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<div style="margin: 1ex;">  <div>  <p><img style="margin-right: 5px; float: left;"
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/>D?LEK YARA?  <br /><br />Ortada bir Firavunlar ordusu  ve d�nyan?n i�ne eden
emperyalist bir  devlet var. O devlet, her  t�rl� kanunsuzlukla, insan haklar?n?,  evrensel
do?rular? ayaklar  alt?na alarak masum bebekleri bile g��n�  k?rpmadan katlediyor  ve bizim
akl? selim ge�nen ayd?nlar?m?z,  ustalar?m?z <strong><em>��Sana  ne. B?rak �s�nler.
B?rak yans?nlar.��</em></strong> diyorlar. Firavun�un askerlerine ve  k��l�?e -hayatlar?
pahas?na- <strong>��DUR��</strong> diyen insanlar?n  kan? �zerinden kara propaganda
yap?yorlar.</p>      </div>  <div>  <p>***</p>  <p>Aylardan Haziran. G�nlerden  Pazar.
Vakitlerden sabah... S?cak, s?ms?cak� �l??ma ?evkiyle  uyan?yorum g�n do?arken.
Hali�muhte?em, ku? c?v?lt?lar? ya?ama  kat?lmaya �??r?yor insan?�</p>  <p>Hadi,
diyorum, hadi Dilek,  yeterince yatt?n, gazetecilik yan gelip yatma mesle?i de?ildir, �l??;  �l??
ki bu deli divane ruhun bir nebze olsun yat??s?n�</p>  <p>Gazetelerin sayfalar?  aras?nda
dolanmaya ba?l?yorum. Doland?k� dolan?yorum�. Ku?  c?v?lt?lar? yerini u?ursuz bayku?
�?l?klar?na b?rak?yor.  D�?�m oluyorum�</p>  <p>S�rat ve defaatle kara  propaganda 
sarmal?na girdi?imizi farkediyorum.</p>  <p>Bir kara suretler resmi ge�di  var sanki.</p> 
<p>Haziran s?ca?? bitiyor.  Havay? kara bulutlar kapl?yor.</p>  <p>?ubat so?u?u
ba?l?yor.</p>  <p>��yorum annem, �?�yorum�</p>  <p>Bu kadar m? kararm??t?r 
Hz.?nsan�?n ruhu� g�l�, vicdan?� Yoksa ��insan��  bile dememeli miyiz bunlara?�  <br
/> <br /> Karadeniz�in h?r�n dalgalar? gibi �rp?nan bi�re ruhumu  bir nebze olsun teselli
edebilmek i�n <em>��be?er bu  ?a?ar��</em> diyece?im ama ?a?man?n da �esinde bir
h� bu.  Sanki� sanki ?a?k?n de?iller de daha kara kutsal bir amaca hizmet  eder gibiler�</p> 
<p>Be?er seviyesinin de alt?nda  bir h� bu. H�lerin en beteri. En �muru� <strong><em>Allah
bunlar?n  h�lerini g�zelle?tirsin,</em> </strong> demek istiyorum ama derman?m yok.</p> 
<p><strong><em>?nsan vicdan? bu kadar  m? esir olur siyasete,</em></strong> diye
soruyorum; bunun sorular?n en  masumu ve en hafifi oldu?unu bile bile�</p>  <p>Son darbeyi
ise ustalar?n  ustas? vuruyor. Nice yaz?s?n? kesip duvar?ma ast???m usta. Kelimelerin 
efendilerinden biri. Edebiyat fak�ltesi y?llar?m?zda ustaca c�mlelerini  hayranl?kla, feyz alarak
defterlerimize not etti?imiz usta. <strong>Oktay  Akbal.</strong></p>  <p>Belli ki Mavi
Marmara�n?n  rotas?n? kald?ramam?? midesi. ?srail�den izin ve onay almadan  ambargoyu
delmeye �l??an sivil inisiyatife �k k?zm?? ve:</p>  <p><em> ��� �Gelme� dedi
ac?mas?zl???yla tan?nm??  ?srail. Gelirseniz kar??n?zday?m.  �eki bar?? gemileri gelmedi.
