Silah silahtan üstündür

Suudi Arabistan’ın önemli bir rafinerisi silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vuruldu ve önemli
hasar meydana geldi. Eylemi Yemen’de Suudilere karşı savaşan Husiler üstlendi ama inanan
olmadı. Yemen ile vurulan rafineri arasında 1000 kilometre bulunuyor. Bu uzun mesafeyi yedi
kadar olduğu tahmin edilen SİHA’ların görülmeden geçmesine ihtimal verilmiyor. Dünyanın her
tarafı uzayda sayısını bilmediğim kadar uydu tarafından sürekli taranıyor, fotoğraflanıyor ve
1000 km
. uzaktan kalkıp gelen bu araçları gören olmuyor.

SİHA’ların daha yakın mesafeden kalktıkları ve ek olarak küçük füze de kullanıldığı tahmin
ediliyor. Parmaklar fail olarak İran’ı gösteriyor. Kanıtlanamıyor ama önemli teknik bilgi gerektiren
bu eylemi Husilerin yapmış olması mümkün görülmüyor.

İran ile Suudi Arabistan’ın yıllardan beri düşman oldukları ve Yemen’de ikisi arasında vekalet
savaşı sürdüğü biliniyor.

Burada asıl önemli olan başka bir sorudur.

Suudi Arabistan dünyada silaha en çok para harcayan ülkedir. Topraklarında ABD’nin Patriot
füzeleri vardır ama yine de bu saldırı durdurulamamıştır.

Demek ki silaha büyük para yatırmak, yeni çıkan her silahı almak, kesin korunma için yeterli
olmuyormuş.

Her silahın eksik tarafı bulunuyor, bunu kapatan yeni bir silah yapılıyor, derken karşı taraf daha
iyisini yapınca bu model ıskartaya çıkıyor, yeni model yapılıyor ve bu böyle sürüp gidiyor.
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Suudi Arabistan’daki durumu bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Rafinerinin vurulması kadar
Patriot füzelerinin saldırıyı önleyememesi de dikkat çekti.

Böylece ABD’nin son savaş uçağı F-35 ile Rusya’nın SU-57’si arasındaki üstünlük yarışması
kızışmış oldu. Sonucun ne olacağı şimdiden bellidir; her iki taraf da çok sayıda sipariş alacaktır.
Türkiye ikisini birden almak istiyor ama Rusya’nın satacağını sanmıyorum.

SU-57 değişik yönlerden F-35’ten daha iyi gibi görünüyor. Daha çok silah taşıyabiliyor, hızı
daha yüksek, menzili de daha uzun. İki uçağın da özelliği radara yakalanmamalarıdır. Radar
dışarıya elektromanyetik dalgalar yayar, bunlar bir cisme çarpıp geri döndüğünde radar
ekranında o cismi görürsünüz. Eğer cismin yüzeyi bu dalgaları yansıtmıyorsa, ekranda da bir
şey göremezsiniz. Savaş uçağını veya başka bir silahı bu madde ile kapladığınız zaman radara
görünmez.

Ortadoğu’daki savaşlarda sadece silahlara bakmamak gerekir, açıklanmayan başka işler de
vardır.

İsrail ikide bir Suriye’deki hedefleri bombalar. İsrail’e göre bunlar İran ordusunun ülkede yaptığı
yığınaklardır. İsrail İran’ın Suriye ile ortak sınıra yaklaşmasını istememektedir.

Suriye’de Rus hava savunma sistemi var ama bu sistemin İsrail uçaklarına karşı harekete
geçtiğini şimdiye kadar görmedik. Türkiye Afrin’i bombalarken Rusya’dan “olur” almıştı, başka
türlüsü mümkün değildi. İsrail ise görünürde “olur” almıyor ama arada başka bir anlaşma olduğu
da muhakkaktır.

Bir ihtimal Rusya da İran’ın Suriye’de iyice yerleşmesini istemiyor.

Her durumda görülen silahlanmanın, daha fazla silahlanmanın, daha da fazla silahlanmanın
sonunun olmadığıdır.
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