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“Aslını gizleyemez insan, giydiği kaftanlarla.
Bilmez ama kendini kandırır, söylediği yalanlarla!”
Mehmet Akif ERSOY

İnsanların kendi ideolojik görüşleriyle bağlantılı tarih yazma sevdası bugüne
kadar Tarih bilimine yapılan ihanetlerden bir tanesi olup hatta en önemlisidir. İnsanlık
tarihi boyunca üzerinde en büyük spekülasyonların ve sansasyonların yapıldığı bilim
tarih bilimi olsa gerektir. Bir şahsa, bir fikre veya bir siyasî cereyana yüzde yüz taraf, ya
da karşı olanlar, tarihî gerçekleri olduğu gibi okuyamazlar; dolayısıyla, hakkını vererek
de tarihî yorumlayamazlar ve yazamazlar.
Tarih boyunca Milletler, tarihî süreci kendilerine göre “keyfî” olarak
kurgulamışlardır. Öncelikle inançlarını ve yargılarını merkeze yerleştirerek başta tarihî
süreç olmak üzere, çevrelerinde bulunan her şeyi yeniden tasarlamışlar ve
yorumlamışlardır. Bunu yaparken tarihî, dinî, kültürel, sosyal, iktisadî ve coğrafî
birikimlerinden hareket ederek tarihî süreci kendilerine göre anlamlandırma ve
bütünüyle kurgulamaya çalıştılar. Böylesi bir iddiaya sahip olan bir millet veya
medeniyet havzası öncelikle tarihi kendine göre kurgulama yoluna gitmektedir. Bunu
yaparken kendi dışındaki milletleri ve onunla alakalı gelişmeleri ikinci plana atmakta
veya tamamen görmezlikten gelmektedir. Çünkü kendini ve kendi değer yargılarını
merkeze yerleştirdiğinde, ona alternatif olabilecek ve tehdit edebileceklerine inandıkları
veya tam tersine kendinden aşağı gördüklerini merkezin dışında tutmaktadır. Bu türde
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milletlere/medeniyetlere kadar geri gitmektedir. Kadim Mısır, Çin, Hind, Roma ve
Yunan gibi milletler ve medeniyetler kendi tarihlerini merkeze yerleştirerek, ona göre
bir tarih kurgusu yapmışlardır.
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Tarihteki en büyük katliamları yapan Avrupa ve Batı Milletleri, başka din ve
kültürde olan milletleri barbar, cani, katliamcı ve kötü milletler olarak anlatmaları da
tarihe yapılan cinayetlerden bir tanesidir. Batı tarihçilerinin önyargılı , kasıtlı ve
ideolojik yaklaşımları , Batı Medeniyetinin tüm dünyada hakim ve en ideal model
olduğu fikrine dayanır. Bu böyle iken ülkemizde Osmanlı’dan sonra Cumhuriyet
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geçilmesiyle, tarih eski yazıyla yazılan kaynaklar yerine batılı yazarların yazdıklarından
anlatılmaya ve yazılmaya başlandı. Osmanlıcadan bilinçli olarak soğutulan insanlar
şarkiyatçıların, oryantalistlerin yazdıklarıyla tarihimizi öğrendi. Bu da tarih öğretimine
büyük darbe vurdu. Çoğu batılı seyyah, yazar ,roman ve hikayecilerin hayal
dünyalarıyla oluşturduğu bilgiler nesillerimize gerçek tarihi bilgiler olarak öğretildi.
Rahmetli Cemil Meriç, “Kartaca’nın tarihini Roma’dan dinledik” diye
yazmıştı. Roma karşısında mağlup olan ve bütün izleri silinen bu Afrikalı devlet,
tarihini anlatacak bir Kartacalı çıkıncaya kadar sessizliğini koruyacak muhtemelen.
Avrupa’nın Kartaca’sı olan Osmanlı tarihini de Avrupa merkezli bir bakışla okuyup
okutuldu ne yazıkki. Nasrettin Nasreddin Hoca’nın dediği gibi oldu: “Dağın başında
bir yalan uydurdum, aşağı inince ben bile inandım.” Buna bir misal verecek olursak
konu daha iyi anlaşılabilir. Osmanlı’da Harem ile ilgili çoğu bilgi bu oryantalistlerin
yazdıklarıyla sınırlıydı. Kendi görmek istedikleri gibi haremin bir zevk-ü sefa merkezi
olduğu, herkesin burada açık seçik dolaştığı, gibi, bir çok uydurma tarihi bilgiler
tamamen asılsız ve uydurmadır. Osmanlı haremine yabancılar giremezdi ki bütün
bunları görerek müşahade edip yazsınlar. Halbuki harem bir eğitim yuvası idi. Hiç
kimse İslâmi anane dışına çıkacak şekilde giyinemez ve dolaşamazdı. Bu asılsız
iddialarını kanıtlayacak hiçbir arşiv vesikası da zaten yoktur.
Harem konusu dışında batıda bazı kaynaklarda Sultan İbrahim’in tamamen deli
olduğu yazılmaktadır. Devrin şartları göz önüne alındığında¸ Sultan İbrahim'in
düşünme¸ idrak etme ve kavrama kabiliyetinde bir bozukluk olmadığını uzmanlar
belirtmektedirler. Acılı geçmişi¸ iyi bir eğitim görmemiş olması¸ şahsiyetinin
oturmayışı ve sorumluluk duygusunun fazlalığı¸ onu bu hale sokan sebeplerdir.
Uzmanların tespitine göre rahatsızlığı¸ "anksiyete" denilen "nevroz" türünde bir
hastalıktır¸ "Psikotik ve deli değildir". Zaten hekimler de elem-i asabî (sinir bozukluğu)

