llmm'ûan
içişleri

Komisyonu
Ziyaeddin

Bu Yana

Başkanı
Akbulut:

Vmûik"
"Hrant Dink, Türk milletinin bağrında
yaşamış
bir Ermeni vatandaşımız idi. Bu anlamda
onun cenazesi, menfi düşünce besleyenlere gü
zel bir cevap oldu. Cenazede yüzbinler toplan
dı. Bölücü slogan atılmadan, gayet vakur bir
cenaze töreni yapıldı. İstanbul'da yaşayan Er
meni vatandaşlarımız, bu anlamda Türk vata
nının bir parçası olduklarını ifade ettiler."

• Hasan YILMAZ
Türkiye'nin gelişmesi, demokratikleşmesi v e şeffaflaşmasına p a 

ülke. Türkiye'deki istikrarın devamından yana olmayan, kötü

ralel, toplum kapkaç gibi, çocuk pornosu gibi yeni yeni suç tür

emelli grup, kişi y a da mihrakların bu tür olayları teşvik etme,

leriyle karşılaşmaya başladı. Yaşanan değişim, toplumsal h o ş g ö 

tahrik etme, ülke huzurunu bozmaya dönük gayretleri var. Öte

rüyü de beraberinde getirirken, bazı tepkisel davranışlar da ka

yandan dünyada gelişen bir ırkçılık anlayışı var. Bazı ülkelerde

muoyunda çeşitli endişeleri ortaya çıkardı. Meclis Bülteni'nin bu

sadece kendi ırkının üstünlüğünü savunan gruplar, mihraklar da

sayısının konuğu içişleri Komisyonu Başkanı v e Tekirdağ Millet

çıkıyor ortaya. T ü r k i y e ' d e beraber yaşadığımız Kürt kardeşlerimiz,

vekili Ziyaeddin Akbulut oldu. Akbulut ile suç ve suçlular ile T ü r 

az da olsa Arap, Çerkez gibi, azınlık da olsa Ermeni gibi vatan

kiye'nin güvenliğine ilişkin parlamentoda yapılan çalışmaların

daşlarımız da var. Bunlarla, Osmanlı'dan bu yana hep birlik, b e 

toplumsal yansımasını konuştuk.

raberlik, kardeşlik içerisinde yaşadık. Zaman zaman bu insanları

Hrant Dink isimli Ermeni asıllı bir gazeteci öldü
rüldü. Öldüren 17 yaşında bir genç. Öncesinde de
benzer bir olay yaşanmış ve bir rahip öldürül
müştü. Onu öldüren de 17 yaşında bir gençti. Ba
zılarının yaptığı gibi sizin de komplo olduğuna
dönük bir yorumunuz var mı? Yoksa olayların do
ğal gelişiminin bir sonucu mu?
Dört yıldır devam eden siyasi istikrar, ekonomik v e sosyal alanda

bizden koparmak için çeşitli eylemlere başvuruldu. Yüzyıllardır
beraber yaşadığımız bu insanlar, Türk milleti olarak bizim birlik
beraberliğimizin, zenginliğimizin bir nişanesi iken, böylesine
tahrik edilerek yanlış yöne saptırılan bazı gençlerin bu tür e y l e m 
leri sonucunda üzüntü verici olaylar yaşandı, yaşanıyor. Temenni
ediyorum ki, Hrant Dink olayı son olur. Hrant Dink, Türk milleti
nin bağrında yaşamış bir Ermeni vatandaşımız idi. Bu anlamda
onun cenazesi, menfi düşünce besleyenlere güzel bir cevap o l 
du. Bölücü slogan atılmadan, yüzbinlerin katıldığı gayet vakur bir

çok büyük bir kazanıma neden oldu.

cenaze töreni yapıldı, istanbul'da y a 

Ülkenin her alanında şantiye g ö r ü n ü 

şayan Ermeni vatandaşlarımız, bu a n 

mü sergileniyor. Ülkemiz büyük bir

lamda Türk vatanının bir parçası o l -
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