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Türkiye-ABD Çatışması1 siyasi, psikolojik, ekonomik ve askeri tırmanmaya devam ederken, ABD 

bir süredir Türkiye’ye yönelik yaptırımları tartışmaktaydı. Bu tartışma yapılırken Türkiye’ye karşı 

uygulanan stratejilerin mevcut iktidarı caydırmak yerine, popülist söylemlere zemin hazırlayıp, 

güçlendirdiği taraftar bulmaya başladı. Bu nedenle Türkiye’de halkı olumsuz etkileyen ve ABD 

karşıtlığını artıran genel karşı tedbirlerden ve yaptırımlardan ziyade sorunlu konulara ve sorumlu 

kişilere yönelmiş ve özelleştirilmiş yaptırımlar üzerinde fikir birliği oluştu.2 Bu kapsamda ABD’de 

görülen Zarrab (Atilla) davasında Türkiye’ye verilecek mali ve diğer cezaların Türk halkına zarar 

vermeden ilgili bankalara ve usulsüzlüklere karıştıkları iddia edilen Türk siyasi ve bürokratik 

yetkililere yönelik olması kabul gördü. ABD’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumalarına yönelik 

yürütülen davada ve S-400’lerle ilgili tartışmalarda da sorumlulara bireysel olarak mutlaka yaptırım 

uygulanması ve konu kapsamıyla sınırlı tutulması benimsendi. ABD’nin bu tür yaptırım girişimleri iki 

ülke arasındaki çatışmada önemli bir eşiğe işaret ediyor. 

18 Haziran 2018’de ABD Senatosu Türkiye’ye F-35 satışının durdurulmasını öngören bir tasarıyı 

oyladı. Tasarı, ABD’nin 2019 Milli Savunma Yetkilendirme Yasasına (2019 National Defense 

Authorization Act -NDAA) bir koşul koyuyor.  

F-35 Müşterek Savaş Uçağı projesi 2002’den beri devam ediyor. Türkiye projedeki altı ana 

ortaktan biri. Yüzden fazla uçak alması planlanıyordu.3 Türkiye F-35 tedariki ile ağırlıklı olarak F-4 ve 

F-16’lardan oluşan ve artık kullanım ömrünü doldurmakta olan hava filolarını çağın ihtiyaçlarına 

uygun hale getirmeyi amaçlıyordu. F-35 projesi ile Aselsan, TAİ, Kale Grup, Alp Havacılık, Ayesas, 

Fokker Elmo, Havelsan, Roketsan, Tubitak-SAGE vb Türk şirketleri ve ortaklıklar, F-35’in belirli 

parçalarını üreterek 12 milyar dolarlık bir iş hacmine sahip olacaklardı. Türk şirketleri F-135 motor 

üretimine de iştirak edecekti.4 Türkiye F-35 tedarik edecek Avrupa ülkeleri için motor bakım ve servis 

ünitesi çalıştıracaktı.5  

ABD’nin 2019 NDAA’sına konulması önerilen koşul (tasarı), ABD Savunma Bakanlığını F-

35’lerin Türkiye’ye transferi için kullanabileceği fonların harcanmasını karşılanması gerekli şartlara 

bağlayarak engelliyor, ilişkili bakım, elektronik, iletişim ve bilgisayar sistemlerini ve teknoloji 

transferini yasaklıyor.  

Tasarı ABD Başkanına engelleme ve yasaklamayı erteleme imkânı veriyor. Ancak ABD Başkanı 

yasanın uygulanmasını belirli koşullara bağlı olarak ve Kongre’ye sunacağı yazılı garantilere göre 
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erteleyebilecek. Kongre Başkandan aldığı garantileri Savunma ve Dışişleri Bakanlarını ifade vermeye 

(testimony) çağırarak kontrol edecek. Bu koşullar ve garantiler şunları kapsıyor: 

1) Türkiye’nin NATO’nun karşılıklı çalışabilirliğini sekteye uğratmadığına (Türkiye’nin NATO ile 

uyumlu olmayan S-400 gibi sistemlerini kullanmaması) kanaat getirilmesi,  

2) Türkiye’deki NATO vasıtalarının ve sistemlerinin hasım ülkelerin erişimine ve istismarına açık 

olmaması, 

3) Türkiye’nin NATO üyelerinin genel güvenliğini tehlikeye atmaması, 

4) Türkiye’nin ABD’nin yaptırım uyguladığı ülkelerden (başta Rusya) savunma teçhizatı tedarik 

etmemesi ve bu maksatla görüşme yapmaması, 

5) Türkiye’nin ABD vatandaşlarını hukuksuz şekilde gözaltına almaması ve tutuklamaması.6 

Koşullardan görüldüğü üzere ABD’nin rahatsızlığı temel olarak Türkiye’nin Rusya ile savunma 

sanayi ve askeri ilişkileri olmakla birlikte ABD vatandaşlarının tutuklanması ve hukukun üstünlüğünün 

ihlali de önemli bir faktördür. Nitekim tasarıyı teklif eden Senatörler James Lankford, Jeanne Shaheen ve 

Thom Tillis yaptırımın gerekçesini şöyle açıklıyor.  

