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Bu araştırma, “Türkiye ve Rusya: Bağlam ve Beklentiler” projesi kapsamında,
ABD merkezli Chrest Vakfı tarafından sağlanan fonlarla gerçekleştirilmiştir.

Türk strateji çevreleri, sıklıkla, Rusya Federasyonu’yla 
bölgesel güvenlik işbirliği yapılmasıyla Rusya’dan savun-
ma alımları yapılmasını birbirine karıştırmaktadır. Bunların 
ilki Ankara’nın Suriye’de kilit terörle mücadele operasyonla-
rı gerçekleştirmesini sağlasa da (Fırat Kalkanı Harekatı ve 
Zeytin Dalı Harekatı), ikincisi, özellikle de stratejik silahlar 
söz konusu olunca, Ankara’nın ister istemez NATO müttefik-
leriyle anlaşmazlığa düşmesine sebep olacak karmaşık bir 
denklemdir.

Türk savunma sanayii, milli silah sistemleri dizayn ve 
üretiminde önemli gelişme kaydetmiştir. Örneğin, taktik ve 
MALE (medim range / long endurance) sınıflarında dünyada 
en iyi çözümlerden birini sunan, gerçek çatışma koşullarında 
denenmiş silahlı insansız hava araçları artık endüstriyel ka-
biliyetler içindedir. Türk savunma sanayiinin kapasitesi, kor-
vetlerden ana muharebe tanklarına ve çok namlulu roketatar 
sistemlerine (MLRS) kadar birçok konvansiyonel kategoride 
gelişme halindedir. Öte yandan, uzun menzilli, stratejik kara-
dan havaya füze (SAM) sistemleri halen gelişmekte olan milli 
askeri-endüstriyel kompleks açısından eksik durumdadır. 
Moskova’nın S-400 teklifi bu kapasite eksikliğinden fayda-
lanmayı ve Ankara’nın NATO’daki alışılagelmiş müttefikleriy-
le ilişkilerinin gerilmesinden yararlanmayı amaçlamaktadır. 

Rusya’nın stratejik SAM sistemi kuşkusuz Türkiye’nin 
tek seçeneği değildir. Bu yazı kaleme alınırken, ABD’nin Pat-
riot teklifi oyunu değiştirebilecek nitelikte olabilir (Türkiye ile 
EUROSAM arasında süregelen bir işbirliği de bulunsa da bu 
daha ziyade uzun vadeli bir ortak üretim projesine yöneliktir). 

Öte yandan, S-400 alımının maliyeti  (her şeyden önce F-35 
teslimatlarını ve mevcut F-16 envanterini tehlikeye atma ris-
ki) sistemin hava savunma segmentinde oluşturacağı avan-
tajlarını gölgede bırakabilir. Ancak, Türkiye’nin transatlantik 
ilişkilerinde yeterli 1.5 diplomasi kanalı bulunmaması ve Ba-
tı’nın önemli siyasi-askeri figürlerinin sert söylemleri sebebiy-
le S-400 konusu, Türk strateji çevrelerince bir milli bağım-
sızlık meselesi olarak algılanmaktadır. Bu durumun yalnızca 
rasyonel, askeri-teknik açıdan açıklanması güçtür.  

Çin ve Hindistan, teknolojik kapasitelerinin ve gelişmiş 
silahlara yönelik teknoloji transferlerine olan ilgilerinin art-
ması sebebiyle giderek daha ‘doymuş pazarlar’ haline gel-
mektedir.  Rusya’nın savunma ihracatı imkanlarını çeşitlen-
dirmesi gerekmektedir. Bu sebeple Moskova, Latin Amerika 
ve Güneydoğu Asya’da yeni pazar arayışındadır. Zengin 
Körfez ülkeleri de dikkate değer şekilde kazançlı fırsatlar 
sunmaktadır.

Türkiye’nin stratejik silah pazarına girmek Rusya’ya 
Ankara’nın Batılı müttefikleri karşısında S-400 anlaşmasının 
savunma ekonomisi boyutunu dahi gölgede bırakabilecek, 
güçlü bir siyasi koz verecektir. Eğer Türkiye F-35 projesinin 
dışında tutulur ve ABD’nin CAATSA (Amerika’nın Düşman-
larına Yönelik Yaptırım Yasası) yaptırımlarına maruz bırakılır 
ise, Ankara’nın transatlantik bağlantıları neredeyse düzelti-
lemez şekilde hasar görebilecektir. Bu dış politika ‘başarısı’ 
Kremlin için herhangi bir silah satışından çok daha büyük bir 
değere sahiptir. Bahse konu denklem, S-400 anlaşmasını bir 
savunma ihracatı olmanın da ötesine taşımaktadır.

Temel Bulgular



2

Dış Politika & Güvenlik 2019/7

Türk – Rus savunma işbirliğinin gelecekteki gidişatı ve 
işbirliğiyle ilgili beklentilere dair Su-57 ve Su-35 savaş uçak-
larının satın alınmasından, S-500’ün ortak üretimine kadar 
birçok fikir dile getirilmiştir. Fakat yakın gelecekte gerçeğe 
dönüşmesi en muhtemel kategori, S-400 anlaşmasının ger-
çekleşmesi halinde derin, katmanlı ve güvenilir bir SAM kon-
figürasyonu elde edilmesine yönelik kısa-orta menzilli hava 
savunma sistemleri (örneğin Pantsir hava savunma ailesi) 
olabilir.  

Türk – Rus askeri işbirliğinin siyasi-askeri açıdan NA-
TO’nun tepkisini çekmeden ilerlemesini sağlayacak bir yol 
neredeyse yoktur. Türkiye’nin milli savunma sanayii günü-
müzde üstün silahlar üretmekte, hatta bunların bir kısmını da 
artan başarıyla ihraç etmektedir. Bu nedenle, savunma mo-
dernizasyonu açısından Ankara’nın temel ihtiyacı, ileri tekno-
loji ve stratejik silah sistemleridir. Bu alanlarda herhangi bir 

Rus işbirliği beklentisi Batı’da kaygıların ortaya çıkması için 
fazlasıyla yeterlidir.

Türkiye savunma ihtiyaçları açısından daha önce de 
NATO dışı seçeneklere yönelmiştir. Bu açıdan en dikkat 
çekici örnekler İsrail ve Güney Kore idi. Seul, Türk savun-
ma sanayi için halen kilit bir partner olmayı sürdürmektedir.
Son zamanlarda Ukrayna da çekici bir NATO-dışı savunma 
partneri olmaktadır. Fakat bu aktörler öyle ya da böyle Batı 
güvenlik mimarisine bağlıdır. Rusya ise Batı için en önemli 
sorun ve rakip olmayı sürdürmektedir. Bu yüzden Ankara’nın 
Moskova’yla kurduğu savunma ortaklığı transatlantik top-
luluğunun gözünde kabul edilebilir bir NATO-dışı seçenek 
değil, NATO karşıtı bir seçenek olarak görülebilir. Yukarıda 
belirtildiği üzere Track 1.5 ve Track 2 diplomasi kanalları bu 
sağırlar diyaloğunun çözülmesi için zaruridir. 
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Yalnızca birkaç yıl önce, Kasım 2015’te, bir Rus Su-24’ünün 
Türk muharebe hava devriyesince düşürülmesinin ardından 
birçok uzman Moskova ile Ankara’nın çarpışma rotasında ol-
duğunu düşünmüştü. Chatham House’un Mayıs 2016’da iki 
devlet arasında harp çıkmasını önleme yollarının konuşulma-
sı adına bir yuvarlak masa toplantısı düzenlemesi de kayda 
değer bir ayrıntıydı1.  

Ancak bu olumsuz tahminlerin aksine Türk-Rus ikili ilişkileri 
son iki yılda ciddi bir geri dönüş yaptı. Türkiye’de, Temmuz 
2016 darbe girişimi sonrası Batılı müttefiklerinin takındıkları 
tavra ilişkin büyük hayal kırıklığı ve Türkiye ile ABD’nin Suriye 
meselesinde ayrı düşmesi, Moskova ile Ankara arasındaki 
yakınlaşmanın önemli faktörleri oldu. 

Su-24 olayı bir tarafa bırakılır ise, Türkiye ile Rusya arasında-
ki işbirliği yakın dönemdeki S-400 meselesine kadar genel 
olarak enerji sektörünün en stratejik konumda bulunduğu iyi 
bir ticari ilişki olarak nitelendiriliyordu. Bu bağlamda Fran-
sız düşünce kuruluşu IFRI tarafından 2013’te yayınlanan bir 
rapor Rus - Türk ekonomik bağlarını aşağıdaki şekilde nite-
lendirmişti: 

Türkiye ve Rusya’nın geçmişte ciddi ekonomik ve mali krizler 
geçirip son on yıl içerisinde belli bir istikrar yakalayan iki ülke 
olmaları hasebiyle, iki ülke için de büyüme kaynakları bul-
mak büyük önem arz ediyor. Tamamlanmamış sanayileşme-
den kaynaklı dengesiz ekonomileri, iki ülkeyi güç stratejilerini 
desteklemek açısından uzun vadeli gelir kaynakları bulmaya 
yöneltiyor. Türkiye ve Rusya bu sebeple karmaşık ve asimet-
rik olmakla birlikte Avrupa Birliği ile ilgili bazı hususlar başta 
olmak üzere birtakım ortak çıkarları da içeren bir ilişki kurdu. 
İki ülke Avrupa’daki krizin dış ticaretlerine olan etkisini azalt-
mak için bir coğrafi çeşitlendirme stratejisi izlemekle birlikte, 
uzun vadede Avrupa’ya odaklanmaya devam etme ve bu 
sebeple Avrupa’ya yapılan enerji ihracatından elde edilen 
gelirler üzerinde bir anlaşmaya varma niyetindeler.”2  

S-400 anlaşmasının tamamlanması halinde bu değerlendir-
me ciddi şekilde değişecektir. Her şeyden önce 2019’da 

Rusya’dan bu stratejik SAM sisteminin alınması çeşitli jeopo-
litik artçı sarsıntılara sebep olabilir. Bunlara Türkiye’nin F-35 
projesinden çıkartılması, ABD yaptırımlarına tabi tutulması 
ve kaçınılmaz olarak Ankara’nın on yıllardır devam eden 
transatlantik odaklı stratejik tercihlerinde büyük bir kırılma 
yaşanması dahil olabilir. Öte yandan kritik bir NATO ülkesi-
nin,  Moskova ile Batı’nın ilişkilerinin gerçekten sıkıntılı oldu-
ğu bir dönemde, Rus stratejik silah sistemlerini tercih etmesi 
birçok müttefik ülke başkentinde olumsuz yankılanabilir. 

Türkiye’nin aslında daha önce NATO dışı savunma ortaklık-
ları olmuştu. İsrail bir zamanlar Türk ordusuna ana muha-
rebe tankı modernizasyonundan Popeye havadan-karaya 
füzelere kadar birçok önemli kapasite sunan kilit bir müttefik 
konumundaydı. Güney Kore Türk savunma sanayiiyle yakın 
çalışmalar yürüten bir başka NATO dışı partner. Ankara aynı 
zamanda Kiev’le, Türk Ordusu’nun zırhlı platformlarına yö-
nelik aktif savunma sistemlerinde önemli sonuçları olacak 
bir askeri işbirliği de kurmuş durumda. Fakat mevcut kon-
jonktür düşünüldüğünde Rusya ‘normal’ bir NATO dışı sa-
vunma partneri sayılamaz. Bazıları konjonktürün farklı oldu-
ğu durumda dahi Moskova’nın Ankara için normal bir NATO 
dışı partner olmaya uygun olmadığını söyleyebilir. Neticede 
NATO, Birliğin Brüksel’deki son tebliğinde de açıkça belirttiği 
üzere belli bir oranda Rusya’ya karşıt olarak varlığını sürdü-
rüyor. Bu duruş ABD’nin milli güvenlik stratejisi ve savunma 
stratejisi belgelerinde daha açık şekilde ifade edilmektedir.

Bu çalışma gelişmekte olan Türk - Rus savunma ortaklığının 
siyasi-askeri kapsamı, limitleri ve hakkındaki beklentileri de-
ğerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bunu gerçekleştirmek için ilk 
bölüm, önce Rusya’nın silah ihracatına yönelik bir ufuk turu 
sunacak, ardından da Rus silahlarının birçok ülke için neden 
‘çekici’ olduğunu açıklayacaktır. Ardından, ikinci bölüm Türk 
savunma sektörünü ve piyasasını detaylı olarak analiz ede-
cektir. Üçüncü bölüm S-400 anlaşmasını değerlendirecek-
tir. Dördüncü bölüm Türk - Rus savunma işbirliği hakkındaki 
beklentiler ve işbirliğinin gelecekteki gidişatı üstüne eğile-
cektir. Çalışma son olarak bulgularını aktaracaktır.

