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Sevgili Okuyucular,

Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı olarak Eylül ayı-
na yoğun bir çalışma temposuyla girdik. Hepini-
zin yakından bildiği gibi, çağdaş Türk Dünyası’nı 

kuracak donanımla öğrenci yetiştirmeye devam eden eği-
tim kurumlarımız; Azerbaycan’da Türk Dünyası Bakü İş-
letme Fakültemiz, Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisemiz; 
Kırgızistan’da Türk Dünyası Celalalabat İşletme Fakülte-
miz, Türk dünyası Celalabat Sosyal Bilimler ve Eğitim Fa-
kültemiz, Türk Dünyası Celalabat Meslek Yüksekokulumuz; 
Afganistan’da Türk Dünyası Mezarışerif Reşad Anadolu 
Lisemiz birbiri arkasına, özenle oluşturduğumuz alanında 
uzman öğretim kadrolarıyla yeni ders yılına başladılar. 

Tüm öğrencilerimizin bilgiyi vasıta yaparak, vatana 
millete, devlete yarayışlı, köküne bağlı, soyunun ahlakıyla 
ahlaklanmış, düşünen arayan, bulan, çözen, tahlil ve sen-
tez yapan araştıran konuşan tartışan nesiller olacağınızdan 
hiçbir şüphemiz yok ve bu gençlerimizin Türk Dünyasını 
daha iyiye, güzele götüreceğine yürekten inanıyoruz.

Türk Dünyası’nda ortak bir bilimsel alan oluşturma, 
ekonomik ve kültürel ilişkilere zemin yaratma hedefi doğrul-
tusunda başlattığımız Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kong-
remizin 15.sini, 11-12 Eylül 2017 tarihlerinde Moldova’ya 
bağlı Özerk Gagauz Yeri’nin başkenti Komrat’ta gerçek-
leştirdik. Türk Dünyası’ndan 16 üniversitenin ortaklığıyla 
Komrat Devlet Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılan 
kongrede sunulan 126 tebliğ ile Türk Dünyası’nın mesele-
lerinin aydınlatıp çözüm yolları  belirlenmesimde büyük bir 
adım atıldığı inancındayız. Bu vesileyle kongremizin koor-
dinesi ve yapılmasında emeği geçen tüm hocalarımıza vakıf 
olarak teşekkürlerimizi arz ederiz.

Turan halkları geçmişini araştırdıkça birbirine daha bir 
yakınlaşıyor, geleceği birlikte kurmak için kişisel ve kurum-
sal olarak küçük büyük birçok faaliyette bulunuyorlar. 

Kore’nin başkenti Seul’de kurulan Avrasya Turan Eko-
nomi ve Kültür Enstitüsü 19-21 Eylül tarihlerinde Seul’de 
Altay Kültürü Festvali düzenledi. Önümüzdeki sayıda geniş 
yer vereceğimiz bu festival ile Kore ve Türkiye dostluğunu 
pekiştirme ve Turan halklarını birbirine kaynaştırma konu-
sunda çok önemli bir adım daha atılmış oldu. Emeği geçen 
herkesi, özellikle çok kıymetli dostumuz Cho Sunghe ve bir 
Kore gazisi torunu olan kardeşimiz Hande Kavarnalı’yı gö-
nülden kutluyoruz.

Sevgili Okuyucular,

Musul Meselesi, yakın geçmişimizde olduğu gibi, bu ay 
ve sonraki süreçte de Türk Milleti’nin sıcak gündemini ol-
maya devam edecek. 

Binlerce yıllık Türk vatanı ve egemenlik alanı olan Mu-
sul - Kerkük - Erbil ve diğer illerimiz; içteki gafletimiz ve 
birlik - dirlik içerisinde akıllı politikalar üretememe sebe-
bi, buna karşın dünyanın sömürgen güçlerinin bin bir hile 
ve güç kullanarak hareketle önümüze getirdiği karmaşık 
hâliyle, milletimiz için çok ağır bir durum oluşturuyor. Ama 
bedeli ne kadar ağır olursa olsun, söz konusu vatansa, yöne-
tici, aydın ve halk olarak tüm gücümüzü ve aklımızı kullana-
rak yapamayacağımız şeyin fatura olmadığına inanıyoruz. 
Bunu, dünyanın mazlum halklarını ezen odaklara ve onların 
şımarık uşaklarına mutlaka ve mutlaka yeniden anlatmamız 
gerekmektedir.

Tanrı Türk’ü Korusun .   
Közhan Yazgan 

Yeni Eğitim Öğretim Dönemi ve Musul Meselesi 

Irak’ın Kuzeyindeki Gelişmeler

...Irak’ta Amerikan askeri varlığının ve Amerikan siyasetinin doğurduğu iki büyük problem vardır. 
Bunlardan birincisi Irak’ ta Kürdistan’ın kurulmasıdır. İkincisi ise, Türkmenlerin yok sa yılması ve yok 
edilmesidir.

Bu problemlerden her ikisi de Türkiye’nin bölgede yok sa yılması anlamına gelmektedir.
...Şer güçler, Türkiye’nin bölgede yok sayılmasının, Türkiye’ nin Güneydoğu Anadolu bölgesine 

yansımasının olmayacağı yolunda dehşetli bir beyin yıkama faaliyeti sürdürmektedirler. Bu beyin 
yıkama faaliyetlerinde, insanları hazmedilmesi müm kün olmayan planlanmış emrivakilere hazır hale 
getirmeye ça balamaktadırlar.

Irak’ta ortaya çıkan yeni yapılanmada Türkiye’nin bölgede yok sayılmasında Türkiye’nin gerçek 
hainleri, aydın geçinme nin yolu olarak hainliği seçenler olmuştur.

Tanrı Türk’ü Korusun. 
Prof. Dr. Turan Yazgan 
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