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src="images/stories/resimler/dilek_yaras.jpg" height="120" width="102" />D?LEK YARA?  <br
/><br />G�d�k ki  oyun olduk� iyi kurulmu?� Mavi Marmara�daki katliam d�nyan?n  d�t
k�esindeki insanlar?  <strong><em>-sofu Museviler </em> dahil-</strong> isyan ettirdi ama
bizim kafas? kar??t?r?lm??, beyni  y?kanm?? ���?da?�� insanlar?m?z?n g��l  tellerini
titretmeyi ba?aramad?.</p>      <p><strong>***</strong></p>  <p>Ben profesyonel bir aktivist 
de?ilim. Ba?kalar?n?n organize etti?i eylemlere pek kat?lmam.  �r�m boyunca hep bireysel ve
ba??ms?z aktiviteleri tercih ettim.</p>  <p>H� b�le iken hayat?mda  ilk defa organize bir
eyleme kat?lmad???m i�n hay?fland?m.</p>  <p>Ke?ke, dedim, ben de kat?lm??  olsayd?m
Mavi Marmara�n?n cesur y�reklerine�</p>  <p>Y�rek, dedim de akl?ma geldi�  Gazze�de
insanl?k k?y?m? s�rerken ve oradaki mazlumlara   ��insani�� yard?m g��ren gemideki
insanlar?m?z b�t�n  d�nyan?n g�� ��nde ?srailli rambolar taraf?ndan katledilmi?ken  bizim
y�re?imizdeki ve dilimizdeki bu �talla?ma nedendir acaba?</p>  <p>Neden, t�m T�rkiye tek
y�rek  ve tek ses olamad? bu olayda?...</p>  <p>Neredeydi sahi Hrant Dink  katledildi?inde
<strong><em> ��Hepimiz Ermeniyiz��</em></strong> diyerek soka?a d��len binlerce
<strong> ��laik��</strong> g��n�ml� duyarl? yurtta??...</p>  <p>Onlar? organize eden 
g��ya da toplumsal refleks nereye kayboldu?...</p>  <p>Ya k�resel  sava? kar??tlar??.... 
Onlar neredeydi?...</p>  <p>?srail�in Gazzelilere  uygulad???  zul�m ve Mavi Marmara
gemisinde yapt??? katliam -sadece- hayat?  din merkezli alg?layanlar?n problemi miydi?...</p> 
<p>De?ildi tabii ki�</p>  <p><strong>Gazze�deki zul�m, d�nyan?n  en �cra k�elerindeki
t�m zul�mler gibi insanl???n ortak problemiydi  ve ?rk, dil, din, ideoloji ayr?m?  olmadan tek
y�rek olunup mazlumlar?n yan?nda saf tutmak gerekiyordu.  En az?ndan insan olmak bunu
gerektiriyordu. </strong></p>  <p>Ama b�le olmad? ne  yaz?k ki� Bizim insanlar?m?z?n,
yazarlar?m?z?n ve hatta  ayd?nlar?m?z?n bir k?sm?, apa�k ortada olan bu zul�m ve
e?kiyal?k  kar??s?nda Vikingler kadar bile birlik i�nde olamad?lar.</p>  <p>??lerine gelen
meselelerde  hi�ir ��ama�� y? kabul etmeyen s�de demokratlar, s� konusu  ?srail zulm�
olunca ��ama��larla konu?maya ba?lad?�</p>  <p>Ama ?srail devletini de anlamak  
laz?mm??� ama o gemi dincilerin gemisiymi?� ama geminin as?l  amac? yard?m de?il,
ambargoyu delmekmi?�  ama bu bir   provokasyonmu?� ama olay? protesto edenler
?eriat�larm??�vs.vs�</p>  <p><strong>Asl?na bakarsan?z  �k da ?a??lacak bir durum yok
ortada.  �nk�, Siyonist propagandan?n en yo?un ve karanl?k olan? on y?llar  boyu bizim
�lkemizde sergilendi. T�rkiye halk?na  ?ok �st�ne ?ok, travma �st�ne travma ya?at?ld?.
</strong></p>  <p>Derin ve uzun vadeli,  T�rkiye�yi  zihinsel b��nmeye g��ren bir projeydi
bu.</p>  <p>�ce k�lerimizden, kadim  k�lt�r�m�zden ve de?erlerimizden kopard?lar;
hurafelere mahkum  ettiler bizi.</p>  <p>Elit olmak, ayd?n ve modern  olmak, yani
��bat?l?la?mak�� i�n, ortak tarih ve co?rafyay?  payla?t???m?z k�lt�rlerden uzakla?mak
ve hatta onlara d�?man  olmak, ba?kala?mak gerekiyordu.</p>  <p><strong>En incelikli ve en
yaman  ?slam d�?manl???<em>, en paranoyak�  �� M�sl�man ter�ist��</em> alg?s?  bu
topraklarda olu?turuldu. </strong></p>  <p>O kadar ki insanlar?m?z  birbirini  d�?man olarak
de?ilse bile ���eki�� olarak g�meye ba?lad?lar.  Bunun bir ad?m �esi ise tam da bu g�nler
i�n laz?m olan  ��d�?man�� alg?s?yd?�</p>  <p>G��nen o ki k?smen de olsa  ba?ar?l?
