
 

  Soru Cevap 
Türkiye’nin Rus Savaş Uçağını Düşürmesinin Yankıları! 

Soru: 
Benim sorum, Rus savaş uçağının Türk jetleri tarafından düşürülmesinin yankıları hakkında olacaktır: 

Bu, Suriye hava sahasında hava kuvvetlerinin operasyonlarının artmasına yol açar mı? Operasyonlar Türk 
hava sahasına kadar uzanır mı? Teşekkür ederim. 

 Cevap: 
1- Suriye hava sahasına gelince, 
- Hava operasyonlarının artmasından amaç, Suriye hava sahasında dolaşan savaş uçaklarının, 

insan, ağaç ve taş demeden her yeri bombalamaları kastediliyorsa, bu zaten oluyor. Jetler, bu 
konuda hiçbir çabayı esirgemiyor... 

- Yok, saldırıların artmasından amaç, bu uçakların, kendi aralarında çatışması ve havada it 
dalaşına girmeleri kastediliyorsa, bu, en azından yakın gelecekte pek mümkün gözükmüyor. 
Bunun nedenini, 11 Ekim 2015 tarihli bildiri ve 18 Kasım 2015 tarihli soru cevapta belirtmiştik. 

2- Krizin Türk hava sahasına kadar uzanmasına gelince, muhtemelen sen Rusya ile Türkiye 
arasında hava savaşı olacak, yani Rus savaş uçakları, düşen Rus uçağına bir misilleme olarak Türk 
savaş uçaklarına saldıracaklar demek istiyorsun... Bil ki aşağıdaki nedenlerden dolayı en azından 
öngörülebilir gelecekte bu pek olası değildir: 

-Rus hava kuvvetlerinin Suriye operasyonları, Amerika ile varılan anlaşma kapsamındadır. 
Türkiye’deki mevcut iktidar, Amerikan yanlısıdır ve dolayısıyla Amerika’nın yaptığı bir anlaşmayı 
ihlal edemez... 

-Böyle bir anlaşma varlığına dair deliller, ispatı gerektirmeyecek kadar açıktır. Onları yukarıda 
bahsedilen bildiri ve soru cevapta detaylıca açıkladık. Putin, 24 Kasım 2015’de Soçi’de basına 
yaptığı açıklamada, uçağın düşürülmesi olayını “sırtımızdan hançerlendik” diyerek ortada bir 
anlaşma olduğunu belirtti. [24.11.2015 Radio Siwa] Bu açıklama, ortada bir anlaşmanın olduğu ve bu 
anlaşmanın ihlal edildiği anlamına gelir... 

-Büyük olasılıkla uçak, Türk siyasi liderlerin talimatıyla değil, Erdoğan’dan farklı siyasi 
hedefler güden ve sınırda Türkmen kardeşlerinin Ruslar tarafından bombalanmasını içine 
sindiremeyen Türk ordusu içindeki bazı komutanların emriyle düşürülmüştür.  

Bunu Başbakan Davutoğlu’nun yaptığı açıklamaların satır aralarında açıkça görmek 
mümkündür: “Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türk hava sahasını ihlal eden uçaklara dönük olarak Silahlı 
kuvvetlerimizin anında gösterdiği tepkiyi bu çerçevede ele almak lazım, diye konuştu.” [24.11.2015 Radio Siwa]  

- Rusya, muhtemelen Türk hükümetinin, güvenlik protokolünü ihlal etmediğinin farkındadır. 
Rus uçakları, daha önce de Türk hava sahasını ihlal etmişti. Ama Türk hükümeti, hava sahasını 
ihlal eden Rus uçaklarına gerekli uyarıları yaparak engel olmamıştı. Rusya, düşürülen uçağın 
hükümetinin emriyle değil, bazı askeri komutanların talimatıyla olduğunu biliyor. Bu, telafi 
edilebilir. Dolayısıyla Rusya ile Türkiye arasında savaş, pek olası gözükmüyor... Muhtemelen uçak 
krizi, ticari veya diplomatik ilişkiler, arabuluculuk veya uçağın düşürüldüğü bölgelere yönelik 
Rusya’nın hava saldırıları daha da yoğunlaştırması ya da benzeri imaj kurtarıcı siyasi yollarla 
çözümü kavuşturulacaktır. Bu konuda Amerika, özellikle Türk ordusunun zaptı rabt altına 
alınmasında önemli rol oynayabilir... Ayrıca Amerika, uçağın nerede ve nasıl düşürüldüğüne 
ilişkin bir açıklama yaparak her iki tarafı tatmin edici bir çıkış yolu da bulabilir. Dün 24 Kasım 
2015’de ABD’li bir yetkili, “Washington, Türk hava sahasını ihlal eden Rusya uçağının Suriye içinde 
vurulduğunu söyledi. Jet uçağının sıcaklık izinin tespit edilmesiyle bu kanıya vardıklarını ifade etti.” 
[25.11.2015 Deutshe Welle] Görüldüğü gibi Amerika, her iki tarafın gönlünü de hoşnut tutmaya çalışıyor.  

- Cevapta da belirttiğimiz gibi “en azından yakın gelecekte” yani öngörülen verilere göre bu 
böyledir dedik. Aksi takdirde siyasi eylemler paralelinde askeri operasyonlar da devreye girerse, o 
zaman olayların tansiyonu artar ve tahmin edilemeyen sonuçlara yol açar... 

 - Son olarak diyoruz ki İslami bir ülkede dahi olaylar ve bunların sonuçlarının sömürgeci 
kâfirler ve onların ajanlarının kontrolünde olması ne hazindir! Ancak günler, gelip geçicidir. 
Allah’ın izniyle bu, çok fazla uzun süremeyecektir. Hilafetin nuru, İslam ülkelerini hatta dünyanın 
her köşesini aydınlatacaktır. İslam düşmanlarını ülkelerine hapsedecektir... Tabii ülkeleri kalırsa. 

  “Onun verdiği haberin doğruluğunu bir zaman sonra çok iyi 

öğreneceksiniz.” [Sad 88] 
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