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TARÝH SAHTEKÂRI ÝNGÝLÝZLER
Ge&ccedil;en hafta Discovery kanalýnda g&uuml;zel bir program
seyrettim..&rdquo;Battlefields dedectiver&rdquo; (savaþ meydaný
dedektifleri diye terc&uuml;me edilebilir) isimli program Kýrým harbini ve
harbin i&ccedil;erisindeki Balaklava savaþýný konu olarak se&ccedil;miþti.
Tarih&ccedil;i olduðum i&ccedil;in bahsedilen muharebeden ve savaþýn
genelinden detaylý bilgim var..Ancak bu savaþýn, ingiliz tarihlerine nasýl
ge&ccedil;tiðini maalesef bilmiyordum..Program sayesinde onuda
&ouml;ðrendim.. 25 Ekim 1854&rsquo;teki Balaklava savaþý, bizim
tarihlerimizde, m&uuml;ttefiklerimizin yardýmý ve T&uuml;rk askerinin
kahramanca m&uuml;cadelesi sayesinde kazanýldý diye kayýtlýdýr..Hele
hele 5 Kasýmdaki inkerman meydan muharebesinde T&uuml;rk askeri
b&uuml;y&uuml;k bir kahramanlýk &ouml;rneði g&ouml;stermiþ ve
muharebenin kazanýlmasýnda birinci derecede rol oynamýþtýr&hellip;
Balaklava muharebesinin Ýngiliz tarihindeki anlatýmý ise þ&ouml;yledir:
&rdquo; Birinci savunma hattýnda T&uuml;rk askerleri vardý..Rus
bataryasýnýn yoðun ateþi baþlar baþlamaz bunlar korkarak hemen
ka&ccedil;týlar..Bu durumu g&ouml;ren, ingiliz toplarýnýn ruslarýn eline
ge&ccedil;tiðini ve s&ouml;k&uuml;lerek
g&ouml;t&uuml;r&uuml;ld&uuml;ð&uuml;n&uuml; farkeden ingiliz askerleri,
700 atlý bir s&uuml;vari birliði olarak rus bataryalarýnýn &uuml;zerine
kahramanca saldýrdýlar..Bu askerlerin hepsi kahramanca
&ouml;ld&uuml;.&rdquo; Ýngiliz tarihlerinin yazdýðý bu saldýrý adeta
destanlaþtýrýlarak ders kitaplarýndaki yerini almýþ ve bu
&rdquo;kahramanlar&rdquo; ingilizlerin gururu olmuþlar..Tabii bu satýrlarý
okuyan ingiliz nesilleride &rdquo;korkak&rdquo; T&uuml;rkler
y&uuml;z&uuml;nden &ouml;len askerleriyle gururlanýrken, T&uuml;rklerede
diþ biliyorlar.. Programý yapan ekip, tarihteki savaþlarýn, kitaplarda
yazýldýðý gibi olup olmadýðýný araþtýran kiþilerden
oluþmuþ..Ý&ccedil;lerinde tarih&ccedil;iler, arkeologlar, coðrafyacýlar ve
bilim adamlarý var..&Ccedil;ok modern alet ve araþtýrma gere&ccedil;lerine
sahipler..Araþtýrmalarýnda satelitleride, savaþ meydanlarýnýn uzaydan
resmini alarak kullanýyorlar..Bu resimler ise araþtýrmalarýnda ,
&ouml;zellikle mevki tespitinde &ccedil;ok faydalý oluyor.. Uzatmayalým
ekip Kýrýma geldi..Tarih&ccedil;iler g&uuml;nlerce &ccedil;alýþtý,
arkeologlar g&uuml;nlerce kazý yaptýlar..Bulunan malzemeler, tarihi kayýtlar
titizlikle incelendi ve tartýþýlamayacak þekilde ispatlanan sonu&ccedil;,
program sonunda a&ccedil;ýklandý: &rdquo;T&uuml;rkler ilk savunma
hattýndan korkup ka&ccedil;mamýþlar, tam aksine Rus bataryasýnýn yoðun
