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Özet

Başlangıçtaki doğrusal seyir dönemini yitiren Türkiye-NATO (son dö-
nemde ABD) ilişkileri on yıllardır her iki tarafça da sorgulanmaktadır. Özellik-
le Suriye iç savaşında ABD’nin takındığı tavır ve yaptığı uygulamalar (PKK/
YPG’ye silah desteği vb.) ile akabinde yaşanan siyasi-hukuki krizlerin aşıla-
maması sonucunda Türkiye’de yaşanan finansal krizin neden olduğu hoşnut-
suzluk güvenlik-savunma alanına da yansımış ve müttefiklik ilişkisinin gerek-
leri tartışılmaya başlamıştır. Bu bağlamda en fazla öne çıkan konular, İncirlik 
ve Kürecik başta olmak üzere Türkiye’deki NATO/ABD üsleri ile Türkiye’nin 
Rusya’dan S-400 füzeleri alımının engellenmesi maksadıyla ABD liderliğin-
deki uluslararası F-35 savaş uçağı projesinden dışlanması hususu olmuştur. 
Tartışmalar genelde duygusal-ideolojik sınırı aşamayan seviyede kalmış, üs-
lerin kapatılması, buralardaki nükleer silahların gönderilmesi ve hatta kolayca 
ikame yeni ittifaklara (Rusya ve Çin liderliğindeki ŞİÖ, BRICS gibi oluşumla-
ra) yönelmek gerektiği savunulmuştur. Bununla birlikte konunun askeri-teknik 
boyutu yeterince ve hakkıyla ele alınmamıştır. Türkiye’nin, bölgesinde kötüle-
şen güvenlik ortamı nedeniyle, savunma planlaması açısından daha dengeli bir 
mukabil hava postürüne geçmek istemesi haklı ve mantıklı olmakla birlikte, 
tedarik edeceği sistemlerin çalıştırılmasında telafisi imkânsız zorluklar yaşa-
maması için baştan doğru karar alması gereklidir. ABD üretimi harp sistemleri 
Rusya üretimi sistemleri düşman olarak görmekte ve bu ülke radarlarına ya-
kalanmamaya çalışmaktadır; aynı durumun tersi de geçerlidir. Uçaklar da düş-
man radarlarına olabildiğince iz bırakmama prensibi ile tasarlanmaktadır. F-35 
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uçaklarının Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 sisteminin radarlarından na-
sıl korunacağı konusu tartışmanın odağını oluşturmaktadır. Ayrıca F-35 uçağı, 
bir ağ (ALIS-Autonomic Logistics Information System) ortamında, bölgesel 
ve merkezi kontrol merkezleriyle gerçek zamanlı, çift yönlü veri alışverişi 
içinde görev yapmak üzere geliştirilmiştir. Uçağın tüm ana ve alt sistemleri-
nin işleyişi, arıza takibi, bakım ve idame süreçleri bu ağ sistemine bağlı olup, 
Türkiye’nin ağ dışında uçağın işletimini sağlaması mümkün görünmemekte-
dir. Buna ek olarak, Türkiye’nin mevcut filosundaki F-4 uçaklarının ömrünün 
sonuna geldiği, F-16 uçaklarının yarısının eskidiği, bakım ve işletiminin yine 
ABD’ye bağımlı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Mevcut NATO füze 
savunma sistemleri, nükleer başlıklar ve diğer konvansiyonel alımlar tüm bun-
lar düşünülerek değerlendirilmelidir.
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1. Giriş:

II. Dünya Savaşı esnasında Türkiye’nin kendi saflarında savaşa katılması 
için yoğun çaba sarf eden Batı Bloku bunda başarılı olamadı. Ancak savaş 
sonrası, çok geçmeden, SSCB’nin de artan tehdidi ile Batılı devletler artık Tür-
kiye’nin kendi kontrollerinde olan uluslararası örgütlere katılarak kendi dene-
timleri altına alınmasını sağlamış oldular. Türkiye’nin bu kararında dönemin 
tehdit dengesi unsuru etkili olmuştur.

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Türkiye ve ABD arasında yapılan ittifak 
“sözleşmesi” tarihinin en uzun süreli krizlerinden birini yaşamaktadır. 2013’ün 
ikinci yarısıyla birlikte başlayan kriz dönemi beşinci yılını geride bırakmıştır. 
Üstelik öncekilerle karşılaştırıldığında, bu yeni kriz sadece uzun süre devam 
etmemiş, aynı zamanda artan bir şekilde tırmanmış ve 2018 yazında zirveyi 
görmüştür. Son birkaç ayda hız kesmiş olma emareleri gösterse de, bu beş 
yıllık krizin Türk-Amerikan ilişkilerine etkisi uzun süre daha devam edecek 
gibi görünmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York Times için Ağustos 
2018’de yazdığı bir yazıda şu ifadeleri kullanmıştır: “Çok geç olmadan önce, 
Washington ilişkimizin asimetrik olabileceği yanılgısından kurtulmalı ve Tür-
kiye’nin alternatifleri olduğunu kabul etmelidir”. Bu ifade iki hususu açıkça 
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ortaya koymaktadır. Birincisi, Türkiye ile ABD arasındaki (ilkinin otonomisini 
sınırlayan) ittifak ilişkisi revize edilmelidir. İkincisi de bu revizyonun yapılma-
sı hususunda Türkiye alternatif ittifakları gündeme getirecek kadar kararlıdır 
(Balcı, 2018).

Türkiye son birkaç yıldır kendisinin de dahil olduğu Avrupa/Atlantik 
blokuna mesafelidir1. BRICS ülkeleri ile ilişkilerini geliştirme gayretindedir. 
ABD ile YPG/PKK’yı desteklemesi başta olmak üzere, S-400 hava savunma 
füzeleri alımı, Fetullahçı terör örgütü elebaşının iade edilmemesi, Halkbank 
davası gibi konularda anlaşmazlık devam etmektedir. Türk kamuoyunda da 
bu bağlamda zaman zaman NATO’dan uzaklaşma, Şangay İşbirliği Örgütü 
(ŞİÖ)’ne yaklaşma gibi konular gündeme getirilmektedir. 

ABD yönetimi özellikle Rusya Federasyonu (RF)’ndan S-400 füzeleri 
alımı konusunda Türkiye’ye karşı çok tepkilidir. Washington, Küresel Mag-
nitsky Yasası’nı2 Ankara’ya karşı da uygulayabileceğini 2018 yaz aylarındaki 
uygulamalarıyla göstermiştir. F-35 uçaklarının Türkiye’ye teslimini ise Kong-
re kararıyla Ağustos 2018’den itibaren 90 gün süreyle askıya almıştır. Kasım 
2018’de Pentagon tarafından Kongreye sunulan raporda ise Türkiye’ye hava 
savunmasını sağlayacak ayrıntılı ve kapsamlı bir paket önerisinde bulunul-
ması, bunun reddi halinde ise F-35 teslimatının iptal edilmesi tavsiye edil-
mektedir. Sırada Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası 
(Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act-CAATSA3) uygu-
lanabilecek gibi görünmektedir.

Savunma alanındaki işbirliği projelerinin, siyasi ve diplomatik mülahaza-
lardan vareste olmadığı bilinen bir gerçektir. Siyasi-askeri bağlama gerçek bir 
örnek oluşturan konu bahse konu S-400 alımıdır. Siyasi olarak Ankara’nın mil-
yarlarca dolarlık bir savunma projesi için NATO dışı bir seçeneğe yönelmesi, 
Batılı müttefiklerinin, onun ortak üretim ve teknoloji transferi konularındaki 
taleplerine olumsuz yaklaşmalarına bir tepki olarak gerçekleşmiştir.

Öte yandan, askeri olarak Türkiye’nin şimdilik Ege-Doğu Akdeniz ve 
Suriye başta olmak üzere muhatap olduğu tehditler nedeniyle acil bir hava 
savunma sistemine ihtiyacı olduğu görülmektedir. Türk Hava Kuvvetlerinin 

1 Bu mesafe 2018 ekonomik kriziyle birlikte yalnızca Atlantik kanadı ile sınırlı kalıp Avrupa 
kanadına yakınlaşmaya dönüşmektedir.

