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Ecnebi Eþcinsellere Bile Toprak Sattýlar

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz:
Ecnebi homoseksüellere bile toprak sattýlar

Osmanlý&rsquo;yý yabancýya toprak satýþýnýn parçaladýðýný açýklayan Prof. Dr. Beyaz, &ldquo;Bodrum ve Didim&rsquo;de a
yaptým. 5 bin dönümlük bir yer, &rsquo;muhafazakâr homoseksüelim&rsquo; diyen ecnebiye tapusuz devredilmiþ.
Avrupa&rsquo;nýn sapýklarýna kamplar kurulacak&rdquo; dedi.

Toprak satýþý ülkeyi
parçalama politikasý
Yabancýlara toprak satýþý Osmanlý&rsquo;nýn parçalanmasýna neden oldu. Türkiye de ayný tehlikelerle karþý karþýya Uluslara
iliþkilerde karþýlýklýlýk esastýr. Türklere her tarafta vize uygulanýrken toprak satýþý ihanetin bir parçasýdýr

Haber: Salim YAVAÞOÐLU
Yeniçað&rsquo;a, Anayasa Mahkemesi tarafýndan iptal edilen &rsquo;Yabancýlara Toprak Satýþý Yasasý&rsquo;ile ilgili
deðerlendirmelerde bulunan Prof. Zekeriya Beyaz, &ldquo;Biz bu filmi daha önce de gördük. Osmanlý&rsquo;yý da böyle
parçalamýþlardý&rdquo; dedi. Beyaz, &ldquo;Osmanlýnýn son döneminde 1860&rsquo;lardan sonra önce borçlandýrdýlar. Sonr
borcu ödeyemez hale soktular, sonra toprak talebinde bulundular. Birçok yerlerimizi satýn aldýlar. Ýzmir&rsquo;in büyük bir bölüm
Ýngilizler satýn aldý. Daha sonra devleti dizüstü çökerttiler ve bir savaþla da parçaladýlar&rdquo; diye konuþtu.

Ayný oyun tekrar
oynanýyor
Türkiye üzerinde de ayný oyunlarýn oynandýðýný ileri süren Beyaz, &ldquo;Trakya bölgesinde Silivri&rsquo;de bir emlakçý ile gö
Emlakçý, &rsquo;eskiden tarla, bahçe satardýk, artýk öyle küçük bir yer isteyen yok&rsquo;diyor.
Türkiye&rsquo;den toprak alana hemen kredi
Prof. Beyaz, geçen hafta Harita Kadastro Mühendisleri Odasý Baþkanýnýn, &rsquo;Türkiye&rsquo;de faaliyet gösteren 17 bin
yabancý þirketin 3 bin tanesinin sadece toprak alýmýyla meþgul olduðunu&rsquo;açýkladýðýný belirterek,
&ldquo;Avrupa ülkelerinde bankalar kampanya açarak Türkiye&rsquo;den toprak alana istediði kadar kredi
verdikleriyorlar&rdquo; dedi.

Cumhuriyetten sonra dýþ Türklere satýldý
Topraklarý satanlarýn, &ldquo;Cumhuriyetin kuruluþ döneminden beri satýþlar yapýlýyor&rdquo; þeklinde kendilerini savunduklar
hatýrlatmamýz üzerine Prof. Dr. Beyaz, þöyle konuþuyor: &ldquo;Sahtekarlýk yapýyorlar, yalan söylüyorlar. Þimdi satýlanlarýn ta
yabancýlara, gayrimüslimlere satýlýyor. Cumhuriyetin kuruluþundan 2003&rsquo;lere kadar yapýlan satýþlar asla bu son
dönemdeki satýþlar gibi deðildir.&rdquo;

Elçiliklere satýldý
Prof. Beyaz, ikinci bir satýþ olayý daha olduðunu belirterek, &ldquo;Cumhuriyetten sonra, o da mütekabiliyet (karþýlýklýlýk)
esaslarýna göre yabancýlarýn elçilik binasý veya yabancý temsilcilerin oturacaðý binalar gibi. Onun karþýlýðý olarak da burada n
Fransýz Elçiliði&rsquo;ne bir bina, bir arazi satmýþsak, biz de Fransa&rsquo;dan elçi ve memurlarýmýz için yer almýþýzdýr&rdqu
dedi.

