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Edirne&rsquo;den Hindistan&rsquo;a Yunan zulmü ve Katliamlar1

BÜYÜK ÜSKENDER&rsquo;0N RUMLAR&rsquo;LA B0R OLUP
ANADOLUYU 0^GAL0 VE ONLARI 0SKANI

Büyük 0skender kral olan babas1 Philip II&rsquo;nin (Filip II diye okunur ve bilahare Filip iki diye yaz1lacakt1r) MÖ
336&rsquo;da öldürülmesi üzerine daha 18 ya_1nda iken tahta geçti, böylece Makedonya&rsquo;n1n kral1 oldu. Eitimimi Rum
Filozofu AR0STOTALES&rsquo;DEN Alm1_t1r. Kendisinin çok cesur olduu ve kavgac1 bir ruha sahip olduu
söylenmektedir. Daha küçükken hayallerini Rum efsane kahramanlar1 Herkules Achill&rsquo;es gibileri doldurmakta idi.
Kahramanl11n1 babas1n1n ordusunda i_tirak ettii mücadelelerde ispat etmi_ti, hayat1 çok tehlikeli ataklarla dolu
idi. PERSLER0N 0MHASI O devirde bütün Anadolu, bütün Trakya dahil (bugünkü Bulgaristan ve Yunanistan&rsquo;1n yar1s1
dahil) Perslerindi (bugünkü 0ranl1lar) ve onlar1n idaresinde idi. Ordusunu belkemiini ise Türk&rsquo;ü kavimler te_kil
ediyorlard1 ( bunlar Anadolu&rsquo;ya prehistorik zamanda gelip yerle_mi_ Protürklerin kal1nt1lar idi. Bak
Sümer&rsquo;ler, Sasaniler, Medler-Kürtlerin soyundan geldiklerini iddia ettikleri kavim ve bir çok ba_kalar1). Ölümünden önce
Filip II Anadolu&rsquo;yu i_gal ederek PERS0MPERATORLUUNA son vermeyi planl1yordu ve bu hayallerini olu Büyük
0skender&rsquo;de a_1lam1_t1. Büyük 0skender bu hayallerini gerçekle_tirmeye ba_lamadan önce çevresindeki
Rumlar&rsquo;1n (aslen Mool Türkü&rsquo;dür, bu yöreye takriben MÖ 2000 y1llar1nda göç etmi_lerdir ve bilahare çevrenin etki
ile asimizle olmu_lard1r. Bak eski Yunanlar:Encarta ve Propylaen ansiklopedileri. Sonra anatomilerine iyi bak! Tipik
Mogul ve Tatar yap1s1. ) ve ba_ka küçük krall1klar1n ba_latt11 büyük ayaklanmay1 çok kanl1 olarak bast1rd1 ve gözda1 verm
için 100 binlerce ki_iyi çoluk çocuk demeden kestirdi ve makatlar1ndan hunharca kaz1a oturtturdu. Yakalatt11 krallar1n1n
ve subaylar1n1n kafataslar1ndan _arap içtii ve kalplerini yedii söylenir.). Ordusunun içinde kendisine sad1k kalm1_ yüksek
rütbe de pek çok Rum subay&rsquo;da bu katliamda kendisine yard1m etti. Bu arada Perslerle Makedonyal1lar1n yapt11
son sava_1n aras1ndan 150 y1l geçmi_ti (bu Makedonyal1lar1n yenilgisi ile neticelenmi_ti.) ve Pers Ordusu derebeylik
kavgalar1 yüzünden oldukça zay1flam1_t1. Pers Kral1 Darios III böyle olmas1na ramen say1ca çok büyük bir orduya sahipti ve
s1n1rlar1 Trakya&rsquo;dan Hindistan&rsquo;a ve M1s1r&rsquo;a kadar uzan1yordu. Ancak en zay1f taraf1 haberle_me
ve ula_1m zorluu idi. Her hangi bir sald1r1dan aylarca sonra haberdar olabiliyordu ve ayr1ca böyle büyük bir ordunun sevki,
idaresi ve disiplin alt1nda tutulmas1 da çok zoru ve ordu çok hantald1. Buna kar_1 0skender küçük ama son derece disiplinli,
hareket ve vurma gücü yüksek bir orduya sahipti ve 0skender büyük bir taktikçi idi. MÖ (MÖ=0sa&rsquo;n1n doumundan önce)
y1l1nda , 20 ya_1nda Anadolu&rsquo;ya sald1rarak Ege Sahillerindeki baz1 _ehirleri Makedonya&rsquo;ya katt1. Deniz
ordusu küçük olduundan Pers donanmas1ndan kaçarak (Pers donanmas1 çok büyüktü ve 0skender Anadolu&rsquo;yu karadan
i_gale devam ettii takdirde Pers ordusunun Ege&rsquo;den araya girerek arkas1na dü_erek Makedonya ile irtibat1n1
kesebileceini dü_ünüyordu) bu yüzden sahilden Ege&rsquo;yi ve Akdeniz&rsquo;i i_gal ederek Suriye ve Fenike&rsquo;yi
(bugünkü Filistin) ele geçirdi. Ve bu arada Pers ordusunu yendi ki Pers ordusunu _ahsen Darios III yönlendirmi_tir ve
donanmas1 ise bu arada limanda at1l yatm1_t1r. 0skender bu i_galleri s1ras1nda zorla ele geçirdii kalelerin ahalisini çok
