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<p><img style="float: left; margin-right: 9px;" alt="dilek_yaras_300" height="149" width="200"
src="images/stories/image/dilek_yaras_300.jpg" />D?LEK YARA?</p>  <p>BM�nin Palmer
raporundan sonra T�rk bas?n? ?srail�in Mavi Marmara aleyhindeki tezlerini do?rulamaya
�l??an �k ilgin�ve yo?un bir dezenformasyon kampanyas?na tan?k olduk.</p>  <p> </p>     
<p>Bu yaz?, bu �rkin kampanyay? de?ifre etmek ve ger�kleri hat?rlatmak amac?yla kaleme
al?nm??t?r.</p>  <p> </p>  <p><span style="font-size: 18pt;"><b>S�lesem tesiri yok
</b><b>sussam g�l�m raz? de?il</b></span></p>  <p> </p>  <p> </p>  <p><span
style="font-size: 12pt;"><b>S�</b> konusu �Mavi Marmara katliam?� olunca, susmak �k zor
benim i�n. Susamam� Susmamal?y?m da� �erimde ?ahitlik borcu var� </span></p> 
<p><span style="font-size: 12pt;">�nk�� Ge�n sene bu g�nlerde, Mavi Marmara gemisinde
?srail askerleri taraf?ndan katledilen dokuz g�zel insan?m?z?n ya?ad?klar? evlerde,
mahallelerde, i? yerlerinde onlar? -yak?n veya uzak- tan?yan herkesle uzun sohbetler ediyor,
olay? her y��yle ve derinlemesine anlamaya �l???yordum. </span></p>  <p> </p>  <p><span
style="font-size: 12pt;">O g�nlerden bu g�ne gelene kadar ge�n s�re i�nde de �celi?im hep
Mavi Marmara oldu. H��da �le� Bu konuyla ilgili geli?meleri s�rekli takip ederek -?ehitleri,
onlar?n ailelerini, gemi yolcular?n? ve tabii ki her y��yle Mavi Marmara olay?n? anlatan-
�Nuh�un Gemisi Mavi Marmara� isimli (�?itli nedenlerle hen�z bas?lmayan) kitap
�l??mam? g�ncelliyorum. Dolay?s?yla<b>,</b> konudan hi�kopmad???m i�ndir ki Mavi
Marmara �r�vesinde olup biten olaylar? olduk� net ve b�t�nsel olarak g�ebiliyorum ne yaz?k
ki� Ne yaz?k ki, diyorum; �nk� olan biten her ?ey beni �Ger�kler bu kadar da �rp?t?lmaz�
dedirten bir isyana s�r�kl�yor�</span></p>  <p> </p>  <p><span style="font-size:
12pt;">***</span></p>  <p> </p>  <p> </p>  <p> </p>  <p> </p>  <p><span style="font-size:
12pt;"><b>Filmin ba??</b></span></p>  <p> </p>  <p><span style="font-size: 12pt;">Bug�n�
daha iyi anlayabilmek ve resmin b�t�n�n� g�ebilmek i�n filmi ba?a saral?m ve ge�n
seneye, o me?�um g�ne d�elim:</span></p>  <p> </p>  <p><span style="font-size:
12pt;">D�nyan?n her k�esinden k�resel vicdan? temsilen yola �km?? kad?n-erkek,
gen�ya?l? y�zlerce insan, 31 May?s 2010 gecesi ?afak s�mek �zere iken, sabah namaz?
esnas?nda, <strong>?srail k?y?lar?n?n 72 deniz mili, s�de abluka alan?n?n bitti?i noktan?n
ise 64 deniz mili uza??nda, yani uluslararas? sularda,</strong> ?srail�in en donan?ml? ve
e?itimli birli?i olan <span style="letter-spacing: 0.25pt;">elit komando �?ayetet 13��n*
sald?r?s?na u?rad?.</span></span></p>  <p> </p>  <p><span style="letter-spacing: 0.25pt;
font-size: 12pt;">Sonu� Hunharca ve kalle?� �d�r�lm�?, tek silahlar? y�reklerindeki Allah
r?zas? i�n iyilik etme duygusu ve inanc? olan dokuz ?ehit <b>(</b><strong>Ali Haydar
Bengi</strong><b>, </b><strong>?brahim Bilgen</strong><b>, </b><strong>Fahri
Yald?z</strong><b>, </b><strong>Cengiz Aky�z</strong><b>, </b><strong>�tin
Top�o?lu</strong><b>, </b><strong>Cengiz Song�r</strong><b>, </b><strong>Cevdet
K?l?�ar</strong><b>, </b><strong>Necdet Y?ld?r?m</strong> ve <strong>Furkan
Do?an</strong>); 60�dan fazla yaral?� Yaral?lardan biri (U?ur S�leyman S�lemez) bitkisel
hayata girdi ve h��ya?amla ��m aras?ndaki o ince �zgide... </span></p>  <p><span
style="letter-spacing: 0.25pt; font-size: 12pt;"><br /> Sabah oldu?unda d�nya aya?a kalkm??t?.
Yerk�renin her k�esinde, Yahudiler de d�il olmak �zere her ?rktan, her dinden duyarl? ve
vicdanl? insanlar, �Yeter art?k!�<i> </i>diyerek bu vah?i katliam? lanetliyorlard?. </span></p> 
<p> </p>  <p><span style="font-size: 12pt;">T�rkiye�de ise durum biraz farkl?yd?. Ger�
burada da her yerde b�y�k protesto g�terileri d�zenleniyor, insanlar ak?n ak?n meydanlara
gidiyordu. Ama son y?llarda iyice belirginle?en toplumsal kutupla?ma, bu olayda da kendini
g�termi? ve bir kesim bu trajik olaya kar?? adeta sa??r ve dilsiz kalm??t?. </span></p>  <p>
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</p>  <p><span style="font-size: 12pt;">Bu durum, medyan?n sundu?u g��nt�lere fazlas?yla
yans?yordu tabii ki� Protesto g�terilerinde �e �kanlar -ya da �kart?lanlar- �?unlukla
?sl��kesimdi. Kameralar, kara �r?afl? kad?nlara, sakall? ve takkeli erkeklere zum yap?yordu
bol bol. Gazetelerin internet sayfalar?ndaki foto?raf galerilerinde de ayn? manzara h�imdi.