teşhisini koymuşlardır ki bu da "yaygın anksiyeteden" başkası değildir. Bu hastalık¸ aklı
bozan¸ cinnet türünde bir hastalık sayılmamaktadır. Güvenilir Osmanlı kaynaklarında,
kroniklerde, vesikalarda

Sultan İbrahim için deli lakâbı kullanılmamaktadır.

Bugüne kadar Sultan Abdülaziz’in intihar ettiği şeklinde tarih öğretilmekteydi.
Gerçek şudur ki vaka intihar değil cinayet olduğu açıktır ve ortaya çıkmıştır. Bu açıkça
Hüseyin Avni Paşa¸ Mithat Paşa ve arkadaşlarının işledikleri bir cinayettir. Bir başka
asılsız iddia ise Osmanlı padişahları zevk-ü sefaya düşkündü ve müsrifti. Geçmişi
karalamak isteyenlerin saray müsrifliği ve harem masallarını dillendirmeleri abartılmış
ideolojik temelli yaklaşımlardır.
Bizlere gösterilen, tanıtılan, anlatılan Osmanlı şöyle idi: Herkesin canı padişahın
iki dudağı arasındadır. Padişahlar zalimdir. Keyfine düşkündür. Basit şahsiyetlerdir.
Ulema yobazdır. Her terakkiye karşıdır. Matbaayı yasaklamış, rasathaneyi yıktırmıştır.
Halk fakirdir. Memleket yokluk içindedir. İnsan hakları yoktur. Demokrasi bilinmez.
İlim ve fenden kimsenin haberi yoktur.
Halbuki, Yahudiler Avrupa’nın her köşesinden zulüm görüp kovulurken, Sultan
II. Bayezid vatandaşlık vermiş; Sultan Mecid, tıp fakültesinde okuyan bir tek Yahudi
talebe için, kendi dinine uygun mutfak kurulmasını emretmiştir. Osmanlı donanması
gayrimüslim neferlerin dinî bayramlarında demir atardı. Şeyhülislâm, gerektiğinde
Yavuz Sultan Selim gibi sert padişahın icraatını hukuka aykırı bulup önleyebilirdi.
Osmanlı Devleti yıkıldığında, rejimi çok partili bir demokrasi idi.
Telgrafı bulana memleketinde kimse yüz vermezken, Sultan Abdülmecid,
kendisini davet edip telgraf hattı kurdurmuş; dünyada ilk telgrafı çeken kimse olmuştu.
Pasteur kuduz mikrobunu bulduğunda, Avrupa’da ciddiye alınmamış; Sultan Hamid, bir
nişan ve teşekkür mektubu göndererek, buluşunu dünyada ilk defa tatbik etmiştir. Akıl
hastaları Avrupa’da içine şeytan girmiş diye yakılarak öldürülürken, Osmanlılar akıl
hastaneleri kurarak delileri hasta kabul etmiş; kuş ötüşü, su sesi, musikî ve meşguliyet
ile tedavi etmiştir.
Sultan II. Abdülhamid’e isnatsız şekilde atfedilen Kızıl Sultan meselesinin de
içyüzü şu şekildedir. Berlin Kongresinden sonra Ermenilerin, Rus himayesine

