftan Franslz subaylar nezaretinde F'ranslz usulu He ta
Urn yapan, FranSlZ askerleri gibi giydirilen bir ordu meydana geti
rilirken diger taraftan Fransa'nm gen<;;: ve hlrs11 generali Napol
yon'un 1799 yllmda anSlZln MIslr'l i:;;gal etmesi m. Selim'i :;;ok eden 
bir geU:;;me oldu. Padi~ah bir taraftan bu saldlnya kan;ll konmasl
m istiyor, diger taraftan devletin sava:;;a hazlrhkslz oldugunu bildi
gi ic;in genel bir harp ilamnda bulunamlyor ve bu durumun yarat
tIgl c;eli:;,;kiden kurtulmaya c;ah:;?lyordu.36 Bu c;erc;evede Mlslr'm i:;,;
gali Osmanh siyasi sisteminde ittifak kavramml yeniden gundeme 
getirdi. Aslmda OSInanh devletinin Hlristiyan devletlerle kurdugu 
ittifaklann tarihi Orhan Bey'in Bizans imparatorlugu He TUrklertn 
Rumeli'ye gec;i~i slraslnda kurdugu ittifaka kadar geri gotUrulebi
lir. Bu ittifaklarda gUl,;lu olan taraf Osmanh Devleti'dir ve I,;lkarla
n uyannca bir ihsanda bulunarak. kendisinden daha aIt seviyede
ki bir devlet He ittifak kurar. Oysa III. Selim doneminde Fransa'ya 

33 III. Selim'in nutkunu aldar·an Enver Ziya Kara!, III. Selim'in Hatt-l Hiimayunlan, 
Ankara, TUrk Tarih Kurumu Yaymlan, 1999, s. 23. 

34 Ibid., s. 24. 
35 Ibid., s. 54. 
36 Sava:;;, "Genel Hatlanyla Osmanh", s. 655. 
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Rusya ile, 1799 yllmda da ingHtere He kurulan 
devletin korunma ama«;;ll bir oniem olarak 

donemden itibaren Sorunu olarak 
sorunun ~ozumu bu ittifaklara baglanml/? ve Os·· 

manh diplomasisinin ozuml de ittifaklar olul?turmul?tur. 
19. yuzyllm ilkyansl yine Osmanh Devleti i«;;in buyuk slkmtl

larla dolu bir donemi ifade eder. Ozellikle 1839 Yllma kadar impa
ratorluk buyi.'tk baskl altmdadlr. Napolyon'un MlSlr'l il?galiyle bal?
layan siiI'e~, 1806 Ylhndaki Slrp isyam ve bu isyam muteakip 
1806··1812 yllian arasmdaki Osmanh-Rus Saval?l, 1821'deki Yu
nan isyam, bu isyanm atel?ledig;i 1828-1829 Osmanh-Rus Sava:;,n, 
Kavalah Mehmet Ali Pal;>a'nm isyam ve 1839'da Osmanh ordusu
nun Nizip'te neredeyse yok edilmesi He devam Bu donemde 
artlk her saval'j\ devlet ic;in yeni bir ka)'lp ve yuksek maliyet demek
til' ve Devletin bekasl ittifaklarla saglanmaya c;ah~llmaktadlr. 

1809'da Rusya'ya kar~l ingiltere ile, 1833'te Mehmet Ali Pal;>a'ya 
karf,?l Rusya ile, 1854'te yine Husya'ya karl?l ingiltere ve Fransa ile 
yapIlan ittifaklar, 1877-78 Sava:;,n'ndan sonra ingiltere'nin Osman-
11 devletinin toprak butiinlugunun korunmaSl I?eklinde ozetlenebi .. 
lecek politikasmm sona ermesine kadar, Devletin toprak kaYlpla .. 
nna ragmen devamma katklda bulunmul?tur. Bu yuzyllda 1840-
1853, 1856-1877 ve 1878 .. 1897 Yillan goreceli olarak banI? i«;;inde 
ge<;mil?tir ve bu Yillar zaytf bir imparatorlugun nefes alabilecegi 
aralar olarak nitelendirilebilir. 

19. yuzYlldaki sava~ alglsma gelince, 19. yuzyll entelektiielleri 
ozellikle de Tanzimat ve bunu muteakip gelil?en Yeni Osmanhha
I'eketinin mensuplanmn sava~tan ziyade, banl?l dUl;>undukleri, im
paratorlugun bekam ic;in almmam gereken siyasi, ekonomik ve 
sosyal tedbirleri saval;>a tercih etUklerini, kaybedilen topraklann 
geri almmasl t<;in buyuk bir saval;>l gaze almak isternediklerini,bu
nun yerine Ulkenin iC; sorunian iizerine yogunla§arak Osmanh 
muesseselerinin Gokul;>unu durdurmayl amaGladlklanm soylemek 
rnumkiindur. 

Bu yGZYllm en ilginc; sava§lanndan birisi §uphesiz Kmm Sava
§l'dlr (1853-1856). Bu sava~ tarihte ilk ve son defa olarak Osman-
11 Devleti'nin ingiltere ve Fransa He birlikte Rusya'ya kan,;H muca
dele ettigi bir sava~br. Bu sava~m bir diger anemli azelligi de hal
km devlete ve orduya verdigi destegin artmasldlr; hiG :;,;uphesiz bu
nun en anemli nedenlerinin ba~mda halkm bilinc;lenmesi gelmek-

37 Sir Adolphus Slade'den aktaran Besim Ozcan, "Kmm Sava/?l (1853-1856)", Eren 
(der.), Osmanl1, ss. 97-112, s. 109. 
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tedir. Ozellikle 19. yuzyllm ortalannda yaym hayatma baf?Iayan 
Osmanh gazeteleri buyiik f?ehirlerde ve payitahtta gerek savaf?m 

gerekse gidif?ab konusunda halkl bHgilendirmif?, bu da 
halkm savaf?lardan haberdar olmasma katklda bulunmuf?tur. On
celeri yalmzca asker toplanmasl surecinde, ordunun sefer Slrasm
da yaf?adlgl bolgeden ge~mesi halinde veya ya:;;adlgl yer du:;;man if?
gali tehdidi He karf?l karf?IYa kaldlg~ slrada. sava:;;lardan haberdar 
olan halk art!k uzaklardaki sava:;;lardan da. haberdar olmaya baf?
lamlf?t!r. Bu Ylllarda Osmanh donanmasmda gorev yapan ve Tiirk
ler tarafmdan Mii~avir Pa:;;a olarak adlandmlan Sir Adolphus Sla
de Turk halkmm sava:;;a bakI~ a~lsl ve artan bilin~liligi He ilgili ola
rak :;;unlan yazmaktadlr: 

