
Türk Birliği ve Nevruz
Türk Dünyasının en büyük ve tek ortak bayramı 

olan Nevruz’u, Ergenekon’dan çıkışımızın 4656. yı-
lını ülkemizde de büyük bir coşkuyla kutlarken, bazı 
kesimlerin 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, parçalamaya, yok etmeye çalışmaktadır. 
Böyle bir kültür bombardımanına karşı, halkımız 
elinden geldiği ölçüde dik durup, milli değerlerine 
sahip çıkmış olmasına rağmen, bir kesimimiz bunun 
farkına varamayıp Batı’ya hizmet eder duruma gel-
miştir. Diğer bir kesimimiz de din adına dini değer-
lerimizin tam tersine hareket etmiş ve sonuçta bu iki 
grupta Türklüklerini unutup kendilerini başka kim-
liklerle ifade eder olmuşlardır.

Bu emperyalizmden özgür olmayan Türk Top-
luluklarının etkilenmesi, orada böyle bir sınıfın ya-
ratılması anlaşılabilirdi, ama Anadolu Türklüğünün 
Atatürk gibi bir lidere sahip olmasına rağmen böyle 
bir duruma düşmesinin kabul edilebilir hiçbir tarafı 
yoktur.

Ruslar Türk soyunun ayrılmaz unsurlarından Öz-
bek, Türkmen, Kırgız, Tatar diye birçok Türk Toplu-
lukları icat ettiler. Batı da birçok başka etnik ve dini 
farklılıklar yarattı ve bunu bize de kabul ettirdi.

Bunca bölünmüşlüğe rağmen Ergenekon’dan 
çıkışımız tüm Türk topluluklarında büyük bir heye-
canla kutlanıyor ve onların tümünün ümit bağladığı, 
güvence olarak gördüğü Türkiye’de de Turan Yazgan 
Hocamızın gayretleriyle yeniden kutlanmaya başlan-
dı. Sömürgeciler bölmek için ne kadar uğraşsa da, 
Türkün ortak değerlerini yok edemiyorlar, bozamı-
yorlar…

Artık günümüzde uyutulan Türk insanı da mutlak 
surette uyanmalı ve dünyaya barışı, adaleti ve refahı 
getirme görevinin tarihte olduğu gibi günümüzde 
de biz Türklere düştüğünü anlamalıdır. Hocamızın 
ifadesiyle “Yeniden Türk Birliği düşüncesiyle yapmak 
istediğimiz bütün insanların sevilmesi, kimsenin rengi
ne, diline, dinine soyuna sopuna bakılmadan kıymetinin 
bilindiği adalet ve barışın hâkim olduğu bir dünyanın 
gerçekleşmesidir”.

Tanrı Türk’ü Korusun!...
Közhan Yazgan

Tarih
Türk Dünyası

Kültür Dergisi

Sevgili Okuyucular,

Yalan ve iftira dolu alçakça bir tarihi, belgeler ortada oldu ğundan tarihçilere yazdıramayacak
ları için Parlamentolara yaz dırıyorlar.

Ermeni iddialarını tarihleştiren parlamentolardaki vekillerin içinde elbette insan olanlar var
dır. Bu vekillerin Ermenilere, “Osmanlılar asırlarca Ermenileri öldürmediklerine göre, son devrede 
hangi sebeple öldürdüler?” sorularını sordukları şüphesizdir.

Bu vekiller Ermenilere, “Ermeniler kışkırtıldı mı? Bu kışkırtma sonrasında başkalarının siya
si ve iktisadi menfaatleri için masumları öldürmeye önce siz başlamadınız mı?” sorusunu elbette 
sormuşlar dır.

Bunca acının, vahşetin hesabının sorulmasının tabii olduğu nu düşünüp düşünmediklerini de 
sormuşlardır.

Koruma altında göç ettirilen Ermenilere karşı halkın galeya na gelmesi sonrasında intikam 
alınmasını önleyemeyen Osman lı devlet görevlilerini, bu saldırıları önlemenin imkânsız oldu ğunu 
bile bile yine Osmanlı devleti idam etmiştir. Bu vekiller Ermenilere, bu idamları da hatırlatmıştır.

Avrupa parlamentosundaki bazı vekiller Ermenilere, “ara dan bunca sene geçtikten sonra hala 
kışkırtmanın doğurduğu kinle pek çok masum Türk devlet görevlisini de öldürmeye utanmıyor mu
sunuz? Türklerin katlettiğini iddia ettiğiniz Ermenilerin sayısı ne ka dardır? Ermeni çetelerinin öl
dürdüğü Türk ve Müslüman sayısı ne kadardır” diye sormuş olmalıdırlar.

Rus kaynakları, Osmanlı kaynakları ve vicdan sahibi tarihçi lerin eserlerine bakınca insan olan 
parlamenterlerin bu soruları sorduğunu zannediyoruz.

Çünkü belgelerde bunların cevapları açıkça vardır.
Tanrı Türk’ü Korusun...
Prof. Dr. Turan Yazgan
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