2 Küresel Magnitsky Yasası (Global Magnitsky Act) 2016’da insan hakları ihlallerini önlemek 
için yabancı devlet yetkililerine ABD yasaları ile yaptırım uygulanmasının öngörülmesidir.

3 Rusya Federasyonu, İran ve Kuzey Kore’den silah satın alan ülkelere.



314 Geleceğin Güvenliği

mevcut filosunda 238 adet F-16 ve 32 adet F-4 olmak üzere 270 adet muharip 
uçak mevcuttur. Bu filonun, Türkiye’yi bölgede Rusya Federasyonu ve İsra-
il’in ardından üçüncü en güçlü hava kuvvetine sahip kılmakla birlikte, ülkenin 
karşı karşıya olduğu risk ve tehditler ile uçakların emsallerine göre yaşlanmış 
olduğu düşünüldüğünde yetersiz olduğu, F-15 I, F-16 I ve F-35 I uçaklarıy-
la başa çıkamayacağı değerlendirilmektedir. Milli Muharip Uçak TF-X ise 
2030’lu yıllarda seri olarak üretilecektir. O zamana kadar Türk Hava Kuv-
vetleri muharip uçak filosunun ithal uçaklarla yenilenmesinin zorunlu olduğu 
değerlendirilmektedir. 

2. Tehdit Dengesinin Değişimi ve İttifak (Hukukunun)   
 Transformasyonu:

İttifaklar genel olarak, devletlerin herhangi bir ‘tehdit’ karşısında birlik 
oluşturmak adına resmi ya da gayriresmi usullerde bir araya gelmeleri ve bir-
birlerine, ortak tehdide karşı mücadele taahhüdü vermeleri ile oluşan kurum-
laşmış ortaklıklardır. İttifak kurma, dünyada güvenlik sorunlarıyla başa çık-
manın bilinen en eski ve yaygın yöntemidir. İlaveten, kaynak ve kapasiteleri 
kendi kendine yeterli olmayan devletler de müttefikliğe gereksinim hisseder. 
İttifaklar için üç belirleyici husus vardır: Aktörler (ulus devletler), mevcut bir 
tehdit algısına dayanması ve de söz konusu tehdide karşı bir dereceye kadar or-
tak hareket etme taahhüdü. “Devletlerin müttefiklik tutumu, diğer devletlerden 
algıladığı tehdide göre belirlenir.” şeklinde tanımlanabilecek tehdit dengesi 
kavramı ise, ittifakların tesisinde ve sürdürülmesinde başlıca rolü oynamak-
tadır. Bu kavramın alt unsurlarını da ‘milli güç toplamı, taarruzi yetenekler, 
taarruzi niyetler ve coğrafi yakınlık’ oluşturmaktadır (Walt, 1985). 

Günümüzün hibrit savaş ortamında ittifaklar da dönüşüme uğramaktadır. 
S. Seyfi Öğün’e göre ittifaklar -Suriye örneğinde görüldüğü üzere- katı halden 
direkt gaz haline dönüşerek buharlaşmaktadır (Öğün, 2018). Soğuk Savaş dö-
nemi boyunca devam eden Yalta düzeni bir görüşe göre duvarın yıkılmasıyla 
(1989), diğer bir görüşe göre ise 11 Eylül (2001) saldırılarıyla birlikte son bul-
muş ve dünya henüz istikrarlı bir evreye ulaşamamıştır.

Türkiye’nin NATO’ya katılma kararında da SSCB’den algıladığı tehdit 
seviyesinin yüksekliği etkili olmuş; Kore Savaşı’na asker göndermek yoluyla 
ittifaktan kabul alabilmişti. Soğuk Savaş yıllarında Türkiye’ye verilen görev, 
Sovyet donanmasını Karadeniz’de tutmak, Varşova Paktı kuvvetlerini NA-
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TO’nun güney kanadında angaje etmek ve SSCB’ye karşı güvenilir bir ortak 
olarak kanat ülkesi / köprübaşı rolünü oynamaktı (Sazak, 2018).

Ancak ABD başta olmak üzere önemli NATO devletleri, altmış yıl bo-
yunca Türkiye’ye, katılmadığı II. Dünya Savaşı’nın mağlubu muamelesini 
reva görmüşlerdir.4 ABD-Türkiye güvenlik ilişkilerinde ilk kırılma noktasını 
ise, Jüpiter Füzeleri Krizi ile 1964 Johnson mektubu, haşhaş ekimine devam 
edilmesi ve daha sonra 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı nedeniyle uygulanan silah 
ambargosu oluşturmuştur.

Günümüzün hibrit savaş ortamının bir laboratuvarına dönüşen Suriye’de, 
PKK/YPG’ye tank, tanksavar ve füzeler dahil her türlü ABD silah ve lojis-
tik desteği Türkiye’nin ısrarlı itirazına rağmen pervasızca sürdürülmektedir. 
Uluslararası güvenlik/savunma ittifaklarının transformasyonuna benzer şekil-
de, post-modern ve aşırı tehlikeli IŞİD (ISIS/DAEŞ) gibi terör örgütleri de 
kısa sürede parladıkları Suriye-Irak sahasından ‘buharlaştırılarak’ başka yer-
lere (öncelikle Afganistan’a) nakledilmektedir. Söz konusu terör örgütleri ve 
silahlı devlet dışı gruplar, devletlerin ve güç merkezlerinin vekalet savaşçısı ve 
uluslararası hukukun arkasından dolaşma aparatları olarak yaratılmakta, kulla-
nılmakta, nakledilmekte, dönüştürülmekte ve gerekirse yaratıcıları tarafından 
imha edilmektedir.

3. Türkiye’deki Kritik Yabancı Askeri Üs ve Tesisler:

Adana-İncirlik, Malatya-Kürecik, Hatay-Keldağ ve Kisecik, Diyarbakır 
üsleri Türkiye’de son dönemde en aktif kullanılan yabancı askeri üslerdir. 
Selin Bölme’ye göre Türkiye’deki askeri üsler, NATO-Türkiye ilişkilerinin 
önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Türkiye’nin NATO üyeliği ise başlangı-
cından itibaren Türk-Amerikan ilişkilerinin bir uzantısıdır. Söz konusu üslerin 
kullanımının gerçekte NATO’ya mı yoksa ABD’ye mi yaradığı konusunda-
ki sorunun yanıtlanması ise zordur. Üslerin kullanımına ilişkin olarak Türki-
ye-ABD arasında günümüze kadar 100 kadar yazılı ve sözlü anlaşma yapılmış-
tır. Bu durum ise üslerin NATO Antlaşması’nda belirtilenden öte maksatlarla 
kullanılmasının yolunu açmıştır (Bölme, 2012).

4 Hatta “NATO yarım asır boyunca Türkiye’yi kendi mülkü olarak görmüştür.”  Söyleminin 
dahi haklılık payı yüksektir. En son ise, 15 Temmuz darbe girişiminde İncirlik Üssü’nden 
darbecilere verilen destek ve YPG/PKK’ya silah ve lojistik desteği ittifak hukuk ve etiğine 
aykırıdır.
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2014 yılında Türkiye ile ABD arasında yapılan anlaşma ile ABD bu üs-
lerden Suriye’ye yönelik silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullanımına da 
başlamıştır. Suriye savaşının ilk safhasında Türkiye’nin talebiyle sınırın Türk 
tarafına konuşlandırılan Patriot bataryaları geri götürülmüş, Gaziantep’te ko-
nuşlandırılan HIMARS füzeleri ise halen kalmaya devam etmektedir. Üsler-
deki hava unsurları sadece ABD için keşif veya operasyon amaçlı değil, aynı 
zamanda PKK/YPG’ye destek sağlamak üzere de kullanılmaktadır. 

2017 yılı sonlarında, Türkiye’nin üretimine ortak olduğu beşinci nesil 
F-35 uçaklarının planlandığı takvimde teslim edilmemesi halinde Ankara’nın, 
bir dizi karşı hamleyi gündeme getirmeye hazır olduğuna ilişkin haberler ya-
yımlanmıştır. Bunların başında, 2012 yılında Malatya-Kürecik’e kurulan AN-
TPY-2 radarının kaldırılması gelmektedir5. A.Selvi ise, 2018 yılı başında Tür-
kiye ile ABD arasındaki görüşmelerde İncirlik Üssü’nün kullanımının ilk kez 
dile getirildiğini; “Türkiye şimdiye kadar ABD ile kriz anlarında, halk dile 
getirse de İncirlik ve Kürecik konusunu resmi bir şekilde dile getirmemişti, 
ama Amerika’daki görüşmelerde bu kendilerine iletilmiş. Bunlar Türk-Ameri-
kan ilişkilerinde geriye dönüşü olmayan hasarlar bırakır.” mesajının verildiğini 
iddia etmiştir (Sputnik, 18.11.2018).