zalimane çok deh_et verici i_kencelerle, umumi efkar içinde kaz1a oturtmak (esir yere çak1lm1_ 2 metre yüksekliinde, ucu
ba_lang1çta makattan girecek _ekilde sivriltilmi_ bir kaz1a oturtuluyordu ve bu kaz1k ki_inin a1rl11 ile tedricen makattan
girerek ki_iyi, bütün iç organlar1n1 parçalayarak, kah g1rtlaktan, kah böürden ç1karak bir hafta sonra öldürüyordu.) sureti ile
öldürtüyordu. Ayn1 _eyi bilahare Anadolu halk1na uygulayarak 100 binlerce Prototürkü Rumlarla birlikte katlederek
Anadolu&rsquo;daki0lk genozid i (genozid=etnik soyk1r1m1) gerçekle_tirmi_lerdir. Bunu duyan öteki kale sakinleri ise ayn1
ak1bete maruz kalmamak için kalelerini dirençsiz teslim ediyorlard1. Ve 0skender&rsquo;in bunlara dokunmad11 sabittir. Ve
bunu bizim halk1m1z bilmedii için halk1n aras1nda, yahu biz Anadolu&rsquo;yu Rumlar&rsquo;dan gasp etmi_iz dü_üncesi
yayg1nd1r ve milli eitimin ba_1ndaki sivri ak1ll1lar &rdquo;milli eitim bakan1 dahil&rdquo;, bu mevzuda vatanda_1
ayd1nlatacak bir çal1_ma yapmamaktad1r. Bunun neresi millidir? Milli eitim bakan1 Türk&rsquo;müdür? _imdiye kadar
gelenlerde dahil. Ç1ks1n desinler ki biz Türk&rsquo;üz! Bu gerçekleri kayna1ndan örenip halk1m1za anlatmayanlar1n
Türklüünden _üphe ederim. Herif geliyor, Anadolu&rsquo;yu i_gal ediyor, halk1n1 kesiyor, orada on sene kal1yor, sonra
oran1n sahibi olduunu söylüyor, sen ise cehaletten veya hainlikten, gerçekleri ç1kararak halk1n1 ayd1nlatm1yorsun-cahil ile
hainin verdii zarar ayn1d1r. Herifler bütün 1,5 milyar H1ristiyan 1 arkas1na alm1_, siyasi amaçl1, tarihi sapt1r1yor (bunlar1
yazanlarda H1ristiyan tarihçiler, ama bunlar tarihi sorumluluun bilincinde insanlar ve ben onlardan tercüme ediyorum.
Deliller bak Meyers, Encarte, Bertellsmann, Barockhaus, Proplaen ansiklopedilerine) Biz Türkler Anadolu&rsquo;da 10 bin
senedir var1z, Sümerler, Sakalar, Sasaniler, Lidyal1lar, Etrüskler- dünya tarihçileri bu mevzuda diyorlar ki bunlar1n
lisanlar1n1n Indo Avrupa lisanlar1 ile akraba olmad11 kesindir, ancak ara_t1rmalar bunlar1n lisanlar1n1n Ural-Altay
lisan1 olduu dilbilgisi kurallar1 incelendiinde kesin olarak ispatlanm1_t1r. Ve bilahare beraberinde getirdii Rum ve
Makedonyal1lar1 o i_gal ettii veya yeni in_a ettirdii kalelere koyarak oralarda, arkas1n1 emniyete almak için postalar
olu_turdu ve bunlara küçük krall1k adlar1 verdi ve i_galine devam etti. 0_e bunlardan biride Rumlar&rsquo;1n bugün k1ç1n1
y1rtt11, benim Pontus Krall11m dedii i_te budur. Ve 0skender 33 ya_1nda MÖ 323 de, i_galin 10&rsquo;cu y1l1nda ölünce
bu krall11nda y1ld1z1 sönmü_tür. Buna da oran1n önceki halk1 Sakalar (Altayl1 bir Türk boyu) son vermi_tir. Ancak bu Pontus
ad1 kalm1_t1r ve ta ki Osmanl1 taraf1ndan bu ada son verilinceye kadar. Ancak Rum ve Makedonya halk1 kar1_1m1
insanlar orada kalarak 1&rsquo;ci s1n1f Osmanl1 vatanda_1 olarak hayatlar1n1 bugüne kadar idame ettirmi_lerdir ve
kendilerinden siz bu yörenin gerçek halk1n1 katlettiniz diyerek bir hesap sorulmam1_t1r. Ve bunlar1n içinden ç1kan baz1
nankörler ise birinci s1n1f vatanda_ muamelesi gördüünü unutarak, zaman, zaman, burada Pontus devleti kurma hevesi
basiretsizliini göstermektedir. Ayr1ca _unu söylemekte de yarar olduunu dü_ünüyorum: Avrupal1 etimoloji uzmanlar1 Hititlerin
Indo Avrupal1 olduu tezini savunarak, sinsice Anadolu da kak talep etmeye uzun vadede zemin haz1rl1yor, gerekli
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tohumlar ekiyorlard1, ancak son zamanda de_ifre edilen Hitit Yaz1lar1 bunlar1n bu Indo Avrupa masal1 ile hiç bir genetik
ba1n1n almad11n1 ispatlam1_t1r. Esasen bu Indo Avrupa kelimesinin Vaftiz babas1 Franz Bopp isminde bir Almand1r.
