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Sevgili Okuyucular,

Geçtiğimiz ay Vakfımızın Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Hocamızın kadim dostu Şaban 
Karataş’ı kaybetmenin acısını yaşadık.  

Milli değerlerine sıkı sıkıya bağlı olan ve bulundu-
ğu tüm görevlerde milletinin menfaatlerini  her şeyden 
üstün tutan ve bu konularda hiçbir şekilde taviz ver-
meyen Şaban Hocamız yakın zamana kadar vakfımı-
zın tüm faaliyetlerine katılır, desteğini esirgemezdi. 
du. Hocamızı daima şükran ve hürmetle anacağımıza 
emin olarak kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz. 

Bu ay Ergenekon’dan çıkışımızın 4653. yılını kutla-
yacağız. Bilindiği gibi bu bayramın en önemli özelliği 
hiçbir din ve mezhep ayrımı olmaksızın tüm Türk Coğ-
rafyasındaki Türkler tarafından hep birlikte büyük bir 
coşkuyla kutlanmasıdır.

 Bu bayram esaretten özgürlüğe çıkışın, kurtuluşun 
sembolleşmesi ve Türk Milletinin nereden gelip hangi 
coğrafyalarda hüküm sürdüğünü göstermesi açısından 
çok önemlidir. Ülkemizde Nevruz (yeni gün)un yeniden 

tüm Türk Dünyasıyla birlikte kutlanmaya başlanması 
ise tamamen TDAV ve onun Genel Başkanı Turan Yaz-
gan Hocamızın üstün gayretleri ile olmuştur. 

İçinde bulunduğumuz Mart ayında Türklük için çok 
önemli bir olayı daha, 18 Mart’ta Çanakkale Zaferi’nin 
101. yılını kutlayacağız. 

Bu kutlamalarda özellikle gençlerimize vurgulan-
ması gereken en önemli nokta bitti, tükendi, yok oldu 
gözüyle bakılan dönemlerde bile, Türk Milleti’nin des-
tanlar yazarak tarihe geçmesi, inancını kaybetmeyerek 
mucizeler gerçekleştirmesi olmalıdır.

Unutmayalım ki Hocamızın da sık sık ifade etti-
ği gibi biz Türkler ikinci Ergenekon’u İstiklal Sava-
şı döneminde yaşadık ve dünyaya ders vererek ikinci 
Ergenekon’dan da çıktık. Bu kara günler tekrar gelir-
se gereken gücü nasıl bulacağımızı ancak, Ergenekon 
Bayramı’nı hissederek kutlayabildiğimizde anlarız.

Tanrı Türkü Korusun.
Közhan Yazgan 

Türk’ün En Önemli Bayramı: Ergenekon’dan Çıkış 

... Türkçülük esaslı eğitim politikası, gerçekleşinceye kadar, Türk milliyetçileri mücadele etmek zorundadır. 

Türkler kim olduklarını, ne olduklarını ve ne olmak istediklerini bilmek zorundadır.

Mağcan Cumabay 1918 yılında hapishanede Türkiye Türkleri için kan ağlarken Türk olduğunu bildiği için 
ağlıyordu.

Türkiye’deki Türk çocukları Türk olduğunu bilmezse; Kazakistan’da kesilen, açlığa mahkûm edilen 4 mil-
yon Türk’ün acısını nasıl hissedecektir? Bu zulmün hesabını nasıl soracaktır? Düşmanını nasıl tanıyacaktır? 
Milliyetçilik akılcı bir felsefedir. Akla dayalı bir düşünüştür. Milliyetçilik his değildir. Aklın gereğidir. 

Her dede oğlunu ve torununu sever. Yani soyunu sever. Bir millet de, elbette önce kendi soyunu sever. Allah 
da böyle emretmiştir.

Allah, kendi soylarını sevsinler diye Arab’ı Arap, Türk’ü Türk yaratmıştır. Bir insan, ancak kendi soyunu 
sevdikten sonra kendi dininin mensubunu sevmeye başlar. Ondan sonra da tüm insanları sever.

Milletimi bir kaşık suda boğmak isteyen, nüfusu 700 milyon olması gereken Kızılderilileri müzelik insanlar 
haline düşüren, milleti de sevecek miyiz?

Fransızların Kongo’da, İngilizlerin Hindistan’da, Rusların Türkistan’da ve Hıristiyanların Balkanlarda, 
Müslümanlara yaptıkları eziyetler, katliamlar ve soykırım derecesindeki öldürme eylemleri, günümüzde insan-
lığın jandarması rolüne soyunanların bugün yapmakta olduğu zulümlerden farksızdır…

Kıbrıs Türkleri baskılar altında yıldırılmaya ve anavatandan koparılmaya çalışılıyor. Öz be öz Türk yurdu 
Musul ve Kerkük bugün kimlerin elindedir?

Tanrı Türkü Korusun
Prof. Dr. Turan Yazgan 
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