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Türk tarihi üzerine iki bakýþ

Bu gün okuduðumuz tarih, maalesef batý güdümlü, bize dayatýlmýþ tarihtir ve sýhhat derecesi sorgulanmalýdýr. Atatürk bunu b
Türk Tarih Kurumunu ve Türk Dil Kurumunu kurarak gerçek Türk ve dünya tarihi üzerine yönelinmesini hedef göstermiþtir. Ancak
son 70 yýl batý kaynaklarýný tasdik ve kabulle geçirilmiþtir(3). Burada; Sintaþlar, taþlar, piramit/kurgan/üyük ve maðaralardaki ya
damgalar/rünler, halýlar, kilimler, tabaklar vb. ile ulaþýlabilen tarih(2) ile Asya ve Anadolu söylencesinden günümüze ulaþan tarih
hakkýnda iki bakýþ sunmaya çalýþacaðýz(4).
1. Taþlar yalan söylemez. Yazdýklarýný veya þekillendirdiklerini doðru okuyabilirsek, bize doðru bilgi verirler.

a. Çinde batýnýn Beyaz piramit dediði ve Çinin askeri bölge ilan edip son bin yýlda dünyadan sakladýðý 300 metre yüksekliðinde
piramit ve çevresinde birçok küçük piramit mevcut olduðu ve Çin in Uygur bölgesinde bulunduðu artýk saklanamamakta(2) ve
internet sayfalarýnda uçuþan yazý ve resimlerle desteklenmektedir.

b. Merkez Asya olmak üzere, Anadoluda, Avrupada ve diðer bilmem nerelerde, anýt mezarlar/ üyükler ve yazýlý taþlar, Asya kök
oluþlarýn ardýllarý olarak dünyaya haykýrmaktadýr(2).

Bu iki oluþ ve buna baðlý resim, þekil, damga/rün, yazý kabilinden oluþan bilgi özü bize; dünya insanlýk tarihinin 80-40 bin yýllara
uzandýðýný, son 20- 10 bin yýllarda yazýnýn, yaratan bilincinin iteklemesiyle(1:96-1,2,3,4,5), tek yaratýcý bilincine ulaþan; sonra
kendilerine Türk, Göktürk, Uygur, vb diye ad verilen topluluklarla yönetim ve uygarlýk düzeyine büyük aþamalar kazandýran Türk
budunu/ulusu ile önce Asyada, sonra diðer kýtalarda ve özellikle özel bir bölümü Anadolu da; sanýrým doðal afetler, Ýç uyuþma
hýrslar yüzünden zorunlu göçler nedeniyle kaldýklarý yerlerde büyük medeniyetler kurmuþlar, özellikle de Anadoluya devamlý ak
oluþturmuþturlar. Batýnýn dini veya dini olmayan entellerinin; binlerce yýldýr iliklerine iþleyerek devam eden Türk kini halen, her
aþamada, Türkü yok saymak veya Osmanlýya dedirttikleri gibi Etrak-i bî idrak/anlayýþtan yoksun Türkler ; kaba, anlayýþsýz,
beceriksiz vb gibi insan sýnýfýna sokulmamak gibi (gelde bu söyleme; kiþi kendini söyler deme) söylem ve eylemler
sürdürmektedir(2).

2. Hiveli Eb-ul Gazi Bahadýr Hanýn, biraz da Tevrat kokarak, yazdýðý Dr. Rýza Nurun eski Türkçe derlediði Secere-i Türkî/Türk
Seceresi kitabý(4) batýda ve bizde bulunduðu halde, entellerce hiç akla getirilmez.

a. Kitap; Asya ve Müslüman söylemlerini yazarýnýn anlayýþýyla içselleþtirerek sözel bir tarih oluþturmuþtur. Âdemden Nuha kad
ömrünün çok uzun olduðu ve geçen 10 000 yýl civarýnda bir süre sürdüðünü özetler.