Ayrıca ABD’nin Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinden 
sorumlu Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (USCENTCOM), Suriye’nin ku-
zeyinde 21-24 civarında askeri üs kurmuş bulunmaktadır. Türkiye’nin Fırat 
Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarından sonra PKK/YPG’ye yönelik olarak 
Suriye topraklarına üçüncü kez müdahalede bulunması öncesinde, söz konusu 
örgüt lehine 12 adet de gözlem kulesi sınır boyunca kurulmaya başlanmıştır6. 

5  ABD’nin F-35’lere ilişkin anlaşmaya uymaması ve Türkiye’nin hakkını açıkça gasp etmesi 
halinde, İsrail’e yönelik balistik füze tehdidi tehlikeli boyutlara ulaşacağı iddia edilmiştir. 
1000 kilometre yarıçapta her türlü hava aracını belli bir yüksekliğe ulaştığı anda tespit 
edebilen Kürecik radarı, başta İran olmak üzere bölge ülkelerinden İsrail’e fırlatılabilecek 
balistik füzeleri önleme amacıyla kurulmuştu. Türkiye’nin NATO ile anlaşma kapsamında 
topraklarına kurulmasına izin verdiği radar, Rusya ile İran’ın büyük tepkisini çekmişti. 
Moskova ve Tahran’dan yükselen tepkilere Atlantik İttifakı’nın güvenliği için göğüs 
germeyi göze alan Ankara’nın, S-400’ler bahanesiyle ABD’nin yeltendiği F-35 şantajına 
boyun eğmeyeceği ifade edilmiştir. Adana’daki İncirlik Üssü’nün kullanımı, ABD ile 
ilişkilerin gerilemesiyle birlikte gündeme gelmiş, üssün kapatılması için çeşitli siyasi 
partiler kampanya düzenlemişti. ABD-Türkiye ilişkileri son olarak, Pentagon’un Suriye’nin 
kuzeyinde Demokratik Suriye Güçleri’yle ‘sınır gücü’ oluşturulacağını açıklamasıyla bir kez 
daha gerginliğe dönüşmüştü (Yeni Şafak, 19.11.2017). 

6 İdlib’de Astana Mutabakatı ile kurulan Türk gözlem noktası sayısı da 12’dir. ABD’nin Suriye 
Özel Temsilcisi James Jeffrey ise, Astana Süreci’nin “fişinin çekilmesi” zamanının geldiğini 
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Menbiç’te USEUCOM’un7 oyalama mahiyetinde devam eden TSK ile ortak 
devriyeleri düşünüldüğünde, Fırat’ın doğusunda USCENTCOM tarafından 
(eğitim ve silah desteğinin yanı sıra) söz konusu gözlem kulelerinin kurulması 
müttefiklik adına daha vahim bir gelişmedir. ABD’nin Türkiye-Suriye sınırı 
boyunca ve Fırat’ın doğusundan, güneyde Irak sınırına kadar uzanan alanda, 
aralarında üsler ve gözlem noktaları da dahil olmak üzere 30’a yakın askeri 
tesisi bulunmaktadır. Sadece, Fırat’ın batısındaki Münbiç’te 3 adet askeri tesis 
mevcuttur. Kobani ve Haseke kentlerinde elektronik radar sistemleri; Sarrin, 
Tel Beydar ve Rumeylan’da ise asgari birer pist kapasitesiyle üç küçük ha-
valimanı bulunmaktadır. Bu havalimanlarının bazıları, radar tesislerine de ev 
sahipliği yapmaktadır. Üstelik, IŞİD’e karşı mücadele etmek için Suriye’de 
olduğunu iddia eden ABD’ye ait askeri tesisler, artık IŞİD’in esamesinin bile 
okunmadığı Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye sınırına yakın alanlarda bulunmak-
tadır (Aydınlık, 12.12.2018). 

Almanya ve Türkiye’deki ABD askeri varlığı “meşru koruyucu” olmak-
tan “zarar verici, egemenliği zedeleyici, güvenliksizleştirici” bir hale dönüş-
müştür (Holmes, 2014). Ayrıca, Türkiye’deki yabancı üslerde mevcut nükleer 
silahların amacının savunma mı, taarruz mu olduğu kesin olarak bilinmemek-
tedir. Üslerin kullanımı hususunda yeni bir düzenleme anlaşmasının şart oldu-
ğu görülmektedir. Üslerin kapatılmasının ve nükleer silahların Türkiye’den çı-
kartılmasının Türkiye’ye maliyetinin kısa ve uzun vadede neler olabileceğinin 
gerçekçi olarak analiz edilmesi gereklidir. ABD ile 20 Temmuz 2014 tarihinde 
güncellenen İncirlik Anlaşması’nın iptali, Türkiye’nin stratejik çıkarlarına kar-
şı kullanılan üslerdeki faaliyetlerin sona erdirilmesi gündeme getirilebilir.

Austin Bay’e göre İncirlik Üssü’nü kapatmak, ABD ve NATO’nun Doğu 
Akdeniz, Orta Doğu ve Orta Asya’daki operasyonlarını durdurmasa bile cid-
di şekilde olumsuz yönde etkileyecektir. Tehdit NATO çapında bir rezonansa 
sahiptir. İncirlik’in stratejik olarak konumlandırılmış bir ileri üs olma, bir mu-
habere düğüm noktası oluşturma, istihbarat toplama merkezi olma ve ulusla-
rarası ulaştırma noktası olma gibi hayati görevleri vardır. İncirlik’i kapatmak, 
uluslararası güvenliğe katkı sağlayan keşif ve takip operasyonlarını iptal ede-
cektir. PKK terörü ve bağımsız Kürt devleti Türkiye’nin kırmızı çizgileridir. 
“Suriyeli Kürtleri silahlandırmak sadece bir anlaşmazlık konusu olmayıp te-

ifade etmiştir. Bu bağlamda 12 Türk gözlem noktasına karşı Türk sınırında 12 ABD gözlem 
noktası kurulması manidardır. 

7 ABD Avrupa Komutanlığı (USEUCOM).
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mel bir politika karşıtlığıdır.” mesajı, Türkiye’nin İncirlik Üssü’nü kapatma 
tehdidinin gerçekte nasıl okunması gerektiğini anlatmaktadır; çünkü oynanan 
oyunda Türkiye’nin elindeki en güçlü kart budur. Bununla birlikte, ABD’nin 
İncirlik’e erişimini kesmek, Türkiye’nin de NATO’dan çıkması ile aynı an-
lama gelebilecektir. İncirlik Üssü’nün ABD/NATO için alternatifi Kıbrıs’taki 
egemen İngiliz üsleri olan Dikelya ve Ağratur olabilecektir. Ancak Türkiye’nin 
İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını kapatması durumunda Karadeniz-Akdeniz 
geçişi için alternatif halihazırda mevcut değildir (Bay, 2018).

İncirlik’i kullanan bir diğer NATO üyesi Almanya ise, Türkiye’nin PKK/
PYD üyeleriyle görüşen ve onlara destek açıklamalarında bulunan Alman mil-
letvekillerine ziyaret izni vermemesini gerekçe göstererek, üsteki hava unsur-
larını 2017 yılında Ürdün’e transfer etmiştir. ABD’nin taşınma bağlamında 
bölgede halihazırda, özellikle İncirlik’i ikame edebilecek başka bir üsse sahip 
olmadığı değerlendirilmektedir.

