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GİRİŞBİR





Clausewitz’e göre savaşın karakteri değişse de doğası değişmez.1 
Clausewitz’in bu öngörüsü doğrudur. Çünkü örgütlü şiddet, tarih bo-
yunca hep var olmuştur. Ama bunun yürütülme biçimlerinde zaman 
zaman farklılıklar yaşanmıştır. Özellikle son yıllarda savaşın karakte-
rinin ciddi anlamda değiştiği söylenmektedir. Devletler arası savaş sa-
yıları azalmış, buna karşın devletle devlet olmayan gruplar arasındaki 
savaş sayılarında ciddi artış yaşanmıştır. Ancak bu yeni tür savaşların 
nasıl isimlendirilmesi gerektiğine dair farklı iddialar vardır. Kabataslak 
bir liste yaparsak bu yeni tür savaşlara şu isimlerin verildiğini görü-
rüz: “düşük yoğunluklu savaş” (low intensity conflict),2 “konvansiyonel 
olmayan savaşlar” (unconventional war),3 “sınırlı savaş” (limited war), 
“düzensiz savaş” (irregular war), “gerilla savaşı” (guerilla war), “küçük 
savaş” (small wars), “insanlar arası savaş” (war among people),4 “kar-

1 Carl Von Clausewitz, On War, ed. Michael Howard ve Peter Paret, (Princeton Univer-
sity Press, Princeton: 1976).

2 Martin Van Creveld, The Transformation of War, (The Free Press, New York: 1991).
3 Christian Malis, “Unconventional Forms of War”, The Oxford Handbook of War, ed. 

Julian Lindley-French ve Yves Boyer, (Oxford University Press, Oxford: 2012), s. 185.
4 Rupert Smith, The Unility of Force: The Art of War in the Modern World, (Penguin 

Books, UK: 2006), s. 3.
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ma savaş” (hybrid wars),5 “teröre karşı savaş” (war against terrorism),6 
“ayaklanma” (insurgency),7 “vekalet savaşları” (proxy wars), “şehir savaş-
ları” (urban warfare),8 “devrimci savaş” (revolutionary war),9 “isyancı sa-
vaş” (rebellious war), “sivil savaş” (civil war),10 “ayrılıkçı savaş” (seperatist 
war), “kolonyalizm karşıtı savaş” (anti colonialist), “mikro savaş” (micro 
war),11 “dördüncü nesil savaş” (fourth generation warfare)…12

Liste daha da uzatılabilir. Çok farklı isimlendirmeler kullanılsa da 
hepsinin ortak noktası, konvansiyonel olmayan savaşlara işaret etme-
sidir. Konvansiyonel savaş, iki devlet arasında düzenli ordular kulla-
nılarak yapılan savaş demektir. Ama günümüzdeki savaşların birçoğu 
birbirine benzemeyen aktörler arasında cereyan etmektedir ve ciddi bir 
güç asimetrisine dayanmaktadır. Dolayısıyla hepsine birden “asimetrik 
savaşlar” ismi verilebilir.13 Böylesi bir savaşın tarafları güçlerinin niteliği 

5 Rob De Wijk, “Hybrid Coflict and the Changing Nature of Actors”, The Oxford Hand-
book of War, ed. Julian Lindley-French ve Yves Boyer, (Oxford University Press, Oxford: 
2012), s. 363.

6 Robert E. Hunter, “Terrorism and War”, The Oxford Handbook of War, ed. Julian Lind-
ley-French ve Yves Boyer, (Oxford University Press, Oxford: 2012), s. 204.

7 Gian P. Gentile, “Counterinsurgency and War”, The Oxford Handbook of War, Julian 
Lindley-French ve Yves Boyer, (Oxford University Press, Oxford: 2012), s. 387-400.

8 David Kilcullen, Out of Mountains: The Coming Age of the Urban Guerilla, (Oxford 
University Press, Oxford: 2013), s. 19.

9 David Galula, Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice, (Praeger Security Inter-
national, Westport: 1964), s. 1.

10 Stathis N. Kalyvas, The Logic of Violence in Civil War, (Cambridge University Press, 
Cambridge: 2006).

11 Benoit Durieux, “The History of Grand Strategey and the Conduct of Micro-Wars”, 
The Oxford Handbook of War, ed. Julian Lindley-French ve Yves Boyer, (Oxford University 
Press, Oxford: 2012), s. 135-147.

12 Colonel Thomas X. Hammes, The Sling and the Stone: On War in the 21st Century, 
(Zenith Press, Minnesota: 2006).

13 Bu kitapta “Asimetrik Savaş” başlığı tercih edilmiştir. Halbuki asimetrik savaşlarda 
çoğunlukla devletler terör örgütleri veya ayaklanmacılarla karşı karşıya kalmaktadır. Böylesi 
bir çatışmanın savaş olarak isimlendirilmesi genel olarak doğru bulunmaz. Çünkü savaş iki 
devlet arasında siyasi bir hedefe matuf örgütlü şiddet olarak tarif edilir. Bu mantıkla belki de 
asimetrik savaş yerine asimetrik çatışma kavramını kullanmak daha uygun olabilir. Fakat ça-
tışma ve muharebe çoğunlukla birer kerelik karşılaşmaları ifade etmektedir. Halbuki asimet-
rik savaşlar, on yıllara uzanan seri çatışmalardan meydana gelmektedir. Bunlar birer asimetrik 
çatışma değil asimetrik çatışmalar serisinden oluşan uzun süreli mücadelelerdir. Bu nedenle 
savaş kavramını önüne asimetrik ifadesini getirerek kullanmayı daha uygun görmekteyiz.
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ya da niceliği bakımından birbirinden farklıdır. Bir taraf daha güçlü 
diğeri daha zayıftır. Bir taraf daha düzenli, diğeri daha düzensizdir. Bir 
taraf başka türde silah sistemlerine sahipken diğeri başka türde silah 
sistemlerine sahiptir. Yani kısacası iki taraf arasında bir asimetri vardır. 
Aslında bu tarifle asimetrik savaşlar yeni bir olgu olarak görülemez. 
Aksine asimetrik savaş “tarih kadar eskidir”.14 Çünkü savaş insanlık ka-
dar eskidir.15 İnsanlar henüz devletler yokken de savaşıyordu. Modern 
devletler ve onların arasındaki konvansiyonel savaşlar son dört yüz yılın 
ürünüdür. Asimetrik savaş ise çok daha eskidir. Bu bakımdan asimetrik 
savaş sadece devletlerin terörle mücadelesine indirgenemez veya sadece 
anti-sömürgeci bağımsızlık mücadelelerinden ibaret değildir. Sadece 
şehir ayaklanmaları da değildir. Bir imparatorluk ordusuna karşı step-
lerden kopup gelen atlı akıncıların çatışması da bir asimetrik savaştır. 
Bir şehir devletiyle bir imparatorluğun vuruşması da asimetrik savaştır. 
Veya ateşli silah kullanan bir orduyla kesici ve delici silah kullanan bir 
ordu arasındaki çarpışma da asimetrik savaşa bir örnektir. Savaşan ta-
rafların örgütlenme biçimi ve/veya kullandığı silah türleri birbirinden 
farklı olan her durum asimetrik savaş olarak isimlendirilebilir. 

