BUSBECQ'~N "TÜRKLERE KAR~, SAVA~~TASARISI"
ZEKI AR~KAN
Giri~~
Osmanl~~ imparatorlu~u ile Avusturya aras~nda do~rudan do~ruya askeri ve siyasal ili~kiler 1526 Mohaç sava~~ndan sonra kurulmu~~ve giderek
yo~un bir geli~me göstermi~tir. Bu ili~kilere ba~l~~ olarak Osmanl~~ ba~kentine birçok elçilik kurullar~~ gelip gitmeye ba~lam~~~ve 1547 y~l~ndan sonra
da istanburda sürekli bir Avusturya elçili~i kurulmu~tu!''. XVI. yüzy~l~n
ikinci yar~s~~ boyunca Türkiye'ye gelen Avusturya elçilerinin gerek kendileri, gerekse onlar~n maiyetinde yer alan diplomat, gezgin ve sanatç~lar~n b~rakt~klar~~gezi yaz~lar~, raporlar, resim ve gravürler o dönem Türk toplumunu çe~itli yönlerden tan~mam~za büyük katk~da bulunmaktad~r 2.
Büyük bir k~sm~~ zaman~nda yay~nlanm~~~bu eserler3, hiç ~üphesiz Osmanl~~ toplumunu Avrupa kamuoyunun daha yak~ndan tan~mas~na, Ortaça~'dan beri ayakta duran Türk "mitrnin 4 çökü~üne de ortam haz~rlam~~t~r. iki dünya aras~ndaki ili~kilerin henüz bir uzla~ma bin ötesinde oldu~u
bir ça~da bile Do~u'dan Bat~'ya götürülen kitap, para kolleksiyonu, çiçek
tohumlar~, eyer tak~mlar~, çe~itli hayvan ve e~ya herhalde bir yak~nla~man~n da ilk simgeleri olmu~tur.
XVI. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda imparator Ferdinand'~n Osmanl~~ ba~kentine gönderdi~i diplomatlar aras~nda aslen Flander'li olan Ogier Ghise-

' B. Spuler, "La diplomatie europ~=enne la Sublime Porte aux XVIIe et XVIIIe sicle?', Revue des Etudes Islamiques, XXXIX/ ~~ (1971).
2 N. Göyünç, "Salomon Schweigger ve seyahatnamesi", Tarih Dergisi (TD), 17-18
(1963), 119-14o; K. Teply, "Nemçe imparatorlann~n istanbul'a yollad~~i elçilik heyetleri ve
bunlar~n kültür tarihi bak~m~ndan önemi" (Çev. B. S~tk~~Baykal), Tarih Ara~t~rmalan Dergin;
VII/12-13 (1969 - 73), 247-263; Semavi Eyice, "Avrupal~~bir ressam~n gözüyle Kanuni Sultan Süleyman", Kanuni' Arma~an:, Ankara, 1970, 129-170.
3 XVI. yüy~l boyunca Avrupa'da Türklerle ilgili yay~nlar için bk. Garl Göllner, Turcica, Die europaischen Türkedrucke des XVI. Jahrhunderts, Bucure~ti-Berlin, 1961-1978, I-III.
' E. Kafi, "Rönesans dönemi Avrupa gezi yaz~lar~nda Türk miii ve bunun çökü~ü",
Tarih incelemeleri Dergisi; II (1984), 203-243.
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un de Busbecq oldukça seçkin bir yer tutmaktad~ r. Büyük bir ~stanbul
panoramas~yla Kanuni Sultan Süleyman'~ n iki portresini yapan, bunlardan
ba~ka ~ehrin çe~itli an~ tlar~n~ n resimlerini çizen ve ba~kentin günlük ya~ant~s~ ndan kesitler veren ünlü ressam ve gravür sanatç~s~~ Melchior Lorisch'in 5, öte yandan yine XVI. yüzy~l Türkiyesi aç~s~ ndan önemli bir seyahatname b~ rakm~~~olan Hans Dernschwam'~ n 6 da Busbecq'in maiyetinde bulundu~u göz önüne al~ n~ rsa gerçekten onun elçili~inin kültürel ili~kiler bak~ m~ ndan bir dönüm noktas~~ oldu~u kolayca anla~~l~ r.
Busbecq, 1554 y~ l~nda Ferdinand taraf~ ndan büyükelçi olarak Istanbul'a gitmekle görevlendirildi. Busbecq'in "Türk i~leri hakk~nda hiçbir vukuf ve tecrübesi"' yoktu. Kendisine verilen görev, Türklerin "sald~r~ lar~ n~"
önlemek ve elden gelirse bir bar~~~antla~mas~~ imzalamakt~. Busbecq ve
maiyeti uzun ve s~ k~ nt~ l~~ bir yolculuktan sonra 20 Ocak 1555'te Istanbul'a
vard~ . Ancak Kanuni, Amasya'da bulundu~undan oraya gitmek üzere yola
koyuldu. Avusturya elçilik heyeti Anadolu'yu geçerek Ankara üzerinden ve
o zamana kadar pek az gezginin izledi~i bir yol üzerinden Amasya'ya ula~abildi. Kanuni taraf~ndan huzura kabul edilen Busbecq, ancak alt~~ ayl~k
bir ate~kes elde edebildi. Busbecq, Kanuni'nin Ferdinand'a yazd~~~~nameyi efendisine ula~t~ rmak üzere geri döndü. Fakat yeniden elçi olarak
Türkiye'ye gönderildi. Bu kez 1562 y~l~na kadar yani Osmanl~~ devletiyle
Avusturya aras~ nda kesin bir antla~ma 8 imzalan~ncaya kadar Istanbul'da
kald~~9. Antla~man~ n imzalanmas~ ndan sonra Istanbul'dan ald~~~~pek çok
kitap, bitki tohumu, hayvan ve e~ya ile Viyana'ya döndü. Busbecq, bu
uzun süre içinde Osmanl~~ Imparatorlu~u ve Türkler hakk~nda edindi~i izlenimleri dört mektupta dile getirdi. önce Latince olarak yay~ nlanan, son-

5

Eyice, "Avrupal~~ bir ressam~n...", göst. yer.

6

Hans Dernschwam's Tagebuch einer Reise nach Konstantinople und Kleinasien (1553/55),

yay. F. Babinger, München-Leipzig, 1923. Türkçe çevirisi; Istanbul ve Anadolu'ya Seyahat
Gtinhi~~i (çev. Ya~ar C:Inen), Ankara, 1988. Ayr~ca bk. Ilber Ortayl~, "Baz~~ XVI. yüzy~l Alman seyahatnamelerindeki Türkiye ~ehir ve köylerine ait bilgiler üzerine", Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dergisi, XXVII/ 4 ( 1 976), 1 35-139.
Busbecq, Türk Mektuplar: (Çev. H. C. Yalç~ n), Istanbul, 1939, 11.
8 J. von Hammer, Devlet-i Osman iye Tarihi (Çev. M. At), ~stanbul, 1329-1337, VI, 9799; t. H. Uzunçar~~l~, Osmanl~~ Tarihi, Ankara, 1964, II, 342, 409, 496-97.
Busbecq ve yan~ ndakiler bu uzun süre içinde Elçi Han~ 'nda ya~amak zorunda kalm~~lardir. Kendisinin oldukça ayr~nt~l~~ bir ~ekilde anlatt~~~~ (Türk Mektuplar~, 56, 123-125) bu
han için bk. Semavi Eyice, "Elçi Hani", TD, 24 (1970), 93-130+25 resim.
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ra da hemen hemen bütün Avrupa dillerine çevrilen bu mektuplar '°,
onun ne kadar keskin bir gözlemci 'I oldu~unu kan~ tlamaktad~r.
Busbecq, ça~~ndaki Türklerin Bat~ 'ya üstünlüklerini yer yer dile getirmekten çekinmemi~ tir. Özellikle askerin disiplin ve azakanarl~~~na, Türklerin sade ve basit ya~ay~~lar~ na, Türkiye'de soydan gelme bir soylulu~un
bulunmad~~~na, görevlerin ki~ ilerin yeteneklerine göre verildi~ine dikkat
etmi~ tir. Ancak bizim üzerinde durmak istedi~imiz nokta Busbecq'in, Osmanl~~ imparatorlu~unun yaln~ z Avusturya için de~il bütün Bat~~ dünyas~~
için amans~z bir tehlike oldu~u üzerinde durmas~~ ve adeta bir Haçl~~ seferi
dü~üncesinin öncülü~ünü yapmaya çal~~mas~d~ r. Busbecq, bununla ilgili
dü~üncelerini yer yer mektuplar~ na serpi~tirdi~i gibi do~rudan do~ruya bu
konuyu i~leyen Latince bir kitap kaleme almaktan da geri kalmam~~t~r: De
acie contra Tut-cam instruenda yani Türklere kar~~~sava~~tasar~s~~12 . Busbecq'in
mektuplannda kulland~~~~dil ile Türklere kar~~~sava~~tasans~nda kulland~~~~
ifade aras~ nda önemli farkl~l~ klar dikkati çekmektedir. Mektuplar~ ndaki sak~n~ml~~ ve hümanist tutum, tasar~ da yerini hemen bir sava~~ça~r~s~ na b~rakmaktad~r.
Busbecq, mektuplar~ nda, Türkiye'de gezdi~i, gördü~ü yerlerin vaktiyle
Bizans imparatorlu~unun bir parças~~ oldu~unu dü~ünerek ac~~ ac~~ yak~ nmaktad~r: "As~ l toprak, matem içinde ve h~ristiyan eme~ini, çiftli~ini bekliI° Bk. C. Göllner, Turcica, II, 1732, 1743, 1842a, 2025, 2026, 2188, Bu mektuplar~ n
belli ba~l~~ çevirileri hakk~nda bkz. S. Eyice,"Avrupal~~ bir ressam~ n...", göst. yer., 132/6, 7.
Busbecq'in mektuplar~~ Türkçeye ilk kez Hüseyin Cahit Yalç~n taraf~ ndan çevrilmi~tir (bk.
yukar~da not 7). Ayr~ca bk. Kanuni' devrinde bir sefirin hatzrat~~ (Serdengeçti ne~riyat~), Ankara,
1953; Türkiye'yi boyle gördüm (Haz. Aysel Kurutluo~lu), ~stanbul, 1974. Ayr~ca bk. Ya~ar
()nen, "XVI. yüzy~ l Alman seyahatnamelerinde Türkiye", Bat~~Dil ve Edebiyallan Ara~t~rmalar: Dergisi, 1/4 (1969), 7-14; M. Kaya Bilgegil, Rönesans Ça~~~Cihan Edebiyat~nda Türk
Takdirk~irl~~~, Erzurum, 1973, 143-164; Z. Ar~kan, "Busbecq ve Osmanl~~ Imparatorlu~u",
Osmanh Ara~t~ rmalar:, IV (1984), 1 97-224.
" B. Lewis, Modern Türkiye'nin do~ulu (Çev. Metin K~ ratl~), Ankara, 1970,
27.
12 Bu kitap önce Busbecq'in 1581 tarihinde Anvers'te yay~ nlanan mektubuyla birlikte
bas~lm~~t~r. Ayr~ca ba~~ms~z bir eser olarak ta yay~ nlanm~~t~ r (Kr~. Turcica, II, 2033, 1945).
Frans~zca çevirisi: Lettres da Baron de Busbecq.... (Trad. par M. l'Abbe de Foy), Paris, 1748,
III, 1-84 (Projet de guerre de M. Busbecq contre tes Tures). Busbecq'in Türkiye'ye ili~kin mektuplar~~ bizde Hüseyin Cahit'in yapt~~~~çeviriden beri (~stanbul, 1939) oldukça iyi bilinmekle
birlikte Türklere Kar~~~Sava~~Tasar~s~~ üzerinde durulmam~~t~ r.Biz, Busbecq üzerine yapt~~~m~z
bir ara~t~ rmada bu eserden söz etmi~~("Busbecq ve Osmanl~~ imparatorlu~u", Osmanl~~ Ara~t~rmalar~, IV (1984), ayr~ca 1987 y~l~ nda Eski~ehir'de, yap~lan IL Uluslararas~~Seyahatnamelerde
Türk ve Bal~~ ~majt Sempozyumu hda da tasar~ n~n içeri~ini biraz daha ayr~nt~l~~ olarak tan~tmaya çal~~m~~t~ k. Busbecq hakk~ nda ayr~nt~l~~ bir bibliyografya için bk. Stephane Yerasimos,
Les Voyageurs dans l'Empire Ottoman (XINR-XVIe siecles) Ankara, 1991, 239-242.
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yor denilebilir. ~ stanbul'un kendisi de böyle.. .Bütün sanatlar~~ ve bütün liberal bilgileri ke~fetmi~~olan bu yerler bize intikal ettirdi~i medeniyeti yeniden ister gibi görünüyorlar ve, mü~ terek iman~ m~z nam~na, vah~i barbarl~~a kar~~~ bizim yard~m~ m~z~~ yalvar~yorlar. Fakat hepsi bo~..." 13. Busbecq te birçok ça~da~lar~~ gibi Osmanl~~ imparatorlu~unun Avrupa ya da
H~ ristiyanl~ k dünyas~~ için bir y~ k~ m oldu~unu kabul etmektedir. Buna kar~~n Avrupal~ lar~ n, Okyanuslar~ n ötesinde Hindistan'a ve uzak yerlere
gözlerini çevirmelerini ac~~ bir biçimde ele~tirmektedir. Çünkü oralarda
fayda ve ganimet daha çoktur. Bir damla kan dökmeden cahil ve saf yerlilerden bunlar~~ elde etmek kolayd~ r. Buraya giden Avrupal~lar~n as~l amac~~
alt~ ndad~r, din bahanedir 14. Türk sistemini kendi sistemiyle kar~~la~t~rd~~~~
zaman gelecekten kayg~~ duymaktad~ r 15. Çünkü Osmanl~~ devletinin kaynaklar~~ sonsuz denecek kadar çoktur. Ordusu sars~lmam~~t~ r. Sava~~deneyimi vard~ r. Azakanarl~ k, uyan~klik, birlik ve disiplin vard~ r 16. Kendi ülkesinde ise genel fakirlik, gereksiz tüketim, sars~lm~~~kuvvet, bozulmu~~moral, dayan~ks~zl~ k ve deneyimsizlik vard~ r. Askerler serke~, subaylar
açgözlüdür. Daha kötüsü "dü~man~ n zafere, bizim hezimete al~~k~n bulunmam~zd~ r" 17
Busbecq, bu felaket kar~~s~ nda gerekli çözümleri ya da önlemleri ara~t~rmaktan geri kalmam~~t~ r. Ancak cesurca kararlara de~il ak~ll~ca verilecek
kararlara güvenmenin yerinde oldu~ unu savunmaktad~ r. Çünkü "Krallar~n
ve imparatorlar~n ehliyet ve liyakat~n~~ talihlerinden ve elde ettikleri neticelerden ziyade planlanyla ölçmelidir" 18. Planlar~ n~~ yaparken olas~l~klar~,
güçlerini ve dü~manlar~ n~ n durumunu hesaplamak zorundad~ rlar. Büyük
bir dü~mana kar~~~küçük ve çarçabuk toplanm~~~bir orduyla gözü kapal~~
sava~a at~lmak yi~itlik de~il ç~lg~nl~kt~r '9.
Kanuni, Macaristan ovalar~ na 200.000 atl~~ ile yay~ ld~. Avusturya'y~~ da
bask~~ alt~nda tutmaktad~r. Birçok krall~ klar~n kaynaklar~yla donat~lm~~~ bir
ordunun ba~~nda bulunmaktad~r. Sava~a al~~m~~~ve iyi e~itilmi~~bir orduya
kumanda etmektedir. Ne var ki bu ilerleme kar~~s~nda korkuya kap~lmamak çok büyük yüreklilik gibi görünmektedir. Ferdinand'~n direnmesi,
kar~~~koymas~~ büyük bir yi~itliktir. Ancak onun salumml~~ tutumunu da
Türk Mektuplan, 59.
Türk Mektuplan, 59-60.
15 Türk Mektuplar~, 141.
16 Türk Mektuplar~, 142.
17 Türk Mektuplar~, 142.
18 Türk Mektuplar~, 296-97.
19 Türk Mektuplar~, 297.
'
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Busbecq övmekten geri kalmamaktad~r. Çünkü Ferdinand'~n gözü kapal~,
küçük bir orduyla Süleyman'a kar~~~ ç~kmas~~ halk~~ için de bir y~k~ m olacakt~r. Ni~bolu, Varna, Mohaç örnekleri ortada dururken Türklere kar~~~
gözü kapal~~ bir sava~a giri~mek yeni bir yenilgiye u~ramaktan ba~ka bir
i~e yaramayacakt~r.
Görüldü~ü gibi, Busbecq, mektuplar~ nda Türklerin Avrupa için
büyük bir tehlike oldu~unu kabul etmekle birlikte oldukça sak~ n~ml~~ bir
tutum izlemekte, hattâ imparator Ferdinand'~ n "pasif" direni~ini de takdirle kar~~lamaktad~r. Oysa Türkkre kar~~~sava~~tasar~s~nda, tam tersine sava~~n
gerekli ve zorunlu oldu~unu bütün yurtta~lar~ na anlatmak ödevini üstlenmi~~görünmektedir. Yurt ve ulus sevgisi, ülkesinin içinde bulundu~u tehlike, t~pk~~Krezüs'ün dilsiz olan o~lunun, babas~n~n ölümle kar~~la~t~~~~anda
konu~maya ba~lamas~~ gibi, Busbecq'e de a~z~n~~ açmak cesaretini vermektedir 20. Fakat bütün sorun, ülkesi ya da Avrupa'y~~ bu tehlikenin
büyüklü~üne inand~rmakta yatmaktad~r. Hattâ denebilir ki Busbecq'in söz
konusu kitab~n~ n temelini de bu dü~ünce olu~turmaktad~r: özgürlüklerine
o kadar dü~kün olan yurtta~lar~n~~ dü~man~n pençesine dü~memek için zaman varken uyarmak...Çünkü tehlike gerçekten çok büyüktür. Krall~klar~~
ortadan kald~ran, bütün uluslar~~ boyunduru~u alt~na alan Türk, onlar~n
üzerine do~ru gitmektedir. Kendilerini neredeyse bo~azlamaya haz~rd~ r 21.
Kar~~da öyle bir dü~man bulunmaktad~r ki bu hiçbir "hakkaniyet" tan~mayan, "açl~ktan gözleri dönmü~, ancak bizi parçalamak, damarlar~ m~zdaki kan~m~z~~ ak~tmak için ininden ç~kan bir kurttur" 22 . Böyle bir dü~manla
anla~maya giri~mek, ona umut ba~lamak, güvenmek mant~ks~zl~ktan ba~ka
bir ~ey de~ildir 25.
Kar~~da bu kadar büyük tehlike dururken Avrupa'da krallar bir parça
toprak için birbirlerini yemektedirler. Bu sava~lar o kadar uzun sürmektedir ki bar~~~n sa~land~~~n~~ gelecek ku~aklar bile zorlukla görebilecektir.
Oysa dü~man ülkenin ba~r~na kadar girmi~tir. "Hangi toprak, hangi deniz, hangi da~lar, hangi çöller bize s~~~nak olabilir" 24 . Busbecq, bu tehlikeyi önlemenin tek yolunun silaha sat~lmak oldu~unu defalarca vurgulamaktad~r. "Kuvvete kuvvetle kar~~~koymal~d~r" demekte ve son umudun da
silahlara ba~l~~ oldu~unu özellikle vurgulamaktad~r 25.
~~-3.
3.
22 Projet de guerre, 4.
23 Projet de guerre, 6.
24 Proje: de guerre, 8.
25 Projet de guerre, ~~o.
20
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Busbecq, düzenli ve disiplinli, ate~~gücü yüksek bir orduya kar~~~ç~kacak bir kuvvetin yoklu~undan yalonmaktad~r. Hattâ Viyana'y~~kurtarmak
için toplanan askerin da~~n~kl~~~ , beceriksizli~i, ruhsuzlu~u üzerinde
önemle durmaktad~r: "Fakat bu kalabal~k kimlerden olu~uyordu. Ordumuzda sava~~sanat~ndan anlayan biraz deneyimli eski bir asker var m~~ idi?
Ya da yetene~ini kan~tlam~~~kimseler bulunuyor mu idi?.. Küçük bir ganimet umudu bunlardan birço~unu bayraklanm~z~n alt~nda toplam~~t~. içlerinden üçte biri asla z~rh giymemi~~ve sava~~görmemi~ti. Di~erleri ahlaks~ zl~ktan tükenmi~ , serseri, kumarbaz, borç içinde yüzen ve sürgün edilmi~~
kimselerden olu~uyordu. Bunlar~n hiçbiri vatan a~k~yla yan~p tutu~muyordu, hiçbiri hakicaniyet sahibi de~ildi, hiçbirinde din gayreti yoktu ve hiç
biri cesaretini göstermek iste~ini dahi duymuyordu"26. Elbette böyle bir
kalabal~kla Türklere kar~~~ ç~k~lamazd~. O halde ne yapmal~~ idi? Busbecq,
i~te bu sorunun yan~t~n~~ aramaya çal~~maktad~r. Tek çözüm yolunun yeni
bir ordunun kurulmas~na ba~l~~ oldu~unu belirtmektedir. Silah ta~~mak,
sava~a girmek için e~itilmesi gerekenler do~rudan do~ruya "kendi yurtta~"lan aras~ndan seçilecektir. Fakat bir tercih yap~lmas~~ da zorunludur.
Tembellerin bu orduda yeri olmayacakt~r. Hiçbir mesle~i olmayana yer
yoktur. K~~k~rt~c~~ ve dikba~l~~ olanlar da al~nmamal~d~r. Elden geldi~ince
sa~lam, zahmetli i~lere al~~kanl~k kazanm~~~olanlar bu ordunun çekirde~ini olu~turacakt~r 27. Busbecq, böylece para ile sava~an, ücretli askerlerin
yerine do~rudan do~ruya yurt ve ulus sevgisiyle dolu, halktan toplanan
gençlerin bir ordunun temelini olu~turmas~n~~ sal~k vermektedir.Bu
dü~ünceler Avrupa'da, profesyonel ordular~n do~u~una ortam haz~rlayan
ilgi çekici öneriler olarak görülmektedir.
Busbecq'in üzerinde durdu~u temel konulardan biri de Türklerin,
matbaa ve meydan saatleri d~~~nda, ça~~n bütün teknik ilerleyi~ine aç~k olmaland~r. Busbecq, Osmanl~lar~n kendilerine yarayan bir tekni~i, kayna~~~
ne olursa olsun almakta kesinlikle duraksamad~ klann~~ belirtmektedir. Nitekim Türklerin Rumlardan (Bizans) pek çok ~ey ald~~~n~~ belirten Busbecq, "Hiçbir millet di~erlerinde gördü~ü faydal~~ bir icada kar~~~Türkler
kadar az nefret göstermemi~tir"28 yarg~s~na varmaktad~r. Buna göre
Türkler, büyük ve küçük toplarla birçok Bat~~ bulu~unu hemen benimsemi~lerdir. Buna kar~~l~k kendileri hiçbir zaman kitap basmay~~ve meydan
26

PrOjet de gidene, ~~7.

