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Tanklar Günümüz Çatışma Ortamında 
Gereksiz Hale mi Geldi?

Yıl 1996
Sovyetler Birliğinin dağılması-
nın üzerinden henüz birkaç yıl 
geçmişti. Ankara Zırhlı Birlikler 

Okulu’nda bir Türk tankının üretilme-
sine yönelik çalışmalara başlayalı bir-
kaç ay olmuştu. Organizasyonlar yapı-
lıyor, ciddi bir şekilde Milli Tank Projesi 
oluşturulması doğrultusunda inisiyatif 
gösteriliyordu. Tarihteki kahraman sü-
varilerimizin (atlı birlikler) günümüzdeki 
versiyonu olarak bilinen tank sınıfının 
cefakâr personeli bu çalışmaları coş-
kuyla karşıladılar. Cumhuriyetin ilk dö-
nemlerinde Rus, Fransız, İngiliz; daha 
sonrasında ise Amerikan ve Alman 
tankları kullanan tank sınıfı personeli 
artık yeni, azami milli imkanlarla üreti-
lecek tek tip tankla görev yapmanın 
mutluluğunu yaşayacaktı. O zaman 
tank filomuzu oluşturan 7 farklı çeşit 
tankın bakımı, onarımı, lojistiği, eğitimi, 
mühimmatı, yakıtı vb. birçok şey birbi-
rinden farklıydı. Ve bu farklılık, sınıf per-
sonelini taktik eğitimlerden çok, teknik 
ve tankı ayakta tutmaya çalışacak 
bakım eğitim ve uygulamaları ile meş-
gul etmekteydi.

Türkiye’de bu çalışmalarımızın başlatıl-
dığı dönem, dünyada ve özellikle de 
batıda, orduların ve silah sistemlerinin 
azaltılmasına yönelik çalışmaların baş-
ladığı bir zaman dilimini ifade ediyor-
du. Almanya başta olmak üzere Sov-
yet tehdidinin ortadan kalktığını gören 
batı ülkeleri, SSCB’yi tehdit olarak alan 
yaklaşımlardan sıyrılmaya başlamışlar, 
tanklarını elden çıkartmaya koyulmuş-
lardı. Büyük tank üreticilerine yeni tank 
siparişleri kesilmiş, bu fabrikalar büyük 
bir ekonomik krizle karşı karşıya bırakıl-
mıştı. İşte böyle bir ortamda, başlayan 
Milli Tank Projesi çalışmaları ve daha 
sonra 1000 tank üretme hedefli proje 
tanımlaması dünyadaki tank üretici-

lerini de hareketlendirdi.  Evet milli bir 
tank hedefiyle yola çıkmıştık, ama eli-
mizde bu hedefin altını doldurmaya 
yetecek donanımımız mevcut değildi. 
Türkiye, başlangıçta teknik destek al-
mak mecburiyetindeydi. Bu maksatla, 
tank ihtiyacının karşılanması için Milli 
Üretim, Ortak Üretim ve Satın Alma 
olacak şekilde kademeli üç ayrı mo-
del benimsendi. Milli üretim tek başı-
na da olsa başlamalı, sorun yaşanırsa 
öncelikle ortak üretim yapılarak yola 
devam edilmeli, üretimin uzun sürmesi 
durumunda, tehdidin karşılanması için 
ara dönemde satın alma yapılabilme-
liydi. Her durumda bu pazar tank üreti-
cilerini iştahlandırıyordu.

İşte bu dönemde başladı tanklar-
la ilgili tartışmalar. Birçok eleştirmen, 
tek kutuplu bugünkü dünyada klasik 
muharebelerin gerçekleşmesinin çok 
zor olduğunu, bundan sonra teker-
lekli araçlar ve toplumsal hareketlere 
önlem için kullanılacak küçük çaplı 
paletli araçlarla ihtiyacın giderilebile-
ceğini, bu ortamda tanka ihtiyaç ol-
madığını iddia  etmekteydi.

Murat Kaymakçılar
Emekli Tankçı Albay - Askeri Danışman

“Türkiye özelinde bir değerlendirme”

Fırat Kalkanı Harekatı’nda atış yapan bir M60T AMT| Fotoğraf: Pholder

Aslında soğuk savaş döneminden 
kalan reflekslerimiz ancak harekete 

geçiyordu. Bunun için şartların 
olgunlaşması ve ekonomik açıdan 

böyle büyük projeleri kaldırabi-
leceğimiz bir altyapıya kavuşmamız 
gerekmiş, o dönem de, bu kararın 

verilmesi için en uygun dönem 
olarak görülmüştü. 
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Planlamacılarla birlikte biz teknik 
adamlar da şaşkındık. Böyle bir dö-
nemde üstelik 1000 adet tank ihtiyacı 
öngörüsü yapmak akıl karı mıydı? 