geçmesini önlemek amacıyla Ermenilere çeşitli ıslahatlar yapılması talep edildi.
Abdülhamit Han'ın reformları ertelemesi ve olası bir Ermeni isyanına karşı da doğudaki
Kürt aşiretlerini silahlandırdı. Bu durum karşısında silahlanan Ermeni milis örgütleri,
1887'de Maraş'a bağlı Zeytun'da, 1891'de ise Siirt'e yakın Sason'da Ermeni devrimci
örgütlerince desteklenen direniş hareketleri başlatıldı. 1895'te bu olayların ülke çapında
bir ihtilale dönüşmesi olasılığının doğması ve İstanbul'da Ermeni örgütlerinin
Kumkapı'da Batı kamuoyunu etkilemeye yönelik bir ayaklanma düzenlemesi üzerine
Kâmil Paşa hükümeti tarafından, Anadolu'da Ermeni topluluklarına yönelik sert
bastırma tedbirleri alındı. IV. Ordu Komutanı Müşir Zeki Paşa Ermeni isyanını
bastırmakla görevlendirildi. Doğuda Kürt aşiret reisleri "Hamidiye Alayları" adı altında
düzensiz milis birliklerinde örgütlendi. Batı'da bu olaylar, Ermeni katliamı olarak
nitelendirildi ve Fransız Akademisi üyesi tarihçi Albert Vandal, ilk defa Abdülhamid
hakkında Le Sultan Rouge (Kızıl Sultan) lakabını kullandı. İşte o gün bugün Batı'da
hâlen Kızıl Sultan diye anılmasının sebebi budur. Batılılar kendi açılarından haklıydılar
çünkü Osmanlı’nın paylaşılmasını Avrupa’ya pahalıya getirmişti. Kansız olacağını
sandıkları Osmanlı gövdesindeki ameliyat 30 yıl gecikmesi sayesinde Avrupa’nın kanlı
bir iç savaşına dönüşmüş ve bir dünya meselesi haline gelmişti.
Günümüzde Avrupa merkezli, Avrupa ve Batı medeniyeti odaklı bir tarih
kurgusu yalanlarla doludur. Kandırmaca tarih anlayışı dünyaya hakim olmuştur.
İsterseniz seneler boyu her yerde, her kurumda bize hakikatmiş gibi öğretilen birkaç
yalandan bahsedelim; Amerika’yı Kristof Kolomb keşfetmiştir. ,Vasko Da Gama Ümit
Burnu’nu keşfetmiştir. Okyanus yollarını Avrupalı denizciler bulmuştur.
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Vahideddin Han, haindir. Osmanlı Padişahları nikahsız beraberliklerden meydana
geldikleri için “Veled-i Zinadır.” Bütün bunlar düpedüz iftira ve yalan uydurma ve
ideolojik temelli manipülasyonlardır.
Daha nice nice yalanlar. Biz bu yalanlarla büyüdük. Ama herkes böyle değil ,
Allah (c.c.) ideolojik saplantılar ve kendinden olmayanı aşağılama ,ötekileştirme
içerisinde bulunan insanlardan da adamlar

çıkartıyor. Yani her türlü olumsuzluğa

rağmen batıda dürüst araştırmacılar da çıkıyor. Mesela Dr. Anne Millrad onlardan biri.
Diyor ki:“Kristof Kolomb da, Vasko Da Gama da Müslüman kılavuzlar kullandı.
Müslümanlar çok çok daha önce buraları biliyorlardı. ”