27 PrOjei de gurr~e,
28
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Türk Mekh~plan, 173.
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saatleri yapmay~~ ba~aramad~ lar. Daha do~rusu bu teknik bulu~lar~~ benimseyip almad~ lar. Bunun gerekçesi, Busbecq'e göre, bas~lan kitab~ n art~ k yaz~~ olmaktan ç~ kaca~~~idi.
Busbecq'in yarg~lar~nda kimi yan~ lg~lar olsa bile Türklerin Bat~~ tekni~ini daha ba~lang~ çta kabul ettikleri görü~ü do~rudur. Nitekim top, bir
ate~li silah olarak ilk kez Bat~ 'da sava~~alan~ na girmi~tir. Toplar~ n adlar~,
döküm ustalar~n~ n Avrupa kökenli olu~ u, bunun önce Avrupa'dan geldi~ini do~rulamaktad~n Ayn~~ biçimde Osmanl~~ gemileri Venedik gemileri modelinde yap~lm~~t~r. ~talyancadan al~ nan denizcilik terimleri bu etkiyi do~rulamaktad~ r. K~sacas~~ Bat~'n~n etkisi Osmanl~lar~ n kurulu~~ve yükseli~~
dönemlerinde san~ld~~~ ndan bile daha geni~~olmu~tur. Busbecq d~~~ nda kimi gezginler de bu konuya dikkat çekmi~ lerdir. Avrupa devletlerinin sava~~
stratejisini de~i~tirip tek ki~inin kulland~~~n~~ silahlar yapmalar~, Osmanl~lar~ n zaranna oldu. Hele geleneksel silahlarla sava~~~sürdüren timarl~~ sipahiler için bu tüfekler öldürücü sonuçlar do~urmu~tur. Nitekim bu durum
bile Busbecq'in gözünden kaçmam~~~ve Türklerin küçük tüfeklerden korktuklanna oldukça ~a~~ rmaktan kendini alamam~~t~ r.
Busbecq, Türklerin kendilerini özenle taklit ettiklerini belirtmekte ve
bütün güçlerini bir insan~~ e~itmek için harcad~ klar~n~~ aç~ klamaya çal~~maktad~ r. Bu bak~ mdan Osmanl~~ devletinin askeri disiplin ve düzeni,
sözünü etti~imiz eserinde önemli bir yer tutmaktad~ r. Ak~nc~~ gibi
gönüllülerin d~~~ nda Osmanl~~ askerlerinin e~itilmesi onun üzerinde durdu~u temel bir sorun olarak görünmektedir. Busbecq'in ça~da~~bir tan~ k
olarak bu konuda verdi~i bilgilerin büyük bir de~er ta~~d~~~ na ~üphe yoktur. Busbecq, say~~ bak~m~ ndan Osmanl~~ ordusunun as~ l yükünü olu~turan
timarl~~ sipahilerden söz etmemekte, hatta bu sistemin i~leyi~i üzerinde de
pek durmamaktad~ r. Onun as~ l üzerinde durdu~u Dev~irme
Sa~lam ve dikkatli bir seçim, yorucu bir e~itim dev~ irmelere bütün kap~ lar~~ açmaktad~ r. Burada Busbecq'in gerek dev~irme sistemi gerekse Osmanl~~
ordusunun di~er kaynaklar~~ konusunda verdi~i bilgileri özetlemekte yarar
görüyoruz'. Amac~ m~ z onun bu konudaki görü~lerini yans~ tmak oldu~un29 Dev~irme sistemi için bk. ~. Ii. Uzunçar~~l~, Osmanit devleti te~
kilattndan Kap:kulu
Ocaklar~, Ankara, 1943-1944, It~r.yer.; Speros Vr-yonis, "Isidore Glabas and the Turkish Devshirme", Specuium, XXXI 3 (1956), 433-43; Ayn~~ yazar, "Seljuk Gulams and Ottoman Devshirrnes", Der Islam, 41 (1965), 224-252; V. L. Menage, "Devshirme", Encyclopidie de l'Islam2,
II, 216-219.
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dan verdi~i bilgileri ele~tirmek ya da ba~ka kaynaklarla kar~~la~t~ rmak yoluna gitmeyece~iz.
Busbecq'in aç~ ldad~~~ na göre, padi~ah her y~ l çavu~lar~ n~, H~ ristiyan
olarak do~mu~~çocuklardan üçte birini ya da dörtte birini toplamak üzere
bütün eyaletlere göndermektedir. Toplanan çocuklar Istanbul'a gelince
bunlar~n en iyileri padi~ah, vezir ve di~er yüksek düzeydeki devlet adamlar~ n~ n saraylar~ na gönderilir. Di~erleri ba~ka bir yere gider ya da bir alt~ n
kar~~l~~~ nda sat~ l~r. Fakat bütün bu i~lemlerden önce dev~irmelerin adlar~ ,
babalar~ n~ n durumu ve her ya~ta tan~ nmalar~na yard~mc~~ olacak belirgin
özellikleri bir deftere yaz~ l~ r. Bu çocuklar~~ sat~ n alanlar, ister ~ehirde otursun ister köyde ya~asin kendileriyle birlikte götürür. Dev~irmeleri sat~ n
alanlar onlar~~ bir köle gibi tasarruf eder ve bütün i~lerde çal~~t~r~ r. Bu
genç çocuklara yiyecek olarak ekmek verilir, kimi zaman s~ cak bir yemek,
meyva ve sebze de verilir. Yerine göre örtünmek üzere elbise verilir ve ~slam dininin bütün kurallar~~ kendilerine ö~retilir. Bu çocuklar böyle
büyür. Hayat~ n mutluluklar~n~, zevklerini tatmadan bilgisizlik içinde yeti~tirilir. Baba oca~~ nda tan~ klar~~ mutlulukla kal~ rlar. Güçlü, sa~lam ve
bütün a~~r i~lere dayan~ kl~~ birer insan olurlar.
Devletin adama gereksinimi oldu~u zaman bunlar~~ sat~ n alanlardan
yeniden geri istenir. Çünkü dev~irmeleri sat~n alanlar bir çe~it mutemettir.
Yeniçeri oca~~ na kabul edilene bir buçuk akça ya da biraz daha fazla
ücret verilir. Fakat ocakta di~er bütün gereksinimleri paras~z kar~~lan~ r.
Yemek pi~irmek, ayak i~ lerini yapmak zorunludur. Buna kar~~l~ k silah kullanmada en usta olanlar ona sava~~tekni~ini ilgilendiren her ~eyi ö~retirler. Burada ö~rendiklerini ilk f~ rsatta kan~ tlamak zorundad~ rlar. O zaman
kendilerine, yeniçerilere ödenen ulufe ödenir. Bu umut ve bu istek acemi
askerlere o kadar büyük bir heyecan verir ki bu durum onlar~ n oldukça
parlak ba~ar~ lar elde etmelerinde etkili olur. Art~ k bunlar, Türklerin sipain
dedikleri bölükler içinde yer al~ rlar.
Busbecq, do~rudan do~ruya saraya daha do~rusu Enderun'a al~ nan
dev~irmeler üzerinde de durmaktad~ r. Nitekim ta~raya gönderilmeyen ve
Istanbul'da sarayda kalan çocuklar~ n her türlü masraflar~~ padi~ah taraf~ ndan kar~~lan~ r. Bunlar ileri bir ya~a gelince çe~itli i~lerde çal~~t~ r~l~ rlar.
Sözgelimi kimileri caddeleri temizler, kimileri in~aatlarda çal~~~r. Bunlar~ n
hepsi, e~er ya~amak istiyorlarsa çal~~mak zorundad~rlar. Belirli bir ya~a
geldikten sonra kara ve deniz kuvvetleri içinde yerlerini al ~ rlar. Do~rudan
do~ruya padi~aha hizmet etmek için seçilenler di~erlerinden tamamen
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farkl~d~r. Bunlar imparatorlu~un belli ba~l~~ subay ve yöneticilerini olu~tururlar. Talihleri ve ki~isel yetenekleri kendilerine en yüksek mevkilerin kap~lar~n~~ açar. Yeniçeri a~as~, amiral, beylerbeyi, vezir vb. bunlardan ç~kar.
Padi~ah kimi zaman kendi k~zlar~n~~ bunlarla evlendirmek suretiyle onlar~~
onurland~nr. i~te Türkler, kulland~klar~~ askerleri bu yolla seçmekte ve
e~itmektedirler.
Busbecq, bu sistemin d~~~nda asker sa~laman~n ba~ka yöntemleri de
oldu~unu belirtmekte ve bunlar üzerinde durmaktad~ r. Hattâ bu yöntemlerin Türkler aras~nda oldukça yayg~n oldu~unu vurgulamaktan geri kalmamaktad~r. Nitekim korsanlar~n ele geçirdikleri tutsaklar ve H~ristiyanlarla yap~lan sava~larda al~nan esirler bir ba~ka kayna~~~olu~turmaktad~r.
Bunlar uzun süre saray denilen büyük evlere kapat~l~r ve kendi yurtlann~,
dinlerini unutuncaya kadar orada tutulur. Sonra da Arapça (Türkçe olmal~) ö~renmek için Harem a~alanna teslim edilirler. Bu eski askerler, daha
sonra kendilerine uygun bir i~te çal~~t~ nlmak üzere saraydan ç~kart~l~rlar.
Kimi zaman da ister sava~~tutsaklan olsun ister parayla sat~n al~ nm~~~olsun padi~ah~n ve di~er pa~alann köleleri de ba~ka bir asker kayna~~~olarak görünmektedir.
Busbecq, kendi memleketlerinde ileri bir ya~a kadar bulunduktan
sonra tutsak olarak Türklerin eline geçmi~~ve asker olarak e~itilmi~~y~~~nla
Avrupal~ya rastlad~~~n~~ belirtmektedir. Fakat bunlar~ n hiçbiri Türklerin
sa~lam ve kat~~ disiplinleri sayesinde, içinde bulunduklar~~ durumdan kurtulmak için bir çaba harcam~ yor. Hatta aralar~ ndaki rekabet bunlar~n
büyük ba~ar~ lar elde etmelerinde de önemli bir rol oynamaktad~r. Busbecq, penceresinden bunlar~n acemi askerlere e~itim yapt~rd~klann~~
gördü~ünü söylemekte ve hangi ulusa mensup olduklar~ n~~ da merak etmektedir. Nitekim o, önce bunlar~ n Parsl~, Belhli oldu~unu dü~ünmü~tü.
Çünkü bu kavimler vaktiyle askerlik sanat~ nda büyük bir ün yapm~~lard~.
Fakat kendisine bunlardan kiminin Macar, kiminin H~rvat, kiminin Alman oldu~u söylendi~i zaman büyük bir ~a~k~nl~~a u~ramaktan kurtulamam~~t~r. Çünkü bunlar~ n Avrupa'da gösteremedikleri ba~ar~n~ n e~itime
ba~l~~ oldu~unu görmü~tü. Hattâ bunlar~n Avrupa'da hangi mevkilere kadar ç~ kabildikleri sorusunu da kendi kendine sormaktan geri kalmamaktad~r. Bunlar~ n kimisi mutfakta büyüyerek a~ç~~ olmu~, kimisi bir din adam~~
olarak yeti~mi~, kimisi de bir artist olarak ün yapm~~t~. i~te bütün bunlar
sava~larda tutsak olarak ele geçirilmi~~ve Istanbul'a götürülmü~tü. ~u ya
da bu pa~an~ n hizmetine girerek büyük bir sava~ç~~ olmu~lar... Böylece
kendilerinde olan üstün yetene~i kan~tlam~~lard~.
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Bucbecq, anlatt~~~~bu olaylar~ n do~ru oldu~u konusunda yurtta~lar~ n~~
uyarmaktad~ r. Çünkü Avrupal~ lar~ n yöntemleri Türklerin yöntemlerinden
çok farkl~ d~ r. Türklere göre iyi bir insan, de~erli bir ta~t~ r. Türkler onu
e~itmek ve bu de~erli ta~a biçim vermek için en büyük özeni göstermekten geri kalmamaktad~r. Özellikle bu insan~ n silah kullanmadaki becerisine tan~ k olduktan sonra ilgileri daha da artmaktad~ r. Türklerin dü~ünce
sistemiyle Avrupal~ lar~ n dü~ünce sistemi de taban tabana z~ tt~ r. "Biz bir
köpe~i, bir y~ rt~c~~ ku~u ve bir at~~ e~itmek için bütün gücümüzü harc~yoruz. Buna kar~~l~ k yurtta~lanm~z~ n e~itilmesiyle hiç ilgilenmiyoruz. Türkler
bizden daha iyi anl~yorlar... ~nsan bütün di~er hayvanlardan ne kadar
üstündür. Türkler sadece bir insan~~ e~itmek ve ona ~ekil vermek için u~ra~~yorlar..." Böylece sa~lam bir e~itimden geçen bir Avrupal~n~ n Türklere
kar~~~ba~ar~ l~~ olaca~~ndan hiçbir ~üphesi bulunmamaktad~ r.
Busbecq, XVI. yüzy~l~ n büyük hümanistlerinden biriydi. Klasik
kültürü tam anlam~yla özümsemi~tir. Bununla birlikte Türkiye'ye resmi
bir görevle gelmesi ve bu görevini hiçbir zaman unutmamas~~ Türkler hakk~ ndaki yarg~ lar~n~~ etkilemi~tir. Döneminde Avrupa'n~ n ya da Avusturya
imparatorlu~unun gösterdi~i da~~n~ kl~ k, din kavgalar~, Avrupa prensleri
aras~ ndaki çat~~malar vb.. Türk tehlikesinin oldu~undan fazla abart~ lmas~na yol açm~~t~ r.
Böyle bir eserin çevirisini yapmakla geçmi~in derinliklerinde kalm~~~
dü~manl~ klar' sergilemek amac~ n~~ gütmüyoruz. Amac~ m~z, bir dönemin
"zihniyetini" yakalamak,belirli bir zaman kesiti içinde Bat~ 'n~ n Do~u'ya
bak~~~aç~s~ n~~ ortaya koymakt~ r. Biz tarihin; ki~i, ulus ve hatt ~~ devletler aras~ nda ay~ r~c~~ de~il fakat birle~tirici bir rol oynad~~~ na inan~ yoruz. Bugün
art~ k Avrupa devletleri aras~ nda s~ n~ rlar~ n yava~~yava~~y~ k~ ld~~~ n~~ görüyor,
bütünle~meye giden bir Avrupa içinde Türkiye'nin de bir yeri olabilece~inin gündemde bulundu~u bir ça~da ya~~yoruz. Bu, Banyla olan ini~li ç~k~~l~~ ama sürekli ili~kilerimizin bir sonucudur. ~u noktay~~ unutmamak gerekir ki Bat~l~~ diplomat, gezgin ve sanatç~lar~ n geçmi~te Türkiye'ye bak~~lar~ n~~ yans~ tan eserleri, ne kadar olumsuz olursa olsun yine de bunlar bir
zihniyet de~i~ikli~inin belli ba~l~~ ürünleri olmu~lard~ r. Do~u'dan Bat~ 'ya
götürülen çiçek, para, çe~itli e~ya, hayvan, araç ve gereçler, yazmalar vb.
herhalde bir yak~nla~man~ n ilk simgeleri olmu~tur. Busbecq'in Türklere
Kar~~~Sava~~Tasans~ 'n~~ bu ba~lamda de~erlendirmek ve onun, belirli bir
dönemin anlay~~~ m bize yans~ tan bir k~ lavuz oldu~unu unutmamak gerekir. Eserin çevirisini Abbe de Foy'n~ n Frans~ zca çevirisini esas alarak sunuyoruz. Metinde yer alan dipnotlar~ n~ n Abbe de Foy taraf~ ndan eklendi-
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~i anla~~lmaktad~ r. Bunlarda herhangi bir de~i~ iklik yapmak yoluna gitmedim. Yaln~ z Yeniçerilerin ulufeleriyle ilgili olarak yanl~~~anla~~ labilecek bir
noktay~~ düzeltmek için bir not koymay~~ uygun buldum. Burada verdi~imiz bilgilerle konuyu derli toplu ortaya koymaya çal~~t~~~ m~z gibi,çevirinin
sonunda da Busbecq'in Mektuplar~ ndan seçilmi~~bir iki parçay~~ eklemeyi
uygun bulduk. Çünkü bu al~ nt~lar, tasar~ da verilen bilgi ya da yap~ lan
önerileri tamam lay~ c~~ niteliktedir.