TUrk halkmm ~evk ve cesareti te~vike, teheyyuce muhtw;; degil

di. Butun millet hudutlara, du~man uzerine yurumeye hazlrdl, 

yalmz sablrla emir verilmesini bekliyordu ... Bu 1853 Ylhnda Turk 

halkmm ciddiyeti fedakarhgl fevkalade idi. Cenkyi bir lrkm ogul

Ian bugun ba~lannda bulunanlardan daha yiiksek insanlann 

komutasmda bulunmaya laYlk olduklanm gasterrni~lerdi. .. Mille

ti de kendileri gibi dini gayretten mahnlm sanan istanbul klrta

siyeci taklml, onlerinde gardukleri gayret ve fedakarhga AVDlpa

hlardan yok ~a~mp kalml~lardL 38 : 

19. yuzyIlm ikinci yansmda Osmanhentelektuellerinin mede
niyet tartl:;;maSl sava~ kavrammm da Bat! medeniyeti ~er~evesin
de degerlendirilmesi sonucunu dogurmu~tur. Diger bir deyi~le, her 
alanda oldugu gibi sava~ alanmda da Bat! medeniyeti ornek alm
makta ve Bah'mn ge~irdigi evrelerin ve ozellikle bilimsel gelif?mele
rin Osmanh Devleti'nde uygulanmasl savunulmaktadlr. Bu done
min onde gelen entelektuellerinden biri olan Namlk Kemal kendi 
~lkardlgl ibret gazetesinin ilk saYlsmda yazdlgl ba:;;makalesinde 
iyimser bir tutum izleyerek Devletin gelecegi konusunda emin ,01-
dugunu vurgularken bunun nedenleri arasmda Osmanh askerinin 
vaslflanm da saymaktadlr. Namlk Kemal'e gore Osmanh askerinin 
kahramanhgl halen dillere destandlr ve bu kahramanhk devletin' 
bekasmm temel dayanaklanndan biridir: 

istikbalimiz emindir: (:unku hamire"i vLicudlan - dart pin ki~ilik 

a~ireUen ~u koca hilafet-i islamiyeyi te~kil ile dart be~ yuz sene

de karada ve denizde hakim-i alem gec;:inen - Osmanh kahra

manlanmn hun-i ~ehadetlerile yogrulmu~ olan ebna-Yl vatan her 

zaman dunyanm en birinci askeri oldugunu hin-i haceUe gaster-

38 ibret, Sayr 1, 13 Haziran 1872, aktaran Mustafa Nihat Oz6n (der.), Namlk Kemal ve 
ibret Gazetesi, istanbul, Yapl Kredi Yaymlarl, 1997, s. 48. 
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meye ve bulunduklan yerin her ta~nm bir cevher-i cana bedel 

vermeye hazlnhr, :39 

Namlk Kemal bir taraftan Bah'nm bilimsel geli1?iminin Osman
hlar tarafmdan takip edilmedigi konusunda elel?tirilerini slralar
ken diger taraftan Devletin gelecegini temin edecek buWn ara<;lar
dan yoksun oldugu tezine de karl?l <;lkar. Bu noktada bu al'a<;lal' 
al'asmda ordu, donanma ve yeni silahIal' gibi askeri kaynaklan 
saymaYl ihmal etmez: 

Biz ne zaman ibret-bin olmaya ba~layacaglz? Biz ne zaman ne

tayic-i itibar1l111Z1 fiile C;lkannaya c;ah~acag)z? Ya ~imdi hie; bir ~ey 

yapmadlk ml? Haylr hayli asar vucuda getirdik. Elde Tanzimat 

var, Mecelle var, muntazam asker var, mukemmel bir donanma 

vaL nev-icad bin;ok silah var, iki ufak demiryolumuz var, bir kae; 

~osemiz var. 40 

Yine de Nalmk Kemal bu kaynaklann yetmeyecegini ve bazl 
onlemlerin almmasl gerektigini belirtmektedir. Ona gore Devletin 
geleceginin garanti altma almmasl rakiplerin zayrfhgml dilemekle 
degil ancak gu<; toplamakla gen;ekle1?ebilir: "Temin-i istikbal gay
nn zaafml temenni He olmaz; istihsal·-i kuvvet ile olur."41 

Bah medeniyeti'nin askeri teknolojisi ve sava1? bilimlerinden 
bihaber olmanm zararlanm vurgulayan bir diger onemli isim de 
Tanzimat ve II. Abdulhamit d5neminin 5nde gelen devlet adamla
nndan ve tarih<;i1erinden biri olan Ahmet Cevdet Paf,?a'dxr. Pa~a'nm 
vakanfl.visligi slrasmda kaleme aldlgl Tarih-i Cevdet adh eseri do
nemin saval? algIlamasl He ilgili onemli ipu91an vermektedir. Tarih
i Cevdet'in bir b51umu "Harp Fennine Dairdil''' bal?hgml tal?lmakta
dlr ve bu b51umde ilk duzenli ordunun kuruldugu Buyuk isken
der'in babaSI Filip d5neminden bal?layarak Osmanh Devleti'nin 
son d5nemlerine kadar sava1;? bilimlel'inin naSIl gelil?tigini ozetle
mektedir. 42 Ahmet Cevdet Pa1;?a Osmanh askel'i sistemi ile ilgili ola
rak da 18. yuzYlldaki oncullerinden bu yana savunulan goru1;?u ge
li1;?til'erek tekral'laml1;? ve Osmanhlann yenilgisini Bah'nm askeri 
teknolojisine ayak uyduramamakla a91klamaya 9all1;?ml1;?hr. Bu 
gergevede 5zellikle Avusturya, Prusya ve Fransa'nm harp fenninde 
olduk9a ileri gittiklerini, gelil?tirilen yeni silahlar sayesinde Os
manh ordulanm yenilgiye ugl'attIklanm ifade etmil?tir. 