</span></p>  <p><span style="font-size: 12pt;"><br /> Olay?n �zerinden iki-��g�n ge�eden
gazete k�elerinde, tart??ma programlar?nda �Kabahat �ende mi, �d�rende mi?� tarz?nda
yorumlar yer almaya ba?lad?. Kimi k�e yazarlar?, bir yandan �mecburen� ?srail�i k?narken,
di?er yandan da Mavi Marmara�daki yard?m g��ll�lerini su�uyorlard?.  Baz?lar?, �?srail�in
ne kadar ac?mas?z oldu?unu bilmiyor muydunuz? Ne i?iniz vard? orada?�, baz?lar? da 
�Kendi insanlar?m?z dururken Filistinlilere yard?m etmenin ne gere?i vard??� diyordu. <br />
<br /> Bu eylemin 36 �lkedeki sivil toplum kurulu?lar?n?n ortak inisiyatifi oldu?u g�ard? ediliyor
ve ele?tiri oklar? Mavi Marmara�ya engel olmad??? i�n h�k�mete ve yard?m? organize eden
?HH�ya (?nsan Hak ve H�rriyetleri ve ?nsani Yard?m Vakf?) dolay?s?yla da gemideki yard?m
g��ll�lerine, hatta bask?nda hayat?n? kaybedenlere y�eliyordu. </span></p>  <p> </p> 
<p><span style="font-size: 12pt;">?ddialar?na dayanak olarak �?ehitlik� ve �cihat�
s�lemlerini kullan?yorlard?. Ger�kten de hayat?n? kaybedenlerden baz?lar? yolculuktan �ce
�D�emezsem ?ehit olurum� ifadesini kullanm??t?. Hatta i�erinde �?n?allah ?ehit olurum!�
diyenler bile vard?. ?slam�kesimin s�lem bi�mini ve hayat? nas?l yorumlad???n? bilmeyen
biri i�n olduk� �rk�t�c�, hatta iddialara olabilirlik ?�phesi katan bir durumdu bu� Hele bir de
�beyaz� dedikleri, fanus i�nde ya?ayan T�rklerdenseniz� Hayat? din merkezli ya?ayan insan
kavram? sizin i�n kap?c?n?z ya da sokakta g�d�?�n�z t�rbanl? kad?nlarla s?n?rl?ysa�
?slam�kesim deyince akl?n?za 11 Eyl�l�den, T�rkiye�deki Hizbullah�?n domuz
ba?lar?ndan ve Sivas olaylar?ndan ba?ka bir ?ey gelmiyorsa� Mavi Marmara�n?n i�ndeki
t�m yolcularla beraber bir intihar gemisi oldu?u alg?s?na teslim olman?z i?ten bile
de?ildi.</span></p>  <p> </p>  <p><span style="font-size: 12pt;">?srail devleti ise Mavi
Marmara yolcular?n? daha en ba??ndan �ter�ist� olarak damgalam??t?. Gemiye sald?ran
askerlerin ellerindeki ter�ist listesi per?embenin geli?ini �r?ambadan belli etmi?ti zaten. ?srail
Genelkurmay Ba?kan? Gabi A?kenazi, olaydan birka�g�n sonra �Gemidekiler ter�istti.
�d�r�lmesi gerekenleri �d�rd�k� demi?ti. ABD <span style="letter-spacing:
0.25pt;">Ba?kan Yard?mc?s? Joseph Biden de ?srail�in sald?r?s?n?n me?ru oldu?unu
s�l�yordu. Bu arada, ?srail�in sa?c? bas?n? ve kamuoyu, gemiye sald?ran komandolar?
�silahs?z insanlardan dayak yedikleri i�n� beceriksizlikle su�uyordu. </span></span></p> 
<p> </p>  <p><span style="font-size: 12pt;">31 May?s�ta Tel Aviv�de ?srail toplumunun
nabz?n? tutan gazeteci Mete �buk�, ?u c�mlelerle anlat?yordu bu durumu: </span></p>  <p
style="margin-top: 0cm; margin-right: 2cm; margin-left: 2cm; margin-bottom: 0.0001pt;
text-align: justify;"> </p>  <p><span style="font-size: 12pt;">�T�rkiye�nin Tel Aviv
B�y�kel�li?i ��nde toplananlar, T�rkiye�yi protesto ediyor. Durum ironik, soru ?u: Kim kimi,
niye protesto ediyor? Ma?dur olan kim? Her sald?rganl???n arkas?na bir ma?duriyet eklemeyi
marifet sayan ?srail, art?k inand?r?c? de?il. O y�zden ellerinde ?srail bayraklar?yla dokuz
ki?inin �d�r�lmesini kutlayan mant?k, bu toplumu son h?zla bir �kura
yuvarl?yor�</span></p>  <p> </p>  <p><span style="font-size: 12pt;">(�)?srail ile T�rkiye
aras?ndaki gerginlik her kademede hissediliyor. �T�rkiye�de ordunun g�c�n� yitirdi?i i�n
bunlar?n ya?and???�n? s�leyenler, elindeki pankartla T�rk h�k�metini Atat�rk�e ?ik�et
edenler ya da �Aya??n?z? denk al?n, Ermeni soyk?r?m?n? ba??n?za sarar?z� tehdidinde
bulunanlar...� (Mete �buk�/Radikal2)</span></p>  <p> </p>  <p><span style="font-size:
12pt;">?srail�in dozu g�n ge�ik� artan kara propagandalar?na ilaveten, T�rk medyas?ndaki
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ele?tiriler de gittik� yo?unla?maya ba?l?yordu. Baz? k�e yazarlar?n?n insaf yoksunu yaz?lar?