TÜRKLERE KAR~I SAVA~~TASARISI
Tarih bize ~unu ö~retmektedir. Sard ~ehrini ele geçirmi~~olan Pers
kral~~ Kyros'un buray~~ yak~ p y~ kt~~~ , hiçbir ay~ r~ m gözetmeksizin insanlar~~
katletti~i bir s~ rada, onun askerlerinden biri Kroisos'un odas~ na kadar girmi~, orada buldu~u ve tan~ mad~~~~bu talihsiz hükümdar~ n hayat~ na son
vermek için k~l~ c~ n~~ çekmi~ ti. O zaman odada bulunan ve o ana kadar konu~mas~ n~~ bilmeyen kral~ n çocuklar~ ndan biri, babas~ n~ n içinde bulundu~u tehlikeyi görünce öyle bir korkuya kap~ ld~~ ki dilini tutan ba~lar birden
çözüldü. Att~~~~nâradan asker ürktü ve onun vah~i tasar~s~ n~~ gerçekle~tirmesine engel oldu. Yaln~ zca ana baba sevgisi, bu çocu~un babas~ na kar~~~
besledi~i sevecenlik duygular~ , o zamana kadar do~an~ n kendisinden esirgedi~i bir ~eyi kendisine sa~lam~~~oluyordu.
Farkl~~ bir durumda olmakla birlikte benim de ba~~ma böyle bir ~eyin
gelip 4elmeyece~ini bilmiyorum. ~imdiye kadar ne yazd~ m, ne de herkesin önünde konu~ tum. Derin bilgi sahibi olmad~~~ m gibi kibarca anlatmas~ n~~ da bilmiyorum. Fakat art~ k sessiz kalamayaca~~ m. Yurt gayreti ve sevgisi, onun içinde bulundu~u tehlike, t~ pk~~ Kroisos'un o~lu gibi dilimi ba~layan zinciri koparmaya zorlamakta; ona olan ba~l~ l~~~ m bana konu~mak
için cesaret vermektedir. Onu inand~ rabilecek miyim? O, k~l~ m~~ ba~r~na
saplamaya haz~ r, arkas~ ndaki dü~man~~ görmüyor.Onun ayn~~ k~l~c~~ al~ p
dü~man~n ba~r~na saplamas~~ için acaba sesimi mi yükseltsem? Hay~ r. Bu
çok insanl~k d~~~~olacakt~r. Benim amac~ m ülkemi vurdumduymazl~ ktan
kurtarmak, kendisini korumaya haz~ rlamak, özgürlüklerine o denli dü~kün
olan yurtta~lar~ m~~ dü~man~ n pençesine dü~ memek için zaman varken gerekli önlemleri alma konusunda uyarmalct~ r.
Hangi durum bizimkinden daha kötü olabilir? Ne kadar korkunç bir
körlük içinde de~il miyiz? Ülkeleri fethettikten sonra bütün uluslar~~ boyunduru~u alt~ na alan Türkler, kendilerine, üstümüze kadar gelecek bir
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yol açt~lar. Bizi bo~azlamaya haz~ rlar. Fakat biz sessizce bak~yoruz.
Güvenli~imiz nerede? Hiçbirimiz onlar~~ geri püskürtmek için silahlanm~yoruz. ~ehirde bir yang~ n ç~ ksa onu söndürmeye ko~acak kimse yok. Herkes ancak ate~~bacay~~ sar~nca çarçabuk kendi evini kurtarmaya çal~~~yor.
Daha uzaklara gitmek için niçin çaba harcam~yoruz? Hükümetimiz devrilecek duruma geliyor, mabetlerimiz kirleniyor, kutsal kitaplar~m~z ayaklar
alt~ na al~n~yor. Ve biz hareketsiz bekliyoruz. Yaz~ k ki kad~nlar~ m~z~ n, çocuklar~ m~z~ n için için iniltilerini duymuyoruz. Onlar bize, kendilerini alçakça bir köleli~e mahküm etmemek için yalvanyorlar. Hayvanlar~ n en
korka~~~bile yavrular~n~~ tehlikeden korumak için ate~i ve silah~~ hiçe saymaktad~ r. Biz ki insan~z ve yürekli ki~ileriz. Bu sevecen e~lerimizi, bu aziz
çocuklar~m~z~~ alçakça barbarlara teslim mi edece~iz? Vatan~m~z~~ üzülmeden terk etmek bizim için bir yüzkaras~~ ve utanç verici bir leke olmayacak
m~d~ r? Gözlerimizi nereye çevirelim? Felaketlerin en büyü~ü bunlar de~il
midir? Kendimizi güvence alt~ na almak için dayana~~m~z nedir? Bizi tehlikeden kurtaracak hangi yard~m~~ bekliyoruz? Oldukça saf yürekli bir yakla~~ mla, dü~manlar~ m~z~n yat~~aca~~~umuduna kap~lmak gibi ak~ls~zca bir tutum içine mi girelim? Kendimizi kör etmeyelim, sevgili yurtta~lar~m. Yanl~~l~ktan yakam~z~~ s~y~ ral~ m. Bu nas~l bir dü~mand~r? Bu açl~ktan gözleri
dönmü~, ancak bizi parçalamak, damarlar~m~zdaki kan~m~z~~ ak~tmak için
ininden ç~ kan bir kurttur. O ne itidal bilir ne de hakkaniyet tan~ r. Kesinlikle bir anla~maya ba~l~~ kalmay~~ bilmez. Ona her zaman h~ristiyanlarla
yapt~~~~sözle~meleri bozmak için bir lütuf belgesi gözüyle bakar. Di~er
bütün uluslar~n sayg~~ gösterdikleri insan haklar~n~n bu hayas~z ve r<Ornussuzlar~n gözünde hiçbir de~eri yoktur. Sahte dincilerin güdüleriyle kamç~lanan, atalar~n~n zaferleriyle övünen, imparatorluklann~ n ad~ n~~ yüceltmek
için onu durmadan geni~letmek amac~n~~ güden ve gözü doymak bilmeyen
bir i~tahla zengiliklerimizi yutmak isteyen Türkleri i~te bütün bunlar
sürekli olarak k~~k~ rtmaktad~ r. Onun silah~n~~ daha çabuk çekmeyece~inden
~üphemiz mi var? Sabr~m~z~ n onun hakaretlerine f~ rsat verdi~ini ve bu
sabr~ m~z~n bizde unutkanl~ k yaratt~~~n~~ unutmayal~m. Unutmayal~m ki oldukça ~l~ml~~ bir tav~ r, onlar~ n korkusuzca yapt~ klar~~ giri~imlere engel olabilir.Üstelik ~l~ml~~ davranaca~~z, do~ru olaca~~z, onunla yapt~~~m~z antla~malara titizlikle uyaca~~z. Üstelik Türklerin a~~r~~ kötü davran~~lar~ na da
ses ç~ karmayaca~~z. Bu erdemler onlara bir ödleklik olarak görünecektir.
Bunlar~~ birer zay~fl~ k belirtisi olarak yorumlayacakt~ r. ~ç i~lerimizin ve durumumuzun bozuklu~u gibi görecektir. Evet, bizim dü~man~ m~z gibi bir
dü~mana en ufak bir umut ba~lamak mant~ks~zl~ k de~il midir? Sadece
kendimize güvenelim, sadece kendi gücümüze bel ba~layal~ m. Fakat umut
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nerede? Bu umut, ölüm cezas~na çarpt~nlm~~~olan bir suçlununkinden
belki biraz daha fazlad~r. T~pk~~ onun gibi a~~r~~ bir meydan okuman~n rahatl~~~~içinde gelip bizleri bo~azlamalann~~ bekliyoruz. Belki bu dü~man~n
güçsüz oldu~unu, talihin onun giri~imlerinin hiçbirinin olumlu bir sonuca
ula~mas~na izin vermedi~ini dü~ünüyorsunuz. Yurtta~lanm; gözlerinizi
dört aç~n~z, Türklerin fetihlerine bak~n~z, zaferlerini dinleyiniz. Dü~man~m~z~n h~z~ , zaman~n h~z~n~~ a~maktad~r. O k~sa bir sürede hem denizde
hem karada korkunç bir duruma geldi. Do~u uluslar~n!, Asurlulan, Persleri boyunduru~u alt~na ald~. Türkleri kendi felaketlerinin nedeni olarak
gören Ermenilerin de ödü patlamaktad~r. ~skitler bir kez daha silahlar~n~n
gücünü kan~tlad~lar. Habe~istan'~n k~zg~n topraklar~~ dahi onlar~n fetihlerini
durduramad~. Avrupa'n~n, bizim kutsal vatan~m~z~n, onlar~n av~~ olmas~na
~urada ne kald~ ? Belgrad'~~ almad~lar m~ ? Viyana'y~~ ku~atmad~lar m~?
Lintz'e kadar ilerlemediler mi? Süleyman'~n öyle bir gücü var ki onun t~pk~~ hüçük bir k~v~lc~mla tutu~up h~zla yay~lan alevler gibi ilerleyi~ine bak~n~z. Küçük görünen meçhul biri oldu~u halde gücü ve ünü ans~z~n
dünyan~n her yan~na yay~ld~.
Avrupa'da krallanm~ z bir parça toprak için aralar~nda k~yas~ya sava~maktad~rlar. Genellikle bu sava~lar o kadar ~iddetli geçmekte, kanl~~ olmakta ve o kadar uzun sürmektedir ki harbin bitti~ini gelecek ku~aklar
neredeyse zorlukla görebilecelderdir. Bu Osmanl~~ padi~ahlannda böyle de~ildir. Onlar, sözde Tanr~~ad~na fakat asl~nda yaln~zca krall~klan ele geçirmek için sava~maktad~rlar. Bu sava~lar~n an~lar~~ oldukça ac~d~r. Osmanl~~
padi~ahlan; Asur, Pers, Makedonya ve Roma imparatorluklann~~ fethederek üst üste topraklar~na katt~ lar. O halde bu denli korkunç bir dü~man~n
yakla~mas~n~~ sessizce bekleyecek miyiz? Yenilip yutulaca~~m~z uçurumun
kenar~ nda bir kez daha gözlerimizi kapat~yoruz. Hangi toprak, hangi deniz, hangi da~lar, hangi çöller bizi bannd~ rabilir? Hangi ulustan yard~m
beldeyebiliriz? Art~k kendimize oyalamayal~ m, kendimize ac~yal~m. Bize
deh~et salacak olan bu çok uzaktaki dü~man neredeyse topraklanm~ za girmi~~bulunmaktad~r. Vatan~m~z~~ ondan kurtarmak için haz~rlanal~m, kan~m~z~~ alc~tal~m, can~m~z~~ verelim. Zira her zaman kötülüklerle dolu olan ~u
umuda bel ba~lamayal~m: Onlar art~k güçlü de~ildir ve günleri de say~l~d~r. Türklerin üzerimizdeki bask~lar~~ devam etti~ine göre bu umuda bel
ba~laman~n anlam~~ yoktur. Eski tarihlerden f~rtmay~~ and~ran Vandal,
Alan, Got ve di~er Tatar sürülerinin ans~z~n yerküremize da~~ld~~~n~~ ve
buray~~ bir harabeye çevirdi~ini ö~reniyoruz. Fakat f~rt~na diniyor ve bu
ba~~bo~~sürüler ba~ka yerlere korku sal~yordu. Bizim dü~man~m~z böyle
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de~ildir. E~er vatan~ m~z~~ele geçirirse talihimiz, sonsuzlu~a kadar sürecek
ac~~ bir tutsakl~k olacakt~ r. Nas~l ki dolunun dü~üp harap etti~i bereketli
bir topraktan çiftçiye biçecek bir ürün kalmam~~sa ve art~ k topra~~~canland~ rma umudu yoksa bizi de ayn~~ talihsizlik tehdit etmektedir. Süleyman,
oldukça dikkatli bir adamd~r, siyaseti temelinden kavram~~t~ r. Söylemesi
o kadar kolay de~ildir, fakat o yönetme sanat~n~~ çok iyi bilmektedir. Fetihlerinde oldukça becerikli ve e~siz oldu~u kadar bunlar~~ elde tutmakta
da ayn~~ üstünlü~ü göstermektedir.
Aziz yunta~lanm, ~imdi içinde bulundu~umuz, gittikçe büyüyen tehlikeye balun~z. Bu tehlikeden kurtulmak için son çabalar~m~z~~ gösteremiyorsak sa~duyudan yoksunuz demektedir. Oldukça ustal~ld~~ araçlar~n bulunmas~ n~~ gerektiren bu zorunluluk bizi köreltecek midir? Bu büyük felaketlerden kurtulmak için hiçbir kimse ortaya ç~kmayacak m~d~r? özgürlüklerini korumak için hayatlar~n~~ hiç çekinmeden tehlikeye atan vah~i hayvanlar~~ görüyoruz. Onlar için çok de~erli olan bu özgürlük bizim için daha
m~~ az de~erlidir?
Belki birisi ç~k~p bana ~unu söyleyecektir: O kadar büyük olarak niteledi~iniz felaketlere yak~n oldu~umuza göre bize verdi~iniz söyleyin yarar~~
nedir? Hiç kimse sizin gibi korkmad~~ ve sizin gibi kayg~lanmad~. Gerekli
olan ilaçt~r, gözya~~~de~il...Biliyorsan~z bize ilac~~ söyleyiniz: Evet biliyorum,
son derece etkili olan bu ilac~~iki sözcükle ifade edece~im: Bunlar silahlar
ve gene silahlard~r. Kuvvete kuvvetle kar~~~koymal~d~r. ~u halde son umutlanm~z~~ silahlara ba~layal~ m, yurdumuzun kurtulu~unu burada arayal~m.
Ya da hepimiz hiçbir ay~r~m gözetmeksizin ac~nacak bir biçimde ölümü
göze alal~m. Kararlar~n en sa~l~kl~~ olan~~ budur. O halde silah ba~~na ko~al~m, hiçbir ~ey bizi durdurmas~n. Bu silahlar yerine dibine de girmi~~olsa,
dünyan~n en ücra kö~esinde de bulunsa bunlar~~ elde etmenin zorlu~u, bizim o silahlara kavu~mak için son çabalar~m~z~~ göstermemize engel olmas~n. Fakat onlar elimizin eri~ebildi~i yerdedir, bu silahlar bize verilmektedir, onlar~~ almak ve kullanmak ise tamamen bize ba~l~~ bulunmaktad~ r.
~nsanlanm~z var. Bu kalabal~k ve parlak gençli~e bak~n~z. Bu gençlik, zafer meydanlannda ün kazanmak için büyük bir istekle yan~p tutu~maktad~r. Bu gençlik; yurdunun kurtulu~u, dininin esenli~i ve Yüce Tanr~'n~ n
mabetleri u~runda çarp~~t~~~~zaman böyle bir cesareti göstermeyecek midir? Atlar~m~z, alt~n~m~z, param~z, mühimmat~m~z, topumuz ve di~er sava~~
araçlanm~z yok mudur? Tanr~~ bize, en büyük tasanlara giri~mek ve onlar~~
gerçekle~tirmek için gerekli olan her~eyi bol bol ihsan etmi~tir. Bize sadece irade ve eylem gereklidir. 0 halde ne bekliyoruz? Gücümüzün azalaca-
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~~ndan, zenginlik kaynaklanmiz~n tükenece~inden mi korkuyoruz? Genellikle, tam anlam~yla sa~l~ kl~~ olan insanlar~n ac~kl~~ durumunu göz önüne
alal~m. Bunlar, kötüle~meye ba~lad~klan s~rada bilge bir hekimin, hastal~~~~
iyile~tirmek için önerdi~i bir ilac~~ hor görürler. Mizaç gittikçe bozulur ve
hastal~k gelip çatar. ilaç istemek için hekime ba~vurduklar~~ zaman art~k
geç kalm~~lard~r. Gangren o kadar çabuk yay~l~r ki hastal~k art~ k tedavi
edilmez bir duruma gelir. Onlar~n ald~ rmazl~klan, kendilerini mezar~n karanl~ klanna kadar götürür. Bir dü~manla, büyük bir güvenlik içinde yan
yana ya~aman~n ne kadar tehlikeli oldu~una bundan daha canl~~ bir örnek
gösterilemez. O halde gerekli önlemleri almak ve uyan~k olmak konusunda dikkatli olal~m. Hastal~~~m~z~n bizi darbelerle zay~flatmas~ n~~ beklemeyelim. Tam tersine, bütün kuvvetlerimizle bu darbeleri geri püskürtmek için silahlanm~za sanlal~m. Bununla birlikte Tanr~'dan yard~ m istemeden tamamiyle kendimize güvenmeyelim, Onun yard~m~~ olmaks~z~n hiçbir ~ey yapamay~z. Dualanm~z~n onun indinde makbul oldu~una inanal~m. Fakat bu din duygusu, sizi a~~nl~~a götürmesin. Sahte bir
dindarl~k perdesi alt~nda gizlenmeyiniz ve bu her ~eye kadir Yüce Tanr~'n~n iyili~ine ters dü~en bir tutum içine girmeyiniz.Tembellik, gev~eklik
sizi, onun gözünde ve hattâ bütün yeryüzünde i~renç k~lan Ona,
kötülüklerin bask~s~ndan sizi kurtarmas~~ için yalvann~z. Çal~~~ n~z, size yap~lan yard~ mlar~~ seferber ediniz. Dualann~zla çabalann~z~n mutlu bir sonuca ula~mas~n~~ istiyorsan~z as~l i~lerin sizden ç~kmas~~gerekti~ine inan~n~z.
E~er bir çiftçi topra~~~ i~lemiyor, bir ~ey ekmiyor ve biçmiyorsa, onun
Tanr~'dan bereketli bir ürün istemesi bo~unad~ r. Yüce Tanr~~ ~u ölümlü
dünya i~lerinde karga~al~~a yol açmayan bir düzen kurmu~tur. O, uyu~uklu~u, tembelli~i reddeder; buna kar~~l~k i~, özen, dikkat, titizlik, sab~r
ve erdeme büyük bir de~er verir. Alfabenin harflerini ö~renmek istiyor
musunuz? Bir çalg~~ aleti çalmak istiyor musunuz? Astronomi ya da di~er
bilimleri ö~renmek istiyor musunuz? Co~reniniz, çal~~~n~z, inceleyiniz, s~k
s~ k aletlerinize dokununuz. Tembellik içinde yüzüyorsan~z istekleriniz bo~unad~r. Gökten vahiyle mele~in inip arzulann~z~~ yerine getirmesini de
beklemeyiniz. elkenizi savunmak m~~ istiyorsunuz? Silahlar~n~z~n ba~~na
ko~unuz, dü~man~n~z~~ yere seriniz ve bu ününüzü zaferle pelci~tiriniz. Fakat uyu~ukluk, gev~eklik ve ilgisizlik içinde bekleyerek bunlardan birini elde edece~iniz umuduna kap~lmay~n~z. Al~~t~ rma yapmak, silah almak, silahlar~~ en iyi bir biçimde kullanmak için onlarla u~ra~mak, i~e al~~mak,
s~cakla tozla bo~u~mak, s~ca~a ve so~u~a dayan~kl~~hale gelmek gereklidir.
Ancak bütün bu niteliklerle kendinizi z~rhlad~~~n~z zaman Tanr~'ya yakar~n~z ve o zaman ondan yard~ m isteyiniz. Bundan sonra da yard~ ma tam
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bir güvenle ve cesaretle ba~lan~p sava~a at~l~n~z. Böylece siz, görevinizi
yapm~~, Tanr~'n~n size verdi~i olanaklar~~ kullanm~~, yerine getirmekle inayetine mazhar olaca~~n~ z emir ve buyruldanna uymu~~olursunuz. Art~k
ba~ar~n~za, Tanr~'n~n iyili~ine, dualar~n~z~n içtenli~ine, ahlak~n~z ve niyetlerinizin safl~~~na, temizli~ine güvenebilirsiniz, Biz size, arzu etti~imiz gibi
zafer buyurmuyoruz, bu yaln~z Tanr~'n~n ba~~~~d~r. Fakat yasal savunma
için silaha sanlanlar~n bu zafere ula~mam~~~olduklar~~ da oldukça seyrek
görünmektedir. E~er ba~ka türlü olursa, bunun nedenini merakl~~ insanlar~n dikkatli bir biçimde incelemeleri gerekir.
Size, sava~~ilan etmek için çok dü~ünmenin gereksiz oldu~unu da
söylemek istemiyorum. Bu bir bak~ ma insan gücünün yetmeyece~i i~lere
kalk~~mak anlam~ na gelmektedir. Tam tersine bunu eni konu iyice
dü~ünmek ko~ullar~~ büyük bir dikkatle incelemek zorunludur. Fakat sizi
davet etti~im sava~~n kendili~inden oldukça aç~k olan nedenlerini niçin
enine boyuna tart~~mak gerekiyor? Hay~r, silahlann~za sar~lmay~~ geciktirmek istememin nedeni, sak~n~ml~~ olmaya, hak ve hukukumuzun inceden
inceye ara~t~r~lmas~na ba~l~~ de~ildir. Bunu aç~klamama izin veriniz. Caton 31 , Romal~lar~~ ~undan ötürü k~n~ yordu. Bu büyük hatip, Catilina'ya
kar~~~silaha sar~lmak için senatoda ~öyle konu~uyordu: Sorunun dikenli oldu~unu biliyorum. Fakat Catilina gibi bir dü~mana kar~~~sava~~ilan etmek için sizi
karars~zl~k içinde b~ rakan ~ey, harbin s~k~nt~lar: ve onun zaten bildi~in:Z nedenlerini ara~t~rmak de~ildir. Bu sizin uyu~uklu~unuza, cesaretinizin azli~ina ba~l~d~r.
Söz konusu olan hepinizin y~kand~:- ve birbirinize giivenmeniz gerekmektedir. Daha
da ileri gidin:Z. Bunun kendi sorununuz olup olmad~~~na ~üphe ediyorsunuz.
Çünkü Tanr~lar bir çok kez bu cumhuriyeti daha büyük belalardan kurtard~ lar.
Sessizce ve ilgisizce ~imdi de sizi tehdit eden felaketlere kar~~~onlar~n kor~tyuculu~unu bekliyorsunuz. ranil~yorsunuz. Sadece dualann~zla, utangaç dileklerinizle Tannlann büyük yard~mlar~n: elde ed~meyeceksiniz. Bu ba~ar~; uyan~k olmakla, eyleme
gegnekle elde edilir. Bütün ba~ar~lar, giri~ece~iniz i~te sak~nimlz davranman~za
ba~l~~bulunmaktad~r. Siz bu ald~ rmazhk içinde bulundukça, i~siz gitçsüz oturdukça
onlar~n Icin ve nefretlerini tistünüze çekmekten ba~ka bir ~ey beklemeyiniz.
Sevgili vatanda~lar~m, o halde vurdumduymazl~ktan kendimizi kurtaral~m. Cesaretimizi yeniden toplayal~m ki en büyük i~ler bile bizi
31 Porcius Caton, Sezar'~n iktidan s~ras~nda Roma'da sansör idi. Bu görevi büyük bir
dürüstlükle yürüttü. iyi bir hatip oldu~u kadar ayn~~ zamanda büyük bir askerdi. Busbecq'in ondan yapt~~~~al~nt~lar, Caton'un ça~da~' bir yazar olup, vatan~~ Roma'ya kar~~~ihanet eden Catilina'n~n tarihini yazm~s bulunan Salluste'den aktanlm~sur.
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ürkütmesin. Silahlar~ m~za sar~ lal~ m. Sava~a ko~al~ m. Ondan sonra dileklerimizi kabul etmesi için Yüce Tanr~'ya yakaral~ m.
Fakat kimi sa~duyu sahibi ve üstün gayret ii olanlar bana ~unu söyleyecektir: ~u anda ba~~m~za gelen felaketleri önlemek için ~imdiye kadar
çe~itli yollar denedik. Her defas~nda ba~ar~s~zl~~a u~rad~ k. Silaha sar~ l~ p sava~a giri~tik. Türkler her zaman zafer kazand~ lar... Bundan daha do~ru
bir~ey olamaz. Sözlerime ba~lamadan önce bunun üzerinde durmu~, itirazlar~ m~~ dile getirmi~tim. Buna ~imdi yan~t veriyorum.
Silahlar~ m~z~ n Türkler kar~~s~nda her zaman ba~ar~s~zl~~a u~rad~~~~
söylenmektedir. Fakat hangi silahlar? Askerlerimiz kimlerdi? Büyük bir
dikkatle incelenmesi gereken en önemli sorun burada yatmaktad~ r. Türk
padi~ah~n~ n büyük bir ordunun ba~~ nda s~ n~ rlar~ m~z~~ yak~ p y~ kt~~~~ve imparatorlu~umuzun sinesine kadar ilerledi~i Viyana'da ö~renildi~i zaman
buna kar~~~koymak için ivedilikle asker toplamaya giri~ildi. Fakat bu kalabal~k kimlerden olu~uyordu? Ordumuzda sava~~tekni~inden anlayan, birazc~k deneyimli eski bir asker var m~~ idi? Ya da de~erli oldu~unu kan~tlam~~~kimseler bulunuyor mu idi? Bunlar kesinlikle hiçbir e~itimden geçirilmedi. Ayn~~ zamanda vuru~ma tekni~ini ve yenme sanat~n~~ da bilmiyorlard~. Böyle askerlerden olu~an bir ordudan ba~ar~~ beklemek akla uygun
mudur? Bunu söylemek sa~duyudan yoksunluk demektir. Küçük bir ganimet umudu, bunlar~ n birço~unu bayraklar~ m~z~n alt~nda toplam~~t~. Içlerinde üç ki~iden biri asla z~ rh giymemi~~ve hiç sava~~görmemi~ti. Di~erleri
ahlaks~zl~ ktan tükenmi~, serseri, kumarbaz, borç içinde yüzen ve sürgün
edilmi~~insanlardan olu~uyordu. Bunlar~ n hiçbiri vatan a~k~yla yan~ p tutu~muyordu. Hiçbiri hakkaniyet sahibi de~ildi. Hiçbirinde din gayreti yoktu. Ve hiçbiri cesaretini göstermek iste~ini dahi duymuyordu. Tam tersine
sarho~luk, kumar, çapul, kutsall~~a sayg~s~zl~ k ve ya~ma gibi hepsinin
amac~~ tek bir noktada birle~mi~~bulunuyordu. Bunlar sadece hiçbir ceza
görmeksizin her türlü suçu i~lemek için toplanm~~lard~. Bu bir ordu mu
idi? Bu ipten kaz~ ktan kurtulmu~~ ~erirler güruhundan ba~ka bir ~ey de~ildi ve bunlar müthi~~bir dü~mana kar~~~koyabilirler miydi?
Bugün sahip oldu~umuz pek az kuvvetin de hemen hemen bunlardan
fark~~ yoktur. Ordugâhlar~m~z sefihlerin bulu~tuklar~~ yer olarak adland~ r~lmaktad~ r. Ahlaks~zl~k, gereksiz tüketim, sayg~s~zl~ k, e~lenceye dü~künlük ve
pek az s~ k~düzen bütün ordumuzu allak bullak etmektedir. Asker, hâlâ
olabildi~ince kötüdür ve sava~~yapmaya pek az e~ilimi vard~r. Üstelik oldukça da pahal~ya mal olmaktad~ r. Onu sava~a al~~t~ rmak için pek çok zaBelleten C. LVII, 9