39 ibret, Say! 3, 17 Haziran 1872, aktaran Ozon (der.), Namlk Kemal, s. 56. 
40 ibret. Say! 2. 15 Haziran 1872. aktaran Ozon (deL), Namlk Kemal, s. 52. 
41 Ahmet Cevdet Paf?a. Tarih-i Cevdet, 3 Cilt, istanbul, D9da1 Nef?riyat, ] 976. Cilt 1, s. 

167-175. 
42 Ibid., s. 172. 
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I 

Ahmet Cevdet fennini iki 
gore bu bilim dab sevku!ceYf? ve 

ve taalTUZ 
buna gore helirlenmesi, ise <;arpu;.;malarda zafere 

eri1;;ltirecek hareket ve tedbirlerin dilzenlenmesi olarak tarif edi-
Cevdet Pal;>a'ya gore ilimlerin UE;manJI 

kalmasl uzerine 18. yilzyllm sonundan 
11 Devleti i<;in YlklCl sonm;;lar dogurdugu <UA.AU~?U"U5'··U'-'cu. 
vaSl bir tarafa blrakIlarak banI;> ve antla1?ma gidilmi1?, diger 
devletler He birlik ve beraberlik yolunda bulunmak gerekli goriilup 
bu yUzden uzun sure askerlik ihmal edilmi1?tir. Bunun sonucunda 
da Osmanh ordusunun askerlik ah1?kanhgl He yetenekleri zaYlfla
ml1?, bu da Osmanh yenilgilerini daha vahim bir hale getirmi1?tir. 44 

Klsacasl Ahmet Cevdet pa1?a burada onemli bir kls1r donguyu vur
gulamaldadlr. Uzun sava1?lar diplomasiyi on plana <;lkarmu;;, an
cak aym donemde askerlik de ihmal edilmi1? boylelikle goreceli ba
n1? donemlerinin sonucunda ortaya <;lkan sava1?larda Osrnanh or
dusu daha da ba1?anSlz olrnu1?tur. 

Ahrnet Cevdet Pa~a Sava1?l bir <;lkar <;ati1?maSl olarak g(')rmekte 
ve bu yeryevede oldukl,;a realist bir baku;; a91S1 getirmektedir. Bu 
y(')nuyle kendisinden bir yilzytl once yazan bazl tarih yazarlan He 
arasmda onemli anlayr~ farkhhklan vardlr. Ornegin ilk olarak 
1804 yllmda baSllan Ahmed Vaslf Efendi'nin Mahasin ii'l-asar ve 
Hakayikii 'J-ahbar [Eserlerin Guzellikleri ve Haberlerin Ger<;ekleri -
Vaslf TarihiJ adh eseri Avrupa devletlerini gucunu <;lin birliginden 
alan ve Osrnanh Devleti'ne tarnarnen dUl;>rnan olarak kabul ettikle
rini ileri suren bir bakl~ a91s1yla degerlendirirken Cevdet Pa:;;a'ya 
gore Avrupa devletlerinin mezhepleli ve siyasi 9lkarlan birbirinden 
yok farkhdlr ve siyasetlerini ylkarlan belider: 

Dost bir devlete vefakar dost nazanyla bakmak hatadlr. itUfakat

I duveliye menafi-i mu~tereke uzerine muessestir. Hi9bir devlet 

kendisinin menfaat-l mahsusesi olmadllc9a diger devlct i9in ug

ra:;;maz. Dunya kurulah bir devlet diger devletle menafi-i mUi,?te

reke uzerine ittifak ederek ikisi mustefid olagelmi~tir. 45 

Ahmet Cevdet Pa~a Tezakir ve Maruzat adh hem ge9mi~ do
nemlerde yai?anan olaylann tablil edildigi hem de guncel vaziyetin 

43 Ibid., s. 173. 
44 Clistoph Neumann. Arar Tarih Amar Tanzimat: Tarih-i Cevdet'in Siyasi AnIamI, c;ev. 

Meltem Arun. istanbul. Tarih Vakfl Yurt Vakfl, 2000. s. 143. 
45 Engin AkarlI. "II. Abdulhamid: Hayab ve iktidan". Eren (der.J. OsmanlI, Cilt 2. s. 

253-274. s. 257 
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tartu;nldlgl eserlerini, hakkmda c;ok gey soylenen ve yazIlan done
mjn II. Abdiilhamid'e (1876-1909) sunmak uzere kaleme 
almll;ltlr. n. Abdulhamid 19. ytizyllm son c;eyreginde ve 20. yuzYl-

ilk ylllarmda Osmanh tahtmm "Ulu Hakam" veya "KlZll Sulta
m otuz uC; yll boyunca Osnianh Devleti'ni idare ederek yiiz
Ylhn son c;eyregine damgasml vurmuf?tur. AbdUlhamid donemi ki
milerine gore Osmanh Devletinde bir padi~ahm tam anlamlyla dev
let sistemine hakim oldugu son donem olarak nitelendirilirken, ba
zllan bu donemi koyu biT istibdat olarak degerlendirmekte
dirler. 

Abdulhamid doneminin temel sava9 alglsma gelince bu algmm 
onceki donemlere nazaran buytik bil' farkhhk gostermedigi ve 19. 
yuzyllm genelinde oldugu gibi mumkun oldugu olc;ude sava9tan 
kac;mmak yonunde oldugunu soylemek miimki..'mdul'. Nitekim Pa
di9aha gore zafer ile de bitse sava91ar Osmanh Devleti ic;in buyuk 
bir yuk olu;>turmaktayd1.46 1897 Tl1rk-Yunan saval?l bunun en gu
zel orneklerinden biridir. Sava~m askeri olarak mutlak galibi olan 
Osmanh Devleti Buyuk Devletlerin araya girmesiyle yalmzca bir 
miktar sava9 tazminatlyla yetinmil?, saval?m maglubu Yunanhlar 
ise ozellikle Girit He ilgili olarak onemli siyasi kazammlar elde et
mi9lerdir. Bu nedenle Osmanh Devleti ince diplomatik manevra
larla bir maym tarlasmda maYlnlara c;arpmadan yo luna devam et
melidir. Bu yolda bazl tavizlerin verilmesi kac;mllmazdlr ve Abdiil
hamid'in dusturu da "mecmu'un [toplammJ selameti i<;1n ci.i.z'un 
[par<;anm] fedasl" f?eklinde ozetlenebilir. 47 Nitekim 1878 Yllmda 
Klbns'm, 1881 yllmda Tunus'un ve 1882 yllmda MlSlr'm dogrudan 
veya dolayh olarak Osmanh hiikimiyetinden C;lkanlmasmdaki te
mel ama<; Osmanh'nm Anadolu ve Rumeli'deki varhgmm devamml 
saglayabHmek olmuf?tur. 