4. S-400 Füzelerinin Türkiye İçin Avantaj ve Dezavantajları:

Türkiye’nin Rusya’dan satın almak üzere anlaştığı S-400 (NATO kodu 
SA-21 “Growler”) hava savunma sistemi, geliştirilmesine 1970’lerin başın-
da başlanan S-300 (NATO kodu SA-10 “Grumble”) hava savunma sisteminin 
yeni nesil bir türevidir. S-400, halen Rus Silahlı Kuvvetleri’nin envanterindeki 
en modern ve güçlü hava savunma silahıdır8. Sistem bünyesindeki farklı plat-
formlar ve fırlatıcı araçlar kamyona montelidir. Faaliyete geçmeleri için uygun 
bir konuma konuşlanmaları ve kurulmaları gerekmektedir. Bu farklı platform-
lardan müteşekkil bir sistem, hava savunma komuta kontrol ağıyla iletişime 
geçerek elde ettiği hedef verilerini paylaşabilir, kendisine iletilen bilgileri kul-
lanabilir9. 

8 Geliştirilmesine 1980’lerin ortalarında başlanmış olan S-400’ün öncelikli hedefleri olarak 
seyir füzeleri, taktik balistik füzeler, radarda düşük görünürlüğe sahip uçaklar ile AWACS ve 
elektronik harp uçakları belirlenmiştir. Sovyetler Birliği’nin dağılması ve müteakip ekonomik 
sıkıntılar nedeniyle projede aksamalar meydana gelmiştir. Sistemin ilk deneme atışı 1999 
yılında yapılmış olup ilk bataryanın hizmete resmen girişi 2007 yılında gerçekleşmiştir. 
S-400, aynı öncülü S-300 gibi yarı seyyar bir sistemdir.

9 Bir S-400 bataryası, bir adet 30K6E muharebe yönetim sistemi, her birinde en fazla 12 adet 
fırlatıcı bulunan en fazla 6 adet 98J6E atış ünitesi ve bir adet 30Ts6E ikmal biriminden 
oluşmaktadır. 30K6E muharebe yönetim birimi bünyesinde, 55K6E komuta kontrol birimi ve 
azami menzili çoğu kaynakta 600 km civarı olarak geçen 91N6E arama radarı bulunmaktadır. 
91N6E radarının tespit ettiği tehditler, 92N6E angajman ve atış kontrol radarıyla takip 
edilmektedir. Açık kaynaklarda 92N6E radarının menzilinin 340 km civarında olduğu 
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S-400’lerin avantajları; Türkiye için eksikliği on yıllardır hissedilen yük-
sek irtifa hava savunmasını acilen sağlaması ve çok katmanlı hava savunma-
sının büyük bir adımı olması, ayrıca NATO içi tehditlere karşı caydırıcılık 
oluşturması ile siyasi kazanımlardır. Dezavantajları ise; havadan erken ihbar 
ve kontroldeki sorunlar, coğrafi büyüklük, bakım-kodlama-eğitim sorunları, 
maliyet-fayda analizi, F-35’ler için sorun oluşturması, Rusya’nın Türkiye ile 
NATO’nun arasını açmaya çalışması gibi konulardan oluşmaktadır. S-400’le-
rin erken uyarı-hava ikaz bağlamında AEW&C Uçakları (Boeing 737-700 
IGW) ile veri bağlantısı kurması zordur ve AWACS’ların sağladığı Özel Gü-
vence Önlemleri (Tailored Assurance Measures by NATO)’nden mahrum ka-
lacaktır. Türk Hava Sahası’nı kapatmak için çok fazla batarya/başlığa sahip 
olmak gerekmektedir. Oysa sipariş edilen S-400’lerin başlık adedi 144’tür. 
Karadan Havaya Füzeler (SAM)’in / S-400’lerin balistik füze savunma rolleri 
kısıtlıdır. Hava unsurları/uçaklar ise görev çeşitliliği bakımından daha esnektir 
(Korkmaz & Mevlütoğlu, 2017). Rus yetkililer açıkça, Moskova’nın Anka-
ra’ya S-400 sistemlerinin ana bakımları için müsaade etmeyeceğini ve ayrıca 
kodları da paylaşmayacağını bildirmiştir. Bakım için Rus uzmanlar satış ve 
kullanım sonrası Türkiye’ye geleceklerdir. Türk kullanıcı personelin eğitimi 
ise, Türk tarafınca talep edildiği üzere Rusya’da (NATO bölgesi dışında) icra 
edilecektir.

Pentagon’un 15 Kasım 2018’de ABD Kongresi’ne sunduğu raporda Tür-
kiye’ye, onu Rus S-400 hava savunma sisteminden vazgeçirecek gerçek bir 
alternatifin sunulmasının önemli olduğu kaydedilmiştir. Bu önerinin omurga-
sını Patriot füzelerinin teşkil edeceği öngörülmektedir. Cumhurbaşkanlığı Söz-
cüsü İbrahim Kalın, teknoloji transferi ve ortak üretim sağlanması koşuluyla 
Türkiye’nin Patriot füzesi de satın alabileceğini açıklamıştır. Rus basınında 
da Türkiye’nin F-35’lerin teslimatı için iki Patriot bataryası alabileceğine iliş-
kin haberler yayımlanmıştır (Sputnik, 24.11.2018). Bu bağlamda, Rus S-400 

kaydedilmektedir. Sistemde farklı fırlatıcı araç ve fırlatıcılar kullanılabilmektedir. Bunlar, 
5PE85TE2 çekili fırlatıcı ile MAZ-7910 model araca monteli 5PE85SE2, BAZ-6909-
022 model araca monteli 5P90S ve BAZ-64022 model araca monteli 5P90TMU fırlatıcı 
sistemlerdir. Benzer şekilde tehdit ve hedeflerin niteliğine göre farklı tiplerde füzeler de 
kullanılabilmektedir. Açık kaynaklara göre bunlar 150-200 km menzilli 48N6E ve 48N6E2 
ile 250 km menzilli 48N6E3, 400 km menzilli 40N6E ile balistik füzelere karşı kullanılan 
40 km menzilli 9M96E ile bunun 120 km menzilli versiyonu 9M96E2 modelidir. 9M96E 
ailesinin, hedefin fiziksel olarak çarpma ile imha edildiği “hit-tokill” prensibine dayandığı 
bilinmektedir.28 S-400 sistemi ile birlikte ayrıca opsiyonel olarak 600 km’ye kadar menzile 
sahip olduğu belirtilen 59N6E ve VHF bandında çalışan 3 boyutlu 1L119 radarlarının da 
kullanılabildiği kaydedilmektedir (Korkmaz & Mevlütoğlu, 2017).
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füzeleri ile Amerikan Patriot füzelerinin ana özelliklerinin bir karşılaştırması 
aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo-1:

S.No. Özellik S-400 PATRIOT

1. Envantere giriş tarihi 2007 1982
2. Aerodinamik hedefleri vurma menzili 250 km 160 km

3. Hedefleri vurma yüksekliği  Maks. 27 km, 
Min. 0.01 km.

Maks. 24 km, 
Min. 0.06 km.

4. Radar kapsama alanı 600 km 150 km

5. Kuruluş süresi 5 dk. 30 dk.

6. Vurulacak hedefin hızı 4.800 m/sn 2.200 m/sn
7. Tepki süresi 10 sn. 15 sn.

Kaynak: http://defencelimit.com/s-400-mu-almali-patriot-mu, 03.12.2018

S-400’lerin NATO sistemlerine uyum haricinde her bakımdan Patriot fü-
zelerinden üstün olduğu açıkça görülmektedir. Burada hatırlanması gereken 
bir diğer konu ise şudur: Çin’den alınması için uzun süre müzakere edilen 
T-Loramids Füzelerinin ihalesi, Türkiye’de Ekim 2014’deki kışkırtmayla 
yaşanan 53 ölümlü Kobani olaylarından sonra 2015 yılında iptal edilmiştir. 
S-400 füzelerinin de ABD tarafından çıkarılacak olan benzer sorunlara yol 
açabilmesi olasılık dahilindedir.