Bu savaşlarda kimi zaman bir taraf diğerinden çok daha güçlüdür 
kimi zaman bir taraf diğerinden daha düzenlidir; kimi zaman da bir ta-
raf diğerinden farklı silah türleri kullanır ve savaş yöntemleri takip eder. 
Mesela Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Irak arasındaki muazzam 
güç farkı nedeniyle Irak savaşları asimetrik savaşlardı. Güç farkı çok 
barizdi. Düzenli Çin ordusu ve devletine karşı Mao öncülüğünde yü-
rütülen gerilla savaşı da asimetrik bir savaştı. Çünkü farklı türde silah-
lar ve savaşma yöntemleri kullanılıyordu. Aynı şekilde Vietnam Savaşı, 
Roma ordusuyla Galyalılar arasındaki savaşlar ve ateşli silah kullanan 
Osmanlı ordusuyla ateşli silah kullanmayan Memlük ordusu arasında 
geçen Mercidabık Savaşı da asimetrik savaşlardı. 

14 Max Boot, Invisible Armies: An Epic History of Guerilla Warfare from Ancient Times to 
the Present, (W. W. Norton and Company, New York: 2012), s. 9.

15 John Keegan, A History of Warfare, (Pimlico, Londra: 2004), s. 3.
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Asimetrik savaşlar, eski olmakla birlikte son yetmiş yılda dikkate değer 
bir artış göstermiştir. Hatta daha da ilgiye değer olan bu son yetmiş yılda 
asimetrik savaşlarda zayıfların güçlülerden daha fazla kazanıyor olması-
dır. Normal şartlar altında savaş, çıplak şiddet kullanımına dayandığı için 
akla yatkın olan savaşın güçlü tarafından kazanılmasıdır. Hatta zayıfın 
güçlüye neden meydan okumaya kalkıştığı bile ciddi biçimde sorgulana-
bilir.16 Ancak öyle ya da böyle tarih içinde birçok zayıf aktör güçlü aktöre 
karşı savaşa girişmiş ve zaman zaman da kazanmıştır. İşte bu tartışılması 
gereken bir durumdur. Bu kitabın temel konusu da budur: Asimetrik 
savaşlarda kim, neden kazanır? Zaferi belirleyen şartlar nelerdir? 

Bu sorulara cevap arayan birçok çalışma bulunmaktadır. Fakat 
bunların büyük kısmı ayaklanma karşıtı (counterinsurgency) çalışmalar 
literatüründe olduğu gibi konuyu çoğunlukla siyasi ve toplumsal yön-
leriyle ele almıştır. Konunun askeri boyutu genelde göz ardı edilmiştir. 
Buna göre bu tür savaşlar toprak üzerinde yapılan savaşlar değil in-
sanlar üzerine yürütülen savaşlardır. Düşmanı imha etmek veya araziyi 
kontrol etmek yerine üzerindeki nüfusu kazanmakla başarı mümkün 
olur. Mücadele bir askeri meseleden daha çok siyasidir. Bu kabul doğru 
olabilir ancak bir o kadar da tartışmaya açıktır. Bu tarz literatür genel-
likle asimetrik savaşları askeri işlerden bağımsız ele almakta böyle bir 
savaşın askeri olarak nasıl kazanılabileceğine neredeyse hiç yer verme-
mektedir. Taktik, operasyonel veya stratejik düzeyde ne tür planlama-
ların başarı getireceği konusu ele alınmamaktadır. Yani bir çeşit savaş, 
savaşın kendisine hiç bakmadan incelenmektedir. 

Konuyu doğrudan doğruya asimetrik savaş başlığı altında ele alan-
lar dahi benzer bir yol benimsemektedir. Başlık olarak bir savaş türünü 
öne çekmelerine rağmen savaşın kendisine dair çok az söz söylemekte-
dirler. Asimetrik savaşların sonuçlarını savaş dışı faktörlerle açıklamaya 
çalışmaktadırlar. Çalışma yapanların bazıları siyasi faktörleri bazıları 
ise toplumsal faktörleri önemser. Diğer bazıları ise zayıf taraflara yapı-

16 T. V. Paul, Asymmetric Conflicts: War Initiation by Weaker Powers, (Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge: 1994).
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lan dış destekleri ön plana çıkartır. Bazıları ise tarafların tercih ettikleri 
stratejik yöntemleri ve bu yöntemlerin birbiriyle olan ilişkisini ele alır. 