Giriş:

Xenia, Wickett and Jacob Parakilas. Transatlantic Rifts: Averting a Turkey / Russia Conflict, Chatham House, 2016. 

Rémi, Bourgeot. Russia – Turkey: A Relationship Shaped by Energy, IFRI, March 2013. Pp.5-6.
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Rusya, ABD’nin ardından dünyanın en fazla silah ihraç eden 
ülkesidir. 2016’da dünyadaki silah satışlarının yaklaşık %21’i 
Rus savunma sanayii tarafından yapılmıştır3. İlk bakışta si-
lah ihracatından elde edilen gelirler Rusya’nın toplam ticaret 
hacmine göre küçük görünebilir. Rusya’nın 2016’daki 285,7 
milyar Dolarlık toplam ihracatı içinde savunma sanayiinin 
payı yalnızca %5,2’ydi (15 milyar Dolar civarı). Moskova’nın 
ihracatının büyük bölümünü hidrokarbonlar, mineraller ve 
ham maddeler oluşturuyor (%62). Hidrokarbonla ilgili ihracat 
rakamları çıkartıldığında silah ihracatının önemi daha göz-
le görülür hal alıyor. Silah ihracatı Rusya’nın toplam makine 
ihracatının %60’ından fazlasına tekabül ediyor (15 milyar / 
24,4 milyar ABD Doları)4. Sözün özü, savunma sanayii Rusya 
Federasyonu’nun ileri teknoloji sektöründeki gelirlerinin mer-
kez üssünü teşkil ediyor5. 

Çin, Vietnam ve Hindistan başta olmak üzere Asya ülkele-
rinin Rus silahlarına olan talepleri, Moskova’nın silah ihra-
catının %70’ini oluşturmakta. Asya’nın ardından Rusya’nın 
daha fazla rekabetle karşılaştığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
gelmektedir6.  

Rusya’nın küresel silah piyasasındaki payı belli segmentler-
de öne çıkmaktadır. Örneğin 2010-2016 döneminde hava 
savunma sistemleri portföyünde Rus sanayii toplam küre-
sel ihracatın %41,1’ine hakim konumdaydı. Aynı dönemde 
Rusya’nın füze ihracatındaki payı %25,6; hava aracı piya-
sasındaki payı ise %24,7 idi7. Bu başarılar Rusya’nın tüm 
segmentlerdeki ortalama payının hayli üstündeydi. Özellikle 
hava savunma satışları gerçek bir başarı niteliğindeydi. Öte 
yandan sensörler ve topçu sistemlerinde Rusya’nın payı sı-
rasıyla %8,4 ve %7 ile ortalamanın hayli altında kaldı.8

Rusya’nın Silah İhracatına Bakış

Rus silah sanayiine yönelik kapsamlı bir çalışma için bkz: Richard, Connolly and Cecilie Sendstad. Russia’s Role as an Arms Exporter: The Strategic and Economic Importance 

of Arms Exports for Russia, Chatham House, 2017.

Sergey, Denitsev. Russia in the Global Arms Market: Stagnation in a Changing Market Landscape, CSIS, 2017. p.1.

Ibid.

Richard, Connolly and Cecilie Sendstad. Russia’s Role as an Arms Exporter: The Strategic and Economic Importance of Arms Exports for Russia, Chatham House, 2017.

Ibid. pp.6-9.

Ibid.

Alındığı yer: Richard, Connolly and Cecilie Sendstad. Russia’s Role as an Arms Exporter: The Strategic and Economic Importance of Arms Exports for Russia, Chatham 

House, 2017. p.10.

3

4

5
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8

9

Bölgelere Göre Rus Silah İhracatı (2000 - 2016)9
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Küresel Silah İhracatındaki Pay (2000 - 2016)10

Seçilen Silahlardaki Küresel Silah İhracatında Rusya’nın Payı11

Alındığı yer: Richard, Connolly and Cecilie Sendstad. Russia’s Role as an Arms Exporter: The Strategic and Economic Importance of Arms Exports for Russia, Chatham 

House, 2017. p.7.

Alındığı yer: Richard, Connolly and Cecilie Sendstad. Russia’s Role as an Arms Exporter: The Strategic and Economic Importance of Arms Exports for Russia, Chatham 

House, 2017. p.8.

10

11

Bu parlak duruma karşın Rusya’nın halen yeni pazarlar keş-
fetmesi ve savunma gelirlerini artırması gerekmektedir. Bil-
hassa Çin ve Hindistan, özellikle de Çin, sürekli olarak daha 
fazla teknoloji transferi ve kazançlı ortak üretim anlaşması 
yapan bir endüstriyel ve teknolojik kapasiteye sahip olması 

sebebiyle hızla ‘doymuş hale’ gelmektedir. Moskova’nın ge-
lecekte Hindistan ve özellikle (Pekin birçok silah sisteminde 
kendine yettiği için) Çin pazarlarındaki payını artırabileceği 
pek de bir boşluk bulunmamaktadır. Rus ordusunun ihtiyaç-
ları son yirmi yılda önemli bir artış göstermiştir. Bu ‘yerel fak-



6

Dış Politika & Güvenlik 2019/7

tör’ aynı zamanda endüstrinin ihracat kapasitesi üstünde de 
baskı oluşturuyor. Buna ek olarak Rusya, savunma sanayii 
işgücünün yaşlanması gibi bir problemle de karşı karşıya12.

Ayrıca, dünya savunma pazarlarının ortaya çıkan yeni oyun-
cuların katılımıyla daha kalabalık hale gelmesinden ötürü, 
Moskova birçok silah sistemi kategorisinde daha sıkı bir re-
kabetle karşılaşmaktadır. Çin’in esnek silah satış politikası 

bu açıdan önemli bir faktördür.13 Rusya için çekici olabilecek 
bir fırsat Körfez Arap ülkeleri olabilir. Birleşik Arap Emirlikleri 
halihazırda Pantsir S-1 hava savunma sistemlerini de içeren 
bir paket için yapılan anlaşmayı imzalamıştır. Katar ve Suu-
di Arabistan da S-400 alımına ilgi göstermiştir. Türkiye gibi 
bu pazarlar da geleneksel olarak Batı silahlarının müşterileri 
olduklarından onlar da beraberlerinde bir ‘siyasi etki’ getire-
cektir14.

Richard, A. Bitnizger. Russian Arms Transfers and Asian Military Modernisation, RSIS, December 2015. p.11.

Sergey, Denitsev. Russia in the Global Arms Market: Stagnation in a Changing Market Landscape, CSIS, 2017. pp. 17-21. 

Anna, Borshchevskaya. The Tactical Side of Russia’s Arms Sales to the Middle East, the Jamestown Foundation, 2017,

https://jamestown.org/program/tactical-side-russias-arms-sales-middle-east/, Erişim tarihi: 10 Aralık 2018

Alındığı kaynak, Siemon, T. Wezeman. “China, Russia and the Shifting Landscape of Arms Sales”, SIPRI, July 2017,

https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2017/china-russia-and-shifting-landscape-arms-sales, Erişim ta-rihi: 8 Aralık 2018.

12

13

14

15

Sovyetler Birliği / Rusya Federasyonu’ndan
Çin’e Yapılan Büyük Silah Satışları15

Şekilde görüldüğü üzere 2002 - 2006 sütunu Çin-Rus silah ticaretinin zirvesini teşkil etmekte-dir. Bu dönem sonrasında Çin’in ters 
mühendislik çalışmaları, Pekin’in gelişen askeri-teknolojik teknik bilgisi ve diğer faktörler Rusya’nın Çin’e yaptığı büyük silah ihracatında 
kademeli bir düşüşe sebep olmuştur. 
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Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri’nin Savunma Alımları
(Rus Rublesi para birimi üzerinden)16

Rus Savunma Sistemleri Tedariği ve İhracatı Oranı
(Milyon dolar)17

2011 2012 2013 2014 2015

Total 574,61 677,4 894 1450 1800

R&D 114,92 122 165,4 217,5 252,4

New weapons 367,75 447,1 550 942,5 1187,6

Repair and upgrade 91,94 108,3 177,9 290 360

2010 2011 2012 2013 2014 2014

Defense procurement, min USD 574,61 677,4 894 1450 1800 1800

Arms exports, min USD 114,92 122 165,4 217,5 252,4 252,4

Exchange rates, roubles/USD 367,75 447,1 550 942,5 1187,6 1187,6

Alındığı yer: CAST, http://www.cast.ru/For_pdf/2016_eng.pdf, Erişim tarihi: 6 Aralık 2018

Alındığı yer: CAST, http://www.cast.ru/For_pdf/2016_eng.pdf, Erişim tarihi: 6 Aralık 2018

16

17



8

Dış Politika & Güvenlik 2019/7

Rusya, Batı’yla siyasi ilişkileri gergin ya da savunma bütçesi 
kısıtlı olan ancak ciddi bir askeri modernizasyon çalışmasına 
ihtiyaç duyan ülkeler için önemli bir alternatif olmayı sürdürü-
yor. 2017 CSIS raporunda altının çizildiği üzere: 

“Batı ülkeleri Tiananmen protestolarına silah ambargo-
su şeklinde yanıt verince Rusya Çin’in askeri teknolojiler 
bakımından tek kaynağı haline geldi. Burada ABD’nin 
nükleer silah testleri yapmaları sebebiyle Hindistan’a uy-
guladığı yaptırımları da hatırlamak gerekir. Bu yaptırımlar 
uzun soluklu olmasa da Hint hükümetinin Rusya’yla as-
keri işbirliği kurma konusundaki kararlılığını güçlendirdi. 
Rusya ile Hindistan, Su-30MKI savaş uçaklarının ve T-90 
tanklarının lisanslı üretimi ile BrahMos füze sistemlerinin 
ortak geliştirilmesini içeren önemli anlaşmalara, ABD’nin 
yaptırımlarının yürürlükte olduğu 1998-2001 döneminde 
imza attı. Rusya ise, Çin ve Hindistan’a savunma tekno-
lojisi ihracatına hiçbir kısıtlama koymadı. Böylece daha 
önceki teknolojik işbirlikleri Rusya’nın bu iki ülkeyle olan 
askeri ve teknik işbirliği açısından kritik bir faktör oldu.”18

Moskova, bir silah tedarikçisi ve savunma partneri olarak 
bazı kilit avantajlara sahip. Birincisi, Sovyetler Birliği’nin son 
döneminde geliştirilen askeri-teknolojik know-how, Su-30MK 
serisi savaş uçakları, T-90 ana muharebe tankları ve S-300 
SAM sistemlerinin ileri versiyonları gibi Rusya’nın günümüz-
de ihraç ettiği silahların birçoğunun temelini attı. İkincisi, Rus 
silahları Batı’daki rakiplerine göre daha ucuz ve daha kolay 
kullanımlı olmalarını sağlayan avantajlı bir tasarım felsefesiy-
le üretiliyor ve gelişmekte olan ülkelerin silahlı kuvvetlerinin 
ihtiyaçlarına uyumlu nitelikteler. Üçüncüsü, Ruslar Batı’nın 
aksine esneklik gösteriyor ve teknoloji transferleri ile ortak 
girişimlerde üzerlerinde daha az siyasi baskı var. Moskova 
bilhassa Hint ve Çin pazarlarını elinde tutmak adına bu kart-
ları başarıyla oynadı19. Son olarak Rusya teknolojik olarak 

gelişmiş ve askeri açıdan oyunu değiştiren nitelikte silahlar 
(SS-26 İskender kısa menzilli balistik füze ve S-400 SAM sis-
temleri gibi) da dahil olmak üzere daha geniş bir kategori 
yelpazesinde çok daha kolay biçimde silah ihracatı yapabi-
liyor20. Buna ek olarak, 1990’lardaki Sovyet sonrası dönemin 
aksine Rus sanayii daha iyi satış sonrası servisleri ve geliş-
tirmeler sunmaktadır21.

Orta Doğu ve (kazançlı bir pazar olan Libya’nın tamamen 
çökmesine rağmen22) Kuzey Afrika’daki Rus silah satışı pat-
lamasını açıklayabilecek iki ek sebep daha bulunmaktadır. 