5. F-35 Uçaklarının Türkiye İçin Avantaj ve Dezavantajları:

F-35’in son versiyon insanlı savaş uçağı olacağını iddia edenler bulun-
maktadır. Hatta F-35, ABD’nin kimseye satmadığı F-22’nin yüksek teknoloji-
sini barındırmaktadır. 5. nesil savaş uçağı olup radara yakalanmama (stealth) 
özelliğine sahiptir. ‘Sensörleri’ ve ‘düşük görünürlüğü’, bu uçağı üstün kılan 
iki belirgin niteliğidir. F-35, günümüzdeki F-16 gibi, gelecekte NATO’nun ana 
muharebe uçağı olacaktır. Türkiye ilk etapta 30 adet olmak üzere toplam 116 
adet F-35 uçağı siparişi vermiştir. Türkiye sadece müşteri değil aynı zamanda 
proje/üretim ortağı olup, Türk savunma şirketleri F-35 projesi için yaklaşık 12 
milyar dolarlık yedek parça üretecektir.
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Avantajları bağlamında; Türk Hava Kuvvetleri filolarının ileri teknolo-
jiye sahip bir platform ile yenilenmesi (yerli mühimmat kullanabilmesi da-
hil), düşman bölgesinin derinliğinde harekât (penetration-sızma), Hava-Hava 
Muharebesinde ‘yönetici’ rolü oynaması (Link F-16 ile bağlantı kurabilmesi), 
Türk Deniz Kuvvetlerine destek sağlamasıdır. F-35’lerin düşman bölgesinin 
derinliklerinde gerçekleştirilecek hava taarruzları, ağ merkezli harekât, düş-
man hava sahasına sızma yeteneği (mücavir A2/AD’lere10 karşı) yüksektir. 
Türkiye’nin mevcut insansız sistemleri ile karşılaştırıldığında düşman bölgesi-
nin derinliğinde daha güvenli ve örtülü bir şekilde hareket edebilecektir. F-35 
havadan havaya muharebede çok önemli bir yönetici rolü oynayabilecektir. 
Bu açıdan tedarik edilen F-35 platformlarının mevcut Link-16 kullanıcısı F-16 
uçakları ile irtibat kurma yeteneklerini kazanması da son derece önemlidir. Ay-
rıca 2030’lu yıllarda çift motorlu ve düşük görünürlük özellikleri ile TAI TF-X 
platformlarının Türk Hava Kuvvetlerinin vurucu kapasitesini yükseltmesi 
beklenmektedir. Dolayısıyla F-35 ve TF-X’ten unsurlarından oluşan doktrin 
& muharebe düzeni Türk Hava Kuvvetleri’ni beşinci nesil uçakları kullanan 
aktörler arasında üst seviyeye çıkarabilecektir. Bunun yanı sıra ABD Hava 
Kuvvetleri’nin tecrübelerinden faydalanılması ve F-22 ile F-35 platformları 
arasında başlangıç aşamalarında yaşanan haberleşme sorunlarının önlenmesi, 
Türk askeri-sanayi kompleksi için kritik bir konu olacaktır (Kasapoğlu & Ül-
gen, 2018).

Dezavantajları bağlamında; ABD’ya bağımlılığın artarak devam ede-
cek olması, S-400 sistemlerinden kaynaklanan sorunlar (öncelikle radar izi), 
Türk-İngiliz ortak üretimi (yerli ve milli) TF-X Milli Muharip Uçağı ile bu 
uçak 2030’lu yıllarda seri üretime geçtikten sonra uyumu önem arz edecektir. 
Tüm ağ merkezli, beşini nesil hava harbi kabiliyetleri ilave bir maliyet ge-
tirmektedir. Bazı uzmanlar, F-35 platformunun yüksek seviyede ağ bağlantılı 
olması nedeniyle siber-elektronik saldırılara karşı diğer uçaklara nazaran daha 
hassa olduğunu vurgulamaktadır. F-35’in sekiz milyondan fazla yazılım ko-
duna sahip olduğu bildirilmektedir ki bu F-22’nin yaklaşık dört katına denk 
gelmektedir.  F-35’in Otonom Lojistik Bilgi Sistemi (Autonomic Logistics 
Information System-ALIS) bulut tabanlı bir ağ sistemidir ve uçağın işbirliği 
içinde çalıştırılması ile ilgili kritik bir husustur. Sistem, operasyonları, ikmal 
zincirini, teknik verileri ve bakıma ilişkin bilgileri içeren çok çeşitli yetenek-
leri dağıtılmış ağ üzerindeki bütünlüklü ve güvenli bir bilgi ortamı aracılığıyla 

10  A2/AD (Anti Access/Area Denial): Alan Hakimiyeti/Erişimi Engelleme Bölgesi.
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entegre etmektedir. Lockheed Martin tarafından bildirildiği üzere “ALIS F-35 
Lightning II platformu için bir bilgi altyapısı olarak faaliyet göstermekte ve 
uçağın sıhhat ve bakım işleyiş bilgisini küresel olarak dağıtılmış ağ üzerindeki 
uygun kullanıcılara iletmektedir.” ALIS, eğitim bakım, teknik veri ve destek 
için onlarca uygulamayı barındırmaktadır. Daha da önemlisi sistem, F-35 beri-
lerini kullanılabilir bilgiye dönüştürmektedir. Kritik olan konu şudur ki, Türk 
F-35’leri için ALIS’e entegrasyon S-400’ler varken mümkün değildir.  Ağ dı-
şında F-35 kullanımı ise verimli ya da maksada uygun olmaması bir yana, 
işletim açısından olanaksızdır (Kasapoğlu & Ülgen, 2018).

6. S-400 ve F-35’lerin Türkiye’de Birlikte Bulunmasının   
 Teknik Analizi:

İdeolojik ve jeopolitik mülahazaları bir kenara bırakılarak ‘teknik’ ve ‘as-
keri’ bakımdan analiz edildiğinde S-400 ve F-35’lerin her ikisinin Türkiye’de 
aynı anda bulundurulmasının Türkiye ve NATO açısından ne tür problemler 
doğuracağı aşağıda ele alınmıştır.

Uzmanlara göre, ABD üretimi harp sistemleri, Rusya üretimi sistemleri 
düşman olarak görmekte ve bu ülke radarlarına yakalanmamaya çalışmaktadır. 
Uçaklar da düşman radarlarında olabildiğince iz bırakmama prensibi ile ta-
sarlanmaktadır. Ancak S-400/F-35 örneğinde farklı bir durum vardır. Türkiye 
S-400 kullanmak istemektedir. Bu durumda envanterine girmiş veya girecek 
bütün uçakları da dost unsur olarak S-400 radarlarına tanıtmak durumundadır. 
Böylece F-35’ler düşman unsur olarak S-400 radarlarına görüntü vermese bile 
dost unsur olarak görüntü vermiş olacaktır. Bu da F-35 için değil, kendi özgün 
kullanımı açısından Türkiye için de bir soruna dönüşebilecektir. F-35uçakla-
rının ABD’nin başını çektiği en son teknolojik uçak olduğuna dikkat çeken 
Türk uzmanlar, bu uçakların İsrail tarafından Suriye’de kullanıldığını, başka 
ülkelerin de Rusya’nın hedefi olan başka bölgelerde kullanılabileceğini, Tür-
kiye’nin de aynı konumda olacağı için sorunun çözümlenebileceğini belirt-
mektedir. Uzmanlar, Türkiye’nin alacağı F-35’lerin S-400 sistemlerine radar 
izi bırakmasının çeşitli yollarla engellenebileceğini, bunun için ilk akla gelen 
yöntemin söz konusu iki sistemi aynı anda çalıştırmamak olduğuna dikkat çek-
miştir (Cumhuriyet, 28.08.2018).

ABD ve NATO yetkilileri ise, en çok S-400’lerin Türkiye’de F-35’ler 
ile birlikte kullanılması durumunda radar izinin S-400 radarlarınca ayrıntısıy-
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la öğrenilip bunun Rusya’ya otomatik olarak aktarılması konusundan endişe 
duymakta ve bunu sıklıkla dile getirmektedir. Konunun açıklanmasında fayda 
vardır. Radara hiç görünmeyen, radar izi sıfır olan bir uçak yoktur. Örneğin 
F-22 uçağının bir arı, F-35’in bir karasinek, B-2’nin ise bir sivrisinek kadar 
radarda izi vardır. NATO ve ABD yetkilileri, bu radar izlerinin Rusların eli-
ne geçmesini ve onlar tarafından bilinmesini istememekte; Türkiye’nin elinde 
F-35 ve S-400 aynı anda olursa, S-400 radarlarının, F-35’in yüzlerce-binlerce 
farklı açıdan, tek başına ya da ikili, üçlü, dörtlü halde, farklı irtifalarda, değişik 
meteorolojik şartlarda, akla gelebilecek her kombinasyonda “radar izini” ka-
yıt altına alacağını ve bu radar izlerinin bakım için gelen Rus teknisyenlerce 
kolayca kopyalanacağını düşünmekte ve teknik olarak alıma bu nedenle karşı 
çıkmaktadır.