Biz kahraman?z ya,  �st�ne �st�ne gittik. ��mler verdik, yaral?lar� G��� silahlara  kar??
bir bozguna u?ramak ka�n?lmazd?. Bu duruma d�?meyi de  �st�nl�k m�
saymal??...��</em> diye de sormu?�.</p>  <p>Yaz?n?n ba?l???  da son derece manidar:
<strong>����m g�zel de?il��</strong></p>  <p>Bu ba?l?k sizi yan?ltmas?n.  ?�ri?ini
vicdan?n?z?n ve akl?n?z?n e?li?inde okudu?unuzda  son derece ��m sever ve teslimiyet� bir
yaz? bu.</p>  <p>Benim gibi hayat ve haz odakl?  birine bile <strong><em>��Hay?r Usta,
hay?r!  ��m bazen g�zeldir. Hem de �k g�zeldir. Kutsal bir ama� i�n olursa. Mazlumun
yan?nda zalime kar?? olursa  ��m, �mur gibi, bombo? ve anlams?z ya?amaktan  �k daha
g�zeldir. Ho? gelir. G�zel gelir.  ?yi gelir. �ene de u?runda ��nene de...�� </em></strong>
dedirten bir yaz?�<em> </em>Ustalar?n ustas? bunlar? derse, �raklar  neler demez de?il
mi�</p>  <p>G�d�?�n�z gibi ben de  tahamm�l s?n?r?m?n sonuna gelmi?im art?k�</p> 
<p><strong>Dayanam?yorum g�ce  tap?nman?n,   zalimden korkman?n bu
kadar?na</strong>.</p>  <p>Ortada bir Firavunlar ordusu  ve d�nyan?n i�ne eden emperyalist
bir   devlet var. O devlet, her  t�rl� kanunsuzlukla, insan haklar?n?,   evrensel do?rular?
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ayaklar  alt?na alarak masum bebekleri bile g��n�   k?rpmadan katlediyor  ve bizim akl? selim
ge�nen ayd?nlar?m?z,   ustalar?m?z <strong><em>��Sana  ne. B?rak �s�nler. B?rak
yans?nlar.��</em></strong> diyorlar. Firavun�un askerlerine ve  k��l�?e -hayatlar?
pahas?na- <strong>��DUR��</strong> diyen insanlar?n  kan? �zerinden kara propaganda
yap?yorlar.</p>  El insaf yahu, el insaf�.  <p>Ben de onlara cevaben ve kendi  ad?ma
konu?arak diyorum ki: <strong>Allah�?n verdi?i bir can?m var.  Bu kullan?lm?? ve hatta
y?pranm?? can?, de?il bin, bir  �cu?un can?n? kurtarmaya yarayacaksa e?er seve seve
veririm. Bunda  da en ufak bir kahramanl?k g�mem.</strong> <strong>Fedakarl?k  da denmez
buna� Dense dense �VER? denir.  �den vermek yani�</strong></p>  <p>�</p> 
<p>Ustalar?n ustas?n?n final  c�mleleri de epey ?enlikli:</p>  <p><em>��Yazmak bir
bo?alma  anl?yorum� Ama benim gibi biri, ka�y?ld?r b�le  ?eyleri hep yazd?, hala yaz?yor.
Bir  �lkenin y�etimi ciddi i?tir, ona buna b?rak?lamaz dedi durdu!</em></p> 
<p><em>Kurtulu?  halktad?r. Halk?n uyanmas?nda�  Halk?n bilin�enmesinde� Ama
b?rakm?yorlar, elini kolunu ba?l?yorlar,  ayd?nlar?n? hapse t?k?yorlar���</em></p> 
<p>�</p>  <p>Bu i�er ac?s? h�  kar??s?nda g�lmeli mi a?lamal? m? bilemiyorum
inan?n�</p>  <p>En iyisi ?�le demeli:</p>  <p><strong>Sen  kime ��halk�� dersin be
Usta?</strong></p>  <p><strong>Mavi Marmara�daki 800  ki?i ��halk�� de?il de nedir?...
</strong></p>  <p><strong>Ya  ��uyanmak�� ne yana d�?er usta?</strong></p> 
<p><strong>Zalimin zulm�  kar??s?nda can?n? sulara ve kahpe kur?unlar?n  ��ne atan
insanlar m? uyur durumdalar, yoksa zalimden ferman  �kmadan a?z?n? a�aya dahi cesaret
edemeyenler mi?... </strong></p>  <p>*** <br /> <br /> <br /></p>  <p><strong><span
style="text-decoration: underline;">?srail�den   ba?ka kaynak tan?mam, diyen ustalar ve 
�raklar? i�n okuma-�renme  par�s?: </span></strong></p>  <h3 style="text-align:
left;"><strong>GAZZE  YOLUNDA  SALDIRIYA U?RAYAN INSAN? YARDIM GEM?LER?