Tarih sayfalarında fosforun keşfinin Avrupalı bilgin Branta’ya isnat edildiği
belirtilir. Halbuki Beşir adlı Müslüman alimi, ondan hayli evvel fosforu bulmuştur.
Küçük kan dolaşımının keşfi Avrupalı bilginlerin adı yazılmıştır. Oysa ki bu keşfi
Avrupalı bilginlerden 300 yıl önce İbnün-Nefs (1210-1288) adlı Müslüman alimi
yapmıştır. Yerin çekim kuvveti kanununu ilk defa Isaac Newton'un keşfettiği zannedilir.
Halbuki, Râzî'den tutun Birûnî'ye, hatta Hazînî'ye kadar olan İslam alimleri,
Newton'dan bir kaç asır önce, bu kanunu keşfetmiş ve bunu kanıtlayacak mülahizeler ve
nazariyeler ileri sürmüşlerdir. Buna aldırmadan, tarih kitapları, bu konuda da sessizlik
içerisindedirler. Newton'a isnat edilen binom açılımını matematiğe kazandıran Ömer
Hayyam'dır. Fakat tarihçiler, bunu bir başkasının adına layık görmekten hiç de vicdân
azabı çekmemiştir. Tarih kitaplarının tümünde Roma papalarının hiçbir zaman
evlenmedikleri ve cinsel ilişkiye girmedikleri yazılır. Bu fikir, yanlıştır. İlk papa
Petrus'u ele alalım. O, evlenmiştir. Tarihçilerin hafızasını tazelemek gerekir: Kilise,
papaların evlenmelerini ve cinsel ilişkiye girmelerini yasaklayan kayıtların esasını XII.
yüzyılda koymuştur.
Bir örnek daha: “Bartalomeu Diaz, 1487 yılında Afrika’nın güney ucundaki
kıyılara ulaşmayı başardı. Burası ‘Ümit Burnu’ olarak adlandırıldı. Bu ilginç bir isim
değil mi? Diğer kara parçaları kendilerine ilk ulaşan denizcilerin isimleriyle
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isimlendirilmedi? Bu geçişten on sene sonra aynı yolu bu sefer Vasko Da Gama geçti. O
da gördü ki Ümit Burnu denen yerden zaten Arap Denizciler on yıllardır geçmekteydi.
Zaten o da bu burundan geçerken yanına bir Arap rehber aldı.” Gerçekler eninde
sonunda meydana çıkıyor. Peki bu gerçekleri kendi okul kitaplarımızda ne zaman
göreceğiz? Coğrafî gerçekler ne kadar çarpıtılmışsa, Tarihî gerçekler de öyle, Hatta
sosyal ve politik hakikatler de. Seneler senesi hep masal dinlemişiz ve dinlemeye devam
ediyoruz. İşte çarpıcı bir hakikat daha. 850’li yıllarda İspanya’daki Endülüs
Emevileri’nde sıcak yaz aylarında şehrin büyük meydanlarında halkı serinletmek için
basit bir akümülatör tertibatına bağlı dev aspiratörler kullanılıyormuş. Harun Reşid’li
Abbasi Sarayı’nın gündelik işlerini sarayın dünyaca meşhur makine mühendisi ‘El
Cezeri’nin icad ettiği robotlar yapıyormuş. Evet, yanlış okumadınız dünyada ilk robot
yapan kişi Ebul İz Bin Rezzaz El Cezerî isimli Müslüman bir bilim adamıdır. Harun
Reşid, İngiltere Kralı’na El Cezeri yapımı ve su ile çalışan saat başı çalan bir guguklu

saati hediye olarak göndermiş. İngiltere Kralı saat başı ses çıkartan bu saati şeytan
sanmış ve büyük bir dinî törenle yaktırmış.
Amerika kıtasının bulunmasını keşifmiş gibi anlatan bu ideolojik tarih yalan
sarmalı, bu kıtada yaşayan Aztek, Maya, İnka Medeniyetlerini orada yok saymıştır.
Kızılderili yerli gerçek toprak sahiplerini acımadan katletmişlerdir. Sömürgeleştirip
köleleştirmişlerdir. Gerçek bu iken tarih kitaplarında ; Amerika kıtası 1492 yılında
Kolomb tarafından keşfedilmiştir, şeklinde yazılıp öğretilmektedir.
Kısa Amerika tarihini uzun uzadıya çok köklüymüş gibi anlatan Amerikalılar
bütün dünyada kurdukları sistemlerle bunu yaymaya çalışmaları gerçeklerin üstünü
örtmeye yetemeyecektir. Dünyada büyük hiçbir başarısı olmayan Napolyon’u yere göğe
sığdıramayan Fransızlar ideolojik kısır döngü içerisinde kalmışlardır.
Afrika’nın sömürgeleştirilmesi bütün zenginliklerinin batıya taşınması yoluyla
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sömürgeleştirilip yapılan onca katliamların üzerinde durulmamaktadır. Fransız’lar
Cezayir’de ve kara kıta Afrika’nın bir çok yerinde binlerce Müslümanı ve diğer
insanları öldürmelerine rağmen Osmanlı Devleti’ni Ermeni Soykırımı yapıldı diye
suçlaması bu ideolojik tahrif hareketlerindendir. Oysa ki ,Dünyada ırkçılık Avrupa’nın
dünyaya kötü bir hediyesidir. Bunun yanında dünyada zorla, ölümlerle din dayatması
da batının eseridir. Batı sömürgeciliğinin en önemli faaliyetlerinden biri, Hıristiyanlığı
sömürülen ülkelerin yerlilerine zorla kabul ettirmeleridir.
Norveçliler, 1920-1930`larda çıkardıkları yasalarla Nordik ırkın ariliğini
korumak için etnik grup Tater (Göçerler) kızlarını zorla kısırlaştırdılar. Kısırlaştırma
yoluyla ehlileştirilemeyen Taterler üzerinde insülin ve elektroşok yöntemleri
uygulanıldı. İngiltere Krallığı 1788-1938 tarihleri arasında sömürge amacıyla gittikleri
Avustralya`da yerleşik halk Aborjinleri sistematik olarak yok ettiler. İngilizlerin
aralarına salgın hastalık yaydığı, bununla da yetinmeyip yemeklerine zehir katarak yok
etmeye çalıştığı 750 bin siyah derili Aborjinden geriye sadece 31 bin kişi sağ kalabildi.
Almanlar 1891 yılında hammadde ve işgücü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Güney
Batı Afrika (Namibya)`ya sömürge kurmak amacıyla çıktılar. Bölgedeki çok zengin
altın ve zümrüt madenlerini ele geçirmenin yolunun yerel Herero ve Nama halklarını
yok etmek olduğuna karar veren Almanlar harekete geçti. Alman askerleri yaşlı, kadın,
çocuk dinlemeden herkesi katlettiler. Katliamdan kurtulanlar işkenceyle öldürüldü.

