
Bildiğiniz üzere Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfı olarak 20 Temmuz 1980 tarihinden beri Türk 
Dünyası’na birçok hizmette bulunduk. Makedon-
ya’dan Hakasya’ya kadar Türk Dünyası’nın her ka-
rış toprağında kültür merkezleri açtık; bu sayede 
nüfusu 300 milyonu aşkın Türk Dünyası’nın sahip 
olduğu ve en değerli varlığı olan Türk kültürünü, 
her türlü baskıya rağmen korumasına vesile olduk. 
Açmış olduğumuz eğitim kurumlarıyla bu alandaki 
birikimimizi Türkmenistan’dan Gagavuzya’ya kadar 
ulaştırmaya çalıştık. Bu sayede aynı dili konuşabilen, 
aynı millete mensup olmanın gururunu yaşayabilen, 
işgücüne katılmaya hazır, yüksek nitelikli ve yüksek 
şuurlu nesiller yetiştirdik. Düzenlediğimiz Çocuk 
Şölenleri, Gençlik Kurultayları, Kadın Kurultayla-
rı, Türk Halkları Asambleleri, sergiler, konserler ve 
kongrelerle Türk Dünyası’nın her yaştan, her cins-
ten, her meslek grubundan insanını bir araya getir-
me fırsatı bulduk. Düzenlediğimiz konferanslarla 
Türk Dünyası’nın güncel meselelerine ışık tuttuk, 
yüksek nitelikli yayınlarımızla devasa bir “Türk Dün-
yası Kütüphanesi” oluşturduk. 

Türk Milleti’ne fayda sağlamak dışında hiçbir 
menfaat gözetilmeksizin yürütülen bu çalışmala-
rın mimarı hocamız Prof. Dr. Turan Yazgan’dır. O, 
ömrünü adadığı milletine, bir vizyon, bir şuur ve bir 
hedef aşılamayı başarmış, bunu yaparken de Türk 

Dünyası Araştırmaları Vakfı’nı kurarak bu şuurun 
nesiller boyu devam etmesini mümkün kılmıştır. 

Hız çağının yarattığı sabun köpüğü kurumların 
arasında, 20 Temmuz 2018 tarihinde, bu alanda 38 
yılı geride bırakmış tek kurum olmanın haklı gu-
rurunu yaşayacağız. 20 Temmuz 2018 tarihinde, 
38 yaşına girecek olan vakfımız, hocamız Prof. Dr. 
Turan Yazgan’ın çizdiği yoldan taviz vermeksizin 
yürümeye devam etmektedir. Vakfımızı, hocamı-
zın Türk Milleti’ne bıraktığı bir mirası olarak gören 
okurlarımıza, gönüldaşlarımıza ve destekçilerimize 
şükranlarımızı sunuyoruz. 

Vakfımızın en değerli eserlerinden biri olan Türk 
Dünyası Tarih Kültür Dergisi de 31 yıldır Türk Dün-
yası’nın güncel meseleleri ve tarihine ışık tutmayı 
sürdürüyor. 

Bu ay, seçimlerde yapılan hileye gösterdiği di-
rençle tarih yazan Türkmeneli’ni aksakallarımız-
dan Dr. Nefi Demirci ve gazeteci Güngör Yavuzas-
lan’dan okuyacaksınız. Prof. Dr. Suphi Saatçi, Prof. 
Dr. Minehanım Tekleli, Prof. Dr. Ayşegül Demirhan 
Erdemir, Prof. Dr. Orhan Türkdoğan’ın son çalışma-
ları ile birbirinden değerli pek çok makaleyi sizlerle 
buluşturmak bizim için bir şereftir. Türk Milleti’ne 
hizmette nice yeni yaşlara... 

Tanrı Türk’ü Korusun…
Közhan Yazgan 
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Sevgili Okuyucular,

Ülkemiz bütün gücüyle kendisini sıkan çemberleri kırmak istiyor. Ancak içerden ve 
dışarıdan çemberleri sağlamlaştırmak isteyenler henüz yenilmiş değil.

PKK terör örgütleri içinde yer almıyor. Çünkü terör eylemlerini Türkiye’ye karşı ger-
çekleştiriyor! 

Kuzey Irak’a Amerika tarafından özel yetiştirilmiş binlerce peş merge yerleştirildi. 
Acaba ne için?

Amerika, terör bahanesiyle, Allah’ın Türk coğrafyasına bah şettiği kritik iktisadî 
kaynakları, Ruslardan sonra, bütünüyle kontrol etmek için, Afganistan’a yerleşmeye ça-
lışıyor.

Kuzey Irak’ta aynı mahiyetteki kontrolü kesinleştirmek için kurulacak kukla devlet 
dolayısıyla gene Türkler kaybedecek, hatta gene Türkler kırılacak! 

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

Levent, 28 Ekim 2001


