Toprak Satýþýna Dur De! I Vatan Namustur Satýlamaz!

Toprak Vatandýr, Vatan Namustur: Satýlamaz
Ülkemizde, Avrupa Birliði süreciyle birlikte birçok konuda, hatta
bazen milli davalarda bile taviz verilmeye baþlandý. Ýþte bu süreçte,
yabancý vakýflarýn mal edinmesiyle ilgili de bir takým deðiþiklikler
yapýlarak bu vakýflarýn da toprak edinmesine imkan saðlanmýþtýr. Zaten
özellikle doðu ve güney doðu baþta olmak üzere vatan topraklarýnýn
yabancýlara satýldýðýný son zamanlarda çok sýk duymaktayýz. Bunun
bilinçli bir toprak alýmý olmadýðýný düþünenler, hür teþebbüsün
yatýrýmý olarak deðerlendirenler, tarihi iyi incelemeli ve ders
çýkarmalýdýr. Bu konudan özellikle de Osmanlý Devleti'ni iyi
bildiðini, tanýdýðýný düþünen, hayranlýðýný ifade eden ve aydýn
olduðunu söyleyenler ders çýkarmalýdýr.
Tarihten Örnekler

Filistin: "Yahudilerin, Filistin'e yönelik yerleþme, yurt ve baðýmsýz
ülke kurma operasyonlarý Temmuz 1882'lerde resmen baþlamýþtýr.
Önceleri Batýlý Yahudi zenginlerin Filistin'den para ile Yahudiler
için Osmanlý'dan toprak satýn alma giriþimleri ile baþlayan bu
operasyonlar, siyonizmin lideri Theodor Herzl'in 1896-1902 yýllarý
arasý tam beþ defa Ýstanbul'u ziyaret ederek amacýna ulaþmak için
yaptýðý giriþimlerle yeni bir boyut kazanmýþtýr."(*) Sultan Abdülhamit
Han bu giriþimler karþýsýnda Theodor Herzl'e þu mesajý yollamýþtýr.
"Bay Herzl, bu meselede ikinci bir adým atmasýn. Ben bir karýþ dahi
olsa toprak satmam. Zira bu vatan bana deðil, milletime aittir.
Milletim bu vataný kanlarýyla mahsüldar kýlmýþlardýr. O bizden ayrýlýp
uzaklaþmadan, tekrar kanlarýmýzla örteriz. Benim, Suriye ve Filistin
alaylarýmýn askerleri birer birer Plevne'de þehit düþmüþlerdir. Bir
tanesi bile geri dönmemek üzere hepsi muharebe meydanýnda
kalmýþlardýr. Devlet-i Aliye bana ait deðil, Türk milletinindir."(**)
Ancak Osmanlý Devletinin daðýlmasý ile birlikte bölgede bulunan yerli
Yahudiler vasýtasýyla Avrupalý Siyonistler Filistin topraklarýný satýn
aldýlar ve þu an tüm Orta Doðunun baþýnda büyük bir sorun olan Ýsrail
Devleti kuruldu.
Girit: Keçecizade Fuat Paþa'nýn sadrazamlýðý döneminde III. Napolyon,
sadrazama "Girit'i bize satýn" der. Keçecizade Fuat Paþa çok sakin bir
þekilde "hay hay" der. Bu kadar çabuk verilen cevap karþýlýðýnda
þaþkýnlýðýný gizleyemeyen III.Napolyon hemen sorar:
"Kaça verirsiniz?" Keçecizade Fuat Paþa ayný rahatlýkla "aldýðýmýz
fiyata" der. Tarihe geçecek olan bu cevap karþýsýnda III.Napolyon
susar ve gider. Çünkü III.Napolyon bilir ki, Girit 7 yýl boyunca
kuþatýlýp, binlerce þehit verilerek alýnmýþtýr.
Hatay: Þimdi biraz da yakýn tarihimize Hatay meselemize bakalým. Misaký Milli sýnýrlar içinde olmasýna raðmen Hatay, Atatürk zamanýnda vatan
topraklarýna katýlamamýþtýr. II.Dünya Savaþý'nýn eþiðinde Hatay
meselesi kýzýþýnca bir Fransýz gazeteci Atatürk'e:
"Hatay için Fransa ile savaþa girecek misiniz?" diye sorar. Büyük
Önder Atatürk, yeni kurulan cumhuriyeti bir dünya savaþýna sokmak
istemez, ama Hatay'dan vazgeçmeyi asla düþünmemektedir. Ve þu cevabý
verir: "Hatay benim þahsi meselemdir. Milletimi þahsi bir mesele için
savaþa sokamam. Ancak cumhurbaþkanlýðýndan istifa ederim ve Hatay'a
geçerim. Hatay'ý Anavatana katmak için mücadelemi orada sürdürürüm."
diyerek vatan topraðý için yapýlabilecek fedakarlýðý doruða çýkarýr.
Yukarýda örneklerini okuduðumuz yaþanmýþ olaylardan daha yüzlerce
örnek sayabiliriz. Tarihimiz vatan için yapýlan fedakarlýklarla
doludur. Þehitliklerimiz bu fedakarlýklarýn ölümsüz örnekleri olarak
her yerde karþýmýzdadýr. Bu örneklerden ders çýkarmalý, bunlarý masum
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yatýrýmlar olarak görmemeliyiz. Toprak satýþýna karþý dimdik
durmalýyýz. Çünkü; toprak vatandýr, vatan namustur, satýlamaz.
Notlar:
(*)Mim Kemal ÖKE, Kutsal Topraklarda Siyonistler ve Masonlar
Ýstanbul 1991, 3. Baský, Çað Yayýnlarý, 55-63
(**) Yaþar KUTLUAY, Türkiye ve Siyonizm, Yazan: Alperen BURAK
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