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ZAFER-2 

Dr. Sinan ERTÜRK 

Günümüzde çoğu otorite savaşan tarafın piyadesinin (kara gücünün) düşman 
şehirlerine ve yönetimine hâkim olmadan bitmeyeceğini savunur. Liddell Hart (1973: 
425) ise harbin “düşmanın başlıca kuvvetlerini sarsmak ve böylece düşmanın 
muharebeden çözülmesine ve parçalanmasına yol açmak sureti ile bitirilebileceği” 
görüşündedir. Gerçi O, bunu başarmak için Clausewitz ile aynı yöntemleri kullanmayı 
reddeder, en azından onu pek doğru bulmadığını ifade etmektedir. 

Yine Handel (2004: 398)’e göre Clausewitz, savaşı kontrol edilemez, taraflardan 
birisi kazanana dek sürdürülen, kaynakların kontrolsüz kullanıldığı mantık dışı bir 
eylem olarak görür. Clausewitz, soyut anlamı ile savaş tarifinde gününün özelliği olan 
bir takım savaş prensiplerinden hareketle bu çıkarımlarda bulunmuştur. Bunlar, o 
tarihler için yadsınamaz derecede doğruydu. Ancak Clausewitz tüm bunlara rağmen, 
gerçek hayatta savaşın bunun dışında cereyan edebileceğini, hedeflerin 
belirlenebileceğini, kullanılan güçlerin ekonomisinin ve seviyesinin ayarlanabileceğini, 
bir tarafın kazanmasının şart olmadığını daha da önemlisi savaşın oldukça rasyonel 
bir eylem olduğunu da tespit etmişti.  

Clausewitz’in, savaşı en kısa sürede bitirmek için tüm kuvvetleri hedef noktada 
toplamak gereği bağlamındaki düşüncesi (Handel, 2004) ve ideal savaş ile gerçek 
savaş arasındaki farkı yaratan değişkenler günümüzde bazı kuramsal yaklaşımlara 
temel teşkil etmiştir. Harbin hedefi konusunda Clausewitz oldukça kapsamlı bir tablo 
çizdikten sonra şu iki temel gereksinimden bahseder (Clausewitz, 2006): 

a. Düşman kuvvetlerine karşı kesin zafer kazanmak, 

b. Zaferden sonra harekâtı, düşmanın yeniden denge kuramayacağı bir 
noktaya kadar sürdürmek için gereken kuvveti kullanmak. 

Günümüzde bir harp meydanına tüm kuvvetleri yığmak uygulanamayacak 
derecede saçma bir yaklaşımdır. Ancak etkilemek istediğimiz bir noktaya (ya da 
kuvvetin belli bir bölümüne) etki edebilecek kuvvetleri (ki bunlar sadece askerî 
değildir) uygun şekilde yönlendirmek “etki odaklı harekâtın” özüdür. Clausewitz 
döneminin iki boyutlu harekât alanı üç boyutlu olmuş, teknoloji (siber-uzay) dördüncü 
boyut olarak yerini sağlamlaştırmaya başlamışken kuvvetleri dar alanlara sıkıştırmak 
bir komutanın yapabileceği en büyük hatalı hamledir. 

Paul Kennedy (1995)’nin aktardığı Liddel Hart’ın radikal zaferi, “savaştaki amaç, 
daha iyi bir barışa ulaşmaktır –kendi bakış açınızdan da olsa- arzuladığınız barışı 
sürekli dikkate alarak savaşı sevk ve idare etmek esastır.” söyleminden türemiştir. 
Ona göre, eğer savaştan sonraki barış adil olmazsa, barış dönemi kısa ve huzursuz 
olacaktır. Buradan iki sonuç çıkarmıştır: Birincisi, zaferin anlamı daha geniştir; barış 
durumunun ve halkın durumunun savaştan önceki durumdan daha iyi olması 
gerekmektedir. İkincisi, böyle bir gereklilik için zafer sadece hızlı sonuç alınabilirse, 
ya da ekonomik yöntemlerle kazanılabilirse rasyoneldir. 
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