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BEYAZ PİRAMİT - Kayıtlı Tarihin Çöküşüne Neden Olan Gerçek
Türkleri bütün dünyaya geri bir millet olarak tanıtan görüş, bizim de içimize girmiştir.
Evvelâ, milletimize tarihini ve bütün medeniyetlerin anası olan ileri bir milletin
çocukları olduğunu öğretmemiz gerekir.
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 onun izinden giden Hâluk Tarcan ile 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 Tarihini
yeniden yazdıracak niteliktedir. Bu bilimsel araştırmalara göre; Dünya tarihi ve uygarlık
Sümerlerle değil Türklerle başlamaktadır.
ORTA ASYA’DAKİ TÜRK PİRAMİTLERİ
Dünyadaki en büyük piramit, 300 metre yüksekliğinde olduğu tahmin edilen Xian’daki
“Beyaz Piramit” tir. Bu yükseklik, Mısır’da bulunan ve yaklaşık 157 metre olan Büyük
Piramit’in iki katıdır. Beyaz Piramit, on altı piramitten oluşan bir kompleksin en büyük
parçalarından biridir ve Çin’deki “yasak bir bölge”dedir. Bazıları, bu yasak bölgeye yakın
bir askerî üs olduğundan şüphelenmektedir.
Bugün Çin Halk Cumhuriyeti'nin (Uygur Bölgesi) sınırları içerisinde yer alan, Xian
şehrine 100 km uzaklıkta Qin Ling Shan dağlarında Ön-Türk uygarlıklarından birisi
tarafından inşa edilmiş, etrafında irili ufaklı 100 adet piramitle beraber, 300 metre
yüksekliğinde bir piramit bulunmaktadır.
BEYAZ PİRAMİT
Beyaz Piramit'in (II. Dünya Savaşı sırasında) Çin'e yardım malzemesi götüren bir C-54
uçağından çekilen fotoğrafı 1957 yılında ilk kez Life dergisinde yayınlanmıştır.
Bu piramitleri araştırmak üzere 1994 yılında Şensi bölgesinde bir araştırma gezisi
yapan Alman bilim adamı Hartwig Hausdof kendi koleksiyonundan birkaç resmin halka
açılmasına izin vermiştir. Hausdorf'a göre piramitlerin yapım tarihi en az M.Ö 2500'ler
civarındadır. Yani, bundan 4.500 yıl öncesine dayanmaktadır.
Bölge Çin Halk Cumhuriyeti tarafından yasak bölge ilan edilmiş olduğundan dolayı
Piramitler içerisinde bulunan Mısır medeniyetinden çok ileri bir teknikle mumyalanmış
olan cesetler ve Ön-Türkçe yazıtlar üzerinde araştırma yapılamamaktadır.
Türk Bilim insanı Kazım Mirşan, yaptığı araştırmalarda Ön-Türk uygarlıkları
tarafından OT-OĞ olarak isimlendirilen Ön-Mısır'a M.Ö 3000 yıllarında Doğu

Anadolu'dan Isub-Ög yazısının gittiğini tespit etmiştir. Kazım Mirşan'ın bugüne kadar
anlamı çözülemeyen 184 adet mısır hiyeroglifini Ön-Türkçe olarak okumuş olduğu ve
mumyalama tekniklerinin yine M.Ö 3000'li yıllarda Altaylarda geliştirildiği düşünülürse
Piramit inşa teknolojisinin Eski Mısır'a Ön-Türk Uygarlıkları tarafından öğretildiği
sonucuna ulaşılmaktadır.
ÇİN’DEKİ TÜRK MUMYALARI
Ceviz Kabuğu Progamı’na katılan (izleyici telefonu) Halil Şıvgın (Eski "Sağlık Bakanı")
özetle şunları anlatıyor; “Eğer Mısır'da bir mumya kültürü olduysa geçmişte Mısır’ın
çevresinde de bu kültürün izlerine rastlamak gerekir. Mısır'ın etrafında mumya
kültürüyle ilgili herhangi bir şey yok. Dolayısıyla, Orta Asya'dan o bölgeye giden
Türklerin varlığı söz konusu olabilir... Ben bir katkıda bulunmak istiyorum bu mumyalar
konusunda… (Urumçi mumyalarını söz konusu etmiştir) Bakın, buradaki Urumçi'de
teşhir edilen mumyalardan ilk birincisi 44 yaşında ve M.Ö 1000, yani 3.000 yıl öncesine
dayanıyor. Bir başkası gene M.Ö 1600, en yaşlı olarak da işte bu "Lolan" denilen kadın
mumyası var, M.Ö 2.000 bu, yani 4.000 yıl önce. Bu mumyanın en büyük özelliği iç
organlarının çıkartılmamış olması. Diğer bir özelliği de durumunun şu andaki Mısır
mumyalarına nazaran çok daha iyi olması... İleri teknolojide bir mumyalama sistemi
uygulanmıştır. Dahası, bir mumyanın üzerinde ameliyat izi var, at kılıyla dikilmiş.
Amerikalı doktorların tespitine göre, dünyada ilk ameliyat veya operasyonlardan bir
tanesi olarak kabul ediliyor. Dahası var; burada kumaş ekose ve boyalı ve M.Ö 2000'i
konuşuyoruz, günümüzden 4.000 sene öncesini konuşuyoruz. Ve bunları biz bulmadık;
bunlar şu anda Doğu Türkistan'da Urumçi'de teşhir ediliyor.”
DÜNYA UYGARLIK TARİHİ YENİDEN YAZILMALI
Tüm İnsanlık tarihini değiştirerek, medeniyetin asıl kurucularının Türkler olduğu
sonucunu doğuran bu olağanüstü keşif Batılı bilim adamları tarafından ısrarla
görmezlikten gelinmekte ve insanlığın bilgisinden daha uzun süre saklanması mümkün
olmayan bu piramitleri başka bir uygarlığa mal etmeyi amaçlayan çalışmalar
yapılmaktadır.
Söylemek istemedikleri gerçek kısaca şöyledir… UYGARLIK TÜRKLERLE BAŞLAR.
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