Dikkat edilecek olursa bu tür açıklamaların neredeyse hiçbiri sa-
hada ne olduğuna ve çatışmanın nasıl yürütüldüğüne ve bunun savaş 
sonucuna nasıl etki ettiğine dair bir açıklama sunmaz. Bir ülkenin 
demokratik mi yoksa otoriter mi olduğu hesaba katılır fakat savaşta 
ne tür yöntemler izlediğine bakılmaz. Tarafların toplumsal direncine 
bakılsa da savaşan tarafların savaşma becerisine bakılmaz. Tarafla-
rın planlarına bakılır ancak sahip oldukları silahların onlara ne tür 
imkanlar sunduğuna bakılmaz. Sanki savaş savaşılmadan kazanıla-
bilirmiş gibi bir durum ortaya çıkar. Savaşa dair motivasyon, irade, 
direnç ve fikirler tek başına yetermiş gibi görülür. Halbuki savaş üze-
rine fikirler, savaşı kazanmak için yeterli değildir. Savaş üzerine yü-
rütülen fikirlerin eldeki imkanlara göre kurgulanması ve o kurguya 
uygun biçimde sahnelenebilmesi zaferin ön şartıdır. Bir savaşta bir 
tarafın neden kazandığını anlamak isterseniz savaşın kendisini göz 
ardı edemezsiniz. 

1.1. SİLAH TEKNOLOJİLERİNİN DAĞILIMI VE 1.1. SİLAH TEKNOLOJİLERİNİN DAĞILIMI VE 
ASİMETRİK SAVAŞA ETKİSİASİMETRİK SAVAŞA ETKİSİ
Asimetrik savaşların sonuçları kabaca iki faktörle açıklanabilir. İlki-
ne göre asimetrik savaşlarda zafer her şeyden önce silah teknoloji-
sindeki dağılıma bağlıdır. Tarihin o dönemindeki yaygın silah tek-
nolojilerinde ne tür silah sistemlerinin hakim ve etkin olduğu hangi 
tarafın kazanma şansı olduğuna ciddi anlamda etki eder. Teknolojik 
dağılım avantajını elinde bulunduran tarafın kazanma şansı daha 
yüksektir. Bu kazanmanın gerekli şartıdır ama kazanmak için ye-
terli değildir. Asimetrik savaşlarda zaferin ikinci şartı avantajlı silah 
teknolojisine uygun yöntemler seçilmesidir. Teknolojik avantaj bir 
tarafta olsa da ona uygun askeri planlama ve uygulamalar olmadan 
savaş kazanılmaz. Dolayısıyla asimetrik savaşta hangi tarafın neden 
kazandığını anlamak istiyorsak önce dönemin teknolojik avantajı-
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nın kimden yana olduğuna sonra da bu avantajın nasıl kullanıldığı-
na bakmak gerekir. 

Savaş her şeyden önce sahada kazanılır veya en azından savaşmadan 
kazanılamaz. Bu nedenle de savaşta kullanılan silah sistemlerinin bü-
yük önemi vardır. İnsanlık tarihi boyunca silah teknolojilerinde kritik 
dönüşümler yaşanmıştır ve dönüşümler asimetrik savaşların sonuçları-
na ve bu savaşlarda hangi tarafın kazanacağına etki etmiştir. Teknoloji 
dengesi bazen güçlünün bazen de zayıfın lehine bozulabilir. Mesela dü-
zensiz atlı okçular ağır piyadeye dayalı devasa imparatorluklara diz çök-
türebilir. Ancak ateşli silahlar yaygınlık kazandığında düzenli ordular 
tüm dünyayı kontrol edebilir. Hafif saldırı silahlarının yaygınlaştığı bir 
dünya zayıflar için avantajlar sunarken İHA/SİHA’ların yaygınlaştığı 
bir dünyada teröristi17 arayıp, bulup, hassas bir şekilde vurmak devlet-
lerin ve düzenli orduların lehinedir. Tarih boyunca bu teknoloji denge-
sinin zaman zaman değiştiği ve asimetrik savaşlarda bir tarafın lehine 
sonuçlar çıkardığı söylenebilir.18 Bu iddiayı daha iyi modelleyebilmek 
için silah teknolojilerinin doğasındaki beş özelliğe ve bu özelliklerin 
nasıl dağıldığına bakmak gerekir. 

Her silahın kendine has özellikleri vardır. Kimi silahlar bazı özellik-
leriyle farklılaşır. Ancak en temelde şu beş özellik tarih boyunca birçok 
silah türünde belirleyici olmuştur: ateş gücü, dayanıklılık, isabet, sürat 
ve menzil. İnsanlık eğer kusursuz bir silah üretmek istiyorsa bu beş 
özelliğe sahip bir silah üretmek isteyecektir. Fakat savaşın dünyası para-

17 Bu kitapta asimetrik savaşların tarafları genelde zayıflar ve güçlüler olarak isimlendi-
rilecektir. Güçlüler, tarihin hangi döneminde olduğumuzla ilgili olarak karşımıza bazen im-
paratorluklar şeklinde bazen de devletler ve onların düzenli orduları olarak çıkabilir. Zayıflar 
ise bazen steplerden gelen atlı okçular örneğinde olduğu gibi düzensiz savaşçılar veya fatih 
devletler olarak bazen de yirminci yüzyılda olduğu gibi gerilla, ayaklanmacı, terörist, sömürge 
karşıtı, devrimci olarak çıkabilir. Bu kitapta normatif değerlendirme yapılmamaktadır. Sade-
ce asimetrik savaşın tarafları mümkün olan en geniş haliyle gruplandırılmaktadır.

18 Tek bir silah sisteminin belli bir dönemde tek başına hakim olduğunu iddia etmek 
doğru olmaz. Tabii ki benzer veya farklı silah sistemleri tarih içinde beraberce kullanılmıştır. 
Ama yine de keskin hatlarla olmasa da belli dönemlerde belli silah sistemlerinin yaygınlık ve 
etkinlik kazandığı kabaca iddia edilebilir. Bu konu üçüncü bölümde daha ayrıntılı biçimde 
ele alınacaktır.
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dokslar dünyasıdır. Silahların çoğu bu teknolojik özelliklerinden birine 
veya ikisine sahip olabilir fakat en az biri bakımından eksiktir. Her silah 
sisteminin zayıf noktaları vardır. Bu nedenle her silah sistemiyle baş 
etmenin farklı yolları vardır. Önemli olan bu taktiklerin bulunup bu-
lunamadığıdır. Veya yeni bir teknolojik gelişimin yeni bir silah sistemi 
sunması sayesinde eskisi zayıf düşebilir. O vakit bu yeni teknolojinin 
kime nasıl bir avantaj sunduğuna bakmak gerekir.