Türk karþýtý ittifak
Beyaz, &ldquo;Topraklarýmýzý yabancýlara satarak, onlarý Türkiye&rsquo;ye yerleþtirmek istiyorlar. Böylece gayrimüslim
yabancýlarla, kendini Türk saymayan sözde azýnlýklar iþbirliði yapacaklar. Devleti, parayý Türklere karþý elde tutacaklar. Böyle b
niyet vardýr&rdquo; þeklinde konuþtu. Beyaz, son dönemde ne kadar toprak satýldýðýný þöyle açýklýyor: &ldquo;Ne kadar satýl
deðildir. Türkiye&rsquo;de topraklarýn yüzde 65&rsquo;i tapu kadastrodan geçmiþtir. Yüzde 35&rsquo;i tapusuzdur. Bunlar da
genellikle kýrsal alandadýr.

Köy senedi ile
satýlanlar bilinmiyor
Köy senedi ile alýnýr ve satýlýr. Bu yüzde 35 tapusuz topraklarýmýzda köy senedi ile yapýlan, muhtarýn imzasýyla ve el yazýsý i
yapýlan satýþlar da kanunen geçerlidir. Dolayýsýyla hiç hükümete bildirilme zorunluluðu da yoktur. Yabancýya köy senedi ile yap
satýþlarý tespit etmek mümkün deðildir.&rdquo; Beyaz, Türk tarýmý üzerinde oynanan oyunu ise þöyle deðerlendirdi: &ldquo;Son
Türkiye&rsquo;ye tarýmda çok ciddi bir sýkýþtýrma yapýlmaktadýr. Köylülerimiz adeta þehre göçe zorlanmaktadýr. Dahasý açýkç
&rsquo;tarýmda çalýþanlarýn sayýsýný yüzde 10&rsquo;a düþürmek istiyoruz&rsquo;deniyor. Bir taraftan bizim köylülerimizi sýký
þehirlere sürüyorsunuz, bir taraftan da köy arazilerini yabancýlara satýyorsunuz. Bu da Türk Milleti&rsquo;ne Türkiye Devletine k
yapýlmýþ ihanetlerden en büyüðüdür.
https://turkcutoplumcu.org/satis
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Toprak hediyesi olmaz
Yeni kanunu da hemen imzaya açmýþlardýr. Onu kýsa zamanda Meclis&rsquo;e getirecek ve yeniden çýkaracaklardýr. Gerek
yenisi, gerek eskisi yabancýlara yapýlan mülk satýþlarý, toprak satýþlarý çok büyük bir bölümüyle kanunsuzdur, geçersizdir ve bu
mutlaka iptal edilecektir. Çünkü, mütekabiliyet yoktur. Toprak satýþlarý kanununa göre ve Anayasamýza göre mütekabiliyet esas
Karþýlýklýlýk ilkesi esastýr. Esasen, bütün dünyada uluslar arasý münasebetlerde karþýlýklýlýk ilkesi temeldir. Siz karþýya ne ya
sizden karþýlýðýný istemek hakkýna sahiptir. Karþýlýklýlýk olmadýðý takdirde bu baðýþ olur veya emperyalizm olur. Bir millet bir
hediyede bulunabilir, yardýmlaþma olabilir. Mesela, biz çeþitli milletlere maddi yardýmlar yapýyoruz. Afrika ülkeleri gibi. Burada
bir karþýlýklýlýk yoktur, bu baðýþtýr. Varlýklý bir ülkeyle hediyeleþme de olabilir. Bir takým hediyeler alýr-verirsiniz. Ama toprak h
olmaz. Toprak baðýþý olmaz. Diyorlar ki, Avrupa ülkelerinde bizim iþçilerimiz daire alýyor, Almanya&rsquo;da, Ýngiltere&rsquo;d
Fransa&rsquo;da. Hemen ifade edelim, bunlar bir defa konumuz dýþýdýr. O daireyi orada alanlar, toprak deðil, oraya anlaþma
ile gitmiþ, orada iþçi olmuþ, 30-40 sene hizmet etmiþ.

