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Avrupalılar bizi neden sevmezler?
Bu sorunun cevâbını, şimdi bir Alman’dan öğrensek, daha güzel olacak1, değil mi?
İstanbul Üniversitesi’nde öğretim üyesi Alman asıllı Prof. Naumark ile
bir kısım talebesi, Bogaziçi’nde geziye çıkarlar. Talebelerden biri Prof. Naumark’a şu soruyu sorar:
“Avrupalılar bizi, neden sevmezler, hocam?”
“Prof. Naumark şu cevâbı verir:”
“Çok samîmi olarak îtiraf edeyim ki, Avrupalı, Türkler’i sevmez ve sevmesi de mümkün değildir. Asırlardır kilisenin Türk ve İslâm düşmanlığı Hıristiyanlar’ın hücrelerine sinmistir.”
“Sebeplerine gelince:”
“1. Müslüman olduğunuz için sevmezler. Ama faraza lâik şöyle dursun,
Hıristiyan olsanız da, size düşman olarak, bakmaya devam ederler.”
“2. Sizler farkında değilsiniz ama onlar şu gerçeğin farkındadırlar: Târihten Türk çıkarılırsa, târih kalmaz. Osmanlı Arşivi, tam olarak ortaya
çıkarsa, bugünkü târihlerin yeniden yazılmasi gerekir.”
“3. Avrupa’nın pazarı idiniz. Şimdi Avrupa’yı pazar yapmaya başladınız.”
Ω
. Dosyalarda sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili
yazılara ânında ulaşı-labilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
1
Anonim, Avrupalılar Türk'leri Niçin Sevmez, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.webhatti.com/forum/konu/avrupalilar-turkleri-nicin-sevmez.19285/, En Son Erişim Târihi: 17.09.2014.
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“4. En az 400 yıl Avrupa’da sırtımızda ve ensemizde at koşturdunuz.”
“5. Selçuklular Anadolu’yu, Osmanlılar ise Orta Avrupa ve Balkanlar’ı
Haçlı Ordusu’na mezar ettiler.”
“6. Sizi silâh ile yenemeyenler, sizleri kendilerine benzeterek hâkimiyet
sağladılar. Önce ahlâkî değerlerinizi yıpratmaya başladılar, giyiminizden
yaşantınıza kadar... Sonra kendi içinizde sizi bölmeye başladılar. A-B-C-D
gibi...”
“7. Selçuklu ve bilhassâ Osmanlı, İslâmiyet uğruna her şeyini fedâ etmeseydiler, İslâmiyet bugün, belki, sâdece Hicaz’da varlığını devam ettirirdi. Kaldı ki Vehhâbiliği kuranlar da, İngiliz Dominyon Bakanlığı’nın adamlarıdır. Batı her yerde İslâmiyet’i, sapık inançlara kanalize etti. Ama Osmanlı, Asr-ı Saâdet’i devam ettirdi.”
“8. Kilise size kin kusmaktadır. Ve sebepleri yukarıdadır.”
“9. Ben Türkiye’ye geldiğimde, 2 Üniversiteniz vardı, şimdi 119 üniversite var. Osmanlı zamânında ise, her yerde bir medrese vardı, târihinize
bakın her medresede bilim eğitimi vardı. İlk denizaltıyı Osmanlı’nın yaptığını çoğunuz bilmiyorsunuzdur belki de ama Avrupa bunu biliyor.”
“10. Sizler, gerçek hüviyetinize döndüğünüz an, Avrupa’nın refâhı ve
medeniyeti yıkılır. Ama sizde bunun olması, bu şartlarda çok zor.”
“11. Yine sizler, Avrupa’nın târihî düşmanısınız ve dâimâ düşman olarak kalacaksınız.”
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