Bir argümana göre, Suriye’de operasyon yapan İsrail’e ait F-35A uçakları-
nın radar izleri Rus radarlarında doğal olarak görünmektedir. Bununla birlikte, 
Ruslar, söz konusu izlerin hangi şartlarda nasıl öyle göründüğünü bilmemekte-
dirler. Ne uçağı, hangi mesafede, hangi irtifada, rüzgâr hangi yönden esmekte, 
uçağa reflektör takılıp sahte iz oluşturulup oluşturulmadığı gibi ayrıntılar net 
olarak anlaşılamamaktadır. Oysa S-400 ve F-35 aynı anda aynı yerde oldu-
ğunda, elinizde on binlerce ne olduğunu tam olarak bildiğiniz ses kütüphanesi 
olacaktır. Bir örnek verilirse, Suriye’de kimin nasıl söylediği anlaşılamayan 
şarkının, Türkiye’de hangi şekilde söylendiği bilinebilecektir. Hangi uçağın 
hangi açı ve koşulda ne tür bir radar izi bıraktığı net olarak öğrenilecektir.

Tom Rogan’a göre, ABD’nin S-400’leri etkisiz hale getirebilecek elekt-
ronik harp kabiliyeti vardır. Ancak bu husus Türk Ordusu ile paylaşılamaz. 
F-35’ler modern hava savunma sistemlerinin oluşturduğu ağları aşmak için 
tasarlanmıştır. Türkiye’nin S-400’ün yanı sıra F-35 satın alması, onu kendi 
‘yalnızlığına/dışlanmışlığına’ götüren yolu hazırlayacaktır (Rogan, 2017).

F-35 uçaklarının ABD Kongresi kararı uyarınca Trump yönetimi tarafın-
dan Türkiye’ye teslim edilmemesi durumunda ise, acil ihtiyaç nedeniyle farklı 
5. nesil uçakların temini gündeme gelecektir. Bu durumda, ABD şirketi Loc-
heed Martin’in F-35 savaş uçağı ile en yakın muadili Rus 5. nesil savaş uçağı 
SU-57’nin karşılaştırması11 sonucunda ifade edilebilir ki: F-35 çok yüksek bir 
11 F-35’in boş ağırlığı 13 tondur, Su-57’nin boş ağırlığı ise 18 tondur. F-35 yaklaşık 32 ton 

maksimum kalkış ağırlığına sahipken, Su-57 35 ton maksimum kalkış ağırlığına sahiptir. Bu 
sayılara göre F-35 19 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahipken, Su-57 17 ton faydalı yük 
taşıma kapasitesine sahiptir. F-35 8 ton dahili yakıt kapasitesine sahiptir. Su-57’nin ise 10 
tonluk bir dahili yakıt kapasitesi vardır. F-35 1.200 km’lik bir harekât yarıçapına sahiptir, Su-
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durumsal farkındalığa ve oldukça yüksek seviyede ağ merkezli harp kabiliyeti-
ne sahiptir; buna karşılık Su-57’nin ise oldukça iyi bir elektronik harp becerisi 
olduğu belirtilmektedir (Şahin, 2018).

7. Sonuç Yerine: Hava Gücünün Arttırılması mı, Hava ve Füze  
 Savunma Şemsiyesi mi? 

S-400/F-35 konusu Türkiye’nin ABD ile ikili ilişkileri ve de NATO müt-
tefikliğinin ne yönde devam edeceğinin belirlenmesi hususunda bir nevi turnu-
sol işlevi görmektedir. ABD’nin PKK/YPG’ye desteği ve bağımsız Kürt devle-
ti çalışmaları ile Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı yaratılmak istenen A2/AD 
bölgesi birlikte ele alındığında ise İncirlik başta olmak üzere ülkedeki ABD/
NATO üslerinin akıbetinin ne olacağı sorusu gündemin en önemli konusu ola-
caktır. Özellikle geniş bir coğrafi alanı kapsayan yüksek irtifa-uzun menzilli 
hava savunma sistemleri, yalnızca askerî olarak değil, politik, ekonomik ve 
teknolojik olarak da önemli unsurlardır. Bu gibi stratejik özgül ağırlığı yüksek 
sistemlerin üretilmeleri, geliştirilmeleri, tedarikleri ya da satışları, askerî-tek-
nik bağlamla sınırlı konular değillerdir. Bu konuların siyasi, ekonomik, tekno-
lojik, endüstriyel ve hatta psikolojik boyutları da mevcuttur. T-LORAMIDS 
ihalesinde Çin sisteminin seçimi ve ardından yaşanan süreç bu olguya güzel 
bir örnektir. Hava savunması, başta radarlar olmak üzere farklı algılayıcı sis-
temlerin, komuta kontrol sistemlerinin ve namlulu ve namlusuz hava savunma 
silah sistemlerinin eşgüdümlü bir şekilde çalıştığı, iç içe geçmiş katmanlardan 
oluşan bir bütündür. Bu bütünü oluşturan, en kısa menzilli silah sisteminden 
en uzun menzilli sisteme kadar tüm bileşenler, bir ağ yapısı içinde çalışırlar. 
Bu noktada Doğu Akdeniz’deki enerji meselesi ve S-400 sistemimin NATO 
sistemlerine dâhil edilemeyeceği dikkate alındığında Türkiye’nin uygulaya-

57 ise 1.500 km’lik bir harekat yarıçapına sahiptir. F-35 maksimum Mach 1.6 (yaklaşık 1.700 
km/sa) gibi bir hıza ulaşabilirken, Su-57 Mach 2 (2100 km/sa) maksimum hıza ulaşabilir. 
Ayrıca Su-57 supercruise ile Mach 1.6 hıza ulaşabilmektedir. F-35 25 mm’lik bir dahili top 
sistemine sahiptir. Su-57 ise 30 mm’lik bir top sistemine sahiptir. F-35 gövde içinde 2 adet 
Hava-Hava füzesi ve 2 Adet 1 tonluk bomba veya 4 adet Hava-Hava füzesi taşıyabilmektedir. 
Su-57 ise 6 adet Hava-Hava füzesi taşıyabilmektedir. F-35 yaklaşık 100 milyon dolarlık bir 
birim maliyete sahipken, Su-57 yaklaşık 50-60 milyon dolarlık bir birim maliyete sahiptir. 
Kaynaklarda belirtilen bilgilere göre F-35 Su-57’ye göre daha düşük bir RCS değerine 
sahiptir. Yani F-35’in radarda bıraktığı iz Su-57’ye oranla daha küçüktür. Farklı kaynaklardan 
edinilen bilgiler ışığında F-35’in Su-57’yi yaklaşık 30 ila 50 km civarında bir mesafede tespit 
edebileceğini söylenebilir. Fakat maalesef benzer bir bilgi Su-57 için verilememektedir; zira 
Su-57’nin radar becerisi hakkında bilgi edinilememiştir.
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cağı A2/AD stratejisinde deniz ve hava unsurları arasında birtakım verimlilik 
sorunlarının ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır12 (Korkmaz & Mevlütoğlu, 
2017). 

Bir ülkenin koruması gereken toprakları ve karasuları üzerindeki hava 
sahasını mümkün olduğunca boşluk kalmayacak şekilde havadan gelecek her 
çeşit tehdide karşı farklı irtifalarda, her tehdidin türüne ve irtifasına göre ayrı 
ayrı savunma yapacak şekilde savunma sistemleri ile oluşturulmuş koruma 
sistemine “Katmanlı Hava Savunma Sistemi / Şemsiyesi” denmektedir. Nasıl 
ki savunma için çok ve çeşitli miktarda savunma unsuru gerekiyorsa saldırı 
için de yine aynı şekilde çok ve çeşitli miktarda saldırı unsuru gerekmektedir.  
ABD ve Rusya gibi ülkeler, yakın hava desteği için farklı, ağır bombardıman 
için farklı, hava üstünlüğü sağlamak için farklı, hafif taarruz için farklı tipte 
uçar unsurlar kullanarak adeta katmanlı bir saldırı gücüne sahiptirler. Türkiye 
hava kuvvetlerinin muharip unsurları ise halihazırda katmanlı bir sisteme sahip 
olmayıp, buna benzer bir yapılanmaya gitmesi gerekmektedir. Aslında bu uzun 
vadede F-16, F-35 ve TF-X ile ileride gerçekleşecektir. Ancak Türkiye’nin 
kısa zaman içinde, yani TF-X operasyonel hale gelene kadar onun görevini 
yerine getirecek bir uçağı envanterine katması gerekmektedir  (Bekçi, 2018).