ak?l alacak gibi de?ildi. Bu arada ?srailli yetkililer de -hatalar?n? kabul etmek bir yana- b�le bir
giri?imin tekrarlanmas? durumunda yine vuracaklar? do?rultusunda tehdit dolu a�klamalar
yap?yorlard?.</span></p>  <p> </p>  <p><span style="font-size: 12pt;">Asl?nda, T�rk
bas?n?n?n katliam?n hemen ertesindeki tepkisi olduk� hakkaniyetliydi. Hemen hemen t�m
gazeteler ?srail�i ?iddetle k?n?yor, en ?srail yanl?s? bilinen yazarlar dahi bask?n? ele?tiren
sert yaz?lar yaz?yorlard?. Hatta bunlardan biri (Ertu?rul �k�) katliam?n hemen ertesinde
yazd??? yaz?yla beni o kadar ?a??rtm??t? ki, onun bu kadar de?i?ti?ine inanamam?? ve bu
s�lerinden ne zaman d�ece?ini merak etmi?tim. Fazla uzun s�rmedi bu merak?m. Yazar,
hemen ertesi g�n �ceki yaz?s?n?n duygusal bir tepki oldu?unu belirterek Mavi Marmara
organizasyonunu sorgulayan ve yine �Kabahat �ende mi �d�rende mi?�� dedirten bir yaz?
yazd?. </span></p>  <p> </p>  <p><span style="font-size: 12pt;">Merkez medyan?n r�zg�?
ters y�den esmeye ba?lam??t? art?k. Olay?n ilk ?okuyla ?srail�i a�k� ve hatta �k sert
ifadelerle k?nayan kimi yazarlar?n �?u birka�g�n i�nde �?srail�in yapt??? vah?eti
onaylayamam. Ama d�?�nd�m de�� ?eklinde girizg�larla �rk etmeye ve objektiflik ad?na
�ama�l?, �ancak�l? c�mlelerle ?srail�in tezleriyle �t�?en yaz?lar yazmaya koyuldular.
</span></p>  <p> </p>  <p><span style="font-size: 12pt;">O s�re�e �le yaz?lar okudum, �le
yorumlar dinledim ki �Acaba bu insanlar ba??ndan beri ?srail�in taraf?ndayd?lar da
kamuoyunda olu?an yo?un �keden �kindikleri i�n mi k?nar gibi yapt?lar?� diye d�?�nmeden
edemedim. Tamam, bundan emin olamay?z belki ama ?srail'in ?stihbarat, Ter� ve
Enformasyon Merkezi�nin (MALAM) devreye girdi?ini ve yayd??? �rp?t?lm?? bilgiler, kas?tl?
ifadelerle medyam?z?n bir k?sm?n?n zihnini kontrol etti?ini d�?�nmekte hi�de haks?z ya da
abartm?? say?lmay?z. </span></p>  <p> </p>  <p><span style="font-size: 12pt;">Bu zihin
kontrol�n�n panzehiri ise 29 Eyl�l 2010�da** yay?mlanan BM Raporu oldu. BM ?nsan
Haklar? Konseyi�nin g�evlendirdi?i ��uluslararas? h�im taraf?ndan y�r�t�lerek tam
ba??ms?z ve tarafs?z bir ?ekilde haz?rlanan BM Raporu, Mavi Marmara�daki can
kay?plar?n?n t�m sorumlulu?unun ?srail�e ait oldu?unu otopsi raporlar?na, y�zden fazla
tan???n ifadesine ve gemide yapt?klar? ara?t?rma sonu�ar?na g�e kar?? �k?lamayacak bir
bi�mde ayan beyan ortaya �k?yordu. Rapor,  �?srail askerlerine direnmeselerdi
�d�r�lmezlerdi� diyerek ?srail�i aklamaya �l??anlar? da 113. Maddesinde yer alan ?u
c�mlelerle susturuyordu: </span></p>  <p style="background-image: initial;
background-attachment: initial; background-color: white;"><span style="font-size: 12pt;">�?srail
kuvvetleri ilk �ce tekneye ili?tirecekleri merdivenleri kullanarak gemiye �kma te?ebb�s�nde
bulunmu?lard?r. Yolcular?n da i?tirakiyle gemiden hortumlarla su p�sk�rt�lm�?, insanlar
sandalyeler, sopalar, bir tabak kolisi vb. gibi ellerine ne ge�iyse h�cumbotlara f?rlatm??lard?r.
B�lelikle, gemiye ilk t?rmanma te?ebb�s� ba?ar?s?zl?kla sonu�anm??t?r. Komisyon�un
g��?�ne g�e, ?srail kuvvetlerinin bu noktada bir de?erlendirme yaparak gemiye asker
�karma planlar?n?n sivil kay?plara yol a�ca??n? hesaplamalar? gerekirdi.� (BM
Raporu/Madde 113)</span></p>  <p> </p>  <p><span style="font-size: 12pt;"><b>K�ustu,
ger�k oldu</b></span></p>  <p> </p>  <p><span style="font-size: 12pt;">Tarih tekerr�rden
ibaretmi?, bilirdim amma<b> </b>daha bir sene �ce g�d�?�m�z filmi, tart??malar?n duman?
t�terken yeniden seyredece?imizi de r�yamda g�sem inanmazd?m. </span></p>  <p><span
style="font-size: 12pt;"><br /> Ve ?imdi, y?llardan 2011, aylardan Eyl�l olan ?u zaman
diliminde, MALAM�?n karapropagandalar?na alet olan medyatik ?ahsiyetler i�n bir sene �ce
sordu?um sorular? tekrar m?r?ldanmaya ba?lad?m. </span></p>  <p> </p>  <p><span
style="font-size: 12pt;">D�e d�e ve yava? yava? ilerleyen epik bir senaryonun i�ndeyiz
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sanki� Filmin ba??ndan itibaren ayn? replikleri s�leyen akt�ler, ezberlerindeki c�mleleri bu
sefer daha da vurgulu ve ate?li bir ?ekilde tekrarlarken; filmin ba??nda kar?? tarafta, yani
�yetmese de evet� diyebilece?imiz ?ekilde Mavi Marmara�n?n yan?nda olan, daha do?rusu
�le sand???m?z akt�ler birden bire �e tarafa ge�iler ve ilk ba?taki koroyla beraber ama
onlardan daha hevesli hatta daha da y?rt?c? bir bi�mde ?srail�in tezlerine hakl?l?k verecek,
as?l su�unun neredeyse Mavi Marmara yolcular?n?n oldu?unu ilan edecek h�e
geldiler.</span></p>  <p> </p>  <p><span style="font-size: 12pt;">Ba??n?z d�d� de?il mi?