1816 Indo Germen teorisini ortaya atarak bütün Avrupa&rsquo;n1n bu 1rktan türediini iddia etmi_tir, yani Ari 1rk Alman-Nazi
dü_üncesinin babas1d1r. Bilahare Almanlar1n öncü kültürlüünü kabul etmek istemeyen dier Avrupal1lar bunu Indo Avrupa olarak
dei_tirmi_lerdir. Ve bu arada Aziz Nesinin Türkler Aptald1r dedii söz akl1ma geliyor ve bun bunu te_his hatas1 olarak
görüyorum. Çünkü bunu yazanlar1n, Türkü kötüleyenlerin Türklükle isim benzerliinin d1_1nda ili_kisi yoktur. ^u Orhan Pamukla o
dü_man1 kad1na gelince; bunlar soysuz ve haysiyetsiz ki_ilerdir. Çünkü bir tarih hiçbir zaman bir roman deildir roman gibi ele
al1nmaz. Tarih delillere dayand1r1larak yaz1l1r ve kaynaklar ihtiva eder ve bir ömrü kapsayan ara_t1rma ister. Böyle bir
ara_t1rma yapmadan. Bu Osman olanla o ebe hangi kaynaklar1 tetkik ettiler, hangi lisanlar1 kayna1ndan okuyup,
dinleyip simultan anlay1p, anlatabiliyorlar? Ve bizim bu cahillerimiz senelerdir Türk ve Anadolu tarihinden mahrum
yeti_tirildikleri için, zaten merhametli ve adaletli bir 1rk olduumuz içinde, onlar1n masallar1na inanarak bir çoumuz kendimizi
gaspç1, i_galci görmekteyiz, ve öyle hale geldik ki nerede ise _eleimizi al1p Anadolu&rsquo;yu Rumlara terk edeceiz (kald1
ki bu Rumlarda bizim gibi ispatl1 Altay kökenli, yani Mongolid-Irk1ndan (btün Türk Boylar1, Macarlar, Finler, Batl1k devletleri,
K1z1lderililer, Koreliler, Japonlar. 4 Irk vard1r: Sar1 1rk- Çinliler, Mongolidler, Nigridler, Semitler. Ne ise: 0skender yukar1
Fenikenin (bugünkü Filistin) i_galinde önce liman _ehri TYROS&rsquo;U ku_att1 ve sakinlerini teslim olamaya ça1rd1, onlar
ise harbi tercih etti ve kale muhasaran1n hitam1nda dü_tü ve 0skender bütün kale halk1n1 50 bin civar1nda, ya kestirdi yada
kaz1a oturtturdu. Yaz1c1 sokaklar1n akan kanla dolduunu ve askerlerin topuklar1na kadar kan içinde gezdiini yaz1yor. Bu
o güne kadar emsali görülmemi_ bir vah_et ve müsebbibi ta o zaman Türklüünü kaybetmi_ Rumlard1r. MÖ 331 y1l1nda tekrar
Perslere yöneldi ve o zaman GANGAMELA denilen yerde (Mezopotamya dolay1) Darios&rsquo;u tekrar yendi ve
Perslerin ba__ehri PERSEPOL0S&rsquo; ald1 halk1n1 tamamen kestirdi veya kaz1a oturttu. Ölü say1s1n1n çoluk çocuk 140
bin olduu sabittir, musab1 Rumlar ve Makedonyal1lard1r. Darios Azerbaycan&rsquo;a kaçt11 halde takipten kutulamad1
ve kaç1r1larak öldürüldü. TYROS&rsquo;dan sonra m1s1r&rsquo;a yöneldi ve i_gal etti, sene MÖ 327. Kendisi SIVA denilen
vadide M1s1rl1 ruhaniler taraf1ndan kar_1lanarak kendisine Tanr1 AMURUN olu ve böylece Firavunun varisi olduu
söylendi ve bu ilan edildi ve 0skender&rsquo;den ba_ka herkes onun Tanr1n1n olu olduuna inand1. Genel
s1ralama: Mukabil senelerde 0skender i_galdeki ba_ar1s1n1 sürdürdü. 327 y1l1nda bütün Pers topraklar1 i_gal edildi. Perslerin
kuzeyindeki topraklara da sald1rmay1 dü_ünüyordu (oradaki Türk boylar1), ancak asker buna yana_mad1,çünkü daha önce Kara