olmu? bu proje. Olmasayd? e?er, Mavi Marmara olay? <em> �hi�istisnas?z-</em> t�m
T�rkiye�yi galeyana getirirdi. Toplumsal  bilincimizi y�kseltirdi.</p>  <p>�</p>  <p>?imdi
anl?yorsunuz de?il  mi bu topraklarda itinayla olu?turulan <strong>laik�-?eriat�</strong>
alg?s?n?n  ve �t??mas?n?n ger�k nedenini?...</p>  <p><strong>Her  ?ey bu g�nler ve bu t�r
durumlar i�ndi. G�zel ama mahzun ve yaln?z  �lkemiz kendisine bi�len ma?a rol�n� 
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s�rd�rmeli, haramilerin Ortado?u�daki kirli emellerini  ger�kle?tirmeliydi. </strong></p> 
<p>G�d�k ki oyun olduk� iyi  kurulmu?� Mavi Marmara�daki katliam d�nyan?n d�t
k�esindeki  insanlar?  <strong><em>-sofu Museviler </em> dahil-</strong> isyan ettirdi ama
bizim kafas? kar??t?r?lm??, beyni  y?kanm?? ���?da?�� insanlar?m?z?n g��l tellerini 
titretmeyi ba?aramad?.</p>  <p>En bilin�ileri, en solcular?  ve hatta en h�manistleri dahi
<em>��Yesinler birbirlerini bana ne,  bir tarafta ?srailli yobazlar, di?er tarafta Arap
yobazlar,�� </em> diyebildi.</p>  <p>Y?llar boyu ?eriat korkusu  ile y?kanm?? beyinlerin
izd�?�m� de b�le oluyor i?te.</p>  <p>?srailli Haaretz Gazetesi  yazar? <strong>Gideon
Levy</strong>, <strong><em>��?srail�in  propaganda makinesi yaln?zca beyni y?kanm?? 
?sraillileri ikna edebilir,��</em> </strong>derken<strong> </strong>bizimkileri unutmu?tu
anla??lan.</p>  <p>Sahi, ?srail�in namuslu  ve vicdanl? ayd?n? Gideon, bizim s�de
ayd?nlar?m?z ve  gazetecilerimizin, <strong> Netanyahu</strong>�nun dahi dillendirmeye
c�ret edemeyece?i kadar kara  bir propagandaya � ayak oldu?unu bilseydi ne derdi
acaba?...</p>  <p>?sve�i yazar<strong> Henning Mankell </strong>dahi<strong>
</strong><em>(kendisinin  tra? b?�??n? g�tererek)</em> gemide silah bulduklar?n? s�leyen 
y�zs�z ars?z ?srailli askerleri <strong><em>��korsan��</em> </strong> olarak
tan?mlarken ve o korsanlar?n silahl? sald?r?s?na kar??  kendini m�dafan?n me?ru oldu?unu
vurgularken bizimkiler, <strong>��?srail�i  de anlamak laz?m... Gemidekiler de ?srailli
askerlere  sald?rm??,�� </strong>diyebildiler...</p>  <p>En geli?mi? silahlarla  katledilen 
silahs?z insanlar?, kendilerini ?srail askerlerine �d�rtt�kleri  ve ?srail�in ba??n? derde
soktuklar? i�n su�ayabildiler.</p>  <p>�le ya, bizim vicdans?z  hainlerimiz i�n �d�rende
de?il �endeydi kabahat. ?srailli askerler  provoke edilmemeliydi.  �resiz, her t�rl� hakk?
gaspedilmi?  1,5 milyon insana ��insani�� yard?m g��rmek de ne demekti?...  Hele hele
amborguyu delmeye �l??mak kimin haddineydi... B?rak?n?z  �s�nlerdi; �meyi
beceremiyorlarsa s�r�ns�nlerdi.  Yeter  ki ��sevgili ve dost�� ?srail devleti k?zmas?nd?.
K�smesindi...</p>  <p>...</p>  <p>Her neyse, s�lenecek �k  s� var ama ciltler dolusu kitap da
yazsak i�mizdeki yang?n? s�d�rmeye   yetmez.</p>  <p>?srail�in, zulm�ne engel  olmaya
�l??anlara neler yapabilece?ini, vah?etini hangi boyutlara  vard?rabilece?ini yedi d�vele
g�terdi Mavi Marmara...</p>  <p><strong>??te  ben, tam da bu nedenle ve inad?na ve  elbette
��m� de g�e alarak <em>-benimle ayn? vicdani duyarl?l??a  sahip binlerce, hatta belki de
milyonlarca insan gibi-</em> Gazze�ye gidecek ��ikinci��   <span style="text-decoration:
underline;">insani</span> yard?m filosuna kat?lmaya karar verdim. </strong></p>  <p>?u lanet
olas? yang?na,  k��k, k��c�k bir kar?nca gibi bir damla su ta??yabilmekten  ba?ka da bir
derdim yok.</p>  <p>dilekyaras@gmail.com</p>
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