Abdulhamid'in denge siyaseti tahttan indirilmesinin ardmdan 
kademeli olarak bozulmaya baf?laml§tIr. 1909 Yllmdan iWhat ve 
Terakki'nin iktidan tam olarak ele ge9irdigi 1913 yllma kadar ya
I?anall iki buytik sava9 (1911 Trablusgarp SaVal?l ve 1912-1913 
Balkan Saval?lan) bu dengenin bozulmasmm en onemli nedenleri
ill oluf?turur. Bu dort Yllhk sure, Kamil Pa§a'mn kurdugu ingiliz 
yanhsl hukumetler He 31 Mart Vakasmm bastmlmasmda ve II. Ab
dulhamid'in tahttan indirilmesinde onemli rol oynayan Alman 
yanllsl Mahmut $evket Pa9a ve onu destekleyen ittihat ve Terakki 

46 Bayram Kodaman, "II. Abdulhamid Hakkmda Bazl DUl;lunceler". E:ren (der.). Osman-
1J. Cilt 2. s. 275-285. s. 279. 

4 7 ~ukrU Hanioglu (der.). Kendi Mektuplannda Enver Pa$a, istanbul. Der Yaymlan. 
1989. s. 165. 
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CemiyeU'nin muhalefeti arasmda bir mucadelenin ya~andlgl bir 

ve Balkan Saval?lan gerek Osmanh yonetiminin, 
Osmanh toplumunun saval? alglsml onemli ole;;ude degil?ti
Bu degil?imi bu donemin gozde subaYl, "Hurriyet Kahra

mam" Enver Pal?a'nm mektuplannda bulmak mumkundur. Enver 
Pal?a'nm muhtemelen Almanya'da taml?mll? oldugu kimligi belirsiz 
bir bayana Trablusgarp ve Balkan Saval?lan arifesinde istan
bul'dan gonderdigi mektuplar bu gene;; ve atel?li subaym saval? oz
lemini yansltmaktadlr. Bu donemde Enver Pal?a gibi gene;; subay
lar imparatorlugun devamhhgmm saglanmasl i9in saval?m ka9lml
maz bir flrsat oldugunu savunmaktadlrlar. Enver Pal?a 16 Agustos 
1912'de Derne du;nndaki Libya-TUrk ordugahmdan yazdlgl bir 
mektupta ~unlan yazmaktadlr: 

Ah ke:;;ke :;;u lanet italyanlar beni burada alt etmek i9in bir kere 

bile olsa buWn kuvvetlertni toplasalardl. Koltugumda oturup sa

va:;;mak beni 90k uzuyor. Napolyon'un Mantua onunde duydugu 

mutlulugu duyabilseydim. Sizin de dediginiz gibi sulhun her :;;e

ye son vermesinden korkuyonm1.48 

Bu satIrlardan da anlasnlacagl uzere banI? arhk Osmanh su
baylannm olumsuz olarak alglladlgl bir kavramdlr; zira her banI? 
Devleti ka91mlmaz son una dogru hlzla suruklemektedir. Bu da 
Devletin kurtulul?unun saval?a baglanmasl sonucunu dogurmul?
tur. Nitekim Enver Pa~a'nm 7 Haziran 1913'te yazdlgl mektup tek 
satlrdan ibarettir ve yeni bir saval? olaslhgmdan duydugu memnu
niyeti yansltmaktadlr: "Balkanlar gittikge sulhu tehdit eden bulut
larla dolu. Ne iyi!"49 Bu satIrlann yazllmasmdan tiir ay sonra da 
Pal?a muhatabma bu kez I?U sozlerle seslenmektedir: "Eger harb 
yeniden 91karsa bunu ben tavsiye etmil?imdir, bu da zavalh vata
mm i~in bi'lyiik bir avantaj getirir ve inl?allah kazamnz ... Eger Bal-

,kanlar'daki anlal?mazhk devam ederse harb ~lkar. Bu da Turkiye 
i~in hayat demek. "50 

Ancak Balkan Sava~lan'nm Turkiye i~in hayat degil adeta 
olum getirecegini Enver Pal?a ongorememil?ti. Nitekim 1912 yllmda 
bal?layan I. Balkan Saval?l kumanda heyeti arasmdaki siyasi ~ekil?
melerin dogurdugu koordinasyon ve haberlel?me eksikliginden, as-

48 Ibid., s. 245. 
49 Ibid. 
50 Ahmet Turan Alkan, "Me:;;rutiyetten CumhUliyete Ordu-Siyaset ili:;;kileri", Hasan Ce

lal Guzel et.al. (del'.), Tiirkler, Cilt 14, s. 765-781, s. 774. 
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kerin egitimsizliginden ve ordunun geleneksel muharip ruhunu 
kaybetmesinden dolayl kIsa bir silrede kaybedildi ve <;;:atalca'ya 
kadar olan butiin Rumeli elden (,;lkanld1.51 Daha sonra savat;>m ga·· 
liplerinin kendi aralanndaki e;ekit;>meleri sayesinde Edirne geri ah
narak hie; degilse Rumeli'nin kuc;uk bir bolumu Osmanh hakimi
yetinde kaldl. 