Bunlardan birincisi Moskova’ya güçlü bir katkı yapan “Su-
riye etkisidir”. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin aktif 
muharip tecrübe edinen ve uzak coğrafyalarda faaliyet gös-
terebilen bir aktöre dönüştürülmesi ve Rus silahlarının harp 
sahalarında sıklıkla yer alması da ilgi çekmektedir. Rusya’nın 
Suriye’ye müdahalesi gelişmiş silah sistemleri tarafından 
güçlendirilen savaş kapasitesini öne çıkarmıştır. Bu açıdan 
özellikle A2/AD silahları (S-400, S-300 tipleri, Pantsir S1 hava 
savunma silah sistemleri ve Bastion gemisavar füzeleri), sa-
vaş uçakları ve uzun menzilli hassas vuruş için kullanılan 
Kalibr seyir füzeleri büyük önem taşımaktadır23.  Suriye’de 
ilk kez gerçek harp koşullarında denenen birçok Rus silahı 
giderek daha popüler hale gelmiştir. 

Son olarak, bölgede Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emir-
likleri gibi geleneksel olarak Batı silahlarının müşterisi olan 
ülkeler “tüm stratejilerini Amerika üstünden kurmak” istemi-
yorlar24. Hatta başta balistik füzeler ve silahlı insansız hava 
araçları olmak üzere bazı silah sistemi kategorilerinde, Kör-
fez ülkeleri Batı ülkeleri tarafından konulan ve halen devam 
etmekte olan bazı sınırlamalar ve baskılarla karşılaşmakta-
dır. İşte bu sebepten Birleşik Arap Emirlikleri Çin’in insansız 
hava araçlarını, Suudiler de Çin yapımı balistik füzeleri en-

Rus Silahları Neden Çekici?

Sergey, Denitsev. Russia in the Global Arms Market: Stagnation in a Changing Market Landscape, CSIS, 2017. pp.13-14.

Ibid.

Richard, Connolly and Cecilie Sendstad. Russia’s Role as an Arms Exporter: The Strategic and Economic Importance of Arms Exports for Russia, Chatham House, 2017. p.9.

Richard, A. Bitnizger. Russian Arms Transfers and Asian Military Modernisation, RSIS, December 2015. p.11.

Bazı uzmanlar Libya’nın çökmesinin Rusya’ya savunma kontrat paketleri açısından yaklaşık 7 milyar ABD Dolarına mal olduğunu hesaplamaktadır.   Bu miktar, Moskova’nın 

2016’daki silah ihracatının neredeyse yarısına denk gelmektedir -. Sergey, Denitsev. Russia in the Global Arms Market: Stagnation in a Changing Market Landscape, CSIS, 

2017. pp. 17-21.

Tim, Ripley. “Moscow’s Missions: Russian Expeditionary Warfare Capabilities”, Jane’s Defence Weekly, January 2019. 

Chuck, Frellich. “How Russia is Taking Over the Middle East One Country at a Time”, Harvard Kennedy School Belfer Center for Science and International Affairs, July 2018, 

https://www.belfercenter.org/publication/how-russia-taking-over-middle-east-one-country-time, Erişim tarihi: 31 Ocak.
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vanterlerinde bulundurmaktadırlar. Gelişmiş savaş uçakları 
kategorisindeki trendler ise, özellikle dördüncü nesil uçakla-
rın kademeli olarak yerlerini beşinci nesil uçaklara bıraktığı 
bir dönemde olunması bakımından daha da dikkat çekicidir. 
Sonuç olarak Birleşik Arap Emirlikleri25 ve Katar26 son za-
manlarda Rusya’nın süper-manevra kabiliyetli uçağı Su-35’e 
(4++ nesil) ilgi göstermiştir.  Körfez devletlerinin Rusya plat-
formlarını temin etmeye niyetli olmaları gerçekten de Orta 
Doğu ve Kuzey Afrika’daki silah piyasalarının geleceğini de-
ğiştiren bir faktör olabilir. 

Üretim hattının gelişmiş bir versiyonu olan Su-35S, Rusya ta-
rafından motorları ‘sustained supercruise’   için tasarlanmış 
ilk savaş uçağı olma özelliğini koruyor. Bu uçağın üretimine 
kadar söz konusu özellik yalnızca ABD’nin F-22 Raptor uça-
ğına aitti. Sonuç olarak Su-35S’in geniş yelpazedeki rakiple-
rine karşı manevra ve kinematik nitelikler konularında kritik 
avantajları bulunmaktadır27. Askeri-teknik değerlendirmelere 
göre Su-35S, havadan-havaya füze seçenekleri, supercrui-
se özelliği ve gelişmiş sensörleri ile görüş mesafesi dışında 
beyond visual range (görüş mesafesi dışında – BVR) durum-
larında çok etkili olmaktadır28. 

Bu özellikler doğal olarak Batı askeri stratejik topluluğunda 
önemli endişelere yol açtı. Kasım 2018’de Amerikan National 
Interest dergisinde yayınlanan bir yazı, hava harbinde Rus-
ya’nın rakiplerini en çok endişelendiren unsurları açıklama 
konusunda iyi bir iş çıkartmıştır:

“Su-35, Batı’nın en iyi dördüncü nesil savaş uçaklarına en 
azından denk, hatta belki de onlardan daha iyi seviyede. 
Büyük soru ise bu uçağın F-22 ya da F-35 gibi bir beşin-
ci nesil stealth uçağa karşı nasıl performans vereceği. 
Su-35’in manevra kabiliyeti it dalaşı konusunda onu ra-
kipsiz kılıyor. Fakat gelecekte son füzeleri (R-77’ler, Me-
teorlar, AIM-120’ler) kullanan hava çatışmaları çok geniş 
bir alanda gerçekleşebilecekken kısa menzilli çatışmalar 

dahi AIM-9X ve R-74 gibi uçağın hedefe yönlendirilmesi-
ni gerektirmeyen, ‘all-aspect’ füzeleri içerebilir. Yine de 
Su-35’in, füzenin muharip kabiliyetine de katkıda bulunan 
hızı ve güçlü harp yükü taşıma becerisi görüş mesafesi 
dışındaki çatışmalarda etkili olabileceği anlamına geli-
yor. Aynı zamanda Flanker-E’nin çevikliği ve elektronik 
karşı önlemleri düşman füzelerden kaçınmasına yardımcı 
olabilir. Daha ciddi mesele ise hayalet teknolojinin ileri 
teknoloji ürünü rakibine karşı ne kadar etkili olabileceği-
ni bilmememiz. Flanker-E ile kısa menzilli bir düello içine 
giren bir F-35 stealth savaş uçağı sıkıntılı bir konumda 
olacaktır ama daha hızlı ve manevra kabiliyeti daha yük-
sek Rus savaş uçağının söz konusu F-35’i fark edip ona 
yaklaşma ihtimali nedir?”29

Su-35 etrafında dönen söylentiler, Batı’nın savunma alım-
ları için büyük harcamalar yapmaya hazır olan bölgelerde 
uyguladığı silah satış kısıtlamalarının Rusya tarafından nasıl 
kullanıldığını göstermektedir. Özellikle, daha önce de belir-
tildiği üzere 5. nesil uçaklar çağında Avrupa ülkelerinin ve 
ABD’nin uyguladığı sıkı silah satış politikaları muhtemelen 
Rus platformlarının piyasadaki payını arttıracaktır. Washing-
ton’ın F-22’yi satmaya yanaşmaması ve F-35 satışları için de 
‘az sayıda rezerve koltuk bulunması’ sebebiyle başta zen-
gin Körfez devletleri olmak üzere birçok ülke Moskova’yla 
daha yakından çalışabilir30. Daha da dikkate değer şekilde, 
Birleşik Arap Emirlikleri çok yakında Rusya’yla Su-35’i temel 
alan bir beşinci nesil savaş uçağı geliştirmek için iş birliğine 
girebilir.31

Türkiye vakasında ise Körfez ülkelerinin “stratejileri çeşitlen-
dirmek” yönündeki hedefini hatırlatan bir hesaplama, Anka-
ra’nın S-400 temin etmek istemesinin altında yatan sebep-
lerden biri. Bu bağlamda Türk medyası kayda değer şekilde 
milli güvenlik gündemi için F-35’in temininde herhangi bir 
sıkıntı yaşanması durumunda onu karşılaması açısından bir 
Su-35 (ya da Su-57 fakat bu daha spekülatif olurdu) alımı ya-

Bloomberg, https://web.archive.org/web/20170319183720/

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-20/u-a-e-to-build-russian-warplane-as-iran-stokes-mideast-tensions, Erişim tarihi: 2 Şubat 2019

TASS, http://tass.com/defense/992351, Erişim tarihi: 2 Şubat 2019

Carlo, Kopp. “Sukhoi’s Su-35S – not Your Father’s Flanker”, Defence Today, March 2010.

Ibid.

Sebastien, Roblin. “Russia’s Su-35 Fighter: The World’s Best ‘Dogfighter’?”, The National Interest, November 2018,

https://nationalinterest.org/blog/buzz/russias-su-35-fighter-worlds-best-dogfighter-36112?page=0%2C1, Erişim tarihi: 2 Şubat 2019

Military Watch, https://militarywatchmagazine.com/article/su-35-for-both-sides-uae-and-qatar-both-look-eastwards-to-arm-themselves-amid-worsening-relations, 

Erişim tarihi: 2 Şubat 2019

Abraham, Ait. “Could Russia Design a Fifth-Generation Variant of the Su-35 for India?”, The Diplomat, February 2018,

https://thediplomat.com/2018/02/could-russia-design-a-fifth-generation-variant-of-the-su-35-for-india/, Erişim tarihi: 2 Şubat 2019
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pılması fikrini dahi ortaya atmıştır32. Öte yandan, Türkiye’nin 
savunma alım parametreleri Körfez Arap ülkelerinden farklı. 
Ankara ile Moskova arasındaki savunma bağlantılarının net 

şekilde tahmin edilebilmesi için önce Türk savunma sektörü-
nün yapısının ve mevcut durumunun bilinmesi gerekir. 

Türkiye’nin savunma sanayii geride kalan yirmi yılda ciddi 
bir dönüşüm geçirdi. Türk hükümetinin uzun vadeli stratejik 
planlaması ve 2000’lerin başındaki ekonomik yükseliş başa-
rılı bir askeri modernization programını mümkün hale getir-
di. Bunun yanında Türkiye’de siyasi liderlik söz konusu dö-
nemlerde değişiklik göstermedi33. Cumhurbaşkanı (ve daha 
önce Başbakan) Recep Tayyip Erdoğan’ın seçmenlerden 
aldığı destek sonucu idarede bir değişiklik olmaması, Türki-
ye’nin savunma projelerinin devamlılığına da getirdi. Bunun 
yanında ülkenin silah piyasası yatırım ve dış ticaret için hayli 
kazançlı nitelikte. Açık-kaynaklı veriler Türkiye’nin 2018’deki 
toplam savunma harcamasının 12,98 milyar dolar olduğunu 
ortaya koyuyor. Bu durum, ülkeyi dünyada 18., NATO’da ise 
7. yapıyor34. 

Bazı ekonomik sebeplerden dolayı ülkenin savunma bütçe-
si/GSYİH oranı 2005’teki %2 seviyesinden 2017’de %1,5’e 
geriledi35. Buna rağmen Türk hükümeti özellikle 2007-2011 
döneminde askeri modernleşme hedeflerinin büyük çoğun-
luğunu gerçekleştirmeyi başardı. Bu dönemde savunma 
ihracatı %75 arttı ve yerli üretim 2009’daki %42’lik orandan 
2011’de %52’ye yükseldi. 2007-2011 dönemindeki başa-
rı temelinde, 2012-2016 stratejik planı Türk firmaların milli 
savunma programları ve savunma ihracatında daha istekli 
şekilde yer almalarını teşvik etmek için tasarlanmıştı.36 Türk 
hükümeti bu anlayışı, (“teknolojik derinlik ve küresel etkinlik” 

şiarı ile), 2017-2021 stratejik planında da devam ettirdi. Son 
olarak 2018-2022 sektör strateji planı, hem Türk Silahlı Kuv-
vetleri hem de savunma ihracatları için bir stratejik dinamo 
işlevi görecek “sürdürülebilir bir savunma sanayii yaratmak 
için teknoloji ve alt sistem mülkiyetine” öncelik verdi37.
2000’lerden başlayarak, Ankara, milli savunma sanayiinde 
lisanslı üretimin baskın olduğu modelden kademeli olarak 
gerçek anlamda yerli tasarım, gelişmiş insan kaynakları ve 
umut verici mühendislik kapasitesi ile askeri çözümler üret-
meye çalışan, daha iddialı bir modele geçiş yapmıştır. Bu 
yol haritası yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri’ne milli olarak üre-
tilmiş silahlar sağlamakla kalmayıp, çeşitli silah segmentle-
rinde ihracatın da artmasına yol açmıştır. Örneğin 2006’da 
Türkiye’nin savunma ihracatı 487 milyon dolar iken 2016’da 
1,953 milyar dolara yükselmiştir38. 

