Tarih: 6.02.2007 Saat: 12:01
Konu: Ülkücü Tav&#305;r
BIKTIRDINIZ ,YETER
T&uuml;rkiyede maalesef bir cinayet iþlendi.Hýrant Dink kim olduðu
hen&uuml;z a&ccedil;ýklýða tam kavuþmayan biri tarafýndan katledildi . O
tarihtenberide basýnýmýzdan, kendinden r&uuml;tbeli aydýnlarýmýzdan,
h&uuml;k&uuml;metimizden T&uuml;rk milliyet&ccedil;ilerine karþý
b&uuml;y&uuml;k bir saldýrý baþladý.Olay duyulur duyulmaz su&ccedil;luyu
ilan ettiler.. Ulusalcýlar, milliyet&ccedil;iler.. Hýzlarýný alamadýlar, þimdi
milliyet&ccedil;ileri kafatas&ccedil;ý, ýrk&ccedil;ý ilan ettiler..
&rdquo;Hepimiz Hýrant&rsquo;ýz, hepimiz Ermeniyiz&rdquo; pankartlarý
alkýþ alýrken, statlarda bunlara tepki olarak a&ccedil;ýlan &rdquo;hepimiz
T&uuml;rk&rsquo;&uuml;z&rdquo; pankartlarýnýn &ouml;nlenmesi
i&ccedil;in yetkili aðýzlardan emirler, beyanatlar verildi.. O m&uuml;essif
olaydanberi Hýrant Dink, medya tarafýndan T&uuml;rk ve T&uuml;rkiye
aþýðý haline getirildi.. Hi&ccedil; bir milliyet&ccedil;ý kurum ve kuruluþtan bu
olayý tasvip eden bir a&ccedil;ýklama gelmediði, hatta hepsinin a&ccedil;ýk
ve net bir þekilde olayý lanetlediði halde, T&uuml;rk milliyet&ccedil;iliði katil
olarak ilan edildi.. Halbuki T&uuml;rk milliyet&ccedil;ileri, asalanýn
diplomatlarýmýzý katlettiði, hepimizin acýyla ve kinle dolu olduðumuz
g&uuml;nlerde, Ermenilerin Azerbaycan topraklarýný iþgal edip milyonlarca
soydaþýmýzý g&ouml;&ccedil;e zorladýðý g&uuml;nlerde bile,
vatandaþlarýmýz olan ermenilere k&ouml;t&uuml; niyetle d&ouml;n&uuml;p
bakmadý, hi&ccedil; bir zaman bakmazda.. &Ccedil;&uuml;nk&uuml;
milletimiz asildir, ýrk&ccedil;ýlýk gibi insanlýðýn ayýbý bir kiri y&uuml;reðine
bulaþtýrmaz&hellip; T&uuml;m bu s&uuml;re&ccedil; i&ccedil;inde
&rdquo;Batýya rezil olduk&rdquo; &rdquo;bu ayýpla nasýl AB&rsquo;ye
gireriz&rdquo; gibi baþlýklarý sýk sýk m&uuml;tareke basýnýndan
s&uuml;rmanþet olarak okuduk&hellip; Hangi Avrupadan,hangi Batýlýdan
utanacaðýz? 14 yaþýndaki bir zenci &ccedil;ocuðu, sýrf derisinin renginden
dolayý d&ouml;ve d&ouml;ve &ouml;ld&uuml;ren Norve&ccedil;lilerdenmi?
Sadece T&uuml;rk olduklarý i&ccedil;in vatandaþlarýmýzý diri diri yakan
Almanlardanmý? Halk oyuyla se&ccedil;ilen milletvekillerine &rdquo; þu
þekilde d&uuml;þ&uuml;neceksin&rdquo; diye dayatma getiren
Hollandalýlardanmý? Avrupalý T&uuml;rklerin anadillerini unutmalarý
i&ccedil;in her t&uuml;rl&uuml; baskýyý yapan Avrupa &uuml;lkelerindenmi?
&rdquo;T&uuml;rk&uuml;m&rdquo; diyenleri cezalandýran
Yunanistandanmý? Son ikiy&uuml;zyýllýk tarihiyle Afrikada, Amerikada,
Okyanusyada, Avrupada soykýrýmlar yapmýþ, insanlarý vatanlarýndan zorla
toplayýp, hayvanlar gibi pazarlarda satmýþ, i&ccedil; savaþlar
&ccedil;ýkarmýþ, s&ouml;m&uuml;rgecilikle savunmasýz devletlerin ve
milletlerin kaynaklarýný boþaltýp Avrupaya taþýmýþ, Apartheid gibi
insanlýðýn ayýbý bir sistemi daha d&uuml;ne kadar iþletmiþ Batýlýdanmý?
&Ccedil;ok þ&uuml;k&uuml;r, benim Batýdan utanacak birþeyim yok, aksine
Batýnýn benim temiz tarihime baktýðý her seferinde utanmasý gerekir,
ancak b&ouml;yle bir melekeye hi&ccedil; bir zaman sahip olmadýðý
i&ccedil;in, kendi iþlediði sayýsýz insanlýk su&ccedil;unun &uuml;zerini
&ouml;rt&uuml;p, T&uuml;rk&rsquo;&uuml; su&ccedil;lamayý tercih
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ediyor..Arsýzlýk meselesi. Peki bizde &rdquo;aydýn&rdquo;
ge&ccedil;inenler bunlarý bilmezmi ? Bilir tabii..Fakat &rdquo;Tom
amca&rdquo; ruhu varya..Bir t&uuml;rl&uuml; Batýlýya s&ouml;z edemezler..
