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Birinci Dünya Savaşı’nın Muharebenin 

Dönüşümündeki Rolü 
Oktay BİNGÖL

 

Öz 

I. Dünya Savaşı’nın önemli bir boyutu harbin evriminde dönüm noktalarından birini teşkil etmesidir. 

Bu dönüşüm iki aşamalıdır. Birinci aşama dört yılı aşan savaşın içinde ve özellikle son yıllarında 

ortaya çıkmıştır. Diğer bir deyişle savaşın içerisinde yaşanan bir dönüşüm vardır. İkinci aşama ise 

savaşın sona ermesi ile savaşan tüm devletlerin savaş süresince aldıkları derslerdir. Savaş boyunca 

muharebe alanının fiziksel özellikleri savunmayı destekledi, yıpratma ve uzun savaş süreci savunana 

avantaj sağladı. İç hatlarda kalan Almanya savaş süresinin uzunluğunun dezavantajını yaşadı. Savaşta 

özellikle batı cephesinde kısa sürede stratejik ve operatif düzeyde tam bir tıkanma söz konusudur. 

Tıkanlığı aşmak için yeni silahlar ve taktikler önem kazanmıştır. Önceki savaşlarda da kullanılan bazı 

silah ve taktikler biraz daha geliştirilmiş, III. nesil manevra savaşlarına geçişte de rol oynamıştır. I. 

Dünya Savaşı dört yılı aşan süresi ve özellikle batı cephesindeki tıkanmanın yarattığı dinamiklerle 

ateş desteği, zırhlı birlik kullanımı ve manevranın gelişiminde tam bir askerî devrim 

gerçekleştirememişse de dönüşümün önünü açmıştır.  Manevra savaşına uzanan askerî devrimi ise iki 

savaş arası dönemde Almanlar gerçekleştirmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, batı cephesi, ateş desteği, tank, dönüşüm. 

Role of the First World War in Transformation of Warfare 

Abstract 

A significant aspect of the First World War is that it constituted a transformative point in the 

evolution of modern warfare. This transformation occurred in two phases. The first phase emerged 

over the course of the war’s four years, especially toward the end.  In other words, there was a 

transformation experienced during the war. The second phase consisted of the lessons learned by the 

fighting nations after the end of the war. Battlefield dynamics during the war supported the defense, 

and the war of attrition combined with the long duration of the war provided additional advantages to 

the defender. Germany suffered most from the longevity of the war, given its reliance upon interior 

lines and rapid action. There was a deadlock at the strategic and operational level on the western front 

shortly after the war began. The search for new weapons and tactics to overcome this deadlock gained 

paramount importance. In this context, some weapons and tactics used in previous wars were further 

improved, and played a role in the transition to the third generation maneuver warfare. The long and 

frequently deadlocked war did not itself constitute a complete revolution in military affairs, but paved 

the way for such a transformation. The military revolution that marked the maturity of maneuver 

warfare was realized by Germans in the interwar period. 

Keywords: The First World War, western front, fire support, tank, transformation. 
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Giriş 

Başladığından bugüne yüz yıl geçen I. Dünya Savaşı insanlık tarihinde 

önemli bir dönüm noktasıdır. Bu savaşı desteklemek için Avrupalı güçlerin başta 

nüfus ve ekonomik olmak üzere ulusal güç unsurlarının tamamı seferber edilmiş, 

70 milyona yakın insan silâhaltına alınmıştır. Yeni teknolojiler sayesinde silahların 

artan öldürücülüğü milyonlarca insanın hayatına mal olmuştur. Böylece bu savaş 

dünya tarihindeki en kanlı savaşlardan birisi olarak nitelenmiş ve sadece savaşa 

katılan devletlerde değil yakın ve uzak coğrafyalarda bir seri siyasi ve toplumsal 

değişikliğe yol açmıştır.  

Büyük savaşlar kendilerinden öncekilerle benzerlikler taşırken belirgin farklı 

özellikler de gösterirler. Bu bağlamda I. Dünya Savaşı da kendinden önceki 

savaşlarla ortak yanlara sahip olmakla beraber, muharebe sahasının dinamiklerinin 

ve teknolojik gelişmelerin dikte ettiği farklılıkları bünyesinde barındırır. I. Dünya 

Savaşı çeşitli şekillerde tanımlanır. Bir yandan ulusal güç unsurlarının hepsinin 

seferber edildiği ve toplumsal yaşamın tamamını etkileyen topyekûn savaştır, diğer 

yandan modern savaşların gelişiminde ikinci ve üçüncü nesil arasında yer alan bir 

aşamada konumlanır. Bu kavramsallaştırmaların hemen hepsi I. Dünya Savaşı’nın 

uzun savaş tarihinin belirleyici bir parçası olduğunu ifade eder. Bu kapsamda 

kendisinden önce Napolyon dönemiyle başlayan ve XIX. yüzyıla hâkim olan savaş 

ve muharebe şeklinin dinamiklerini taşırken II. Dünya Savaşı’ndaki yeni muharebe 

şeklinin tohumlarını da bünyesinde barındırır.  

Bu makalede I. Dünya Savaşı’nın askerî yazında fazlasıyla yer bulan 

nedenler, icra, cepheler ve sonuçlardan ziyade kendisinden önceki ve sonrasındaki 

muharebe kavramıyla bağlantısı ortaya konulmaya ve III. nesil manevra savaşının 

ortaya çıkışındaki rolü tespit edilmeye çalışılmaktadır. Bu yapılırken batı cephesi 

muharebeleri esas alınarak seçilmiş boyutlara; özellikle ateş desteği, zırhlı birlik 

harekâtı ve manevraya ağırlık verilmektedir. 

Makale beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde muharebenin tarihsel 

evrimi ve bu evrim sürecinde I. Dünya Savaşı’nın yeri tespit edilmektedir. Sonraki 

dört bölümde sırasıyla; I. Dünya Savaşı’nda gelişen silahlar ve taktiklere genel bir 

bakış, ateş desteğinin stratejik evrimi, tankın muharebe alanına girişi ve zırhlı birlik 

harekâtının doğuşu ile cephe savaşından manevraya değişim dinamikleri 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Birinci_D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1_zayiatlar%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sava%C5%9Flar_ve_antropolojik_afetler_%C3%B6l%C3%BCm_bilan%C3%A7osu&action=edit&redlink=1
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incelenmektedir. Makale sonuç bölümünde genel bir değerlendirmeyle 

tamamlanmaktadır.  

II. Dünya Savaşı’nın askerî açıdan diğer önemli boyutları hava ve deniz 

harekâtında ortaya çıkan değişimlerdir. Bu dinamikler kapsam nedeniyle makaleye 

dâhil edilmemiştir. Ancak yeni muharebe kavramının ortaya çıkışı ve ateş 

desteğinin evrimi bağlamında hava gücünün gelişimine sınırlı başvuru 

yapılmaktadır. 

Savaşın ve Muharebenin Evrimi 

Savaşın ve muharebenin uzun bir tarihi vardır. Hatta savaşın tarihi, devlet, 

diplomasi ve strateji kavramlarından binlerce yıl eskiye dayandırılır, neredeyse 

insanoğlu kadar yaşlı olduğu iddia edilir (Keegan, 1995: 1). Clausewitz’in 

tanımladığı savaş, devletin politikasını bir noktadan sonra düzenli ordularla 

yürüttüğü güç kullanımı anlamındadır. Oysa devlet kurma fikri ortaya çıkmadan 

önce de tüm toplulukların erkekleri savaşçı olarak kabul edilirlerdi. Devletler 

oluştuktan sonra da süregelen bu alışkanlık, düzensiz savaşçıların süvari ya da 

piyade sınıfı olarak orduya katılmalarıyla devam etmiştir (Keegan, 1995: 1) 

Savaşın evrimini açıklayan çok sayıda teori bulunmaktadır. Martin van 

Creveld (1999), teknoloji değişkeni üzerinden aletler, makineler, sistemler ve 

otomasyon çağı savaşları şeklinde bir gruplandırma yapmaktadır. D. J. Hanle 

(1987), teknolojiden ziyade onun kullanımına değer vererek fiziksel, teknik, sosyal, 

bireysel ve toplumsal becerilere odaklanmakta, evrim sürecini Ortaçağ, klasik 

erken modern, geç modern ve nükleer dönemlere ayırmaktadır. Toffler (1993), üç 

büyük toplumsal aşamayı savaşın evrimine uyarlamakta; tarım, endüstri ve bilgi 

toplumu savaşlarını gündeme taşımaktadır. Arquilla ve Rondfelt (2000), silah ve 

muharebe şekline değinerek; kılıç, kitle ve endüstri savaşları, manevra savaşları 

dönemi ile birbirinden türeyen savaşımsı çatışmalar dönemleri şeklinde bir ayrım 

getirmektedir. Qiao Liang ve Xiangsui Wang (1999: 22) savaşları Ortaçağ ile 

başlatmakta ve toplumsal siyasi örgütlenme derecesiyle uyumlu bir yaklaşım 

benimsemektedir. Bu yaklaşımda sınırlı Ortaçağ savaşları, sınırlı imparatorluklar 

ve ulus-devlet savaşları ile sınırsız post-modern savaşlar dikkat çekmektedir.  
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Savaşın evrimi konusunda en kapsamlı ve anlaşılır ayrım ise Lind, 

Nightengale, Schmitt ve Sutton (1989: 22-26) tarafından yapılan çalışmadır. 

Burada ulus-devlet öncesi savaşlar ana bir bölüm olarak belirlenmekte, sonrasından 

günümüze dört nesle yer verilmektedir. Bu bağlamda; I. nesil savaşlar 1648 

Vestfalya’dan 1830’a uzanan klasik savaşlardır. II. nesil savaşlar I. Dünya 

Savaşı’nı da kapsayacak şekilde topyekûn endüstri savaşlarıdır. III. nesil, II. Dünya 

Savaşı’nda zirve yapan manevra savaşlarıdır. IV. nesil savaş ise gayri-nizami harp 

ve türevleridir. Savaşın evriminin nesillere ayrılarak sınıflandırılması anlaşılırlık ve 

I. Dünya Savaşı’nın muharebenin evrimindeki rolünün analizi bağlamında 

avantajlar sunmaktadır. Bu nedenle bu yaklaşım müteakip paragraflarda 

özetlenmektedir.  

Savaş, tarih öncesi dönemlerin de önemli bir olgusu olarak ortaya çıkmıştır. 