Bu şaşkınlığımızı kısa süre sonra attık, 
çünkü o zamanki komutanlarımız bize 
Türkiye Jeopolitiğini ve komşularımızı, 
yani tehdidi bir kez daha anlattılar ve 
yolumuza devam ettik. 

Bugün Altay Tank Projesi olarak bildiği-
miz projenin başlangıcında yaşanan-
lardan bir bölüm sundum sizlere.. Yazı-
mızın konusu “Tank hala gerekli midir?” 
sorusu aslında. Ama öyle çok soruldu 
ki şimdiye kadar, ben de bu sorunun 
en yoğun sorulduğu bir dönemden 
başlamak istedim. 

Öncelikle şunu ifade etmek gerekir, 
bugünkü Tank, 1916 yılında ortaya 
çıkan ilk Tank’tan farklı bir platforma 
dönüşmüştür. 1916 yılında tankın mu-
harebe alanında daha çok düşman 
mevzilerini aşabilmek ve tel engellerini 
kolay geçebilmek için devreye soku-
lan bir araç olarak görüldüğü anlaşıl-
maktadır. Bunu yapabilmek için içe-
risine piyade tüfeği ve makineli tüfek 
kullanan askerler konulmuştur. Bu ilk 
kullanımında bazı kolaylıklar sağlamış 
ve Alman ordusunda büyük bir şaşkın-
lığa sebep olmuşsa da düşman hatla-
rını yarmada çok başarılı olamadığını 
görüyoruz. Bugün geldiğimiz nokta-
da ise Tank, platform olarak üzerinde 
birçok silah sistemi, çok güçlü bir mo-
tor ve bununla birlikte hareket eden 
transmisyon sistemi ile zırhın yanında 
koruma sağlayan ikaz sistemleri, piro-

teknik vasıtalar (sis havanları vb.) ve 
aktif koruma sistemleri ile yoluna de-
vam etmektedir. Her gün farklı bir ver-
siyonu geliştirilen zırh deliciler ve etkin 
patlayıcıların varlığı da buna karşılık 
tanktaki gelişmeleri sürekli kılmaktadır. 

Tankın muharebe alanındaki etkin-
liğinin devam edip etmediğini or-
taya koymak için elimizdeki bazı 
temel parametrelerden yola çıka-
rak inceleme başlıklarını şu şekilde 
oluşturmanın uygun olacağını dü-
şündüm. Bunların başında tehdit 
gelmektedir. Etkili olabilecek diğer 
parametreler ise, şunlar olabilir. “Pi-
yadenin botunun değmediği arazi, 
işgal edilmiş sayılmaz” gerçeği, Tankın 
muharebe alanındaki etkisi, Tank ve 
TAS silahlarının üstünlük mücadelesi. 

Tehdit

Tehdit, uluslararası arenada güvenli-
ğin temel parametrelerinden biridir. 
Silahlı kuvvetlerimizde de silah sistem-
lerinin yetenekleri ihtiyaç konseptleri 
şeklinde belirlenir ve bu çalışmanın 
kaynağında esas alınan temel para-
metre tehdit algısıdır.

Batılı ülkelerin silahlı kuvvetleri, teh-
dit değerlendirmelerinde karşısına 
çıkabilecek silah sistemleri istihbaratı 
üzerinden silah sistem projelerini ger-
çekleştirmekte, sistemlerin etkinliklerini 
hesaplarken de her platformun mu-
harebe alanında gerçekleştirebildik-
leri üzerinden verilen puanlar ile bir 
karşılaştırma yaparak, orduları birbi-
riyle mukayese etmektedir. Bu muka-
yese sonucunda son yıllara kadar Oli 
puanları dediğimiz hesaplama yön-
temi ile “hangi silah sisteminden kaç 
adedi, karşıdaki bu platformun etkin-
liğini karşılar ve ona galabe çalar?” 

 

İngiliz Challenger 2 AMT
Fotoğraf: Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı

Muharip ilk “tank”: İngiliz Ordusuna ait Mark I| Fotoğraf: Pholder

Mark I, zırhlı savaşın 
başlangıcını temsil et-

mekle birlikte aynı zamanda 
kısa süre içinde dünyanın he-
men hemen tüm ordularında 
önem kazanacak olan tank ail-
esinde bir çığır açmıştır. Karada 
ölüm ve tahribat için dört başı 
mamur bir savaş silahı olmasına 
rağmen, tankın aynı zamanda 
binlerce kişinin hayatını kur-
tardığı akıldan çıkmamalıdır. 

