
Vakfımızın kurucusu, Türk Dünyası’nın aksa-
kalı ve hepimizin hocası Prof. Dr. Turan Yazgan’ın 
aramızdan ayrılışının üstünden tam altı yıl geçti. 
Bu süre zarfında Türk Dünyası’nda çok şey değişti.

Bugün, Mehmet Emin Resulzade’nin kurucu-
su olduğu ve bir asrı geride bırakan Azerbaycan 
ile Türkiye arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar 
iyi. Özbekistan’da değişen yönetim yaklaşımı tüm 
Türk Dünyası’nda olumlu bir hava estiriyor. Kaza-
kistan, alfabe birliği açısından muazzam adımlar 
atarken, “Ortak Türk Tarih Dersi” müfredatı ile 
gençlerimizin aynı düşünce ve hissiyatla yetişmesi 
yönünde oldukça yapıcı adımlar atıldı. 

Bu altı yıl içinde yaşanan olumlu gelişmelere 
rağmen hala çözüm bekleyen çok büyük acılar da 
yaşadık. Herkesin gözü önünde Kırım işgal edildi, 
Kırım Tatarları yine yurtlarını terk etmek zorunda 
kaldı, yine yüzyılların birikimi olan eserler tahrip 
edildi. Hemen ardından Ortadoğu Türklüğü ka-
rıştı. Tüm dünya, gözünü bu bölgenin yeraltı zen-
ginliklerine çevirmişken Irak ve Suriye’de Türk-
menler hayatları pahasına yurtlarını savunmaya 
çalışıyor.

Ve Doğu Türkistan… Doğu Türkistan, mede-
niyetimizin doğduğu yer… Bugün ise insanlık dışı 
dramların yaşandığı vatanımız… Çin tarafından 
fiilen işgal edilen, buradaki soydaşlarımızın insan-

lık dışı şartlarda yaşamaya mahkûm edildiği yerin 
adı Doğu Türkistan… Kardeşlerimize on yıllardır 
Çin tarafından sistematik bir şiddet ve işkence uy-
gulanıyor. Tüm dünya yapılan zulmü ve infazları 
kabullenmiş gibi sessiz.

Biz de bu yıl Turan Yazgan’ın aramızdan ay-
rılışının altıncı yılı etkinliklerinin ana konusunu 
Doğu Türkistan olarak belirledik. Dünya’nın gör-
mek istemediği gerçekleri elimizden geldiğince 
dillendirmek istedik. 24 Kasım tarihinde gerçek-
leşen törende “Türk Dünyası’nda İnsan Hakları 
İhlalleri” başlıklı bir panel düzenledik ve her yıl 
Turan Yazgan anısına verdiğimiz Türk Dünyası 
Büyük Ödülü’nü suçsuz yere Çin hapishanelerin-
de insanlık dışı şartlarda alıkonulan Doğu Türkis-
tanlı aydın Dr. İlham Tohti’ye verdik.

Aradan geçen altı yıla rağmen Turan Yazgan’ın 
hatıraları, temennileri ve fikirleri bizim yolumuzu 
aydınlatmaya devam ediyor. Biz bu sebeple hiçbir 
zaman “Doğu Türkistan’da iş işten geçmiştir” diye-
meyiz. Yılmadan, usanmadan çalışmalı, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün gördüğü Türk birliği için eli-
mizden geleni yapmalıyız.
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Sevgili Okuyucular,

Bugün Doğu Türkistan gibi ciddi bir meselemiz var! Doğu Türkistan, dünya Türklüğünün kana-
yan yarası haline gelmiştir!..

Doğu Türkistan’da 30 milyonu aşkın Türk, atom denemelerine maruz bırakılarak sağlığını önemli 
ölçüde yitirmiştir. Analar önü müzdeki 50 yıl süreyle ve yüzde 50 ihtimal ile sakat çocuk doğura cağını 
bilerek yaşamaya mahkûm edilmiştir. Kanserli ve kapanma yan yaralarıyla, el ve ayakları dönmüş 
insanların ıstırapları ömür boyu sürmekle bitmeyecek, elli yılın nesillerine de intikal edecektir.

Çeşitli baskılarla kısırlaştırılan kız ve erkekler önemli bir yüzde tutmaktadır. Her tutuklanan, her 
hapishaneye düşen, her hastaneye düşenin değişmez kaderi kısırlaştırmadır. Çin’de, fazla doğuran 
kadın ve kocası derhal birlikte işsizliğe mahkûm edilmektedir.

İnsanların herhangi bir şekilde gösterdiği bir toplu direniş, çok acımasız ve hukuk dışı cezalara yol 
açmakta, insanlar der hal idam edilmektedir.

Halkın gelir seviyesi düşürülmekte, eğitim seviyesi düşü rülmekte, her çeşit insan hakları kısıtlan-
maktadır.

Doğu Türkistan’a yerleştirilen Çinliler istedikleri gibi ço ğalmakta ve Türkleri artık kendi öz vatan-
larından azınlığa dü şürmüş bulunmaktadırlar.

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