Taş devriden başlayarak özellikle maden devrinde yaşanan önemli teknolojik 

gelişmeler olduğu bilinmektedir. Bu uzun sürecin şekillenmesinde teknoloji, akıl 

ve muhakeme önemli etkenler olarak rol almıştır. Tarihsel gelişim içerisinde Bakır 

ve Tunç Devirlerinin ayrı bir yeri vardır. Madenlerin ve alaşımlarının 

kullanılmasıyla savaş aletleri değişmeye başlamış, yeni silahların içinde kesici 

balta, hançer, kılıç, zırh, kask, savaş arabaları, mızrak ile ok ve yay muharebenin 

evriminde dikkate değer silahlar olarak önem kazanmıştır. Bu silahlar muharebe 

etme şeklini değiştirirken silahları kullananların akıl ve muhakemesi de yeni 

taktikleri ortaya çıkarmıştır. Tarihin her döneminde teknolojide yaşanan değişim 

toplumsal örgütlenmeye yansımış, toplumsal örgütlenme ve işleyiş de sıklıkla 

silahlardaki gelişmenin önünde yer alarak muharebeyi etkilemeye başlamıştır. 

Tunç çağının da askerî dönüşümü silah ve teknolojideki gelişmeden ziyade 

toplumsal örgütlenmelerin değişiminde yatmaktadır (Gabriel, Metz, 1992: 1-3). 

İlk ve Ortaçağ, tarih öncesi dönemlerin silahlarının biraz daha gelişmesiyle 

ve bu silahların kullanılmasındaki yetkinliklerle şekillenmiştir. Ortaçağ’da silahlara 

eklenen en çarpıcı gelişme olan mancınık sonraki dönemlerde ortaya çıkan top, 

havan ve obüsün fikirsel tohumlarını atmıştır. Barutun askerî anlamda kullanılmaya 

başlanması tüfek ve top fikrini gerçeğe dönüştürmüş, tüfek ve top ise Yeni Çağ’ın 

hâkim silahları olmuştur. 
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Barut, tüfek ve topun kullanımı modern muharebenin de başlangıcını 

oluşturan önemli bir dinamiktir. Diğer dinamikler arasında savaşanların düzenli bir 

şekilde teşkilatlanması, emir komuta sisteminin kurulması ve muharebe taktik ve 

düzenlerinin ortaya çıkması oluşturmaktadır. Tüm bu dinamiklerin kesiştiği ortak 

tarihsel aşama ulus devletlerin teşkilatlandığı Vestfalya Barış Anlaşmasını (1648) 

işaret etmektedir. Bu tarihten itibaren yapılan muharebeler modern muharebeler 

olarak kabul edilmekte ve dört döneme ayrılmaktadır. 

1648 Vestfalya Anlaşması’ndan sonra kurulan ulus devletlerin belirleyici 

özelliklerinden biri savaş yapma tekelini ellerinde tutmaları, düzenli ve daimi 

ordulara sahip olmalarıdır. 1648 öncesinde aileler, kabileler, din ve mezhep 

grupları, şehirler ve feodal beyler çok farklı yöntemler kullanarak savaşmışlardır. 

Vestfalya ile birlikte devletler birbirine benzeyen simetrik güçlerle savaşmaya 

başlamıştır. I. nesil klasik savaşlar olarak adlandırılan dönem 1648’den 1860’lara 

uzanmakta ve Napolyon savaşları ile zirve yapmaktadır. Bu dönemin 

muharebelerinde hat ve sütun taktikleri hâkimdir. Muharebeler açık ve muharebe 

alanı düzenlidir, değişkenler sınırlıdır. Temel unsurlar hasımların orduları ve sahip 

oldukları silahlardır. I. nesilde temel, düzendir. Bu, askerlerin sivillerinden 

ayrılmasıyla, selamlama ve üniformayla, tayin ve yükselmeyle de belirgindir (Lind, 

2004).  I. nesil savaşlarda muharebe alanında, topçu ve süvari piyadeyi sınırlı 

olarak desteklemekte, kazanan birkaç gün içinde belli olmakta, manevra ve aldatma 

kısıtlı olarak uygulanmaktadır. Temel askerî hedef, her ne pahasına olursa olsun bir 

bölgenin ele geçirilmesi ve elde bulundurulmasıdır (Luvaas, 1999). 

XIX. yüzyıl ortalarında muharebe alanı değişmeye başlamış, gelişen silahlar 

hatlar halinde muharebenin bedelini ağırlaştırmıştır. Muharebe ortamının yeni 

dinamikleri askerî kültürü ve muharebe etme şeklini de etkileyerek değişimi 

zorlamıştır. II. nesil bu gelişmeler sonucu ortaya çıkmaya başlamıştır. Sanayi 

devriminin etkisiyle,  silah teknolojisinde, özellikle makineli tüfekler ve topçuda 

önemli gelişmeler yaşanmıştır. Yoğun ateş desteğine dayalı cephe ve yıpratma 

savaşları temel muharebe şekli olarak devam etmiştir. Bu tür muharebe şekli 

özellikle 1870’lerde Almanlar tarafından Sedan’da uygulanmış ve I. Dünya 

Savaşı’nın son yıllarındaki birkaç harekât hariç tamamına hâkim olmuştur. Ayrıca 

bu dönemde askerlik tamamen uzmanlık alanlarından oluşan karmaşık bir yapıya 

kavuşmuştur. Kara birlikleri içinde piyade, topçu, süvari, istihkâm, muhabere, 
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levazım, bakım, sıhhiye ve personel gibi sınıflar gelişmiştir. 

Demiryolu ve karayolu ulaştırmasının yaygınlaşması büyük birliklerin 

süratle bir bölgede yığınaklanmasını ve yer değiştirmesini mümkün kılarak harbin 

operatif seviyesini belirginleştirmiştir. Bir bölgede toplanan birliklerle stratejik 

savunma ve taarruzun yapılması, hasım kuvvetlerin geniş çaplı kuşatma 

muharebeleriyle imhası hedeflenmiş, iletişim teknolojilerinin gelişmesi sevk ve 

idareyi kolaylaştırırken topçu, süvari, piyade, tank ve hava unsurlarının 

koordinasyon ihtiyacı komuta ve kontrolü ayrı bir işlevsel alan olarak ortaya 

çıkartmıştır. 

Muharebe sahası özellikle I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru taktik, 

operatif ve stratejik boyutları içerecek şekilde genişliğine ve derinliğine büyümeye 

başlamıştır. Çok sayıda farklı birliğin ikmal ihtiyaçları ile uzayan ikmal hatları 

lojistiği ayrı askerî harekât şekline getirmeye başlamıştır. Bu neslin temel 

muharebe birliği kendi kendine yeterli tümendir. Büyük devletlerin yüzlerce 

tümenden oluşan ordulara sahip olma gayreti insan gücüne duyulan ihtiyacı 

artırmış, seferberlik planlamaları savaşın önemli bir boyutunu oluşturmuştur. II. 

nesilde uçaklar da XX. yüzyıl başlarından itibaren harekât alanında görülmeye 

başlamıştır. Ayrıca I. Dünya Savaşı askerin teçhizatını ağırlaştırmış, gaz maskesi 

kişisel teçhizata eklenmiştir. 

III. nesil savaş kavramı yaygın olarak II. Dünya Savaşı’nda Almanlar 

tarafından kullanılan "yıldırım harbi" (Blitzkrieg) kavramına dayanarak yazına 

girmiştir. Sovyetlerin kullanıma sunduğu "derin harekât"ı da bu kapsamda görmek 

gerekir. III. neslin temel karakteristikleri hız ve baskındır. Yüksek hareket 

kabiliyetine sahip birliklerle beklenmeyen yer ve zamanda yapılacak manevralarla 

düşman mevzilerinin derinliklerine el atılarak geriden kuşatılıp; emir, komuta ve 

muhabere düzeninin bozulması, kaos yaratılarak savaşma azminin yok edilmesi 

amaçlanmıştır.  

III. nesil taktik seviyede doğrusal hatlarda yapılan muharebenin sonu olmuş, 

ordular cephelerde yüz yüze karşılaşmaktan ziyade geniş çaplı manevralarla 

operatif ve stratejik avantaj sağlamaya yönelmiştir. II. Dünya Savaşı’nda yıldırım 

harbini uygulayan Almanlar Fransa’yı birkaç gün içerisinde statik savunma hatları 

üzerinden aşarak işgal etmiştir. Bu nesilde mekanize ve zırhlı birliklerin kullanımı, 
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yakın hava desteği ve üç boyutta yapılan ve süreklilik arz edebilen topçu ateş 

desteği yeni özellikler olarak ortaya çıkmıştır. Muharebe taktik, operatif ve stratejik 

boyutlarıyla görülebilmiş ve bu anlamda derinlik ve genişlik kavranmaya 

başlanmıştır. Helikopterlerin ve uçakların kullanımıyla cepheler aşılarak 

derinlikteki hedeflere piyade hücumları yapılabilmiştir. Füze teknolojisi de uzak 

mesafelerdeki hedeflerin ateş altına alınmasını mümkün kılmıştır. 

III. nesilde silah ve teçhizatın gelişmesi, özellikle zırhlı ve mekanize 

olanakların artması savunma anlayışını statik mevzi savunmasından oynak ve aktif 

savunmaya, taarruz anlayışını cephe taarruzu ve stratejik kuşatmadan yarma, düşey 

kuşatma ve çevirme manevralarına dönüştürmüştür. Muharebe sahasının 

karmaşıklaşması hava gücünün gelişmesi, topçunun menzilinin ve isabetinin 

artması, füzelerin kullanıma sunulması ile düşmana yaklaşma ve tesadüf 

muharebesi önem kazanmıştır. Harekât kabiliyeti yüksek birlikler muharebeyi 

kesme, oyalama muharebeleri ve geri çekilme gibi geri harekât ile başarıdan 

faydalanma ve takip gibi ileri harekâtı etkinlikle yapabilecek duruma gelmişlerdir. 

III. nesil muharebelerin önemli bir boyutu da ademi merkezileşme ve 

inisiyatif olmuştur. Bu boyut aynı zamanda IV. nesil savaşların da temel 

özelliklerinden biridir (Lind, 2004). III. nesil savaşlara örnek olarak II. Dünya 

Savaşı, Kore Savaşı, Vietnam Savaşı, Arap-İsrail Altı Gün Savaşları, Körfez Savaşı 

ve Irak’ın işgali gösterilmektedir. 