KAMUOYUNA DUYURU </strong></h3>  <p>26 May?s 2010 tarihinde yola  �kan toplam 7
gemiden olu?an Gazze�ye yard?m konvoyu ilgili ?srail  h�k?n?n ve kamuoyunun do?ru
bilgilendirilmesini �emsedi?imiz  i�n bu duyuruyu yap?yoruz.</p>  <p>�celikle; bu gemiler ne
?srail   ne de ba?ka bir �lkeye kar?? yola �km??lard?r. Bu gemiler  uzun bir s�redir a??r
ambargo ?artlar? alt?nda a�??a ve sefalete  terk edilen Gazze h�k?na yard?m amac?yla yola
�km??t?r. Bu  yolculu?un organizasyonunu ger�kle?tiren Free Gazze Movement�?n  ve BM
Sosyal ve Ekonomik Konseyi�nin dan??man stat�s�nde �yesi  olan bir NGO dur. ?HH ?nsani
Yard?m Vakf? d�nyan?n bir�k �lkesinde  ma?dur olmu?, zulme u?ram?? insanlara din, dil,
renk, ?rk, b�ge,  co?rafya, cinsiyet, ideoloji vb. ayr?m? yapmadan her t�rl� insani  yard?m?
ula?t?rmay? kendine ilke edinmi? 15 y?ll?k bir NGO�dur.  Vakf?m?z yapt??? bu ba?ar?l?
�l??malar neticesinde bir �k  ��l alm??t?r. TBBB �t�n Hizmet ��l��n� bir �nek olarak 
verebiliriz.</p>  <p>IHH ?nsani Yard?m Vakf?  Afrika�n?n do?usundan bat?s?na, Bosna�dan
Filistin�e, Vietnam�dan  Amerika Birle?ik Devletleri�ne, Afganistan�dan Haiti�ye,
Yunanistan�dan  G�rcistan�a 5 k?tada 120 �lkede insani yard?m ve kalk?nma
yard?mlar?n?n  organizasyonlar?n? yapm?? bir kurumdur.</p>  <p>?srail, insani yard?m
ama�?  olan bu giri?ime, uluslararas? sularda hukuka ayk?r? bir ?ekilde  m�dah�e ederek
sivil insanlar?n �melerine ve yaralanmalar?na  sebep olarak uluslararas? toplum vicdan?nda
mahkum olmu?tur. ?srail  ?imdi de dezenformasyon yaparak d�nya kamuoyunu yanl??
y�lendirmeye  �l??maktad?r. ?nsanlar?m?za sald?r?p katletti?i yetmezmi?  gibi, bu elim
hadiseden sonra vakf?m?z?n t�m web siteleri sald?r?  alt?nda oldu?u i�n ba?ta uluslararas?
bas?n olmak �zere kamuoyunun  do?ru bilgiye ula?mas? gecikmeli ger�kle?mektedir.</p> 
<p>D�nya kamuoyu, kurumumuzun  yapt??? �l??malar ile ilgili do?ru bilgilere  <a
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href="http://www.ihh.org.tr/" target="_blank">www.ihh.org.tr</a> adresimizden ula?abilir</p> 
<p>T�rk h�k?n?n Gazze�deki  ma?durlara sahip �kma giri?imine arac?l?k yapan
kurulu?umuz  h�k?m?z?n duyarl?l???n?n temsilcisidir. Bizim h�k?m?z  tarih boyunca bu t�r
haks?zl?klar?n her zaman kar??s?nda olmu?tur.  Engizisyon zihniyetinin kararlar? ile katliama
u?rayan, �lkelerinden  g�e zorlanan, ��me terk edilen Sefarat Yahudilerine h�k?m?z  500 y?l
�ce nas?l kucak a�p onlar? koruduysa, yine Nazi Almanya�s?nda  zulme u?rayanlar?n en
b�y�k s???na?? �lkemizin Avrupa�daki  d?? temsilcilikleri olmu?tur. Bug�n yap?lan da bu
duyarl?l???m?z?n  a�k gere?inden ba?ka bir ?ey de?ildir. Bu ger�kler h�k?m?z?n 
mazlumdan yana tav?r alma hassasiyetinin ve gelene?inin bir neticesidir.</p>  <p>?srail h�k?
ve kamuoyu  ?unu iyi bilmelidir ki, bu giri?imin Filistin�deki siyasi gruplarla  veya y�etimle bir
ilgisi yoktur. Bu siyasi de?il, insani bir  giri?imdir.  Bunu farkl? g�meye �l??anlar ancak ve
ancak bu olay?n siyasetini  yapanlard?r. Bu insani yard?m giri?imini hi�ir �lke ve grubun  i�ve
d?? siyaset malzemesi yapmas?n? kabul etmemiz m�mk�n de?ildir.</p>  <p><strong>IHH
</strong> <br /> <strong>?nsani yard?m Vakf? </strong> <br /> <strong>?stanbul</strong></p>
 <p>dilekyaras@gmail.com</p>  </div>  </div>
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