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Ne yazýkki bir cinayet iþlenmiþtir.. Katil yakalanmýþ, T&uuml;rk adaleti
tarafýndan yargýlanmaktadýr. cezasýný &ccedil;ekecektir..Olay benim
a&ccedil;ýmdan bitmiþtir.. Kendi k&uuml;lt&uuml;r deðerlerine en fazla
hakaret ve k&uuml;f&uuml;r ederek &ccedil;aðdaþlýk ispatý yarýþý ise beþ
para etmez yaratýklar tarafýndan epeyce
s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lecektir..Bizede bu haymatlozlar i&ccedil;in dua
etmek d&uuml;þer&hellip; Baþýnýza Bolu Daðý kadar Batý aferini
d&uuml;þs&uuml;n..
Hýrant Dink bizim vatandaþýmýz olan ermeni k&ouml;kenli bir
insandý.Gazeteciydi ve gazetesini ermeni cemaatinin sesini i&ccedil;te ve
dýþta duyurabilmek i&ccedil;in &ccedil;ýkarýyordu..Hi&ccedil; kabul
edemiyeceðimiz fikirleri vardý.Kendimi ne kadar zorlasamda
T&uuml;rk&rsquo;e dosttu diyemiyeceðim bir insandý..Sahsen tanýmadýðým
halde yazýlarýndan dolayý hi&ccedil; sevmezdim..Ama toplumumuzun bir
par&ccedil;asýydý ve ortaya attýðý fikirlere karþý fikirlerimiz, iftiralarýný
&ccedil;&uuml;r&uuml;tecek doðrularýmýz vardý..Hi&ccedil; bir zaman
&ouml;ld&uuml;r&uuml;lmesini arzu etmedik, &ouml;l&uuml;m&uuml;nden
dolayýda samimi olarak &uuml;z&uuml;ld&uuml;k, ailesinin acýsýný
hissettik.. Asla tasvip etmediðimiz bu olay, ne yazýkki olmuþtur..Katil
T&uuml;rk polisi tarafýndan yakalanmýþ ve T&uuml;rk adaletine teslim
edilmiþtir.. Meselenin artýk soðumasý gerekir.. Fakat burasý
T&uuml;rkiye..Batý yalakalýðýnýn en b&uuml;y&uuml;k madalya bilindiði bir
medyasý var.Olay olur olmaz T&uuml;m T&uuml;rkiyeyi ve T&uuml;rk
milletini su&ccedil;lu ilan ettiler..Bu arada Batý
h&uuml;k&uuml;metlerindende bir muz cumhuriyeti imiþiz gibi beyanlar
gelmeye baþladý, adalet sistemimizin bu olayda nasýl &ccedil;alýþmasý
gerektiði bize anlatýldý.. .Bug&uuml;nk&uuml; haberlerde ise bizim yalaka
medya tarafýndan ortaya atýlan bir haber okudum, daha doðrusu bir teklif..
-Bolu daðý t&uuml;neline Hýrant Dink adý verelim, ayýbý gurura
&ccedil;evirelim&hellip;. Pes doðrusu..haysiyetsizliðin bu kadarýna ne denir
bilmem..Hi&ccedil; alakasý yokken T&uuml;rk milletine topyek&uuml;n
giydirilmeye &ccedil;alýþýlan bu su&ccedil;luluk g&ouml;mleðinin sebebi
nedir..Yaþatamadýk bari unutturmayalým ne demek..Hýrant Dink&rsquo;in
T&uuml;rk milleti i&ccedil;in yaptýðý hangi hizmeti
unutturmayacaksýnýz..Vatan uðruna þehit olan subay-assubay erlerimizin
hangisine bu kadar yandýnýz, hangisinin adýný yapýlan eserlere teklif
ettiniz&hellip; Ne diyelim, demekki al&ccedil;aklýðýn,haysiyetsizliðin
yalakalýðýn alt sýnýrý yokmuþ, yaþadýk&ccedil;a g&ouml;receðiz.. Olay
olur olmaz, m&uuml;neccim gibi bunu milliyet&ccedil;ilerin sýrtýna
y&uuml;kleyen, b&ouml;yle bir baðlantý &ccedil;ýkmayýncada