 1916’da, ilk Mark I tankının 
yorgun ve ruhen çökmüş 
savaşçıların güvenlerini geri 
kazanmasında rol oynadığı 
zaman vuku bulmuştur. Mark I, 
çıkmazın kilidini açacak ve sip-
er savaşına son verecek silahtı.
Mark I, Mark VIII Liberty ile 1918’e 
kadar uzanan ailenin ilk üye-
siydi, bu aynı zamanda “eşke-
nar dörtgen” türde tankların 
başlangıcını ve sonunu kap-
sayan sadece iki yıllık bir süreye 
işaret etmektedir. Meşhur ”Little 
Willie” prototipi, yüz yıl önce 
inşa edilen ilk pratik tank olarak 
kabul edildiği için Mark I ilk op-
erasyonel tanktır.

Mk.I, 1915’teki Little Willie  
denemelerinden öğrenilen tüm 
dersleri kapsayacak şekilde 
geliştirildi. Taret bulunmayan 
tankta silahlar gövdeye yer-
leştirildi. Tank ana silah olarak 
2 adet 57 mm QF 6 topu, 
yardımcı silah olarak ise 4 adet 
7.62 mm makineli tüfek taşı-
maktadır. Ayrıca sadece mak-
ineli tüfek taşıyan sürümü de 
bulunmaktadır.
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sorusuyla başlayan hesaplamalar, 
çoğunlukla hasmın silah sistemiyle 
başa çıkabilecek ve ona üstün gelen 
bir başka sistemin veya aynı sistemin 
gelişmiş versiyonunun tedarikine ka-
rar verilmesiyle sona ermekteydi. Bu, 
aynı zamanda soğuk savaş dönemi 
ikliminin de sonucudur. Ülkemiz açı-
sından bakıldığında, çevremizde ve 
bize hasım olabilecek ülkelerdeki silah 
sistemlerini karşılayan silah ve teçhi-
zata sahip olmaya yönelik çalışmalar 
sürekli yapılmakta ve tasarımlar da bu 
tehditleri karşılayacak şekilde gerçek-
leştirilmektedir. Yani, karşınızda Kornet 
silah sistemi varsa, tankınızın koruma 
paketi, bu tehdidi karşılayacak bir zırh 
veya beka sistemi ile donatılmalıdır. 
Buna benzer şekilde çevre ülkelerde 
Leopard 2A6 gibi bir tank tehdidi mev-
cutsa bunu karşılamak için, öncelikle 
en az o yetenekte tanklara sahip ol-
malısınız. Elinizdeki tanksavar silahla-
rının yanında tanka karşı yine taarruzi 
bir sistem kullanılması tehdidin karşılan-
ması bakımından zaruridir. Çünkü bü-
tün başarılar eninde sonunda taarruz 
ile elde edilir. 

Bir başka konu da esasen tankın da di-
ğer silah sistemleri gibi bir konsept üze-
rine bina edilerek kullanılması gereken 
bir silah sistemi olduğudur. Bu konu, ori-
jinal olarak tankı üreten ülkelerde bu 
şekilde algılansa da sistemlerini dışarı-
dan tedarik yoluyla veya hibe şeklin-
de alıp kullanan ülkeler için genellikle 
geçerli değildir. Çünkü, bunu kullanan 
ordunun başka bir seçeneği bulunma-
maktadır. Tank, içerisindeki mürette-
batı dışarıdan gelen belirli çaptaki mü-
himmata karşı korumaktadır, o halde 
bu sistemi alıp kullanmak yaya piyade 
olarak düşman karşısında durmaktan 

daha avantajlıdır. Bu düşünce tarzı, o 
şartlarda bulunanlarca kabul edilebilir 
olsa da esasen silah sistemlerinin orta-
ya çıkışı, tehdit değerlendirmesi ve ar-
dından hazırlanan ihtiyaç konseptleri-
nin incelenmesiyle gerçekleşmektedir. 
Yani kullanıcı, karşısındaki tehdide ve 
ihtiyacına uygun bir konsepte göre si-
lah sistemi alır.

Bu konu, uluslararası ilişkilerde kullanı-
lan “güvenlik ikilemi” kavramını çağ-
rıştırmaktadır. Güvenlik ikilemi, ge-
leneksel anlayışta bir aktörün kendi 
güvenliğini sağlamak amacıyla üretti-
ği politikaların diğerleri tarafından gü-
vensizlik kaynağı olarak algılanmasıyla 
karşı politikalar üretilmesi ve bunun so-
nucunda oluşan genel güvensizlik ola-
rak tanımlanabilir. Günümüzde tankın 
hala yaygın olarak ülkelerin envante-
rinde yer alma sebeplerinden biri bu-
dur. Her devlet, elinde güçlü bir tank 
filosu bulundurmasını komşusunda bu-
lunan tank filosuna bağlamaktadır.

