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Sevgili Okuyucular,
Ağustos ayının son günlerinde 14. Türk Dünyası 

Sosyal Bilimler Kongresi’ni Makedonya Cumhuriyeti-
nin Gostivar şehrinde bulunan Vizyon Üniversitesi’nin 
ev sahipliğiyle gerçekleştirdik.

Bu üniversitemizi bizim için önemli ve özel kılan ise 
tüm Türk Dünyasında Vakfımızın eğitim kurumları dı-
şında Türkçe eğitim yapan tek kuruluş olmasıdır. 

Türk coğrafyasından çok sayıda bilim adamı ve uz-
manı bir araya getirerek, Türk ülkeleri arasında bil-
gi, düşünce ve görüş birikimi ve paylaşımını sağlayan 
kongremiz vesilesiyle Makedonya Türklüğünün, Türki-
ye’deki kardeşlerine karşı derin muhabbetini müşahe-
de etmek, bizleri son derece sevindirmiş, gelecek için 
de ümitlendirmiştir.

Bu vesileyle gerek kongremizi düzenleyerek Hoca-
mızın yolundan yürüyen Sayın Prof. Dr. Ahmet Vecdi 
Can ve ekibine ve de gerekse Balkanlara Türkçe eğitim 
yapan bir üniversite kazandırarak Hocamızı idealle-
rini hayata geçiren sayın rektörümüz Prof. Dr. Fadıl 
Hoca ve tüm emeği geçenlere vakfımız adına şükran-
larımız sunarız.

Sevgili Okuyucular,
Geçtiğimiz ay hepimizi heyecanlandıran faaliyet ise 

aynı istikamette yürüdüğümüz Macar Turan Vakfı ta-

rafından Macaristan’ın Bugaç bölgesinde düzenlenen 
kurultay oldu. İlki 10 yıl evvel Kazakistan’da “Macar 
Boyları Toplantısı” şeklinde gerçekleşen bu buluşma,  
zaman içinde daha geniş ufukla Macaristan’da yapıl-
maya başlanmış ve artık yaygın adıyla “Turan Kurul-
tayı” olarak anılmaktadır. 

Bu büyük buluşmayı kendi ifadeleriyle Hun kökenli 
milletlerin soylar toplantısı, gelenek yaşatıcı bir kutla-
ma olarak da nitelendirebiliriz. Bizim için asıl önem-
li olan binlerce yıl önce birlikte ve kardeşçe yaşamış 
olan atalarımızın ruhlarının şad olduğu bu kurultaya 
bugün ayrı ayrı topluluklar olarak yaşamak durumun-
da kalan torunlarının ilgisin sürekli olarak artmasıdır.

Turan fikrinin tohumlarını atan ve bu yolda müca-
dele veren başta Hüseyinzade Ali Turan, İsmail Gas-
pıralı, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, Ziya Gökalp, 
Mustafa Kemal Atatürk, Nihal Atsız ve Vakfımızın Ku-
rucusu hocamız Turan Yazgan olmak üzere tüm Turan-
cıları anmamıza vesile olan böyle büyük bir organi-
zasyonu düzenleyen Macar Turan Vakfı Başkanı sayın 
Andras Bíro’ya ve Turan Kurultayı’na destek verenlere 
vakfımız adına teşekkür etmeyi borç biliyoruz.

Tanrı Türk’ü Korusun.
Közhan Yazgan 

Kongremiz ve Turan Kurultayı

Avrupa devletleri 1830’lardan itibaren Ermenileri açtığı ajan okullarında yetiştirip kışkırtır ve silahlandırırken, 
Kürt diye bir topluluğu maşa olarak kullanmak için yetiştirmeye başladı.

Avrupalılar özellikle Balkan, Cihan ve İstiklal Harpleri sırasında ve sonrasında Ermenileri ve Kürtleri siyasi 
maksatlarla korkunç şekilde kullandı ve kullanmaya devam ediyor. Avrupalıların Ermenileri ve Kürtleri siyasi mak-
satlarla kullanmalarının asıl amacı Türkiye’yi yerinde saydırmak, mümkünse bölmektir. 

Avrupalıların kendilerinin yarattığı ve sonradan kendileri yaratmamış gibi koruma ve kollamayla büyüttükleri 
“Şark meselesi” nin adı günümüzde “Büyük Ortadoğu Projesi” olarak değiştirilmiştir. “Büyük Ortadoğu Projesi”nin 
asıl amacı, Türkiye ve Türk coğrafyası çevresinde gerçekleştirilecek işgallerle Türkleri dar bir alana hapsedip Türk 
dünyasıyla bağlarını kesmektir. Böylece izole edilecek Türkiye ve Türk devletleri Allah’ın Türk coğrafyasına bah-
şettiği iktisadî kaynakları kontrol etmekten aciz kalacak ve bu kaynakların kontrolü ebediyyen Batılı devletlerce 
sömürülecektir!

Bu maksatla, Türkiye Türklerinin kafasına “Doğu Anadolu Kürt bölgesidir! Bölüneceksiniz” fikrini yerleştirmek 
istemektedirler. 

Türkler bu toprakları alırken karşılarına ne Rum çıktı, ne Ermeni çıktı, ne de Kürt çıktı. Türkler Anadolu toprak-
larını Doğu Roma’dan aldılar. Bu toprakları bölmek ve birilerine peşkeş çekmek istiyorlarsa, önce Doğu Roma’yı 
hortlatmaları gerekir ki, gelsin topraklarını geri alsın! 

Ne Doğu’da ne de Batı’da, kimseye verecek tek santimetrekare toprağımız yoktur. Diyarbakır başta olmak üzere 
Güneydoğu Anadolu, Türkoğlu Türk toprağıdır ve burada daima çoğunluk Türklerdedir.

... 
Levent, 11 Şubat 2009             Tanrı Türk’ü Korusun. 

Prof. Dr. Turan Yazgan 