olduk&ccedil;a rahatsýz olan soysuzlara ne demeli..Vatanseverlere ve
deðerlerine sahip &ccedil;ýkan insanlara saldýran, hi&ccedil; bir deðere
sahip olmayan, Tom amca ruhlu yaratýklar bu cinayeti fýrsat bildi, hemen
salya akýtmaya baþladýlar..Batýnýn g&ouml;z&uuml;ne girebilmek, bir aferin
alabilmek i&ccedil;in koro halinde havlamaya baþladýlar..Maalesef aklý
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baþýnda zannettiðimiz bir&ccedil;ok insanda bu havlamalardan, kuru
g&uuml;r&uuml;lt&uuml;den &uuml;rkt&uuml;, eli ayaðý dolaþtý. Bu batý
yalakalarý, acaba batýda yaþayan insanlarýmýzýn, &ouml;zellikle politik
arenada baþarý kazanmýþ, bulunduklarý &uuml;lkelerin parlamentolarýna
se&ccedil;ilmiþ insanlarýn ne kadar tehdit aldýklarýný, bizzat partileri
tarafýndan d&uuml;þ&uuml;nce &ouml;zg&uuml;rl&uuml;klerinin zincire
vurulduðunu bilmiyorlarmý..Toplumu yazýlarýyla , s&ouml;ylemleriyle
rahatsýz ettiði i&ccedil;in deðil, sadece T&uuml;rk olduklarý i&ccedil;in canlý
canlý yakýlan insanlarýmýzi duymadýlarmý..Gelsinlerde o &ccedil;ok hayran
olduklarý Avrupada &rdquo;ýrk&ccedil;ýlýk&rdquo; kelimesinin ger&ccedil;ek
manasýný yaþayarak &ouml;ðrensinler..Kemik yalayacaklarsa ondan sonra,
bari k&ouml;pekliði kabul ederek yalasýnlar, &ccedil;aðdaþlýk masallarýyla
sahtek&acirc;rlýk yapmasýnlar.. Bu yalakalara sormak lazým..sehid edilen o
kadar diplomatýmýzdan hangisinin adý ermenistanda veya þehid edildikleri
&uuml;lkelerde bir sokaða-caddeye verildi..Bu g&uuml;ne kadar þehid edilen
askerlerimize, polisimize hangi Batý &uuml;lkesi bir baþsaðlýðý diledi, veya
bu g&uuml;nk&uuml; teklifi getiren, buna destek olan yalaka basýndan
hangisi þehitlerimiz i&ccedil;in samimi bir yazý yazdý&hellip; Bekara karý
bosamak kolay derler..Bu soysuzlarda milli kimlik, vatan anlayýþý,
baðýmsýzlýk sevdasý, yurt sevgisi olmadýðý i&ccedil;in
t&uuml;m&uuml;n&uuml; birden rahat&ccedil;a satabiliyorlar&hellip;Ama
biraz aðýr olun bakalým, t&uuml;m bunlarýn sahipleri var, hemde kuru
g&uuml;r&uuml;lt&uuml;ye pabu&ccedil; býrakmayacak sahipleri.. Hýrant
Dink&rsquo;i sevmiyordum, &ouml;l&uuml;m&uuml;nden sonrada bu
duygum zerre kadar deðiþmedi..Ancak olayý tasvip etmiyor, acýlý ailesinede
baþsaðlýðý diliyorum.. Ne yazýkki bir cinayet iþlenmiþtir.. Katil yakalanmýþ,
T&uuml;rk adaleti tarafýndan yargýlanmaktadýr. cezasýný
&ccedil;ekecektir..Olay benim a&ccedil;ýmdan bitmiþtir.. Kendi
k&uuml;lt&uuml;r deðerlerine en fazla hakaret ve k&uuml;f&uuml;r ederek
&ccedil;aðdaþlýk ispatý yarýþý ise beþ para etmez yaratýklar tarafýndan
epeyce s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lecektir..Bizede bu haymatlozlar i&ccedil;in
dua etmek d&uuml;þer&hellip; Baþýnýza Bolu Daðý kadar Batý aferini
d&uuml;þs&uuml;n.. Ilhan Esen
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