Her silah sistemi ihtiyaç olarak ortaya 
konurken, bu sistemin tehdidi karşıla-
ması için hangi özelliklere sahip olması 
gerektiği de açıkça belirtilir. Bu çerçe-
vede tank, bazen ateş gücü veya ha-
reket kabiliyeti bazen de beka (hayat-
ta kalma) yetenekleri açısından daha 
güçlü olmalıdır. Bütün bu dokümanlar, 
tehdidin mahiyetiyle birlikte, kullanıla-
cak bölgedeki arazi şartları, kullanılan 
doktrin gibi birçok konuyu da içerme-
lidir. Bunun yanında, kullanıcının özel-
likleri, yerli üretime destek için tahsis 
edilen bütçe vb. konular da etkili pa-
rametrelerdir.

Örneğin, Sovyet Tankları batı tankla-
rıyla karşılaştırıldıklarında hiçbir zaman 

“Human Friendly” (İnsan dostu) olma-
dıkları halde, batı menşeli tanklarda 
çoğu kez kullanılmayan otomatik mü-
himmat doldurma sistemine sahiptir-
ler. Bu sistemin güvenilirliği tartışılsa da 
tank mürettebatını 3 kişiye düşürmesi, 
(doldurucu çıkartılmıştır) ve Sovyet 
bağlısı ülkelerdeki insanın meşakkat 
gerektiren ortamlarda görev yapma-
ya alıştırılmış olmasının tasarımlarda 
etkisinin olduğu görülmektedir. Bu ta-
sarım, düşük silüet sağladığından çok 
taraflı fayda sağlamaktadır. Ayrıca, 
Sovyet tanklarının namlularının (batı-
dakiler 90 ve 105 mm çapında iken) 
125 mm çapında olmaları yine tehdi-
de göre belirledikleri ihtiyaçtan kay-
naklanmaktadır.

Bütün silah sistemlerinde olduğu gibi 
tank veya tanksavar sistemleri tedari-
kinde de esas alınan, hasmın elindeki 
silah sistemidir. Bu noktada, Yunanis-
tan’ın başını çektiği komşu ülkelerin 
elinde bulunan tank filolarının, kara 
kuvvetlerinin tank alma, modernizas-
yon ve hem de Türk tankı üretme ka-
rarlarına sebep olduğu söylenebilir. 
Çünkü, özellikle klasik doktrinde tankın 
hakkından gelebilecek en iyi silah sis-
temi, yine bir tanktır. 

Tabii bugünkü muharebe alanı, So-
ğuk Savaş döneminde hayal edilen 
ve II. Dünya Savaşı muharebeleri ka-
rakterinde değildir. Bugün, tankla-
rın birebir savaştığı klasik muharebe 
şartlarının oluşması imkânsız değilse 
de güç görünmektedir. Günümüz 
kullanım şartlarını tanımlayan en 
yakın örnek ise Türk ordusunun Suri-
ye ve Kuzey Irak’ta gerçekleştirdiği 
operasyonlardır. Bu operasyonlarda 
tanklar etkin bir şekilde kullanılmıştır.  

ABD Deniz Piyadelerine ait Abrams M1A1 tankı | Fotoğraf: ABD Deniz Piyadeleri
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Eksiklikler yerinde tespit edilmiş, gide-
rilmesi için tanklara ilave kitler geliştiri-
lerek monte edilmiştir. Tankın aynı za-
manda bir psikolojik üstünlük vasıtası 
olduğu da teyit edilmiştir. 

Türkiye özelinde tank, tehdit ortamının 
tanımlandığı böyle bir jeopolitik are-
nada mutlaka sahip olunması gere-
ken bir silah sistemidir. Maruz kalınan 
tehdit açısından bakıldığında, tankın 
dönemi geçti demek, büyük bir yanıl-
gıdır.

Piyadenin botunun değmediği 
arazi, işgal edilmiş sayılmaz

Bu cümle, yaygın olarak kullanılan 
ve kara ordusunun esas unsurunun 
piyade sınıfı olduğuna vurgu yapan 
bir söylemdir. Evet, bir araziyi hava 
kuvvetleri ve topçuyla çokça bom-
balayabilirsiniz, ama oraya piyadenin 
botu değmedikçe araziyi ele geçirmiş 
olmazsınız. Piyadenin ilerleyişinin anah-
tarı da hala tank ve zırhlı birliklerdir. 
Günümüzde, birçok ordu, piyadelerini 
zırhlı araçlar olmadan harekatta ileri 
noktalara göndermez. O halde tank, 
ateş, manevra ve darbe açısından 
kara ordusunun en etkin silah sistemi 
olmaya devam etmektedir.