Nas?l d�mesin ki!.. Merak etmeyin, ne sizde okuma ya da alg?lama zorlu?u var ne de bende
ifade yetersizli?i� Sadece Kafka�n?nkileri aratmayacak nitelikte kar???k ve karanl?k bir
hik�enin, pardon, filmin i�ndeyiz. </span></p>  <p> </p>  <p><span style="font-size:
12pt;">Medyadaki eski koroya hi�ummad???m?z yenilerinin de kat?lmas?n? sa?layan ?ey, BM
Genel Sekreteri taraf?ndan atanan d�t ki?inin haz?rlad???<span style="font-family: Verdana;">
ve resmen yay?mlanmadan �ce<span style="font-family: Tahoma;"> (1 Eyl�l�de) New York
Times�a s?zan Palmer/Uri raporuydu. Adeta �Ben ?srail�in g�d�m�nde haz?rland?m� diye
ba??ran rapor, hem ?srail�in i?ledi?i su�ar? �tbas etmeye �l???yor, hem de BM Genel
Kurulu'nun gayri me?ru buldu?u Gazze ablukas?n? ?srail'in g�venli?ini ilgilendiren sebeplerden
dolay? me?ru ilan ediyordu.</span></span></span></p>  <p style="background-image: initial;
background-attachment: initial; background-color: white;"><span style="font-size: 12pt;">Son
derece �li?kili de?erlendirmelerin de yer ald??? bu rapor, bir yandan ?srail g��erini sivil
gemilere kar?? a??r? g��kullanmakla su�arken, di?er yandan da filo organizat�lerinin
niyetleri �zerine tarafl? yorumlar yaparak Mavi Marmara�daki ��mleri ?�pheli konumuna
d�?�rmeye �l???p insan haklar?n? ve uluslararas? hukuk kurallar?n? ihlal eden faillerin
sorgulanmas?n? bile g�meyerek BM'nin ald??? kararlarla �li?iyordu.<span style="font-family:
Verdana;"> </span></span></p>  <p style="background-image: initial; background-attachment:
initial; background-color: white;"><span style="font-size: 12pt;">Hani biraz daha<span
style="font-family: Verdana;"> zorlasalarm??, �T�rkiye, Mavi Marmara�n?n yola �kmas?na
izin verdi?i i�n ve gemi yolcular? ?srail askerlerini kendilerini �d�rmek zorunda b?rakt??? i�n
��r dilemelidir�<span style="font-family: Verdana;"> karar?na varacaklarm??� Ger� onlar?n
eksik b?rakt??? bu c�mleler, bizim �H�k�mete vur da ne olursa olsun� zihniyetindeki
siyaset�lerimiz ve MALAM�dan daha gayretke? medya ?ahsiyetleri taraf?ndan tamamland?
ya, neyse� <span style="font-family: Verdana;"> </span></span></span></span></p> 
<p><span style="font-size: 12pt;"><b>T�rkiye�nin g��� itiraz?na i�en sesler korosunun
itiraz?</b></span></p>  <p><span style="font-size: 12pt;">Raporun medyaya s?zmas?n?n
ard?ndan (2 Eyl�l g�n�) D??i?leri Bakan? Ahmet Davuto?lu, T�rkiye'nin �B Plan?�n? ilan
etti. </span></p>  <p><span style="font-size: 12pt;">Be? maddeden olu?an B Plan?�nda
?unlar deniyordu: </span></p>  <p><span style="font-size: 12pt;">1. T�rk-?srail diplomatik
ili?kileri �?kinci K�ip� d�zeyine indirilecektir. �?kinci K�ip� d�zeyinin �zerindeki t�m
g�evliler, ba?ta B�y�kel� olmak �zere, �lkelerine geri d�eceklerdir.</span></p>  <p><span
style="font-size: 12pt;">2. T�rkiye ile ?srail aras?nda askeri anla?malar?n t�m� ask?ya
al?nm??t?r.</span></p>  <p><span style="font-size: 12pt;">3. Do?u Akdeniz'de en uzun
k?y?s? bulunan sahildar devlet olarak T�rkiye, Do?u Akdeniz'de seyr�sefer serbestisi i�n
gerekli g�d�?� her t�rl� �lemi alacakt?r.</span></p>  <p><span style="font-size: 12pt;">4.
T�rkiye, ?srail'in Gazze�ye uygulad??? ablukay? tan?mamaktad?r. Ablukan?n Uluslararas?
Adalet Divan?'nda incelenmesini sa?layacakt?r. Bu do?rultuda BM Genel Kurulu'nu harekete
ge�rmek i�n giri?imlere ba?l?yoruz.</span></p>  <p><span style="font-size: 12pt;">5. ?srail
sald?r?s?n?n T�rk ve yabanc? t�m ma?durlar?n?n mahkemelerdeki hak arama giri?imlerine
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taraf?m?zdan gereken her t�rl� destek verilecektir.</span></p>  <p><span style="font-size:
12pt;">?srail�in ataca?? ad?mlara g�e yumu?ayaca?? veya sertle?ece?i vurgulanan bu plan
�zerine malum koro, yan?na yeni isimleri de alarak adeta B Plan?�n? �kertme ve ?srail�in
tezlerine hakl?l?k kazand?rma ata??na ge�i. Sanki birisi d�?meye basm?? ve �Ya ?imdi ya
hi�� diyerek Mavi Marmara yolcular?na ve ?ehitlerine sald?r?ya ge�elerini emretmi?ti.