Türkiye’nin milli silahları, Suriye’deki harekatlardaki (Fırat 
Kalkanı Operasyonu ve Zeytin Dalı Operasyonu) etkileyici 
çatışma başarıları sebebiyle gurur kaynağı haline gelmiştir. 
Çok namlulu roketatar sistemlerinden taarruz helikopterleri-
ne ve silahlı insansız hava araçlarına kadar geniş yelpazede 
silahlar bu girişimlerde başarıyla kullanılmıştır. Ankara’nın 
Suriye’deki zorlu hibrit savaş ortamında elde ettiği askeri ba-
şarılar, Türkiye’deki karar vericilerin ve savunma sektörün-
deki paydaşların özgüveninin çok büyük ölçüde artmasını 
sağlamıştır39.

Türkiye Savunma Sektörüne Bakış 

Yeni Şafak, https://www.yenisafak.com/gundem/s-400den-sonra-su-ucaklari-3344132, Erişim tarihi: 2 Şubat 2019.

Kuşkusuz açık deniz donanması kurmak ya da 155mm sınıfından yerli obüsler üretmek gibi savunma modernleşmesi fikirleri Türkiye’nin önceki hükümetlerinden kalan bir 

mirastı. Diğer taraftan, Erdoğan hükümetinin, Türkiye’nin insansız sistemler dev-rimi gibi kilit savunma modernleşmesi konularında belirleyici bir rol oynadığı açıktır.

IHS Jane’s, Navigating the Emerging Markets. Turkey, October 2018, p.4. 

Andrew, Galer. et.al. Turkey: Weapons Production and Procurement 2018 – 2027 Turkish Weapons, IHS Markit Jane’s, March 2018. 

Ibid.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 2018 – 2022 Savunma Sanayii Sektörel Strateji Dokümanı.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 2018 – 2022 Savunma Sanayii Sektörel Strateji Dokümanı.

Anadolu Agency, https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/afrin-destani-yerli-silahlarla-yaziliyor/1076912, Erişim tarihi: 6 Aralık 2018.

32

33

34

35

36

37

38

39



11

Dış Politika & Güvenlik 2019/7

Literatürde Türkiye’nin askeri modernizasyonunun ana fak-
törleri olarak Suriye İç Savaşı ve bölgesel sonuçları, PKK’ya 
karşı terörle mücadele operasyonları, NATO yükümlülükleri, 
Yunanistan’la ihtilaflar ve yakın zamana kadar sınır bölgele-
rindeki IŞİD yükselişi gösterilmektedir41. Fakat filizlenmekte 
olan Afrika Boynuzundan Körfez’e kadar uzanan ileri üs-
ler stratejisinin yanı sıra yakında envantere girecek Amfibi 

Hücum Gemisi TCGAnadolu’yu bir mini uçak gemisi olarak 
kullanma planlarına bakılacak olursa Türkiye daha büyük bir 
güç projeksiyonu ve bölgesel siyasi-askeri etkinlik günde-
mini takip ediyor42. Şüphesiz bu jeopolitik hedeflerin güçlü 
bir savunma sanayii ve askeri yetenekler ile desteklenmesi 
gerekmektedir. 

Anadolu Ajansı’nın Afrin’deki başarının Zeytin Dalı Operasyonu’nda kullanılan milli silahlar tarafından kazanıldığına ilişkin haberi40.

Anadolu Agency, https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/afrin-destani-yerli-silahlarla-yaziliyor/1076912, Erişim tarihi: 6 Aralık 2018.

Andrew, Galer. et.al. Turkey: Weapons Production and Procurement 2018 – 2027 Turkish Weapons, IHS Markit Jane’s, March 2018.

Can, Kasapoglu. Turkey’s Forward-Basing Posture, EDAM, 2017.

40
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Her ne kadar Ankara geleneksel harp kapasitesini ve düşük 
yoğunluklu çatışmalar ile hibrit harpteki askeri etkinliğini art-
tırma konularında hayli iyi bir performans göstermiş olsa da, 
stratejik silah sistemleri ve harp dahilinde caydırıcılık kapasi-
tesinde halen önemli eksiklikler bulunmaktadır. 

Harp Çalışmaları (War Studies), harp dahilinde caydırıcı-
lık konseptini “devam etmekte olan bir savaş içinde, halen 
geçilmemiş kilit limitleri ya da eşikleri olan açık ya da örtük 
pazarlık süreci” olarak tanımlamaktadır43. Orta Doğu’nun       
20. yüzyıldaki askeri tarihinde birçok tercih edilen harp baş-
lığının tipinin (konvansiyonel ya da kitle imha silahı) bilinçli 
olarak muğlak bırakılmasıyla desteklenen balistik füze kul-
lanımıyla “devam eden savaş içinde pazarlık yapma” örne-
ği görülmüştür (özellikle yaygın kimyasal ve biyolojik savaş 
programları sebebiyle nükleer olmayan kitle imha silahlarının 
tehdidi kritiktir)44. 

Savunmaya dönük stratejik silah sistemleri, özellikle de uzun 
menzilli/yüksek irtifa hava ve füze savunma sistemleri, Türki-
ye’nin milli tasarım ve üretim kapasitesinin henüz tam olarak 
karşılayamadığı bir yetenektir. Bu sebeple, taktik nükleer si-

lahlar (TNS) barındıran bir NATO ülkesi ve taaruzi stratejik 
silah sistemlerinin (kimyasal, biyolojik, nükleer, radyolojik 
silahlar ve iletilmelerini sağlayan balistik füzeler) yayılması-
nın önlenmesine yönelik bilinen pek çok rejimin güvenilir bir 
tarafı olarak Türkiye, bu alandaki eksiklerini gidermek için 
ittifakın füze savunma çözümlerini geliştirmeyi ve TNS yük 
paylaşımına da çok görünür olmayan bir destek vermeyi ter-
cih etmiştir.45 

An itibariyle Ankara kendi stratejik savunma silahı kapasi-
tesini geliştirmeyi hedeflemektedir. S-400 ise, Türk savun-
ma sanayii yüksek irtifa / uzun menzil sistemler üretebilene 
kadar alınacak geçici bir tedbir niteliğinde görülmektedir. 
Fakat ağ-merkezli bir mimarinin yokluğunda Rus sisteminin 
herhangi bir balistik füze savunma çözümü sunup sunama-
yacağı, ya da sistemin tek başına muharebe hava devriye-
lerine destek olacak bir hava savunma unsuru olarak kulla-
nılıp kullanılamayacağı hayli şüphelidir. İkinci seçenek daha 
mümkün durmakla birlikte, askeri açıdan bir Rus stratejik sa-
vunma silah sisteminin tercih edilmesi NATO üyesi bir ülke 
için ciddi siyasi sorunlar doğurabilir. 

Harp Dahilinde Caydırıcılık (Intrawar Deterrence) Zafiyeti

W. Andrew, Terril. Escalation and Intrawar Deterrence during Limited Wars in the Middle East, The US Army Strategic Studies Institute, 2009, p.4.

Ibid. 

Tim Nichols [ed.]. et.al. Tactical Nuclear Weapons and NATO, The US Army Strategic Studies Institute, 2012, p.64.
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Türk ordusunun kapasite geliştirme planları ve Rus savunma 
ihracatı portföyüne bakıldığında, iki ülkenin yollarının hava 
savunması alanında kesişmesi tesadüf değil. 

Daha önce de ifade edildiği üzere hava savunması çözüm-
leri savunma pazarında %41’lik payı ile Rus silah ihracatın-
da başı çekmektedir (2016 güncellemelerine göre)46. Rusya 
hava savunma sistemlerinde bir ‘fabrika’ olarak kabul gör-
mektedir. Rus savunma sanayii, personel tarafından taşı-
nan hava savunma sistemlerinden (MANPADS, yani SA-18 
‘Grouse’, SA-24 ‘Grinch’) kısa-orta irtifa mobil hava savunma 
sistemlerine (yani Pantsir ailesinden hava savunma sistem-
leri, Tunguska) ve S-300 versiyonları, S-400 Triumf gibi stra-
tejik SAM sistemlerine geniş bir yelpazede başarıyla çözüm-
ler sunmaktadır47.

Yalnızca Rus kaynakları değil, Batılı yayınlar da Rusya’nın 
hava savunma unsurlarının ciddi bir kabiliyet olduğunu doğ-
rulamaktadır. Bu keskin ve hayli caydırıcı kapasite Mosko-
va’nın mevcut harekat tasarısından (concept of operations 
– CONOPS) kaynaklanmaktadır. NATO’yla konvansiyonel bir 
çatışma olması halinde, Rus askeri planlayıcıları NATO sa-
vaş uçaklarının hareket serbestisini stratejik SAM sistemleri, 
elektronik harp önlemleri, orta ve kısa menzilli hava savun-
malarıyla kısıtlamayı hedeflemektedir48. Bu harekat tasarısı, 
Rusya’nın Batı Askeri Bölgesinde NATO’nun Doğu Avru-
pa’da mevzilenmiş kuvvetlerine göre dikkat çekici bir üs-
tünlüğe sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Öte yandan, 
Moskova’nın karma sınıflardan oluşan büyük silahlı gücü, 
NATO’nun doğu kanat üyelerinin (Baltık Devletleri ve Polon-
ya) toplam kapasitesine göre sayısal bir avantaja sahiptir49.

S-400 Alımı ve Türk Savunma Sektörü

Rusya’nın Batı Askeri As Bölgesinde NATO Yer Kuvvetlerine Göre 
Yerel Üstünlüğü50

Yukarıdaki gösterildiği üzere Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri’nin Batı Askeri Bölge-si’nde NATO’nun doğu kanatta mevzilenen 
kara birliklerin göre konvansiyonel üstünlüğü bu-lunmaktadır. İttifakın savaş uçağı sayısında genel bir üstünlüğü olsa da, Rusya’nın 
stratejisi harekat alanını izole ederek NATO’nun (en başta ABD’nin) üstün hava gücünü burada kul-lanmasına engel olmaktır. Bu askeri 
paradigma elektronik harp unsurlarıyla desteklenen güç-lü SAM sistemlerini gerekli kılmaktadır. İşte bu sebeple S-300 versiyonları ve 
S-400 gibi stra-tejik SAM sistemleri Rus askeri düşüncesinin merkez üssünde yer almaktadır.

Richard Connolly and Cecilie Sendstad. Russia’s Role as an Arms Exporter: The Strategic and Economic Importance of Arms Exports for Russia, Chatham House, 2017, pp.6-9.

Oscar, Widlund. “The SAM Factory: Russian Air-Defence Capabilities”, Jane’s Defence Weekly, October 24, 2018. 

Justin, Bronk. Next Generation Combat Aircraft: Threat Outlook and Potential Solutions, RUSI, 2018, pp.10-11.

Scott, Boston. et.al. Assessing the Conventional Force Imbalance in Europe: Implications for Countering Russian Local Superiority,  RAND, 2018.

Scott, Boston. et.al. Assessing the Conventional Force Imbalance in Europe: Implications for Countering Russian Local Superiority,  RAND, 2018. pp.7-8.
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EDAM daha önce S-400 sisteminin kapasitesini ve tek-
nik özelliklerini detaylı olarak incelemiştir52. S-400 Triumph 
(NATO isimlendirmesiyle SA-21 Growler) dördüncü nesil bir 
hava ve füze savunma sistemidir. S-400, öncüllerine göre 
daha etkin komuta-kontrol sistemlerine ve daha gelişmiş he-
def angajman algoritmalarına sahiptir. Sistem esnek füze se-
çenekleri kullanmaktadır (yani çok uzun menzilli 40N6, 48N6 
versiyonları ve 9M96 versiyonları). Bir lançer, bu füzelerin 
herhangi birini taşıyabilir. S-400’ün 2020’lerin başlarından 
ortalarına kadar olan süre zarfında Rusya’nın hava savunma-
sının esas unsuru olması beklenmektedir53. Açık-kaynaklı ve-
riler, sistemin aerodinamik hedeflere karşı 250km’lik azami 
menzili (40N6 füzesiyle menzil bazı hedeflere karşı 400km’ye 
kadar çıkabilmektedir), balistik hedeflere karşı ise 60km’lik 
menzili bulunduğunu belirtmektedir54. Fakat Rus test sonuç-
larının şeffaf olmadığı ve S-400’ün şimdilik herhangi bir harp 
tecrübesinin olmadığı unutulmamalıdır.  