130

ZEKI ARIKAN

man gereklidir. Oysa a~~ r~~ gereksinim duyulan yard~m daha geriden gelmemelidir.
Annibal'~ n Italya'ya götürdü~ü askerlerini seçkin, yorgunlu~a al~~k~ n,
i~e dayan~kl~~ kimselerden seçti~i söylenmektedir. Fakat bu ülkenin güzelli~i ve çekicili~i askerlerin cesaretini o denli yumu~att~~ ki sonunda hepsi
bozuldu. Oldukça gözü pek olduklar~~ halde dü~man~~ ilk görü~lerinde p~ lly~~ p~ rt~y~~ toplad~lar ve hiçbir direnme göstermeden geri çekildiler. Bizim
askerlerimizin de anayurdu ~üphesiz italya'd~r. Onlar sava~a gittikleri zaman güçlerini, de~erlerini, cesaretlerini yitirirler. Birkaç ay konaklam~~~olsalar bile sonbahar~n s~ca~i ve k~~~ n yakla~mas~yla ba~layan so~uklar da
ayn~~ zamanda onlar~ n mahvolmas~ na neden olur. Ondan sonra ordumuzun ilerleyi~inin yava~l~~ina ~a~mamak gerekir. Dü~man~m~z ise mevsim
de~i~ikliklerini hiçe saymaktad~ r. Yaz~n hararetli s~caklar~ na, k~~~ n sert so~uklanna al~~~ k olup en zahmetli i~lere de dayan~ kl~~ bulunmaktad~r.
Daha ba~ka ne söyleyebilirim? Aram~zda bir tak~m özel çeki~meler
oluyor ve biz dü~manlar~m~z~n hayat~m~za kastetti~inden ~üpheleniyorsak
bu bizim henüz bir dakika bile güven içinde olmad~~~m~z~~ göstermektedir.
E~er h~ rs~zlarla dolu yerlerde ihtiyatl~~ bir biçimde dola~~yorsak bunu sadakat~ndan, cesaretinden emin oldu~umuz gençleri seçerek bize e~lik etmelerine borçluyuz. E~er tart~~mal~~ bir davam~z varsa bununla ilgili karar~~ ancak deneyimi, yetene~i ve dürüstlü~ü her türlü ele~tiriden uzak olan kimselere b~rak~yoruz. Burada kamunun güvenli~i, vatan~ n esenli~i, herkesin
iyili~i, özgürlü~ü ve ya~am~~ söz konusudur. Bu en hayati bir dava de~il
midir? Ve biz bunun savunmas~ n~~ sadece silah ta~~mas~ n~~ becerememekle
kalmayan, fakat yenilgiyi pe~inen kabul edecek kadar ürkek ve korkak
olan bir insan güruhuna b~ rakmakla ne kadar sa~duyudan yoksun oldu~umuzu gösteriyoruz. Bu nane mollalar~, bin bir sava~ta kendini göstermi~, bin bir zaferle taçlanm~~~ bir dü~man~n kar~~s~na ç~ karmaktan hiç
korkmuyoruz. Bunu size yinelemekten b~ kmayaca~~m. Ya kendimizi
ölüme terk etmemiz gerekecektir ya da sahip oldu~umuzdan ba~ka asker
toplamam~z zorunlu olacakt~ r. öyle ki ülkemizin gerçek kurtulu~unun
kendi kuvvetlerimize ba~l~~ oldu~una inanaca~~m~z ana kadar bunlar~~ s~ k~~
bir düzene sokmaya çal~~aca~~z.
~~te silah ta~~mak için e~itilmesini istedi~im kimse... Bu kendi yurtta~~ m~ zd~ r. Her ~eyden önce onun asker olmas~ n~~ ye~liyorum. O içimizde
do~du, aram~zda bizimle ya~~yor. Dü~manlar~ m~z~ n düzeyinde silahl~~ gençlerimiz olursa art~ k onlar bizi yenilgiye u~ratamayacakt~ r. ~lk i~arette hare-
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kete geçmeye haz~ r bir gücümüz olacakt~ r. Bunun içinden de bir seçim
yapmam~z gerekecektir. Tembel ve rahat bir ya~ama al~~k~n olanlar~~ ya da
kendisine kötülü~ün i~rençli~ini ö~retememi~~bir babadan dünyaya gelmi~~
olan~~ at~n~z. Hiçbir mesle~i olmayan~~ kesinlikle almay~ n~z. Zira tembellik
bu gibilere hiçbir ~ey yapmak olana~~n~~ vermemektedir. Do~rusunu söylemek gerekirse a~~r~~ gözüpeklik delice bir tutuma yol açmaktad~r. Bunlar~,
kar~~t~ r~c~lar~, k~~k~rt~c~~ ve dikba~l~~ olanlar~~ dahi almay~n~ z. Elden geldi~ince sa~lam, a~~r i~lere al~~m~~~olanlar~~ bulunuz. Köyde ya~ayan birini ~ehirde ya~ayana; da~da ya~ayan birini ovada ya~ayana; kendi i~iyle geçinen
birini bolluk içinde yüzene tercih ediniz. Oturakl~~ bir görünümü olan~,
genellikle dürüstlü~ün ve yüce bir ruhun varl~~~ n~~ ifade eden sade bir
yüze sahip olan~~ al~p e~itiniz. Ona çe~itli al~~t~rmalar yapt~rarak her türlü
silah~~ kullanmas~n~, özellikle mevkiini korumas~n~ , verilen buyruklar~~ çabuk yerine getirmesini, kendisine buyruk veren kimsenin azarlamas~ na homurdanmadan katlanmas~n~ , ölümden çok kötülükten nefret etmesini,
Tanr~'n~ n ad~ n~~ bo~una a~z~na almamas~n~, tam tersine dindar olmas~n~~
ö~retiniz. ~yi davran~~lar~yla hak etti~i övgüyü ondan esirgemeyiniz ve bu
konuda do~ru hareket ediniz. Dü~man kar~~s~ nda yürekli, arkada~lar~~ yan~ nda uyumlu ve uysal olsun. Uyum sa~lamas~~ için memleketinde ya~asin. Ona rezilli~in ve ya~ma= korkunçlu~unu ö~retiniz ve hattâ çapula
izin verildi~i zaman bile ölçülü davranmas~n~~ sal~k veriniz. ~~te, en korkunç dü~mana kar~~~kafa tutabilecek olan benim askerimi yeti~tirmek için
vermek istedi~im s~k~düzen budur. Bununla birlikte daha ba~lang~çta
onun, t~pk~~ eski bir askerden beklenildi~i gibi, sava~a girmek tehlikesiyle
kar~~~ kar~~ya bulunmas~n~n zorunlu oldu~unu söylemek istemiyorum.
Önce onu karargâhlara yerle~tirmek, sonra daha küçük birliklere
götürmek, kendisine birkaç hücum yapt~rmak ve hafif sava~larla kar~~~kar~~ya b~rakmak gereklidir. Böylece o, gittikçe sava~~n tekni~ini ö~renerek
harbe al~~acakt~r. Bir yaran~ n verdi~i ac~ya sab~ rla katlanmas~ n~~ ö~renecektir. Bu biçimde yeti~tirilen ve güçlenen kimse, art~k asker olmaktan eminim ki rahats~zl~k duymayacakt~ r, Tam tersine o, en yüksek rütbeye eri~mek umuduyla kendini gösterecektir.
Orduya gönderdi~imiz gençlerimiz aras~ndan iyi subaylar yeti~tirmek,
bütün sava~~oyunlar~ n~n hiçbirinden habersiz olmayan, ülkenin gerçek s~k~düzeninin gerektirdi~i usta insanlar bulmak ~imdi en önemli bir sorun
olarak görünmektedir. Bu ustalar~ n birer kahraman niteli~i ta~~mas~, ya~am~ n bütün zevklerine kar~~~ ~l~ ml~~ bir tav~ r tak~nmas~ , zafere susam~~~kimseler olmas~~ zorunludur. Vatan~ m~z~ n umudu ve dayana~~~olan bu gençler,
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sava~~tekni~i yan~nda ayn~~ zamanda ya~am~n her evresinde kendisine gerekli olan nitelikleri kavrayacakt~r. Bu iyi insan örne~i onlar~n genç yüreklerini de geli~tirecek, oldukça namuslu olmalar~ n~~ sa~layacakt~r. Sonra art~k hiçbir korkuya kap~lmaks~z~n onlara ordulanm~z~n komutanl~~~n~~ emanet edebiliriz. Buna kar~~l~k devlet hazinesini bo~una tüketen subaylar~ n
art~k gerçek birer asker olduklar~n~~ sanm~yoruz. Kald~~ ki bunlar zaten gerçek anlamda asker olmayacaklard~r. Bu sinsilik, kalle~lik ve savurganl~k
üzerinde fazla konu~may~~ gereksiz görüyoruz. Çünkü bunun üzerinde zaten yeterince durulmu~tur. Ve bu en parlak imparatorluklar~n çökü~ünün
ve felaketinin adeta kayna~~~olmu~tur. Bundan ötürü krallar~n sonsuz hazineleri tükenmi~tir. Bu yüzden sava~lar~~ yitiriyoruz. Alaylann önde gelen
subaylar~n~n kendilerine verdikleri bilgilerle yan~lg~ya dü~en generaller gerçekte oldu~undan çok bir kuvvete sahip olduklar~na inanm~~~bulunuyorlar. Bu güvenle dü~mana sald~r~yor ve yenilgiye u~ruyorlar. Bunun sorumlulu~unu da genellikle çok az say~daki subaylara yüklüyorlar.
Fakat dü~üncelerimi bu konu üzerinde yo~unla~t~rmadan önce, gerçekten dürüst olarak tan~nm~~~fakat dehalann~n s~n~rlar~~ne kendi yüzy~llann~~ ne de kendi ya~ad~klar~~ bölgelerin çevresini a~amayan yurtta~lanmdan
baz~lar~n~n söylediklerime ~a~acaklann~~ duyar gibi oluyorum. Onlar önerdi~im esaslann gerçekle~mesine olanaks~z bir gözle bakacaldard~r. Benim
haylurd~~~m kötülükleri kabul edecekler fakat bunun önüne geçilmesinin
çok güç bir i~~oldu~unu söyleyeceklerdir. Eski gelenek ve göreneklere titizlikle ba~l~~ olan bunlar, atalanm~z~n olu~turduklar~~ kurumlara ve kulland~ klar~~ yöntemlere sayg~l~~ olmam~z~~ sal~k verecekler ve bu askerlerin benim
istedi~imden farkl~~ bir s~k~düzenle yeti~mediklerini, dedelerimizin kazand~klar~~ fatih unvanlann~~ da bunlara borçlu olduklar~n~~ ileri süreceklerdir.
Yan~t veriyorum: Atalar~m~z~n zaferler kazand~~~n~~ itiraf ediyorum. Fakat sava~mak zorunda olduklar~~ dü~man, kendileri kadar mükemmel bir
s~ludüzene sahip de~ildi. Her iki tarafta da kötü askerler bulunuyordu.
Suradan buradan derlenmi~~askerler düzensiz bir biçimde yürüyorlar ve
geli~igüzel dö~ü~üyorlard~. Sava~~n kesin sonucunu kuvvet ve kahramanl~ktan çok kötülükler belirliyordu. Bu kazan~lan zafer nas~l bir zaferdir? Her
ikisi de topal ya da kör olan iki ki~iyi kavgaya tutu~turursan~z her iki taraftan da büyük kahramanl~k beklememelisiniz. Fakat çevik bir insanla bu
topal' dö~ü~türdü~ünüz zaman vuru~anlann e~itsizli~ini hemen fark edersiniz. K~sa bir süre sonra topal yere serilecektir. ~lk zamanlarda dü~manlanm~z ve biz birbirimizle hemen hemen e~it olarak sava~~yorduk. Durum
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bugün böyle de~ildir. Dü~man~ m~z olan Türk dikkatli, hünerli, azakanar
ve i~e yatk~nd~ r. Sava~mas~ n~~ biliyor ve k~l~~ k~ rk yaran bir titizlikle bunun
kurallar~ na uyuyor. Bütün bu niteliklerinin kayna~~n~n ne oldu~unu bana
m~~ soruyorsunuz? Bunun yan~ t~ n~~ verece~im. O, Iran s~ n~ rlar~ ndan Viyana
kap~lar~ na kadar uzanan geni~~ülkeleri egemenli~i alt~ na alm~~t~ r. In~allah
biz onun ordusuyla kendi ordumuz aras~ ndaki fark~~ ve e~itsizli~i bilmezlikten gelmeyiz! Fakat bize kar~~~kazand~~~~zaferler onun hakk~ nda bize çok
~ey ö~retmi~~bulunmaktad~ r. O halde kay~ plar~m~za neden olan ve bunlar~~
onarmam~za engel olan yanl~~l~ klar~ m~z~~ düzeltmekte tereddüt edecek miyiz?
Yine de bana al~~~ lmam~~~ve tuhaf ~eyler öneriyorsunuz, denilecektir.
Çünkü biz, kuvvetleri ve s~ k~düzeni bizimkilerle hiçbir ortak yan~~ olmayan
ve her yönden barbara benzeyen yeni bir dü~man kar~~s~ nda bulunuyoruz. Dinleyiniz, yan~ t verece~im. Ingilizler için humma ve Frans~zlar için
veba yüzy~llarca bu iki ulusun bilmedi~i birer hastal~ k olarak kalm~~t~ r.
Onlar bu hastal~ klara yakaland~ klar~~ zaman hekimler ortak ve al~~~ lm~~~
ilaçlar~~ kulland~ lar. Bunlarla hastal~~~~tedavi edemedikleri gibi onun her
yere yay~lmas~ n~ n önüne de geçemediler. Sonunda ölü say~s~ n~ n çoklu~u
onlar~~ uyard~. Hekimler yeni hastal~ klara kar~~~yeni ilaçlar~n gerekli oldu~unu anlad~lar. Bunlar~~ ba~ar~yla uygulad~lar. O zamana kadar bu ilaçlara
kar~~~inatla direnen birkaç ki~i de sonunda hekimlerin ustal~~~ n~~ kabul etmek zorunda kald~lar.
Hekimlerin bu davran~~~, bugünkü ko~ullarda bizim tutumumuza
örnek olmal~d~r. Hangi önlemleri al~rsak alal~m, ne kadar özen gösterirsek
gösterelim ~u anda sahip oldu~umuz kuvvetlerle Türk ordular~ n~ n sel gibi
ak~~~ n~~ durdurmam~z olanakl~~ de~ildir. Onlar~~ yenilgiye u~ratmak için yeni
bir yöntem uygulamak zorunludur. Yeni askerler toplamal~, bunlar~~ yeni
bir düzen içine sokmal~~ ve yeni bir çe~it s~ k~düzene al~~t~ rmally~z. Önerdi~im bu de~i~ikliklerin hiçbir devlet taraf~ ndan uygulanmam~~~oldu~unu
dü~ünmeyiniz. Romal~lar bu yolla hemen hemen dünyan~ n bütününe sahip oldular. Yine bu yöntemle do~rudan do~ruya Türklerin kendileri bu
geni~~imparatorluklanyla onlar~ n yerini ald~lar. Bu konuda bana yap~labilecek itirazlar~~ çürütür çürütmez bu askeri de~i~ikliklerin yol açt~~~~ba~ar~lardan ba~ka örnekler de verece~im.
önerdi~im yeni tasar~ n~ n be~enilmeyi~inin nedenlerini onun faydas~zl~~~ nda aramak do~ru de~ildir. Bunu, bu yüzy~l~ n insanlar~ n~ n gev~ekli~inde ve çürümü~lü~ünde aramak gerekir. En parlak ve en yararl~~ giri~im ye-

1 34

ZEKI ARIKAN

nilmesi gereken birkaç zorlukla kar~~la~~r kar~~la~maz onlara her zaman
olanaks~z görünmektedir. Ate~kes imzalamaya, o denli onur k~r~c~~ oldu~u
kadar aleyhte olan antla~malar yapmaya al~~m~~~insanlar~n üzerine çöken
kas~rgalan uzakla~t~rmak ve da~~tmak için tasarlad~klan tek kurtulu~~yolu
kendi korkalchldanna s~~~nmak olmaktad~r. Çünkü bu daha kolayd~r ve
kendilerine istenilenden daha az bir sorumluluk yüldemektedir. Hiç ~üphe
yok ki böyle bir sorumlulu~u yüldenmek istemiyorlar. Fakat, Ulu Tannm! hiçbir çözüm umudunun bulunmad~~~~sorunun her zaman en güç
bir i~~oldu~unu bilmiyorlar. Bu kötü tutumlar~ndan ötürü Türklerin
bütün sald~r~lar~n~~ bizim üzerimize yöneltti~ini, hattâ bizim ba~kentimize
kadar gelen yolu onlara açt~~~m~z! görmüyorlar. Gözü doymak bilmeyen
Türklerin burada hiçbir korkuya kap~lmadan kolayl~kla bizim zenginlik
kaynaklanm~z~~ ele geçirmesine kar~~~bir direnme gösterilmeyecek midir?
Böylece Türkler, imparatorluiclann~n s~n~rlar~n~~ geni~letmek ve dinlerini
yaymak için güvenli bir f~rsat bulmu~~olmuyorlar m~? Büyük bir zafer kazanmak için bizim korkakl~~~m~zdan yararlanacaklann~~ dü~ünmemek mi
gerekir? Bu tür fikirler bir tak~m kuruntulann ana kayna~~~olmaktad~r.
Sava~~bana, bizi tamamen mahvolmak tehlikesinden kurtaracak en
son ve en güvenilir bir yol gibi görünmedi~i için böyle bir giri~imde bulunmaya herkesi ikna edecek kadar cesaret gösteremiyorum. Ne getirece~i
pek belli olmayan bir sava~~n yerine benim için çok de~erli olan ülke ç~karlann~~ sa~lam bir bar~~~üzerine oturtmak daha yararl~d~r. Fakat burada
art~k ba~ka seçene~imiz yoktur. Sava~~son umudumuzdur. Gev~ekli~imiz,
ak~ls~zl~~~m~z sava~~gibi bu a~~r yükü ba~l~ca dan~~man~m~z haline getirdi.
~u halde silahlanal~m, kendimizi son nefesimize kadar sava~mak için haz~rlayal~m. Gelecekte bizi hiçbir ~ey durdurmas~n. Bizi art arta bu utanç
verici mütareke ve anda~malar yapmaya iten uyu~ukluktan çabucak kendimizi kurtaral~m. Yak~n~m~zdaki tehlikeyi sezelim. Bu tehlikenin büyüklü~ü
konusunda yan~lg~ya dü~meyelim. Bizim bo~~ve anlams~z sebat~m~z yaln~zca felaketlerimizi daha da pelci~tirmekten ba~ka bir i~e yaramayacakt~r. Sava~~n kötülülderinden kaç~nmak ak~ll~ca bir siyasad~r. Fakat ele kaç~n~lmaz
bir f~rsat geçti~i bir zamanda bile harbi ertelemekte mi ak~ll~ca bir siyasad~r? Bütün kaynalclanm~z tükeninceye kadar beklemek ihtiyatl~~ bir tutum
mudur? Bu davran~~, hastas~na a~~r ilaçlar vermeyi geciktiren ve bu gecikmenin sonunda hastal~~~ n hiçbir ilac~n kar etmeyece~i kadar azmas~na neden olan gönül al~c~~ bir hekimin tutumuna benzemektedir. içimizde böyle
bir hekimi lunamayacak bir kimse var m~d~r? Bizim tavnm~zla onun hastas~na ilaç vermeyi gerektiren tutumu aras~nda hiçbir fark~~yoktur. Silaha
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sar~lmay~~ geciktirmekle gittikçe zay~fl~yor ve güçsüzle~iyoruz. Dü~man~ m~z~ n kuvveti ise ölçüsüzce artmaktad~ r. Her gün elimizden birkaç yeri koparmaktad~ r. Yava~~yava~~üzerimize kadar gelen bir yol açmaktad~r. Bu
uyu~uklu~umuz, bu sözde güvenli~imizden yararlanarak üzerimize çullanmak için bizimle bir mütareke imzalad~. Onun niyeti bellidir. Art~ k aldanmayal~ m. O hareketini, siyasas~n~~ buna göre düzenlemektedir. Aziz yurtta~lanm! Hiç ~üpheniz olmas~n ki bugünkü uyu~ukluk içinde kalmaya devam ederseniz u~ursuz bir deneyimle benim tahmin etti~im felaketleri
görmekte geç kalmayacaks~ n~z. Inanmazl~~~ n~zdan bekleyebilece~iniz tek
sonuç ta bu felaket olacakt~r. Yeterince güçlü ve inand~ r~c~~ sözcükler bulam~yorum. Henüz zaman varken hepimizi gerçekten tehdit eden felaketi
önlemeye giri~memiz için size onun oldukça canl~~ ve oldukça ürkütücü
bir tablosunu da çizecek güçte de~ilim. Yitirdiklerimizi gözlerimizin
önüne getirelim. Bunlar, bizim elimizde kalan topraklanm~z~~ savunmam~za, tetikte durmam~za yard~ mc~~ olacakt~ r. Bütün dü~üncelerimizi, bütün
dikkatlerimizi bu noktada toplamam~z gerekmektedir. Parlak oldu~u kadar
zorunlu olan bir sava~~, bar~~~ n aldat~c~~ görünü~üne tercih etmek isteyen
korkak yürekliler ve ölgün ruhlular~n, benim tasar~m~ n yenili~ini olu~turan
çal~~ma, zorluk ve güçlüklerin hepsini, sizleri ürkütmek için birer bahane
olarak kulland~ klar~ n~~ itiraf etmek utanç verici de~il midir? Büyük tasar~lar
için yüce duygular ta~~ mak gereklidir. Yüzy~l~ m~z~n baya~~~ve yayan
dü~ünce tarz~n~~ a~amazsak önerilerimizin gerçekle~ece~ini sanmak hayal
olur. Kendimize yara~~ r fikirler üretmek için, gelecek ku~aklar~n en sonuncusunun bile hayran olmaktan kendilerini alamayaca~~~büyük kahramanlar~, büyük adamlar~~ gözlerinizin önüne serece~im. Örnek olarak onlar~~
al~n~z. Halk~n iyili~ine çal~~mak onlar için her zaman en önemli bir i~~oldu. Onlar büyük cesaretleriyle oldu~u kadar yüce sab~ rlanyla da vatanlar~n~~ savunmak, onurlar~ n~~ korumak u~runa en büyük engelleri a~mas~ n~~
bildiler.
Isparta Cumhuriyeti'ni güçlü bir ~ekilde kurmak isteyen Lykurgos"
bu ~ehrin yurtta~lar~= servetleri aras~ nda tam bir e~itlik kurarak devleti
sa~lam temeller üzerine oturtaca~~na inan~yordu. Bu tasar~ya göre fakirler
ortadan kalk~yor, zenginlerin fazla mallar~~ bunlara verildi~inden herkes
aras~ nda e~itlik sa~lanm~~~oluyordu. Art~k onlar aras~ ndaki en büyük ay~ r~32 Lykurgos, Lakonya k~ ral~~ Eunome'un o~lu idi. Genç ya~ta tahta ç~ kan karde~i
ölünce onun o~lu Kharillaous'un naipli~ini yapt~. Bu hükümdar çok küçük oldu~u için
Lykurgos onun ad~ na k~ rall~~~~yönetti. Ad~ n~, bilgeli~ini ye hakkaniyetini ölümsüzle~tiren
birçok yasalar koydu (Bk. Plutarkhos, Paralel Hayatlar).