Türk iþçilerin statüsü
O kimseler orada kaldýklarý sürece oturmak için bir daire almýþtýr. Bunlarýn ömür boyu, sonsuza kadar tapu olduðu da kesin deð
Asla tapu deðildir, süreli kullanma iznidir. Onlar böyle bir anlaþma yaparak, biz size sattýk, sizde bize satacaksýnýz gibi bir
konuyla oraya gitmemiþtir. Avrupa ülkelerinin hemen tamamý Türk vatandaþlarýna vize uyguluyor, içeri sokmuyor. Ben
Ýngiltere&rsquo;ye toprak almaya, daire almaya gitmek istersem, bana kapýdan içeriye giriþ vermiyor. Nerede kaldý
mütekabiliyet? Burada mütekabiliyetin alt yapýsý olan özgürlük yoktur.&rdquo;

Ýmparatorluk
böyle yýkýldý

Osmanlý Ýmparatorluðu&rsquo;nun yýkýlýþ süreci, 1856&rsquo;da Islahat Fermaný ile yabancýlara gayrimenkul edinme hakký
vermekle hýzlandý. Daha sonra yapýlan bir dizi yasal düzenlemeyle Osmanlý arazilerinin küçümsenemeyecek bir kýsmý yabancý
eline geçti. 2 Ekim 1914&rsquo;te çýkarýlan bir kanunla bütün eski antlaþmalara dayanan ve yabancýlara tanýnan mali, idari ve a
imtiyazlar kaldýrýlmýþtý. 18 Mart 1924 tarihinde yürürlüðe giren &ldquo;Köy Kanunu&rdquo; ile de yabancýlarýn köy sýnýrlarý içi
mal edinmesi yasaklandý. Ýsrail Devleti&rsquo;nin temelleri, 1948 öncesinde bu þekilde toprak satýn alma yolunu izleyerek
atýlmýþtý.Homoseksüelleri bile 5 bin dönüm arazi satýn almýþ

Yabancýlara mülk satýþý ile ilgili yasal düzenlemelerin TBMM&rsquo;den geçmesi yaklaþýk 4 bin ingiliz vatandaþýnýn yaþadýðý
Aydýn&rsquo;ýn Didim Ýlçesi&rsquo;nde sevinçle karþýlanmýþtý.

Beyaz, iki sene üst üste Bodrum ve Didim bölgesinde araþtýrma yaptýðýný belirtiyor ve þunlarý anlatýyor: &ldquo;Vatandaþlarla,
emlakçýlarla, tapu ve ilgililerle görüþtüm. Sadece Didim&rsquo;de, Ýngilizlere 20 bin kadar daire satýlmýþ. Her tarafta Ýngiliz bay
var. Bir takým yalaka lokanta, market gibi iþyeri sahipleri, müþteri cezbetmek için dükkanlarýna Ýngiliz Bayraðý asýyorlar. Adeta
kendilerini Ýngilizlerin maddi manevi baskýsý altýnda hissediyorlar. Sadece 5 bin dönümlük bir yer, Avrupalý, Ýngiliz
homoseksüellerin adýna kendine, &rsquo;ben muhafazakar homoseksüelim&rsquo;diyen ecnebiye tapusuz devredilmiþ.
Orada Avrupa&rsquo;nýn sapýklarýna kamplar kurulacak. Türkiye, Avrupa&rsquo;nýn batakhanesi, pislik yerleri haline
getiriliyor. Bunlar öyle yada böyle Türkiye&rsquo;yi iþgal harekatýdýr.&rdquo;
www.yenicaggazetesi.com.tr
Alýntý
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