Mesela ateş gücü tüm orduların hayalini süslemektedir. Fakat bir 
silahın ateş gücü arttıkça muhtemelen sürati düşer. Topların ateş gücü 
yüksektir fakat toplar tarih boyunca hareket ettirilmesi ve taşınması 
en zor silahlardan olmuştur. Osmanlı’nın her iki Viyana kuşatmasında 
ateş gücü yüksek topların kuşatmaya götürülemediğini görürüz çünkü 
güçlü topların ciddi hareket sorunu vardır. Bazı silahlar da sürat ve ateş 
gücünü birleştirmeyi deneyebilir. Mesela zırhlı süvari (şövalye) buna iyi 
bir örnektir. Hem atın süratinden faydalanır hem de eyer ve üzengiye 
dayanarak mızrakla yapacağı şarj sayesinde yüksek bir ateş gücüne sa-
hip olur. Fakat ne top kadar güçlü ne atlı okçu kadar süratlidir. 

Dayanıklılık açısından bakacak olursanız yine zırhlı süvarinin da-
yanıklı olduğunu görürsünüz. Fakat zırh süvarinin hızından çalar. Ok 
mesafe açısından avantajlıdır. Ancak ateş gücü zayıftır. Mızrak gibi 
yarıcı bir şarj yapması imkansıza yakındır. Keskin nişancı tüfeği daha 
isabetlidir ancak seri atış imkanı sunmaz. Ağırdır. Makinalı tüfeğin ateş 
gücü yüksektir ancak taşınması zordur. Savunma için çok avantajlıdır 
ama saldırıda ancak baskılama gibi ikincil bir rol oynar. Hafif saldırı tü-
feği hem taşınabilir hem yüksek ateş gücüne sahiptir ancak topun kale 
duvarları üzerindeki etkisini gösteremez. Tarih boyunca silah teknolo-
jileri bu kategoriler üzerinden önemli değişimler göstermiştir. Hatta 
bazı tarihçiler bazı teknolojik devrimlerden bahseder. Ateşli silahlar 
bunların en etkilisidir ve en çok çalışılmış olanıdır.19 Gerçi onun bile 

19 Geoffrey Parker, The Military Revolution: Military Innovation and the Rise of the West, 
1500-1800, (Cambridge University Press, Cambridge: 1999).
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bir devrim olup olmadığı tartışmaya açıktır fakat her halükarda silah 
teknolojileri savaşın nasıl yapıldığını ciddi şekilde etkilemiştir. 

Asimetrik savaş açısından bakarsanız süratli ve uzak mesafeden 
kullanılan silahların genelde zayıflar için avantaj oluşturduğunu buna 
karşın ateş gücü, dayanıklılık ve isabet kategorilerinin daha çok güç-
lü tarafların avantajına olduğunu görürsünüz. Çünkü süratli ve uzak 
mesafeden atış yapabilen silahlar zayıfların vurup kaçması için büyük 
bir şans sunar. Manevra ve gizlenme kabiliyeti verir. Öte taraftan güç-
lüler, daha yüksek ateş gücüne sahiptir, daha dayanıklıdır ve rakiplerini 
arayıp bulmak zorundadır. Aslında zayıfın işi vurup kaçmaktır. Zayıf 
kaçmakta iyidir, hafiftir, hareketlidir. Karşısında duran güçlü düzen ise 
direnmek zorundadır, o da direnmekte iyidir, dayanıklıdır. Ama ko-
valamakta güçlük çekmektedir. Çünkü ağırdır. Güçlüdür ama hedefi-
ni bulması gerekir ancak rakibi gizlenmekte de iyidir. Özetle savaş sık 
kullanılan bir ifadeyle belirtmek gerekirse bir paradokslar dünyasıdır. 
Güçlü ne kadar güçlü olursa olsun zayıfı bütünüyle bitirmesi belki de 
bu yüzden mümkün değildir. Zayıf da ne kadar uğraşsa da nadiren he-
define ulaşabilir. Çünkü bu iki taraf doğası gereği farklı kategorilerde-
dir. Farklı tür imkanları vardır. Ve bu imkanlar savaşta elde etmek iste-
dikleri başarının ön şartıdır. Bu teknolojik denge zaman zaman birinin 
lehine bozulmaktadır. O yüzden asimetrik savaşları anlamak istiyorsak 
her şeyden önce silah teknolojisinin dağılımına bakmamız ve o dönem 
hangi tarafın avantajlı olduğunu bulmamız gerekir. Fakat silah hiçbir 
savaş türünü kazanmak için tek başına yeterli değildir. Ancak kendine 
uygun bir planlama ile kullanıldığında silahın bir anlamı vardır. Bu ne-
denle asimetrik savaşlarda kimin neden kazandığını araştırırken tekno-
lojinin kime avantaj sağladığını tespit ettikten sonra tarafların bu avan-
tajı nasıl kullandığına da bakmak gerekir. Bu da stratejik, operasyonel 
ve taktik planlama ve uygulama konusudur. Taraflar ancak ellerindeki 
imkanlara uygun planlama yaparsa başarılı olabilir. 