Çeşitli Batı kaynaklı çalışmalar S-400’ün öncüllerine göre ra-
dar, yazılım ve füze tipleri bakımından daha gelişmiş olduğu 
sonucuna varmaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi özellikle es-
nek füze seçeneklerinin bulunması SAM sistemi içerisinde 
çok katmanlı kapasiteye ulaşılmasını sağlamaktadır. Bunun 

yanında S-400’ün elektronik harp girişimlerine göre daha da-
yanıklı olmasını sağlayan, sistemin radarlarını koruyan güç-
lü elektronik harp karşı önlemleri de bulunmaktadır. Hatta 
S-400’ün stealth uçakları algılama kapasitesine sahip oldu-
ğu yönünde raporlar da mevcuttur. Fakat bu noktada askeri 
açıdan radarda algılama ile ‘weapons-grade’ angajmana yö-
nelik hedef belirlemenin farklı şeyler olduğunu belirtmemiz 
gerekir. S-400’ün balistik füze savunma kapasitesi ABD’nin 
THAAD sistemiyle (THAAD sistemi hem atmosfer içi hem 
de atmosfer dışı önlemelere yönelik benzersiz bir tasarım 
felsefesine sahip olduğundan) kıyaslanamayacak olsa da; 
2015 yılında ABD Silahlı Kuvvetleri’nin stratejik araştırmalar 
enstitülerinden biri tarafından yayımlanan  bir rapor, Rus 
SAM sisteminin Patriot serisine göre hareketlilik, performans 
ve harp sahasında hayatta kalabilme konularında daha üs-
tün olduğunu ifade etmiştir55. Rus savunma stratejistleri, 
S-400’leri Moskova’yı korumak için kullanmaktadır. Yani bir 
başka deyişle, S-400 Rusya Federasyonu’nun başkentini ko-
rumak için tercih edilen silahtır. Bu özellikler sistemin etkin bir 
silah olarak kabul edilmesini sağlar mı? Kesinlikle evet. Bu si-
lah Türkiye’nin siyasi-askeri çıkarlarına uyar mı? Bu, aşağıda 
açıklandığı üzere hayli şüphelidir.  

Rus Stratejik SAM Sistemleri ve NATO İsimlendirmeleri51

Keir, Giles. Russian Ballistic Missile Defense: Rhetoric and Reality, The US Army Strategic Studies Institute, 2015, p.15.

Can, Kasapoglu. Turkey’s S-400 Dilemma, EDAM, 2017; Can, Kasapoglu and Sinan Ulgen, Is Turkey Sleepwalking out of the Alliance? An Assessment of the F-35 Deliveries 

and the S-400 Acquisition, EDAM, 2018.

IHS Markit Jane’s, S-400, July 2017.

Ibid.

Keir, Giles. Russian Ballistic Missile Defense: Rhetoric and Reality, The US Army Strategic Studies Institute, 2015, pp.15-18.
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Olası bir S-400 alımı Türkiye adına üç önemli alanı etkile-
yecektir. Bunlar harekat tasarısı (CONOPS), uluslararası sa-
vunma işbirliği ve NATO ile silah piyasası boyutlarıdır. 

CONOPS açısından S-400 alımı Türkiye’nin karşı hava ha-
rekatı planlaması ile an itibariyle devam etmekte olan diğer 
uzun menzilli hava ve füze savunma programlarında (EURO-
SAM işbirliği, yerli SAM sistemi Hisar’ın uzun menzilli [U] 
versiyonunun üretilmesine ilişkin çabalar ve yakın zamanda 
açıklanan ‘Siper’ sistemi] doktrinsel bir değişim yaşandığı-
na işaret edecektir. Geleneksel olarak Türkiye’nin karşı hava 
harekatı stratejisi hep hava kuvvetlerinin güçlü savaş filoları 
ve onların havadaki savaş kapasitelerine dayanmıştır. F-16 
filosu bu açıdan merkezi bir rol üstlenmiştir. Fakat mevcut 
karmaşık tehlike alanları ve hava kuvvetlerindeki problemli 
pilot-kokpit oranı56 Türk savunma planlayıcılarını savaş uçak-
ları ve SAM sistemleri arasında (yani hücum ve savunma 
karşı hava harekatı stratejileri arasında) dengeli bir duruş 
benimsemeye itmektedir57. Hatta S-400 alımının yaratabile-
ceği siyasi-askeri sıkıntılar bir kenara konduğunda, hava sa-
vunması planlamasında savaş uçakları ile SAM sistemlerinin 
kombine edilmesi birçok durumda güvenilir bir yaklaşımdır58. 

Her platform ve silah sisteminin kendine has artıları ve eksi-
leri vardır, bu sebeple dengeli bir yaklaşım savaş kapasite-
sini arttırabilir. Savaş uçakları pistlere ve gelişmiş tesislere 
ihtiyaç duysa da, seyyar SAM sistemleri daha az lojistik ta-
leple daha esnek çözümler sunabilmektedir. Bunun yanında 
askeri uçaklar yeterli sayıda uçuş saati ve savaş tecrübe-
si olan yeterli miktarda bir pilot havuzuna da ihtiyaç duyar. 
SAM sistemlerinde ise kuvvet yaratımı daha kolaydır. İlk alım 

ve faaliyet masrafları açısından hava savunma sistemlerinin 
alınması dördüncü nesil ve özellikle beşinci nesil savaş filo-
larının kurulmasından daha ucuzdur. Bunun yanında savaş 
uçakları yüksek riskli bölgelerde SAM fırlatıcılarının peşine 
düşülmesi ve istihbarat-gözetleme-keşif (İGK) faaliyetleri 
yapılması haricinde balistik füze tehlikelerine karşı etkili de-
ğildir (fakat F-35 kendine has kapasitesi sebebiyle bu algıyı 
yakın zamanda değiştirebilir)59. 

Savaşın birçok alanında hayli avantajlı olsalar da SAM sis-
temlerinin işletimsel ve işlevsel kısıtlılıkları da bulunmaktadır. 
Örneğin savaş uçakları tırmanmalar, krizler ve sonuç olarak 
savaşlarda siyasi-askeri karar vericilere daha fazla seçenek 
sunmaktadır. Topografik olarak sıkıntılı cephelerde SAM sis-
temleri “hava erken uyarıyı” şart koşarak uçakları kontrol eder 
(S-400’ün Türk Hava Kuvvetleri’nin AWACS uçaklarıyla ciddi 
bir müşterek çalışma problemi olacaktır). Son olarak SAM 
sistemleri tehlikeli hava sahalarına derin delme, eskort etme 
ve kara saldırısı gibi bazı savaş uçağı işlevlerini yapamaz60.

Sözün özü, Türkiye coğrafi yapısı ve (Ankara’nın ileriye gi-
den stratejisi ve bölgesel tutumu sebebiyle giderek daha da 
sefere dayalı hale gelen) askeri duruşu sebebiyle havadaki 
muharebe düzenini temel olarak SAM sistemleri üstüne ku-
ramazdı. Küçük bir ada ülkesinin aksine Türkiye’nin büyüklü-
ğü ve topografyasına sahip bir ülke hava sahası kontrolünde 
yalnızca karadan havaya füze sistemlerine bel bağlayamaz. 
Buna ek olarak Türk Hava Kuvvetleri’nin stratejik kültürel ya-
pısı uzun zamandır pilota öncelik veren bir anlayışla şekillen-
miştir. Yine de SAM sistemlerinin modern savaştaki kilit rolü 
küçümsenmemelidir61.

S-400 Alımı Türk Savunma Programlarına Ne Katabilir?

 “Temmuz 2016’daki başarısız darbe girişiminin ardından Türk medyası 260’tan fazla pilotun ihraç edildiğini, bunun da pilot-kokpit oranının 0,8:1’e (koltuk başına 0,8 
pilot) düşmesine sebep olduğunu ifade etti. Başarısız darbe girişiminde uçakların düşmanca kullanımı (medya kaynaklarına göre 35 sabit kanatlı ve 37 döner kanatlı 
uçak kullanıldı) ve Hava Kuvvetleri’ne yapılan muhtemel sızmalar muhtemelen Ankara’yı böylesine şiddetli önlemler almaya itti. 
Türk savunma planlayıcıları eskiden askeriyede çalışan sivil havayolu pilotlarını dönüşümlü olarak görevlendirse de baş-ka yollar da denese de (uçmayan personel 
havuzundan kişilere pilotluk eğitimi verilmesi gibi) Türk Hava Kuvvetleri’nin savaş kapasitesinin ciddi şekilde geliştirilmesi gerekmektedir. Doktrinde ve literatürde 
pilot-kokpit oranına yönelik değişik yaklaşımlar bulunmaktadır. Kokpit başına 1,25’lik mürettebat ortalaması genel olarak savaşa uygun ve havada caydırıcı olunması 
için uygun kabul edilmektedir”. Can, Kasapoglu. Turkey’s S-400 Dilemma, EDAM, 2017, p.10.

Can, Kasapoglu. Turkey’s S-400 Dilemma, EDAM, 2017, pp.8-12.

Savaş uçaklarının baskın olduğu ve SAM sistemlerinin baskın olduğu bazı hava savunma kurulumları için bakınız:¬ Michael J. Lostumbo et.al. Air Defense Options 
for Taiwan: An Assessment of Relative Costs and Operational Benefits, RAND, 2016.

Can, Kasapoglu and Sinan Ulgen. Strategic Weapon Systems in the Turkey – Russia – US Triangle, EDAM, January 2019. 

Shangsu, Wu. “Can Surface-to-Air Missiles Replace Fighters in Southeast Asia?“, The Diplomat, February 2017, 
https://thediplomat.com/2017/02/can-surface-to-air-missiles-replace-fighters-in-southeast-asia/, Erişim tarihi: 25 Aralık 2018.

 Can, Kasapoglu and Sinan Ulgen. Strategic Weapon Systems in the Turkey – Russia – US Triangle, EDAM, January 2019.
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Uluslararası savunma işbirliği ve NATO açısından kaynağı 
açık olan göstergeler S-400 alımının yarardan çok zarar ge-
tirebileceği fikrini ortaya koyuyor. Türkiye’nin S-400 alımı ve 
F-35 teslimatıyla alakalı ABD Kongresi’ne sunulan Pentagon 
Raporu’nun gizli olmayan kısmı satışın gerçekleşmesi halin-
de sonuçların Ankara için çok masraflı olabileceğine işaret 
etmektedir. İlk olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan Aralık 2018’de Türkiye’nin alacağı F-35 sayısının 120 
olacağını duyurmuştu62. Cumhurbaşkanının ifadeleri, bilinen 
100 F-35A’ya ek olarak 20 adet F-35B’nin Türk Donanma-
sı’nın yakında piyasaya çıkacak olan amfibi saldırı gemilerine 
yönelik olarak alınacağına işaret ediyordu. Bu doğru olması 
halinde gemileri ‘mini uçak gemilerine’ çeviren stratejik bir 
hamle olabilir. Sözün özü F-35 Türk ordusunun gelecekteki 
kapasitesi açısından önemli bir yere sahip olmaya devam 
ediyor. Bu yüzden bu satışı ya da Türkiye’nin F-35 progra-
mına katılımını tehlikeye atacak herhangi bir hamle ülkenin 
uzun vadeli stratejik planlarına ciddi şekilde zarar verecektir.

S-400 satışının gerçekleşmesi halinde Washington’ın tepkisi 
muhtemelen sert olacak ve Müşterek Taarruz Uçağı mev-
zusunun ötesine de geçebilecektir. Pentagon raporu F-35 
teslimatı dışında CH-47 Chinook ağır yük helikopteri, UH-60 
Black Hawk genel maksat helikopteri ve F-16 Fighting Fal-
con uçak programlarını da içeren geniş kapsamlı ve önemli 

bir portföyün de S-400 alımından etkilenebileceğinin altını 
çizmektedir63. Olası CAATSA (Amerika’nın Düşmanlarına Yö-
nelik Yaptırım Yasası) yaptırımları Türk savunma sanayiine 
ağır bir yük bindirebilir. 

