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Sevgili Okuyucular,

Bilindiği gibi Türk Dünyası Araştırmala-
rı Vakfı büyük düşünür ve eylem adamı 
İsmail Gaspıralı’nın “Dilde, Fikirde, 

İşte Birlik” idealini gerçekleştirmek için Hocamız 
Prof. Dr. Turan Yazgan tarafından 1980 yılında 
kurulmuştur. 

Aradan geçen 34 yıl boyunca Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfı bu ülkü doğrultusunda çok 
önemli faaliyetlerde bulunmuş, çok önemli eserle-
re de imza atmıştır.  

Vefatının 100. yılı dolayısıyla Vakfımız Gençlik 
Kolları İsmail Gaspıralı’yı tüm Türkiye’deki  ya-
şıtlarına daha iyi anlatmak için çok yoğun prog-
ramlar düzenlemeye başladılar. 

Gençlerimizin “2014 Gaspıralı Yılı” etkinlikle-
ri çerçevesinde gerçekleştirdikleri bir diğer prog-
ram olan Türk Dünyası Sosyal Bilimler Aka-
demisi de çok büyük bir ilgi görmekte ve büyük 
takdir toplamaktadır. Böyle anlamlı projeleri ger-
çekleştirdikleri için başta Mehmet Töre Yıldırım 
olmak üzere tüm gençlik kollarımızı kutluyoruz.

Bu ay Ergenekon’dan çıkışımızın 4651. yılını 
kutlayacağız. Bilindiği gibi bu bayramın en önem-
li özelliği hiçbir din ve mezhep ayrımı olmaksızın 
bütün Türk Coğrafyasındaki Türkler tarafından 
hep birlikte büyük bir coşkuyla kutlanmasıdır. 

Bu bayram esaretten özgürlüğe çıkışın, kurtu-
luşun sembolleşmesi ve Türk Milleti’nin nereden 
gelip hangi coğrafyalarda hüküm sürdüğünü gös-
termesi bakımından da çok önemlidir. 

Bu sayıda yayınladığımız  Prof. Dr. M. Metin 
Karaörs Hocamızın Ergenekon’dan Çıkışımız ile 
ilgili yazısını özellikle gençlerimizin dikkatle oku-
malarını tavsiye ediyoruz.

Türkün en önemli bayramı olan Ergenekon 
Bayramı (Nevruz - Yenigün) Atatürk döneminde 
yeniden Milletimize hatırlatılmış ve kutlanmışken 
Atatürk’ten sonra bizlere unutturulmaya başlan-
mış ve bunda da maalesef başarılı olunmuş hatta 
bu çok önemli milli günümüz bölücüler tarafından 
kendi kirli emelleri için kullanır hale gelmiştir. 

Ülkemizde Nevruzun yeniden bütün Türk Dün-
yasıyla birlikte kutlanmaya başlanması ise tama-
men TDAV ve onun Genel Başkanı Turan Yazgan 
Hocamızın üstün gayretleri ile olmuştur. 

Sadece bu bile vefatının 100. yılı dolayısıy-
la anma programları düzenlediğimiz İsmail 
Gaspıralı’nın “birlik” idealine Vakfımızın nasıl 
önemli katkılar yaptığını göstermesi açısından 
çok önemli bir örnektir. 

Tanrı Türkü Korusun.
Közhan Yazgan 

Dilde, Fikirde, İşte Birlik ve Nevruz

Türk tarihinde Ergenekon’dan çıkış, çok önemli bir yer tutar...

Ergenekon’dan çıkış bayramımız vesilesiyle, milletimize ümit, canlanma azmi verilmeli, bu 
yöndeki tarihimiz ve efsanelerimiz anlatılmalıdır. Çocuklarımıza Yunan efsaneleri yerine mut-
laka kendi efsanelerimiz öğretilmelidir, milletimiz bu bayram vesilesiyle her yıl yeni başarılara, 
yeni atılımlara yönlendirilmeli ve daima morali yüksek, güçlükleri yenmeye kararlı hale geti-
rilmelidir. 

Bütün Türklerin tek müşterek bayramı olarak DİLDE, FİKİRDE İŞTE BİRLİK arzusu da 
yeşertilmelidir.

Levent, 25 Mart 2007
Tanrı Türkü Korusun.

Prof. Dr. Turan Yazgan 