IV. nesil, II. Dünya Savaşı’ndan sonra gittikçe önem kazanan gayri nizami 

savaşları ve türevlerini bir önceki nesle ekleyerek yapılan gruplandırmadır. 

1945’den günümüze yaşanan savaşların çoğu bu gruba dâhil edilmektedir. IV. nesil 

savaş devlete ilaveten devlet dışı aktörlerin de taraf olduğu klasik savaş kavramları 

dışında ayaklanmalar ve benzeri askerî faaliyetleri de kapsayan bir savaş türüdür 

(Hammes, 2004:208). Bu nesilde devlet savaş üzerindeki tekelini kaybetmeye ve 

devlet orduları devlet dışı aktörlere karşı mücadeleye başlamıştır. Ancak bu 

tanımlama III. neslin tamamen ortadan kalktığını göstermemektedir. Aksine III. 

nesil, teknolojik yeniliklerle yıldırım harbinin üzerine bilgi harbi, etki odaklı ve ağ 

merkezli harekât gibi yeni yaklaşımları eklemiştir. 

Makalenin konusunu teşkil eden I. Dünya Savaşı’nda, Almanların Paris’e 

yürüyüşü durma noktasına gelince batı cephesindeki çatışmalar genel özellikleri ile 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bat%C4%B1_Cephesi_(I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1)


Oktay BİNGÖL 
 

 

  

8  
Yaz 2014 .  Cilt 1 . Sayı: 3 . 1-31 M i l l î  G ü v e n l i k  v e  A s k e r î  B i l i m l e r  

 

durağan bir cephe savaşına dönüşmüş ve bu durum 1917’ye kadar fazla 

değişmemiştir. Doğu cephesinde ise Rus ordusu Avusturya-Macaristan 

kuvvetleriyle başarılı bir şekilde savaşmış fakat Doğu Prusya ve Polonya’dan 

Alman ordusu tarafından geri püskürtülmüştür. Osmanlı’nın 1914’te, İtalya ve 

Bulgaristan’ın 1915’te, Romanya’nın 1916’da savaşa girmesiyle ilave cepheler 

açılmıştır. Rus İmparatorluğu 1917’de Ekim Devrimi’yle yıkılınca savaştan da 

çekilmiştir. 1918’de batı cephesi boyunca bir Alman taarruzundan sonra 

Müttefikler ardı ardına yaptıkları saldırılarla Almanları geri püskürtmüş ve ABD 

kuvvetleri siperlere girmeye başlamıştır. Almanya 11 Kasım 1918’de ateşkesi 

kabul etmiştir. 

I. Dünya Savaşı, hazırlıkları ve icrasının genel kabul gören savaş teorisine 

uymaması kapsamında da yoğun tartışmalara konu olmuştur. Tartışmaların en 

ilginç kısmı ise Almanların kendisi de Alman olan Clausewitz’i anlamamış 

olmaları iddiasıdır. 

Clausewitz’in en fazla referans alınan özdeyişi, savaşın politikanın diğer 

vasıtalarla devamı olduğudur. Bu özdeyiş özünde savaşın bir amacı ve doğal olarak 

stratejisi olduğunu da ima etmektedir. I. Dünya Savaşı’nda hasımların amaçlarının 

ne olduğu tartışmalı bir kavramdır. John Keegan’a göre bu savaşın bir amacı 

yoktur dolayısıyla strateji de aramamak gerekir. Keegan (1993: 21), I. Dünya 

Savaşı’nın icrasında politikanın hiçbir rol oynamadığının altını çizerek savaşın 

olağanüstü ve korkunç bir kültürel sapkınlık olduğunu belirtir. Keegan (1998: 456) 

bu tezini I. Dünya Savaşı Tarihi isimli kitabında ileri götürür ve savaşın nedenleri, 

başlangıcı ve icrasının bir muamma olduğunu yazar. 

Keegan’ın iddialarında doğruluk payı olmasına rağmen I. Dünya Savaşı 

muharebeleri özünde, savaşın uzun süreli tarihinde Vestfalya’dan başlayan modern 

muharebelerde özellikle Napolyon savaşları ve Alman birliğinin sağlanması 

sürecindeki savaşlarda uygulan taktiklerin kopyalanması, yeniden yorumlanması ve 

değişen muharebe alanına uyarlanmaya çalışılmasıdır. Napolyon döneminin 

yorumlanmasında ise Clausewitz öne çıkmaktadır. Bu nedenle savaşta bir 

boyutuyla Napolyon ve Clausewitz mücadelesi de yer almaktadır. 

Napolyon askerî zaferlerinde kuvvetlerini kendi kendine yeterli kolordu ve 

tümenler şeklinde teşkilatlandırmıştır. Bu birlikler esnek ve bağımsız şekilde 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Siper_sava%C5%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fu_Cephesi_(I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1)
http://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fu_Prusya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bulgaristan_Krall%C4%B1%C4%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Romanya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ekim_Devrimi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Amerika_Birle%C5%9Fik_Devletleri
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manevra yapabiliyorlar, farklı istikametlerden düşman üzerine taarruz 

edebiliyorlar, düşmanın lojistik hatlarını ve destek yollarını keserek zor durumda 

muharebeye zorluyorlardı. Clausewitz ise kuvvetlerin muharebede düşmanın 

üzerinde bir noktada toplanmasını öngörüyordu ve kuvvetlerin bölünmesi 

düşüncesine karşıydı (Clausewitz, 1976:299-300). Napolyon’u örnek alan 

Almanlar 1866-1870 yıllarında Alman birliğinin sağlanması için yürütülen 

savaşlarda, Koniggratz ve Sedan’da aynı stratejiyi uygulayarak kesin sonuçlu 

muharebeleri kazandılar. Napolyon’a göre strateji muharebe sahasında taktik 

başarılar sağlamak için vasıtaların kullanımıydı. Clausewitz için ise tam tersine 

taktik çatışmalar kararı mümkün kılmak için vasıtalardı. 1914’de yapılan savaş 

planları ve ilk manevralar stratejinin Napolyonik bakış açısını yansıtıyordu.  

Yukarıdaki temel özellikleri ile I. Dünya Savaşı’nın II. nesil olarak 

kavramsallaştırılmasında savaşın başlangıcını ve ilk yıllarını dikkate aldığımızda 

doğruluk payı görülmektedir. Ancak I. Dünya Savaşı dört yılı aşan süresiyle bir 

taraftan yeni teknolojilerin geliştiği ve savaş öncesi gelişen teknolojilerin denendiği 

diğer taraftan yapılan muharebelerinden alınan derslerin teknoloji ile birleştirilerek 

yeni taktiklerin ve yeni bir muharebe şeklinin ortaya çıktığı bir dönemdir. II. neslin 

I. Dünya Savaşı’yla tamamlanarak sonraki büyük savaş olan II. Dünya Savaşı’yla 

III. nesle geçtiği genel kabul gördüğünden I. Dünya Savaşı’nı önceki ile sonrakinin 

özelliklerini bünyesinde taşıyan dinamikler toplamı olarak görmek gerekmektedir. 

I. Dünya Savaşı’nda Gelişen Silahlar ve Taktikler 

I. Dünya savaşının başlangıcında Avrupalı büyük güçlerin ordularında tam 

bir simetri vardır. Teşkilatta, teçhizatta ve doktrinlerde benzerdiler. Tüm ordular 

genel olarak Prusya-Alman modelinin XIX. yüzyıl ikinci yarısındaki başarılarından 

ilham alarak teşkilatlanmıştı. Örneğin Avrupalı güçlerin hepsinin genel kurmay 

karargahları vardı ve birbirine benziyordu (Gray, 2007: 90).  

I. Dünya Savaşı özellikle batı cephesinde kısa sürede mevzi savaşlarına ve 

yıpratma taktiklerine döndüğünden ortaya çıkan tıkanlığı aşmak ve taktik 

avantajlar yakalamak için yeni silahlar ve taktikler geliştirilmiştir. Bu taktik ve 

silahların bir kısmı önceki savaşlarda da kullanılmıştır. I. Dünya Savaşı’nın 

tıkanmış mevzilerinde ileri götürülmüş hatta bir kısmı savaş sırasında yaratılmış 

olan bu taktik ve yeni silahlar III. nesil manevra savaşlarına geçişte de rol 
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oynamıştır.  

I. Dünya Savaşı’nın batı cephesinin temel karakteri iyi hazırlanmış tahkimli 

mevzilerdir. Mevziler birbirisi gerisinde çoklu hatlar halinde inşa edilmiş, silah 

mevzileri ve personel sığınakları ile korunaklar yere gömülmüş, irtibat hendekleri 

dâhil topçu ateşlerine karşı koruma sağlayacak şekle getirilmiştir. Kritik yerleşim 

yerleri ve arazi kesimleri ise direnek noktaları olarak seçilmiş ve uzun sürelerle 

çepeçevre savunma yapabilecek şekilde tahkim edilmiştir. Mevzi hatları dışındaki 

bu tür tahkimli bölgeler Fransa ve Belçika’da yaygın olarak kullanılmıştır. 

Verdun’daki Douaumont tahkimli mevzisi 1-2 metre kalınlığında ve 5-4 metre 

yüksekliğinde iki sıra betonarme duvarla korunmuştur. Ayrıca tahkimli mevzi 

önünde yedi metre genişliğinde hendek kazılmış ve 30 metre genişliğinde dikenli 

telle çevrilmiştir (Fortresses and the First World War, Spartacus Educational). 

Tahkimli mevzilerin geçilmesi için arayışlar silah teknolojisinde gelişmelere 

etkide bulunmuştur. Almanlar bu tür tahkimatı ortadan kaldıracak büyük çaplı 

topları savaş öncesinden imal etmişler, savaşın başlangıcında ise 1914’de 

Belçika’daki tahkimli mevziler Alman topçusu tarafından tahrip edilmiştir. 

Almanlar Verdun taarruzunda 15 tahkimli mevziiye 22 milyon topçu mermisi 

atmıştır (Fortresses and the First World War, Spartacus Educational). 

Batı cephesinin iyi hazırlanmış, tahkim edilmiş ve engeller yerleştirilmiş 

mevzilerini aşma, manevra yapacak şartları hazırlama düşüncesi bir taraftan silah 

sistemlerini geliştirirken diğer taraftan ilkel denebilecek ancak yaratıcılık gösteren 

uygulamaların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bunlardan birisi mevzilerin altından 

tünel kazılarak mayınlar yerleştirilmesi ve tahkimat sisteminin çökertilmesi 

düşüncesi olmuştur (Tunnelling and the First World War, Spartacus Educational). 

