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GİRİŞ 

İhtimali Olmayan Bir Klasik 

Mitch Horowitz 

1910 yılındaki ilk güvenilir İngilizce çevirisin-
den beri, Antik Çin askerî alanı için yazılan 
metin Savaş Sanatı, Batılı okuyucularını bü-

yülemektedir. İlk olarak askerî subayların, sino-
logların, dövüş sanatçılarının ve strateji meraklıla-
rının dikkatini çeken Savaş Sanatı, günümüzde iş 
insanları, atletler, sanatçılar ve kişisel gelişim ala-
nında arayışta olan insanlar tarafından da yoğun 
ilgi görmektedir. Bu, MÖ 500 yıllarında hanedan 
komutanı Sun Tzu tarafından yazıldığı tahmin 
edilen ve başlığı ‘Usta Sun’ anlamına gelen eski 
savaş stratejileri üzerine yazılmış bir eser için şa-
şırtıcı bir kaderdir. Böyle bir figürün hanedan im-
paratorunun ordusunda gerçekten bir komutan 
olarak var olduğuna dair tarihsel bir fikir birliği 
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dışında yazar hakkında çok az şey bilinmektedir. 
Öyleyse, Batı’da belirsizliğe bağlı olması muh-
temel bir metnin kalıcı popülaritesini açıklayan 
nedir?

Taocu geleneğin en iyi yazılarında olduğu gibi 
Savaş Sanatı da son derece basit, pratik ve nettir. 
Hayata dair içgörüleri ve kaçınılmaz çatışmaları 
organik ve sağlamdır. (Taoizm de doğal bir düze-
ne uymaya dayanır.) Daha önce hiç savaş alanın-
da bulunmamış birçok insan Sun Tzu’nun hayatla 
ilgili özdeyişlerini günlük yaşamına bir an önce 
uygulamak isteyebilir. 

Bu sadeleştirilmiş basım, günlük hayatta uy-
gulanabilirliği yüksek olan aforizmaları ve dersleri 
en geniş anlamıyla okuyucuya sunmayı amaçlar. 
Bu kitabı okuduğunuzda hemen not edip kul-
lanmak isteyeceğiniz düşünceler bulacağınızdan 
hiç şüphem yok. Bunun nedeni, Sun Tzu’nun bir 
yazar olarak dehasının, bizi bir zamanlar kaçınıl-
maz olarak anlamış olduğumuz ancak daha sonra 
hayatın bir diğer kaçınılmazlığı olan yüzeysel ve 
spekülatif analizde kaybettiğimiz doğal ilkelere 
döndürmesidir. 

Bu kısaltılmış kitabı, İngiliz sinolog Lionel Gi-
les’in 1910’daki paha biçilemez İngilizce çevirisine 
dayandırdım. Giles’ın çevirisi geçtiğimiz yüzyılda 
kayda değer bir ilgiyle karşılandı. Giles, Victoria 
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Devri’ne ait yazıların gösterişiyle doldurmak ye-
rine, orijinal eserin sadeliğini ve planını onurlan-
dırdı. Kitap içerisinde çok anlaşılmayan veya eski 
olan birkaç terimi değiştirdim ancak genel olarak, 
Giles’in çevirisinin yönteminin ve zarafetinin baş-
lı başına bir sanat olduğunu ve bu şekilde onur-
landırılmayı hak ettiğini düşünüyorum. Çalışkan 
bir askerî komutan olan Sun Tzu, bazı durum-
larda -arazinin ince noktaları veya düşmana ateş 
açmak gibi- savaş alanındaki detaylar üzerinde 
durmak zorunda kalıyordu. Bu da kitabın mo-
dern yaşama -insanların hareketleri ve dürtüleri 
üzerine gözlemlerinden- daha az uygulanabilir ol-
duğunu kanıtladı. Sun Tzu’nun vurguladığı nok-
taları daha net ortaya çıkarmak için kitaba birkaç 
tane açıklayıcı not da ekledim. 