“…Cumhurbaşkanı Erdoğan sorumsuz yönetime ve hukukun üstünlüğünü ihlal etmeye devam etmektedir. 

Erdoğan kişisel gücünü artırdıkça bireysel özgürlükler ortadan kalkmaktadır. Türkiye’nin stratejik kararları 

gittikçe ABD çıkarlarına aykırı bir durum almaktadır. Bu tür bir ortam, F-35 gibi yüksek hassas ve ileri teknoloji 

sistemlerin Türkiye’ye transferini riskli hale getirmiştir. Daha ötesinde, Türk hükümeti masum ABD vatandaşı 

Andrew Brunson’u siyasi pazarlık için hapsetmiştir. ABD, vatandaşlarının rehin tutulmasını ödüllendirmez, 

aksine bu tür eylemler bu tasarıda olduğu gibi sert tedbirlere karşılık görecektir. ABD, Türk hükümeti tarafından 

hukuksuz olarak hapsedilen vatandaşlarını asla unutmayacaktır…”.7 

ABD’nin bir çekincesi de Türkiye’nin F-35’leri Rusya ve Çin gibi ülkelere inceleme ve tersine 

mühendislik için verme riski olduğunun iddia edilmesi. Bu tür bir düşünüş ABD’nin Suriye’deki 

üslerinin Türk medyasında açıklanmasından sonra yaygınlık kazandı. Diğer taraftan Türkiye’nin orta ve 

yüksek hava savunma sistemi olan S-400’lerin ABD’nin ve NATO’nun hasım ve düşman olarak kabul 

ettiği Rusya’dan almasıdır. Ruslarla bu derece stratejik savunma ilişkisi yürüten bir ülkeye S-400’ün ana 

hedefi olacak bir sistemi vermek tehlikeli görülüyor. ABD aynı zamanda S-400’lerin Türkiye’de NATO 

altyapısına irtibatlandırması ve dolayısıyla NATO sistemlerinin Rusya’nın müdahalelerine açık hale 

gelmesinden tehdit algılıyor.  

ABD’de Senato ve Temsilciler Meclisi önümüzdeki 1-2 aylık süre içerisinde 2019 NDAA’nın nihai 

sürümüne karar verecekler ve yasayı Başkan Trump’a gönderecekler. Bu aşamadan sonra ABD 

başkanları “Ermeni Soykırımı İddiasında” olduğu gibi ellerinde Türkiye’ye karşı yasal altyapısı hazır 

bir koz bulunduracaklar. 

Tasarıya karşın F-35’lerin ana üreticisi Lockheed Martin iki uçağı 21 Haziran’da Türkiye’ye 

teslim etti. Ancak uçaklar Arizona’da bir ABD askeri üssünde Türk pilotların eğitimi için kullanılacak 

ve Türkiye’ye gelmeyecek. Arizona’da eğitimde iki F-35’in uçabilmesi için ABD askeri desteğine 

ihtiyaç var. Tasarı yasalaştığında eğitimin belirli sürelerle aksaması muhtemel görülmektedir.  

Tasarı Türkiye’nin F-35’leri destekleyen Otomatik Lojistik Bilgi Sistemine (Autonomic Logistics 

Information System-ALIS) erişimini engelleyebilecek ve F-35’ler teslim alınsa bile kullanılamayacaktır. 

Uçakların bilgisayar programlarında yapılacak güncelleştirmeler açısından Türkiye ABD’ye bağımlı 

http://www.thedrive.com/the-war-zone/11806/lockheed-made-a-three-minute-long-cartoon-just-to-explain-f-35s-alis?iid=sr-link6
http://www.thedrive.com/the-war-zone/11806/lockheed-made-a-three-minute-long-cartoon-just-to-explain-f-35s-alis?iid=sr-link6
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olduğundan yaptırım riski her zaman gündemde olacaktır. Dolayısıyla ABD’nin, ilişkiler gerginleştikçe, 

teslim edilse bile uçakların kullanımını sınırlaması ve performanslarını düşürmesi mümkündür.  

Bu aşamada Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımından vazgeçmesinin olanaksız olduğunu ABD’nin 

hesaplıyor olması gerekir. Nitekim ABD son dönemlerde S-400’lerin alınmasını ancak kullanılmamasını 

gündeme getirdi. ABD yönetimi böylece Türk hükümetine onurlu bir çıkış yolu sunduğunu düşünüyor.8 

Türkiye’de seçim atmosferinde ve kamuoyuna açık beyanlarda imkansız gibi görünen bu tür bir hareket 

tarzı, Yunanistan’ın 1996’da Türkiye ile gerginleşen ilişkilerinde istediği desteği alamadığı ABD ve 

NATO’ya kızarak Rusya’dan satın aldığı S-300’leri,9 Girit’te 22 yıldır etkin olarak kullanıma sokamadan 

çürümeye terk etmesi örneğinden hareketle tamamen gündem dışı değildir.10  

ABD Kongresi, Türkiye S-400 tedarikine ve Rusya ile yakınlaşmaya devam ettikçe yeni 

yaptırımları gündeme getirebilecek ve bu kapsamda ABD ile Türkiye arasında Suriye’de Menbiç’te 

ulaşılan anlaşmayı da geçersiz kılabilecektir. 