Dünya ordularının içerisinde bulun-
duğu çatışma ortamları incelendi-
ğinde, günümüzde milli orduların eski 
etkinliklerini kaybetmekte olduğuna 
dair işaretler görülmektedir. Her türlü 

teknolojinin kolayca ulaşılabilir hale 
gelmeye başladığı ve bireyin öne çık-
tığı çağımızda, insan hayatı eskisinden 
daha değerlidir. Demokratik hükü-
metler kendi politik kararları sonucu 
kaybedilen askerlerin hesabını halka 
vermek zorunda olduklarından, ordu-
larını daha dikkatli kullanarak onun ye-
rine vekalet savaşları diyebileceğimiz 
“proxy” kullanımları ortaya çıkartmış-
lardır. Bugün, ABD veya İngiliz askerle-
rini eskisi gibi dünyanın dört bir yanın-
da gördüğümüz bir zamanda değiliz. 
Bu vekalet savaşlarının aktörleri, “Özel 
Askeri Şirketler” (paralı askerler), terö-
rist organizasyonlar vb. oluşumlar şek-
linde karşımıza çıkmaktadır. Ordusu-
nu kullanma riskine girmek istemeyen 
devletler, el altından destekledikleri 
bu tür oluşumları kendi menfaatleri 
doğrultusunda kullanarak hedeflerine 
ulaşma yollarını tercih etmektedirler.

Ulus-devlet kavramının da yıpranma-
ya başladığını işaret eden bu geliş-
meler, bir savaşçının yeterli koruma 

olmadan gerçek muharebe alanına 
sokulmasını da imkânsız hale getirmek-
tedir. Böyle bir ortamda tankın alter-
natifi yoktur. Muharebe ortamında her 
türlü gelişmiş silah sistemlerini kullanmış 
olabilirsiniz. Sahaya inildiğinde ise kar-
şınıza çıkan, (tankı dışarıya aldığınızda) 
bir tarafta çıplak tek er, diğer tarafta 
durmaksızın çalışan bir makineli tüfek-
tir. Profesyonel muharip askerler bilirler 
ki, hiç kimse korumasız bir şekilde sus-
mak bilmeyen bir makineli tüfek ate-
şiyle karşı karşıya kalmak istemez. İşte 
bunun dost tarafındaki karşılığı tank-
tır. Tehdide karşı koruma sağlayan bir 
tank, o ateşe maruz kalan askerin en 
çok ihtiyaç duyup isteyeceği silah sis-
temidir. Tanklar bu alana girer girmez, 
denklemin piyade tarafına korunma 
ile birlikte, adeta bir silah ve mühim-
mat deposu ilave olmaktadır.

Tankın muharebe alanındaki değerini 
belirleyen, yalnızca üzerinde taşıdığı si-
lah sistemleri değildir. 55 tonluk bir zırh 
kütlesinin 72 km/sa hızla ilerlediğini gör-
meyenler için bunu anlamak zor olsa 
da, ateşlerin yağdığı muharebe ala-
nında böyle bir aracınız varsa şükre-
dersiniz. Bu aracın bir de 120 mm topu, 
iki ya da üç makineli tüfeği, yeterince 
el bombası, sis havanları, hafif silah-
ları da mevcutsa, bu hızda ilerlemesi 
dahi onun bekasına katkı sağlayan bir 
özelliktir. Yoğun düşman ateşi altındaki 
bir muharebe alanında ya mevzi geri-
sinde kalacaksınız veya hareket edip 
muhtemelen isabet alacaksınız. İsabet 
alırsanız, mühimmatın cinsi tankı tahrip 
edemeyecek bir güçteyse bundan 
kurtulabilirsiniz. Ama isabet almamak 
daha önemlidir. İsabet almamak için 
süratli hareket etmek/edebilmek ge-
rekir. Bu da arazinin yapısıyla birlikte 
tankın süratine, yani motorunun gü-
cüne bağlıdır. Bu, aynı zamanda tan-
kın sahibi olan taraf için psikolojik bir 
üstünlüğü ifade etmektedir. Düşünün, 
savunan taraftasınız ve karşınızdaki 
herkes saklanıp mermilerden kaçma-
ya çalışırken, bir grup tank, büyük bir 
hızla size doğru yaklaşmaktadır. Tıpkı 
1916’da Somme’de ilk tankları gören 
mevzideki askerler gibi. O gün tankı 
kullanan komutanlar karar vermiştiler, 
et ve kas yerine çelik kullanılmalıydı.[I] 