Yaklaşık 132 bin yerliden geriye 15 bini sağ kalabildi. Bunlara o kadar çok katliamlar
eklenebilir ki ; mesela Fransızların Cezayir Katliamı, Rusların Türk ve Tatar
katliamları, Hitler’in Yahudi ve Çingene katliamları, Kıbrıs’ta Türklere uygulanan
soykırım, Ruanda soykırımı ve Boşnak soykırımı. Ne yazık ki bunlar yeni nesillere
layıkıyla anlatılmamaktadır. Tarihi gerçekler İdeolojiye kurban gitmektedir.
Batı medeniyetinin anlatılmayan iç yüzünü şunlar teşkil eder; Roma`nın uzun
hakimiyetinin mirası olan ve tüm kurumlara damgasını basan anlayış, pagan1
dönemlerin vahşet ve barbarlığının kalıtımsal mirası, Haçlı Seferleri, Endülüs
uygarlığının yok edilişi, Engizisyon, 30 yıl savaşlarında yaşanan mezhep çatışmaları,
Yahudi kıyımları, sömürgecilik ve fetih hareketleriyle uygarlıklar çapında yok etme
politikaları, Güney Amerika`da uygarlıkların barbarca tahribi, Kuzey ve Güney
Amerika yerlilerinin katli ve ardından asimilasyonu, kölelik kurumu, Afrika`da ve
Asya`da sömürgeci ve köleci uygulamalar ve yol açtığı zulümler, ırkçı bir anlayışın da
motive ettiği iki Dünya Savaşı` tehlikeli bir zihniyetin tarih içindeki mihenk taşlarını
teşkil ediyor.
Tüm bu hadiseler sırasında yaşanan soykırım, vahşet ve şiddet tabloları herkesin
mâlumudur. Kordoba ve İskenderiye kütüphanelerinin yakılışı bir medeniyetin
``ötekiler`` tanımına dâhil ettiği ne varsa tüm kodları ve yapıtlarıyla imhası anlamına
geliyor ki, bu ruh halinin günümüze azıcık yansıması ihtimali bile tüyler ürpertiyor.
Görünen o ki; Avrupa`da hâlâ barbar, ırkçı, ayrımcı, sömürgeci bir eğilimi temsil
edenler var ve bunların yaklaşımları, fikirleri ve bilinçaltları son yılların olaylarının
değil, uzun ve kanlı bir geçmişin izlerini taşıyor; bu geçmişin şekillendirdiği psikoloji
hüküm sürmeye ve güncel olaylarla kendini dışa vurmaya devam ediyor. Bu durum
gizlenmeye dünyada hoş görünüm verilmeye çalışılsa da ideolojik tarih kurguları
kendilerini ele vermeye yetiyor.
Birde Galile’nin yargılanma yalanı var. Galile’nin yargılanması diye bir olay
cereyan etmemiştir. Yargılanmıştır ama bu, dostlar alışverişte görsün kabilinden bir
yargılamadır ve Galile’yi mahkûm etmek bir yana, onu muhtemel fanatik
hücumlarından kurtarmak için düzenlenmiş bir mizansenden ibarettir. Kendisini
yargılayan Kardinaller, Galile’nin okul arkadaşlarıydı. Unutmayalım ki Galile, kilisenin
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Paganizm, kökenleri dünyanın kadim doğa dinlerine uzanan bir inanç biçimi ve bu dinlerin genel adıdır.
Türkçe sözlüklerde karşılığı putperest şeklinde geçer.