Özel eğitimli istihkâmcılar tarafından kazılan tünellere yerleştirilen mayınlar 

patlatıldığında açılan gediklerden ve oluşan panikten istifadeyle piyadenin 

ilerlemesi planlanmıştır. 1917 Ocak ayında General Herbert Plumer Meesines’te 

Alman mevzilerine tahrip maddesi yerleştirilmesini emretmiş, aylar süren bir 

çalışmadan sonra sekiz kilometre tünel kazılmış ve 600 ton patlayıcı 

yerleştirilmiştir. Patlamanın 3.000 askeri öldürdüğü ve Londra’dan işitildiği iddia 

edilmektedir (Tunnelling and the First World War, Spartacus Educational).  
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Düşman tünellerini tespit etmek için farklı teknikler geliştirilmiştir. Bir 

metot, yere bir çubuk saplamak ve diğer ucunu dişler arasında tutarak yer altı 

titreşimlerini tespit etmektir. Diğer bir metot mevziinin tabanına su dolu 

yağdanlıkları gömmek ve askerlerin sırayla titreşimleri dinlemesini sağlamaktır.  

Diğer taraftan mevzi savaşları uzadıkça birliklerin ve silahların yerleri 

hakkında artan istihbarat ihtiyacını karşılamak için keşif maksatlı akın timleri 

kullanımı yaygınlık kazanmıştır. Tipik bir akın timi 30 kişiden teşkil edilmiş, 

personelin vücudun açıkta kalan kısımlarına, özellikle yüze kamuflaj uygulaması 

başlamıştır. Hafif silahlarla teçhiz edilen timlerin asıl görevi istihbarat için düşman 

askerlerini yakalamak olmuştur (The First World War, Strategy and Tactics, 

Patrols & Raids, Spartacus Educational ). 

Mevzileri aşmak için savaşın ilk yıllarında piyadeyle sayısız girişimler 

yapılmıştır. Aslında XX. yüzyıl başlarında tüm ordular, süvari ve hafif sahra 

topçusu tarafından desteklenen piyadeyi genellikle süngü hücumunda 

kullanmaktaydı. Özellikle Fansız ordusu bir biri arkasına piyade taarruzlarının 

başarı getireceğini düşünmüştür. Piyadenin makineli tüfek destekli savunma 

mevzilerine karşı hücumunda ağır zayiatlar verilince taktiklerin gözden geçirilmesi 

ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Fransız piyadesi Loren’in işgali esnasında geri çekilmek 

zorunda kalmıştır. Benzer şekilde Alman piyadesi de Ağustos 1914’de Liege’de 

kuşatmada ağır kayıplar vererek geri çekilmiştir (Infantry Tactics, Spartacus 

Educational). Piyadenin yeterli sürede düşman siperlerine ulaşamayacağı 

anlaşıldıktan sonra dahi kitle halinde ileri sürülmesi yüz binlerce askerin boşu 

boşuna ölmesine neden olmuştur (Akad, 2003:19). 

1915’te batı cephesindeki piyadeler; hazırlık ateşleri, klor gazı ve alev 

makinelerinin kullanımına rağmen cepheyi yarmaya muktedir olamamıştır. 

Piyadenin cepheyi yarmadaki başarısızlığı yeni taktikleri zorlamış, bu bağlamda 

sızma taktikleri 1917’de General Oskar Von Hutier tarafından geliştirilmiştir. 

Sızma, topçu hazırlık ateşinin sürpriz etkisini ortadan kaldırması nedeniyle özel 

eğitimli küçük birliklerin düşman mevzilerinin kritik bölgelerine sızdırılıp önemli 

hedefleri tahrip etmesini müteakip piyadenin taarruza başlaması fikrine 

dayanıyordu (Infiltration Tactics, Spartacus Educational). I. Dünya Savaşı 

muharebelerinde defalarca denenen sızma taktiği istenen sonuçları vermemesine 

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/FWW.htm
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/FWW.htm
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rağmen sonrasında yıldırım harbinin öncü fikirlerinden birini teşkil etmiştir.  

I. Dünya Savaşı yeni teknik ve taktikleri yaratırken geleneksel taktiklerin 

bazılarını da savaş alanı dışında bırakmıştır. Bunların başında süvariler 

gelmektedir. Süvariler Napolyon savaşları ve sonrasında taarruzun önemli bir 

unsuru olarak kabul edilmiştir. 1914’de tarafların hepsinde piyade kuvvetinin 

yaklaşık üçte biri süvariydi. Süvariler mevzilerin yarılmasında makineli tüfeklerin 

ve topçunun ateşi karşısında dağıldılar. Keşif işlevleri de  Farman MF-II, Avro 504 

ve BE-2 kitap keşif uçakları tarafından devralınca işlevsiz kaldılar (Cavalry 

Warfare, Spartacus Educational). Ancak süvari sınıfı bir dönem elde ettiği sürat ve 

baskın etkisine dayanan gücü ile zırhlı birlik manevralarının dolayısıyla yıldırım 

harbinin ilham kaynaklarından birisi olmuştur.   

Uzun süreli mevzi savaşları keskin nişancı konseptinde de değişikliklerin 

önünü açmıştır. Ön mevzilerdeki askerler düşman keskin nişancılarından fazlasıyla 

etkilenmişlerdir. Özel teçhizatlı nişancılar geceleyin uygun mevzilere sızarak gün 

boyu orada kalmışlar ve hedeflerini avlamışlardır. Almanlar İngiliz askerlerini 

avlamak için farklı taktikler kullanmışlardır. Örneğin üzerinde İngilizce yazan 

uçurtmalarla İngilizlerin mevzi dışına çıkmaları ve ateş edilerek öldürülmeleri 

amaçlanmıştır (Snipers in the First World War, Spartacus Educational ). 

Mevzileri aşma çabalarında alev makinelerinin kullanımı yaygınlaşmıştır. 

Alev makineleri Almanlar tarafından 1900’lerde geliştirilmiş, I. Dünya Savaşı’nda 

ilk kez 1914’de Batı cephesinde kullanılmıştır. Başlangıçta 25 metre menzile 

sahipken savaş boyunca 40 metre menzile ulaşmıştır. İngiliz ordusu da çeşitli 

denemeler yapmış, alevleri 27 metreye ulaşabilen dört adet iki tonluk makine 

geliştirmiştir. Bu büyük makineler başlangıçta Alman askerler arasında paniğe 

neden olmuş ancak mevzilerin ele geçirilmesini mümkün kılmamıştır (Flame-

Thrower, Spartacus Educational). 

I. Dünya Savaşı’nın kullanıma soktuğu silahların arasında kimyasal 

silahların ayrı bir yeri bulunmaktadır. Savaşın başlangıcında klor gazı üzerine 

uzman olan Alman kimyacı Fritz Haber Alman ordusunda hizmete başlamıştır. 

Klor gazı ilk kez 1915’te Ypres’te Fransız mevzilerine karşı kullanmış, Fransız 

askerler mevzilerine karşı yaklaşan sarı-yeşil renkli bulut kümelerini rapor 

etmişlerdir. Askerler farklı kokuyu da algılamışlardır. Başlangıçta Alman 

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/FWWfarman.htm
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/FWWavro.htm
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/FWWbe2.htm
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ordusunun ilerleyişini perdeleyen sis olarak düşünülen bulut kümesi mevzilere 

ulaştığında göğüste sıkışma ve boğazda yanma şikâyetleri başlamıştır. Panik kısa 

sürede Fransız mevzilerinde yarılmalara neden olmuştur. Ancak Alman askerleri de 

klor gazının etkisi nedeniyle hızla ilerleyememiş, Fransız mevzileri İngiliz ve 

Kanada askerleri tarafından takviye edilerek Almanların yarmayı tamamlanmasına 

engel olunmuştur (Chlorine Gas, Spartacus Educational).  Başlangıçta gaz 

taarruzları hava koşullarına fazlasıyla bağlı olduğundan, İngilizler 25 Eylül 

1915’de ilk gaz taarruzunu yaptıklarında rüzgârın etkisiyle kendi birliklerinin 

muharebe dışı kalmasına neden olmuşlardır. 1916’da kimyasal gaz mermileri imal 

edilmiş ve uzun menzilli topçu ile atılmaya başlanmıştır. Bu kullanım şekli gazın 

etkisini artırmıştır.  Savaş içerisinde klor gazına karşı korunma tedbirleri de 

gelişmeye başlamış, Almanların ilk gaz taarruzları sonrası Müttefikler askerlerine 

koruma sağlayan bir çeşit pamuktan yapılan ve amonyağa batırılmış gaz maskeleri 

dağıtmışlardır. Sonraki yıllarda fabrikalarda gaz maskeleri üretilmiş ve kullanıma 

sunulmuştur.  

Savaşın ilerleyen yıllarında Hardal gazı ilk olarak Almanlar tarafından Eylül 

1917’de kullanılmıştır (Mustard Gas, Spartacus Educational). I. Dünya Savaşı’nda 

kullanılan en öldürücü gaz olan Hardal çok sayıda zayiata neden olmuştur. 

Gazların kullanılması da cephelerin yarılmasının önünü açamamış, ancak II. Dünya 

Savaşı’nda çok daha fazla miktarlarda kullanılmasının öncüsü olmuştur.  

I. Dünya Savaşı’nda yukarıda özetlenen taktik ve silahlar önemli olmasına 

rağmen tek başlarına veya birlikte harbin dönüşümü üzerinde çok fazla etki 

yaratmamıştır. Asıl etkiyi, top, tank ve uçak üçlüsünün teknik, taktik ve stratejik 

kullanımı yolunda atılan ilk adımlar oluşturmuştur. Bu nedenle bu üç silah ve ilgili 

taktiklerin gelişimi makalenin müteakip bölümlerinde ayrıca incelenecektir. 