136

ZEKI ARIKAN

m~~ yaln~zca en fazla erdemli olmak belirleyecekti. Bu çe~it bir tasar~~ ancak
büyük güçlüklerle dolu idi. Büyük servet sahibi olanlar ve parlak bir zenginlikten yararlananlar, cimrilik ve tamahkârl~ktan kaynaklanan bir ~iddetle buna kar~~~ç~kt~lar. Hepsi eski yasalar~n yürürlü~e konmas~n~~ istiyor ve
haks~zl~~a u~rad~klanna inan~yorlard~. Bu ça~~rt~lar Lykurgos'un tasar~s~n~~
gerçekle~tirmek için daha sert bir tutum içine girmesine neden oldu.
Çünkü bunun yararl~~ oldu~una giderek daha çok inanmaya ba~lam~~t~.
Günün birinde bir toplant~da sorun o kadar büyük bir heyecanla tart~~~ld~~
ve toplant~ya kat~lanlardan baz~lar~~ öyle bir öfkeye kap~ld~lar ki Lykurgos'un bir gözünü ç~karmaktan kendilerini alamad~lar. Bu, oturumu kapatan ihtilalin ve hoyratl~~~n en son i~areti oldu. Lukurgos'un yerinde bir
ba~kas~~ olsayd~~ ~üphesiz bu tasandan vazgeçerdi. Fakat tam tersine o, tutarl~~ bir yol izledi. En önemli ç~karlar, kamu ç~karlanyla uzla~t~~~ndan
zenginler, halk~n ç~karlar~~ do~rultusunda özveride bulundular. Onun halk~~
kollayan cesaret ve azmi gittikçe güçlendi. Dü~ünceleri uzla~t~rd~, zenginleri sakinle~tirdi, bu yasan~n gerekli oldu~una herkesi inand~rd~~ ve onu uygu lad I.
Ben hem~ehrilerimize kar~~~silaha sanlman~z~~ istemiyorum. Dü~manlanm~za, kendileriyle anla~mam~z olanaks~z olanlara kar~~~silaha sanlman~z~~
istiyorum. Lykurgos, sadece bir ~ehri daha parlak bir duruma getirmek
için büyük bir metanetle ya~am~n~~ tehlikeye att~~ ve en büyük güçlükler
onu y~ld~rmad~. Siz, Türk barbarl~~~na kar~~~varl~~~n~z~~ ve özgürlü~ünüzü
savunmak zorundas~n~z. Onun açgözlü~üne kar~~~korumak zorunda bulundu~unuz miras~n~z söz konusudur. Hangi ~iddet sizi canland~racak ve
harekete getirecektir. Sizin için zorluklar yok mudur? T~pk~~ Lykurgos gibi,
engeller size taze bir kuvvet vermelidir. Ülkenizin esenli~i olan dâvan~z
için hâlâ yüce amaçlara sahip bulunuyorsunuz. Siz H~ristiyans~n~z ve Tanr~~ size, onun yüce ad~n~~ zaferle taçland~rmak için silaha sanlman~z~~ buyurmaktad~r.
Do~rusunu söylemek gerekirse Romal~lar, ihtiyatl~~ olmaktan ve yumu~ak ba~l~~ önlemlerden çok silahlar~n~n gücüyle bütün uluslar~~ egemenlikleri alt~na ald~lar. imparatorluklann~n iç ve d~~~olaylar~na kar~~~son derece
dikkatli olan Romal~lar, yaln~z tehlikenin bekçili~ini yap~yor, e~er korkulacak bir durum ortaya ç~karsa hemen bunun önüne geçiyorlard~. Silaha sanlmak ve ibant ad saga' denilen z~rhlann~~ giyinmek için di~er bütün i~leril~e ad Saga. & redz~e ad Togas. Çiçeron. Sagum, Romanlar~n sava~a gittikleri zaman
üzerlerine giydikleri bir çe~it giysi idi. Bar~~~zaman~nda Toga denilen elbiseler giyiyorlard~ .
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ni b~ rak~ yorlard~. Gözlerinizin önüne serebilece~im en yüksek düzeyde akla yatk~ n bir ba~ka örnek hangisidir? ~ çinde bulundu~umuz tehlike o kadar büyük, bize o kadar yak~ nd~ r ki bu imparatorlu~umuzun tamamen y~k~ lmas~~ anlam~ na gelen, korkmak zorunda oldu~umuz bir tehlikedir.Geç
olmakla birlikte t~ pk~~ Romal~ lar gibi silaha sar~ lal~ m, s~ k~düzenirnizi yeniden sa~lamak ve sadece bununla u~ra~mak için di~er bütün i~lerimizi bir
yana b~ rakal~ m. En önemli olan da budur. Bu karanl~ k gelece~i yar~ p geçiniz. E~er Türk üzerimize sald~ r~ r ve silahlar~~ zafere ula~~ rsa onurumuzu,
özgürlü~ümüzü, malm~z~, mülkümüzü ve tap~ naklar~ m~z~~ elimizden al~ p
gitmeyecek midir? Bu denli utanç verici tehlike içinde bulunan bir ba~ka
devlet kesinlikle yoktur. O halde sevgili yurtta~lar~ m; sizin için Türk yönetimi alt~ na girmekten daha korkunç bir talihsizlik olmad~~~n~~ biliniz. Tehlikeyi önlemek için silaha sar~ lmaktan ba~ka bir kurtulu~~yolu olmad~~~ n~~
size yinelemekten h~ kmayaca~~ m.
Probus imparator ilan edildi~ i zaman senatoda verdi~i söyleyin ilk
sözleri mili temus yani sava~al~ m olmu~tu. Cumhuriyet, birkaç y~ ldan beri
baz~~ yenilgilere u~ram~~t~. Bu bilgin devlet adam~, bu yenilgileri asker aras~ndaki gev~ekli~e ve ahlak bozuklu~una ba~l~yordu. Roma ad~ n~ n eski
görkemine ve ilk parlakl~~~ na kavu~mas~~ için büyük bir özenle askeri s~k~düzeni yeniden kurman~n gerekli oldu~unu savunuyordu. Büyük bir
güçle ve inand~ rarak konu~ makla birlikte, bu söylevinde o, daha sonraki
fetihlerin de gösterdi~i gibi, bir ulusun onurunun, ~an ve ~öhretinin ve en
büyük deste~inin yeniden çekidüzen verilen sa~lam kuvvetlere ba~l~~ oldu~unu pek kan~ tlayamam~~t~. Öyleyse Probos'un yolundan gidelim. Sava~al~m ki bütün yeryüzü silahlar~ m~z sayesinde eski Germenlerin de~erini anlas~ n. Cesaretimizi azaltacak zorluklar ve angarya yoktur. Size daha önce
de söyledi~im gibi bu daha az bir masrafa ve rahat~ m~ zdan özveride bulunmam~za ba~l~~ görülmektedir. Ya~am~ n de~eri parayla ölçülemez ve biz
paray~~ harcamak için içinde bulundu~umuz tehlikeden daha m~~ s~ k~~~ k bir
durumda bulunaca~~z? Sahip oldu~umuz mal varl~ klar~ n~ n bir k~sm~ yla
bizden sonrakilerin güvenli~ini sa~layal~ m. Aile babalar~, sa~duyu sahibi
insanlar, k~ rlarda h~ rs~zlar~ n pe~inden ko~tuklar~~ zaman bahçelerindeki
meyvelerin varl~~~ n~~ hiç hesaba katm~yorlar. Fakat bunlar, evlerinde olduklar~~ zaman duvarlar~~ sa~lamla~t~ r~ yor, iyi kap~ lar yapt~ r~ yor ve bunlara kilit
takt~ r~ yorlar. Bunlar~ n harcad~ klar~~ paraya ac~ mak m~~ gerekir?
Büyük bir f~ rt~ naya tutulmu~~olan kaptan, gemisini kurtarmak için en
de~erli olan e~yas~ n~~ dahi üzülmeden denize atar.
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Hekimler, vücudun geri kalan üyelerini kurtarmak için kangren olmu~~bir uzvu kesip atmaktan çekinmezler.
Türk gibi dü~man bir kom~usu olan bizler, mal ve mülkümüzün istikrarl~~ ve güvenlik içinde bulundu~una inanacak kadar safilk m~~ gösterece~iz? Biz, tam tersine onun bunlar~~ günden güne elimizden çekip almas~n~~ bekliyoruz. O hayas~zd~ r. Antla~malar~~ bu kötü inançla yapmakta ve
onlar~~ hemen bozmaktad~ r. Siz onun için ekiyor ve onun için biçiyorsunuz. ~imdiden ambarlar~ n~z~ n kendisine ait oldu~unun hesab~ n~~ yapmaktad~ r. O, gelecekteki haklar~ n~ n tasar~s~yla u~ra~maktad~ r. Türk; Asya, Mora, Trakya, Bulgaristan, ~ llirya, Macaristan ve daha pek çok ülkelerin mallar~ n~~ soyup so~ana çevirdi~i gibi sizin de mal~ mz~~ mülkünüzü gasp edecektir. Sizden istedi~im askerleri toplamak için ne kadar sa~lam bir gerekçeniz var, de~il mi? Bu kuvvetler olmaks~z~ n mal ve mülkünüzün güvenlik
içinde olaca~~ n~~ dü~ünmeyiniz. Bu ister de~erli ta~lar olsun, ister alt~ n olsun mallar~ n~z~~ bekçisiz herhangi bir meydana b~ rakmak ve h~ rs~zlar~ n
açgözlülü~üne terk etmek anlam~ na gelmektedir. Kendimizi sefilli~e teslim
etmeyelim. Bugünkü ko~ullarda böyle bir tutum, sa~duyudan yoksunluk
anlam~ na gelmektedir. Dü~man~ m~z~ n hazinelerimizi bulduktan ve ganimetlerimizle zenginle~tikten sonra, talihsizli~imize pintilik suçlamas~~ ve yalan dolu hakaretler eklemesinden korkmam~ z gerekir. Zaten sizden a~~ r~~
bir masraf yapman~z~~ istemiyorum. Kald~~ ki böyle bir durum bar~~~zaman~ nda bile devlete ödemek zorunda oldu~unuz vergileri biraz daha artt~ racakt~ r. Sava~~zaman~ nda bu vergiler daha dü~ük ve daha az olacakt~ r.
Dü~man taraf~ ndan s~ k~~t~ r~ ld~~~ n~z zaman yabanc~~ bir ülkeden çarçabuk
asker toplamak zorunda kalacaks~ n~ z.
Bu tasar~da iki gerçek yarar bulacaks~ n~z. Birincisi; cebinizdeki paran~ z elinizden ç~ kmayacakt~ r. ~ kincisi; bu paran~z~ n bir k~sm~ n~ n vilayetlerinizdeki valilerin ve mültezimlerin eline geçmesine f~ rsat vermeyeceksiniz.
Çünkü bunlar, ellerinde toplanan paran~ n bir k~ sm~ n~~ zimmetlerine geçirirler. Bu onlar aras~ nda oldukça yayg~ nla~m~~~bir tekeldir. Buna al~~~ ld~~~~
gibi yolsuz kazanç denir ya da bu durum kamu zarar~ na namusluca(?)
zenginle~mek anlam~ na gelmektedir. Biz buna daha uygun bir ad bulabiliriz. Fakat bunun üzerinde daha uzun olarak ba~ka bir yerde duraca~~m.
E~er bu iki kolayl~ k, sizin benim tasar~ n~a kat~ lman~ za yeterli de~ilse
bir kez daha Romal~ lar örne~ini gözlerinizin önüne sermeme izin veriniz.
Bak~ n~z bu halk nas~ l bir bilgelikle yönetiliyordu. Roma, imparatorlu~unun savunmas~ n~~ ve korunmas~ n~~ hiçbir zaman kendi yurtta~lar~ ndan ol-
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mayan askerlere emanet etmedi. Bu kuvvetlerin sadece kendi vatanlar~~ için
sava~t~~~ na inanm~ yor musunuz? Onlar, Galyal~lar~n yi~itli~ine kar~~~direnmediler, ~talyanlar~n ihanetlerini etkisiz k~larak onlar~~ kendi egemenlikleri
alt~nda kölele~tirmediler mi? Annibal'~n 34 rüzgar gibi fetihlerini durdurup
ayn~~ zamanda
ve Antiyoh'u 36 yenilgiye u~ratmad~ lar m~? Onlar~ n
uyduklan, sizi onun kurallar~~ içinde görmek istedi~im s~ k~düzen yeni ve
al~~~lmam~~~bir ~ey de~ildir. Fakat iyice inanmak için Romahlann tarihlerini de~i~ik aç~lardan yazm~~~olan bütün yazarlar~~ okuyunuz. Bunlar~ n
hepsi ~u noktada uzla~makta ve hep birden askerleri seçmekten çok onlar~~
s~ k~düzen alt~na alman~n daha önemli oldu~unu söylemektedirler. Vegece 3', ilke olarak ~unu yaz~yordu. Hangi ko~ ullar alt~ nda olursa olsun say~ca
az olan askerler aralar~ nda hüküm süren düzen ve s~ k~düzen sayesinde
hiçbir de~eri olmayan y~~~ nlar~~yenilgiye u~rat~rlar. K~sacas~~ sadece iyi bir
yöntem ve s~k~ düzen sayesinde bu ulusun Lejyonlan dünyaya egemen oldu. Ba~lang~ çta bir avuç olan bu insanlar~ n, sürü gibi olan Galyahlan,
Mirmidonlar~ n kendileri için bir dev olan Almanlan yenilgiye u~ratmalar~~
s~ k~düzen olmaks~z~n dü~ünülebilir mi? E~er bu örnekler yeterli de~ilse
ulusumuzun tarihi bize di~erlerini de verecektir. ~spanyollar~n her zaman
sadece say~~ bak~m~ndan de~il fakat kuvvet bak~m~ ndan da bizden üstün
olduklar~~ söz götürmez bir gerçektir. Biz her zaman hile ve zenginlik bak~mlar~ ndan da Afrikal~ lardan geride bulunuyoruz. Greklerin bizden daha
sak~n~ ml~~ ve düzenbaz olduklar~ na da kimsenin ~üphesi yoktur. Bununla
birlikte biz, askerlerimiz için sa~lam bir s~k~düzen uygulayarak bütün bu
üstünlükleri dengeledik. Hattâ bir süre sonra da onlar~~ geride b~rakt~k.
Söyleme~e cesaret edece~im gibi hukuk ve di~er bilimler yan~nda sava~~
tekni~inin ö~retildi~i okullar da vard~. Burada her gün de~i~ik e~itimler
yapt~nhyord~~ . Böylece genç askerler dayan~ kl~~ bir hale getiriliyor, sava~a
al~~~yorlard~ . Görevlerini tam olarak yapmayanlar a~~ r bir biçimde cezaland~ nl~ rd~. Bu, amaca ula~man~ n en güvenilir yoludur. Sava~~tekni~ini
mükemmel bir biçimde kavrayan biri onu büyük bir inançla uygulard~.
Ald~~~~ e~itim ve elde etti~i bilgiler, onun cesaretine taze kuvvetler katard~.
Marcellus, Kartacal~larm generali Annibal'~ n ordusunu tamamen yenilgiye u~ratm~~t~.
Tit. Quint. Flaminius, Epir'de Doctolophe sava~~ nda Makedonya k~ ral~~ Filip'e kar~~~
büyük bir zafer kazanm~~t~ .
36 Num. Aci Glabrion, Suriye k~ ral~~ Antiochus'u Asya'ya kaçmak zorunda b~ rakm~~t~.
Scipion onu izledi ve tekrar yenilgiye u~ratt~.
37

