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SUNZİ(SUNTZU),ÇinlikomutanvefilozofSunZihakkındabili-
nenlerçokkısıtlıdır.İlkbahar-SonbaharDönemi’ninsonunda,MÖ6.
yüzyıldayaşadığıdüşünülmektedir.KuzeydekiQiBeyliği’ndedünyaya
geldiğisanılmaktadır.DahasonraWuBeyliği’ninhizmetinegeçipsu-
bay olarak görev yapmıştır. Savaş Sanatı dünyanın en eski strateji
kuramlarıeseridir.

ERDEMKURTULDU,1981’deİstanbul’dadoğdu.2006yılındaAnka-
raÜniversitesiDTCF’ninSinolojiBölümü’ndenmezunolduktanson-
ra,ÇinhükümetindenkazandığıburslaPekinDilveKültürÜniversi-
tesi’ndeÇinceeğitiminedevametti.MoYan’danKızıl Darı Tarlaları,İri 
Memeler ve Geniş Kalçalar,Yaşam ve Ölüm Yorgunu,Değişim,Saydam 
Turp;YuHua’danKanını Satan Adam;YanLianke’denPatlama Kayıtları,
Günler Aylar Yıllar;WumenHuikaiveKou’anShiyuan’danZen Ustaları; 
Konfüçyüs’tenKonuşmalar:İlk On Bölüm;LaoTzu’danTao Te Chinggibi
eserleriTürkçeyeçevirmiştir.ÇevirmeninbirdeYKYKâzımTaşkent
KlasikYapıtlarDizisiiçinhazırlayıpçevirdiğiKlasik Çin Şiirinden Seç-
meleradlıderlemesivardır.





Sun Usta’nın Askerî Kuralları





11

Sun Zi der ki: 
Savaş, bir ülkenin en büyük sorunu, ölüm ka-

lım meselesi, hayatta kalma ya da yok olma yolu-
dur, ince eleyip sık dokumadan yapılamaz.

İşte bu yüzden beş noktayı kıyaslayarak hesap 
etmek ve durumu ona göre değerlendirmek gere-
kir:

Bunların ilki yol’dur, ikincisi gök, üçüncüsü 
yer, dördüncüsü komutan, beşincisi ise nizam’dır. 

Yol, halkın hükümdarıyla aynı fikirde olması-
nı sağlar, böylece birlikte ölüp birlikte yaşayabilir, 
hiçbir tehlikeden korkmazlar. 

Gök; yin ve yang’ı1, soğuğu ve sıcağı, zamanın 
mevsimsel olarak düzenlemesini ifade eder. 

Yer uzaklığı ve yakınlığı, tehlikeyi ve güvenli-
ği, genişliği ve darlığı, ölümü ve hayatı ifade eder. 

Komutan, bilgeliği, sözünün eri olmayı, insan-
cıllığı, cesareti ve disiplini ifade eder.

1.Karanlıkveaydınlık.(Ç.N.)

I

HESAPLAMA
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Nizam, ordu düzenini, komuta zincirini, ik-
mal yollarını ve askerî harcamaları ifade eder.

Bir komutanın bu beş noktayı duymamış ol-
ması kabul edilemez, bunları bilen galip gelir, bil-
meyen galip gelemez. 

İşte bu yüzdendir ki kıyaslayarak hesap etmek 
ve durumu ona göre değerlendirmek gerekir. 

Denir ki: 
Hangi hükümdarın yolu doğrudur? 
Hangi komutan kabiliyetlidir? 
Gök ve yer kimin elinde? 
Nizam ve emri kim daha iyi uyguluyor? 
Kimin ordusu daha güçlü? 
Kimin askerleri daha talimli? 
Ödül ve ceza kimin ordusunda daha belirgin? 
Ben, kimin galip gelip kimin mağlup olacağını 

işte bunlara bakıp anlarım.
Bir komutan benim dediklerimi uygularsa 

mutlaka galip gelir ve yerinde kalır; eğer benim 
dediklerimi uygulamazsa mutlaka mağlup olur ve 
çekip gider. 

Plana kulak verip durum değerlendirildikten 
sonra dışarıdan da yardım alınabilir; durum değer-
lendirmesi yapmak yarar sağlar, hâkimiyet getirir. 

Savaş, aldatmacalı bir iştir. İşte bu yüzdendir 
ki muktedirken muktedir değilmiş gibi, saldıra-
cakken saldırmayacakmış gibi, yakınken uzakmış 
gibi ve uzakken yakınmış gibi görünmek gerekir. 

Yem atıp kandır, kargaşa çıkarıp ele geçir, düş-
man beklediğinden yaman çıkarsa ona göre hazır-
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lan, güçlüyse ondan kaçın, sinirliyse iyice kızdır, 
mütevazı ol ki kibirlensin, rahatı yerindeyse ra-
hatsız et, aralarında yakınlık varsa ayır; hazırlan-
ma fırsatı tanımadan üzerine saldır, beklenmedik 
bir anda ortaya çık. 

Bir savaşçıyı galibiyete götüren bu sırlar önce-
den ifşa edilmemelidir. 

Savaş öncesinde tapınakta1 yapılan hesapla-
mada galip gelen hesabı fazla çıkandır; savaş ön-
cesinde tapınakta yapılan hesaplamada galip gel-
meyen hesabı eksik çıkandır. Hesabı fazla çıkan 
galip gelir, hesabı eksik çıkan galip gelmez, hesap-
sız iş hiç olur mu?

Ben, kimin galip gelip kimin mağlup olacağını 
işte bunlara bakarak önceden görürüm. 

1.Hükümdarın,önemlimeseleleridanışmanlarıylagörüştüğü,dinîönemiol-
mayan,sarayiçindekitapınak.(Ç.N.)
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