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)’nın 15 Kasım 2018 tarihinde Kong-
re’ye sunduğu raporda, “Türkiye, hava araçlarını ve balistik füzeleri (kendisi-
ne karşı) artan bir bölgesel güvenlik tehdidi olarak algılamaktadır ve yıllardır 

12 Dünyanın yuvarlaklığından dolayı bir radar sisteminin azami menzili, irtifa azaldıkça 
düşmektedir. “Radar Horizon” olarak ifade edilen bu değer, radar anteninin ne kadar 
yüksek konuşlandırılmış olduğuna, çevresindeki arazi engebe koşullarına, radarın kendi 
performansına bağlıdır. Hedefin irtifası düştükçe, yani yere yaklaştıkça radarın o hedefi 
tespit mesafesi de kısalmaktadır. Bu zafiyeti önlemek için coğrafi olarak geniş bir alana 
yayılmış kara konuşlu radarlar ve hava konuşlu radarlar (HEİK uçakları) kullanılır: Tüm 
bu unsurların topladıkları veriler komuta kontrol merkezinde birleştirilip işlenir ve hava 
savunma sistemlerine dağıtılır. Böylelikle bir hava savunma bataryası yalnızca kendi 
radarının değil, tüm diğer radarların elde ettiği hedef bilgilerinden de faydalanarak hedefi 
önler. Bu prensip, özellikle seyir füzeleri ve alçaktan uçan uçaklara karşı savunma için hayati 
önemi haizdir. Benzer bir durum balistik füzeler için de geçerlidir. Fırlatmadan itibaren 
uçuşlarının tüm aşamalarını atmosfer içinde tamamlayan taktik balistik füzelere karşı önleme 
gerçekleştirebilmek için hedefin erkenden tespiti ve yörüngesinin büyük bir hassasiyetle 
hesaplanması gerekmektedir. Bu da aynı şekilde geniş bir coğrafi alana yayılmış kara ve 
hava konuşlu sensörlerin eşgüdümlü çalışması ile mümkündür. Uçuşlarının büyük kısmını 
atmosfer dışında, yani uzayda tamamlayan MRBM ve üstü sınıftaki balistik füzeler için 
denkleme uzay konuşlu sensörler de girmektedir. Dolayısıyla münferiden kullanılan bir hava 
savunma bataryasının balistik füzelere karşı etkinliği, kısa menzilli / taktik balistik füzeler 
için kısıtlı, daha uzun menzilli füzeler için de sıfıra yakındır. 
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süren hava ve füze savunma sistemi arayışından dolayı rahatsızdır. Bu bağ-
lamda Türkiye, ilk kez Temmuz 2017’de Rusya’dan karadan havaya S-400 
füze sistemlerini almak için anlaşma yaptığını duyurmuştur.” Denmiştir. Tür-
kiye’nin defalarca ve kamuoyuna açık bir şekilde S-400 alım anlaşmasının ta-
mamlandığını açıkladığı belirtilirken ilk S-400 teslimatının Temmuz 2019’da 
gerçekleşeceği ifade edilmiştir. Raporda, “Buna karşın ABD hükümeti, Türk 
hükümetine S-400 alımının ABD-Türkiye ikili ilişkilerine ve Türkiye’nin 
NATO içindeki rolüne olumsuz etkisinin kaçınılmaz olacağını belirtmiştir.” 
ifadelerine yer verilmiştir. Bunların yanı sıra Türkiye’nin, Amerika Düşman-
larına Yaptırımlarla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında potansiyel yap-
tırımlara maruz kalabileceği, F-35 uçaklarındaki alım ve endüstriyel haklarını 
riske atabileceği, NATO ile ortak çalışabilirliğinin azalabileceği ve Rusya’ya 
artan bağımlılıktan kaynaklanan zaafiyetlerinin ortaya çıkabileceği belirtil-
miştir. CAATSA yasasının etkilerinin yaptırım uygulanacak olan kuruma bağlı 
olacağı ifade edilen raporda, ABD’nin Türkiye’ye bu konuda yaptırım uygu-
laması durumunda ortak savunma programları ve askeri endüstrideki iş birliği 
dahil iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da karmaşık hale gelebileceği ileri 
sürülmüştür (Hürriyet, 29.11.2018).

S-400 sisteminin tedariki konusunda Türkiye, sistemin ulusal hava savun-
ma sistemine ve dolayısıyla NATO hava savunma ağına entegre edilmeyeceği-
ni, sistemin bağımsız olarak kullanılacağını beyan etmiştir. Bu durumda S-400 
esas olarak orta ve yüksek irtifalarda uçan sabit kanatlı uçaklar ile kısmen tak-
tik balistik füzelere karşı etkili olacak; seyir füzeleri, alçaktan uçan uçak ve he-
likopterler ile çoğu balistik füzeye karşı etkinliği ise oldukça sınırlı kalacaktır. 
Hava ve füze savunma sistemlerinin geliştirilmesi ve tedariki yüksek maliyet-
lidir. Bu gibi stratejik sistemlerin geliştirme ve üretimlerine ilişkin teknoloji-
ler kritik öneme sahiptir. Taşıdıkları stratejik önem nedeniyle paylaşılmaları, 
aktarılmaları çoğu durumda mümkün değildir. Ancak, Fransa-İtalya ortaklığı 
olan EUROSAM SAMP/T ya da ABD-Almanya ortaklığındaki MEADS ör-
neklerinde görüldüğü gibi, risk ve maliyet paylaşımı esası ile ortak geliştirme 
projeleri bulunmaktadır13. Türkiye’nin, İsrail gibi yüksek hava tehdidine ma-

13 Bir başka örnek de Güney Kore’nin, Rusya’dan temin ettiği teknoloji ve sistemlerle 
geliştirdiği KM-SAM orta menzilli hava savunma sistemidir. Bu örneklerde görüldüğü gibi 
ya iş ve risk paylaşımı ya da alt sistem ve know-how edinimi modelleri yaygındır. Bunların 
gerçekleştirilmesi de uzun süreli, kapsamlı diplomatik, teknik, idari ve mali görüşme 
süreçlerinin sonucudur. Hava ve füze savunmasına en yoğun yatırımı yapan ülkelerden olan 
İsrail, 1980’lerin başında başladığı çok katmanlı hava savunma şemsiyesinin kurulumunu, 
en üst katman olan Arrow 3’lerin 18 Ocak 2017 günü resmen faaliyete girmesiyle 



327Security of the Future

ruz kalan bir ülke olarak, sadece askerî-teknik değil, aynı zamanda ekonomik, 
siyasi, psikolojik ve endüstriyel boyutları da içeren bu tip stratejik hamleleri 
yaparken, bu boyutları içeren şekilde bir yol haritası hazırlayabilmesi, palyatif 
ve günü kurtaran tedbirlere değil, uzun vadeli stratejilere odaklanması gerek-
mektedir (Korkmaz & Mevlütoğlu, 2017).

Pentagon’un son raporunda belirtildiği üzere, Türkiye’deki F-16 savaş 
uçakları, S-60 Black Hawk askeri helikopterleri, M-60 muharebe tankları vb. 
platformlar, olası ABD ambargosundan lojistik bakımdan (yedek parça teda-
riki vb.) olumsuz etkilenecektir (Çamlıbel, 2018). Bu durumda Türkiye askerî 
açıdan büyük bir zorlukla karşı karşıya kalabilecektir. Rusya ise artık sıcak 
denizlerde elde ettiği üsleriyle birlikte kalıcıdır. Suriye hava sahasını 24 Kasım 
2015 uçak düşürme krizinden itibaren Türkiye’ye bir yıl kadar kapattığı ve 
bu süre zarfında PKK/YPG’nin Suriye’de önemli kazanımlar elde etmesine 
TSK tarafından bu nedenle müdahale edilemediği de bir gerçektir. Gelecekte 
de benzeri durumların yaşanmayacağının garantisi bulunmamaktadır. Türki-
ye için stratejik karar vermeden önce görülmesi gereken aşamalar şunlardır: 
ABD-AB ve ABD-RF gerilimleri nerelere evrilecektir? ABD, RF karşıtlığında 
İngiltere ile aynı çizgiye gelecek midir? ABD’nin RF’ye karşı daha da sert-
leşmesi durumunda buna AB’nin (Almanya ve Fransa) tepkisi nasıl olacaktır? 
Çin Kuşak-Yol Girişimi başta olmak üzere yeni uluslararası güvenlik düzeni 
bağlamında nasıl bir yol izleyecektir?