ateþine ve ellerindeki hafif silahlara raðmen en az &uuml;&ccedil; saat
boyunca siperlerini muhafaza etmiþler, yarýdan fazlasý þehid olmuþ,
kalanlarda d&uuml;zenli bir þekilde gerideki savunma hattýna
&ccedil;ekilerek savaþa devam etmiþler ve Balaklava savaþýnýn
kazanýlmasýnda b&uuml;y&uuml;k rol oynamýþlardýr..&rdquo; Peki
m&uuml;ttefikimiz ingiliz ordusunun b&ouml;yle bir iftirayý atmasýnýn,
T&uuml;rk askerini k&uuml;&ccedil;&uuml;k d&uuml;þ&uuml;rme gayretinin
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sebebi ne idi? Araþtýrma ekibi, bununda cevabýný veriyor: &rdquo;Saldýrý
emri, Rus bataryalarýna karþý deðil, ruslarýn eline ge&ccedil;en ve
g&ouml;t&uuml;r&uuml;lmekte olan ingiliz toplarýnýn kurtarýlmasý i&ccedil;in
verildi..Ancak y&ouml;n&uuml; iyi tayin edemeyen ingiliz kumandan, ters
y&ouml;ne doðru, yani rus bataryalarýnýn olduðu cihete h&uuml;cum emri
verdi..Rus bataryalarýndan ateþi yiyincede daðýlýp ricat
ettiler..&Ouml;lenlerin sayýsý 120 askerdi, gerisi ricat ederek
ka&ccedil;tý&hellip; Ýngiliz komutanlar, beceriksizliklerini ve askerlerinin
ka&ccedil;masýný kabul etmek yerine, su&ccedil;u yýkabilecekleri
T&uuml;rklerin &uuml;zerine iftira atarak kendilerini kurtarmayý tercih
ettiler.Korkup ka&ccedil;an askerler &ouml;ld&uuml; g&ouml;sterildi ve
kahramanlaþtýrýldýlar, kahramanca savaþan T&uuml;rk askeri ise korkaklar
haline getirildi..&rdquo; Bu program beni epeyce
&uuml;zd&uuml;..&Uuml;z&uuml;nt&uuml;m&uuml;n sebebi, hala bizdeki
aydýn ge&ccedil;inenlerin, Batý kaynaklarýna k&ouml;r&uuml;
k&ouml;r&uuml;ne g&uuml;venerek Batýyý bize &ouml;rnek
g&ouml;stermeleridir..Avrupadaki milyonlarca gencimizin, okullarda buna
benzer bir tarih anlayýþýný ders olarak okumalarýdýr.. Batý, asýrlar boyu
d&uuml;nyayý kana boðmuþ, s&ouml;m&uuml;rm&uuml;þ, insan
muhayyelesinin almayacaðý zalimlikler yapmýþtýr..Kanlý elinin t&uuml;m
kýtalarda izi vardýr..Ancak bug&uuml;n bunlarýn hepsini unutturup, kanlý
tarihini medeniyyetin yayýlmasý olarak yeni nesillere
yutturabilmiþtir..Bug&uuml;n insanlýða insan haklarýný &ouml;ðretme
iddiasýndadýr.. Batýnýn uydurduðu &rdquo;ermeni soykýrýmý&rdquo; nda
da durum b&ouml;yledir..Bizim tarihlerimizi, arþivlerimizi incelemek
yerine&rdquo;aydýnlarýmýz&rdquo;, batýlý yazarlarýn kitaplarýndan bilgi
sahibi olurlar, onlarýn adýna papaðanlýk ve yalakalýk yaparlar.. Allahtan,
araþtýrmayý yapan ekip Ýngilizdi, Batýlýydý..Eðer T&uuml;rk olsalardý,
bizdeki 25 mumluk aydýnlar tarafýndan, sonu&ccedil;larý hi&ccedil; inceleme
gereði duymadan, þovenist, ýrk&ccedil;ý ilan edilirlerdi.. H&uuml;rmetlerimle
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