Ateş Desteğinin Stratejik Evrimi 

I. Dünya Savaşı’nda karşılıklı mevzilerde yaşanan tıkanmanın aşılması ve 

ileri harekâtın başarıya ulaşması planlayıcıların üzerinde çalıştığı önemli bir konu 

olmuştur. Piyadenin düşman mevzilerini yarması ve derinlikteki hedeflere el atması 

için; düşmanın ilk mevzileri üzerinde, ikinci ve müteakip hatlarda ve cepheyi 

takviye edebilecek ihtiyatları üzerinde ateş desteği sağlanması önemli bir ihtiyaç 

olarak belirmiştir. Taarruz ile koordineli olarak derinlikteki ekonomik ve stratejik 
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askerî değeri bulunan hedeflerin vurulması gerekliliği sorunu biraz daha 

karmaşıklaştırmıştır.  

Topçu, Napolyon savaşlarından itibaren önemli gelişmeler kaydetmesine 

rağmen yukarıdaki görevleri başarabilecek teknik ve taktik yeterliliğe ancak 

savaşın sonlarına doğru sahip olabilmiştir. Savaşın ilk yıllarında ana problem 

sahaları; topçunun sayısında, menzil, çap ve mühimmat çeşitlerindeki yetersizlik, 

görmeyerek ateş usullerinin yeterince gelişmemiş olması, taktik kullanım 

esaslarının taarruzun ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olması ve ateş desteğinin 

manevra ile koordinasyon sorunlarıydı.   

Taarruz öncesi, düşman mevzilerinin belli bir süre ateş altına alınması 

amacıyla tüm ateş destek vasıtaları ile hazırlık ateşi yapılmaktaydı. Ancak topçu 

ateşleri tahkim edilmiş mevziler üzerinde fazla etkili olmadığı gibi, ateşlerin 

kesilmesiyle düşman piyadeleri mevzilerini tekrar işgal ederek savunmaya devam 

ediyorlardı. Daha önemlisi hazırlık ateşleri ile taarruzun yeri ve zamanı ortaya 

çıkıyor, savunan taraf takviyelerini cepheye yaklaştırma imkânı buluyordu 

(Preliminary Bombardment, Spartacus Educational).  

1916’da savaşan taraflar taarruz ile koordineli destek ateşleri denemeye 

başladılar. Bu yöntemde manevra birlikleri düşmana yaklaştıkça ateşler de ileri 

kaydırılıyordu. Geliştirilen bir usulle ateşler her bir dakikada 50 metre ileriye 

kaydırılmaya başlandı. Ancak bu yöntemle de dost birliklere verilen zayiat büyük 

olmuştur (Creeping Barrage, Spartacus Educational ).  

Topçunun görmeyerek ateşlerinin ortaya çıkışı 1759’de Paltsig’de Ruslar 

tarafından ağaçların gerisinden açılan ateşler olarak kabul edilir (Bellamy, 

1986:16). Bu uygulama sonraki yıllarda yaygın kullanıma sunulmuş ancak sonuçlar 

isabetsiz olmuştur. Mevzi bölgelerinde yardımcı nişan hatları oluşturularak yapılan 

denemeler de isabeti artıramadığı gibi mevzi değiştirme hızını düşürmüştür. 

1800’lerin sonlarına doğru ileri gözetleyicilerin kullanılmasıyla isabet oranları 

artmaya başlamıştır. 1900’lerin başında Avrupa ordularının topçuları teknik olarak 

görmeyerek atış yapabilecek potansiyele sahip olmasına rağmen hem menzil 

yetersizliği hem de topçunun kullanım konseptindeki eksiklikler uygulama ve 

gelişimi sınırlamıştır. 1914 yılında icra edilen görmeyerek ateşler manevraya 

kesintisiz ve kademeli destek sağlamaktan ziyade topçunun taktik olarak düşman 
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gözünden ve ateşinden korunmaya odaklanmıştır (Bailey, 2001:137).  

1915’te Almanların Ruslara karşı Gorlice-Tarnow taarruzu ile 1916 

baharında Rusların Brusilov taarruzu ateş desteği açısından bir dönüşümü 

içeriyordu. Her iki taarruzda da komutanlar topçunun ateşlerini piyadenin 

ilerlemesi ve diğer ateş destek vasıtaları ile koordine edilmesine önem veriyorlardı. 

Topçu seçilmiş hedeflere isabetli ateşler yapmayı başarıyordu (Bailey, 2000: 141).  

Ruslar topçu ateş planlamasında namlu ve mermi sayısını temel alarak 

taarruz eden birliklerin cephesinin ve düşman mevzilerine yarma yapılacak 

bölgenin genişlediğini belirlediler. Rus IX. ordusu için cephe 14 km iken yarma 

bölgesi 3,5 km olarak belirlendi. Ruslar taarruz hızının devam ettirmek için 

piyadeyi destekleyecek ve derinlikteki hedefleri ateş altına alabilecek yeterli topçu 

gücünü önemsediler. Bunu da ağır topçuyu cepheye yakın mevzilere önceden 

yerleştirerek ve taarruz kademesine hafif topçu tahsis ederek başarmaya çalıştılar.  

Ruslar hazırlık ateşini de sürpriz etkisini ortadan kaldırmamak için kısa 

tutuyorlardı. Görmeyerek ateş planlaması da başlamıştı; tanzim ateşi yapılarak 

esasların kayıt altına alınması ve sonraki ateşlerin kaydırma usulüyle yapılması 

başarılmıştı.  

Mühimmat çeşitlerinde ve stoklarındaki yetersizlikler topçu ateşlerini 

sınırlayıcı bir faktör olarak öne çıkmıştır. Topçu mermileri genellikle açıktaki 

piyadeye etkisiz hale getirmek maksadıyla imal edilmişti. Örneğin İngiliz ordusu 

savaş başladığında tahkimli mevzileri tahrip edebilecek yüksek imla haklı 

mermilere ve tavikli tapalara sahip değildi. Mühimmat stokları taarruz harekâtını 

etkinlikle destekleyecek yeterlilik seviyesinin altındaydı. İngilizler cepheye 

gönderdikleri bataryalarına ancak günde 44 dakika ateş açabilecek kadar 

mühimmat verebilmişlerdi (Toplam 176). 75 dakikalık mühimmat İngiltere’deki 

depolarda tutulmuş, 60 dakikalık mühimmat ise altı ay içinde imal edilecekti. 

Fransızlar ve Almanlar da benzer durumdaydı (Bailey, 2001:139). 1918 yılına 

gelindiğinde taraflar silah sayılarındaki büyük artışlara rağmen namlu başına 600 

atım yapabilecek yeterliliğe ulaşmışlardı. Mühimmat üretimindeki bu artış ateş 

desteği açısından çok önemli bir gelişme olmuş, muharebe alanının taktik, operatif 

ve stratejik derinliklerindeki hedeflerin uzun sürelerle ateş altına alınmasını 

mümkün kılmıştır.  
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Diğer taraftan I. Dünya Savaşı’nın başında topçu hem sayıca az hem de 

menzil ve çap olarak hafif topçuydu. Savaş tüm şiddeti ile devam ederken 

cephelerdeki karşılıklı tıkanmalar topçu silahlarının gelişiminin ve çok sayıda yeni 

üretimin itici gücü olmuştur. Savaşın ikinci yarısında topçu sayısı büyük artışlar 

göstermiştir. İngilizler 1914’de 6 ağır 72 hafif bataryaya sahipti, 1918 yılı 

ortalarına doğru 440 ağır, 568 hafif ve orta bataryaya sahip olunmuştu. Diğer 

ordular için benzer oranlar söz konusudur. Batı cephesinde sonradan gelen ABD 

ordusunun 1917’de 9 topçu alayı vardı, bu sayı ateşkese kadar 234 alaya 

yükselmiştir. Topçu artık başlı başına bir kuvvet olma yolundaydı. İngiliz 

ordusunda topçu-piyade oranı 8:10 düzeyine yaklaşmıştır (Bailey, 2001:149).   

1914’ten 1918 sonlarına kadar dört yılı aşkın bir süre devam eden şiddetli 

muharebelerde dönüşüm geçiren silah sistemlerinin başında topçu gelmektedir. 

Savaş sona erdiğinde topçu birlik ve namlu sayıları artmış, çaplar büyümüş ve 

menziller uzamış, mermi ve tapa çeşitleri hedeflere etki edebilecek şekilde 

değişime uğramış, hedef tespit ve muhabere vasıtaları gelişmiştir.  

Teknik gelişimlerle paralel olarak taktik esaslarda da yenilikler ortaya 

çıkmıştır. Hedef tespit usulleri isabeti ve sürati artırmış, uygun çap ve menzile 

sahip yeterli miktarda topçuya sahip olunmasıyla manevrayı destekleyecek şekilde 

topçu tahsis ve tertiplenmesi mümkün olmuştur. Tüm bu gelişmeler ateş desteğinin 

manevrayla koordinasyonunu ve etkin bir ateş destek planlamasını mümkün kılarak 

muharebenin hız ve baskın etkisini artırmış ve manevranın yükselişinin, dolayısıyla 

III. neslin önünü açmıştır.  

Tankın Muharebe Alanına Girişi ve Zırhlı Birlik Harekâtının Doğuşu 

Batı Cephesi'ndeki savaş koşulları tarafları siperleri geçebilecek, dikenli 

telleri aşabilecek ve makineli tüfek ateşinden etkilenmeyecek silah ve araçların 

geliştirmesi için arayışlara itmiştir. İngiliz ordusu 6 Eylül 1915’de ilk tank 

prototipini başarılı bir testten geçirmiştir (Haris, 1995: 30). Gizliliği sağlamak 

açısından ilk araçlar su depoları ya da kısaca "tank" olarak adlandırılmıştır 

(Dickson, 2003: 102). İşçilere paletli su taşıyıcıları ürettikleri izlenimi vermek için 

kullanılan tank kelimesi 24 Aralık 1915'de resmi olarak kullanılmaya başlanmıştır 

(Tucker, 2005: 1153). İlk operasyonel tank olan Mark I, 15 Eylül 1916’da Somme 

muharebesinde kullanılmıştır. 49 tankın 32’si ileri harekâta katılmış ve küçük 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Bat%C4%B1_Cephesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/6_Eyl%C3%BCl
http://tr.wikipedia.org/wiki/1915
http://tr.wikipedia.org/wiki/24_Aral%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/1915
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mark_I
http://tr.wikipedia.org/wiki/15_Eyl%C3%BCl
http://tr.wikipedia.org/wiki/1916
http://tr.wikipedia.org/wiki/Somme_%C3%87arp%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Somme_%C3%87arp%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1
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başarılar sağlanmıştır (Tucker, 2005: 1153). 1917 Temmuz ayında ise İngiliz 

tankları III. Ypres muharebesinde başarı için ümit vermiş ancak tanklar çamurdan 

dolayı kullanılmaz hale gelmiştir (Hart, 1972:339). Kasım 1917’de Cambrai’de 

381 tank cephede 10 km genişliğinde bir yarma yapmış ancak piyade yarmayı 

genişletmeye muktedir olamamış ve tankların başarısını ileri götürememiştir. 