Bu donemde bazl Turk aydmlan donemin en hlZh gelit;>en ve 
gue;lenen Avrupa Devleti olan Almanya'nm model almmasl gerek
tigini savunmaya bat;>ladIlar. Zaten bir suredir Osmanh ordusun
da Alman subaylan gorulmeye bat;>lanml1?tl. Ozellikle IB71'de 
Fransa'yl yenmesinin ardmdan ulkedeki Franslz hayranhgl klS
men yerini Alman hayranhgma blrakmaya ba1?laml1?tIr. Bu akImm 
onde gelen temsilcilerinden biri de Cenap ~ahabettin'dir. Birinci 
Dunya Savat;>l Slrasmda yaptlgl Almanya seyahatinde yazdlgl mek
tuplan ie;eren Avrupa McktupJan adh eserinde Cenap E;?ahabet
tin'in Alman hayranhgl e;ok ae;lktIr. Bu eserde Cenap ~ahabettin'in 
savat;> alglsl hakkInda ipue;lan bulmak da mumkundur. Yazar Al
manya'nm askeri yaplsmdan bahsederken devletlerarasl ilit;>kilerin 
odak noktaslm gue; kavrammm olut;>turdugunu ve gue;lunun zaYlf 
uzerindeki "ka91mlmaz" tahakkumunu vurgulamaktadlr: 

Almanya sene1erce ve senelerce 9ah~llml~ ~u egitimli erleri, !?U 

degerli subaylan, !?U korkun9 silahlan yetif,?tinnif,?, bunlann hep

si millet i9in bir pazu oluyor: Bu kuvvet bir 9ahf,?manm urunu 01-

duguna gore bu kuvvetin verecegi zafer bir 9ah~manm hakkl 01-

mak gerekmez mi? Ama bu demir yumruk clhz Slrbistan'm ha

yat hakkll1l ezermi!? ne yapahm! Tabiat her tarafta her an goste

riyor ki ya!?amak hakkl ancak kuvvete verilmi!?tir. Ya~amak i9in 

ister ki~i, ister millet 01, kuvveti bir hak tal1lyacaksm, tanlmaz

san hayatIl1l kaybetmek sonucuna ugrarsi.n. 52 

Cenap ~ahabettin mektuplannda ayrlca Avrupa'da sava1? ie;in 
cepheye sevk edilen askerleri gorduke;e Turklerin asker ve ordu al
glsml da yansltan satIrlar kaleme almlt;>tIr. Yazara gore Turk top
lumunda orduya bakI1? son derece hayranhk uyandmcldlr: 

Bize siper olmak i9in siperlere giderken siz gozumuzde bir koy1u 

degil, bir er degil. siz rutbelerin ustD.nde bir !?ey, bir askersiniz. 

Sava!?a giderken asker, bizim i9in ince ve saglam bir !?ey, bir ge

!?it demir nakl!?, bir ge~it gelik !?iiri, tal1lmlanamaz bir g"lizellik ve 

51 Cenap $ehabettin. Avrupa Mektupian, Ankara. T.C. KUltur Bakanhgl Yaymlan. 
1995. s. 39. 

52 Ibid .. s. 44. 
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kuvvet kam;nmldlr. Hududa giden asker g5zumuzde oyle incelir 

ve oyle guzel1enir ki her ert, bir manzumenin bir kelimesi, bir bu

yuk goncanm yapragl sayabilirtz. Bizce ordu, vatan sinesinde ko

ca bir demet ~i~ek halini ahr. 53 

Bir grup geny Osmanb 8ubaymm 1900'lerin ba~mdan itibaren 
benimserneye ba§ladlgl Osrnanh Devleti'nin tek kurtulu:,? yolunun 
sava~ oldugu du§uncesi 1. Dunya Sava~l arifesinde de devarn etti 
ve Devletin sava~a girrne karanndaki en biiyuk ideolojik etkenler·· 
den biri oldu. Bu algllayl~m yanslrnalanm donernin en 6nernli ka
rar ahcllannda bulrnak rnurnkundur. ()rnegin ittihat ve Terakki 
y6netirninin Enver ve Talat Pa~aIar He beraber Uy ternel figuriln
den biri olan Cernal Pa~a sava~m ba§larnasmdan once D6rduncii 
Ordu Kurnandanhgl vazifesi He Suriye'ye hareket etrneden 6nce 
nazlrlara ve yerli ve yabancl gazetecilere verdigi bir ziyafeUe 08-
rnanh Devleti'nin sava§a giri~ nedenini §u sebeplede apklarnakta
dlr: "Efendiler, eger Osrnanh Hukurneti harbe i~tirak etrnerni~ 01-
saydl, rnernleketin istiklali tarnarnlYla tehlikeye girrni§ olacakb. "54 
Aym yernekte Meclis-i Mebusan Reisi HaliI Bey de Osrnanh Devle
ti'nin sava~ vasltaslyla varhgml koruyabilecegini vurgularnaktadlr: 
"Osrnanh Devleti Cihan Harbi'ne iki gaye takip ederek kam;;rm~hr. 
Devletin istiklal ve tarnarniyetinin rnuhafazasl ve irnparatorluk dl
~mda kalan MuslUman ve Turklerin rnahkurniyetten kurtanlrna
S1. .. Bu cihetle bu cihan cengi TUrkler i<;in bir istiklal ve kurtulu§ 
cihadldlr."55 Enver pa§a da Halil Bey'in bu s6z1erini §6yle tekrar 
etrnektedir: "Biz Allah'm inayetiyle yalmz Osrnanh tay ve saltana
hm rnuhafaza degil. biiWn islam alerninin hukuk ve hayahm rnu
hafaza ve istihsale rnuvaffak 01acaglz."56 

KlsacaSl Birinci Dunya Savaf;H Osrnanh yonetici smlfina gore 
yalmzca devletin dagllmaya dogru giden gidh,\;atma dur derneyecek. 
bu gidi~ah tersine yevirerek Turk ve islam alerninin de Ylllar suren 
gerilernesine bir son verecekti.r. Ancak geli§rneler bu hedefin tarn 
tersi bir sonuy yaratrnl§ ve Osrnanh Devletin bu YIIDCl sava§m ne
ticesinde dagllmll;;hr. 