Bunun en iyi örneği hiç şüphesiz Davut ile Calut’un hikayesinde 
bulunur. Güçlü Calut’un karşısına çıkmaya kimse cesaret edemezken 
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Davut kendiliğinden aday olur. Davut’a hemen zırh, kalkan ve en iyi-
sinden kılıç vermek isterler. Davut ise reddeder. Kendine uygun olan 
sapanını alır, yerden taş toplar ve Calut’un karşısına çıkar. Calut bir an-
lam veremez ve kendini aşağılanmış hisseder. Ne var ki Davut’un usta-
lığı sapandadır. Ve Calut’u tek atışta alnından vurur ve uzaktan indirir. 
İşte asimetrik savaşların hikayesi budur. “Davut’un başarısı, şaşırtma ve 
nişancılığının sonucudur.”20 Zayıf yakalanmadan hatta mümkünse gö-
rünmeden ve uzaktan süratle hareket ederse güçlü karşısında bir şansı 
vardır. Manevra şansı veren ve gizlenme imkanı sunan silahlar zayıfın 
silahlarıdır. Ve zayıf bu silahların doğasına uygun hareket etmek zorun-
dadır. Güçlünün imkanları daha geniştir ve genelde bunların içinden 
ateş gücü yüksek ve dayanıklı olanları tercih eder. Dolayısıyla tekno-
loji dengesi bu ikisi arasında yer değiştirir. Eğer bu dengede avantaj 
güçlüden yanaysa yani dönemin silah sistemleri güçlüyü avantajlı hale 
getiriyorsa zayıfın zaten pek şansı yoktur. Güçlü trajik bir planlama ve 
uygulama hatası yapmadığı müddetçe elindeki imkanlarla kazanabilir. 
Öte yandan bazı dönemlerde teknolojik avantaj zayıftan yana olabilir. 
Bu dönemlerde zayıfların kazanma şansı doğar. Ancak bu zafer garanti 
değildir. Zafer büyük oranda stratejik, operasyonel ve taktik planlama 
ve uygulamalara bağlıdır. Zayıf kazanmak için öncelikle tüm bu saf-
halarda hata yapmamalıdır. Ama kazanmak için hala güçlünün hata 
yapması gerekmektedir. Calut Davut’u hafife almasa ve kafasına da bir 
miğfer geçirse Davut’un işi ancak Allah’ın yardımına ve mucizeye kalır-
dı. Eğer güçlü askeri planlama düzeylerinde ciddi hatalar yapılırsa zayıf 
da ancak o zaman kazanabilir. 

Kısaca özetlenen bu iddia tümdengelimci bir yöntemle üretilmiştir 
ve kabaca şu altı varsayıma dayanmaktadır: 

1. Savaş, öncelikle sahada kazanılır. Asimetrik savaşların 
sonuçlarına dair yapılan birçok çalışmada savaşların 
askeri boyutu ihmal edilmektedir. Sanki sağlam bir 

20 Lawrance Freedman, Strategy: A History, (Oxford University Press, Oxford: 2013), s. 58.
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siyasi irade ve toplumsal destek olduğunda ve doğru 
planlamalar yapıldığında zafer garantilenecekmiş gibi 
bir durum ortaya çıkmaktadır. Halbuki hiçbir savaş 
savaşılmadan kazanılmaz. Bu nedenle siyasi iradeden 
veya toplumsal destekten önce bakılması gereken sa-
hadaki gerçekliktir. 

2. Güç önemlidir. Zararlı değildir. Yine birçok çalışmada 
güç, sanki kaybetmenin temel nedenlerinden biri olarak 
alınır. Güçlü olan tarafın isteksiz olacağı ve bu yüzden 
de kaybetmeye yakın olduğu fikri işlenmektedir. Hal-
buki hiçbir savaşta hiçbir aktör zayıf olmayı tercih et-
mez. “Battle of Algiers” (Cezayir Muharebesi) filminde 
Fransız koloni güçleri tarafından yakalanan FLN liderle-
rinden birinin sözleri bu konuda oldukça ikna edicidir. 
Fransızlara “Siz bombardıman uçaklarınızı bize verin biz 
de bomba yüklü çantaları size verelim” der. Zayıflığın 
kendisinden gelen bir avantajı yoktur. Bunu zayıf çok 
iyi bilir. 

3. Gücün unsurları çeşitlidir ve bu güç unsurlarının aktörler 

arasında nasıl dağıldığı önemlidir. Bir aktörün tek başı-
na ne kadar kapasiteye sahip olduğu değil rakiplerine 
oranla ne tür imkanlara sahip olduğu önemlidir. Silah 
sistemleri çeşitli olabilir ve bazen zayıfın kullandığı si-
lah sistemleri güçlünün sahip olduğu silah sistemlerine 
oranla daha avantajlı olabilir. Mesela atlı okçuluğa daya-
nan düzensiz gruplar ağır piyade kullanan imparatorluk-
lara karşı avantajlı olabilir. Fakat ateşli silahlar kullanan 
düzenli bir orduya karşı atlı okçuluğun şansı zayıftır. 
Önemli olan bu ilişkilerdeki kategorileri tespit ederek 
hangi dönemlerde hangi silah sistemlerinin daha büyük 
avantaj sağladığını tespit etmektir. Silah teknolojilerinin 
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taraflar arasındaki dağılımı ve kimin lehine avantaj do-
ğurduğu esastır. 

4. Silah teknolojilerinin dağılımı iki ana gruba ayrılabilir: 

Manevra ve gizlenme bir yanda ateş gücü, dayanıklılık ve 

isabet diğer yanda. Bazı silah sistemleri yüksek ateş gücüne 
sahipken kategorik olarak manevra şansı zayıftır. Bazıları 
süratli manevraya uygun olmasına rağmen yeterince daya-
nıklı değildir. Mesela topun ateş gücü yüksek ama manev-
ra kabiliyeti sınırlıdır. Atlı okçu süratlidir ama dayanıklı 
değildir. Zırhlı piyade hem dayanıklıdır hem de yüksek 
ateş gücüne sahiptir ama gizlenme ve manevra şansı zayıf-
tır. Bu silah sistemlerinden birinin yaygınlık kazandığı dö-
nemde özelliklerine göre zayıfların ya da güçlülerin avan-
tajlı olduğu dönemler ortaya çıkar. Manevra ve gizlenme 
sağlayan silahlar zayıfın, dayanıklılık ve isabet sağlayan 
silahlar güçlünün ateş gücüdür.

5. Kazanmanın ön şartı eldeki imkanlara uygun planlamalar 
yapmak ve bu planları uygulamaktır. Herhangi bir savaşı 
kazanmak için o savaşın üstün silahlarına sahip olmak 
yeterli değildir. O silah sisteminin avantajını sahaya yan-
sıtacak planlamalar gereklidir. Kullanılamayan silah işe 
yaramaz. 

