Türk Dünyası ve Aydınımız

Sevgili Okuyucular,

E

rgenekon’dan Çıkışımızın 4653. yılını ülkemizin şartları el verdiği ölçüde kutlamaya
çalışırken, kendini ilerici, aydın ilan eden
bir kesimin bu kutlamalardan ne kadar uzak durduğu,
durmaya çalıştığına hepimiz şahit olmaktayız.
Bilindiği gibi 18. yüzyıldan beri Batı, kesintisiz bir
kültür emperyalizmi yolu ile milletimizi uyutarak bölmeye, parçalanmaya, yok etmeye çalışmaktadır. Böyle
bir kültür bombardımana karşı halkımız elinden geldiği ölçüde dik durup, milli değerlerine sahip çıkmış
olmasına rağmen, aydın kesimimizin bir kısmı bunun
farkına varamayıp Batı’ya hizmet eder hale geldi ve
ilericilik adına Türklüğünü unutup kendine başka kimlikler arar oldu.
Bu emperyalizmden hür olmayan Türk Topluluklarının etkilenmesi, orada böyle bir aydın sınıfının
yaratılması anlaşılabilirdi, ama Anadolu Türklüğünün
Atatürk gibi bir lidere sahip olmasına rağmen böyle
bir duruma düşmesinin kabul edilebilir tarafı yoktur.

Türkiye dışındaki Türk varlığından bırakın üniversite mezunlarımızı, üniversite hocalarımızın çoğunun
bile haberi yoktu.
Özetle hepimiz uyutulduk ve Batı ile Rusya bizi beraberce böldü, Türk soyunun ayrılmaz unsurlarından
Özbek, Türkmen, Kırgız, Tatar diye birçok Türk toplulukları icat ettiler ve bunu bize de kabul ettirdiler.
Yine de ne mutlu ki bunca bölünmüşlüğe rağmen
Ergenekon’dan çıkışımız tüm Türk topluluklarında
büyük bir heyecanla kutlanıyor ve onların tümünün
ümit bağladığı, güvence olarak gördüğü Türkiye’de de
Vakfımız ve onun Kurucu Genel Başkanı Turan Yazgan
öncülüğünde yeniden kutlanmaya başlandı.
Artık Türk aydını mutlak surette uyanmalı ve örgütlenmelidir. Türk Dünyasının birliği için, refahı için
projeler üretmeli ve bu uğurda fedakarca çalışmalıdır.
Tanrı Türkü Korusun.
Közhan Yazgan

…Milattan önce VI. asırda yaşamış ve öz be öz Türk olan Altın Elbiseli Adam’ın alnına Hıristiyan haçı
işleniyor ve bu sahte haçlı prensin resmi bütün dünyaya yayılıyor.
Ermeniler silahsız, müdafaasız Türk köylerini basarak yüz binlerce kadın, çocuk ve ihtiyarımızı katletmişlerdi. Fakat Avrupa Birliği ve ABD meclisleri, tarihleri kinlerine göre yazarak Türkleri Ermenileri katletmekle
tarihe geçirmeye çalışıyor.
Sümerler ve Etrüskler gibi Türk oldukları belli olan pek çok medeniyetin Türklerle ilgisi yok edilmeye çalışılıyor. Tarihte pek çok şehir kurmuş Türkler, kasten çadırlı göçebeler olarak yutturuluyor.
Mesele siyasi menfaatlerin, sermaye gücünün bütün beyinleri yıkayabilmesinde ve bilgi çağı veya daha
doğru bir deyimle bilgiye ulaşma çağının hür beyinlerin ortadan kalktığı ve her şeyin maddeye irca edildiği
bir çağ haline gelmiş olmasındadır. Böyle bir halin yıkamayacağı hiçbir medeniyet yoktur.
Ey Amerika ve Avrupa! Mağrur olmayın! Sizden büyük Allah var!
Ey Amerikan aydınları, köleliğiniz, cedlerinizin köle olarak kullandığı milyonlarca insanın ve katlettiği
milyonlarca Kızılderili’nin ahının tuttuğunun göstergesidir.
Sizin köleliğiniz, o zavallıların köleliğinin yanında utanılacak bir köleliktir. Çünkü sizinki iradidir.
Dünya sizin namertliğiniz yüzünüzden yıkılacaktır.
Tanrı Türkü Korusun.
Prof. Dr. Turan Yazgan
Levent, 25 Kasım 2003
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