Kara Kuvvetleri’nin döner kanatlı ordu uçak programların-
da bir sıkıntı yaşanması hava harekat kapasitesini olumsuz 
yönde etkileyebilecekken, F-16 bölümündeki tıkanıklıklar 
özellikle Atina’nın F-16 filosu için F-16V Viper standardın-
da modernleşme çabası içinde olduğu bir dönemde daha 
ciddi geri tepmelere sebep olabilir64. Türkiye aynı zamanda 
2. Ordu’nun sorumlu olduğu alandaki hava-kara operas-
yonları ve sınır ötesi operasyonlarında da (2. Ordu, Özel 
Kuvvetlerle desteklenen alt birimleriyle Türkiye’nin Irak ve 
Suriye’deki sınır ötesi operasyonlarındaki ana kuvvet konu-
mundadır) F-16’lara ihtiyaç duymaktadır.  

Hatta, Ankara’nın F-35 teslimatı hakkındaki iyimser hesap-
lamaları, daha çok, Pentagon için, Türkiye’yi projeden çı-
kartmanın onlara oluşturacağı masrafın ağır basacağını 
düşünmelerinden ileri gelmektedir. Bazı Türk şirketleri, kilit 
parçalar da dahil olmak üzere F-35’lerde kullanılan bileşen-
leri imal etmektedir. Bu şirketlerin imalatının toplam değeri 
12 milyar ABD Doları’nı bulmaktadır65. 

Habertürk, https://www.haberturk.com/istanbul-haberleri/17167112-erdogan-f-35ler-yapiyor-amerika-onlardan-bize-de-gelecek-120-tane-onlarin-bile-belli,
Erişim tarihi: 25 Aralık 2018.

The US DoD, FY19 NDAA Sec 1282 Report, Unclassified – Cleared for Open Publication, November 26, 2018.

Jane’s 360, https://www.janes.com/article/79703/update-greece-moves-ahead-with-f-16-modernisation, Erişim tarihi: 9 Aralık 2018.

Robert, Levinson. “Lockheed’s F-35 has a Turkey Problem”, Bloomberg, October 2018, https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-05/lockheed-s-f-35-has-a-

turkey-problem, Erişim tarihi: 9 Aralık 2018.
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S-400 satışının gerçekleşmesi halinde Türkiye’ye karşı ciddi 
bir ters tepki oluşması riskinin kaçınılması gereken derecede 
yüksek olduğu üst düzey ABD savunma yetkililerinin açık-
lamalarınca yakın dönemde açıkça ortaya konmuştur. Pen-
tagon raporunun sunulmasının ardından Savunma Alımları, 
Teknoloji ve Lojistik Müsteşarı Ellen Lord, Reuters’a yaptığı 
açıklamada Türkiye’nin S-400 sistemini alma planının “fazla-
sıyla problemli” olduğunu ifade etmiştir”66. Daha kötü haber 
ABD Hava Kuvvetleri’nin uluslararası ilişkiler yardımcı müs-
teşarı Heidi Grant’ten gelmiştir. Yardımcı Müsteşar Grant, 
Türkiye’yi programdan çıkartmaya yönelik bir karar verilmesi 
halinde bunun F-35 programına “yıkıcı bir etkisinin” olmaya-
cağını belirtmiştir67. Daha önemlisi, Defensenews’ın haberi-
ne göre “Grant 7 Ocak’ta, Savunma Bakanlığı’nın yabancı 
ülkelere yönelik silah sistemi satışının ABD’nin teknolojik 
avantajlarını tehdit etmeyeceğini temin etmekten sorumlu 
ana dairesi olan Savunma Teknolojisi Güvenlik İdaresi’nin 
başına geçecek. Savunma Teknoloji Güvenlik İdaresi’nin 
yöneticisi olarak Grant F-35’lerin Türkiye’ye *ihraç edilip 
edilmeyeceği mevzusunda “daha da aktif bir rol oynamayı” 
beklediğini ifade etti.”68.

En son olarak bu yazının yazıldığı dönemde kritik bir gelişme 
yaşanmıştır. 19 Aralık 2018’de ABD Savunma Güvenliği İş-
birliği Dairesi (DSCA) Kongreyi Türkiye’ye yönelik muhtemel 
Patriot füzesi satışları hakkında bilgilendirmiştir69. Türkiye’nin 
Patriot füzeleriyle olan ilişkisi yeni değildir. Fakat 2009’daki 
bildirinin aksine70 bu kez Washington Ankara için büyük 
önem taşıyan “karşılama” seçeneğini açık tutmuştur. Kongre 
DCSA’nın planlarına 15 günlük boşluk zarfında karşı çıkma-
dığından anlaşma S-400 alımı başta olmak üzere çeşitli zor-
lukların çözülmesi halinde devam edebilecektir.

Önerilen paket 60 PAC-3 MSE (Füze Bölümü İyileştirmesi)  
ve 80 Patriot MIM-104E GEM-T füzesi (Güdümü İyileştirilmiş 

Füzeler) teklif etmektedir71. GEM-T versiyonu Patriot PAC-2 
temelinde geliştirilmiştir. Bu versiyon hava soluyan hedeflere 
karşı daha yüksek etkinlik sağlamaktadır. Balistik füze sa-
vunma kapasitesi PAC-2’den daha yüksek olmakla birlikte 
PAC-3 MSE kadar etkili değildir72. PAC-3 MSE kritik “öldür-
mek için vurma” kapasitesine sahiptir73. Bunun yanında bu 
versiyonun Patriot PAC-3’e göre daha yüksek irtifada faaliyet 
gösterebilmesi (PAC-3 MSE18 için 40km - standart Patriot 
PAC-3’ün kapasitesinin neredeyse iki katı) balistik füze teh-
likelerine karşı dikkate değer bir gelişmeyi işaret etmektedir. 
PAC-3 MSE’nin arttırılmış manevra kabiliyeti ve hızı balistik 
füze savunmasında ciddi avantajlar sağlamaktadır74.

Patriot’ın, özellikle de yeni versiyonlarının S-400’e karşı bazı 
avantajları bulunmaktadır. Patriot ailesi on yıllardır savaş 
bölgelerinde elde edilen tecrübelerle şekillenmiştir. Orta 
Doğu’da İsrail ve Suudi Arabistan bu sistemleri gerçek teh-
ditlere karşı yoğun olarak kullanmıştır. Raytheon ilk savaş 
tecrübesinden beri Patriot’ın 200’den fazla angajman içine 
girdiğini belirtiyor. Son üç yılda Patriot sistemleri 100’den 
fazla balistik füzeyi önlemiştir75. S-400 gerçek çatışma ko-
şullarında mevzilendirilse de bir savaş tecrübesi bulunma-
maktadır.

Buna ek olarak NATO ile uyumlu olan Patriotlar Türkiye’nin ter-
minal safhasındaki balistik füze savunması kapasitesini ittifak 
mimarisine bağlayacaktır. Bu bağlantı atmosfer dışı seviye de 
dahil olmak üzere çok katmanlı bir önleme kapasitesinin bulun-
masını sağlayacaktır. S-400 seçeneğinde ise böyle bir kapasite 
olmayacaktır. Rus SAM sistemi tek olduğu için kısıtlı seviyede 
erken uyarı, takip ve izleme kapasitesine sahip olacaktır. Eko-
nomik kısıtlamaların yanı sıra siyasi ve teknolojik zorluklar sebe-
biyle Türkiye NATO’nun entegre hava ve füze savunma mimari-
sini kısa-orta vadede tazmin edemeyecektir. Bu sebeple S-400 
seçeneği potansiyelini gerçekleştirememeye mahkum olacaktır.

Reuters, https://www.reuters.com/article/us-turkey-usa-lockheed/pentagon-report-on-turkeys-f-35-program-delivered-to-congress-idUSKCN1NK33T,
Erişim tarihi: 9 Aralık 2018.

Defensenews, https://www.defensenews.com/air/2018/12/04/no-devastating-impact-to-f-35-industrial-base-if-turkey-pushed-from-program-air-force-official-says/,

Erişim tarihi: 9 Aralık 2018.

Ibid. *Her ne kadar haber ‘ihracat’ ifadesini kullanmış olsa da Türkiye F-35’leri dış ordu satışı kapsamında değil, üretim partneri olarak alacaktır.

DSCA, http://www.dsca.mil/major-arms-sales/turkey-patriot-missile-system-and-related-support-and-equipment, Erişim tarihi: 25 Aralık 2018.

DSCA, http://www.dsca.mil/major-arms-sales/turkey-patriot-advanced-capability-3-guided-missiles, Erişim tarihi: 25 Aralık 2018.

DSCA, http://www.dsca.mil/major-arms-sales/turkey-patriot-missile-system-and-related-support-and-equipment, Erişim tarihi: 24 Aralık 2018.

IHS Markit Jane’s, Patriot, November 2018.

IHS Markit Jane’s, Patriot, November 2018.

Lockheed Martin, https://www.lockheedmartin.com/content/dam/lockheed-martin/mfc/pc/pac3-mse/mfc-pac-3-mse-pc.pdf, Erişim tarihi: 24 Aralık 2018.

Raytheon, https://www.raytheon.com/capabilities/products/patriot, Erişim tarihi: 24 Aralık 2018.
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Türk savunma planlayıcılarının konuşmaları Ankara’nın aynı 
anda hem S-400 hem de Patriot alımını gerçekleştirmeyi 
tercih edeceğini işaret etmektedir. Fakat ABD’deki mevcut 
siyasi dinamikler ve Pentagon raporu bunu çok zor hatta bel-
ki de imkansız bir seçenek kılmaktadır. Hatta Patriot teklifi, 
Türkiye’nin S-400 alımını tamamlaması halinde ilginç şekilde 
Türkiye’nin CAATSA yaptırımlarına maruz kalma riskini art-
tırabilir. Başkan Donald Trump’ın Kongre tarafından alınan 
yaptırım kararlarına karşı feragat hakkı bulunuyor. Fakat 
yönetim Kongreyi Türkiye’ye yapılacak Patriot satışıyla ilgi-

li beklentiler konusunda bilgilendirdiğinde meclis üyelerini 
aynı zamanda Ankara’nın S-400 anlaşmasının gerçekleşme-
si halinde CAATSA rejimine tabi olacağı yönünde de bilgilen-
dirmiştir76. Fakat Türkiye’nin transatlantik ilişkilerinde yeterli 
Track 1.5 diplomasi kanalı bulunmaması ve Batı’nın önemli 
siyasi-askeri figürlerinin sert söylemleri sebebiyle S-400 ko-
nusu şimdi Türk stratejik topluluğu tarafından bir milli bağım-
sızlık meselesi olarak algılanmaktadır. Bu durumun yalnızca 
rasyonel askeri-teknik açıdan açıklanması güçtür.

Gerçekleştirilmesi durumunda S-400 alımının Türkiye’nin si-
lah piyasasında ciddi bir etkisi olacaktır. Aşağıdaki grafikler-
de gösterildiği üzere SAM sisteminin satışı Rusya’ya önemli 
bir pay verilmesini sağlayacaktır. Moskova’nın savunma or-
taklıklarının, özellikle de geleneksel olarak Batı müttefiki ol-
makla birlikte ABD ile sıkıntılı ilişkileri olan ülkelerle (bunların 
en dikkat çekenleri Körfez devletleri ve Sisi başkanlığındaki 
Mısır’dır) olan ortaklıklarının doğası, askeri ticaret işbirliğinin 
siyasi yakınlaşmalara çevrilmesidir. İran, Irak ve Suriye’yle 
sınırları olan, dolayısıyla, kritik bir NATO ülkesi olan Türkiye, 
Kremlin için çok kazançlı olacaktır.  

Türk ordusunun doktrinsel muharebe düzeninde hava sa-

vunması farklı bir dal olarak organize edilmemektedir. Or-
dunun kısa menzilli, düşük irtifalı hava savunmaları ve do-
nanmanın hava savunma silahları haricinde SAM sistemleri 
genel olarak hava kuvvetlerine aittir.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tüm dalları içinde silah harcama-
sında en fazla pay alanı hava kuvvetleridir (özellikle S-400 
alımı dahil edildiğinde). Türk savunma yetkililerine göre Rus 
SAM sisteminin mevzilendirilme süreci 2019’un Sonbaha-
rında başlayacaktır77. S-400 anlaşmasının tamamlanması 
durumunda Rus savunma sanayii devi JSC Almaz-Antey’in 
Türk silah piyasasında %13’ten fazla tedarikçi payı olması 
beklenmektedir78.

S-400 Alımı Türk Savunma Piyasasını Nasıl Etkileyebilir?