bünyesindeki bilim adamlarındandı. Nitekim Papa da eski bir arkadaşı oluyordu. Hatta
iki kızını rahibe olmaları için manastıra kapatan da bilim güneşimiz Galile’den başkası
değildi. Üstelik Galile’nin yargılanış sebebi, Dünya’nın Güneş’in etrafında dönmesi gibi
bilimsel düşünceleri değil, bağlı olduğu, bağlı olmak ne kelime, bizzat içinde bulunduğu
Katolik Kilisesi’ne itaatsizliğidir; yani kilise içi bir meseleyle karşı karşıyayız. Papa’ya,
teorisini bir varsayım olarak sunacağına söz verdiği halde, bu sözünü tutmayan ve
kitabını bildiği gibi bastıran Galile’nin arkadaşları tarafından gerçekleştirilen bir
kurtarma operasyonudur.
Bütün tarihi hakikatler bize gösteriyor ki ; Beyaz insanların siyah insanlara olan
üstünlüğünü savunmak, onları aşağılık bir ırk olarak göstermek Batılıların temel
politikalarından biri olmuştur. Avrupalıların yaptıkları Afrika’daki soykırım, Afrika
insanının zihninde asırlarca silinmeyecek travmalar oluşturdu. Bugün Türkiye ve diğer
Müslüman ülkelerin medeniyet modelistliğini üstüne giyinen Avrupalıların insanlık
karneleri tarihin silinmeyen zihninde yerini almıştır. İnsanlar sahip oldukları her alanda
talana tabi tutulurken bugün insanî yardımlar ile masum ve yardım sever rolü
oynanmaktadır.
Batı Avrupa kendisini dünyanın merkezinde görüyor. Tanımlamalarını buna
göre yapıyor. Batılılar, Doğu İslâm hakkında bilgi almak istediklerinde müsteşriklerin
eserleriyle karşılaşıyor ve dine o perspektiften bakıyor. Bu durumda da gerçek İslam’ı
değil, falan oryantalistin tasvir ettiği bir İslam’ı görüyor.
Dinin ve Tarihin ideolojiye kurban gidip öldürülmesi konusunda da şunlara
değinmekte fayda var. Batılının zihninde bir Doğulu oluşturma süreci 11 Eylül
olaylarıyla ivme kazandı. Ona göre 11 Eylül’den sonra bilinçli bir şekilde insanları
korkuya sevk edecek bir İslâm imgesi oluşturuldu. Medya ise bu konudaki en büyük
kuvvet oldu. Nitekim saçlı, sakallı, Kalaşnikof’lu görsel malzemelerle Müslümanlar
teröre bulaşan aktörler gibi lanse ediliyor. Yani din ve şiddet olgusunu yan yana
getirmeye çalışan medyatik bir amaç söz konusu. Dante’nin ‘İlahi Komedya’ eserinde
Peygamber Efendimiz, Hıristiyanların Dolcino dediği bir kişiyle özdeşleştirilip
cehennemde acı çekerken gösteriliyor. Dolayısıyla Dante’de resmedilen Hz.
Muhammed (S.A.V.) ile Danimarka karikatürlerine kadar gelen süreç arasında ilinti
bulunuyor. Tahrif hareketlerinin yüzyıllarca nasıl seyrettiğini ve halen devam ettiğini de
böylelikle müşahade ediyoruz.