Leopard 2A6 AMT sudan geçiş eğitiminde| Fotoğraf: Alman Kara Kuvvetleri

İngiliz Ordusuna ait Challenger 2 AMT’ler | Fotoğraf: BK Savunma Bakanlığı
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Evet bugün, klasik bir muharebe eskisi 
kadar muhtemel değildir, ancak, aynı 
duyguyu kendisine yaklaşan tankı gör-
düğünde vekalet savaşçısı bir paralı 
asker veya terörist de yaşamaktadır. 
Tank açısından ise sorun, silah sistem-
leri ve donanımları geçmişe göre 
daha güçlü olsa da muharebe ala-
nında geçmişe göre daha fazla takım 
çalışmasına ihtiyaç duyulmasından 
kaynaklanmaktadır. Üzerinde buluna-
bilecek silahlardan bağımsız olarak bir 
tankın, piyade, topçu, hava savunma 
vb destek üniteleri olmaksızın başarısı 
pahalıya mal olabilir. Türk ordusunun 
Suriye ve Kuzey Irak’ta yapılan askeri 
harekatlardaki büyük başarısı da aske-
rin bizatihi alana girmiş olmasıyla birlik-
te müşterek görev kuvveti yapısından 
kaynaklanmaktadır. İşte bu yüzdendir 
ki, tank piyade ile birlikte muharebe 
alanlarının esas aktörü olma özelliğini 
yüz yıldır hiç kaybetmemiştir.  

Bir sokak muharebesinde (meskûn 
mahal muharebeleri) ise tankın ken-
dini en iyi koruyacağı kombinasyon 
piyade ile birlikte bulunduğu bir tim 
kuruluşudur. 

Geçmişte olduğu gibi, günümüzde de 
hala, muharebe sahasında toprağın 
bizzat ele geçirenler tarafından elde 
tutulması muharebe sonucu açısın-
dan yaşamsal bir gerekliliktir. Bugün 
üzerinde çalışılan konular ise bunun 
robotlar, humanoidler veya avatarlar 
üzerinden gerçekleştirilip gerçekleştiri-
lemeyeceğidir. Bu ise tasarımlara ka-
dar nüfuz edecek büyük bir konsept 
değişikliğini ifade etmektedir. 

Bu konsepte kısa dönemde topyekün 
bir geçiş beklenmemekte ve komşu 
ülkelerin yetenekleri de dikkate alın-
dığında klasik tankların muharebe 
alanında uzun süre belirleyici olacağı 
değerlendirilmektedir. 

“Tank, eğitimli bir mürettebat ve 
iyi bir komutanla kara silah 
sistemlerinin en etkili olanıdır”

Tankın, tecrübeli, iyi bir mürettebatla 
kendisinden beklenenden çok daha 
fazlasını başarması mümkündür. Tan-
kın özellikle çukur imlalı mühimmatla  
isabet alması durumunda içerisine 
giren mühimmatın oluşturduğu jetin 
sıcaklığı binlerce dereceye yükselebil-
mektedir. Böyle bir ortamda çalışmak 
hem adanmışlık hem de özel eğitim ve 
mukavemet çalışmasını gerektirir. Bu-
nun içindir ki, Tank mürettebatına tank 
yarışmaları ile bu işin bir meslek değil 
hayat tarzı olduğu öğretilir. Bu konser-
ve kutusunun içerisinde yaşayacaksın, 
yiyip içeceksin, ihtiyacını giderecek-
sin, hayal kuracaksın, gerektiğinde 
öleceksin. Tank mürettebatına bütün 
dünyada, tanktan “ölmeden inilme-
yeceği” öğretilir. Kara ülkesinde en 
önemli savaş aracı tank’tır.

Bugünlerde ateşkes antlaşması ile 
çatışmaların sona erdirildiği Ermenis-
tan-Azerbaycan savaşı sonrasında 
dronların Ermeni ordusuna karşı elde 
ettikleri başarı, tanklarla ilgili soru işa-
retlerine sebep oldu. Ancak Foreign 
Policy yazarı Robert Bateman’ın ifa-
de ettiği gibi, videolar incelendiğinde  
 

yapılan değerlendirmede de görül-
mektedir ki, sorun sadece tanklardan 
kaynaklanmamaktadır. Tank müret-
tebatının yetişmişliği, eğitim durumu, 
cesareti ve kararlılığı ile dikkati burada 
belirleyici olmuştur. Milli mayramlarda-
ki geçit merasimlerine benzer şekilde 
umursuzca ve toplu şekilde hareket 
eden, gizleme kurallarına uymayan[II] 

ve nihayet mevziilere girmesi gerekti-
ğini bilmeyen veya bu kurallara uyma-
yan  dağınık bir askeri birliğin tankları 
her zaman vurulabilir. Oysa bu konular 
Tank Okulu eğitimlerinin en önemli ko-
nuları arasında yer alır.

Tank sınıfı, son derece zor görevler icra 
etmek zorunda olan ve bu yüzden 
uyuşukluğa müsaade edilemeyecek 
bir branşı ifade eder. Tankçılar komu-
tanlar tarafından verilen görev tipi 
emirlerde çok başarılıdır. Bu yetene-
ğin kazanımı, okullarda alınan eğitimin 
yanında, tank sınıfı görevlerinde çok-
ça pişen bu insanların, zor şartlarda 
yerine getirmeleri gereken çok taraflı 
gerekliliklerin onları imkânsız görünen 
olaylara hazırlamış olmasından kay-
naklanmaktadır.