Almanlar kısa sürede takviyelerle savunmanın insicamını sağlamışlardır (Hart, 

1972:340-346).  

İngilizlerin tank geliştirme çabalarına paralel olarak Fransızlar da kendi 

tanklarını tasarlamışlar, ilk iki tank orta ve ağır sınıf olan Schneider CA ile 75 mm 

topu ve elektronik vites sistemine sahip Saint-Chamond kullanıma sunulmuştur. 

Ancak her ikisi de muharebe sahasında başarılı olamamış, çok miktarda tank 

imhadan kurtulamamıştır. 1918’de ilk modern tank, Renault FT hafif tankı, 

dönebilen kulesi ve üzerinde topu, geride motoru ile üretilmiştir. Savaş bittiğinde 

ise çok ağır sınıfta sayılan Char 2C üretilmiştir (Zaloga, 2011).  

Almanlar İngilizlerin Cambrai taarruzundan aldıkları dersle kendi zırhlı araç 

programını başlatmışlar, kısa sürede 30 ton ağırlığında ve 18 kişilik bir mürettebat 

kadrosuna sahip olan A7V tankı ortaya çıkmıştır. Ancak Almanlar malzeme 

sıkıntısı nedeniyle savaş sonuna kadar sadece 15 tank üretilebilmişler ve 

İngilizlerden ele geçirdikleri 25 adet Mark IV tankının bir kısmı tamir ederek 

kullanmışlardır (Fuller 1920:217). Nisan 1918’de ikinci Villers-Bretonnex 

muharebesinde Alman tankları ile İngiliz tankları arasında ilk kez tankın tanka 

karşı muharebesi yapılmış, İngiliz tankları üstünlük sağlamıştır. (Fuller, 1920:201-

202). Almanlar tankların önemini savaş süresince tam olarak algılayamamışlar, 

hatta tankların kullanımının sadece piyadeye moral destek sağladığını 

değerlendirmişlerdir. Bu eksik düşünce nedeniyle tanklara karşı kapsamlı bir 

savunma konsepti de gelişmemiştir. Almanların tankların önemini anlamaları 1918 

Temmuz’unda II. Marne muharebesindeki yenilgilerine kalmıştır. Bu tarih 

sonrasında panik içersinde başlatılan girişimlerin sonuç vermesi zaman açısından 

olanaklı olmamıştır.  

İlk Amerikan üretimi tank ise İngilizlerin Mark serisi üzerine tasarlanan 

Mark VIII olmuştur. 43,5 ton ağırlığındaki tankın 11 kişilik mürettebatı, iki adet 

topu ve beş adet makineli tüfeği bulunuyordu. Saatte 6,5 mil hız yapabiliyor ve 50 

http://en.wikipedia.org/wiki/Schneider_CA1
http://en.wikipedia.org/wiki/St_Chamond_(tank)
http://en.wikipedia.org/wiki/Renault_FT-17
http://en.wikipedia.org/wiki/Char_2C
http://en.wikipedia.org/wiki/A7V
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mil hareket menziline sahipti. Bu tankların tüm müttefiklerin ihtiyacını 

karşılayacak miktarda üretilmesi planlanıyordu. Ancak savaş sonuna kadar sadece 

test için üretim tamamlanabildi. Amerikalıların diğer tankı 6,5 ton ağırlığındaki 

M1917 hafif tankıydı. Fransızların Renault FT tankının kopyasıydı, 5,5 mil hız 

yapıyordu (Zaloga, 2008:2). Ancak bu tankın üretimi de tamamlanamadı. 1918 

yazında üç tonluk ve iki kişilik  M1918 tasarlandı ancak üretim aksadı.   

Amerikan tank birlikleri ilk kez 12 Eylül 1918’de muharebeye girmiş, 

304’üncü tank tugayında iki tabur halinde tertiplenmiştir. Tankların birçoğu Alman 

mevzilerini ele geçirememiş ancak sınırlı taktik başarılardan gelecek için önemli 

dersler çıkarılmıştır. (Fuller, 1920:279-281) 

Tanklarla ilgili ilk sonuçlar biraz ikilemliydi; güvenilirlik sorunlarının 

karşısında komuta heyetinin sabırsızlığı sürtüşmelere yol açıyordu. İlk anda 

ürkütücü bir etki yaratıyor olsa da küçük gruplar halinde yayılan tankların taktik 

değerleri ve vuruş güçleri azalıyordu. Alman kuvvetleri başlangıçta şoktan ve 

tanksavar silahlarının eksikliğinden etkilendi ancak rastlantıyla da olsa tanksavar 

sistemlerini buldular ve İngiliz tanklarının hareketliliğini kısıtlamak için daha geniş 

hendekler kazdılar.  

Tanklar 1917’nin sonlarına kadar topçuyla kıyaslandığında ikincil 

önemdeydiler. Psikolojik etkisinden ziyade tankların ilk kullanımında tel engellerin 

üzerinden piyade için geçiş yolları açmak gerekiyordu. Bu aslında önemsiz değildi. 

Piyade düşman tel engellerini aşamadığında taarruz başarısız olacaktı. Tankların 

yokluğunda bu görev topçu tarafından yapılacaktı. 1915-1917 arasında topçunun 

bu görevi başarıyla yaptığı söylenemezdi.  

Değişen savaş alanı koşulları ve güvenilirlik sorunları müttefik tanklarının 

sürekli geliştirilmesine ve çok uzun olan Mark V gibi modellerin üretilmesine 

neden olmuştur. Mark V özellikle geniş hendekler gibi büyük engelleri günümüzün 

birçok zırhlı savaş aracından daha kolay aşabiliyordu.  

I. Dünya Savaşı’nın tankları sınırlı özelliklere sahip olmasına rağmen 

muharebe sahasında bir fark yarattığı da anlaşılmıştır. Ancak tank ordularda uzun 

süre yardımcı bir silah olarak görülmüş ve ana bir sınıf olarak düşünülmemiştir.  

Tankları ayrı ve müşterek bir unsur olarak kullanacak kadar tank olmadığından 

temel manevra şekilleri uygulanamamıştır. Bunlara rağmen tankların kitle halinde 

http://en.wikipedia.org/wiki/Six_Ton_Tank_M1917
http://en.wikipedia.org/wiki/Six_Ton_Tank_M1917
http://en.wikipedia.org/wiki/Renault_FT
http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_3-Ton_M1918
http://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCttefik_Kuvvetler
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mark_V
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mark_V
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kullanılması durumunda önemli avantajlar sağlanacağı ve muharebenin 

karakterinin değişeceği sezilmiştir.  

İngiliz ordusunda 1918 sonlarından itibaren Albay J.F.C. Fuller’in öncülük 

ettiği ve Almanların sızma taktiklerinin uyarlanmış şekli olan modern tank 

kullanım doktrini gelişmeye başlamıştır.  Hatta tanklarla manevrayı kapsayan bir 

plan yapılmış ve “Plan 1919” olarak adlandırılmıştır.  

Plan 1919 düşmanın fiziksel olarak imhasını hedeflemeyi eleştirip tankların 

hızlı bir şekilde ateş destek vasıtaları ile koordineli bir şekilde düşmanın gerisine 

ilerleyip ikmal hatlarını kesmeyi ve düşmanın ağırlık merkezinin ele geçirilmesi 

üzerine inşa edilmiştir (Smith, 1999:3). Bu plan uygulamaya girmemiştir ancak 

modern muharebe düşüncesini ortaya atmış, taktik teknik ve teçhizatta yenilik 

fikrini gündeme taşımıştır. Almanların yıldırım harbi doktrinlerini Plan 1919’dan 

aldıkları ilhamla geliştirdikleri iddia edilmektedir.  

I. Dünya Savaşı sona erdiğinde taraflar savaş boyunca aldıkları derslerle 

tankları geliştirmeye önem vermişlerdir. Bu çabaların sonucu olarak; yüksek motor 

gücüne sahip, daha az mekanik arıza yapan, daha kalın zırh koruması olan, bir depo 

yakıtla uzun mesafe gidebilen, soğutma sistemi gelişmiş, seyrüsefer sistemleri 

ilerlemeyi mümkün kılan tanklar ortaya çıkmaya başlamıştır. Dönem içerisinde 

tankların başta yakıt, yedek parça ve mühimmat olmak üzere lojistiği ayrı bir 

işlevsel alan olarak ele alınarak çözülmüş, piyade ve topçu ile tim eğitimi, hava 

unsurları ile koordinasyon ve muhabere eksikleri giderilerek yeni muharebe şekline 

uygun zırhlı birlikler gelişmiştir.  

İngilizler tankı ilk üreten ve I. Dünya Savaşı’nda ilk kullanan ülkeydi.  

Savaşı takiben J.F.C. Fuller ve B.H. Liddell Hart tank kullanımının kara 

muharebelerinde bir devrim potansiyeli taşıdığını yazdılar, operasyonel konseptler 

hazırladılar ve İngiliz kara ordusunun tank gücüne dayalı olarak yeniden 

yapılanmasını savundular. 1920-1930 arasında bu konsepte dayalı tatbikatlar 

yapıldı. 1926’da Salisburg’daki manevralarda tank birliklerinin savunmayı 

parçalayarak 25 mil derinliğinde yarma gerçekleştirebildiği görüldü (Hundley, 

1999:31). Ancak İngilizler yıldırım harekâtı konseptini yaratamadı. Bu tatbikatı 

izleyen Alman gözlemciler tespitlerini ülkelerine götürdüler ve Almanların yıldırım 

harbi ilham kaynaklarından birisi buradan çıktı (Murray, Watts, 1995:18-30). 

http://en.wikipedia.org/wiki/J.F.C._Fuller
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Cephe Savaşından Manevraya: Stratejik Düşüncenin Doğuşu 

I. Dünya Savaşı’nın harbin dönüşümüne asıl etkisi stratejik düşünmenin ve 

bunun doğal bir sonucu olarak yıpratma ve imha savaşlarından manevraya evrimin 

dinamiklerini bünyesinde barındırmasıdır.  