Birinci Dunya Sava:;H He ilgili bir diger dikkat yekici husus da 
14 Kaslrn 1914 Curna giinu ~eyhulislarn Drguplu 11ayri Efendi'nin 
irnzasml ve halife/padif?ah V. Mehrnet'in (1909-1918) muhrunii ta-

53 Hasan Babacan, "I<:nver Pal;la", Hasan Celal Ouzel et.aL (deL), Tiirkler, CHt 13, s. 
263-273, s. 269. 

54 Ibid., s. 270. 
55 Ibid., s. 270. 
56 Sadlk Sansaman, "I. Dunya Saval;ll'nda Turk Cephelerinde Psikolojik Harp", Hasan 

Celal Ouzel [et. al.l (der.), Tiirkler, cm 13, s. 453-468, s. 458. 
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~wan "Cihad-l Mukaddes Beyannamesi" ba:;;hkh metnin okunmaSl 
ile cihat Han edilmesi olmu~tur. Bu gergevede bu metin bir90k 
MuslUman iilkenin diline <;:evrilerek 0 ulkelere gonderilmi~, bu ya
plhrken Neeef, Kerbela ve Kazlmiye'deki fmlu ~ii mil<;:tehidlerin fet-, 
vaSl da ahnml:;;tlr.57 Birinci Dunya Sava:;;l'nda Osmanh Devleti 
umitsizce cihat kavrarnma sl[pnml:;; ve dunya Musliimanlannm 
destegini din ugruna talep etmi:;;tir. Oysa aym donernde bu Miis
lUmanlann bir klsml ulkelerini somiirgelere 9cviren Buylik Guc;:
ler'in kan~nsmda Osmanh Devleti'ne kar~l saval?rnak u,zere hazlr
lanmaktadlrlar. I'CIsacasl bu cihat denemesi baf,?anSlzla sonu91an
mIl? ve Hilafetin guciinun slmrlanm gozler onune sermil?tir. 

Cmnlmrtyetl':nm 
Sa'Vru/ AIglSl 

Osmanh Devleti'nin Birinei Dunya Saval?l'm yenik kapatmasl, 
Mondros Mutarekesi'nin ardmdan yal?anan gelif,?meler ve Osmanh 
topraklannm i~gali, Anadolu'da Milli Miicadele hareketinin ba$la
masml saglayan geli$rnelerdir. Milli Miicadele, adl uzerinde, Turk 
milletinin bagm1s1zhgml elde etmek amaclyla Birinei Dunya Sava
$l'mn galipleri He yaptlgl mueadeleyi ifade eder. Bu durum yeni bir 
saval? alglsml da beraberinde getinnil?tir. Bu algWI, Milli Mueade
Ie'nin onderi olan Mustafa Kemal Ataturk'iin soylevlerinde bulmak 
mumkundur. Enver Pa:;;a'nm saval? ozlemini belirttigi soylevlerin 
aksine, Mustafa Kemal, Enver Pal?a'dan <;:ok daha olurnsuz kOf;ml
lar altmda bile saval? konusunda son derece temkinlidir. Ona gore 
sava/? yalmzca bil' ulusun gelecegi tehlike altmda iken, geleeegini 
kurtannak ve tam baglmslzhgml elde etmek ic;:in yaplldlgmda mel?
ru bir ara9tIr. Bunun dlf;nnda saval?, hele ki toprak kazanmak i9in 
ba~ka uluslann temel haklarma tecavliz etmek kabul edilernez. Bu 
gen;;evede Mustafa Kernal daha 1.921 Yllmda Milli Mueadele'nin en 
yogun yal?andlgl bir donemde Associated Press rnuhabirine §u de
meci vermektedir: 

Her zamandan daha ziyade inamyorum ki, harb pahah bir i~tir. 

Harbin slin:ikledigi feci durum ve deh~etten uzgunum. Fakat 

harb etmeden elimizdeki silahlan blraktIgllulz zaman tamamen 

harap olacaglmlzl da biliyorum.58 

1923 yllmda Adana'da verdigi bil' soylevde iki yll oneeki gorul?
lerini bu kez daha a91k bir bi9imde yinelemekte ve me~ru saval? an-

57 Mehmet Evsile, Atatijrk'iin S6yJev ve Deme9ieri, Ankara: AtatUrk Ara:;;tlmla Merke
zi YaYlUlan. 1999, s. 85 

58 Ibid" s. 86, 
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layl~ml ortaya koymaktadlr: 
Derhal IjlU veya bu sebepler ic;;in milleti harbe suriiklemek taraf

tan degilim. Harb zorunlu ve hayati olmah. Hakiki kanaatim IjlU

dur: Milleti harbe goturiince vicdanlmda azap duymamahYlm. 

Oldurecegiz diyenlere karljll 6lmeyecegiz diye harbe girebiliriz. 

Ama millet hayatl tehlikeye maruz kalmaYlnca, harb bir cinnet

tir.59 

Mustafa Kemal'in bu gene! sava~ alglslm ortaya koyduktan 
sonra, kendisinin strateji ve taktik aC;lsmdan da Milli Mucadele'de 
yeni metotlara ba~vurdugu dikkatten kac;mlmamahdlr. Zamana ve 
mekana gore yeni askert tedbirler ve yeni bir sava~ anlaYI~l ge1i~
tirmekten <;ekinmemi~tir. Ornegin 1920 ylhnm 12 Temmuzunda, 
yani duzenli ordunun he:p.uz kurulmadlgl bir donemde, gerilla sa
va~mm oneminden bahsetmektedir: "Uzun zaman muharebe et
mek ve buWn milletin hiss-i cengaveranesini [sava~<;I hislerinil 
daima zinde tutabilmek ic;in harb-i sagir [kuc;uk harp - gerilla sa
va~ll yapacaglz."60 Yine Sakarya sava~l slrasmda son derece stra
tejik mevzilerin bir biri ardma du~mesi uzerine geli~tirdigi "hatt-l 
mudafaa yoktur, sath-l mudafaa vardlr" vecizesiyle ozetlenebilecek 
strateji ile Sakarya Sava~l'nm seyrini degi~tirmi~tir. 61 

1922 Yllmm Mart aymda bir taraftan Yunan ordusuna son 
darbenin vurulmasl i<;in gereken hazlrhklara nezaret eden Pa~a di
ger taraftan Meclis'in uc;uncuoturum Ylhm ac;arken Milli Mucade
Ie'nin ruhunu "ban~ ic;in savai?mak" olarak belirlemii?tir: 

"Hazlr 01 cenge istersen sulh-u salah" hakikatini bir an hatIrdan 

C;;lkannamak dava-Yl millimizin [ulusal davamlzm] talep ettigi fe

raizdendir [Ijlartlardandlr]. Bu nokta··i nazardan [baklljl aC;;lsmdanl 

muteyakklz [tetikte] ve muheyya [uyamkJ bulunmaktan ibaret 

olan prensibimize riayete devam edecegiz.62 

Bir ay sonra yaptIgl bir konu~mada ise yeni Turk Devleti'nin 
savai? alglsmm ipuc;lanm vermektedir: 