Zaman zaman diğer bazı NATO ülkelerinden de İttifak’tan ayrılma ya da 
Avrupa Ordusu kurarak daha bağımsız hareket etme yönünde görüşler duyul-
maktadır. Bununla birlikte Türkiye’nin komşusu ve NATO üyesi-hasmı Yuna-
nistan, Girit-Suda’da mevcut ABD üssüne ilaveten üç Ege adasında daha ABD 
üssü kurulmasını teklif etmiştir. Yunanistan Hava Kuvvetleri, ASEA radarı, 
yeni görev bilgisayarı, genişletilmiş elektronik harp yetenekleri ve çeşitli kok-
pit iyileştirmelerini kapsayan F-16 V modernizasyonu ile birlikte Avrupa’nın 
en gelişmiş F-16 filosuna sahip olacaktır. Bu hususun da Türk-Yunan hava 
harp güç dengesi bağlamında göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

NATO İttifakı, üyeleri için bir ‘güvenlik kaskosu’ işlevi görmektedir. An-
cak ‘kaskocu’, başta Türkiye olmak üzere, üyelerini ipotek altında tutarak, tak-

tamamlamıştır. Bu süreçte, 1988 yılından bu yana ABD’nin muazzam finansal ve teknolojik 
desteği sağlanmıştır. ABD’nin tüm bu katkıları ile İsrail, hava soluyan ve balistik füzelere 
karşı tüm irtifa ve menzil katmanlarını içeren hava savunmasını 30 yıl gibi bir sürede ancak 
inşa edebilmiştir.
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sitlerini geciktirdiklerinde ağır bedeller ödetme tehdidinde de bulunmaktadır. 
Bununla birlikte NATO, sadece Türkiye için değil, herhangi bir üyesi için, 
ödül-bedel kıyaslaması yapıldığında kısa ve orta vadede terk edilemeyecek 
kadar pahalı bir ittifaktır. Türkiye, ağırlaşan sorunları nedeniyle sahip oldu-
ğu uluslararası kazanımları bir çırpıda gözden çıkarma lüksüne sahip değildir. 
Kısa vadede NATO içinde NATO’ya karşı mücadele etmeyi ve NATO müt-
tefiklerinin kendisine karşı olan tutumlarını düzeltmeye mecbur bırakmanın 
yollarını bulmalıdır. Türkiye mevcut askeri-sanayii kompleksinin kapasitesi-
nin durumu en başta gelen neden olmak üzere; hem bağımsız Kürt devletinin 
kurulmasını engelleyecek askeri operasyonları tereddütsüz icra etmeli, hem 
Ege ve Doğu Akdeniz’de ülkesel haklarını kararlılıkla korumalı, fakat klasik 
bölgesel savaşlardan (örneğin bir süredir körüklenmekte olan Arap-Fars sava-
şından) uzak kalmalıdır. 



329Security of the Future

KAYNAKLAR

AYDINLIK, “İşte Fırat’ın Doğusundaki ABD Askeri Noktaları”, 
12.12.2018, https://www.aydinlik.com.tr/iste-firat-in-dogusundaki-abd-aske-
ri-noktalari-dunya-aralik-2018-2?p=15

BAY, Austin, “Erdogan’s Turkey and NATO”, July 31, 2018, https://
www.hoover.org/research/erdogans-turkey-and-nato

BALCI, Ali, “Türk-Amerikan İlişkilerinde Kriz: Neden, Nasıl ve Nere-
ye?”, Anadolu Ajansı Analiz Haber, 06.12.2018 https://www.aa.com.tr/tr/ana-
liz-haber/turk-amerikan-iliskilerinde-kriz-neden-nasil-ve-nereye/1331156

BEKÇİ, Abdullah, “Katmanlı Hava Gücü”, 11 Eylül 2018,  https://savun-
masanayist.com/2018/09/11/katmanli-hava-gucu/

BÖLME, Selin, “Soğuk Savaş’ta NATO-ABD-Türkiye Üçgeninde Askeri 
Üsler: Süreklilik ve Değişim”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 9, Sayı 34 (Yaz 2012) 
s.51-71.

CUMHURİYET, “TSK’den F-35 açıklaması: İlk uçuş gerçekleştirildi”, 
28.08.2018, http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1066862/TSK_
den_F-35_aciklamasi__ilk_ucus_gerceklestirildi.html

ÇAMLIBEL, Cansu, “F-35 krizinde ikinci perde açılıyor”, 01 Aralık 
2018,

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/cansu-camlibel/f-35-krizinde-ikin-
ci-perde-aciliyor-41036925

DEFENCELIMIT.COM, “Türkiye’yi S-400’mü Korur, Patriot mu?”, 
http://defencelimit.com/s-400-mu-almali-patriot-mu, 03.12.2018

HOLMES, Amy Austin, “Social Unrest and American Military Bases in 
Turkey and Germany Since 1945”, American University of Cairo. Publisher: 
Cambridge University Press; Online publication date: May 2014, Print publi-
cation year: 2014.

HÜRRİYET, “Pentagon’un Türkiye Raporunun Ayrıntıları Ortaya Çıktı”, 
29.11.2018, http://www.hurriyet.com.tr/dunya/pentagonun-turkiye-raporu-
nun-detaylari-ortaya-cikti-41034911

KASAPOĞLU, Can and Sinan ÜLGEN, “Is Turkey Sleepwalking Out of 
the Alliance? An Assessment of the F-35 Deliveries and the S-400 Acquisiti-



330 Geleceğin Güvenliği

on”, EDAM Report, August 2018.

KORKMAZ, Sertaç Canalp and Arda MEVLÜTOĞLU “Turkey’s Air 
Defense Umbrella and S-400”, ORSAM Report No: 213, September 2017, 
(http://orsam.org.tr//d_hbanaliz/213_eng.pdf)

ÖĞÜN, Süleyman Seyfi, “Buharlaşma”, Yeni Şafak, 06.09.2018.

ROGAN, Tom, “If Turkey buys the Russian S-400 missile system, it can’t 
be allowed to buy the F-35 fighter jet”, Washington Examiner, 17.11.2017. 
https://www.washingtonexaminer.com/if-turkey-buys-the-russian-s-400-mis-
sile-system-it-cant-be-allowed-to-buy-the-f-35-fighter-jet

SAZAK, Selim, “The U.S.-Turkey Relationship Is Worse Off Than You 
Think”, Foreign Policy, 11.09.2018, https://foreignpolicy.com/2018/09/11/
the-u-s-turkey-relationship-is-worse-off-than-you-think/

SPUTNIK, “Türkiye, ABD’yle görüşmelerde ilk kez İncirlik ve Küre-
cik konusunu dile getirdi”,  18.01.2018, https://tr.sputniknews.com/turki-
ye/201801181031872989-turkiye-incirlik-kurecik-konusunu-dile-getirdi/

SPUTNIK, “Türkiye’nin Patriot almaya hazır olduğu açıkla-
masının arkasında ne yatıyor?”, 24.11.2018, https://tr.sputniknews.
com/analiz/201811241036302848-turkiye-patriot-almaya-hazir-ol-
dugu-aciklamasi-ardinda-ne-yatiyor/

ŞAHİN, Anıl, “F-35 ve Su-57 Savaş Uçakları Karşılaştırması”, 03 Hazi-
ran 2018, http://savunmasanayist.com/2018/06/03/f-35-ve-su-57-savas-ucak-
lari-karsilastirilmasi/

WALT, Stephen M., “Alliance Formation and the Balance of World Poli-
tics”, International Security Vol. 9, No. 4 (Spring, 1985), pp. 3-43

YENİ ŞAFAK, “NATO tehdidine Kürecik hamlesi” 19.11.2017.