imparator Valentinien ad~ na yazd~~~~Sava~~tekni~i ile ilgili kitab~ nda.
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~u sözler art~ k yanl~~~de~ildir: Zaferi, çarp~~mas~rn bilmeyen insan ytinzlanndan çok, sava~a iyi haz~rlanm~~~küçük bir ordu kazan~r. Onlann aras~nda karga~al~k ve boz,gunculuk ba~lay~nca savunmas~zca &Imam av~~olurlar. E~er dü~man~ m~za sava~~açmak istiyorsak, yenilmez imparatorumuza yeni kuvvetler
olu~turmas~~ ilham~n~~ vermesi için bütün gücümüzle Tanr~'ya yakarmal~y~ z.
Özenle seçilecek ve iyi bir e~itimden geçirilecek bu gençlik k~sa bir süre
sonra, bu geni~~dünyay~~ fetheden eski askerlere e~it bir düzeye gelecektir.
Efendimiz ön yarg~yla hareket etmesin. Ona, anlatt~~~m bu gelenekler yararl~~ oldu~undan, ayakta kalmas~na izin vermesi yarars~z oldu~u anla~~l~r
anla~~lmaz hemen yürürlükten kald~ rmak gerekir. Bana öyle geliyor ki
buyru~unuz alt~ndaki halklar~n nas~l mutlu olaca~~n~~ ara~t~ nrken bunun
ancak yeni kurumlar olu~turmak ve eski kurumlar~~ canland~rmakla sa~lanaca~~na büyük bir titizlikle dikkat etmelisiniz. Saltanat~ n~z~~ ölümsüz k~lacak olan da budur. Ne kadar önemsiz olursa olsun yap~lan giri~imler ba~lang~çta her zaman zor görünür.Fakat yeni milis kuvvetleri olu~turmak
için sava~~tekni~ini iyice kavram~~~sa~duyulu insanlar~~ seçmesini bildikten
sonra art~k bu i~te zorluk kalmayacakt~r. Bunlar dü~manla kar~~la~madan
önce sava~mas~n~~ bileceklerdir. istenildi~i zaman harekete geçmeye haz~ r
olacaklard~r. Sava~~n kesin sonucunu belirleyen ö~eler kesinlikle asker say~s~~ ve bu askerlerin orduya kat~ld~klar~~ zamana ba~l~~ de~ildir. Bu sonuç;
hareket, dikkat ve silahl~~ olarak sürekli yap~lan e~itimle ilgilidir.
Söyledi~im gibi k~ rsal kesimde oturanlar, sava~ mak aç~s~ ndan bana dier
insanlardan
daha uygun görünmektedir. Çünkü yorgunlu~a, güne~in
~
k~zg~nl~~~ na, so~u~un sertli~ine al~~m~~~olan bu insanlar asla s~~~nacak bir
yer aramazlar. Saf olan bu insanlar, ç~lg~n ve kösnül bir ya~ant~n~n zevklerini tatmad~ klar~~ gibi tarlalar~nda gördükleri a~~r i~lerden de ~ikayet etmemekte ve memnun görünmektedirler. Çukur kazmas~ n~, k~ l~ç kullanmas~ n~~
da bilirler. Zaten ~uras~~ aç~kt~ r ki Ottimiin yakla~t~g~ndan daha az korkan kimse
ya~am~n zevklerini daha az tan~yan kimsedir.
~imdi dev~irmeyi tasarlad~~~m~z askerlerin hangi ya~ta olmalar~~ gerekini
ti~ inceleyelim. Bu konuda eski gelenek ve göreneklere uymak istiyorsak bu ya~~n ancak on be~~olmas~~ gerekir. En fazla bu ya~~olmal~d~ r. Nesneler bu ya~ ta zihin üzerinde etkisini çarçabuk gösterirler. Derin bir biçimde i~lenmi~~olarak yerle~irler. Kald~~ ki y~llar~ n hantalla~t~nlmas~ ndan
önce vücut için gerekli olan her türlü beden e~itimini de bu ya~ta yapt~ rmak gerekir. Bir sava~ç~~ hafif ve çevik oldu~u zaman silah alt~ nda daha
al~ ml~~ görünmektedir.
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Salluste'un dedi~i gibi gençler aras~ndan seçim yapmak gerekir. Eskiden, silah ta~~maya gücü yeter yetmez toplanan bu gençlere en zorlu e~itimler yapt~ nl~yordu. Zaman~~ geldi~inde, vaktini i~siz güçsüz olarak geçirdi~inden ötürü pi~manl~ k duyaca~~~yerde bir askerin ilk y~llar~ nda ve tam
s~ ras~nda kendini e~itmesi daha iyi de~il midir? Üstelik yüzeysel ve k~sa
bir ara~t~rma sava~~tekni~i için yeterli de~ildir. Onun bütün inceliklerini
kavramak için uzun zamana gereksinim vard~r. i~te bunun ana çizgileri:
~yi bir askerin yaya ve atl~~ olarak sava~mas~n~, ok atmas~ n~, kalkan~n~~
z~ rh~ n~~ ku~anmas~n~, gerekli hareketler için zaman~n~~ ayarlamas~n~, bulundu~u yeri asla terk etmemesini, s~ras~ndan ç~kmamas~n~, uza~a at~~~yapmas~n~, yak~n mesafede dö~ü~mesini, siper kazmas~ n~, çad~r kurmas~n~,
dü~man~n~ n kendisine yönetti~i sald~nlan püskürtmek için kalkan~n~~ iyi
kullanmas~n~~ ayn~~ zamanda rakibinin sald~r~lar~ n~~ savu~turmas~n~~ bilmesi
gerekir. Bir asker bütün bu konularda e~itildi~i zaman art~k onun sava~a
gitmesinden korkmay~n~z. Dü~man~~ ne kadar korkunç olursa olsun böyle
bir askerin sald~ r~ya geçti~ini ya da kendini savundu~unu görmekten mutluluk duyacaks~n~z. Fakat bizim yeni milislerimizi toplamakla görevlendirilecek olan~n; seçece~i kimsenin gözlerinde, yüz görünümünde, beden yap~s~nda her askerde bulunmas~~ gereken bütün nitelikleri arayacak kadar
dikkatli olmas~~ gerekir. T~pk~~ hayvanlarda oldu~u gibi insanlar~ n da de~eri
bir tak~m d~~~belirtilerle kendini göstermektedir. Silah kullanmak için seçilecek genç adam~n bak~~lar~~ keskin, ba~~~dik, gö~sü geni~, omuzlan güçlü,
parmaldan iri, kollar~~ uzun, karn~~ göbeksiz, bacaklar~~ ya~s~z ayaklar~~ ince
olmal~d~ r. Bu nitelikleri ta~~yan bir adam~~ buldu~unuz zaman art~k onun
boyuna bakmay~n~z. Kuvvetli ve gürbüz bir asker, orta boylu dahi olsa,
uzun boylu bir askerden her zaman daha çok i~e yarar.
~imdi içlerinden asker seçilebilecek ya da seçilemiyecek mesleklere geçelim. Ku~çu, bal~kç~, pastac~, dokumac~~ ve kad~n ticaretiyle u~ra~anlann
askere al~nmas~ndan yana olmad~~~ m~~ dü~ünüyorum. Buna kar~~l~k çilingir, nalbant, dülger, marangoz ve büyük ba~~hayvan avc~lann~n al~nmas~~
gerekir. Bunlar genellikle kuvvetli olduklar~~ kac~ar cesaretlidirler. Bundan
ötürü tercih edilmelidirler. Devletin en güçlü dayana~~~böyle insanlard~r.
Romal~lar böyle dü~ünüyorlard~. Onlar, sars~lmaz temellere dayanan imparatorluklar~n!, ~an ve ~ereflerini; askerlerini seçerken gösterdikleri titizli~e borçludurlar. O halde bu seçimin, ay~r~m gözetmeksizin rastgele birinin yapabilece~i önemsiz bir i~~olarak dü~ünülmemelidir. Tam tersine bu
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i~, son derece önemlidir. Romal~lar aras~nda Sertorius 38 bu konuda en
fazla övülme~e de~er bir görevli olarak seçkin bir yer tutmaktad~r.
Eyaletlerimizi korumakla görevlendirdi~imiz, can~ m~z ve mal~m~z~~ kendilerine emanet etti~imiz bu askerlerin ayn~~ zamanda iyi bir e~itimden
geçmeleri de zorunludur. Dürüstlük ve yüce duygular her zaman iyi bir
asker yarat~ r. Onur, kendisini geri çekilmekten al~koyar ve onu her zaman
ba~ar~ya ula~t~r~ r. Zira yumu~ak bir yüre~i, alçak bir ruhu e~itmek, yeti~tirmek neye yarayacakt~r? O karargâhta yanl~zca ücret almak ve onu harcamak için bulunacakt~ r. Bu sonuç, su götürmez derece aç~kt~ r. Karars~z
bir biçimde askere al~nm~~~bir kimseden yumurta kap~ya geldikte onun
büyük bir de~ere sahip oldu~unu gösteren i~aretler beklenmemelidir.
En u~ursuz deneyler bize, bir askerin seçilmesi ve yeti~tirilmesinin ne
kadar önemli oldu~unu göstermektedir. Çünkü uzun bir bar~~tan yararlanarak bu iki noktaya yeterince dikkat edilmemi~, sava~~zaman~~ gelip çatt~~~nda oldukça kötü kuvvetlerimizle birlikte bizler her zaman yenilmi~izdir.
Aldat~c~~ bir güvenlik içinde bulundu~umuz ~u s~ralarda bile en iyi subaylar~= bütün askeri e~itimi b~rakarak kendilerini tamamen ev i~lerine vermi~~bulunmaktad~ rlar. Bunlar~n askerleri de u~ak olarak onlara hizmet etmektedirler. Bu sayede askerler hizmetten ve e~itimden ba~~~~k tutulmaktad~rlar. Bir arkada~~olarak görece~i yerde kendisini sürekli olarak hor
gören ve u~ak gibi kullanan bir subaya, sava~~zaman~ nda bu asker hangi
gözle bakacakt~r?
~uras~~ su götürmez bir gerçektir ki silah alt~ na almak istedi~imiz ve
kendilerini yeni bir yöntemle yeti~tirmek istedi~imiz kimseleri seçmek i~i;
son derece dikkatli, oldukça sak~n~ml~~ ve sava~~tekni~inde büyük bir deneyimi olan kurullara emanet edilmelidir. Bütün bu nitelikleri kendinde toplam~~~böyle insanlar~~ bulman~n güç oldu~unu biliyorum. Asla bilemeyece~i bir ~eyi ba~kalar~ na kim ve nas~l ö~retebilir? ~~te bizim durumumuz
budur. Atalar~m~z~n ve bizim o kadar uzun y~llardan beri içine dald~~~m~z
uyu~ukluk, eski askeri e~itimlerimizi bize ihmal ettirdi ve tamamen unutturdu. Ne kadar büyük bir yanl~~l~k yapt~ k? Niçin Lakonyal~lar~~ taklit etmiyoruz. Son sava~lar bize bu konuda yeterince f~rsat verecektir.
" Q. Sertorius, büyük bir asker oldu~u kadar iyi bir hatip idi. Marius'un taraf~nda
yer ald~~ ve uzun süre Sulla'ya kar~~~büyük bir cesaretle dö~ü~tü. ispanyollar onu talihine
uygun olarak Romal~lann Annibal'~~ olarak adland~rm~~lard~r. Dostlanndan birinin verdi~i
ziyafet s~ras~nda sofrada katledilmi~tir.
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Son derece bilge olan bu insanlar ilk konu~land~ klar~~ andan itibaren
sava~taki bütün geli~meleri büyük bir dikkatle izliyorlard~. Bir çoklar~ n~ n
dü~ündü~ü gibi kahramanl~~~~ya da basit bir raslanuy~~ birbirine mal etmiyor, ba~ar~lar~n ve kay~ plar~ n nedenlerini özenle ara~t~ r~yorlard~. Bunlar
her~eyin sava~~tekni~inden, iyi ya da kötü bir düzenden silah kullanmada
askerlerin elde etti~i az ya da çok s~ k~düzenden kaynakland~~~ n~~ gördüler.
O zamandan itibaren harp okullar~~ açt~lar, gençli~i yeti~tirmek ve e~itmek
için usta hocalar buldular. Bu adamlar ne kadar övülmeye ve hayranl~ k
duyulmaya lay~ kt~ rlar. Çünkü onlar~n ilerletmek için büyük bir çaba
gösterdikleri bu sanat olmasayd~~ di~er bütün ~eyler yok olup gitmeye maküm olacakt~. Kendilerinin yolundan giden Romal~lar, onlar~ n bütün askeri yöntemlerini alarak yaz~l~~ kurallar haline getirdiler.
Bu iki örnek, iyi e~itilmi~~birliklerin daha az e~itim görmü~~kuvvetlere
kar~~~ne kadar üstün oldu~unu size kan~tlamak için yeterlidir. Lakonyal~lann generali Xantipe", Attilius Regulus'un komuta etti~i Roma ordusunu kesin bir yenilgiye u~ratm~~~ve onu tutsak alm~~t~. O zamana kadar
hep Kartacal~lan yenen Attilius'un üstünlü~ü hile ve oyunlar~ ndan ileri
geliyordu. Tek bir meydan muharebesinde Xantipe, bu uzun sava~lara
son vermi~tir.
Italya'ya girmeyi kafas~ na koymu~~olan Annibal, bu tasar~s~ n~~ aç~~a
vurmadan önce kuvvetlerini iyice düzenlemek ve s~k~düzen alt~ na almak
için Lakonyal~lardan sava~~tekni~inde iyice pi~mi~~insanlar istedi. Bu ak~ll~ca önlemleri sayesindedir ki o say~ca kendisinden üstün olan Romal~ lar~~
defalarca ezdi. Dü~üncelerimizi en güvenilir bir biçimde ortaya koyan
özdeyi~leri ~öyle s~ ralayabiliriz: Bar~~~isteyen her zaman sava~a haz~r olmal~d~ r.
Dü~man~~ yenmek için ~yi e~itilmi~~sa~lam kuvvetlere sahip olmak gerekir. Zafer asla raslant~lara ba~l~~ de~ildir. Sava~~tekni~inde en ileri olanlar zafer kazamrlar.
Hiç kimse, kendisinden daha güçlü bildi~i bir dü~mana sald~racak kadar gaZiipek
Annibal'in kendi ordusu içinde uygulanmas~n~~ istedi~i yeni s~k~düzen
için gerekli olan yöntem i~te ~öyle idi: K~~~n süvarileri e~itmek için ortal~~a kum, saz, sap ve saman serpiliyordu. Ya~~~lar ve ~iddetli rüzgârlar ova" Lakonyahlarm generali olan Xantipe, Romahlann birkaç kez yenilgiye u~ratm~~~olduklar~~ Kartacal~lar~ n yard~ m~ na ko~tu. Bu adam, Büyük ~skender kadar yi~it ve cesurdu.
O, birçok kar~~la~mada Romahlan bozguna u~ratarak Kartaca Cumhuriyeti'nin
özgürlü~ünü kurtarm~~~ve huzurunu sa~lam~~t~ r.
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da yayalar~ n e~itim yapmalar~ n~~ engelledi~i zaman siperler kaz~l~yordu.
Sadece so~uk oldu~u zaman atl~~ ve yaya askerleri aç~ k araziye ç~kar~l~yordu. Bu yöntem sayesinde hiçbir ~ey bunlar~n e~itimini engellemiyordu.
Askerlerin cesaretlerinin azalmas~ ndan ve vücutlar~ n~n hantalla~mas~ndan
korkmaya gerek yoktu. Bu geleneklere ba~l~~ kal~ n~z ve ~unlar~~ da buna ekleyiniz: Bar~~~zaman~nda askerlerinize sava~~oyunlar~~ yapt~ r~n~z. Ormanlardaki a~açlar~~ onlara kestiriniz. H~zl~~ yürümelerini sa~lay~n~z. Silahl~~ olduklar~, s~rtlar~ nda çantalan bulundu~u halde ko~turunuz. Nehirleri yüzerek
geçmelerine çal~~~ n~z. Böylece onlar~, sava~~s~ras~nda kolayca üstesinden
gelebilecekleri ve yapabilecekleri i~lere bar~~~zaman~nda al~~t~ rm~z. Fakat
hangi zaman ve hangi ko~ullar alt~nda olursa olsun elinizin alt~nda bulunan düzenli birlikleri ya da milisleri e~itmeye asla ara vermeyiniz. Sava~a
iyi al~~t~ r~lm~~~ve iyi e~itilmi~~bir asker ancak çarp~~mak için soluk al~r.
Al~~k~n olmayanlar dö~ü~ten kaçar. Kalabal~ k fakat düzensiz bir ordudan
çok iyi e~itilmi~~küçük bir orduyla zafer kazanmak daha güvenilir bir yoldur. Askere e~itim yapt~ rmaktan vazgeçilir ve silah kullanma al~~kanl~~~~yitirilirse köylüden hiçbir fark~~ kalmaz. Çünkü her ikisinin de yetene~i sava~a elveri~li de~ildir.
Bu konuyu art~ k daha çok uzatmak istemiyorum. Benim bir yana b~ rakt~~~m konulardan hiçbir ~eyi eksik b~rakmayarak bütün ayr~ nt~lar~yla
anlatan bilgin ki~ i Vegece'den okumak olanakl~d~r. Ben yaln~zca konuyu
bir sonuca ba~lamak için bir iki noktay~~ belirtmekle yetinece~im.
E~er iyi bir kuvvete sahip olmak istiyor ve ordulanm~z~~eskiden oldu~u gibi güçlü bir biçimde görmek isteyecek kadar üzerlerinde titriyorsak
askerlerimizi seçerken gösterdi~imiz özeni onlar~~ yeti~tirirken de göstermeliyiz. ~nsanlar~~yozla~t~ ran sava~~duygusu de~ildir. Lakonyal~lann, Adnanlar~n ve Marshlann içinde do~up ya~ad~klar~~ ildimin erdemleri de tükenmi~~de~ildir. E~er hiçbirimiz bu büyük insanlara benzemiyor ve hiçbir de~er ta~~m~yorsak bu, uzun süren bir bar~~~n sa~lad~~~~güvenli~in bizi aylakl~~a, tembelli~e sürüklemi~~olmas~ndan ileri gelmektedir. Birçok kimse
yaln~z sivil i~lerle u~ra~t~~ ve askerin e~itimi gittikçe savsakland~. Bu alanda
bir rekabete de giri~ilmedi ve sonunda toptan unutuldu.
Romanlar Birinci Pön sava~~ndan sonra öyle bir tutum içine girdiler
ki yirmi dört y~ll~k bir bar~~~dönemi kendilerine silah kullanma al~~kanl~~~n~~ unutturdu. Kendilerini kapt~ rd~klan i~siz ve güçsüzlük, umursamazl~ k,
Marsblar, Ren boylannda oturan Cermen budunlanndan biriydi ve bunlar oldukça
sava~ç~~ bir kavimdi.

"TÜRKLERE KAR~! SAVA~~TASARISI"

1 45

onlar~n cesaretlerini o kadar gev~etti ki o zamana kadar y~~~nla ulusu yenilgiye u~ra~m~~~olan Romal~lar ikinci sava~ta Annibal'a kar~~~direnemediler. ~lk sava~larda sürekli olarak bozguna u~rad~lar. Generalleri öldürüldü.
Ordular~~ da~~t~ld~. Fakat bu yenilgilerle kendileri de yenme sanat~n~~
ö~rendiler. Sava~a al~~t~lar, kuvvetlerine çekidüzen verdiler. Silahl~~ e~itimler yapt~lar.
O halde asker olmak için gençleri seçmek ve onlar~~ sava~~sanat~nda
iyi e~itmek gerekir. Fakat bu gençlerin kendi aram~zda seçilmesinde oldukça büyük yararlar vard~r. Masraflar~n~~ yüklenerek d~~ar~dan getirti~imiz ve yaln~z para u~runa sava~acak olan yabanc~lara göre bize daha ucuza mal olacakt~r.
Romahlann e~itim yapmaya ve askeri s~k~düzene ne kadar çok önem
verdikleri Vegece'in 41 yaz~lar~ nda ve bunlarla uyum içinde bulunan tarihçilerin eserlerinde aç~kça görülmektedir. Romal~lar bu konuda sadece
Persleri, Makedonyahlan ve tarihte iyi bir nam ve de~er b~rakm~~~olan di~er bütün uluslar~~ taklit etmekten ba~ka bir ~ey yapm~yorlard~. Sava~~sanat~nda dünyan~n en deneyimli insan~~ olan Ksenophon'un 42 yazd~~~na
göre Büyük Kurus'un sava~~tekni~i bak~m~ndan seçti~i ve e~itti~i askerlerin Romal~lardan hemen hemen hiçbir fark~~ yoktu. Bu prens bütün Do~u
imparatorlu~unu k~sa sürede fethetmenin yolunu burada buldu. i~te bu
büyük yazarlardan biri olan Arrian 43, kendi adamlar~n~~nankörlükle suçlayan iskender'e ~unlar~~ söyletmektedir:
"Babam Filip sizi koruyuculu~u alt~na ald~~ ve sizleri uyruklan aras~na
katt~. Siz daha önce ba~~bo~~dola~~yor, serseriler gibi geziyor ve her ~eyden
yoksun bulunuyordunuz. Ço~unuz derilere bürünmü~~çobanlard~n~z ve
o denli herkesin hedefi haline gelmi~tiniz ki bu derilere sahip olabilmek
için ~lliryal~larla, Triballarla ve bütün Trakyal~~ kavimlerle, bütün kom~ula41
Vegetius, Istanbul'da do~mu~~ve imparator Valentianus zaman~nda ya~am~~t~r. Bu büyük adam, Romahlar~n askeri düzenine ili~kin mükemmel eserler yazm~~t~r.
42

Ksenephon Atina'da do~du. Sokrates'in ö~rencisi oldu. Hem filozof, hem sava~ç~,
hem de tarihçi olarak ün yapt~. Çok say~da eseri vard~. Bunlar~n içinde en tan~nm~~~~ Kurus'un karde~i Artaxer~ces'e kar~~~sava~lar~n' anlatan Onbinlerin Dönü~ü (Anabasis)'dür.
Kendisi o denli sürükleyici idi ki Attika'n~n Ansi olarak üne kavu~mu~tu.
43 Arhanus, Izmit'te do~mu~~ve Epitecte'in ö~rencisi olmu~tur. Geni~~bilgisiyle kendisini kabul ettirmi~~ve konsüllü~ü kadar yükselmi~ti. imparator Markus Aurelius zaman~nda
Cumhuriyetin ilk s~rada yer alan görevlilerinden biriydi. Pek çok tarih yazm~~t~r ki bunlar
aras~nda Büyük ~skender Tarihi, ad~n~n ölümsüzle~mesi için yeterlidir.

