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Başbakan ne zaman İsrail’e, Fransa’ya, AB’ye efelense hep bu söz aklıma gelir: Ateş olsan cirmin 
(hacmin) kadar yer yakarsın... Tam da “biz Ortadoğu’da önemli aktörüz”, “AB bizsiz küresel aktör 
olamaz” havalarındayken Libya meselesinde düştüğümüz duruma bakın... 

ABD’nin başını çektiği bir sistemin, yeni bir dünya nizâmı kurmak için doğrudan ve pervasızca, 
kaba güce başvurduğu bir dönemde biz hangi gücümüze dayanarak sağa sola horozlanıyoruz, 
dayılanıyoruz, bilmiyorum. Açıkça belli ki, o kaba gücün ardında askerî güç var; o gücü besleyen 
ekonomik güç ve teknoloji gücü var. Ya bizim? 

Dişlerini geçirebildikleri her ülkede hegemonyalarını kurma peşinde olanların ve bunun için kaba 
güce başvuranların elbette savunulacak bir yanları olamaz. Karşınızdakiler, Ortadoğu’nun, 
Libya’nın petrolüne bütünüyle el koyabilmek için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. 
Ekonomik çıkarları için feda etmeyecekleri hiçbir insanlık değeri de yok. Elbette buna karşı durmak 
gerekir. Ama karşı duranın da ardında bir güç olmalı. Hem bu güç yok hem de “Allah’ın günü”, 
önümüze çıkana efeleniyoruz. Kim bizi ciddiye alır? 

Tesadüfe bakın ki, tam şu Libya meselesinde yine böyle esip gürlerken ‘gerçek gücümüz’ yeniden 
ortalığa dökülüverdi. Haber 25 Mart günlü yayın organlarında yer aldı: “Türkiye'nin Amerika'dan 
almayı plânladığı, 16 milyar dolarlık 100 adet F-35 savaş uçağı ihalesini ertelemesinin nedeninin 
Amerika'nın uçaklara ait uçuş kodlarını ve yazılım bilgilerini vermek istememesi olduğu öğrenildi. 
...Uçuş kodlarına sahip olmadan uçaklara tam anlamıyla hâkim olunamıyor. Kodlara sahip olan, 
uçakları dışarıdan yönlendirebiliyor. Yani uçakları etkisiz hâle getirebiliyor...” (CNN Türk ve 
diğerleri.) 

Haberin devamından öğreniyoruz ki, Başbakan Erdoğan'ın da katıldığı Savunma Sanayii İcra 
Komitesi toplantısında Genelkurmay Başkanı Koşaner, "Bu iş F-16'lara benzemesin." uyarısında 
bulunmuş. Biliyorsunuz, “Türkiye'nin 80'li yıllarda ABD'den satın aldığı F-16 savaş uçakları çok 
tartışılmıştı. Söz konusu uçaklardaki yazılım kodlarını ABD yine bugünkü gibi Türkiye'ye vermeyi 
reddetmişti. Uçakların tüm dost-düşman tanımlamaları ABD'nin kontrolündeydi. Türkiye şimdi, F-
16'lara millî yazılım yüklenmesi için çalışmalarını sürdürüyor[!]” 
F-35 ihalesiyle ilgili sorun yeni ortaya çıkmış değil. 2008 yılında Meclis’te konuyla ilgili 
görüşmeler yapılırken yetkililer uyarılmıştı. Emekli büyükelçi ve CHP İstanbul milletvekili Şükrü 
Elekdağ, “projeyle ilgili ciddî bir yazılım sorununun bulunduğuna” işaretle şunları söylemişti: 
"Savaş uçaklarını düşmanın radarlarına ve silahlarına karşı koruyan sistem, bu uçakların sahip 
oldukları elektronik karşı önlem veya elektronik harp sistemleridir. Yazılım kodları da bu 
sistemlerin beynini oluşturuyor. Uygun yazılım kodlarıyla donatılmadan, bir savaş uçağının 
düşman füzelerini zamanında teşhis etmesi ve buna karşı anında önlem alması mümkün değildir. 
Türkiye savaş uçaklarının yazılım kodlarıyla ilgili ABD ile dört kez sorun yaşadı. F-16'larda bunu 
gördük, savaş helikopterlerinde gördük... Türk tarafı hep Amerika’nın bu politikasının bir süre 
sonra değişeceği hayaliyle yaşadı. Fakat, 1986’dan bu yana 22 yıl geçmiş olmasına rağmen 
Amerika’nın politikası değişmedi ve Türkiye de bu sorunu halledemedi." 

22 yıl az zaman değil; halletmeliydik. Çok daha öncesinden başlayarak, ulusal savunma sistemimizi 
kendi sanayi ve teknoloji gücümüze dayandırmalıydık. Ülkenin başbakanı ‘yeni Osmanlıcılık’ gibi 
boş, emperyal hayaller peşinde koşarken sağa sola efelensin diye değil elbette... Bulunduğumuz 
coğrafyada, lâisizm ve demokrasinin gerçekten özenilecek bir örneği olarak ulusal varlığımızı 
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sürdürebilmenin ve yine bu coğrafyada âdil ve kalıcı bir barışın tesisine gerçekten katkıda 
bulunabilmenin güvencesi olarak bunu yapmalıydık... 
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