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Kültür Dergisi

Sevgili Okuyucular,
Her Ağustos ayında olduğu gibi geçtiğimiz ay da iki
büyük zaferimizi art arda büyük coşkularla kutladık.
26 Ağustos 1070 Anadolu topraklarına son gelişimiz
ve 30 Ağustos 1922 ise bu toprakların sonsuza dek
bizim vatanımız olarak kalacağını ifade etmektedir.
Mustafa Kemal Atatürk bu ay 96. yıldönümünü kutladığımız Büyük Zafer’in ikinci yılında yaptığı konuşmada zaferi şöyle özetlemektedir: “Türk tarihi pek çok
zaferle doludur. Ama Türk Milleti’nin burada kazandığı bu zafer yalnız bizim tarihimize değil dünya tarihine
de kesin yön verecektir. Türk Devleti’nin, genç Türkiye
Cumhuriyeti’nin temeli burada sağlamlaştırıldı, ölümsüz yasayışı burada taçlandırıldı. Akan Türk kanları,
göklerde uçuşan şehit ruhları, devletimizin, cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır.”
Geçtiğimiz Ağustos ayında hepimizi heyecanlandıran bir diğer faaliyet ise Macar Turan Vakfı tarafından
Macaristan’ın Bugaç Ovası’nda düzenlenen kurultay
oldu. İlki 12 yıl önce Kazakistan’da “Macar Boyları
Toplantısı” şeklinde gerçekleşen bu buluşma, zaman
içinde daha geniş ufukla Macaristan’da yapılmaya başlandı ve artık yaygın adıyla “Turan Kurultayı” olarak
anılmaktadır. Bu büyük buluşmayı Macar Turan Vakfı
kendi ifadeleriyle Hun kökenli milletlerin soylar toplantısı, gelenek yaşatıcı bir kutlama olarak da nitelendirmekte. Türk Dünyası’nın birliği için çok önem verdiğimiz bu buluşma Türk coğrafyasının her noktasından
büyük bir katılım ile gerçekleşti. Büyük bir mutlulukla

tüm Türk devlet, topluluk ve boylarının bayraklarının
Doğu Türkistan ve KKTC bayraklarıyla birlikte Avrupa’nın tam merkezinde dalgalanmasına üçyüzbini aşkın ziyaretçiyle birlikte şahitlik ettik. Macaristan Meclisi’nde gerçekleşen Kurultay açılış konuşmasında Macar
Turan Vakfı Başkanı Andras Biro’nun Karabağ, Doğu
Türkistan, Türkmeneli ve Suriye’deki kardeşlerimizin
içinde bulundukları zor şartlardan bahsetmesi ve iki
yüzlü emperyalist sözde insan hakları savunucularını
eleştirmesi tüm katılımcıların takdirini topladı.
Bu kurultayla bir kez daha gördük ki geçmişte birlikte ve kardeşçe yaşamış olan atalarımızın bugün ayrı
ayrı topluluklar olarak yaşamak durumunda kalan biz
torunlarının Turan’a olan ilgisinin sürekli olarak arttığıdır.
Bu vesileyle Turan fikrinin tohumlarını atan ve bu
yolda mücadele veren başta Hüseyinzade Ali Turan,
İsmail Gaspıralı, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan,
Ziya Gökalp, Mustafa Kemal Atatürk, Nihal Atsız ve
vakfımızın kurucusu hocamız Turan Yazgan olmak
üzere tüm Turancıları anmamıza vesile olan böyle büyük bir organizasyonu düzenleyen Macar Turan Vakfı
Başkanı Sayın Andras Bíro’ya, vakıf çalışanlarına ve
Turan Kurultayı’na destek veren herkese vakfımız adına teşekkür etmeyi borç biliyoruz.
Tanrı Türk’ü Korusun...
Közhan Yazgan

21. yüzyıla girerken Türkiye çok büyük sarsıntılar geçirdi. 20. asrın son ayında nasıl sömürüldüğümüzü herhalde hükümet dâhil herkes anlamıştır.
Gelip giden kaygan sermaye, repo faizleriyle, aşırı faizlerle Türkiye’nin öz tasarruflarını sömüren, ülkeyi üretim ekonomisi yerine transfer ekonomisi olarak bağlayan ve gerektikçe kriz ekonomisi
yaratan sermaye!
Kısmen yabancı, kısmen yerli, kısmen yerli maşaları olarak üç beş kişiyle Türkiye’yi esir alan
sermaye!
Parti başkanlarının kontrolünde bir meclis!
Hükümeti denetleme gücü elinden alınmış milletvekilleri!
Bütçe açıkları gittikçe artarken, döviz rezervleri gittikçe azalırken çılgınca geliştirilen, vicdansızca
sürdürülen ithalat!
Özelleştirme titremesine yakalanmış, Avrupa Birliği’ne girme titremesine tutulmuş, başka çare
olmadığının tellallığını yapan çaresizler!
Diğer tarafta her türlü güçlüğü yenecek potansiyel güce sahip, sahipsiz bırakılmış bir millet!..
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