Batı üniversitelerinde İslâmiyet’le ilgili bölümler ilahiyat fakültelerinde değil de
siyasal bilgiler veya uluslararası ilişkiler bölümünde yer alıyor. Bu tutum, peşinen
Batılıların İslamiyet’i dinî bir mesele olarak değil de, siyasî bir hadise olarak
gördüklerini gösteriyor. Bu yanlış çıkış noktasından dolayı ona göre şartlanma oluyor.
Böylece Batılılar, bilerek veya bilmeyerek, İslâmiyet’i dinî bir mesele değil de, siyasî
bir hadise olarak algılamaya şartlanıyor.
Dünyada sömürgecilik , günümüzde üçüncü dünya ülkelerinin durumunu ortaya
çıkarmıştır. Yer altı ve yer üstü kaynakları çalınan, tarihi eserleri çalınıp batıda
müzelerde sergilenen , insanları öldürülen ,sömürgeleştirilip köleleştirilen bu
coğrafyalar halen istikrarsız ve kaos düzeni içerisindedirler.
Dünya İlimler Tarihi2, İnsanlık Tarihi, Sömürgecilik tarihi ve Dinler Tarihi
yeniden yazılmalıdır. Gerçekler hak ve hakikatler öğretilmeli ve yayılmalıdır. Bu
gerçekler yayınlar Akademik çevrelerde kalmamalı , her insanın her kesimin anlayacağı
şekle kavuşturulmalıdır. Hakim Medeniyetlerin ideolojik olarak

dikte ettiği tarihi

yalanlar ,uydurmalar, iftiralar, tahrifatlar, yönlendirmeler, algı hareketleri hükmünü
kaybetmeye mahkumdur. İdeoloji tarihi öldürmemelidir.
İbn-i Haldun’un söylediği gibi “Geçmiş, bugüne suyun suya benzediğinden
daha fazla benzer”. Dediği gibi de Günümüzde bu kanlı tarih değişmemiş aynen devam
etmektedir. Afganistan ve Irak’ın işgal edilmesi yüzbinlerce Müslümanın öldürülmesi,
Suriye’de çıkartılan savaş, Filistin’in İsrail tarafından sistematik infaz edilmesi, Çin’in
Sincan’da ve Doğu Türkistan’da yaptığı Müslüman katliamları, Burma ve
Myanmar’daki masum Müslümanların doğranması İnsanlık tarihinin her döneminin
birbirine bu yönden benzediğini göstermektedir.
Mamafih ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti maalesef tarihçi bir ülke değildir. Tarihi
bir ülkedir. Tarihi yapan etkileyen otorite olan milletlerden biridir. Ama tarih bilimine
gerekli özeni göstermiş bir ülke değildir. Umarız bu durum bundan sonra böyle devam
etmez. Unutulmamalı ki tarihten ders almayan milletler çok hata yapar. Sultan II.
Abdülhamid’in de bu konuya temas ettiği veciz bir sözü vardır : “Tarih değil , hatalar
tekerrür ediyor.”
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Bir milletin kültürünü kontrol etmek, o milletin dilini kontrol etmekle; bir milleti
imha ise nesilleri mazisinden ,tarihinden ve bilhassa milli ve manevi değerlerinden
koparmakla mümkündür.

Ek : 1- İdeolojik Çarpıtmanın Sonucu Olarak Batı’da Öğretilen Bazı Tarihi
Yalan Bilgiler3
-Yalan: Roma İmparatoru Diktatör Augustos, yetkilerini Senato’ya devretmeye
hazırlanıyordu. Doğru: Hiç bir zaman böyle bir niyeti olmadı.
-Yalan: 4. Haçlı Seferi (1204) Kudüs’ü özgürlüğe kavuşturmak için yapıldı.
Doğru: Liderlerin asıl amacı İstanbul’u ele geçirmekti.
-Yalan:

Fransız

Devrimi’nden

önce

yüzlerce

vatansever

Bastille

Hapishanesi’nde tutukluydu ve işkence görüyordu. Doğru: Bastille’de sadece 7 tutuklu
vardı. Bunların ikisi azılı katildiler.
-Yalan: Roma’yı M.Ö.64’de Hıristiyanlar yaktılar. Doğru: Roma’da yangın bir
kaza sonucu çıkmıştı.
-Yalan: Amerikalılar, Japonların Pearl Harbour’a saldıracaklarını bilmiyorlardı.
Doğru: Roosevelt’in saldırı olacağından haberi vardı ve bu saldırı savaşa girilmesinin
bahanesi oldu.
-Yalan: Normandiya çıkarması, ikinci bir cephe açılmak suretiyle Nazilere karşı
Rusları korumak amacıyla yapıldı. Doğru: Amaç, Müttefiklerin Rusya’dan önce
Almanya’yı işgal etmek istemeleriydi.
-Yalan: Vietnam Savaşı’nı Amerikan askerlerine saldıran Kuzey Vietnamlılar
başlattı. Doğru: Savaşı başlatan Amerikalılardı.
-Yalan: ABD’nin kurucuları dürüst ve kendi çıkarlarını gözetmeyen kişilerdi.
Doğru: Kurucular, para yapmak ve diğer sömürgecilerden fazla güce sahip olmak
peşindeydiler.
-Yalan: Teksas Eyaleti, Amerikalıların kanlarıyla kazanıldı. Doğru: Teksas
bölgesi hukuk dışı biçimde ilhak edildi. Sonrasında Meksika, kazanması imkansız olan
bir savaşa zorlanarak bu ilhak meşrulaştırıldı.
-Yalan: Irak’ta Kitle İmha Silahları vardı ve ABD ülkeye demokrasi getirmek
için girdi. Doğru: Kitle İmha Silahları yoktu. ABD’nin ülkeye giriş amacı, bu bölgede
üs sahibi olmak ve enerji kaynaklarını kontrol etmekti.
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-Yalan: İran’da Diktatör Şah’ı devirip demokrasi getirilmesi için devrim yapıldı.
Doğru: Adı demokrasi olan ama özgürlüklerin olmadığı bir şeriat rejimi amaçlanmıştı.
Başkan Carter da bu fikre karşı çıkmadı.