Can, Kasapoglu and Sinan Ulgen. Strategic Weapon Systems in the Turkey – Russia – US Triangle, EDAM, 2019.

Anadolu Agency, https://www.aa.com.tr/tr/vg/video-galeri/s-400lerin-kurulum-calismalarina-ekim-2019da-baslanacak/2, Erişim tarihi: 9 Aralık 2018.

Andrew, Galer. et.al. Turkey: Weapons Production and Procurement 2018 – 2027 Turkish Weapons, IHS Markit Jane’s, March 2018.
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Dala Göre Türkiye’nin Silah Piyasası
(IHS Markit Jane’s’in 2018 - 2027 Öngörüsü dahil)79

Türkiye Silahlarının Tedarikçi Payları80

Andrew, Galer. et.al. Turkey: Weapons Production and Procurement 2018 – 2027 Turkish Weapons, IHS Markit Jane’s, March 2018.

Andrew, Galer. et.al. Turkey: Weapons Production and Procurement 2018 – 2027 Turkish Weapons, IHS Markit Jane’s, March 2018.
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Bu çalışmanın da birazdan değineceği üzere S-400 anlaş-
masını başka alım paketleri izleyebilir. Pantsir kısa-orta men-
zilli hava savunma sistemi bu açıdan olası bir seçenektir. Bu 
yüzden Rusya’nın Türk silah piyasasındaki payı gelecek yıl-
larda artış gösterebilir. 

Bu noktada Rus silah satışlarının siyasileşmiş doğası da dik-
kate alınmalıdır. 2017’de yayınlanmış bir Chatham House 
raporunun da dikkat çektiği üzere:

Silah ihracatlarını geleneksel müşteri tabanlarının ötesi-
ne, Suudi Arabistan, Türkiye ya da Filipinler gibi ülkele-

re taşıyan Rus firmalarının hevesi kuşkusuz bu ülkelerin 
Batı’daki geleneksel müttefikleriyle ilişkilerinin zayıflıyor 
olmasıyla da alakalıdır.  Rusya’nın gelecekte silah ihra-
catçısı olarak göstereceği performans işte bu açıdan 
gerçekten stratejik bir öneme sahip olabilir. Eğer Rusya 
etkisini geleneksel piyasalarının ötesine taşıyabilirse Rus-
ya’nın bu bölgelerdeki genel siyasi etkisinin de artmasını 
bekleyebiliriz. Bu açıdan Rusya’nın silah ihracatını geniş-
letmeye yönelik yoğun girişimlerinin altında yatan sebep 
ticari kaygıların ya da savunma-endüstriyel kompleksi 
Rus ekonomisini modernize etme çabalarının merkezine 
koyma isteğinin ötesine geçiyor olabilir”81.

Uzmanlar, Türkiye’nin savunma modernizasyonu yol hari-
tasında öncelikli alanların hava savunması, elektronik harp, 
havadan erken ihbar ve kontrol ve C4ISR82 uçakları ile radar 
sistemleri olmasını beklemektedir83. Fakat özellikle muhabe-
re, elektronik harp sistemleri ve gelişmiş füze alt sistemle-
rinde büyük teknoloji transferi imkanlarını elde etmek kolay 
değildir. 

Ek olarak ülke sanayiinin gelişmiş teknolojiyi alıp üstünde or-
tak çalışma yapmak istemesi de bir başka kısıtlayıcı faktör 
teşkil etmektedir. Bazı Rus - Hint savunma anlaşmalarında, 
örneğin Su-30MKI ortak üretim vakasında, Yeni Delhi’nin ileri 
teknoloji gerektiren kısımlara yönelik yeterli bir imalat sanayii 
geliştirme ve Rus teknolojisini sindirebilecek yeterli becerikli 
iş gücü bulma konusundaki kısıtlı kapasitesi çeşitli aksama-
ların oluşmasına sebep olmuştur. Bu aksamalar sebebiyle 
Hindistan Aeuronautics SU-30MKI’yı tamamen kendi başına 
üretme hedefini gerçekleştirememiştir84. Bu Türkiye’nin sa-
vunma sanayii için de rasyonel bir sorundur.

Rus - Türk savunma işbirliğinin kapsamı ve limitleri muğlaktır. 
Konu hakkında mevcut olan yazılarda açık bilgi ve profesyo-
nel değerlendirme eksikliği mevcuttur. Yoğun haber akışına 
hızlıca göz atılması objektif bir değerlendirme için yarardan 
çok zarar getirebilir. 

Örneğin Türk basını Türkiye’nin yakın zamanda Su-35 ya da 
Su-57 alımına yönelebileceğini iddia etmiştir85. Bu spekülas-
yonlar bazı uluslararası haber kaynaklarında ses getirmiş, 
bu kaynaklar Ankara’nın F-35 teslimatının başarısız olması 
durumunda Su-57 alımı yapabileceğini ifade etmiştir86. Sput-
nik Türkiye bununla uyumlu olarak büyük bir Su-35 paketinin 
(80 ila 100 arası uçak) Türk savunma sanayii için kazançlı 
seçeneklerle beraber Türkiye’ye teklif edilebileceğini iddia 
etmiştir. Rus haber kaynağına göre bu proje Türk Hava Kuv-
vetleri için Su-57’yi temel alan bir 5. nesil uçağın ortak olarak 
üretilmesini de içine alabilir87.

Hatta F-35 - Su-57 kıyaslaması Türk basın kaynaklarında-

Türk - Rus Savunma İşbirliğinden Beklentiler ve
İşbirliğinin Sürdürülebilirliği

Richard, Connolly and Cecilie Sendstad. Russia’s Role as an Arms Exporter: The Strategic and Economic Importance of Arms Exports for Russia, Chatham House, 
2017. p.28.

Komuta, kontrol, iletişim, bilgisayarlar, istihbarat, gözetleme ve keşif.

Andrew, Galer. et.al. Turkey: Weapons Production and Procurement 2018 – 2027 Turkish Weapons, IHS Markit Jane’s, March 2018.

Yeni Şafak, https://www.yenisafak.com/gundem/s-400den-sonra-su-ucaklari-3344132, Erişim tarihi: 8 Aralık 2018.

Business Insider, https://www.businessinsider.de/us-denied-turkey-f-35s-now-may-buy-russian-su-57-in-a-nato-nightmare-2018-6?r=UK&IR=T,

Erişim tarihi: 8 Aralık 2018.

Sputnik, https://tr.sputniknews.com/rus_medyasi/201811271036355338-rusya-turkiye-askeri-teknik-isbirligi-alani/, Erişim tarihi: 2 Şubat 2019.

Russia Beyond, https://www.rbth.com/defence/2017/03/15/minor-obstacles-hamper-transfer-of-military-technology-from-russia-to-india_720123,

Erişim tarihi: 8 Aralık 2018. 
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ki teknik ve profesyonel savunma yönlendirmesi eksikliğini 
ortaya koymuştur; nitekim Müşterek Taarruz Uçağı yalnızca 
bir stealth uçak olmanın çok ötesindedir. F-35 uçan bir harp 
idarecisi ve ağ-merkezli operasyonların merkezi olarak işlev 
görmek üzere tasarlanmıştır. Tasarım felsefesi hava üstünlü-
ğüne dayalı olan Su-57’nin aksine, F-35 8 milyon satırlık yazı-
lım kodlaması ve ‘bulut tabanlı’ ağ sistemiyle (ALIS - Otoma-
tik Lojistik İstihbarat Sistemi) daha ziyade bir enformasyon 
üstünlüğü unsurudur88. Sözün özü, siyasi meseleler ve en-
vanter planlama meseleleri bir kenara bırakılırsa, (zaten hali-
hazırda üretim sorunları olan) Su-57’nin alımı süper-manevra 
kabiliyeti açısından kilit bir kapasite artışı getirecek olsa da, 
F-35 daha ziyade yüksek durumsal farkındalık, ağ kapasitesi 
ve yukarıda belirtildiği üzere istihbarat üstünlüğüyle alakalı-
dır89. 2016 yılında yayınlanan bir RUSI raporunun da belirtiği 
üzere “F-35’in yazılım mimarisi, güçlü sensörleri, daha önce 
görülmemiş otomatik veri tümleştirme ve analiz kapasitesi ile 
düşük görünürlüğü zamanla daha önce savaş uçakları için 
imkansız olan bazı savaş taktikleri ve seçeneklerinin müm-
kün olmasını sağlayacaktır”90.

Bunun yanında Türk pilotlar ve yer personeli nesillerdir Batı 
uçaklarıyla çalışmaya alışmıştır. Bu tercih yalnızca teknik bir 
aşinalık oluşturmakla kalmamış, aynı zamanda stratejik bir 
kültürel anlayışı şekillendirmiştir. Türk Hava Kuvvetleri’ne ge-

lişmiş Rus uçakları sokarak tektonik bir kaymaya sebebiyet 
vermek, en azından kısa-orta vadede ortaya verimsiz sonuç-
lara sebebiyet verebilir.

Yüksek oranda spekülatif olan Su-57 abartısının aksine Sput-
nik askeri açıdan mantıklı bir haber de yapmıştır ve Nisan 
2018’de Pantsir kısa-orta menzil seyyar hava savunma sis-
temlerini S-400 alımının kapasitesini arttırmak adına Türkiye 
için ‘mantıklı sonraki adım’ olarak nitelendirmiştir. Gerçek-
ten de S-400 Triumf Türkiye’nin NATO uyumlu hava savun-
ma ağından bağımsız, standalone bir sistem olarak alınırsa 
S-400 Triumf yine stratejik silah sistemini düşük irtifalı güdüm 
füzeleri, insansız hava araçları ve SEAD (düşman hava sa-
vunmalarının akamete uğratılması) tehditlerine karşı koruya-
cak katmanlı bir SAM konfigürasyonuna ihtiyaç duyacaktır.
Pantsir S-1 (NATO isimlendirmesiyle SA-22 Greyhound) de-
ğeri yüksek, stratejik hedefleri geniş yelpazede tehlikelerden 
koruma amacıyla geliştirilmiştir. Öte yandan, halihazırda, sis-
temin tasarım felsefesi farklı bir bağlama oturmuştur. Pantsir 
günümüzde taktik tehditler ile mücadele edilmesi ve stratejik 
SAM sistemlerine katmanlı bir derinlik sağlanması amacıyla 
kullanılmakta olup, Tunguska hava savunma sisteminin yeri-
ni almış olarak değerlendirilmektedir91.  Pantsir iki 30mm oto-
matik uçaksavar top ile 12 karadan hava füze (9M335 SAM 
ya da 57E6 SAM seçenekleri mevcuttur) kullanmaktadır.92

EDAM’ın detaylı değerlendirmesi için bakınız: Can, Kasapoglu and Sinan Ulgen. Is Turkey Sleepwalking out of the Al-liance? An Assessment of the F-35 Deliveries 
and the S-400 Acquisition, EDAM, 2018.

Justin, Bronk. Next Generation Combat Aircraft: Threat Outlook and Potential Solutions, RUSI, 2018, pp.7-8.

Justin, Bronk. Maximum Value from the F-35: Harnessing Transformational Fifth-Generation Capabilities for the UK Military, RUSI, 2016, p.10.

CSIS Missile Threat, Pantsir S-1, https://missilethreat.csis.org/defsys/pantsir-s-1/, Erişim tarihi: 8 Aralık 2018.

Sputnik, https://sputniknews.com/analysis/201804271063964243-russian-pantsir-s400-turkey/, Erişim tarihi: 7 Aralık 2018.

IHS Markit Jane’s , Land Warfare Platforms: Artillery & Air Defence – Pantsyr Family, October 2018.
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Sputnik’in Türkiye’nin S-400 Paketinin Neden Pantsir Kısa-Orta Menzilli Hava Savunma Sistemini de İçerebileceğine Dair Haberi ve Analizi93.
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Pantsir serisinin iyi bir ihracat portföyü bulunmaktadır. Ce-
zayir, Vietnam, Suriye gibi geleneksel Sovyet / Rus silah 
müşterilerinin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Suudi 
Arabistan gibi Batı’ya meyilli önemli piyasalar da sistemin 
halihazırda müşterisi olan ya da yakın zamanda müşteri-
si olacaklar arasında yer almaktadır94. Buna ek olarak Rus 
savunma planlayıcıları Pantsir serisini Suriye’deki Hmeymim 
Üssü’nü koruyan SAM konfigürasyonunun bir parçası olarak 
gerçek bir savaş ortamında da konuşlandırmıştır95. Bura-
da sistem iyi bir performans sergilemiştir.  Daha önemlisi, 
6 Ocak 2018’de Rus üssüne yapılan (swarmimg) insansız 
hava aracı saldırısında Pantsir’in modern harpte kilit bir 
avantaj teşkil eden insansız hava aracı karşıtı görevlerde et-
kinliğe de sahip olduğu görülmüştür96. 