6. Teknolojik dağılım, önce taktik sonra operasyon ve stratejiyi 
kendine göre şekillendirir. Bir taraf elindeki silah siste-
minin avantajlarına uygun taktikleri benimsediği müd-
detçe başarı şansına sahiptir. Operasyonel planlaması da 
taktik becerisine bağımlıdır. Stratejik hedefleri de bu alt 
aşamalardan bağımsız olamaz. Süratli manevraya elveriş-
li silahlar yoksa yıldırım savaşı planlanamaz. Ateş gücü 
yüksek silahlar yoksa kale kuşatmasından başarılı sonuç 
beklenemez. 
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Bu varsayımlar kabul edilecek olursa o zaman şu iddialar ileri sü-
rülebilir: 

1. Normal şartlar altında asimetrik savaşlarda güçlünün 
kazanması beklenir. Çünkü güç önemlidir. Tarafların 
ne kadar asker sahibi olduğu veya ne kadar silah sahi-
bi olduğu göz ardı edilemeyecek bir faktördür. Ama tek 
faktör değildir. 

2. Teknoloji dağılımı dayanıklılık, ateş gücü ve isabet gibi 
unsurları ön plana çıkartırsa güçlünün kazanma şansı 
çok daha yüksektir. 

3. Eğer teknoloji dağılımı manevra ve gizlenme şansını ar-
tıran silahları avantajlı hale getiriyorsa o zaman zayıfın 
kazanma şansı doğabilir. 

4. Teknoloji dağılımının zayıfı avantajlı hale getirdiği du-
rumlarda zayıfların kazanma şansı doğar ancak nihai 
zafer için tek başına yeterli değildir. Bu şans güçlünün 
taktik, operasyonel ve stratejik hatalarına bağlıdır. Güç-
lü, planlama ve uygulamasında kritik hatalar yapmadığı 
müddetçe kazanmasa da kaybetmez. 

5. Teknoloji dağılımının güçlüden yana olduğu durumlarda 
zayıfın kazanma şansı yok denecek kadar azdır. Ne tür 
planlama ve uygulama yapıldığının pek önemi yoktur.

6. Teknoloji dağılımının güçlüden yana olduğu durum-
larda şayet zayıf kritik planlama hataları yapacak olursa 
şiddetli ve süratli bir mağlubiyet yaşama ihtimali çok 
yüksektir. 

Burada dile getirilen iddialar “teknolojik avantaj dağılımı” olarak 
isimlendirilebilir. Buna göre silah teknolojilerinde yaşanan değişimler 
asimetrik savaşların kaderini önemli ölçüde belirlemiştir. Ağır silahla-
rın avantajlı olduğu dönemlerde düzenli ordulara sahip güçlü taraflar 
üstünlük kurarken manevra ve gizlenme şansını artıran hafif silahların 
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avantajlı olduğu dönemlerde zayıfların kazanma şansı doğmuştur. Ve 
aslında tarih boyunca asimetrik savaşlardaki bu değişen dengelerin ta-
rihin şekillenmesine büyük etkide bulunduğu bile söylenebilir. Başta 
Mısır ve Mezopotamya medeniyetleri olmak üzere neredeyse tüm ka-
dim medeniyetleri şekillendiren atlı arabalar belki de düzenli ve güçlü 
tarafların avantajlı olduğu bir döneme işaret eder. Devamında eski Yu-
nan’daki falanks düzeni ve Roma lejyonları ağır piyade birlikleri olarak 
yine düzenli kuvvetlerin avantajlı olduğu bir döneme işaret eder. Ama 
bir sonraki dönem atlı okçuların dönemidir. Asya steplerinden kopup 
gelen atlı okçular 9. yüzyıldan belki de 16. yüzyıla kadar neredeyse 
tüm dünyanın yönetici elitleri haline gelmiştir. Türkler ve Moğollar 
Çin’den Hindistan’a Mısır’dan Anadolu’ya, İran’dan Rusya’ya neredeyse 
tüm dünyayı egemenlikleri altına aldılar. Belki de erişemedikleri tek yer 
kale duvarlarıyla çevrili Batı Avrupa idi. 

Tabii ki bu aşırı genellemeci bir tarih okumasıdır ve çok sayıda istis-
nası bulunabilir. Ama yine de silah sistemlerindeki değişimin asimetrik 
savaşlara etkisini ciddi bir biçimde göstermektedir. Normal şartlarda 
daha zayıf daha düzensiz olan atlı okçuların neredeyse tüm dünyada 
hüküm sürmesi ve klasik imparatorlukların sonunu getirmesi bir tesa-
düf olamaz. Yine ateşli silahların devreye girmesiyle modern devletin 
Batı’da doğuşu ve Batı’nın tüm dünyada hüküm sürmesi de tesadüf 
değildir. 1940’lı yıllardan itibaren de hafif saldırı silahlarının yaygınlık 
kazanmasıyla asimetrik savaşlarda zayıfların kazanma şansının tekrar 
artış gösterdiği ve sömürge karşıtı ayaklanmaların başladığı bir gerçek-
tir. Son yıllarda hassas hedef tespit ve imha kapasitesi üreten GPS ve la-
zer güdümlü silah teknolojilerinin ve hepsinden öte İHA/SİHA sistem-
lerinin geliştirilmesinin de asimetrik savaşlarda ciddi bir etki ürettiği ve 
devletlere karşı manevra ve gizlenmeye dayalı hareket eden grupların 
kazanma şansının bu yeni silah sistemlerinin karşısında ciddi anlamda 
azaldığı da görülmektedir. 

Son dönemde hassas hedef tespit ve imha kapasitesiyle düzenli or-
dular büyük bir avantaj yakalamış görünüyor. Terör grupları veya “öz-
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gürlük savaşçıları” her ne derseniz deyin süratli manevra ve gizli saldırı 
şanslarını büyük oranda yitirdiklerinden herhangi bir asimetrik savaşı 
kazanma şansları da zayıflamaktadır. Denge tekrar güçlüler ve düzenli 
ordular lehine dönmektedir. 