Denizde Pontus u kurarken, Oradaki Türklerle (Sakalar) olan çat1_malarda büyük kay1plar vermi_lerdi. Ancak çok zor
_artlarda bugünkü Trabzon gibi küçük bir beldeyi i_gal ederek kendilerine balayabilmi_lerdi. Ve bu küçük grubun emsalsiz direni
askerlerinin gözünü korkutmu_tu. Kendisi Hindistan&rsquo;a devam etti, Hidaspes denilen yerde Hindistan kiral1n1 yendi. Ve
akabinde askerlerinin 10 sene süren vatan hasreti yüzünden isyan eden askerlerini dinleyerek evin, yani
Makedonya&rsquo;n1n yolunu tuttu. Hindistan k1y1lar1n1 takip ederek Arap Yar1madas1na, Babylona geldi.Sene MÖ
324. Bu uzun mar_ ordusuna çok zayiat vermi_ti Ve MÖ 323 y1l1nda ölünce Arabistan1&rsquo;da i_gal dü_üncesine veda
etmek zorunda kald1. Özgeçmi_i: Kendisi hiç evlenmemi_tir ve gününü had1mlarla ve olanlarla gün etmi_tir (o devirde Rumlarda
ve öteki kom_u halklarda olanc1l1k bir _eref say1l1yordu ve halk1n1n yar1s1 olan yar1s1 kulampara idi, bak Yunanl1larEncarta ve ötekiler.) Kendisi tam alkolikti ve taze kesilmi_ kafatas1ndan _arap içmekle ünlüdür. Bir idari sistem kuramad11n,
ölümünden sonra birlik kumandanlar aras1nda payla_1lm1_ ve bilahare herkes kendi krall11n1 ve ba1ms1zl11n1 ilan
etmi_tir. Kendisi adi bir i_galci ve barbar bir katildir. Netice: Türkiye&rsquo;deki _u anda yayg1n olan dü_ünce, biz
Anadolu&rsquo;ya 1000 sene önce geldik, ve buray1 Rumlardan gasp ve onlar1 yama ettiktir temelden yanl1_. Buray1
onlar bizden gasp etmi_le ve biz onlardan geri alm1_1z. Onlar bizim öncü Türkleri kesmi_ kaz1a oturtmu_lar, biz bunu
unutmu_uz, çünkü biz Anadolu ve Türk Tarihini örenmekten men edilmi_iz. Ad1 milli içi zilli bir milli eitim sistemimiz var. Milli
eitim bakan1na aç1kça soruyorum, kendisi acaba bu bahsettiim ansiklopedileri okumu_ mu, hangi lisan1 biliyor veya
bilmiyorsa hangi lisan bilen haysiyetli ki_ilere ara_t1rma yapt1r1yor ve Türk gençlerinin bu yolda bilgilendirilmelerini sal1yor.
H1ristiyan tarihçileri diyor ki; senin atalar1n en az 7000 senedir Anadolu da, yaz1y1 senin atalar1n buldu (Sümerler) , sen
çok köklüsün, Amerikan1n büyük medeniyetlerini kuran Inkalar, Mayalar, Aztekler K1z1l derilidir ve bunlar genetik olarak
Altayl1larla akrabad1r. Senin sokaktan geçeni de, hatta entel geçineni de hala diyor ki Anadolu yu biz Malazgirt sava_1 ile
tapulad1k, biz çad1r kültürlüyüz. Bu nas1l gaflet bu nas1l ihanet?! Ve bunun sorumlular1 bugünküde dahil Milli Eitim bakanlar1d1
ve ona bal1 olan organlar1n yöneticileridir. Derleyen tercüme eden Mahir Otar Öteki kaynaklar: Barraough, G. (Hg)..
Weltgeschichte, Bechtermünz 1977Pleicha, H. Thiel H.P.Gehrke, H., Alexanderder Grosse, BeckKunzl, Dr. E.. Das alte
Rom. TessloffRe1chard, H., d1e alten Griechen, TessloffWeeber, K.-W., Alltag 1m Alten Rom. Artemis
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