OrdulanmlZ Turkiye'nin dUfj>man1anm an1amlljltIr, dostlanm da 

tamamen an1amlfj>tIr. Ne ic;;in muharebe ettigini biliyor ve hangi 

neticeyi istihdaf[hedeflemekl edinceye kadar muharebe zarure-

59 Atatiirk'l'in S6ylev ve Demer;leri; Tiirkiyc Biiyiik Millet MecJisi'nde ve CHP Kurultay
lannda (1919-1938), Ankara, Turk inkllap Tarihi Enstitusu Yaymlan, 1989, s. 87 

60 Bu kanu ile ilgili detayll bilgi i<;;in Ataturk'un 19 Eylul 1921 tarihli Meclis kanw;ma
sma bkz. Ibid" s. 188-201. 

61 Ibid" s. 255. 
62 Ibid., s. 261. 
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Unde oldugunu kemaH sukun [tam bir sukunetlel ve vicdan He 

takdir ediyor ... Meclis-i Alinizin [Yuksek Meclisinizin] malum 

olan elirn mu~kulat ic;;inde vucuda getirmeye muvaffak oldugu 

ordular filvaki Viyana surlanna dayanan eski Osmanh ordula

nndan biri degildir. Ancak haiz oldugu ali [yiice] ve insani mef

kure itibariyle onlardan daha yukan meziyette klymetli bir c;;elik 

parc;;asldlr. Tiirkiye Buyuk Millet Meclisi H1ikurneti'nin ordusu 

istilalar yapmak veya saltanatlar yrkmak veya saltanatlar kur

mak ic;;in ~unun bunun elinde aleH ihUras [ihtiras araclj olmak

tan rnunezzehtir. insanca ve miistakil ya~arnaktan ba~ka gayesi 

olmayan milletin aym metkure He mutehassis [duygulananj ve 

yalmz onun ernrine tabi ve sadlk i:iz evlatlanndan murekkep 

[olu~rnu~l muhterem ve kuvvetli bir heyettir. 63 

Bn uzun pasajda Osmanh ordulan He Turk ordusu kan;nla§tI
nhrken, maddi gu<; baklmmdan Turk ordusunun Osmanh Devle
ti'nin yukselme donemindeki ordulanndan daha alt seviyede 01-
makla beraber manen ve elde etmek istedikleri ama<;lar goz onune 
almdlgmda bu ordulardan daha ustun oldugu savunulmaktadlr. 
Turk ordusu daha ustiindur zira bu ordu her §eyden once bir pa
di§ahm §ahsi hlrslan ugruna degil milletin mukadderatI i<;in sa
va§makta ve istila veya ba§ka devletleri ortadan kaldlrmak amaCl
m ta$lmamaktadlr. KIsacaSl Ataturk Osmanh'nm sava$ anlayr$ml 
padi$ahlann $ahsi hlrslan ile ili§kilendirmekte ve tek me$ru sava
§m milletin korunmasl i<;in yapllan sava§ oldugunu bir kez daha 
vurgulamaktadlr. 

Mustafa Kemal bpkl eserlerinden 90k etkilendigi Namlk Kema1 
gibi sava§ kavramml medeniyet kavraml He ili§kilendirmektedir. 
30 Agustos 1924'te, iki pI once Yunan ordulanm bozguna ugrat
tIgl Dumlupmar'da verdigi bir soylevde bu ili§kiyi $U §ekilde tesis 
etmektedir: 

. Muharebe yalmz kar~l kar~lya gel en iki ordunun C;;arpl~masl de

gildir, rnilletlerin c;;arpl~masldlr. Meydan rnuharebesi, milletlerin 

buti'ln rnevcudiyetleriyle, Him ve fen sahasmdaki seviyeleriyle, 

ahlaklanyla, harslanyla, hulasa buti'ln maddi ve manevi kudret 

ve faziletleriyle c;;arpl~tlklan bir imtihan sahasldlr. Milletlerin ha

kiki kuvvet ve Inymetleri bu c;;arpl~rna sahasmda: 61C;;fllur. 64 

Bu pasajdan da anla$Ildlgl uzere sava$ milletlerin butiin vas If
lannm ortaya kondugu ve bu vaslflan kar$lla$tIrma imkamnm' 

~----.---------

63 'Dlrih, 4 Cilt, istanbul, Devlet Matbaasl, 1931, cm 4, s. 331. 
64 Evsile, AtaWrk'iin Soylev, s. 172. 
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dogdugu bir platforrndur. Bu platfonnda yalmzca askeri g-Cu;;ler de
gil, zamanda milletlerin maddi ve manevi butun ozellikleri or·· 
taya serilmektedir. 

Ulusun bekasl ve tam baglmslzhgml elde edene kadar sava~
mak ancak bunun otesine ge~memek ~eklinde ()zetlenebilecek Mil
a Mti.cade1e anlaYl:;;l yeni cumhuriyetin tesis edilmesiyle de devam 
etmi.';tir. Bu donemde adeta bir slogan haline gelen "yurtta sulh, 
cihanda sulh" anlayl~l, i<;; ban:;;l dl:;; ban~m onculii konumuna ge·· 

Ozellikle 1930'lann ortalanndan itibaren italya'mn sal
politikalannm a<;lga <;lktlgl bir donemde ban~m korunmasl 

i<;in her turlu onlemin almmasl aneak sava~ ve ulusun be·· 
kasl ic;;in bir gereklilik oldugunda sava:;;tan ka91mlmamasl 
Turkiye Cumhuriyeti'nin dlf? politikam olmuf?tur. 1935 yllmda yap
bgl bir konu~mada AtaWrk ban~m korunmasl ic;;in etkin ulus
lararasl kurulu~un kurulmasml savunmaktadlr. Bu 
AtatUrk'un a~aglda almtllanan bir demecinde onun kolekUf guven·· 
Uk anlaYl:;nm gormek mumkundur: 