</span></p>  <p><span style="font-size: 12pt;">2010 y?l?n?n Eyl�l ay?nda yay?nlanan ve
?srail�in su�nu de?ifre eden BM raporunu g�mezden gelen bu ?ah?slar, sanki hep bu an?
bekliyorlarm?? gibi Palmer Raporu�nun g�� pek, dili keskin avukatlar? kesiliverdiler. Deniz
Baykal�?n ve Kemal K?l?�aro?lu�nun Ergenekon avukatl???n? aratmayacak ?ekilde
ger�klere takla att?rarak ?srail tezlerinin savunuculu?una koyuldular. </span></p>  <p><span
style="font-size: 12pt;">Onlara g�e sivil ve silahs?z insanlar? �d�ren ?srail komandolar? de?il,
�enler su�u... Hani neredeyse utanmasalar �T�rkiye, Mavi Marmara�da katliam yapan ?srail
donanmas?n? su� te?vik etti?i i�n tazminat �esin� diyecekler. Tezlerine dayanak olu?turmak
i�n de, ge�n sene �?neye �?neye �r�tt�kleri �Onlar oraya ?ehit olmak i�n gittiler�
sak?z?n? �� eti �?ner gibi �?nemeye ba?lad?lar. </span></p>  <p><span style="font-size:
12pt;">T�m bunlar? yaparken de ne �ceki BM raporundan ne de Mavi Marmara�n?n 36
�lkenin yard?m g��ll�lerinin/aktivistlerinin olu?turdu?u k�resel vicdan eyleminin bir par�s?
oldu?u ger�?inden s� ediyorlar. �g�r Gazze organizasyonuna kat?lan -kimi Mavi
Marmara�da, kimi de di?er gemilerdeki- her din, dil, ?rk ve g��?ten y�zlerce yard?m
g��ll�s� ve gazetecinin tan?kl???n?n da herhangi bir �emi yok onlar i�n. </span></p> 
<p><span style="font-size: 12pt;">Bask?n s?ras?nda g�vertede kalarak gemiyi koruma
�lg?nl???na giri?en T�rk vatanda?lar?n? yerden yere vururlarken o g�vertede sadece
T�rklerin de?il, her milletten insan?n oldu?u ger�?ini de es ge�yorlar. </span></p>  <p> </p> 
<p><span style="font-size: 12pt;"><b>Palmer Raporu�nun ger�k y�z�</b></span></p>  <p>
</p>  <p><span style="font-size: 12pt;">Adlar?n? anmak dahi istemedi?im bu ?ah?slar, bizim
insanlar?m?z?n neden ?ehit say?lmayacaklar?na dair teoriler s?ralarken ve ?srail askerlerini
hakl? �karmaya �l???rken, akl?ma, ge�i?imiz Haziran ay?nda Hali� demir atan Mavi
Marmara gemisinde, kelimelerin �zerine basa basa, �Mavi Marmara�da hayat?n?
kaybedenler benim de ?ehitlerim. Onlar sadece T�rkiye�nin de?il hepimizin kahramanlar?.
�nk� onlar evrensel insan haklar? i�n �d�ler. Bunu hi�unutmamak laz?m� diyen ?srailli
Dror Feiler geliyor. </span></p>  <p><span style="font-size: 12pt;">Feiler, �Direnmeselerdi
�d�r�lmeyebilirler miydi?� soruma ise �?lk iki ki?i ?srail askerleri daha gemiye inmeden
helikopterden vurularak �d�r�ld�. Ben ?srail ordusunda hava kuvvetlerinde askerdim.
Dolay?s?yla, �k iyi biliyorum ki, e?er sivil insanlar?n �zerine komandolar g�deriliyorsa, ��m
olmamas? �k k��k bir ihtimaldir. �nk� komando askerleri, eylemeleri durdurmak ya da
sivillerle ilgilenmek i�n de?il, �d�rmek i�n e?itilirler� ?eklinde cevap veriyordu. </span></p> 
<p><span style="font-size: 12pt;">Mavi Marmara�n?n ?sve�i yolcular?ndan Profes� Matias
Gardell de bask?n s?ras?nda g�vertede bulunan ve olay? birebir ya?ayanlardand?. Ona da
Feiler�e sordu?um soruyu sorarak bask?n an?n? anlatmas?n? istedim:</span></p>  <p><span
style="font-size: 12pt;">�Biz onlara sald?rmad?k. Botlar?na atlamad?k. Onlar uluslararas?
sularda bize sald?rd?lar. Bizim hi�silah?m?z yoktu. Yola �kmadan �ce yetkililer b�t�n gemiyi
aram??lard?. ?srail askerleri, daha gemiye inmeden helikopterden ate? a�rak iki ki?iyi
�d�rd�ler. Otopsi raporlar? da a�k� g�teriyor ki �k yak?ndan ate? ettiler. D�?�nsene,
kameras?yla �kim yapan bir insan? �d�rd�ler; kameradan m? korunmaya �l???yorlard??
Ama tabii su�i?lediklerinin fark?ndalard? ve bunun belgelenmesini istemiyorlard?�  E?er bizi
sadece durdurmak isteselerdi, polisi g�derirlerdi. Ama onlar?n mant??? �k basit, silah?n varsa
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�d�r�rs�n�� </span></p>  <p><span style="font-size: 12pt;"><br /> Maitas bunlar? s�lerken
Kolombiyal? e?i Edda da s�e girerek �Onlar ate? etmeye ba?lad?klar?nda ben de
g�vertedeydim. Ama sonra bask?n? d�nyaya duyurmak i�n bas?n odas?na gittim� dedikten
sonra bir sorum �zerine Kolombiya�n?n fanatik ?srail ve ABD i?birlik�si bir �lke oldu?unu
anlatarak BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon�un  Kolombiya�n?n eski Devlet Ba?kan? Alvaro
Uribe�yi Mavi Marmara ara?t?rma komisyonuna �ermesini sert bir dille ele?tiriyor ve
�Uribe�nin �zerinde �k say?da insan haklar? ihlali davas? var. Bir k?sm?ndan ceza da ald?.