Okuyucudan, Sun Tzu’nun doğal manzaraya 
bağlı kalmak adına sık sık yaptığı referanslarla 
ilgili özel notlar almasını istiyorum. Bu, mese-
lelerle ilgili organik düzende yerinizi bulmak ve 
kişinin çevresindekilerinin niteliği ve kıvraklığını 
karşılaştırmak için klasik anlamda Taoist bir yak-
laşımdır. Vedik gelenek* içinde buna bazen dhar-
ma** denir. Deneyüstücü filozof Ralph Waldo 

* ÇN: Hinduizmin bir kolu olan veda’ya inanan insandır. 
** ÇN: Hinduizm inanışında, kişinin kendisini kanun yoluna ya da bir 
anlamda kamuya adaması.
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Emerson, kendinizi doğanın kalıplarıyla dönüş-
türmeniz gerektiğini de belirtti. Anlaşılması zor 
bir özdeyişin de ortaya koyduğu gibi; “Ne kadar 
yukarı, o kadar aşağı.” 

Sun Tzu’nun popülerliğinin bir diğer anahta-
rı da gerçek prensiplerin evrenselliğinin kilidini 
açma şeklidir. Savaşta uygulananlar, diğer yaşam 
alanlarına da uygulanabilirdir. İnsan doğası istik-
rarlıdır. Aslında hem daha geniş hem de kişisel 
düzeylerde bir bakış açısıyla bakıldığında olayla-
rın akışı da böyledir. Kitabı okuduğunuz müd-
detçe bu ilkeyi baz almaya hazır olun. 

Sun Tzu’nun bakış açısının bir yanı da yine 
Taoizimle uyum içinde olan en büyük savaşçının 
hiç savaşmadan galip gelmesidir. Bir savaşçı ko-
şulları gözlemler, düşmanını tespit eder, kuvvetle-
rini özenle hazırlayıp düzenlerse, düşmanı tek bir 
ok bile atmadan mağlup edebilir. Sun Tzu, ‘üstün 
mükemmellik’ kavramını “Düşmanın direncini 
savaşmadan kırmak.” olarak tanımlar.

Bir saldırı gerekiyorsa bu, dünyanın sismik bir 
şekilde değişmesi gibi dayanılmaz bir güçle başla-
tılmalıdır. Düşmanınızın yenilgisinden sonra he-
men normale dönün. Şöyle diyor usta; “Savaşta, 
amacınız uzun seferberlikler değil, zafer olsun.” 
Böyle uzun süren operasyonlara karşı uyarıyor: 
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“Hiçbir ülkenin uzun savaşlardan fayda sağladığı 
görülmemiştir.”

Sun Tzu zafer arayışından ziyade komutanının 
nezaket, esneklik, dikkat ve esrarengizlikle hare-
ket etmesini tavsiye eder. “İyi bir savaşçı su gibi 
olmalıdır,” der, “Düşmanın en küçük noktalarına 
fark edilmeden yerleşmeli ve daha sonra bir selin 
yokuş aşağı boşalması gibi en zayıf noktalarına 
ezici bir güçle vurmalıdır. Bu, saldırı için ideal bir 
hazırlık ve düzen oluşturur. Sabırlı olun, düşma-
nınızı dikkatli bir şekilde inceleyin, kendi sınır-
larınız ve gücünüzle birlikte düşmanınızınkileri 
de bilin, asla yem olmayın ya da kandırılmayın, 
sonra da vahşice saldırın. Elbette, zaferiniz garanti 
değilse asla savaşmayın.” 

Savaş Sanatı’nı çok kısa bir şekilde anlatmak 
zorunda olsaydım, ustanın özdeyişlerinden birini 
kullanırdım; “Planlarını gece gibi karanlık ve geçil-
mez yap. Harekete geçtiğinde bir yıldırım gibi in.” 

Savaş Sanatı bir anlamda yaşamın karmaşıklı-
ğını açığa çıkarıp basit ve doğru olana geri dön-
mekle ilgilidir. Binlerce yıl öncesinden gelen bu 
ses, bize örtüyü nasıl ortadan kaldıracağımızı 
öğretebilir. Umarım, onun bilgeliği size en üstün 
etkiyi getirsin.
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BÖLÜM BİR

Planlama

Sun Tzu, “Savaş sanatı, devlet için hayatî bir 
önem taşır.” dedi. 

Savaş bir ölüm kalım meselesidir ya yıkı-
ma ya da güvenliğe giden bir yoldur. Dolayısıyla 
hiçbir şeyin görmezden gelinemeyeceği bir araş-
tırma konusudur. 

O zaman savaş sanatı koşullarının planlanma-
sında mutlaka göz önüne alınması gereken beş 
önemli faktör vardır. Bunlar, 

1) Ahlak Yasası

2) Gökyüzü

3) Yeryüzü

4) Komutan

5) Metot ve Disiplin