Senatonun F-35 adımıyla ABD yönetimi ya da Kongresi, F-35 dışında TSK envanterinde yer alan 

çok sayıda ABD silah ve platformlarına yönelik benzer yaptırım kararlarının da önünü açmıştır. TSK 

envanterindeki helikopterden OH-58, UH-1, AH-1 Kobra ve Süper Kobra, CH-47 Chinook, UH-60 

Black Hawk ABD menşeli platformlardır. Son dönem umut bağlanan Atak helikopterleri diğer bir 

NATO ülkesi İtalya menşelidir.11 Tankların tamamına yakını ABD ve Almanya menşeli iken top, obüs 

ve roketlerde milli sistemler öne çıkmıştır. Av ve bombardıman uçaklarının tamamına yakını ABD 

menşelidir.12 Radar sistemlerinde ABD’ye bağımlılık yüksek düzeydedir. Milli sistemlerin önemli bir 

kısmı ABD lisansıyla üretilmiştir. ABD’nin ikili ilişkilerde tırmanmaya bağlı olarak kendi başına ve 

Türkiye’ye askeri sistem tedarik eden diğer NATO ülkelerini ikna ederek ve zorlayarak uygulayacağı 

askeri/savunma yaptırımlarının TSK’nın kapasitesi ve Türkiye’nin savunma gücü üzerinde olumsuz 

etkileri olacağı açıktır. Türkiye’nin genel olarak emekleme aşamasından yürüyüşe henüz geçmiş 

savunma sanayisi ve yetersiz entelektüel, bilimsel ve teknolojik kapasitesi ile olumsuz etkileri kısa ve 

orta vadede göğüslemesi olanaklı görülmemektedir. Bu noktada Rusya ile geliştirilecek ilişkilerin de, 

bu ülke modernizasyon ihtiyacı ve teknoloji açığı ile karşı karşıya olduğundan, soruna çare 

olamayacağı düşünülmektedir.  

Türkiye’nin F-35 yaptırımına karşı misillemeyi düşünmesi olasıdır. Türkiye’de bu kapsamda, 

iktidar ve muhalefetin aklına ilk gelen İncirlik’in, Kürecik Radarının ve ABD’nin kullandığı diğer 

tesislerin kısıtlanması, tırmanmaya bağlı olarak tamamen kapatılmasıdır. İncirlik’in kullanımının 

kısıtlanması veya kapatılması olasılığına karşı ABD’nin gerekli hazırlıklarını yaparak alternatif planlar 

geliştirdiği tahmin edilmektedir.13 Dolayısıyla İncirlik’in bir koz olarak ABD üzerinde yeterince etkili 

olmayacağı düşünülmektedir. Kürecik Radarı ise ABD ile ilişkilerin ötesinde NATO ile ilişkileri 

etkileyecek boyutu nedeniyle Türkiye’nin kolaylıkla kullanamayacağı bir kozdur.   

Türkiye ABD’nin yaptırımlarına Rusya ile askeri işbirliğini artırarak cevap verebilir. Bu 

kapsamda son zamanlarda gündeme gelen S-500 tedarikine dikkat çekmek gerekir. Türkiye F-35’lerden 

mahrum olduğunda acil olan yeni nesil uçak ihtiyacını karşılamak için Ruslarla Su-57 beşinci nesil 

uçak tedarikine başvurabilir ve kendi milli uçak projesi TFX için işbirliğine girişebilir. Ancak her iki 

girişim de Türkiye’nin yeni nesil uçaklara sahip olmasını on yıllarca geciktirecektir. Türk Hava 

Kuvvetlerinde mevcut F-4 ve F-16’ların etkili kullanım ömürlerini doldurmakta oluşu ve 

modernizasyon için ABD’ye ihtiyaç duyulması Türkiye’nin ABD’ye karşı kozlarını azaltmaktadır.  
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Türkiye’yi seçimler sonrasında ABD ile F-35 krizi ve daha ötesinde olası yeni yaptırımlar 

bekliyor. Mevcut iktidarın iki ülke arasında çatışmayı yumuşatıp olağan bir ilişkiye çevirmesini 

beklemek aşırı iyimser bir yaklaşımdır. Türkiye’de kökleşmiş ve tüm toplumsal katmanlara yayılan 

ABD’nin olumsuz algısı, Suriye’de farklı çıkarlar ve stratejik yönelimler, Türkiye’nin son dönem 

Rusya’nın peşine takılmışlıktan (bandwagoning) sıyrılması ve ABD’ye uzun dönemli savunma 

bağımlılığından kurtulmasının zorluğu, Türkiye’nin etkili bir denge politikası uygulamadaki kurumsal 

ve entelektüel yetersizlikleri ve ülkede iç barış eksikliği kötümser olmayı gerektirmektedir. 

. 

.  
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