Prusya’nın Alman birliği sağlama savaşlarında siyaset-savaş etkileşiminin 

doğru şekli açıkça görülür. Savaş siyasi hedefleri gerçekleştirmek için yapılır. Bu 

nedenle yıpratma, imha ve koşulsuz teslim temel amaç olarak belirlenmemiştir. 

Ancak Avrupa’da tüm taraflar I. Dünya Savaş planlamalarında operatif seviyede 

zafer kazanmaya odaklandılar ve böylece Clausewitz tarafından vurgulanan askerî 

güç ve siyasi hedef arasındaki temel ilişki koparılmış oldu (Showalter, 2000). 

Alman planlayıcılar da Clausewitz’i stratejik düşüncesine odaklanmaktan ziyade 

akademisyenler tarafından okunacak bir teorisyen olarak gördüler (Knox, 

Bernstein, 1994:3). 1914 öncesi Alfred von Schlieffen ve Helmuth von Moltke 

siyasetin fark yaratmadığına inandılar. Hangi nedenle savaşa girilirse girilsin 

Alman savaş planı sekiz ordusundan yedisinin Fransa’ya karşı kullanılmasını 

kapsıyordu. I. Dünya Savaşı ortaya çıktığında da Fransa ve Belçika’yı doğrudan 

kapsamamasına rağmen askerî planlayıcılar politik mülahazaları göz ardı ederek 

lojistik kolaylıklar için Belçika ve Fransa’yı öne çıkardılar. Her iki ülkeye karşı 

savaş planları stratejik hedeflerden ziyade operatif hedeflere yönelikti (Doughty, 

2003). 

1914’te savaş başladığında Avrupa ülkelerinde askerî ve siyasi liderlerin 

tamamen farklı düşüncede olmaları göze çarpan önemli bir husustur. Müşterek 

yapılar daha önce kurulmuş olmasına rağmen sivil liderler kendi orduları hakkında 

ve askerî hazırlıkları üzerine çok az şey biliyorlardı. Fransa’da başbakan René 

Viviani, İngiltere’de Herbert Asquith stratejik tartışmaya katkıda bulunmak için 

ordularının savaş planlarından habersizdiler. Askerî otoriter devletler olarak 

Almanya ve Rusya’da da durum benzerdi (Hamilton, Herwig, 2005).  

Almanya’daki durumu özetleyen bir anekdot dikkate değerdir.  

1914 yazında taraflar arasında karşılıklı tırmanma sürerken Kaiser Wilhelm 

Alman Genelkurmay Başkanı Moltke’den sadece krizin gerektirdiği bölgede 

(doğuda) seferberlik yapılmasını ister. Moltke, Alman seferberlik planlarının 

seçenekli olmadığı cevabını verir. Kaiser ise Moltke’ye eğer amcası (yaşlı Molkte) 
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olsaydı farklı cevap verirdi der (Mulligan, 2010:223).  

Savaşın siyasi ve operatif seviyeleri arasındaki böylesine bir boşluğun varlığı 

savaş boyunca stratejik düşünce eksikliğinin de sürpriz sayılmamasını gerektirir. 

Ordular siyasi seçenekleri karşılayabilecek planlar hazırlamadılar. Hazırlanan 

planlar intikal, kuşatma, yıpratma, imha ve tam bir teslimi kapsayan planlardı 

(Kielsing, 2010).  

Stratejik düşünce eksikliği savaş boyunca hasım güçlerin tamamında devam 

etti. Ancak 1918 bahar aylarında modern stratejik bakış açısının ilk kıvılcımları 

itilaf devletlerinin müşterek karargâhlarında görülmeye başladı.  

Bu konuda ilk adım Fransız Mareşal Foch’un müşterek ordular komutanı 

olarak görevlendirilmesiydi. Bu adım 1914 baharında Almanların operatif ve taktik 

başarılarının doğrudan bir sonucuydu. Foch uzun bir süredir itilaf devletlerinin 

koordinesiz olarak üç ayrı savaş yürüttüklerini, bu nedenle büyük çaplı Alman 

taarruzunu durduramayacaklarını iddia ediyordu.  İngilizler, batı cephesini diğer 

birçok cephe arasında daha önemsiz görüyorlar ve Manş Kanalı kıyılarına önem 

veriyorlardı. Fransızlar batı cephesini ölüm kalım meselesi olarak ve Paris’i de batı 

cephesi harekâtın ağırlık merkezi olarak görüyorlardı. Amerikalıların ise stratejik 

hedefleri muğlâktı. Müttefiklerle müşterek bir kuvvet oluşturmaktan ziyade ayrı bir 

cephe açmayı tercih ediyorlardı.  

Almanların 1918 bahar başarıları müttefikler üzerinde tam bir şok etkisi 

yarattı. Almanlar Fransız ve İngiliz kuvvetlerini ikiye ayırabilir ve bir taraftan 

Paris’e hızla el atarken diğer taraftan İngilizleri kuzeye sıkıştırarak imha 

edebilirlerdi. Almanlar bu harekât için stratejik vizyona sahip olsaydı bu hatlar 

üzerinde kesin sonuç alabilirdi (Zabecki, 2006). Bunun yerine Almanlar 

birbirinden kopuk iki taraflı manevra ile devam ettiler, ikmal hatlarını uzattılar ve 

her iki tarafı yok etmeye yönelik yıpratma ve imha muharebesinden vazgeçmediler.   

Savaşı kaybetme korkusuna kapılan itilaf devletleri 26 Mart 1918’de Fransız 

General Foch’u müşterek orduları komutanı olarak görevlendirdiler (Neiberg, 

2003). Bu adım Almanların ilerlemesini hemen durdurmadı, ancak itilaf 

devletlerinin savaşa yönelik daha uyumlu yaklaşımlar geliştirmesinin başlangıcı 

oldu.  
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Foch’u zamanının generallerinden ayıran özelliği ders alması ve 

öğrenmesiydi. O savaşın üç yıldır ortaya çıkardığı gelişmeleri, olanaksızı ve 

olabiliri ayırt etme yeteneğine sahipti.  Foch’un stratejik vizyonunun üç boyutu 

önemlidir. İlk olarak Foch, batı cephesini savaşın en önemli harekât alanı olarak, 

Paris ve yaklaşma istikametlerini bir bütün halinde batı cephesi muharebelerinin 

ağırlık merkezi olarak gördü. Fransız askerlerinin İtalya’dan dönmesini ve 

müttefiklerinin Ortadoğu’ya kuvvet kaydırmamasını savundu. Diğer bir deyişle 

hedefi iyi tespit etti ve sıklet merkezi prensibine uygun değerlendirme yaptı.  

İkinci olarak çokuluslu kuvvetlerin daha iyi bütünleştirilmesi üzerine çalıştı. 

Kuvvetlerin kendi ulusal komutanları emrinde daha iyi savaştıklarını kabul etmekle 

beraber, tümen seviyesindeki birliklerin cephenin herhangi bir yerine kaydırılma 

yetkisini istedi ve aldı. Amerikalıların ayrı bir cephe açması kararının ertelenmesini 

sağladı. Amerikalıların tümen seviyesindeki birliklerinin emir komuta 

bütünlüğünün korunacağını garanti ederek çekincelerin kaldırılmasını sağladı. 

Ancak Amerikan tümenleri Fransız kolordularının emir komutasına verilebilecekti. 

Böylece lojistik destek kolaylaşacak, iletişim, planlama ve koordinasyon zorlukları 

aşılabilecekti. Alman tehdidi karşılandığında Amerikalıların kendi kuvvetleriyle 

yeni bir cephe açılmasına izin verilecekti.   

Son olarak Foch, savaşın amacının siyasi olduğunu gördü. Ona göre 

Almanların koşulsuz teslimine kadar savaşmak gerçekçi ve gerekli değildi. Burada 

modern savaş sanatının emir komuta birliği ve sadelik prensiplerine dönüşün 

işaretlerini veriyordu. 

Foch’un düşüncesine göre Müttefikler Almanları durdurduktan sonra 

ilerlemeye başladıklarında ikmal hatları uzayacak Almanlarınki ise kısalacaktı. 

Almanlar kendi topraklarında daha şiddetli ve arzulu savaşacaklardı. Böyle bir 

savaş fazla maliyetli ve sonuçsuz olacaktı. Bunun yerine Alman ordusunun siyasi 

görüşmelerde avantaj sağlanabilecek bir duruma getirilmesi yeterliydi.  

Foch, Wilson’un temsilcisine şunları söyleyecekti “Eğer Almanlara ateşkes 

anlaşması şartlarını kabul ettirebileceğimiz durumu yaratırsak görev 

tamamlanmıştır. Bu amaç gerçekleştiğinde bir damla fazla kan akıtmaya kimsenin 

hakkı yoktur” (Foch, 1931: 463).  
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Foch’un komutanlığının ilk haftaları çok umut verici değildi. Mayıs-Haziran 

1918’de Almanlar iki başarılı girme yaptılar ve Paris’e biraz daha yaklaştılar. Foch 

tüm eleştireler rağmen umudunu kaybetmedi ve siyasileri Almanların doruk 

noktasına ulaşmak üzere olduğuna ve buna noktaya ulaştıklarında karşı taarruza 

hassas duruma geleceklerine ikna etti. Diğer taraftan Almanların küçük 

başarılarının bedeli çok ağırdı, on binlerce iyi eğitilmiş asker muharebe dışı 

kalmıştı. İkmal hatları uzadığından lojistik sıkıntılar sezilebiliyordu. Almanlar 

düşman ikmal depolarını ele geçirinceye kadar yönetilemez ve başıbozuk bir 

şekilde saldırıyorlardı. Foch, Almanların bu tarz bir harekâtı uzun süre devam 

ettiremeyeceklerini biliyordu. Bu nedenle mümkün olduğunca Alman birliklerinin 

cephe içine çekilmesine ve karşı taarruzlara hassas duruma getirilmesine 

çalışıyordu.  

Alman taarruzları itilaf devletleri hatları içerisinde çok sayıda mevziler 

yaratmıştı. Bunların savunulması ve ikmali zordu.  Foch bu mevzilerden birine 

taarruz edip ele geçirdikten sonra kuvvetlerin toplanıp diğer bölgelere 

yöneltilebileceğini böylece Almanların mağlup edilebileceğini planladı. Ancak 

hem Fransız hem de İngiliz ve Amerikalılardan direnç büyüktü.   Foch yine de 

vazgeçmedi. 1918 Temmuz’unda Marne nehri boyunca bir fırsat gördü. Gelen 

istihbarat ve kendi stratejik okumasıyla Almanların Reims bölgesinden taarruz 

edeceğini hesapladı. Bu sadece operatif bir zafer değil savaşın seyrini değiştirecek 

bir muharebe olabilirdi.  