Ayr?ca, Mavi Marmara olay?n?n hemen ard?ndan medyaya �?sraililer do?ru olan? yapt?lar�
diye deme�verdi� s�leriyle Palmer/Uribe raporunun ger�k y�z�n� ortaya seriyordu.
</span></p>  <p> </p>  <p><span style="font-size: 12pt;">G�d�?�n�z gibi, bask?n
s?ras?nda geminin g�vertesinde sanki sadece ?HH g��ll�s� sava?� T�rkler varm?? gibi bir
alg? yaratmak isteniyorsa da ger�k bamba?ka� </span></p>  <p> </p>  <p><span
style="font-size: 12pt;">Do?rusu ben, gazeteci ge�nenlerin, ortada 29 Eyl�l tarihli rapor ve o
rapora dayanarak al?nan BM kararlar?, gemideki g��nt�leri hem BM Konseyi�ne sunan hem
de t�m d�nyaya yayan Iara Lee�nin belgeseli ve y�zlerce g�g� tan???n?n ifadeleri, konuyla
ilgili o kadar kitap, dergi varken<i> </i>s�de d�r�stl�k ad?na vicdan muhasebesi yaparm??
gibi ger�kleri �rp?tarak ortaya mesnetsiz sorular atmalar?n?n masumiyetine hi�ama
hi�inanm?yorum. </span></p>  <p> </p>  <p><span style="font-size: 12pt;">Ha, bu iftiraya
varan mesnetsiz sorgulamalar?, olan biteni ba??ndan sonuna takip etmeyen herhangi biri iyi
niyetle yapabilir tabii ki... Ama kendisine �gazeteci� s?fat?n? yak??t?ranlar?n kamuoyu
alg?s?n? �rp?tacak, T�rkiye�yi hakl? oldu?u bir davada haks?z konuma sokacak bu t�r yalan
yanl?? sorgulamalar yapma l�ks� de, hakk? da yoktur bence. Hepimiz biliriz ki her konuda
oldu?u gibi Mavi Marmara meselesinde de her t�rl� sorgulama, hakikati aray?p bulmak i�n
yap?l?r ve yap?lmal? da� Ama bunlar?n yapt???, hakikati aramak de?il, Palmer Raporu�nun
yalanlar?na k?l?f uydurmak...</span></p>  <p> </p>  <p><span style="font-size:
12pt;"><b>Marjinalle?me sorunu</b></span></p>  <p style="text-indent: 35.4pt;"> </p> 
<p><span style="font-size: 12pt;">Diyeceksiniz ki, h�k�meti ya da organizat�leri hi�mi
sorgulam?yorsun? Sorguluyorum tabii ki, sorgulamam m? hi�.. �ne?in, �Bask?n an?ndan
itibaren alt? saat boyunca S.O.S g�deren bir gemiye neden yard?m g�derilmez?� sorusuna
makul bir cevap alamad?m hen�z. Sonra, Adalet Bakanl???�n?n ?ehit aileleri ve di?er
ma?durlar?n ?srail�e kar?? verdikleri dava dilek�lerini ni�n bir sene boyunca i?leme
koymad?klar?na dair mant?kl? bir a�klama yap?ld???n? da duymad?m�</span></p>  <p>
</p>  <p><span style="font-size: 12pt;">?HH�n?n en b�y�k kusuru ise, olay?n
marjinalle?mesinin ��n� alamamas?d?r. S?ras? gelince sokaktaki bir tane kara �r?afl?
kad?ndan bile ?eriat propagandas? �reten bir medyan?n Mavi Marmara protestolar?nda yeri
g�� inleten tekbir seslerini, Hamas ve Hizbullah sloganlar?n? nas?l g�ece?ini ve g�terece?ini
tahmin etmek zor de?il herhalde. Bu konuyu sordu?umda, Vak?f�?n Ba?kan? B�lent
Y?ld?r?m da, s�c�s� H�seyin Oru�da marjinal g��nt�lerden kendilerinin de rahats?z
olduklar?n? a�k ve net olarak belirttiler. Ayr?ca, organizasyonun ba??nda b�t�n kurum ve
partilere de davet g�derdiklerini biliyorum<i>. (Tam burada hemen akl?n?za gelecek soruyu da
cevaplayay?m: AK Parti�li milletvekilleri gemiye binmekten olay siyasal g��nt� kazanmas?n
diye son anda vazge�i?ler. Bence iyi de yapm??lar.)</i> Asl?nda, ?slam��vrelerin d???ndan
da kat?l?m vard? fakat hem �?unlukta de?ildiler, hem de necip medyam?z <i>-?slam�kesimde
olanlar? da dahil- </i>onlar? �e �karmad?. </span></p>  <p> </p>  <p><span style="font-size:
12pt;">Temel sorun ise, bu kat?l?mlar?n bireysel olmas?yd?. ?slam��vrelerin d???ndaki
STK�lar �g�tl� olarak be? on ki?i g�derselerdi ve onlar?n aras?nda da kad?nlar �?unlukta
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olsayd? ortaya daha farkl? bir g��nt� �kard? mutlaka. �ne?in, demokrasi ile ilgili konularda
dikkat �ken ve zekice haz?rlanm?? eylemlerle �e �kmas?na al??t???m?z Gen�Siviller�in
Mavi Marmara�ya kalabal?k ve g��� bir ?ekilde kat?lmas? ortaya bamba?ka bir manzara
�kmas?n? sa?lard?. <i>(Hadi Gazze yolu onlara fazla geldi diyelim, bari protestolarda varl?k
g�terselerdi ama onu da yapmad?lar maalesef.)</i></span></p>  <p> </p>  <p><span
style="font-size: 12pt;">Dolay?s?yla Mavi Marmara organizat�lerinin bu konuda yapabilece?i
�k fazla bir ?ey de yoktu do?rusu. Ancak, daha iyi bir organizasyonla ve kendilerini daha do?ru
anlatarak de?i?ik �vrelerin kat?l?m?n? sa?layabilirlerdi belki. Yetkililere bu konuyu
sordu?umda, olay?n bu ?ekilde b�y�yece?ini hi�tahmin etmedikleri i�n haz?rl?ks?z
yakaland?klar?n? belirttiler. </span></p>  <p> </p>  <p><span style="font-size: 12pt;">??te bu
eksiklik, Mavi Marmara olay?n?n en b�y�k dezavantaj? ve ?srail�in de en �emli kozu oldu.