&rdquo;Tom Amcanýn Kul&uuml;besi&rdquo; isimli &ccedil;ocuk romanýný
okuyanlar bilirler..Tom amca, beyazlara hizmet etmenin D&uuml;nyadaki
varlýðýnýn gayesi olduðuna inanmýþ &ccedil;ok uslu bir zencidir..Sadakatle
hizmet ettiði insanlar tarafýndan horlanýr, elden ele satýlýr. Hi&ccedil; bir
zaman onlara kin duymayý, isyan etmeyi aklýna bile getirmez..En
k&uuml;&ccedil;&uuml;k okþanýþtan mutlu olur&hellip; Bizdeki aydýnlarýn
maalesef kimlik problemi vardýr..T&uuml;rkl&uuml;ðe karþý saldýrmak,
azýnlýk milliyet&ccedil;ilerinin borazanlýðýný yapmak, milli deðerlerimizin,
manevi deðerlerimizin yozlaþtýrýlmasý , sulandýrýlmasý iþine
b&uuml;y&uuml;k bir iþtahla sarýlmak onlarýn g&ouml;revidir..
&Ccedil;&uuml;nk&uuml; ancak o zaman Batýdan aferin alabilirler, ancak o
zaman Batý tarafýndan &ouml;d&uuml;llendirilirler.. Bu adamlar, affedersiniz
&rdquo;aydýnlar&rdquo;, hayatlarýnda birtek g&uuml;n Kerk&uuml;k
T&uuml;rk&rsquo;&uuml;n&uuml;n, Doðu T&uuml;rkistanlýnýn, Batý
Trakyalýnýn, Kýbrýslýnýn, Kýrýmlýnýn , Ahýska
T&uuml;rk&rsquo;&uuml;n&uuml;n dertlerine, &ccedil;ektikleri zulme ait tek
satýr yazmazlar..Onlara g&ouml;re T&uuml;rk kelimesini kullanmak bile
ýrk&ccedil;ýlýktýr.. Onlar patlýcanýn deðil, hakanýn
dalkavuklarýdýrlar..&Ouml;l&ccedil;&uuml;leri batýnýn kafalarýna
ge&ccedil;irdiði þablondur&hellip; Vatanseverliði, milliyet&ccedil;iliði kaba
g&uuml;&ccedil; ve bilgisizlik olarak tarif etmekte inat
ederler..K&uuml;lt&uuml;r ve bilgi a&ccedil;ýsýndan kendilerini binlerce kere
tartacak sayýsýz milliyet&ccedil;i-vatansever kalemi, ilim adamýný yok
farzederler, at g&ouml;zl&uuml;ð&uuml;yle bakmayý tercih ederler&hellip;
Evet Hýrant Dink &ouml;ld&uuml;r&uuml;ld&uuml;..Samimi olarak bu
olaydan &uuml;z&uuml;ld&uuml;m, ailesinin acýsýný hissettim.. Ama Hýrant
Dink T&uuml;rk milletine atýlan bir iftiranýn savunucusuydu, yaþarken onu
hi&ccedil; sevmezdim, &ouml;l&uuml;m&uuml;nden sonrada bu hislerim
deðiþmedi, yine sevmiyorum..Duygularým kendi adýma deðil, milletim
adýnadýr..Ancak keþke yaþasaydý, keþke bu cinayet iþlenmeseydide, ona
ve onun gibilere karþý fikirlerimizle, belgelerimizle m&uuml;cadele
edebilseydik&hellip;. Bu olayý &rdquo;mal bulmuþ Maðrýbi&rdquo; gibi
kaparak, T&uuml;rk milliyet&ccedil;ilerine, T&uuml;rkl&uuml;k kavramýna
saldýranlar, alel acele bu durumu fýrsat bilerek T&uuml;rk milletinin zararýna
olan kanunlarýn &ouml;n&uuml;n&uuml; a&ccedil;mak isteyen siyasiler
bilsinlerki, T&uuml;rk milleti yutamayacaklarý kadar b&uuml;y&uuml;k bir
lokmadýr.. Bilinizki siz konuþtuk&ccedil;a milletimiz uyanýyor, size karþý
tavýr alýyor, sizden tiksiniyor&hellip; Bir kiþinin iþlediði bir cinayeti
topyek&uuml;n T&uuml;rk milliyet&ccedil;ilerine giydirmeye
&ccedil;alýþmanýz, aslýnda Batý uþaklýðýna giden yolunuzda en
b&uuml;y&uuml;k engel olan vatanseverleri psikolojik baský altýna alarak,
efendileriniz adýna susturmak istemenizdir.. Asla
baþaramýyacaksýnýz..Mustafa Kemal bu millete baðýmsýzlýðýn,
T&uuml;rkl&uuml;ð&uuml;n ve vatanýn candan &ccedil;ok daha kýymetli
olduðun&uuml; iyi anlatmýþtýr&hellip; H&uuml;rmetlerimle (T&uuml;rklere
ve T&uuml;rkiyeye baðlý olanlara) Ýlhan Esen
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