Tank ve TAS silahlarının üstünlük 
mücadelesi büyük bir hızla sür-
mektedir. Tank, bu mücadelede 
geri kalmış değildir:  

Muharebe alanında tankın ilk görüldü-
ğü 20. yüzyıl başından bugüne, tank-
larda kullanılan teknoloji de çok de-
ğişmiş ve tank hafif silah atışlarından 
koruma maksatlı bir kalkan olmaktan 
çıkarak daha kapsamlı birçok tehdide

Zeytin Dalı Harekatı’ndaki Leopard 2A4 tankları | Fotoğraf: TSK
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karşı tedbir alabilen ve karşılık veren 
bir savaş makinesi haline gelmiştir. 
İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılın ba-
şından itibaren reaktif ve klasik birçok 
farklı tabakayı içerisinde bulunduran 
zırh paketleri, aktif koruma sistemleri, 
sensör ve elektronik uyarı ve otomatik 
harekete geçirme sistemleri ile birlikte 
yeni nesil mühimmat gibi daha birçok 
gelişme üzerinden kazanılan yetenek-
ler, günümüzün tankını şeklen oldu-
ğundan daha fazla yetenek olarak 
değişikliğe uğratmıştır.

Nicholas Drammond’ın ifadesiyle[III], 
helikopterler silahlı hale getirilip tank-
savar silahları kullanmaya başladıkla-
rında da tankın ortadan kalkacağı dü-

şünülmüştü. Artık doğrudan karşıdan 
beklenen tehdit, biraz daha yüksele-
rek tankın üst kısmının bir bölümünü de 
kolayca tahrip edilebilecek bölgeleri 
içerisine almıştı. Ama bu gerçekleşme-
di. Çünkü, çok etkili bir sistemi temsil 
ediyor olsa da donatımı, özellikleri ve 
kullanım şekli itibariyle silahlı helikopter-
ler, süratle görevini yapıp geriye başka 
bir görev için yakıt ve mühimmat ikma-
line gitmek zorundadır. Ayrıca tanklar 
da geliştirilen yeni tip mühimmat ve 
lazer güdüm kitleri ile hava hedefle-
rini de ateş altına alabilmektedirler. 

Benzer şekilde, Amerikalılar’ın A-130 
(C-130 Nakliye Uçaklarını silahlandıra-
rak dönüştürdükleri) destek uçakları 

ve zırhlı helikopterlerini çok etkin ve öl-
dürücü bir şekilde kullanabildikleri So-
mali-Mogadişu’da, 1993 Ekim ayında 
Amerikan askerlerini El-Kaide militanla-
rı ile girdikleri çatışmadan kurtaran Ma-
lezya ve Pakistan tankları olmuştur.[IV] 

Tankın zayıf yanlarını dikkate alarak 
sürekli geliştirilen anti-tank silahları da 
tankı ortadan kaldıramamıştır.  Çünkü, 
tankın koruma yetenekleri buna para-
lel olarak artmış ve tankın muharebe 
sahasında sağladığı esneklik ve hare-
ket kabiliyeti ile ateş gücü ve darbe 
etkisinden vazgeçilmesi göze alına-
mamıştır. Bugün de soğuk savaş sonra-
sı dönemde azaltılmaya çalışılan tank 
filosunun tekrar muhafazasına yönelik 
tedbirler dünya çapında dikkat çek-
mektedir.

The International Institute for Strate-
gic Studies (IISS) almanak “The Military 
Balance 2019” tahminlerine göre dün-
yada halen 53.000 adet tank hizmet 
içindeyken, 20.000 adet de depolan-
mış ve yedekte olarak görünmektedir. 
Yine, Rusya’nın 2027 yılına kadar 900 
tank edinme planları yaptığı, bunların 
500 adet Armata T-14 ve 400  adet son 
model T-90M olduğu, ayrıca mevcut 
T-72 tanklarını da T-72B3 standardına 
çekmeyi planladığı bilinmektedir.[V]

Tank, sürekli gelişme gösteren bir si-
lah sistemidir. Mesafe ölçme, atış 
kontrol sistemleri, yivsiz-setsiz nam-
lular vb. korumaya yönelik tek-
nolojiler ve daha birçok gelişme, 
tankı günümüz tehditleriyle başa 
çıkabilecek konumda tutmaktadır. 