Belleten C. LVII, 10
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r~ n~z olan bu korkunç da~l~larla sava~man~z gerekiyordu. Babam sizleri
ovalara indirdi, verimli topraklara yerle~tirdi. Üstünüzü örten bu derilere
kar~~l~ k size güzel giysiler giydirdi. Sopalar~ n~z yerine size ta~~man~z için
silahlar verdi. Kom~ulann~za kar~~~kendinizi koruyacak duruma gelmeniz
için bunlar~~ kullanmas~ n~~ size ö~retti. Oturdu~unuz yerlerdeki durumunuzu güçlendirmek, buralar~ n do~al tahkimat~ ndan yararlanarak silahlar~ n~z~ n gücünü artt~ rmak becerisini size sa~lad~. Siz bütün bu lütuflan unutarak, vb...
Buradan kolayca anla~~laca~~~gibi Makedonyal~~ krallar~ n, imparatorluklar~ n~ n sa~lam temellerini atmak için kulland~klar~~ askerler kaba insanlar, da~l~ lar ve çobanlar olmu~tur. Bunlar~~ iyi birer asker olarak yeti~tirmek için s~k s~ k e~itim yapt~nyorlard~. Bu kan~ tlara Sicilyal~~ Diodore'un
da tan~ kl~~~~ekleyece~im. Bu yazar~ n dedi~ine göre söz konusu birlikler
içinde s~k~düzeni sa~lamaya karar vermi~~olan Filip, onlara ancak kullanabilecekleri, ta~~yamayacaklar~~ kadar a~~r olmayan silahlar veriyordu. Daha
sonra kendilerine bütün askeri e~itimleri yapt~ nyordu. Üstelik o falanj ad~n~~ verdi~i, her zaman Makedonyal~lara özgü olan oldukça sa~lam bir piyade s~n~f~~ yaratt~. Bunlar~~ t~pk~~ Truva ku~atmas~ na kat~lan büyük askerler
gibi e~itti.
Diodore, iyi yeti~tirilmi~~kuvvetlerin az e~itilmi~~olan kuvvetlere olan
üstünlü~ünü, iskender'in ünlü Halikarnossos ~ehrini nas~l ku~att~~~n~~ anlat~rken aç~ klamaktad~ r.
Onun anlatt~~~ na göre Makedonyal~~ ya~l~~ askerler bütün ya~amlar~~
boyunca a~~r i~lere al~~mak için çal~~maktan, tehlikeli i~lere at~ lmaktan ve
Filip'in bayra~~~alt~nda çarp~~arak zaferler kazanmaktan geri kalmad~lar.
Onlar her f~rsatta yenme~e al~~m~~lard~. Bunlar sadece deneyler sayesinde
sava~lar~~ kazand~lar; sürekli bir inceleme sayesinde sava~~tekni~ini ö~rendiler; kuvvet ve de~er bak~m~ ndan di~er bütün uluslar~~ geride b~ rakt~lar.
Onlar aras~ nda ne büyük bir s~ k~düzen vard~ ! Yeniyetme askerlerin
dü~man göründü~ü zaman titremeleri halinde eskiler onlar~~ en ac~~ bir dille, korkakl~kla suçluyorlard~. Diodore anlat~m~ n~~ sürdürerek Halikamassos'un ku~at~ld~~~~ s~ rada buray~~ savunan Karyal~lar öyle yaman bir huruç
hareketi yapt~lar ki herkes bir süre sonra ~skender'in ku~atmay~~ kald~raca~~n~~ san~yordu. Fakat son derece iyi e~itilmi~~ve öylesine al~~m~~~olan Makedonyal~~ askerler hemen toplan~yor, saflann~~ s~kla~t~ nyor, kalkanlar~n~~
birbirine geçirerek dü~man~n üzerine öyle ~iddetle sald~r~yorlard~~ ki sava~~
alan~ nda ölmeyenler canlar~ n~~ ~ehre atarak zor kurtanyorlard~. Bunlar
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bütün Do~u'yu fetheden askerlerdi ve Büyük ~skender onlar~ n kahramanl~~~~sayesinde o kadar büyük ~an ve ~eref kazand~.
Fakat hâlâ çekingen insanlar~ n seslerini yükselttiklerini görüyorum.
Bunlar~ n; geleneklerin zamanla de~i~ti~ini ve eski al~~kanl~ klar~ n bugünkünden farkl~~ oldu~unu, eskiça~~n mezara gömdü~ü bu kurallar~~ canland~ rman~ n akla ayk~r~~ oldu~unu ve bizim ça~~m~ za uygun de~erler yaratmam~z~ n gerekli oldu~unu söylediklerini i~tiyorum...Böyle dü~ünmek oldukça saçmad~ r. Bizden çok uzak zamanlarda do~ru ve yararl~~ olan bir
~eyin ça~~m~za da uygun olaca~~~aç~ kça sezilmektedir. Ben sadece ~imdiki
durumuzu, e~er yapabilirsem, birazc~ k sa~duyu sahibi olan bir insan~n
gözleri önüne serme~e çal~~aca~~m. Ona, yeniden yap~lmas~~ gereken i~in
kayna~~n~~ ve ilkesini aç~kça gösterece~im. Her ~eyi aç~ k seçik sergiledikten
sonra, bana kar~~~ ç~ kanlara bir soru sormakla yetinece~im. Diyece~im ki
ba~kalar~n~ n görü~lerini reddedecek ve çürütecek kadar bilge ve ayd~ n oldu~unuza inand~~~n~z sizler; bizi mahveden hastal~klar~~ iyile~tirmek için
neden ak~l vermiyorsunuz? Niçin hareketsiz kal~yorsunuz? Dü~üncelerdeki
geli~me yetersiz midir? Al~~kanl~ klann~n ve geleneklerinin tutsa~~~olan bu
insanlar, belki de s~ k~düzenleri bizden farkl~~ oldu~u için Türklerin iyi asker olmad~klar~n~~ ileri süreceklerdir. E~er böyle dü~ünüyorlarsa onlar~ n
yan~ ld~~~ n~~ göstermek, gözlerini açmak benim için kolayd~r. Dünyan~ n her
kö~esine korku salan ve say~s~z zaferler kazanan Türk gibi bir askerin seve
seve övgüsünü yapaca~~m. San~yorum ki buna iyi bir asker gözüyle bak~ lmal~~ ya da hiçbir zaman öyle kabul edilmemelidir.
Bu asker, eskiden Romal~larda oldu~u ve bizde de olmas~n~~ istedi~imiz biçimde seçilir, dev~irilir ve e~itilir. Bulunabilecek tek ay~r~m ~udur ki
Türkiye'de oldukça s~ k görülen bir uygulamaya ba~l~~ kal~ narak asla askerin kökenine bak~lmaz ve kimi zaman en a~a~~~s~ n~ ftan da olabilir.
Türklerin ak~nc~~(—alcange) dedikleri ve daha çok zorunlu hallerde kulland~ klar~~ gönüllülere gelince; benim üzerinde durmak istedi~im askerler
bunlar de~ildir. Türkler de t~pk~~ benim gibi bunlara fazla önem vermemektedirler. Burada sürekli silah alt~nda bulunan, sultanlar~n kendilerini
kap~~ halk~~ aras~ na alaca~~~dü~üncesiyle sava~larda durmaks~z~n sivrilmelerine yard~mc~~ olacak f~rsatlar pe~inde ko~an askerler" söz konusudur.
Padi~ah her y~l imparatorlu~un bütün eyaletlerine, H~ristiyan olarak
do~mu~~erkek çocuklar~n üçte birini ya da dörtte birini dev~irmek için ça" Yeniçeriler ya da Kap~ kulu askerleri.
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t~u~la~~(—Chiaoux) gönderir. Dev~irmeler Istanbul'a geldi~i zaman en
yürekli olanlar, en çok yetenekli görünenler padi~ah, pa~alar ve yüksek
düzeydeki devlet adamlar~n~ n saraylannda hizmet etmek için seçilirler. Di~erleri al~~~ld~~~~üzere, bunlar~~ sat~n almak için k~rsal kesimden ve eyaletlerden gelen mü~terilerin bulunduklar~~ bir meydana götürülür. Herkes bu
çocuklardan kendisine en uygun dü~enini bir alt~n(—&u) ödeyerek sat~n
al~r. Fakat her ~eyden önce dev~irmelerin her ya~ta tan~nmalan için adlar~,
ülkeleri, anne ve babalar~n~n durumlar~ yla kendilerinin belirgin özellikleri
resmi bir sicile kaydedilir. Böylece bu çocuklar~~ sat~n alan kimse ister
köyde ister ~ehirde otursun, yine de denizleri a~~p Anadolu'ya gidecek ve
onu evine yerle~tirecektir. Diyece~im ~u ki adam, bu çocu~u diledi~i yere
götürebilir, köle gibi kullanabilir ve her türlü a~~r i~te çal~~t~nlabilin Bu
gençlere g~ da olarak ekmek, su verilebilir; kimi zaman da biraz ha~lanm~~~
et, meyva ya da sebze yedirilir. Onlar ancak zaman~n yol açabilece~i a~~nmalara oldukça dayan~kl~~ elbiseler giyerler. Onlar~ n islam dininin kurallar~na göre yeti~tirilmelerine büyük özen gösterilir. Bu çocuklar böyle
büyürler, ya~am~ n zevklerini, baba oca~~nda tad~lan mutluluklan bilmeden büyürler. Güçlü, gürbüz ve her çe~ it angaryaya dayan~kl~~ insanlar
olurlar. Devletin bu gençlere gereksinimi oldu~u zaman bulan sat~ n alan
kimselerden geri ister. Çünkü bunlar~~sat~n alm~~~olanlar sadece birer mutemettir. Bir çe~it toplu çal~~ ma olan buralardan Yeniçeri ortalar~na
götürülürler. Yeniçeri oca~~ na giren birine önce ayda yaln~ z bir duka ödenir 45; bir süre sonra biraz fazla kimi zaman da daha az ulufe verilir. Yeni
bir asker için bunun yeterli oldu~u san~l~n Fakat girdi~i ko~u~ta daha rahat ya~amak isteyen bir asker, yemek yapmak, odan~n di~er hizmetlerini
yerine getirmek ko~uluyla arkada~lar~~ onu bedava beslerler. Buna kar~~l~k
silah kullanmada en usta olan biri onu e~itir ve sava~~tekni~iyle ilgili her
~eyi kendisine ö~retin Bu k~~lada belirli bir ilerleme gösterdikten sonra,
kahramanl~~~n~~ kan~tlayacak bir f~ rsat beklemesi gerekir. Acemilikten kurtuldu~una karar verilince art~k kendisine di~er Yeniçerilerin ald~~~~kadar
bir ulufe ödenir 46. Bu umut, bu istek kimi zaman bu acemi askerleri
o kadar yüreklendirir ki bunlar en eskilerden de~erli olduklar~n~~ kan~tlaBu ücret, ayl~ktan çok bir çe~it ikramiyedir. Çünkü bu asker paras~ z beslenir ve padi~ah giyecek masraflar~ n~~ dahi üstlenmi~~bulunmaktad~r.
" Bir Yeniçerinin ayl~k ulufesi 8 dukad~ r. Çevrenin notu: Ocak defterine yaz~lan bir
Yeniçeriye iki akça yevmiye verilir, terakkiye göre gündelik artard~. Bu, XVI. yüzy~l sonlar~na kadar 8 akçaya kadar ç~km~~t~ r (Ismail Hakk~~ Uzunçar~~l~, Osmanl~~Devlet: te~k~lat~ndan
Kap~kulu Ocaklar~, I. Ankara, 1943, 412).
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mak için oldukça çarp~ c~~ hareketler yaparlar: Kimi zaman bunlar~ n kendilerini gösterdikleri anda bir üst dereceye yükselecek kadar yetenekli olduklar~~ kabul edilir. Bunlar hemen kendi bölüklerinden birinin ba~~na getirilir
ve Türklerin Sipah~" olarak adland~ rd~ klan bu askerler padi~ah~ n özel koruyuculuk hizmetinde yerini al~ r ve ona refakat ederlerdi.
Bu çocuklardan sat~ lmam~~~ve Enderun'a girememi~~olanlar Istanbul'da kal~ rlar ve çal~~abilecek ya~a gelinceye kadar bütün giderleri padi~ah taraf~ ndan kar~~lan~ r. ~ leri bir ya~a geldikleri zaman çe~itli i~lerde çal~~ t~nl~dar. Kimileri caddeleri temizler, kimileri de ta~, a~aç, kiri~~vb. ta~~yarak in~aat i~lerinde hizmet ederler. Ya~amak isteyen herkes çal~~mak zorundad~ r. Olgun bir ya~a geldiklerinde bunlar, kara ya da deniz kuvvetlerine kat~ l~ rlar.
Hükümdar~ n çe~itli hizmetleri için seçilenlerin gelece~i, bütün bunlar~ n yazg~s~ ndan oldukça farkl~d~ r. Imparatorlu~un belli ba~l~~ yöneticilerini
bunlar olu~turur. Talihleri, yetenekleriyle birlikte onlar~~ en yüksek mevkilere kadar ç~ kar~ r. Yeniçeri a~alan her zaman bunlar~ n içinden ç~ kar. Di~erleri amiral, be~lerbeyi, vezir ve pa~a olurlar. Padi~ah zaman zaman k~zlar~n~~ bunlarla evlendirerek onlar~~ onurland~r~r.
~~te Türklerin askerlerini seçmek ve e~itmek için uygulad~ klar~~
yöntem budur: San~yorum ki onlar~n kahramanl~~~ n~~ ve yapt~ klar~~ fetihlerin ~a~~ rt~ c~~ bir ~ey olmad~~~ n~~ yeterince anlatt~ m, Bununla birlikte onlar~ n
yine ayn~~ ölçüde ba~ar~ l~~ olduklar~~ ba~ka yollar~ n da bulundu~unu söylemek yerinde olur. Fakat bunlar aras~ nda en geçerli olan~~ bu dev~irme sistemidir. Kimi zaman da askerlerini, kendi korsanlar~ n~ n yakalad~ klar~~ tutsaklar aras~ ndan ve bizimle yapt~ klar~~ sava~larda elde ettikleri kimseler aras~ ndan seçerler. Bunlar~ ; kendi yurtlar~ n~, dinlerini unutmu~~gibi
görününceye kadar uzun süre saray (—Sem~glio) dedikleri büyük evlere kapat~ rlar. Harem a~alar~~ bunlara Arapça (? böyle) ö~retir. Eski askerler, birinin gösterdi~i ba~ar~y~~ di~eri de gösterinceye kadar onlara silahl~~ e~itim
yapt~ r~ rlar. Daha sonra bunlar~~ al~~~ k olduklar~~ en uygun i~te görevlendirilmek üzere hapisten ç~ kart~ rlar.
Kimi zaman askerler, pa~alar 9 ve di~er beylerin ister parayla sat~ n
alm~~~olduklar~ , ister sava~ta tutsak ettikleri köleleri aras~ ndan da seçilir.
Bu pa~alar ve beyler bunlar~~ vermek zorundad~ r. Fakat bunlar~ n içinden
Bunlar muhaf~ z askerleridir.
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s~nanmam~~, gerek vücut gerek cesaret bak~ m~ ndan hiçbir üstünlük göstermemi~~olanlar~n da hangi i~e yatk~n olduklar~n~~ belirlemek gerekir.
Amaçlar~~ oldukça yararl~~ olan bundan daha olumlu bir tutumdan söz
edilemez. Tutsak edilmi~~y~~~nla Avrupal~~ tan~d~m. Bunlar tutsak oluncaya
kadar kendi ülkelerinde oldukça sefil bir durumda bulunuyorlar ve bundan kurtulmak için hiçbir çaba göstermiyorlard~. Türklerin iyi e~itimi ve
aralar~nda geçerli olan rekabet sayesinde bunlar~ n k~sa sürede büyük bir
geli~me gösterdiklerine tan~k oldum. öyle ki, bunlar, sadece iyi bir askerden geri kalmamak onuruna eri~mekle kalm~yor, di~er askerlere de çe~itli
al~~t~rmalar yapt~racak bir güce ula~m~~~oluyorlard~.Penceremden bakarken
bana s~k s~k yeni askerlere e~itim yapt~ranlar~ n kimler oldu~u gösteriliyordu. Yan~mdakilere bu adamlar~n aslen hangi ulustan olduklar~n~~ soruyordum. önce bunlar~n mutlaka ya Pard~, ya Belhli", ya da Gürcü' olabilece~ini san~yordum. Çünkü bu kavimler eskiden beri silah kullanmada
büyük bir üne kavu~mu~lard~. Fakat, bana; bunlardan birinin Macar, di~erinin H~ rvat, ötekinin Alman oldu~u söylendi~i zaman önce ~a~~rd~ m.
Ancak sonra kendime gelerek bunlar~n silah alt~nda gösterdikleri büyük
ba~anlann do~u~tan gelen yeteneklerine, ülkelerinde ald~ klar~~ e~itime ve
yapt~ klar~~ çal~~malara ba~l~~ oldu~unu kavrad~ m. Daha sonra dü~ünerek
bunlar~n bizde hangi mevkide bulunduklar~ n~n bilinip bilinmedi~ini ve
hangi i~le u~ra~t~ klar~ n~~ sordum. Bana verdikleri yan~ ta göre kimi bir mutfakta çal~~arak a~ç~~ yama~~~olmu~tur. Kimisi bir din adam~~ olarak yeti~mi~; kimisi de sanatç~~ olarak e~itilmi~tir. Fakat bütün bunlar~n hepsi sava~~
zaman~nda ya da ate~kes (ki buna pek uyulmaz) s~ras~nda tutsak al~ narak
~stanbul'a götürülmü~~ ~u ya da bu pa~an~n hizmetine girmi~tir...~a~k~ nl~~~m gittikçe artarak bu adamlar~ n nas~l yaman birer sava~ç~~ haline geldi~ini sordu~umda bunlar~n hizmetine girdikleri pa~alar~ n yan~ndaki silah~örler taraf~ ndan e~itildiklerini, k~sa sürede ustalar~n~~ geçecek kadar
büyük yetenekler gösterdikleri söylendi. Yine denildi~ine göre bunlar son
sava~larda o denli parlak ba~ar~lar elde ettiler ki bunun sonucu olarak
büyüklerin takdirini kazand~ lar ve yeteneklerine göre en yüksek görevlere
getirildiler.
" Baktrianlar (Belhliler), Iran'da Baktrian (Belh) denilen yerde oturduklanndan adlann~~ buradan alm~~lard~r.
Massagetler (Gürcüler), Iskit kavimlerindendi. Bunlar Hazar Denizi k~y~lannda oturuyorlard~. Herodot, bunlar~n Kraliçesinin Tomris oldu~unu yazmakta ve bu kraliçenin,
Kyros'un ba~~n~~ keserek kan dolu bir tulumun içine att~~~n~~ bildirmektedir.
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Aziz yurtta~lar~ m! itiraf edeyim ki bu olaylar~n anlat~ ld~~~ n~~ duymak
bana gerçek anlamda o denli ac~~ vermekte ve beni al~~kanl~klar~ m~z~ n
Türklerden farkl~~ oldu~undan ötürü son derece üzmektedir. Türkler için
iyi bir insan~ n de~erli bir ta~tan fark~~ yoktur. Onu iyi bir biçimde yeti~tirmek için her türlü özeni göstermektedirler. Buna özellikle sava~~s~ ras~ nda
ele geçirdikleri kimselerde silah kullanma konusunda bir tak~m yetenekler
sezdikleri zaman daha çok dikkat ederler. Bizim dü~ünce tarz~ m~zla onlar~ n dü~ünce yap~s~~ aras~ndaki bütün fark~~ biliniz. Biz tam tersine kendimizi s~k~ nt~ya sokmadan yunta~lar~ m~z~ n e~itimiyle ilgilenmeden bir köpe~i,
y~rt~c~~ bir ku~u terbiye etmek, bir at~~ ehlile~tirmek için bütün çabam~z~~
harc~yoruz. Türkler ise insan~n di~er bütün hayvanlardan daha üstün oldu~unu bizden daha iyi alg~ lam~~~görünüyorlar ve yaln~ zca onu yeti~tirmek için u~ra~~yorlar.
Öyle san~ yorum ki askerimizi iyi seçmek ve iyi e~itmek konusunda ne
yapmam~z gerekti~ini göstermek için yeterince örne~i gözlerinizin önüne
sermi~~bulunuyorum. Üstelik bu örneklerin kan~ tland~~~~gibi önerdi~im
yöntem kesinlikle yeni bir ~ey de~ildir. Silahlar~ n gücüyle de o kadar elveri~li bir duruma getirilen bu yöntemi sayd~~~ m bütün bu devletler uygulamaktan da geri kalmam~~lard~ r. Türkler bu yolu izleyerek bizden o kadar
üstün bir duruma geldiler. Dü~manlar~ = taraf~ ndan uyguland~~~~gerekçesiyle bu yöntemi kabul etmeyi red mi edece~iz? Sa~duyudan yoksun
muyuz? Bizden daha akl~ba~~ nda olan Onlar kendilerine yararl~~ olabilecek
her alanda bizi özenle taklit etmeye çal~~~ yorlar. E~er benim tasar~ m~~ uygulamaya çal~~~rsan~z - Tanr~~ en mutlu bir raslant~yla bunun gerekli oldu~unu kavraman~za yard~ mc~~ olsun - bu yolun devletimizin güvenli~inin temeli say~lan sa~lam bir s~k~düzene ba~l~~ bulundu~unu görürsünüz. Oysa
biz ~imdiye kadar bu güvenli~i tehlikeye dü~ürecek ölçüde ihmal içinde
oldu~umuzu çoktan kan~tlam~~~bulunuyoruz. Size yeniden söylüyorum ki
güvenli~imizin ba~l~~ oldu~u umut, devletimizin kesin deste~ini olu~turmaktad~r. Her ~ey, kendisine ula~~lan yollar sayesinde sa~laml~~~n~~ korur
ve ayakta kal~ r. Krall~ klar ancak silah gücüyle, iyi bir düzenle ve asker
aras~ nda kurulmu~~olan s~ k~düzenle fethedilebilirler. Ve yine krall~ klan elde tutmak sadece bunlara ba~l~~ bulunmaktad~ r. Silahlar bir yana b~ rak~l~r,
silah alt~nda asker bulunmaz, askeri s~k~düzen bozulursa en geli~mi~~olan
ülke bile bir süre sonra ya çöker ya da kom~ular~ n~ n istilas~ na u~rar. Bir
ülkenin güvenli~i ne krall~ k asas~yla ne de taçla sa~lanabilir. Bir kez daha
yineliyorum ki bunu ancak silah gücü sa~lar. Bu sayd~ klanm~ n geçerli ol-
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du~u sürece hiçbir engel Romal~lann tümenlerini durduramad~ .Onlar,
dünyan~n en ücra kö~elerine kadar bütün yerleri ele geçirdiler. Fakat bu
de~erler çürüme~e ba~lad~~~, eski s~k~düzen kurallar~~ bir yana itildi~i anda
askerin kahramanl~~~~yerini e~lence ve tembelli~e b~rakt~. imparatorluk
daha o zaman çökmeye yüz tuttu. Ancak Roma burjuvalan 5° sadece k~sa
bir süre için, bütün imparatorlu~a hükmeden bu zengin ~ehri savunabildiler. Roma sald~rganlar~n oyunca~~~ve av~~ durumuna dü~tü. Alakarga masal~nda oldu~u gibi herkes kendi pay~na dü~eni ele geçirdi.
Aziz yurtta~lanm! Bizi tehdit eden tehlikenin ne kadar büyük oldu~unu duyal~m ve bize ne kadar yak~n oldu~unu görelim. Ve ondan kurtulmak için size önerdi~im yöntemlerle dü~man~~ ba~~m~zdan saval~m. Kar~~la~aca~~m~z zorluklara asla ald~n~~etmeyelim. Engelleri a~abilece~imiz yi~itçe bir cesaret örne~i gösterelim. Bir tak~m olaylar, ülkeleri yöneten imparatorlan, ara s~ra, s~k~~~k durumlarda ve ko~ullar~n zorlamas~yla, en adil
yasalardan ayr~lmak, en iyi ve en yerle~mi~~kurallar~~ çi~nemek zorunda b~rak~r. Bu, patlamaya haz~r bir hale gelmi~~olan halk~~ yat~~t~rmak için ba~vurulan zoraki bir çözüm yoludur. Fakat burada ba~ka çe~it gereksinimler
söz konusudur. Yard~mlar bizi gözlerimizin önündeki tehlikeden kurtarabilir. Uyu~uk uyu~uk, savunmas~z bir biçimde kendimizi bir ba~kas~na teslim etmektense birinin yard~m~na ba~vurmak daha iyidir. Ama biz silahlara sanlarak kendimizi kurtaraca~~z. Hala dü~man~m~z~n boyunduru~u alt~nda inleyen uluslar~n da sonsuza de~in güvenliklerini sa~lam~~~olaca~~z.
Fakat önceden gerekli önlemleri almadan, oldukça iyi e~itilmi~~birliklere
sahip olmadan böyle bir giri~imde bulunmak dü~üncesizlikten ba~ka bir
~ey de~ildir.
Aram~zda hala bulunan birkaç utangaç ruhlu kimse; kuvvetlerimizin,
kaynaklanm~z~n Türklere kar~~~koymak için onlar~n düzeyinde olmad~~~n~~
ileri sürecek ve beni suçlayacakt~r. Buna ~öyle yan~ t verece~im. Ben burada yabanc~lardan sa~lanacak birazc~k yard~mla her zaman dü~mana kafa
tutacak bir ordunun kurulmas~~ ve ayakta tutulmas~~ için gerekli olan sa~Busbecq bu sözü Roma'da oturanlar yani Quirites'leri anlatmak için kullan~yor. Bu
ad kendilerine asl~nda daha eskiden verilmi~ti. Södigiin kökeni Sabinler ülkesindeki Cures
~ehriyle ilgili olabilir. Romulus, bu ~ehir halk~yla anla~maya yana~madan önce onlara, burjuva hukukunda yararlanma hakk~n~~ verdi. Böylece Romal~lar ve Sabinler hiçbir ay~nm
gözetilmeksizin Quiritesler diye adland~nld~lar.
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lam ilkeleri veriyorum. Sava~acak durumda olmad~~~m~ za göre, yabanc~~
kuvvetlerin bak~m~ n~~ üstümüze alarak hemen çat~~maya giri~meyi de
dü~ünmüyorum. Bu yöntemin devlet için ne kadar y~k~c~~ oldu~u, sadece
para için sava~an bu insanlarla ne kadar az ba~ar~~ elde edildi~i zaten kan~tlanm~~~bulunmaktad~ r. Benim önerim bu de~ildir. Ben istiyorum ki bizi Türklerin sald~r~s~na kar~~~koyacak olan kendi yurtta~lanm~z~n yard~m~na, kendi yurtta~lanm~z~ n silahlanna ve cesaretlerine ba~vural~m. Onlar
kendi özgürlükleri için sava~t~klar~~ zaman biz, bu ba~ar~ dan ötürü kendi
güvenli~imizi önceden sa~lam~~~olaca~~z. Bütün karars~zl~ klar ve yenilgilere
cesaretle kar~~~okuduldann~~ gördü~ümüz zaman hiç olmazsa onlar~ n silahlanna daha çok güven duyaca~~z. Silaha sar~l~p dü~mana kar~~~koymaktan
çok harekete u~ramaktan korkan bu zay~ f yarat~l~~l~~ ve a~a~~l~k insanlara
nas~l de~er verelim ve onlara kar~~~nas~ l bir duygu besleyelim? Ksenophon'un ~u özdeyi~i hayranl~k uyand~ racak niteliktedir. Bütün dikkatimizle
ona hak etti~i de~eri verelim: Haz~r silahh ve ordusu olanlar~ n her zaman dostu, seyrek olarak ta dti~mant vard~r. Kom~ular~~ sab~rs~zl~kla onlarla ba~la~ma
yapman~n yollar~n~~ ararlar. Sava~~s~ras~nda onlar için çarp~~~ rlar. Çünkü
zafer, aç~ k söylemek gerekirse, her zaman onlannd~r. Dünyan~n di~er
bütün devletleri böyle bir devlete dü~man olmaktan çekinilirler. Durum
bunun tersi olursa hiçbir i~e giri~emeyiz. Hareketsiz kal~ r, silaha sanlmaz
ve sözün k~sas~~ zaferimizden endi~e eder, ülke savunmas~n~~ ~unun bunun
sorumlulu~una b~ rakacak kadar hayattan koparsak kom~ular~m~z~n bizi
hor görmelerinden ve ba~la~~ klanm~z~ n bizden aynlmalanndan çekinmemiz gerekir. Bunlar~ n hepsi o zaman silahlar~n~~ bize kar~~~yöneltecektir.
Farkl~~ bir dine kar~~~yap~lan sava~~n bunlar~~ bir arada tutaca~~ m hesaba
katmamak gerekir. Çünkü maddi ç~ karlar her zaman böyle bir gerekçenin
üzerinde yer al~r.
~~te silahlar~n gücü budur. Kendi kurtulu~u için devletin silaha sardmas~ ndan ve o kadar çok onurumuzu çi~nemi~~olan dü~mana kar~~~sava~a
haz~rlanmas~ndan daha iyi bir yol yoktur. Bu dü~man bize ne kadar korkunç görünürse görünsün, cesaretimizi artt~rmal~, gerekli önlemleri almal~,
yapaca~~m~z~~iyice dü~ünmeli ve onu yenilgiye u~ratmak için askerlerimize
gerekli e~itimi yapt~rmal~~ ve aralar~nda s~k~düzeni sa~lamal~y~z. Böylece
Tanr~'n~n ad~~ ve zaferi bizimle olacakt~r. Biz böyle ak~ll~ca davranmaya
ba~lar ba~lamaz gözü kapal~~ olarak ~unu dü~ünebiliriz ki Tanr~, tasar~lar~m~z~n gerçekle~mesi için bize yard~mc~~olacakt~r.
Öncelikle içimizden I2.000 ki~ilik bir yaya askeri toplayarak i~e ba~layal~m. Bunlar~~ donatal~m. Aralar~nda sa~lam bir birlik kural~m. Bu say~~
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az olmakla birlikte kom~ular~m~z ve ba~la~~ klar~ m~z bizim böyle bir etkinlik içinde bulundu~umuzu görünce hemen bize yard~m edeceklerdir. Hattâ kendilerinden bir ~ey beklemedi~imiz birkaç yabanc~~ devlet bile gerekti~i zaman imdad~ m~za ko~acakt~ r. Fakat bu umutlar yan~ lt~c~~ olsa bile sadece toplad~~~m~z kuvvetlerle s~ n~rlar~ m~zdaki müstahkem mevkileri berkitece~iz.Yaz~n, dü~man~n ku~atm~~~oldu~u kaleleri kurtarmaya ko~aca~~z.
K~~~ n, dü~man~ n üzerine bask~n yapaca~~z. Vergileri toplayaca~~z. Böylece
onlara tam anlam~yla ~unu göstermi~~olaca~~z ki kendilerinin bize kabul
ettirdi~i antla~malar ancak paraya ba~l~~ bulunmaktad~ r. S~ra kendilerine
gelince belki de bizim onlara lütufta bulunmam~z için yalvaracaklard~ r.
Bunun tersine içinde bulundu~umuz durumda eli kolu ba~l~~ beklersek
bundan korkmam~z gerekecektir. Çünkü ilk tehditte boyun e~ece~iz. ~ki
taraftan sald~ r~ lmas~~ halinde hiçbir yerde kendimizi savunamayaca~~z gibi
dü~manla en hafif bir biçimde vuru~amayacak ve sald~ r~s~n~~ geri püskürtemeyece~iz.
Bu dü~üncelerden ba~ka dikkatimizi çekmeye de~ecek kadar ciddi ve
ilgi çekici ne vard~r? Bunu en ho~umuza gidecek bir ~ey olarak güzelce
dü~ünmeli, en de~erli zaman~ m~z~~ buna ay~rmal~~ ve ona devletimizin zaferi olarak bakmal~y~z. Kuvvetlerimizin ço~almas~~ bu ba~ar~m~z~ n en büyük
deste~i olacakt~ r. B~rak~ n~z çat~lar~, alt~n gibi parlayan saraylar~~ ba~kalar~~
kursun! B~rak~ n~z, iyi bir zevkin hakim oldu~u bahçeleri ekip biçmeyi
ö~retmek için gerekli özeni ba~kalar~~ göstersin! B~ rak~n~ z, en de~erli mobilyalar, en büyük ressamlar~ n yapt~ klar~~ tablolar, en zengin sofra tak~ mlar~~ ba~kalar~na ait olsun! Bize gelince: Onurlu bir bar~~~yapmak için bütün
çabam~z~ , bütün mutlulu~umuzu ortaya koyal~m ve böylece yüce bir zafer
kazanal~ m. Bütün bu de~erli ~eyleri de bunlar~~ ivedilikle arayan merakl~larma satal~m, Biz bu gibi ~eylerle fazla övünmeyelim. Yabanc~lara, bizi ziyarete gelecek dostlar~ m~za gösterece~imiz bu gibi merakl~~ ~eyler eksik olsun. Onlara yapaca~~m~z en parlak gösteri; kuvvetiyle oldu~u kadar keskin
zekâs~yla da sivrilen, kesici-delici silahlarla oldu~u kadar ate~li silahlarla
da savasmas~ n~~ bilen, her çe~it oku atabilen, her türlü hareketi yapabilen,
gözlerini üzerinden ve davran~~lar~ ndan ay~rmayan komutan~ n~n en ufak
bir buyru~unu yerine getirmeye haz~r, gözüpek ve sava~a can atan seçkin
bir gençli~in gösterisi olmal~d~ r.
Türkler içinde Yeniçeriler bütün bu niteliklere sahip bulunmaktad~ r.
Sultan~n onlara umut ba~lamas~ , imparatorlu~unun en sa~lam bir daya-
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na~~~gibi görmesi ve onlar~~ kendi çocuklar~~ olarak onurland~rmas~n~ n bir
nedeni yok mudur? I~ te sizin de böyle bir ordu kurman~z için konu~uyorum. Ortaya koydu~um bu tasar~n~ n Yüce Tanr~~ ve bütün H~ristiyanl~k
dünyas~~ taraf~ndan kabul gördü~üne hiçbirimiz ~üphe etmemeliyiz. Tasar~n~n hepimizin yarann~~ gütmekten ba~ka bir amac~~da yoktur. Bunun için
de k~l~çlanm~z~~ bilemeli, zaman~n ak~~~ yla geciken zaferlerimizi yeniden silahlanm~zla kazanmal~y~z.
Bitiriyorum! Fakat birkaç sözle gözlerinizin önüne serdi~im bu oldukça hakl~~ gerekçelerin beni size bu söylevi vermek zorunda b~rakt~~~n~~ kabul ediniz.
Türklerin bitmez tükenmez tutkulann~, sonsuz zenginlik kaynaklar~ n~,
oldukça sava~~deneyimi olan say~s~ z kuvvetlerini anlatmaya çal~~t~m. Vurdumduymazl~~~m~ z, uyu~uklu~umuz, içinde bulundu~umuz güvensiz ortam devletimizi uçurumun kenar~ na götürmektedir. H~ ristiyanlann kan~n~~
içmeye doymayan bir dü~man~n boyunduru~u alt~ na girmek korkusu iyice
kökle~mi~, gerçek bir Tanr~~ inanc~n~n egemen oldu~u vatan~m~z~n tap~naklar~~ydulmak tehlikesiyle kar~~~kar~~ya kalm~~, en kötü bir köleli~in utanc~~
kendini duyurmaya ba~lam~~t~ r. Benim gerçelderimin hakl~l~~~~burada yatmaktad~ r. Bu denli büyük felaketleri önlemenin tek yolunu bize silahlar
göstermektedir. Hem silaha sar~lmal~, asker toplamal~ , toplanan askerleri
iyi bir talimden geçirmeli, hiçbir ç~ kar gözetmeyen ve sava~~tekni~inde uzmanla~m~~~kimseleri onlar~~ e~itmelde görevlendirilmeliyiz. Askeri görevlere
öncelikle etkin, ba~ar~l~ , ki~isel yetene~i buna elveri~li olanlar~~getirmeliyiz.
Bu amaca ula~mak için ast~n üste ba~~ml~l~~~n~~ sa~lamal~, kendi hesab~m~za sava~acak yabanc~~ askerlerin ücretlerini düzenli olarak ödemeliyiz.
Böylece, sonuç olarak, ad~ m~za yara~~ r, onurumuzu kurtaracak her ~eyi
yapacak ve içinde bulundu~umuz tehlikeden s~ ynlmak konusunda gere~ini
yerine getirmi~~olaca~~z.

