
                           Akçakale AKP’nin verdiği silahla mı vuruldu? 

                                           Пушечный выстрел? 

Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’ne düşen, ikisi anne üçü çocuk beş yurttaşımızın yaşamını yitirmesine yol açan havan mermisinin, 

bölgede üslenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) adlı terör örgütü tarafından atıldığı belirtiliyor. Yurt Gazetesi’nin ulaştığı sağlam 

kaynaklara dayalı bilgilere göre, amaç Türkiye’nin Suriye’ye müdahale etmesini sağlamak... Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni 

Merdan Yanardağ’ın bugün ki Yurt gazetesinde yer alan haber yorumu: 
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Akçakale’nin tam karşısında, Suriye tarafında bulunan İdlib’e bağlı Tel Abyad kasabasının Ayn El İsa Köyü’nde 

üslenen ÖSO, haftalardır Suriye Ordusu ile çatışıyor. Eyn El İsa Köyü Türkiye’ye 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 

Daha önce de Akçakale’ye bazı top mermileri düşmüş, bunun üzerine Türkiye, olayı protesto etmişti. Türkiye yaklaşık 

iki hafta önce (23 Eylül) Suriye’ye karşı top atışlarıyla misillemede bulunmuştu. 

Yurt Gazetesi’nin edindiği bilgilere göre, Akçakale’ye düşen merminin atıldığı havan Suriye Ordusu tarafından 

kullanılmıyor. Bu mermilerin atıldığı havan, NATO ülkelerinde kullanılıyor. Yurt’a bilgi veren kaynaklar bu havan ve 

mermilerin Türkiye tarafından Özgür Suriye Ordusu’na verildiğini bildiriyor. Bu durumda Akçakale’de 5 yurttaşımızın 

hayatına mal olan saldırının arkasında AKP iktidarının izlediği yanlış politika bulunuyor. 

AKP Hükümeti’nin hızla yurtdışına asker gönderme ve Suriye sınırını aşmaya imkân sağlayacak tezkereyi Meclis’ten 

çıkarması, Tayyip Erdoğan yönetiminin bu provokasyona hazır olduğunu, Suriye’ye müdahale için fırsat beklediğini 

ortaya koydu. 

AKP Hükümeti’nin bu tutumu, iktidarda kalmak ve rejim değişikliğini sürdürmek pahasına ABD, İsrail ve Batılı 

ortaklarının çıkarları için taşeronluğa soyunduğu tezlerinin doğrulanması olarak değerlendiriliyor. 

Olaylar karşısında Akçakale halkının güvenliğini sağlama konusunda ciddi herhangi bir önlem almayan hükümet, olayı 

protesto eden ilçe halkını önceki gece biber gazı ve coplarla dağıttı. Önceki gece, tezkerenin Meclis’ten çıkmasını 

beklemeden Suriye’ye misilleme amacıyla top atışı yaptıran AKP Hükümeti, Türkiye’yi bölgesel bir yangının fitilini 

ateşleyecek savaşın eşiğine getirdi.  

TÜRKİYE MUHALİF MEVZİLERİ BOMBALADI 

Suriye’de bulunan Ortadoğu Muhabirimiz Öder Ödemiş’in Şam’dan bildirdiğine göre; Akçakale İlçesi’ne düşen havan 

mermisi üzerine misilleme amacıyla Suriye mevzilerini bombaladığını açıklayan Türkiye’nin, gerçekte Özgür Suriye 

Ordusu denetimindeki Ayn El İsa Köyü’nü bombaladığı ortaya çıktı.  



Suriyeli teröristlerin bir süredir faaliyetlerini kaydırdıkları Akçakale sınırının karşısında ki Ayn El İsa Köyü çevresinde 

son haftalarda çatışmalar yoğunlaşmıştı. Bu nedenle çatışmalar sırasında Akçakale halkının yaşam alanlarına mermi ve 

roketler isabet etmiş, ilçe sakinleri de durumdan tedirgin olduklarını devlet yetkililerine iletmişti. 

Türkiye’nin misilleme ateşi ile vurduğu hedeflerin, Özgür Suriye Ordusu isimli terörist örgütün mevzileri olduğu iddia 

edildi.  

Söz konusu bölgenin denetiminin 10 gündür terörist grubun elinde olduğunu, Suriye Ordusu'nun da bu alanı sürekli 

olarak ateş altında tuttuğu belirtiliyor. 

TÜRKİYE ÖSO MEVZİLERİNİ VURDU 

Türkiye’nin açtığı top ateşi ile vurduğu bölgede tek bir Suriye askerinin olmadığı, dolayısıyla top ateşi sırasında hiçbir 

Suriye askerinin ölmediğini muhabirimiz Ömer Ödemiş’e açıklayan Suriyeli yetkililer, “Türkiye ilk kez doğru yaptı ve 

gerçek düşmanlarını vurdu. Biz hiçbir zaman Türk halkına düşmanlık yapmadık, 17 aylık çatışma sürecinde tek 

Türkün zarar görmemesi için özen gösterdik” dediler.  

Suriye askeri yetkilileri havan menzilinin 1,5 ile 5 kilometre arasında olduğunu, Suriye askerlerinin bulunduğu yerin 

ise sınıra 20 kilometre uzaklıkta olduğunu ısrarla belirterek; bu saldırının Türkiye’yi Suriye ile çatıştırmak isteyen 

güçler tarafından gerçekleştirildiğini iddia ediyorlar. 

