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Yaşlılık ve F-35 Olayı 
Prof. Dr. İsmail Tufan 

 

Olaya gerontolojik açıdan bakıyorum. Olay, ABD’nin Türkiye’ye savurduğu ipe sapa gelmez 

tehditlerdir. Bunun gerontoloji ile alakası nedir, diye soranlara, şu kadarını söyleyeyim: 

Çocuklarımız ABD’nin tehditleri altında yaşlanmamalıdırlar. Bizim kuşak ise şansını 

kaybetti. Amerikan’ın oyunlarının kurbanı oldu bizim kuşak. Ya ABD hayranı ya da ABD 

düşmanı olabildik!  

Yeni nesillerin ne hayranlığa ne de düşmanlığa eğilimi olmalıdır. Bunu da ancak özümüze 

yönelmekle başarabiliriz. Özümüz nedir? Kendi bilgimiz, kendi teknolojimiz, kendi 

ekonomimiz, kendi ordumuz, kendi kültürümüz, kendi toplumumuz, kendi insanımız! Bunu 

başarırsak, Amerika’dan gelen çatlak seslere aldırış etmez, kendi işimize bakarız.  

Trump, bu oyunda sadece zavallı bir figüran. Tıpkı diğerleri gibi. Obama’yı da gördük! ABD 

devlet başkanlarının isimleri önemli değil. Onların Türkiye üzerindeki emelleri ve emellerine 

erişmek için kurguladıkları oyunlardır. Bizim çocuklarımız artık bu oyuna gelmemeyi 

başarmalıdır.  

Geçen gün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a meslektaşı ABD Savunma Bakan Vekili 

Patrick Shahanan mektup göndermiş. Ya Rusya’dan alacağınız S-400’lerden vazgeçin ya da 

F-35’leri unutun mahiyetinde bir tehdit mektubu. İşbirliğimiz zedelenirmiş, ekonomimiz zarar 

görürmüş, işsizlik artarmış, uluslararası ticarette kayba uğrarmışız. Bir de kılıf uydurmuş 

tehditlerine: “ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası” 

kapsamında bu tehditleri savuruyormuş.  

Türkiye’nin bildiğim kadarıyla hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası yok, ama 

Türklerin hasımlarıyla her zaman mücadele edebilen yetenek ve becerileri, olanakları ve gücü 

vardır. Dolayısıyla Atlantik’in ötesindeki çöplükten yayılan ve Anadolu topraklarını saran pis 

kokulara karşı da muhakkak yapabileceği bir şeyler vardır.  

İnsanın sadece burnunu rahatsız etmiyor, aynı zamanda beynini de meşgul ediyor. Amerika 

bizi karanlığa taşımak ve orada bırakmak istiyor. Fakat unuttuğu veya bilmediği bir şey var: 

Türkler, karanlıkta daha iyi görürler. Ülkemizin üzerine ne zaman karanlık çöktüyse, işte o 

dönemlerde her şeyi daha iyi görebildik. Temel özelliğimiz karanlıklardan kormamamızdır. 

Buna karşın ABD’nin en büyük korkusu karanlıkta kalmaktır. Elinden enerjiyi alın, ABD 

birkaç yıl içinde kaos ülkesine dönüşür. ABD’nin korktuğu tek şey bu değildir. ABD’nin 

ürktüğü karanlıkların sayısı çoktur.  
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NATO müttefikine bak! Bir papazı kurtarmak için çullanmıştı ülkemizin üzerine. 15 

Temmuz’u bu nesil unutmayacaktır. Darbeyi yapanlara kol kanat geren ABD pilotlarımızı  

F-35 eğitim programından çıkarmış.  

Bana göre “çıkarma” sırası Türkiye’ye geldi. Pilot olayı çocuklarımızın daha iyi koşullarda 

yaşlanması açısından çok iyi bir fırsat. ABD’ye “cami duvarına işeyen köpek” misali bir ders 

verebiliriz. F-35’leri bırak, S-400’lerin yanı sıra Rusya’dan yeni uçak satın al ve ABD’yi de 

Türkiye’den çıkart! ABD denilen kansere vur neşteri, olsun bitsin. Nasıl olsa adam olmaya 

niyetli değiller. Dolayısıyla ABD’yi İncirlik’ten sepetlemenin tam zamanı. Çocuklarımız, 

ABD etkisinin sıfırlandığı bir Türkiye’de yaşasın ve yaşlansın.  

 