Foch’un planı Alman taarruzlarını asgari yeterli kuvvetlerle durdurmak ve 

büyük kuvvetlerle karşı taarruz yapmaktı. Alman taarruzu doğuda Reims’den 

olacaktı. Foch ise karşı taarruzu batıda Soissons’tan planlıyordu. Foch sadece 

Fransız birliklerini değil İngiliz, Amerikalı ve İtalyan birliklerini de Alman 

girmesinin batısına konuşlandırdı. Birliklerin bir kısmı son dakikada ulaşabildi. Bu 

Almanların istihbarat almasını zorlaştırdı. Almanların Reims ve Dormans 

bölgelerinden taarruz etmeleri beklenecek sonra Soissons’dan yandan karşı taarruz 

yapılacaktı (Foch, 1931: 354).  

Almanlar 15 Temmuz 1918’da taarruza başladılar ancak batı cephesinde dört 

yıldır olan şey tekerrür etti, taarruz başarısı oldu.  Alman taarruzlarından üç gün 

sonra itilaf devletleri kuvvetleri Soissons’tan ileri harekete başladılar. Almanlar 
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için tam bir sürpriz idi. Almanlar Marne’de toparlandılar ve geri çekildiler ancak 

inisiyatif kaybedilmişti. 8 Ağustos’ta Amiens’te çok ağır bir yenilgi daha aldılar ve 

bu sona giden yolu açtı. Foch’un stratejik düşünmesi; hedef, baskın, sıklet merkezi, 

emir komuta birliği ve manevranın etkileşiminde I. Dünya Savaşı’nın en parlak 

zaferini ortaya çıkardı. 

I. Dünya Savaşı’ndan alınan dersler ve özellikle istihbarat, ateş desteği, zırhlı 

birlik kullanımı, stratejik düşünmenin yaygınlaşması ve manevra anlayışı ile 

1648’de başlayan modern muharebe II. Dünya savaşında zirve yapmıştır. Ulaşılan 

seviyedeki muharebe ise şu özellikleri taşımaktadır. Harekât alanı büyümüş ve tam 

olarak taktik, operatif ve stratejik derinlikleri ile üç boyutlu olmuştur. Zaman, hız, 

tempo ve eş zamanlılık karar verme sistemleri üzerinde sürekli gerilim 

yaratmaktadır. İstihbarat, hedef tespit ve seçimi ile manevranın yönlendirilmesinde 

kritik öneme sahip olmuştur. Yüksek değerdeki hedefler manevra ile koordineli 

olarak ve bağımsız bir şekilde vurulabilmektedir. Komutanlar sadece ateş desteği 

kullanmak suretiyle etki yaratabilmekte ve amaçları gerçekleştirebilmektedir. 

Komuta kontrol savaşları hasmın savaşma azmini ve uyumunu yok etmekte ve 

yıkıcı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.  

Bu gelişmelerde uçakların rolü ayrı bir öneme sahiptir. I. Dünya Savaşı’nın 

hemen öncesinde üretilen uçakların savaşın öncesinde ve sırasında temel görevi 

gözetleme olmuştur (Yalçınkaya, 2008: 187). 1916 başlarındaki Verdun’dan 

itibaren büyük taarruzların hemen hepsinde hava desteği de vardır. 1917-18 

yıllarında taraflar uçakların ateş desteğine bütünleştirilmesi ve manevrayla 

koordinasyonunda önemli ilerlemeler sağlamıştı. 1918’de Almanlar yakın hava 

destek filoları oluşturdular. I. Dünya Savaşı’nda kara unsurları için yakın hava 

desteği sağlanması birçok zorluklar içeriyordu. Hava şartları ile yerdeki toz ve 

duman etkili oluyordu. Savaşın sonlarına doğru olumsuzlukların nasıl yenileceği 

öğrenildi. Yakın hava desteğinin etkinliği artmaya başladı. I. Dünya Savaşı’nda 

hava indirme harekâtı dikkate değer bir aşama kaydetmedi. Savaşın 1919’a sarkma 

olasılığına karşı planlamalar yapıldı ancak uygulanmadı. Hava indirme harekâtının 

fiilen hayata geçirilmesi II. Dünya Savaşı’na kaldı. İki savaş arasındaki dönemde 

hava kuvvetlerinin önemini anlayan sanayileşmiş büyük devletler uçaklarını 

geliştirmişlerdir. II. Dünya Savaşı’na kadar geliştirilen hava kuvvetleri siperlere 

dayanan savaşlar ortadan kaldırmıştır. Ancak uçaklar savaşın topyekûn karakterini 
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devam ettirmiştir (Yalçınkaya, 2008: 188).  

Sonuç 

 I. Dünya Savaşı’nın önemli bir boyutu harbin evriminde dönüm 

noktalarından birini teşkil etmesidir. Bu dönüşüm iki aşamalıdır. Birinci aşama dört 

yılı aşan savaşın içinde ve özellikle son yıllarında ortaya çıkmıştır. Diğer bir 

deyişle savaşın içerisinde yaşanan bir dönüşüm vardır. İkinci aşama ise savaşın 

sona ermesi ile savaşan tüm devletlerin savaşı süresince aldıkları derslerdir.  I. 

Dünya Savaşı’nda taktik, operatif ve stratejik anlamda silah, sınıf ve teknoloji 

açısından kuvvet çarpanı yoktu. Taraflar benzer sanayileşme düzeylerinde 

bulunduklarından kısa sürede silah üretiyorlardı ve benzer taktikleri 

kullanıyorlardı. Dolayısıyla taraflar simetrik karakter taşıyordu.  

Savaş boyunca muharebe alanının fiziksel özellikleri savunmayı destekledi, 

yıpratma ve uzun savaş süreci savunana avantaj sağladı. Uzun dönem dış hatlarda 

bulunan ve malzeme sıkıntısı çekmeyen itilaf devletlerine avantaj sağladı. İç 

hatlarda kalan Almanya savaş süresinin uzunluğunun dezavantajını yaşadı.  

I. Dünya Savaşı dört yılı aşan süresi ve özellikle batı cephesindeki 

tıkanmanın yarattığı dinamiklerle ateş desteği, zırhlı birlik kullanımı ve 

manevranın gelişiminde tam bir askerî devrim gerçekleştiremedi ancak dönüşümün 

önünü açtı.  Manevra savaşına uzanan askerî devrim ise iki savaş arası dönemde 

Almanlar gerçekleştirildi. 

Devrimin Almanlar tarafından gerçekleştirilmesi ve iki savaş arasına gelmesi 

ise “savaş alanındaki başarısızlıklar doktrinsel değişikliğe neden olur” (Posen, 

2009:31-32) hipotezini doğrulamıştır. 
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Summary 

Role of the First World War in Transformation of Warfare 

Oktay BİNGÖL

 

A significant aspect of the First World War is that it constituted a turning 

point in the evolution of the warfare. This transformation occurred in two phases. 

The first phase emerged over the course of the war’s four years, especially toward 

the end.  In other words, there was a transformation experienced during the war. 

The second phase consisted of the lessons learned by the fighting nations after the 

end of the war 

The physical properties of the battlefield during the war supported the 

defence, and the war of attrition and a long duration of the war provided advantage 

to the defender. Germany remaining in inferior lines suffered the disadvantage of 

the longevity of the war. There was a deadlock at the strategic and operational level 

on the western front shortly after the war had begun. The new weapons and tactics 

to overcome this deadlock gained importance. In this context, some weapons and 

tactics used in previous wars were further improved, and played a role in the 

transition to third generation maneuver warfare. 

In World War I, innovations in the tactical principles of artillery emerged in 

parallel with technical advances. Target acquisition and registration-adjustment 

procedures increased the speed and accuracy of the artillery fire, and the 

assignment and disposition of artillery to support to maneuver became possible by 

having sufficient amount of artillery at suitable diameter and range. All of these 

developments, by making possible coordinated fire support to maneuver forces and 

effective fire support planning, increased the speed and surprise of warfare, and 

thus paved the way for the dominance of maneuver forces, in other words, the third 

generation of war. 

During World War I, the potential of tanks to make a significant battlefield 

difference was understood, despite their limited state of development. It was 

realized that they could provide significant advantages and change the character of 

battle, especially when used in mass. In the British Army, a modern doctrine for 
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the usage of tanks began to develop following the end of 1918. This doctrine was 

adapted from the infiltration tactics of Germans and pioneered by Colonel J.F.C. 

Fuller of the British Army. The British even developed a plan addressing maneuver 

with tanks called “Plan 1919”. This plan was never put in practice; it introduced 

the thought of the modern combat, though, and brought on the idea of innovation in 

tactics, techniques and equipment. It may be argued that the Germans were inspired 

by “Plan 1919” to develop their blitzkrieg concept after the war.  

The first spark of modern strategic thinking emerged  in the headquarters of 

the Allied Powers at the spring of 1918, changing the course of a war which had 

been captive for four years to the static operational and tactical considerations. The 

Allied Powers, afraid they might lose the war in March 1918, appointed French 

General Ferdinand Foch as the commander of the joint armies. The Germans began 

to attack again on 15 July 1918, but the recurring pattern of four years on the 

western front, the failed offensive, recurred. After three days of the German 

offensive, Foch blocked the German attacks with minimum forces by taking 

acceptable risk, concentrated the bulk of the forces for counter offensive and 

ordered Allied forces to move forward from Soissons. This operation was a 

complete surprise to the Germans. They withdrew and attempted to stabilize their 

position in the Marne. The Germans suffered an even more serious defeat at 

Amiens on August 8
th
, since the initiative passed to the Allied Powers. This paved 

the way for the end of the war.  

Foch’s strategic thinking in the interaction of the principles of war such as 

objective, surprise, centre of gravity, point of culmination, unity of command and 

maneuver revealed a first-rate strategic mind, and produced the most brilliant 

Allied victory in the First World War.  

The long and frequently deadlocked war did not itself constitute a complete 

revolution in military affairs, but paved the way for such a transformation. The 

military revolution that marked the maturity of maneuver warfare would be 

realized by Germans in the interwar period. 


