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BATILILAR TÜRKLERDEN ve TÜRK KÜLTÜRÜNDEN NEDEN KORKUYOR
Batı, Türkler hakkındaki bazı gerçeklerin bilinmesini istemiyor… Dünya kamuoyundan
saklanan gerçekler nelerdir..? Cevap kısaca şöyledir: Tarih ve uygarlık TÜRKLERLE
BAŞLAMAKTADIR…
Türk tarihi ve Türk kültürü, yüzyıllarca Batı'nın saldırılarına hedef olmuştur. Bilimsel
kılıflara büründürülen bu saldırılar, öyle bir noktaya geldi ve başarı sağladı ki Türkiye
kendi tarihini yabancılardan öğrenir oldu. Ne yazık ki biz bunun farkına
yeni yeni varıyoruz.
Kazım Mirşan adında bir araştırmacı ve onunla aynı yöndeki bağımsız araştırmalarla
aynı sonuca ulaşan Selâhi Diker ve araştırmacı Büyükelçi (rahmetli) Adile Ayda gibi
aydınlarımız bu gerçeği ortaya çıkarmıştır. Son otuz yıllık bilimsel çalışmaların sonucu
olan bu araştırmalar, Dünya Tarihi’ni yeniden yazdıracak niteliktedir. Bu bilimsel
araştırmalara göre; Dünya Tarihi, Sümerlerle değil Türklerle başlamaktadır. Ayrıca;
Sümerolog Prof. Dr. İlmiye Çığ, Sümerlerin de Türk soylu olduğunu açıklamaktadır.
Bu araştırmacıların tespit ettiği bilimsel bulgulara göre;










Türk dilinin kökeni 16.000 yıl önceye kadar gidiyor… Latin Alfabesi'nin
temelinde Türkçe yatıyor.
Geyiği ve ineği Türkler evcilleştirmiştir.
Atı ilk ehlileştiren Türklerdir.
Pantolon Türklerin icadıdır.
Orta Asya ve Anadolu'daki birçok antik şehir Türklere aittir.
Orta Asya'da, yeraltı şebekesi oluşturarak sulama kanalları yapmışlardır.
Piramit inşa etmişler ve Mısır mumyalarından daha kaliteli mumyalama
yapmışlardır.
Atlarda koşum takımı kullanıyor, tekerlekli arabalar yapıyorlardı.
Türklerin
hazırladığı
birçok
bilimsel
araştırma
ve
kitap,
Batılıların medenileşmesine temel oluşturmuştur.

Batılıların, (Haçlı seferi döneminde) yıkanmayı Türklerden öğrendiğini de unutmamak
gerekir.
Yukarıda
sıraladığımız
bilimsel
araştırma sonuçları;
Kazım Mirşan,
Turgay Tüfekçioğlu, Prof. Dr. Bozkurt Güvenç, Sümerolog Prof. Dr. İlmiye Çığ'ın katıldığı
ve Hulki Cevizoğlu'nun yönettiği "Ceviz Kabuğu" programında yayınlanmıştır. Daha
geniş bilgi edinmek isteyenler; Hulki Cevizoğlu'nun hazırladığı "Tarih Türklerde Başlar"
adlı kitaptan ve Kültür Bakanlığı'nın hazırladığı (Altaylar'daki Türk Kurganlarından
çıkan buluntularla ilgili) "PAZIRIK adlı kitaptan faydalanabilirler.
Tarih boyunca; resmi kayıtlara göre 120, bulgulara göre ( ön Türkler hariç) 160 Türk
devleti kurulmuş ve bütün çabalara rağmen Türk milleti hiçbir zaman yok

edilememiştir. Bu açıdan bakıldığında anlaşılacağı gibi, Türk tarihi hakkındaki
bilgiler kasten gizlenmiş ve Türklerin bunu öğrenmemesi için büyük çaba harcanmıştır.
Ey Batı; "Dünyayı yönetmek, beyni en erken gelişen ve ilk medeniyeti kuran ulusların
hakkıdır." demiştin. Şimdi yönetimi ya Türklere devret ya da tarihine bir yüz karası
daha eklensin…
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Antik Türk Tarihi (M.Ö 14.680 –
M.S 1923) hakkında geniş bilgi,
“Ata Türklerden Atatürk’e” adlı
kitabımızda yer almaktadır.