b. Nuh Tufandan sonra, inananlarý ile karaya çýkýpta bir süre geçince, üç oðlu ve üç gelini haricindeki yanýndaki insanlar da ölür
ve eþlerini ayrý ayrý yönlere, yurt edinip çoðalmak üzere, gönderir. Oðlu Yafes ve eþi Asya içlerine gider ve uzun yýllar yaþayara
sahibi olur. Bunlar; Tük, Moðol, Çin, Bulgar, Rus vb adlarýný alýrlar. Ölünce yerine büyük oðlu Türk yönetici olur. Oda uzun yýllar
Hak dini/Tek Tanrý inancýný sürdürerek adaletli bir yönetim gösterir. Onun ölümünden sonra yönetim ve inanç farklýlýklarý yavaþ
Ergenekon es geçilse dahi bu kere; erken ölen bir boy beyinin yerine liderliði eþi devralýr. Çok bilgili, becerikli ve namuslu olan
bu hanýmýn çadýrýna bir gece gökten bir nur iner, fasýlalarla bu iniþ devam eder. Kýsa bir süre sonra hamile kalýnca; boyunun i
gelenlerine durumu anlatýr. Nurun tekrar geleceði günü söyleyip o gece bazýlarýnýn þahit olmasý için nöbet tutmasýný ister ve k
ettirir. Bu gerçek þahitlikle tespit edildikten sonra, onur kabul edilip yaþam daha iyi ve güzel olarak devam eder. O güne kadar
Türkler; kara yaðýz, kara gözlü, yapýlý insanlardýr. Bu hanýmýn, bu þekilde üç oðlu olur. Biri sarýþýn açýk renk gözlü, diðeri kum
diðeri kýzýl saçlý açýk renk gözlüdür. Bu çocuklarýn nesillerine sonralarý Göktürk denir. Cengiz Han a kadar yine 9-10 bin yýl ge
sürelerde tek yaratýcý inancýný koruyanlar ve sapanlar olur. Liderleri yetenekli olanlar, iller, devletler, imparatorluklar kurarlar.
Tek tanrý inancýnda kalýpta yönetimden rahatsýz olanlar ve/veya doðal nedenlerle çaresizlikten göç edenler her yönle yeni yerle
yerleri bulmak için ayrýlýrlar. Gittikleri yerlerde yeni yaþam ve yönetimler kurarlar. Bu dönemlerde Anadolu ve civarlarýna Rum
diyarý dene gelmiþtir. Bu ve benzer nedenlerle Anadoluya M.Ö. 14-7 bin sene önceden baþlamak üzere birçok boy ve aþiret
gelerek yeni devletler kurmuþ, yeni medeniyetler getirmiþtir. Hepsinin de genel adý Türk tür. Bunlarýn çoðu yönetim ve genel
kabulde Tek Yaratýcý inancýyla yaþayýp adil bir yaþam sürenler ile bu yönetimlerde yaþamak isteyen ve Bu yönetimin kurallarýn
uyanlardýr(2-3). Bu özde budur. Her ne kadar detaylarda, dinsel veya baþka kabullerden oluþan akýl dýþýlýklar varsa dahi, her ik
bakýþýnda kabul edilebilir yanlarý olduðu görülür.
3. Sonuç:

Bugünkü kabul ediþlere göre, insanlýk tarihinin 80 ile 20 bin yýl arasýnda bir yerlerde baþladýðýný sanýyoruz(2). Düþünce ve eyl
uygarlýða adýmýný atýp Yaratýcýnýn tekliðini ve Leyse Kemislihi þey (Þey misli gibi deðildir)(1;42- 11) kendisinin ve bütün varlý
olduðunu, Kuran dan Adem (A.S) ve eþi Havva( Quvva/Katun; Kaðana kuvveti temsili olarak ileten) ile insanýn yeryüzü
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temsilciliðinin baþladýðýný çýkarsýyoruz(1). Þeyliðinin bilinci ile Ýnnâ Lillahi ve innâ ileyhi râciûn/ Muhakkak ki Allah içiniz ve Ona
bilincine ulaþan bu öncüler; Doðaya saygý duyarak, ondan nasýl faydalanacaklarýný öðrenerek, bitkileri ekip dikerek, hayvanlarý
ehlileþtirerek; ite/kurta ve dað keçisine davranýþ ve yaþam tarzlarý nedeniyle saygý duyarak, taþ ve madeni kullanarak, tek yarat
inancýyla çalýþýp didinerek bilgileri ve becerilerini arttýrmýþ, önce resim ve damgalarla, sonra hece ve harflerle, dikey ve yatay
disiplinle, taþlara yazarak bilgi ve becerilerini geleceðe aktarmýþlardýr(2 ve 3). K. Mirþan ýn önermeleri ile H. Tarcan ýn
irdelemelerinden, C 14 karbon testi ve diðer tarihlemelerle, en az 20 bin yýl evvel ön Türk atalarýmýzýn; Yaratýcý nýn gökteki
temsilcileri Kün(Güneþ) ve ki(eþi) eliyle yerdeki Katuna ve Katun vasýtasýyla eþi Kaðan a Yaratýcýnýn yönetme güç ve bilgisini (
vererek kutsadýðýný Maðara içlerine ve kaya üzerlerine damgaladýklarýný/ rünlediklerini öðreniyoruz. Ayný halkýn, ayný kültürle
Anadoluya da yerleþtiklerini, ayný yoldan görüyoruz(2). Yunus peygamber/ nebi bir zaman sonra gaflete düþen Anadolu ön
Türklerini uyarmak için gönderilir(8 ) Burada dikkati çeken; Arapça Türkler: Etrak, diye okunur. Bu kelimenin arab harflerinin
ebced deðeri( arab harf deðerleri) toplamý 622 sayýsýný verir(9). Bilindiði gibi Türkler güneþ takvimini kullanýr ve bu tarih hicrî ba
tarihidir. Bu yýllarda Büyük Türk Ýmparatorluðu Kaðanýnýn resmen Mani dinini Kabul ettiði ve halkýný zorladýðýný sanýyoruz. K
Kerimde( 42-7) ve (6-92) ayetlerinde Allah(C.C), Muhammed( A.S) dan Ümmül Kurâyý ve çevresini uyarmasýný istiyor. Maalese
Diyanet ve diðer meallerde bu kavram; Mekke ve çevresi diye açýklanýyor. Oysa (1: 47-13) ayetinde Mekke sadece karye
olarak veriliyor. Buradan Ümmül kurânýn; kültürlerin/ Medeniyetlerin anasýnýn(5) o yýllardaki Büyük Türk imparatorluðu olduðu s
çýkarabiliriz. Ayrýca, Nebi doðup yaþadýðý çevresini zaten uyarmak zorunda olduðundan ve Alemlere Rahmet olarak
indirilen/gönderilen (1:21-107) Resulün en büyük medeniyet/kültür ve çevresini uyarmasý, en akla uygun olaný görünüyor.