T-90MS AMT| Fotoğraf: Rosoboronexport

2017 yılında Habur bölgesinde icra edilen tatbikattaki M60T AMT’ler | Fotoğraf: TSK
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Sonuç

Tankların muharebe ala-
nında kendilerine belirle-
nen rolü yerine getirme-
deki etkisi azalmamıştır. 
Bu rol, aynı etkinlik ve ye-
terlilikte başka silah sis-
temleri veya donanımlar-
la karşılanmadıkça tankın 
muharebe alanında öm-
rünü tamamladığını söy-
leyemeyiz. 

İnsansız araçların muha-
rebe alanındaki etkinliği 
beklenen bir gelişmedir 
ve insansız tankları da 
içine alabilir. Bununla bir-
likte, bu alanda topye-
kün bir değişiklik, yeni bir 
konsepttir ve ayrı bir yak-
laşımla kıymetlendirilmesi 
gereken başka bir yazının 
konusudur. 

Tankın muharebede işi 
bitmemiştir, fakat mu-
harebe alanında yalnız 
başına değil, müşterek 
harekât anlayışıyla bir-
çok yeni savaş araç ve 
sistemleri ile birlikte kulla-
nılacaktır. Bugün, tankın 
muharebe sahasında işi-
nin bittiğini tartışmak yeri-
ne, ekip çalışmasının mu-
harebe sahasındaki en iyi 
örneklerinden birini ifade 
eden tankçılığın, silahlı 
helikopterler ve İHA, Sİ-
HA’lar ile yapay zekanın 
birçok farklı ürünü olan si-
lah sistemleri ve özellikle-
riyle birlikte oluşturabile-
ceği muhteşem takımın 
neler yapabileceğine 
kafa yormak daha doğ-
ru olacaktır. Teknolojinin 
bizlere sunduğu sayısız 
faydalarını mükemmel 
şekilde eğitilmiş kullanıcı-
lar ile birleştirmek, savaşı 
bir sanat haline getiren 
ve gerektiğinde ölümü 
de cesaretle kabul eden 
Türk geleneğinden yeti-
şen bir orduda başarıyı 
artıracaktır. 

Bu çerçevede, yakın 
zamanda tankların kul-
lanıldığı en önemli mu-
harebe denilebilecek 
Azerbaycan-Ermenistan 
arasındaki çatışmalarda 
dronlarca imha edilen 

çok sayıda tankın imha şekilleri, 
bu konuda alınacak tedbirler, 
korunma yolları zırhlı birlik per-
sonelinin eğitimlerine dahil edil-
melidir. Bu konuda elde çekilmiş 
görüntülerin bulunması, sistemleri 
kullanan operatörlerle birlikte 
değerlendirme imkânı tanıması 
bakımından çok değerlidir. Silah 
sistemleri üreten çok ülke bulun-
maktadır, fakat bu sistemlerin 
savaşta kullanılarak denenmiş 
olması müşteri ve kullanıcılar için 
önemli bir parametredir. 

1990’ların ortalarında başlayan 
milli tank üretimine yönelik ça-
lışmalar ve özellikle de testler, 
Türk Tankçılığının bugün kazanç 
hanesinde yazılı milli üretim olan 
her şeyin başlangıcı ve büyük 
bir kazanımı ifade etmektedir. 
Bu kapsamdaki gayretler, sade-
ce tank projelerine değil, daha 
birçok savunma sanayii proje-
lerine katkı sağlamış ve hala da 
sağlamaktadır. Bu çalışmalar iyi 
ki yapılmıştır, sıfırdan başlamak 
her zaman zor ve yıldırıcıdır ama 
başladıktan sonra her şeyin ya-
vaş yavaş yerine oturduğunu 
görmenin keyfi de son derece 
tatmin edicidir. Bu vesileyle, rah-
metli Tahsin Yazıcı, İsmail Hakkı 
İnceoğlu, Hüsnü Tanker  gibi Türk 
tankçılığının duayenlerinin ruhları 
şad olsun, hepsini ve son yıllarda 
tank camiasının en önemli figür-
lerinden 2013 yılında kaybettiği-
miz komutanım, ağabeyim Ah-
met Muzaffer Mekiş’i de saygı 
ve rahmetle, Altay tank projesi-
ne 1995 yılından bu yana emek 
veren onlarca aubay, astsubay, 
uzman, erbaş ve erlerimiz, pro-
jeye destek sağlayan mühendis 
ve teknik personel, bunların içeri-
sinde benim de içinde bulundu-
ğum projenin yerine oturmasını 
sağlayan zaman içinde değişik-
likleriyle birlikte 11-12 kişilik Tank 
test ekibini muhabbetle anmayı 
bir borç bilirim. 
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Challenger 2 AMT’nin 120 mm L30A1 topunun yivli namlusu
Fotoğraf: B.K. Savunma Bakanlığı 

İngiliz tankçılarının evleri: Challenger 2 AMT’ler 
Fotoğraf: B.K. Savunma Bakanlığı
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