Eger harp bir bomba patlamasl gibi birdenbire C;lkarsa milletler 

harbe engel olmak ic;in silahh mukavemetlerini ve mali kuvvetle

rini saldlrgana kan;ll birle:;;tirmekte tereddut etmemelidirler. En 

hlZh ve en etkili tedbir, muhtemel bir saldlrgana. taarruzun ya

mna kar kalmayacagml aC;lkya anlatacak uluslararasl te~kilatm 

kUfulmasldlr.65 

Ikinci Dunya Sava~l'mn arlfesinde AtatuTk'un sava:;?tan ka<;m
ma ve ban:;n koruma yonundeki apklamalan artIk mutat bir hal 
alrm:;;trr ve her Yl1 Meclis'in a91h~ oturumunda yaphgl konu:;;malarda 
bu anlayl:;?l ortaya koyan ifadeler kullanmaktadlr. 1 Kaslm 1937 ta
rihli bir konu:;;m.asmda "[slon senelerde arslUlusal [uluslararaslJ mu
nasebetlerde daimi degi~iklikler olmasma ragmen biz bu kan~lkhgm 
ortasmda sulhseverlikle duygulu olarak kar:;?lhkh dostluklanmlZa 
riayet ediyoruz. "66 diyen AtatLlrk vefatmdan sadece on gLi.n once Mec·· 
lis'te donemin Ba:;;bakam Celal Bayar tarafmdan okunan nutkunda 
"SuIh milletleri refah ve saadete eri~tiren en iyi yoldur. Fakat bu: mef
hum bir defa ele ge9irilince daimi bir ihtimam ve itina ve her milletin 
ayn ayn hazlrhglm ister"67 diyerek ban:;;mkorunmasmm onemini 
vurgulaml:;?br. KlsacaSl Avmpa'nm llzertnde sava~m kara bulutlarl
nm dola~tIgl bir donemde Atatllrk yalmzca barl~m Ulkelerin refahmm 
korunmasml saglayabilecegini ve banf?m aneak hareanaeak yogun 
~abalar He korunabilecegini belmmektedir. 

65 Evsile. Atatiirk'zll1 SCiyiev. s.172. 
66 Ibid., s. 423. 
67 Ibid .. s. 430 
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Sonuc 
Osmanh aydmlannm saval;? alglsl incelendiginde ortak bir saval;? 
alglslmn bulundugunu soylemek gu.Ctilr; Yine de belli donemlere 
hakim alan bir saval;? alglsmm oldugunu soylemek mumkiindi'tr. 
imparatorlugun kurulu:;; ylllarmda biT taraftan go<;ebe toplulukla
rm enex:jisini Hlristiyan "oteki"ye kan;n yogunla~tIl'an bil' saval;? an
layll;?l olan gaza on planda tutulurken. diger taraftan bu "oteki"yle 
zaman zaman ittifaklal' kul'ulmuf? ve ba:;;ka "oteki"lere karl;?l miica
dele edilmi:;;tir. Fatih Sultan Mehmet donemi He Osmanh Bt~yligi 
yerini tam anlamlYla bir imparatorluga blrakmaya ba~ladlgl do-
nemde sava:;; anlaYl:;;lmn dini boyutlan planda kalml~ ve saval;? 
daha bir olarak Bu Os-

diger daha ustfm oldugu 
inanu;n benimsenmi~tir; ancak 17. bal;?mda saval;? 
taraflar arasmda uzun siil'eli ve Ylpratlcl bir surec; olarak tamm
lanmaya ba~larrm;,;hl'. 19. yiizylla gelindiginde ise devletin bekasl
mn sava:;; yerine diplomasiye bagh oldugu anla1;7Ilnm;;, miimkiin 01-
dugunca sava~tan kac;mllmaya c;ahl;?llmu;,;. ancak biitCm bu cabala
ra ragmen btl yiizyll imparatorlug;un sonunu hazlrlayan aynhkC1 
isyanlara ve bunu takip eden sava:;;lal'a sahrie olmw;,;tur. 20. yiiz
yllm ba1;71annda bil' kez daha devletin bekasl ic;in saval;? anlaYI:;?l di
l'iltilmi:;? ve bu anlayll;?l savunan devlet adamlan Imparatorlugu do
nemin Biiyiik Gih;;lel'i'yle son miicadelesine, Birinci Diinya Sava
~a'na, sl.iriiklemil;?lerdir. Irnparatorlugun kiiIlerinden kurulan Tiir
kiye Cumhuriyeti'nin kurusu Mustafa Kemal Atatiirk ise daha kl-
81th bir sava:;; anlaYl:;;l gelh;,;ti.rrnii;? ve ulkenin hayati C;lkadan tehdit 
altma girmedikce 8ava:;?1 bir cinnet olarak nitelemi:;;tir. 

Sonw;;: olarak, Osmanh aydmmm sava:;,; alglsl degi1';>en ~artlara 
g()re degil;?iklik gostermii;?tir. Elbette kiicuk bir beyUgin, devasa bir 
imparatorlugun veya dagllmakta oian hir devletin aydmlanmn al
gllamalan arasmdaki fal'khhklar dogaldlr. Sava~ bil' motivasyon 
araCl olarak, devletin beslenmesinin bir geregi olarak ya da devle
tin bekaSl i9in biT flrsat olarak Osmanh toplumunun giindeminde 
daima yer bulmu:;,;tuI'. imparatorlugun sava~larla dolu ge9rni:;,;i ye
ni Tilrkiye Cumhuriyeti He yerini gol'eceli bir sukun donemine bl
rakmll;? ve Yillar suren uzun sava~lar toplumun uzun suredir bek
ledigi ban~ He son bulmu~tur. 
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even in these yeaTs this sometimes 
of the Ottomans other "others", fIowever, with the 
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of such as Ka" 
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result in Ottoman participation in World War I and the subsequ
ent disintegration of the Empire. Finally, Mustafa Kemal Ataturk, 
founder of the Turkish Republic, developed a more limited unders
tanding of war, seeing it as completely useless and cruel, unless 
vital interests of the state were under threat. 

All in all, war has always been a part of Turkish society altho
ugh there is no uniform perception of it. Rather depending on do
mestic and external circumstances, the perception of war varied. 
It has been perceived as a tool of motivation, as a way of expansi" 
on, or as an opportunity for the survival of the state, The imperial 
legacy of war was somehow changed with the relative peacefulness 
of the early republican era; therefore long-·lasting battles, which 
had tired the society, came to an end with.a long-waited peace, 
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