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ZAFER-1 

Dr. Sinan ERTÜRK 

Zafer, bir asker için, oldukça basit olarak hasmın saf dışı edilmesidir. Sun 
Tzu’ya göre savaşta asıl hedef zaferdir ve kesin zaferin temelinde kararlılık ve hız 
yatmaktadır. Clausewitz de taarruzun hedefinin zafer olduğunu ve bunun hızla 
kazanılabileceğini söyler (Handel, 2004). Kazanılması için politika yapanlar ve 
stratejiyi yürütenlerin öngörüleri gereklidir. Ancak zafer, tek başına sadece harekât 
alanındaki savaşçıların kısa süreli tatminine yardımcı olan geçici bir durumdur. 
Geçicidir, zamanında faydalanılmazsa önemi kalmaz. Politikanın kıvrak zekâsı ile 
birleşmezse kazanılmasında feda edilenlerin de zayi olacağı bir andır. Zaferlerin 
sahibi olarak hayatını ortaya koyan askerlerin görülmesi doğaldır. Zaferlerden gereği 
gibi yararlanmasını bilmeyen tepe yöneticilerinden yoksun orduların ülkeleri zaferleri 
hak etmez ve askerlerin de sahip olacak bir payesi kalmaz. Clausewitz (2006)’e göre 
“zaferin mümkün olduğu kadar önceden hazırlanması, stratejinin sessiz sedasız 
yerine getirdiği bir hizmettir. Ama strateji bu hizmetten ötürü pek övülmez; o, daha 
çok kazanılan zaferi kullandığında parlak ve şanlı görünür”.  

Günümüzde, tarafların hangisinin üstün geleceğine dair tahminler yapabilmek 
maksadıyla bazı yöntemler geliştirilmiştir. Ancak, bundan çok öncelerde de kullanılan 
yöntemler vardı. Nitekim Sun Tzu’ya göre savaştan önce savaşta hangi tarafın galip 
geleceğini belirlemek için bakılması gereken hangi tarafın (Şimşek, 2002); 

a. Zaman inisiyatifine sahip, 

b. Şevkli orduya sahip, 

c. Hazırlıklı, 

ç. Kuvvet hesabını iyi yapan, 

d. Sivil yöneticisinden bağımsız, becerikli komutanları olduğudur. 

Her ne kadar zaferden faydalanmak için üstün planlamacı ve siyasetçilere 
ihtiyaç varsa da öncelikli amaç zaferi kazanmaktır. Zaferi kazanmak için de öncelikle 
askerî başarı gerekir ki bunun sınırını çizmek oldukça zordur. İlkel savaşlarda zafer, 
karşı tarafı kılıçtan geçiren tarafın hanesine yazılmaktaydı. Ancak, Napolleon devri 
harpleri ile birlikte devam eden ve gelişen harp mantığı zafer ve mağlubiyetin 
sınırlarını flu hale getirdi. Clausewitz (2006)’e göre harbin hedefi düşmanı silahtan 
arındırarak mağlup etmektir. Bunu, yine kendisine ait “harp” yaklaşımı ile birlikte 
irdelersek: 

a. Harpte karşılıklı güç kullanımı vardır, 

b. Her iki taraf bunu bir şekilde artırabilir, 

c. Nihai amaç hasmı silahsız bırakmak ya da kullanamayacak durumda 
bırakmaktır, 

ç. Hedefe ulaşan zaferi kazanır. 
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