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Uçağımız neden düşürülmüş? / Uyandırma Servisi  
 

Gürbüz Evren  
Siyaset Bilimci, 24.6.12 
 
   Suriye savaş uçağımızı düşürünce, başta mutasyona uğratılmış medya olmak üzere ilgili çevreler,  
‘hesabını soracağız’ moduna girdi.  
   Asalım, vuralım, Suriye’ye girelim naraları atanlar ve attıranlar yine neler saklıyor diye düşündünüz mü hiç? 
   Ama ben bir kez daha, “hadi ya, olmaz böyle şey” dedirtecek bilgiler paylaşayım. Siz de belki yine paylaşım 
rekorları kıracak şekilde paylaşırsınız. 
   Düşürülen uçağımızın özelliği nedir? Türk Hava Kuvvetleri’nin 2 Keşif Filo’sundan birinde ... görevlidir. 
Bomba taşımaz. Yani tamamen silahsızdır. Ne yapar bu keşif uçağı? Adı üstünde keşif ve buna bağlı  
fotoğraf çekimi, bilgi toplama vb. işlemler. 
   Şimdi bir bilgiyi daha paylaşalım : 
   Hatay’ın Samandağ ilçesinin sınıra sıfır noktasında, Suriyeli silahlı muhaliflerin her gün botlara bindirilerek, 
eylem için Suriye’ye gönderildiğini, ardından yine buradan Türkiye’ye botlarla döndüklerini, ülkemizde kaç kişi 
biliyor?  
   İşte bu mevkide olup bitenler, Suriye ve aşağıda adını vereceğim bir güç tarafından uzun süredir izleniyordu. 
Olup bitenleri gören bölgedeki Türk köyleri ise feryat ediyordu, ama duyan kim. 
   Bu bilgiyi CHP Hatay Milletvekili Dr Mehmet Ali Ediboğlu verdiğinde de hiçbir yalanlama gelmedi.  
   Tam bir sus pus vaziyeti oldu. Düşürülen uçağımız, Suriyelilerin ve bir başka gücün yakın takip altına aldığı  
işte bu bölgeden geçti, birkaç kilometre içeri girdi ve sonra da olan oldu. Şimdi sıkı durun. 
   Uçağın düşürüldüğü bölgenin çok ama çok yakınında ne var? 
   Suriye’nin Lazkiye Limanı. 
   Bu limanda ne var? 
   Rus Donanması’nın en önemli 3 savaş gemisi 
   Bu gemiler ne zamandan beri burada? 
   Nisan ayından bu yana. 
   Amiral Çabanenko savaş gemisi, Smetlivıy savaş gemisi ve Yaroslav Mudri firkateyni. 
   Bunlardan Amiral Çabanenko savaş gemisinin özelliği ise dünyanın en gelişmiş hava savunma ve  
radar sistemini taşımasıdır.  
   Sizin anlayacağınız, uçan sineği bile algılar, anında bilgileri verir. Sonrası da malum. 
   Şimdi soruyorum size, dün geceden buyana ekranları kaplayan sivil, asker, akademisyen, diplomat,  
gazeteci uzmanların aklına bu anlattıklarım geldi mi? Bunları dile getiren bir konuşmacı oldu mu? 
   Başta Sayın Başbakan olmak üzere yetkililerin suratı niye beş karış? 
   Rusya gerçeği, düşürülen uçağımızla kabak gibi ortaya çıktı da, ondan mı acaba? 
   Başta ABD olmak üzere Batılı güçlerin dolduruşa getirmeye çalıştığı ve maalesef dolduruşa gelen Türkiye, 
kendisinde olmayan demokrasi ve özgürlüğü Suriye’ye götürme havalarında, Ortadoğu’nun belalı bataklığına 
itiliyor. 
   Adım gibi eminim, kimse Rusya gerçeğinden, Rus savaş gemilerinin varlığından, uçağımızın düşürülmesindeki 
rolünden tek kelime ile bahsetmeyecek. 
   Yetkililer ise suratları bir karış, konuyu es geçecek.  
   NATO üyesiyiz falan diye bir şeyler söyleyip yardım umacaklar. 
 

Son söz  : Acaba Rusya, dolaylı yoldan, “Yok öyle üç köfte beş kuruşa” mesajı mı verdi? 
 

Not: Bütün TV kanalları fellik fellik konuyla ilgili görüş alacağı, röportaj yapacağı isimleri arıyor.  
Yurdum insanı da, “laf ola beri gele” türünden konuşanların ağızlarından çıkanlarla iyice serseme dönüyor.  
Bu yazıyı ne kadar çok paylaşırsanız, “uyandırma servisi” görevini yerine getirmiş oluruz. 

 

1920 - İslam yüceltme derneğinin bildirisi : “Yunan ordusu halifenin ordusu sayılır.  
Hiç de zararlı bir topluluk değildir. Asıl kafası koparılacak mahlûkat Ankara’dadır.” İSKİLİPLİ ATIF   
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