1.2. FIRAT KALKANI, ZEYTİN DALI  1.2. FIRAT KALKANI, ZEYTİN DALI  
VE BARIŞ PINARI HAREKATLARIVE BARIŞ PINARI HAREKATLARI
Bu kitapta dile getirilen iddialar, son dönemde Türkiye’nin giriştiği asi-
metrik savaş mantığına dayalı üç askeri operasyonda örneklendirilecek-
tir. Türkiye 2016 yılından bu yana Suriye’de iki farklı terör örgütüne 
karşı üç ayrı operasyon gerçekleştirmiştir. DEAŞ’a karşı Fırat Kalkanı, 
PYD/PKK’ya21 karşı da Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları yapıldı. 
Bu harekatların her birinin kendine has koşulları olmasına rağmen üçü 
de silah teknolojilerinde hassas hedef tespit ve imha kapasitesinin öne-
mini açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye bu üç operasyonda da askeri 
olarak başarılı olmuştur. Fakat başarı oranları da farklılık göstermek-
tedir. İlk operasyon olan Fırat Kalkanı’ndan son operasyon olan Barış 
Pınarı’na doğru her seferinde Türkiye’nin askeri etkinliğinde ciddi bir 
artış gözlemlenebilir. Fırat Kalkanı Harekatı olağanüstü şartlarda bel-
li teknolojik kısıtlamalar altında yürütülmüştür. Operasyon esnasın-
da hava sahası Suriye’deki uluslararası karmaşa nedeniyle kısıtlı olarak 
kullanıldığından hassas hedef tespit ve imha kapasitesinin ancak kara 
birliklerine ait olanları kullanılabilmiştir. Operasyon Türkiye sınırları-
na yakın yerlerde büyük başarı gösterse de hava desteğinin özellikle de 
İHA/SİHA desteğinin azaldığı şartlarda yani operasyonun sonraki aşa-
malarında özellikle de El-Bab kısmında ciddi zorluklarla karşılaşmıştır. 
DEAŞ’ın asimetrik savaşların doğasına uygun plan ve uygulamaları da 
bu zorlukta etkili olmuştur. 

Zeytin Dalı Harekatı ise hava sahasının açık olduğu bir operasyon-
dur. İHA/SİHA’lar aracılığıyla rahatça gözlemlenebilen harekat saha-

21 Bu kitapta PKK ve PYD kavramları bilerek değişimli olarak kullanılacaktır. PYD, 
PKK’nın Suriye kolu olduğundan ikisi arasında bir ayrım yapmanın bir anlamı yoktur.
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sında PYD manevra ve gizlenme kabiliyetini büyük oranda yitirmiştir. 
Bu nedenle PYD’nin Afrin’de kazanma şansı yok denecek kadar azdı. 
Ancak PYD kendi planlama ve uygulama hataları nedeniyle mağlubi-
yetini daha da hızlandırmış ve şiddetlendirmiştir. Sınırlarda sabit mevzi 
savunması yaptığı için hem kayıpları artmış hem de ani çöküş yaşamış-
tır. Teknolojik avantajın TSK tarafından bütünüyle sahaya yansıtılabil-
miş olması Türkiye için zafer yolunu hazırlayan temel husus olmuştur 
ama PYD yaptığı hatalarla bunu daha da kolay hale getirmiştir. 

Barış Pınarı Harekatı ise bu üçü arasındaki en başarılı operasyon 
olarak gösterilebilir. Toplamda sekiz günde yaklaşık 5 bin kilometreka-
relik bir alan ele geçirilmiştir. TSK on üç şehit verirken bin 300 PYD’li 
terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede yaklaşık 34 bin PYD’li te-
rörist varken Türkiye’nin böylesi az maliyetli ve süratli bir operasyon 
yapmasını sağlayan büyük oranda hassas hedef tespit ve imha kapasite-
sidir. Dahası bu kez TSK arazi şartlarının uygunluğundan da faydala-
narak çok başarılı bir yarma ve çifte kuşatma manevrası sergilediği için 
PYD’nin 34 bin kişilik terör ordusu bir anda çökmüştür. 

Bu örnekler her şeyden önce hassas hedef tespit ve imha kapasitesi-
nin asimetrik savaşlarda etkisini göstermektedir. Bu kapasiteler sahaya 
ne kadar yansıtılırsa devletlerin terör gruplarına karşı başarı şansı o ka-
dar yükselmektedir. Çünkü terör unsurları manevra ve gizlenme şansı-
nı büyük oranda yitirmektedir. Görüleceği gibi son dönemde yaşanan 
teknolojik gelişmeler asimetrik savaşların sonuçlarına ciddi etki etmek-
tedir. Bu üç örneğe mukayeseli olarak bakıldığında tarafların ellerinde-
ki imkanlara uygun planlama yapmasının da ne kadar önemli olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Örneğin Fırat Kalkanı’nda DEAŞ kendi imkan ve 
kabiliyetlerine uygun yöntemleri tercih ettiği için daha fazla direnebil-
miştir. Fakat Zeytin Dalı Harekatı sırasında yanlış hesaba giren ve dü-
zenli ordu yöntemlerini kullanmaya kalkan PYD’nin çok daha hızlı ve 
büyük zayiatla ani bir çöküş yaşadığı görülür. Terör örgütünün yanlış 
planlamaya sapması, terör örgütlerinin daha ağır bir mağlubiyet yaşa-
masına neden olmaktadır. Barış Pınarı’nda ise Türk Silahlı Kuvvetleri 
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(TSK) teknolojik avantajını arazi koşullarının da verdiği imkanla çok 
daha yaratıcı planlamalarla birleştirdiğinde zafer hem daha hızlı hem 
daha az zayiatla gelmiştir. Bu da bize gösterir ki devletler eğer uygun 
koşullarda bu silah sistemlerine uygun manevraları planlayıp uygulaya-
bilirse çok daha düşük zayiatla büyük zaferler kazanabilir. Aslında bu 
üç örnekte de teknolojik imkanların Türkiye’den yana ağır basması ne-
deniyle terör örgütlerinin kazanma şansı yoktu ancak seçilen yöntemler 
kaybetmenin koşullarını da belirlemiştir. 