Ek: 2 – Tarihteki Önyargılar Yanılgılar 4
“Artık yeni hiçbir şey yok. İcat edilebilecek her şey icat edildi." Charles H. Duell Amerikan Patent Dairesi Başkanı 1899
-"Atlar her zaman kullanılacaktır. Otomobil ise ancak geçici bir moda olabilir."
Henry Ford'un kredi talebi üzerine otomotiv sektörünün geleceği konusunda ekspertiz
veren bir banka müdürü 1903
-"Uçaklar hoş oyuncaklar. Ama askeri bir değerleri yok."
Maresal Ferdinand Foch, I.Dünya Savası'nda Fransız Orduları Başkomutanı 1911
-"Artistlerin konuşmalarını kim duymak ister ki?"
Harry M. Warner, film endüstrisi yöneticisi. O sıralarda yeni icat edilen sesli film
hakkında 1927
-"Televizyon en geç altı ay içinde piyasadan silinecektir. İnsanlar her aksam böyle bir
kutuya bakmak istemez." Daryik F. Zanuck - Twenty Century Fox'un başkanı 1944
-"Bilgisayarlar gelecekte belki sadece 1,5 ton ağırlığında olacaklar." Popular
Mechanics Dergisi - 1949
-"İnsanların büyük çoğunluğu için tütün tüketimi gayet sıhhi bir şeydir."
Doktor Ian G. McDonald, Operator - 1963
-"İnsanların evlerinde bilgisayar bulundurmaları için herhangi bir neden
göremiyorum."
Kenneth Olsen, Digital Equipment Corp.'un (bir bilgisayar firması) başkanı - 1977
-''Radyonun geleceği yok"
Lord Kevin - İskoçyalı fizik Alimi
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-“ Nükleer enerjinin bir gün elde edilebileceğine dair en ufak bir gösterge bile
bulunmuyor. Bu, atomu istediğimiz gibi parçalayabileceğimiz anlamına gelirdi."
Albert Einstein – 1932
-"Petrol çıkarmak için kuyu açmak mı? Yani toprağı delip petrol aramaktan mı söz
ediyorsun? Sen delisin!"
Edwin L.Drake'ın bazı kuyu açıcılara iş teklifi götürdüğünde, onlardan aldığı cevap –
1859
-“Ameliyatlarda acının dindirilmesi aptalca bir hayaldir. Onu aramaya çalışmak
saçmalıktır. Ameliyatlardaki bıçak ve acı hastaların zihninde ebediyen birlikte yatacak
iki kelimedir."
Fransız, Dr.Alfred Velpeau – 1839
-"Hiçbir işe yaramazsın, oğlum. Sen git kamyon sürücülüğüne dön!"
Grand Ole Opry'nin menejeri Jimmy Denny ilk performansından sonra Elvis Presley'e
söylüyor – 1954
-“Sound'larını beğenmedim,ayrica gitar gruplarinin modasi gecti."
Decca Record Plak Firmasinin bir yoneticisi. Beatles'lar hakkında - 1962

Ek: 2 – Tarih Ders Kitaplarımızda Yer Almayan, Almanlarca öldürülen Herero ve
Namaka Halkları katledilmeden önce son resimleri , Afrika ,Namibia (1904)

Ek :3- Tarih Ders Kitaplarımızda Yer Almayan, Fransız’ların Cezayir Soykırımı

Ek: 4- Tarih Ders Kitaplarımızda Yer Almayan,
Amerika’da Yapılan Kızılderili Katliamları
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