AKÇAKALE NEYLE VURULDU? 

Merkez ve yandaş medya, olayı nesnel bir gözle araştırmadan hemen hükümetin resmi görüşleri doğrultusunda ele aldı 

ve savaş kışkırtıcılığı yapmaya başladı. Oysa Batılı kaynaklarda yer alan haberlerde ısrarlı bir biçimde ilçenin “havan” 

ateşiyle isabet aldığı ifade ediliyor. Yurt’un gerek Suriye gerekse iki taraftaki yerel kaynaklardan aldığı bilgiler de bu 

yönde. 

İlçenin top mermisiyle vurulduğunun söylenmesi, ateş edenin Suriye Ordusu olduğu izlenimi yaratmak üzere ileri 

sürülüyor. Türk tarafına düşen top mermileri, Türkiye’nin açtığı misilleme ateşine karşılık Suriye’nin açtığı ateşten 

kaynaklanıyor. Bu mermilerin hiçbirinin Akçakale ilçe merkezine düşmediği bildiriliyor. 

Akçakale’nin havan mermisiyle vurulduğu ise ateş edenin kimliği konusunda kanıt sunuyor. Çünkü, muhaliflerin 

elinde de Türkiye ve diğer NATO ülkeleri tarafından verilen çok sayıda havan bulunuyor. Bu nedenle, Suriye 

kaynaklarının verdiği ve bizim Yurt Gazetesi olarak, sağlam kaynaklara doğrulattığımız bilgilere göre, Akçakale’yi 

vuran havan silahının Türkiye tarafından verilmiş olma olasılığı çok yüksek. 

 

Dün Akçakale’deki durumu sayfalarına taşıyan The New York Times gazetesinin haber-analizinde şöyle deniyordu: 

“Türkiye’yi vuran havan mermisinin hükümet güçleri tarafından mı yoksa Esad hükümetini devirmeye çalışan 

isyancılar tarafından mı ateşlendiği bilinmiyor." 

http://www.yurtgazetesi.com.tr/gundem/akcakale-akpnin-verdigi-silahla-mi-vuruldu-h20237.html 

                          Uzman görüşü/ Uçaktaki parçalar silah mı?  

Türkiye’nin silah taşıdığı iddiasıyla F16’larla indirdiği Moskova-Şam uçağında Türkiye’ye göre silah, Rus ve 

Şam yönetiminin açıklamalarına göre; taşınması yasak olmayan radar sistemi parçaları bulundu. Peki 

uzmanlar ne diyor? Radar silah sayılıyor mu? Radar Savunma Sistemleri Uzmanı Doç. Dr. Aşkın Demirkol 

açıklık getirdi. 

14 Ekim 2012 Pazar 17:23 

SAKARYA- Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Radar Savunma Sistemleri Uzmanı Doç. 

Dr. Aşkın Demirkol, Adapazarı’nda gazetecilere, Suriye uçağında bulunan ve basına yansıyan parçalarla ilgili 

açıklamalarda bulundu.  

http://www.yurtgazetesi.com.tr/gundem/akcakale-akpnin-verdigi-silahla-mi-vuruldu-h20237.html


Doç. Dr. Demirkol uçakta bulunan Magnetron ve ‘Traveling Wave Tube (TWT) malzemelerinin radar sistemleri 

olduğunu belirterek şöyle devam etti: 

 "Çıkan iki parça var görünürde. İki parça magnetron ve yürüyen dalga tüpü dediğimiz ‘Traveling Wave Tube (TWT) 

çıkan iki parça idi. Bunlar radarlarda kullanılan parçalardır. Bunlar radarlarda bildiğimiz karşılaştığımız tipik parçalar 

aksamlardır. Nitro elekronik elemanlardır bunlar. Bir radar tipinin belirleme yeterliği aksamları olduğu söylenemez. 

Magnetron dediğimiz, bir tür radardaki ilk sinyal üretme aşamasındaki zayıf akımları sinyalleri daha kuvvetli yüksek 

frekans dediğimiz elektro manyetik dalgayı üretmek için kullanılıyor. Bunun hemen akibinde buradan gelen bu sinyal 

biraz da kuvvetlendirilip, daha uzak mesafelere gönderilmek üzere kuvvetlendiriliyor. Bu ikinci eleman olan yürüyen 

dalga tüpü dediğimiz TWT dediğimiz, burada daha zayıf frekansı elektro manyetik dalga biraz daha yükseltilerek anten 

sistemi oradan hedefe uzaya gönderiliyor. Bu iki parça kısaca bunlardır." 

SİLAH MI? 

Bu iki parçanın silah olup olmadığı yönündeki soruya ise Demirkol şöyle cevap verdi: 

"Bunlar kesinlikle silah değildir. Bunlar o anlamda bir algılama sistemi, radar diyebileceğimiz bir sistemin aksamları. 

Bunlarla herhangi bir silah oluşturmak mümkün değil. Ya da farklı bir şey olabilir. Bu klasik anlamda radarlarda 

kullandığımız aksamlardır silah değildir." 

                

                 Экспертное мнение. Оружия на самолете Москва-Дамаск - нет. 

                            http://www.yurtgazetesi.com.tr/gundem/uzman-gorusu-ucaktaki-parcalar-silah-mi-h20788.html 
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