Asimetrik savaşlar üzerine olan bu kitap, toplam yedi bölümden 
oluşmaktadır. Bu giriş bölümünü takip eden ikinci bölümde “asimetrik 
savaş çalışmaları” ele alınacaktır. Özel olarak dört çalışma derinleme-
sine incelenecektir. Bunlar “irade yaklaşımı”, “rejim türleri yaklaşımı”, 
“dış yardım yaklaşımı” ve “stratejik etkileşim yaklaşımı” olarak isim-
lendirilebilir. Birincisi, asimetrik savaşlarda zayıfların genelde güçlülere 
oranla daha yüksek irade ve motivasyona sahip oldukları için kaza-
nabileceklerini dile getirmektedir. İkincisi, demokratik ülkelerin de-
mokratik olmayan ülkelere oranla asimetrik savaşlarda daha az başarılı 
olduğunu iddia eder. Üçüncüsü, asimetrik savaşlarda dış yardım alan 
zayıfın kazanma şansının yüksekliğine işaret eder. Dördüncüsü, tarafla-
rın tercih ettikleri stratejilerin birbirleriyle olan ilişkisine bakarak ben-
zer stratejiler tercih edildiğinde güçlü tarafların farklı yöntemler tercih 
edildiğinde zayıf tarafların kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu 
dile getirir. Dikkat ederseniz bu açıklamaların hiçbiri, asimetrik savaşın 
askeri boyutundan bahsetmez. Bir savaş türünün hangi nedenden do-
layı kazanılıp kaybedildiğini soruşturmalarına rağmen silahlı çatışma 
meselesini bütünüyle göz ardı ederler. Buradan hareketle bu kitap, ko-
nuyu muharebe alanına çekmeye ve savaşı kendi dinamikleri üzerinden 
ele almaya çalışacaktır. 

Dolayısıyla bu kitabın teorik iddialarını üçüncü bölümde bulabilirsi-
niz. “Teknoloji dengesi” iddiası burada dile getirilecek ve hangi tür silah 
sistemlerinin zayıflar için avantajlı olduğu hangi tür silah sistemlerinin 
güçlülere avantaj sunduğu konusu ayrıntılı ve örneklerle tartışılacaktır. 
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Ayrıca silah sistemlerinin tek başına bir savaşı kazanmak için yeterli ol-
madığı varsayımı üzerinden tarafların ne tür taktik, operasyon ve strateji-
ler kullandığında başarılı olacağı konusu teker teker ele alınacaktır. 

Kitabın dördüncü bölümünden itibaren örnek olaylar işlenecektir. 
Dördüncü bölüm Türkiye’nin Suriye sahasında gerçekleştirdiği ilk as-
keri operasyon olan Fırat Kalkanı üzerinedir. Harekatı mümkün kılan 
diplomatik ve siyasi bağlam değerlendirmesi yapıldıktan sonra askeri 
operasyon kısmına geçilecek ve hassas hedef tespit ve imha kapasitesine 
sahip silahların rolü ortaya konulacaktır. Bu silahlar devreye giremedi-
ğinde ne tür zorluklar çıktığına odaklanılacaktır. Ayrıca hem TSK’nın 
hem de DEAŞ’ın stratejik, operasyonel ve taktik yöntemleri karşılaştı-
rılmalı olarak verilecektir. 

Beşinci bölüm, PYD’ye karşı Afrin ve çevresine yapılan Zeytin Dalı 
Harekatı üzerinedir. Bu bölümde de aynı şekilde öncelikle diploma-
tik ve siyasi bağlam ele alınacaktır. Askeri harekat kısmında ise bu kez 
hassas hedef tespit ve imha kapasitesinin sınırsızca kullanılmasının 
Türkiye için nasıl bir başarı ürettiği anlatılacaktır. Tarafların kullandığı 
yöntemlere gelince, yine bu yöntemler mukayeseli biçimde ele alınacak 
ve özellikle PYD’nin kendine uygun yöntemler tercih etmemesinin so-
nuçları üzerinde durulacaktır. 

Altıncı bölüm, Fırat’ın doğusunda gerçekleşen Barış Pınarı Hareka-
tı üzerinedir. Bu bölümde harekatın öncesinde ve devamında diploma-
tik müzakereler yoğun biçimde yürütüldüğü için diplomatik bağlam 
daha fazla yer tutacaktır. Askeri operasyon kısmındaysa yine hassas 
hedef tespit ve imha kapasitesinin etkisi ortaya konulacaktır. Son ola-
rak bu operasyonda TSK’nın özellikle operasyonel becerisi ve bununda 
çatışmaların sonucuna etkisi dile getirilecektir. 

Yedinci bölüm, sonuç bölümüdür. Genel bir değerlendirme ve bul-
guların kısa özeti bu bölümde bulunabilir.
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ASİMETRİK SAVAŞ 
TARTIŞMASI

İKİ



B
u kitap asimetrik savaşlar üzerinedir. Asimetrik savaş
en genel haliyle güçlü ile zayıf arasındaki savaş demek-
tir. Bu tür savaşlar bazen güçlü ile zayıf bazen devlet
ile terör örgütleri bazen de düzenli ordular ile düzensiz

kuvvetler arasında cereyan etmektedir.

İlginç bir biçimde tarihin farklı dönemlerinde zayıflar bu sa-
vaşlardan galip çıkmıştır. Hatta son yetmiş yıllık dönemde za-
yıfların oransal olarak asimetrik savaşları daha fazla kazandığı 
görülmektedir. Bunun sebepleri neler olabilir? Asimetrik savaş-
larda kim, neden kazanır? 

Kitap silah teknolojisinde yaşanan değişimlerin asimetrik sa-
vaşları tarihsel olarak nasıl etkilediğini ele almaktadır. Taraf-
ların stratejik, operasyonel ve taktik tercihlerinin sonuçlara 
etkisini tartışmaktadır. Bu çerçevede asimetrik savaşlarda elde 
edilen teknolojik avantaj ve stratejik planlama becerisinin etki-
si Türkiye’nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı hare-
katları örneklerinde analiz edilmektedir.  
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