O günlerde Rumeli(Anadolu ve civarýndaki yerler ve denizler) Bizans! Mülükünün (Kral/Ýmparator)!yoksa OY OÐ Kaðaný mý?
emrinde olduðundan, ona ve çevresindeki ülkelere elçiler gönderilmiþ ancak daha doðu-kuzeydoðu uzaklarda olan ana kültür
merkezine, savaþ ve kargaþalýklar nedeniyle ulaþýlamamýþ olduðu sanýlýyor. Benden sonra hilafet 50 senedir diyen Resulümüz
çýkarýr þekilde; Emevî ordularý, zenginlik ve varlýklarýný ele geçirmek amacýyla, 708 yýlýnda, baskýn þeklinde, Türk illerine sald
kayýtlý bilgileri yok edip, deðerli her þeyi yaðmalayarak, korunmasýz genç erkek ve kýzlarý esir edip köle yapar veya satarlar(2).
daha sonralarý Mekkede kendine özgü tavaf ve ihramýný iki sene süreyle yapan evli ve iki çocuk sahibi Hallac-ý Mansur(6) 888
yýlýnda,30 yaþýnda, uyarmak için, Türk illerine, 5 yýl sürecek bir sefere çýkar. Dönüþünden beþ yýl sonra Hind ve Çin seferlerine
yýl sürecek ikinci seferinin dönüþünde, daha kuzeydeki Türk illerine de uðrayarak seferini tamamlar. Demek ki kâmil bir Müslüma
olarak kültürlerin anasý ve civarlarýna tebliði, tüm saflýðý ile kýlmýþ ve Âl-i Muhammede dahil olmuþtur(6 ). Daha sonralarý Ahm
Yesevinin(1080?-1166) gözetiminde(7), müridi olan erenlerin denetiminde birçok Türk boyu; kah kuzeyden gelen din
zorlamasý, kahsa Hallacýn öðrettiði Kurân gereði, Rumeli takviye edilmek üzere, Anadoluya gönderilmiþtir. Daha da sonralarý, il
rahmet olarak, bu halkýn(Yunus(A.S) halký(8)) din ve kültürünü saðlamlaþtýrmak üzere, Yunus Emre gönderilmiþ, Osmanlýnýn s
parçalanmasýndan sonra ise, din ve kültür birliðine ulaþmasý için Mustafa Kemâl ATATÜRK, Kaðan olmak üzere, bir süre için(1:1
halka, Yaratýcý tarafýndan, armaðan edilmiþtir.1938 den bu yana bireysel ve toplumsal birlik, dirliðimizin öz eleþtirisini yapmamý
gerekir, çok fazla zaman olduðunu sanmýyorum. Ya bu Kurâyý /kültürü sürer, ya bu diyardan gideriz, göz yaþýna bakýlmaz(1:42-

(Not: Bu yazý, aþaðýdaki kaynakça esas alýnarak ve 50 yýlý aþkýn bir okuma ve deneyimin tecrübelerinden süzülerek, Abdullah
manasýný tamamlamak isteðiyle kaleme alýnmýþtýr. Yazýdaki yoruma açýk ifadeler ve yazýnýn her harfi/kelimesi yazarýnýn
sorumluluðundadýr. Kaynakçalar belirtilerek kullanýlabilir, geliþtirilebilir veya yorumlanabilir. Baþarý Allah tandýr. Allah dilerse inþ
eder, dilerse yok eder; dönüþ Onadýr.)
( 19 Kasým 2007) Ýbrahim ÝNAÇ(Gazi)
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