EK I
Busbecq, Tiirk Mektuplar: (Çev. H. C. Yalç~n), 81-83
Biz huzurda iken büyük bir kalabal~k vard~. Vilayet beylerbeylerinden
birço~u hediyelerile gelmi~lerdi. Bütün hassa süvarisi, sipahiler, gurebalar,
ulufeciler burada bulunuyordu. Birçok ta yeniçeri vard~. Bu koca mecliste
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hiçbir adam yoktur ki, haiz oldu~u mevkii ve rütbeyi kendi ~ahsi liyakat
ve cesaretine borçlu bulunmas~ n. Hiç kimse s~ rf filan~ n neslinden gelmi~~
olmak dolay~siyle di~erlerinden mümtaz bir mevkie ç~ kmaz. Her adama
uhdesindeki vazife ve memuriyete göre hürmet edilir. Bundan dolay~ , burada merasimde tefevvuk kavgas~~ yoktur. Herkesin ifa etti~i vazifeye göre
tayin edilmi~~bir mevkii vard~r. Herkese bizzat sultan vazife ve memuriyetlerini tevcih eder. Bunu yaparken ne zenginli~e ehemmiyet verir, ne bo~~
rica ve davalara. Bir namzedin haiz olabilece~i nüfuz ve ~öhreti hiç
dü~ünmez. Yaln~z liyakata bakar, seciye arar, fil-I kabiliyet ve istidad~~
dü~ünür. ~~te bu suretle her adam istihkak~ na göre mükafat görüyor. Memuriyetlerin ba~~ nda o vazifeleri görme~e hâdim kimseler bulunuyor.
Türkiye'de herkes kendi mevkii ve ikbalinin bânisidir. Sultan~n hükmü alt~ nda en yüksek mevkilere ç~ km~~~olanlar çok kere çobanl~ ktan yeti~mi~lerdir. Bunlar böyle küçük bir mevkiden do~mu~~olmaktan utanmak ~öyle
dursun, bilâkis bunu bir iftihar neticesi telâkki ederler. Ecdatlar~ na ne kadar az borçlu bulunurlarsa kendilerini müftehir olmakta o kadar hakl~~
görürler. Türkler insanlarda meziyetin irs tarikile intikal etti~ine, bir miras
gibi elde edildi~ine inanmazlar. Bunu k~smen Allah~ n bir ihsan~, k~smen
de çal~~man~n, zahmetin ve gayretin mükâfat~~ diye telâkki ederler. Nas~ l
güzel san'atlara, musikiye, yahut riyaziye veya hendeseye istidat irsi bir
~ey de~ilse, bir o~ul nas~ l mutlaka babas~na benzemek laz~ m gelmedi~ine,
meziyetleri kendisine Cenab~ hak taraf~ ndan bah~edildi~ine kanidirler. ~~te
bu suretle, Türklerde ~eref ve makam, idari mevkiler, liyakat ve maharetin
mükafand~ rlar. Namussuz, tembel ve at~ l olanlar hiçbir zaman yükselmezler, ehemmiyetsiz ve hakir bir halde kal~ rlar. Türklerin neye te~ebbüs
ederlerse muvaffak olmalar~n~ n hakim bir ~rk haline gelmelerinin ve her
gün hükümetlerinin hudutlar~ n~ n geni~letmekteki hikmeti bundad~ r.
Bizim tatbik etti~imiz hükümler ise bütün bütün ba~kad~r. Bizde liyakat ve iktidara yer ayr~ lmam~~t~ r. Bizde her ~ey do~u~a ba~l~d~ r. Yüksek
mevkilere ça~r~ lacak adamlar~ n kimin neslinden geldiklerine bak~ l~ r. Bu
mevzua dair ihtimal ki, ba~ka bir yerde daha çok ~eyler söyleyece~im. Bu
rnütelaalar~~ siz mahrem diye telâkki ediniz.
~imdi benimle beraber geliniz ve sar~ kl~~ ba~lardan mürekkep bu azim
kalabal~~a gözlerinizi çeviriniz. Hepsi bembeyaz ipekliden hadsiz hesaps~ z
manialara sar~ lm~~lar. Türlü türlü, renk renk parlak esvaplar; her tarafta
alt~ n, gümü~, laal, ipek ve saten p~ r~ lt~s~. Hepsini mufassal surette tarif etmek çok uzun bir i~~olacak. Manzaran~ n yenili~ini yaln~z kelimelerle anlatmak imkan haricinde. Gözlerim ~imdiye kadar bundan daha güzel bir
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manzara görmemi~ti. Maamafih, bütün bu servet ve ihti~am içinde gene
büyük bir sadelik ve iktisat göze çarp~ yordu. Herkesin esvab~ , mevkileri ne
olursa olsun, ayn~~ biçimde idi. Bordürler, lüzumsuz i~lemler yok. Halbuki bizde bu âdettir; birçok paraya mal olur ve üç günde bozulur. Onlar~ n
en güzel ipek yahut saten esvaplar~ , mutat veçhile, i~lemeli olsa bile yaln~z
bir "ducat" ya ç~ k~yor.
EK II
Busbecq, Türk Mektuplar~~(Çev. H. C. Yalç~ n), 296 - 300.
~htimalki baz~~ kimseler imparatorun cengâverane te~ebbüslerde bulunmamas~ na ve harp meydanlar~ nda zafer aramamas~ na esef edeceklerdir.
Denilebilir ki Türkler Macaristan'~~ ba~tanba~a tahrip ve ya~ma ettikleri
halde biz ~öhretimizin icap etti~i gibi imdada ko~mad~ k. ~imdiye kadar
çoktan Türklere kar~~~yürümeli ve kuvvetlerimizi hep bir araya getirerek
~ iddetli bir muharebe ile talihimizi denemeli idik. Bu mütalealar cesuranedir, fakat ak~lâne olmalar~ndan ~üpheliyim. Meseleyi biraz yak~ndan
muhakeme edelim. Fikrimce, k~ rallar~n ve imparatorlar~n ehliyet ve liyakatini talihlerden ve elde ettikleri neticelerden ziyade plânlarile ölçmelidir.
Planlar~ n~~ yaparken ihtimalleri, kuvvetlerini ve dü~manlar~ n~n mahiyet ve
iktidarlann~~ hesaba katmak mecburiyetindedirler.
Bizce tamamen mal~lm, zafer prensiplerinden mahrum alelâde bir
dü~man topraklar~ m~za hücum etmi~~olsa idi ve kuvvetlerimiz onunla
müsavi olsa idi ve ona kar~~~gö~üs germese idik ve ilerlemesine kat'i bir
muharebede mani olmasa idik bu korkakl~~~ m~za hamlolunabilirdi.
Fakat dü~man~n Cenab~hakk~n gazab~~ neticesinde bize kar~~~gönderilbir
mi~~ bela ise (Mesela eski zamanlarda Atilâ, büyük babalar~ m~z zaman~ nda Tamerlan, bizim günlerimizde de Osmanl~~ tufanlar~~ gibi) onlara
kar~~~hiçbir ~ey bir set te~kil edemez, onlar~ n ilerlemesi kar~~s~nda her ~ey
y~k~l~ r. Böyle bir dü~mana kar~~~küçük ve alelâcele toplanm~~~bir ordu ile
adilâne at~lmak, korkar~ m ki, cesurluk de~il, ç~lg~nl~k vasf~ na liyakat temin
eder.
Süleyman, gerek kendisinin ve gerek ecdad~ n~n muvaffak~yetlerinin telkin etti~i deh~etle kar~~m~ za dikiliyor. Macaristan ovalann~~ iki yüz bin
süvari ile istila etti: Avusturya'y~~ tehdit ediyor.
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Almanya'n~ n mütebaki k~s~ mlar~ n~~ tehdit ediyor. Iran hududundan
buraya kadar devam eden yerlerdeki bütün milletleri arkas~ ndan
sürüklüyor. Birçok krall~ klar~ n menabiile teçhiz edilmi~~bir ordunun ba~~ nda bulunuyor. N~s~ f küremizin inkisam etti~i üç k~ t'adan herbiri bizim imham~z~~ nihayete erdirmek hususuna i~tirak ediyor. Bir y~ld~ r~ m gibi çarp~yor, y~ k~ yor, yolunun üzerindeki her ~eyi tahrip eyliyor. Harp ve darbe
al~~ k~ n ve gayet iyi talim görmü~~bir ordunun ba~~ ndad~r. Ordu da onun
idaresine al~~m~~t~r. ~smi tâ uzaklara kadar deh~et sallyor. Hudutlar~ m~z
boyunda bir aslan kükrüyor, kah oradan, kah buradan geçmek istiyor.
Bundan evvel, bundan çok daha az tehlikelerin tehdidine maruz kalan
milletler kuvvetli dü~manlar kar~~s~ nda memleketlerini terkederek ba~ka
yerlerde kendilerine bir yurt aram~~lard~ r. Mübrem tehlikeler kar~~s~ nda
sakin kalmak ihtimali pek azd~ r. Fakat bizimki kadar müthi~~bir dü~man~ n takarrübü üzerine memleket etraf~m~zda çat~ rdarken korkuya dü~memek bana çok büyük bir cesaret gibi görünüyor. Böyle olmakla beraber
kahraman Ferdinand hiç sars~ lmaz bir metanetle meydanda duruyor,
mevkiinden hiç eksilmiyor, tuttu~u mevkiden geri çekilmiyor. E~er kuvvetleri kafi olsa idi her~eyi talihli harbe havale edebilirdi ve bundan dolay~~
ç~lg~nl~k etmi~~olmak muahezesine maruz kalmazd~. Fakat bu kahramanane hamleleri ihtiyat tadil ediyor. Bu kadar mühim bir te~ebbüzte bir muvaffak~yetsizli~in kendi sad~ k teealar~ na,hay~ r, umumiyetle h~ ristiyanl~pa ne
büyük bir felâket te~ kil edece~ini görüyor. Kendisinin cür'etkârl~~~~
yüzünden halk~ n giriftar olabilece~i musibet hiç te arzu edilecek bir ~ey
de~ildir. Yirmi be~~yahut otuz bin piyade ile bir miktar süvariden mürekkep bir kuvvetin, harplerde pi ~mi~~bir piyade kuvvetile takviye edilmi~~iki
yüz bin süvariden terekküp eden bir ordu ile kar~~la~mas~~ be kadar gayri
müsavi bir muharebe olaca~~n~~ imparator dü~ ünür. Böyle bir muharebeden ne beklenebilece~i mazinin misallerinde pek a~ikâr surette görülüyor.
Nicapolis ve Vama felâketleri, h~ristiyanlar~n a~arm~~~kemiklerile örtülü
Mohacs ovas~~ hezimeti hat~rlardan ç~ kmam~~t~r 5'.
imparator Ferdinand'~ n plân~~ Fabius Maximus'un plân~n~n ayn~d~ r'''.
imparator kendi kuvvetile Süleyman'~ n kuvvetini iyice mukayese ettikten
sonra iyi bir generalin en son yapma~a mecbur olaca~~~ ~ey talih denemeNicopolis (Ni~ bolu) Muharebesinde imparator Sigismon, Sultan Birinci Beyaz~ t taraf~ ndan ma~lup edilmi~tir. Varna'da (444) Macaristan k~ ral~~ Ladislav ~ kinci Murat taraf~ ndan peri~an edildi.
Anibal ile kat'I bir harbe giri~meden onu y~ pratan Roma kumandan~.
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~e kalkmak ve bu kadar müthi~~bir dü~man~a kati bir muharebeye tutu~mak olaca~~n~~takdir etti. Binaenaleyh, bütün gayretini ba~ka türlü sarfetme~e karar verdi. Yâni seller ve mânialar vücuda getirerek, her türlü istihkâmlar yaparak istilâ dalgas~n~~ k~ rmak ve geciktirmek gayesini takibe
ba~lad~.
~imdi takriben k~rk sene oluyor ki Süleyman Belgrad~~ zapt ile kral
Luis'yi öldürdü. Macaristan'~~ itaat~~ alt~na lad~, yaln~z o vilayeti eline geçirmekle kalmayarak daha ~imale do~ru araziyi demülküne ilhak imidini
besleme~e ba~lad~. Bu maksatla Viyana'y~~ muhasara etti. Sonra tekrar
harbe giri~ecek Güns'ü ele geçirdi, Viyana'y~~ tekrar tehdide kalkt~. Fakat
bu defa yaln~z uzaktan bir tehdit ile iktifa etti. Fakat o kuvvetli ordusuile,
payans~z menabiile ne yapabildi? Zaptetmi~~oldu~u Macaristan parças~nda
zorlukla yap~~~p kal~yor. Bir tek muharebede kudretli hükümetleri mahvetme~e al~~k~n olmas~na ra~men, bu seferlerinin mükâfat~~ olarak yaln~z iyi
tahkim edilmemi~~baz~~ hisarlan, ehemmiyetsiz ~eyleri ele geçirebildi;
büyük Macaristan kütlesinden tedricen koparabilmi~~oldu~u parçalan da
pek pahal~ya mal etti. Vak~â bir aral~k Viyana'ya göz dikebilmi~ti. Fakat
bu ilk ve son vak'a oldu.
Süleyman'~n üç büyük arzusu oldu~u söyleniyor: Evvelâ camiinin in~aat~n~~ bitirmek. Bunun pek muazzam ve muhte~em bir bina oldu~u muhakkat~ r. Saniyen, eski su kemerlerini tamir ederek Istanbul'un su ihtiyaç~n~~ tatmin etmek; salisen, Viyana'y~~ zaptetmek. Iki gayesi temin edilmi~tir. üçüncü arzusu akim kalm~~t~r. ümit ederim ki, edebiyyen de öyle kalacakt~r.