S-400 anlaşmasının tamamlandığı ve ilk teslimatların 2019 
sonu itibariyle yapıldığı varsayılırsa, Türkiye ile Rusya ara-
sında bunu takip eden bir Pantsir anlaşmasının olması muh-
temel görünmektedir. Yine de Rus kısa-orta menzilli hava 
savunma sistemlerinin yakın zamanda Hindistan’da kazançlı 
bir ihaleyi kaybetmiş olabileceği akıllardan çıkartılmamalıdır. 
2018’in sonundaki denemelerde Güney Kore’nin K30’unun 

Rus Pantsir ve Tunguska-M1’den daha iyi performans gös-
terdiği yönünde haberler çıkmıştır97. Şimdilik savunma med-
yası kaynaklarına göre Moskova Yeni Delhi’nin son kararını 
Güney Kore hava savunma sisteminden yana vermemesi 
için Hindistan’da lobi faaliyetlerinde bulunmaktadır98.

Son olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
Türk basınına verdiği bir röportajda Rusya’ya gelecekteki 
S-500 sistemleri için bir ortak üretim anlaşması önerdiğini 
ifade etmiştir99. Sputnik, teklifi bir Rus savunma uzmanının 
yorumlarına ithafen “egzotik” olarak nitelendirmiştir100. He-
nüz envantere girmemiş olan S-500 kapsamlı bir balistik füze 
savunma sistemi olarak işlev görmesi adına tasarlanmıştır. 
Bu sebeple S-400’ün yerini alması değil, onunla uyumlu ola-
rak çalışması amaçlanmıştır. S-500’ün nükleer başlıklı kıtala-
rarası balistik füzeler de dahil olmak üzere geniş yelpazede 
hedefleri olacaktır101. Bazı araştırmalar, S-500’ün, (alçak yö-
rüngeli) uydular ve hayalet uçaklara karşı da kabiliyet sahi-
bi olacağını ifade etmektedir.102 Bu yüzden S-500 jeopolitik 
anlamda oyun-değiştirici bir stratejik silah sistemi olacaktır. 
An itibariyle S-500’e yönelik bir Rus-Türk ortak üretim girişimi 
pek de yüksek bir ihtimal gibi görünmemektedir.  

Ibid.

Ruptly, https://www.youtube.com/watch?v=aJpKJ--ZPq8, Erişim tarihi: 8 Aralık 2018.
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Sputnik, https://tr.sputniknews.com/savunma/201806141033864145-rus-uzman-cumhurbaskani-erdogan-s500-teklifi/, Erişim tarihi: 10 Aralık 2018.

Keir, Giles. Russian Ballistic Missile Defense: Rhetoric and Reality, The US Army Strategic Studies Institute, 2015, pp.21-23.
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Türk - Rus savunma ortaklığının geleceğini değerlendirmek 
kolay değil. Siyasi, askeri-stratejik, savunma planlamasına 
yönelik, diplomatik alanlarda birbiriyle ilişkili birçok para-
metre bulunuyor. Her faktör diğerlerini, bir ‘karmaşık sistem 
halinde’ birçok farklı şekilde etkiliyor. Bunun yanında Ankara 
ile Moskova’nın ikili ilişkilerinin gidişatı son yıllarda ciddi dal-
galanmalar geçirdi. Bu durum, öngörüde bulunmayı ciddi 
şekilde zorlaştırıyor.

Ancak ortada açık gerçekler var. Öncelikle stratejik savunma 
silah sistemlerinin Türkiye’nin ciddi eksikliklerini gidermesi 
gereken bir alan olduğu aşikar. Buna ek olarak, daha önce 
belirtildiği üzere Türk Hava Kuvvetleri’ndeki sıkıntılı pilot-kok-
pit oranı daha dengeli bir hava savunma anlayışını gerekli 
kılıyor. Bu açıdan Ankara’nın bir yandan stratejik hava sa-
vunması kapasitelerini geçici tedbirlerle iyileştirmesi, bir 
yandan da yerli sanayi kapasitesi inşa etmek için orta-uzun 
vadeli planlamaya yatırım yapması gerekiyor. Rus savunma 
sanayii kayda değer şekilde SAM sistemleri kategorisinde 
hayli yetkin konumda. 

Güvenilir bir savaş tecrübesi olmasa da (ya da Batı stan-
dartlarında şeffaf test sonuçları), literatürde, S-400’ün kulla-
nıcılarına, güçlü bir caydırıcı unsur oluşturacağı genel olarak 
kabul görmektedir. Türkiye’nin özelinde sistem, entegre bir 
mimari olmadığından balistik füze savunmasında sınırlı ka-
lacaktır. Ancak sistem, siyasi sonuçlar bir kenara bırakılırsa 
askeri açıdan güçlü hava savunma kapasitesi sunabilir.  

Öte yandan, S-400 anlaşmasının belli bir bedeli de var. Sa-
vunma alımları, özellikle de stratejik silah sistemi paketleri, 
gerçekleştikleri bağlam ya da uluslararası ilişkilerdeki orta-
ma atıfta bulunulmadan doğru şekilde değerlendirilemez. 
Buna ek olarak, bu spesifik meselede bir NATO üyesi, ittifa-
kın en önemli rakibinden bir stratejik savunma sistemi satın 
alacak olup, bu sistemin NATO’nun askeri sırlarını tehlikeye 
atma riski neredeyse kaçınılmazdır. Birçok sebepten dolayı 
transatlantik ittifak ve Rusya Federasyonu gergin bir dönem-
den geçmektedir. Bir Rus stratejik SAM sistemi almak NA-
TO’ya uyumlu bir radar ve sensör altyapısına sahip önemli 
bir NATO kanat ülkesi için halihazırda zaten ideal değildir. 
Bu alımın Moskova’nın Ukrayna’da açık bir taarruz halinde 
olduğu, bu ülkenin topraklarının bir kısmını ilhak ettiği ve NA-
TO’nun doğu kanadında hibrit savaş girişimlerinde bulun-
duğu bir kriz döneminde gerçekleşecek olması Türkiye’nin 
NATO’daki pozisyonunu tehlikeye atacaktır.  

Daha önce belirtildiği üzere Pentagon’un Türkiye’nin S-400 
alımı ve F-35 teslimatının kaderiyle ilgili ABD Kongresi’ne 
verdiği raporun gizli olmayan versiyonu ciddi ikazlar içer-
mektedir. Eğer Washington muhtemel olduğu üzere Anka-
ra’yı bu tip bir satın alma işleminden dolayı cezalandırmayı 
kararlaştırırsa, alacağı önlemler Müşterek Taarruz Uçağı tes-
limatlarının çok ötesine geçen ciddi sonuçların ortaya çıkma-
sına sebep olabilir. Bazı kilit savunma projeleri etkilenebilir. 
Bu, en azından on yıllık bir süre zarfında, Rusya da dahil 
olmak üzere başka bir alternatif tedarikçinin hızlıca karşıla-
yamayacağı ciddi bir kapasite açığına sebebiyet verebilir.

Eğer Türkiye S-400 anlaşmasını tamamlarsa, Sputnik’in iddia 
ettiği gibi Pantsir serisine yönelik bir alımın bunu izlemesi 
muhtemeldir.  Bu potansiyel satış dışında Türk-Rus askeri iş-
birliğine yönelik herhangi başka bir tahminde bulunmak spe-
külatif olacaktır. Yine de taraflar arasında yeni projeler müm-
kün olabilir. Bunlara örnek olarak Moskova’nın Türkiye’den 
geçici önlem olarak kısıtlı sayıda taktik silahlı insansız hava 
aracı alma isteği ya da Ankara’nın Rusya’dan kısıtlı sayıda 
gelişmiş MANPADS alma isteği sayılabilir. 

S-400 anlaşması potansiyel sonuçları sebebiyle bir NATO 
ülkesiyle NATO üyesi olmayan bir ülke arasındaki bir silah 
anlaşmasından ötedir. 2019 Türkiye’nin transatlantik bağ-
larında ciddi bir kopmaya sebep olabilir. Böyle bir gelişme 
Moskova için S-400’e konan herhangi bir fiyat etiketinden 
çok daha kazançlı olacaktır. Bu bölümde birkaç kez açık-
landığı üzere F-35 bir koalisyon harbi (coalition warfare) 
değeridir. Türkiye’nin bu gelişmiş savaş uçağından mah-
rum bırakılması Türk Hava Kuvvetleri’nin gelecekteki NATO 
operasyonlarından kısmen izole edilmesi anlamına gelecek-
tir. Bunun yanında, eğer S-400 alımı CAATSA yaptırımlarını 
devreye sokarsa bu durum Türk stratejist çevrelerinde çok 
olumsuz şekilde yankılanabilir. Eğer Ankara ABD tarafından 
F-16 filosunu ve alınması öngörülen F-35 filosunu sert şekil-
de vuracak bir biçimde yaptırıma uğrarsa, Kremlin ‘güvenli 
alternatif’ rolünü oynayabilir; ancak Kremlin de Türk Hava 
Kuvvetleri’ni kısa sürede yeterince destekleyemeyecektir. 

Türkiye daha önce de NATO dışı seçeneklere yönelmişti. 
Bu açıdan en dikkat çekici örnekler İsrail ve Güney Kore idi. 
Seul, Türk savunma sanayii için kilit bir partner olmayı sür-
dürmektedir.  Son zamanlarda Ukrayna da çekici bir NATO 
dışı savunma partneri olarak öne çıkmıştır. Fakat bu aktörler 
öyle ya da böyle Batı güvenlik mimarisine bağlıdır. Rusya ise 
Batı için en önemli sorun olmayı sürdürmektedir. Bu yüzden 
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Ankara’nın Moskova’yla kurduğu savunma ortaklığı transat-
lantik topluluğunun gözünde kabul edilebilir bir NATO dışı 
seçenek değil, NATO karşıtı bir seçenek olarak görülebilir. 

Bu noktada problem, ya da problemin önemli bir kısmı, Tür-
kiye’nin Track 1.5 ve Track 2 diplomasi kapasitesi açısından 
büyük eksikliklerinin olmasıdır. Türk yönetimi an itibariyle 
açıkça geleneksel diplomatik kanalları geçerek NATO çev-
relerinin tepkilerini tahmin etme kabiliyetlerine sahip değildir. 
Ankara, S-400 alımının CAATSA yaptırımlarını ‘etkileyebile-
ceğini’ bilse de riskin ne kadar ciddi olduğunu ve CAATSA 
yaptırımlarının ne kadar sert olabileceğini tam olarak kestire-
memektedir. Türkiye’de bu konuları gündeme getirebilecek 
ve bu tarz bir kararın artılarını ve eksilerini ortaya koymak için 
kapsamlı analizler yapabilecek çok az düşünce kuruluşu bu-
lunmaktadır. Hatta geleneksel olmayan diplomasi kanalları, 
Ankara’nın askeri politikasını koruması, değiştirmesi için ge-

reklilik arz etmektedir. Daha kritik olan ise S-400 meselesinin 
Türkiye’de egemenlik tartışmaları kısır döngüsünü tetiklemiş 
gibi görünmesidir. Türk kamuoyu ve siyasi elit, savunma 
alımına Batı tarafından yapılan itirazları Türkiye’nin egemen 
milli savunma kararlarına doğrudan bir müdahale olarak al-
gılamaktadır. İlginç şekilde bir Rus SAM sisteminin herhangi 
bir teknoloji transferi ya da ortak üretim seçeneği olmaksızın 
alınması garip bir vatanseverlik göstergesine dönüşmüştür. 
Kuşkusuz NATO’nun ve ABD’nin önde gelen siyasi-askeri 
figürlerinin tehditkar konuşmaları da bu olumsuz algıyı kon-
solide etmiştir. Tarafların birbirlerini anlama konusundaki 
başarısızlığı, Türkiye’nin transatlantik ilişkilerinde diyaloğun 
sağırlaşmasına sebep olmuştur. İşte bu yüzden S-400 yal-
nızca bir SAM sistemi alımı değil, NATO, Rusya ve Türkiye 
arasında bir jeopolitik test niteliğinde. Ankara’nın başlangıç-
taki amacı bu olmasa bile...     
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