MALAM�?n propagandalar?n?n T�rkiye�de i?lerlik kazanabilmesinin y�zeydeki en �emli
nedenlerinden biri de bu durumdur kan?mca. Olay?n bu ?ekilde marjinal ve siyasal bir g��nt�
kazanmas? bu kadar hakl? oldu?umuz bir davan?n toplumsal bir uzla??yla topyek�n
sahiplenilmesine ve millet� tek y�rek olmam?za engel oldu. </span></p>  <p> </p>  <p><span
style="font-size: 12pt;">?slam�kesim d???nda kalan insanlar?n, hatta ?slam�kesimin
i�ndekilerin bile, �ce kafalar? kar??t?r?ld?, sonra da zihinleri Mavi Marmara yolcular?n?
?aibeli g�ecek ?ekilde formatland?. Bug�n birtak?m gazeteciler ortaya �k?p da ?ehitlere bile
iftiraya varan ele?tirilerle y�klenebiliyorlarsa, bunun cesaretini anlatmaya �l??t???m bu
durumdan al?yorlar. </span></p>  <p> </p>  <p><span style="font-size: 12pt;">Geldi?imiz
noktada, bilgiye sahip ama vicdan yoksunu gazeteci k?l?kl? ki?iler ellerindeki bilgileri �rp?tarak
vicdanl? ama yeterli bilgiye sahip olmayan, olay? her y��yle takip etmeyen insanlar?n
alg?lar?yla oynuyorlar. Hem bilgiye, hem de vicdana sahip olanlar ise, g��eri yetti?ince bu
duruma kar?? �kmaya �l???yor ama sesleri malum koronun ba??rt?s?nda yeterince
duyulmuyor ne yaz?k ki� </span></p>  <p> </p>  <p> </p>  <p> </p>  <p> </p>  <p> </p>  <p>
</p>  <p> </p>  <p> </p>  <p> </p>  <p> </p>  <p> </p>  <p> </p>  <p> </p>  <p> </p>  <p>
</p>  <p> </p>  <p> </p>  <p> </p>  <div style="padding-top: 1pt; padding-right: 4pt;
padding-bottom: 1pt; padding-left: 4pt; border: 1pt solid windowtext;">  <p style="padding:
0cm;"><span style="font-size: 12pt;"><b>29 Eyl�l 2010 tarihli BM ?nsan </b></span></p>  <p
style="padding: 0cm;"><span style="font-size: 12pt;"><b>Haklar? Konseyi raporundan:**
</b></span></p>  </div>  <div style="padding-top: 1pt; padding-right: 4pt; padding-bottom: 1pt;
padding-left: 4pt; margin-left: 0cm; margin-right: 1cm; border: 1pt solid windowtext;">  <p
style="padding: 0cm;"> </p>  <p style="padding: 0cm;"><span style="font-size:
12pt;"><b>Gemilerin kontrol�:</b> Antalya Liman?�nda Mavi Marmara etraf?nda s?k?
g�venlik tedbirleri al?narak gemiye al?nan her ?ey kontrol edilmi?tir. Hem yolcular hem de
bavullar? havaalanlar?ndaki kontrollere benzer bir kontrolden ge�rilmi?, yolcular?n �stleri de
aranm??t?r. A�k denizde Challenger 1�den Mavi Marmara�ya transfer edilen yolcular da
ayn? g�venlik kontrollerine tabi tutulmu?lard?r. (Madde 88)</span></p>  <p
style="margin-bottom: 18pt; padding: 0cm;"> </p>  <p style="margin-bottom: 18pt; padding:
0cm;"><span style="font-size: 12pt;"><b>Sald?r? ve direni?:</b> Askerlerin h�cumbotlardan
gemiye ilk �kma te?ebb�slerinin akim kalmas?ndan sadece birka�dakika sonra, ilk helikopter
saat 04:30 sular?nda gemiye yakla?m?? ve �st g�vertenin �zerinde havada as?l? kalm??t?r.
Bu anda 10 ila 20 yolcunun bulundu?u �st g�vertenin orta b�gelerinde ya?ananlar?n di?er
yolcular taraf?ndan �renmesiyle bu say? artm??t?r. ?srail asker�kuvvetleri, askerlerin inece?i
b�geyi temizlemek i�n gaz ve stun bombalar? kullanm??lard?r. Helikopterden f?rlat?lan ilk
halat yolcular taraf?ndan yakalanarak �st g�vertede bir yere ba?lanm?? ve b�lelikle gemiye
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inecek askerlerin i?ine yaramayacak bir h�e getirilmi?tir. Daha sonra ikinci bir halat
sark?t?lm?? ve ilk asker grubu gemiye inmi?tir. Komisyon, bu askerlerin halatlardan gemiye
inerken ellerindeki silahlarla ate? ettikleri iddias?n? inand?r?c? bulmamaktad?r. Fakat
Komisyon, askerlerin inmesi �cesinde helikopterlerden �st g�verteye ger�k kur?unla ate?
a�ld??? sonucuna varm??t?r. (Madde 114) </span></p>  <p style="padding: 0cm;"><span
style="font-size: 12pt;"><b>Direni? karar? nas?l al?nd?:</b> Filoya i?tirak eden kurulu?lar
aras?nda esnek bir ittifak olu?turan dokuz maddelik bir anla?ma yap?lm??t?r. �Birlik
noktalar?� olarak ifade edilen bu anla?mada b�t�n i?tirak�lerin mutab?k kald??? maksatlar
izah edilmi?, filoya m�dahale edilmesi durumunda sadece ?iddet d??? yollarla direnilece?i
taahh�d� de yer alm??t?r. Free Gaza Movement�?n ifadesine g�e, her bir gemide kat?l?mc?
kurulu?lar?n temsilcilerinden m�te?ekkil birer y�etim komitesi bulunmaktayd?. (Madde 84)
</span></p>  <p style="padding: 0cm;"> </p>  <p style="padding: 0cm;"><span style="font-size:
12pt;"><b>Neden Gazze�ye gittiler?:</b> Filonun ama�ar?, Free Gaza Movement ile
?HH�n?n liderlerinin ifadeleriyle ?�le a�klanm??t?r: (a) Gazze�deki durum ve ablukan?n
etkileriyle ilgili olarak uluslararas? kamuoyunun dikkatini �kmek, (b) ablukay? k?rmak ve (c)
insani yard?m malzeme ve deste?ini Gazze�ye ula?t?rmak. Filoya kat?lan yolculardan
Komisyon�un birebir g��?t�klerinin hepsi bu ama�ar? payla?t?klar?n? s�lemi?, ama en �k
insan�yard?m �zerine vurgu yapm??lard?r.<b> </b>(Madde 79)</span></p>  <p
style="padding: 0cm;"> </p>  <p style="padding: 0cm;"><span style="font-size:
12pt;"><b>Komisyonun vard??? sonu�</b> Komisyon, ?srail devletinin, ?srail askerlerinin
hukuk d??? eylemleri y�z�nden ma?dur olanlar?n zararlar?n?n uygun ?ekilde ve derh�
tazmini konusunda ayak diretmeyece?ini samimi olarak �mit etmektedir. ?srail h�k�metinin
acil ?ekilde harekete ge�ce?i umulmaktad?r. Bu �lke, b�lelikle yeni bir yola girip uluslararas?
alanda hesap vermez ve umursamaz olarak bilinen k�� ?�retini de?i?tirmeye
ba?layabilecektir. B�lesi bir geli?me, ?srail�e sahici bir yak?nl?k duyanlar?n ba?? dik bir
bi�mde ?srail�i destekleyebilmelerini de sa?layacakt?r. (Madde 278) </span></p>  </div>  <p
style="margin-right: 1cm;"> </p>  <p> </p>  <p style="margin-bottom: 10.2pt;
background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: white;"><span
style="font-size: 12pt;">* <span style="text-decoration: none;">?srail</span> Savunma
Kuvvetleri�nin Donanma �el Kuvvetleri�ne �?ayetet 13� (13. Filo) ad? veriliyor. S�13 olarak
da bilinen birim, ?srail�in ��ana �el kuvvet biriminden biri olma �elli?ini ta??yor. S�13,
denizden karaya bask?n, <span style="text-decoration: none;">suikast</span>, kontr-ter�izm,
sabotaj, deniz istihbarat? ve rehine kurtar?m? gibi konularda uzman olarak e?itiliyor.<br />
Merkezi Hayfa�da bulunan Ch�eau Pelerin, di?er ad?yla Atlit Kalesi�nde yer alan ve 1949
y?l?ndan bu yana aktif olan ?ayetet 13��n �k az say?daki g�evi halka a�klan?yor. S�
konusu birim, bug�ne kadar Alt? G�n Sava??, Bulmus 6 Operasyonu, <span
style="text-decoration: none;">L�bnan</span> Sava??, 2. ?ntifada�da �?itli g�evlerde
bulundu. <br /> ?srail Genelkurmay Ba?kan? Gabi A?kenazi, Mavi Marmara bask?n?ndan
sonra �?ayetet 13� komandolar?na �st�n hizmet madalyas? takm??t?. </span></p>  <p>
</p>  <p> </p>  <p><span style="font-size: 12pt;">** Gazze ablukas?n?n gayri me?ru oldu?una
ili?kin 56 sayfal?k 29 Eyl�l 2010 tarihli BM ?nsan Haklar? Konseyi (UNHRC) Raporu, ABD�nin
kar?? oyuna ra?men 30 �yenin oyuyla onayland? ve �?srail�in uluslararas? hukuku
�?nedi?i�ne karar verildi. Rapor, biri Uluslararas? Ceza Mahkemesi�nin eski yarg?�
Trinidad-Tobago�dan Karl Hudson-Phillips, BM Sava? Su�ar? Savc?s? Britanya�dan Sir
Desmond de Silva ve insan haklar? uzman? Malezya�dan Mary Shanthi Dairiam taraf?ndan
?stanbul�dan Londra�ya kadar 100�den fazla g�g� tan??? dinlenerek haz?rland?. Raporun
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57�inci Maddesi�nde Mavi Marmara gemisinin ?srail i�n asker�tehdit olu?turmad??? belirtildi.
Gazze�ye kar?? uygulanan ambargonun da �yasad???� oldu?unun alt? �zildi. Raporda,
?srail�e taamm�den adam �d�rme, i?kence, insanl?k d??? muamele su�ar?ndan dava
a�lmas? i�n kan?tlar bulundu?u sonucuna var?lm??t?.</span></p>  <p style="margin-right:
1cm;"> </p>  <p style="margin-right: 1cm;"> </p>  <p style="margin-right: 1cm;"><span
style="font-size: 12pt;">NOT: Bu yaz? Haber Ajanda dergisinin 60.says?nda ve Rumeli Express
gazetesinde de yay?nlanm??t?r.</span></p>  <p style="margin-right: 1cm;"><span
style="font-size: 12pt;"><a href="mailto:dilekyaras@gmail.com" style="vertical-align: baseline;
background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial;
background-clip: initial; background-color: transparent; color: #d01f3c; padding: 0px; margin:
0px; border: 0px initial initial;">dilekyaras@gmail.com</a><br /></span></p>
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