
Turan Yazgan Hocamızın Turan yolunda Türk 
Dünyası seferini başlatmasının 39. yılındayız. 

Kuruluş tarihimiz olan 20 Temmuz 1980’den beri 
“Dilde, Fikirde, İşte Birlik” ülküsüne, kesiksiz olarak ve 
başarı ile yürüttüğümüze inandığımız eğitim, bilim ve 
kültür faaliyetleriyle hizmet ediyoruz. 

Dünya tarihini iyi okuyanlar, bütün baskıcı ve in-
sanlık değerlerini önemsemeyen yönetimlerin, er geç 
yıkılacağını iyi bilirler. Atatürk; Sovyetler Birliği’nin 
yıkılacağını ve oradaki soyu, tarihi, dili kültürü bir kar-
deşlerimizin, zaman ve zeminin gerektirdiği şartlarda 
ve ölçütlerde bizimle birlik, dirlik arayışına gireceğini 
görüyor ve o yönde hazırlanmamız gerektiği direktifini 
veriyordu. Tabii ki bunun insani, bilimsel, ekonomik 
gücünü oluşturacak kurumlar oluşturmayı da ihmal 
etmiyordu…

 Atatürk’ü çok iyi anlayan Turan Hocamızın kur-
duğu vakfımızın Türk Dünyası’nı çağdaş geleceğe gö-
türecek nesilleri yetiştirdiği eğitim kurumlarımızdan 
Azerbaycan’daki Türk Dünyası Bakü İktisat Fakülte-
miz, Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisemiz ile Kırgızis-
tan Calalabat’taki Tük Dünyası Fakültelerimiz ve Mes-
lek Yüksekokulumuzu bitiren yüzlerce öğrencimizin 

mezuniyet törenlerini gerçekleştirip Türk Dünyası’nın 
birliği, dirliği adına gururlandık, umutlandık.

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergimizin veri tabanına 
giren her makale, millî kimliğimizi, dostumuzu, düşma-
nımızı daha iyi tanıma ve geleceğimizi ona göre kurgu-
lama yönünde yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. 
Aklımızı başımıza toplayıp, geçmiş asırların gevşetici 
zihniyetinin palazlanmasına asla izin vermeden, gerek 
Türkiye içinde gerek Türk Dünyası’nda atacağımız her 
adımın, çıkacağımız her koşunun bizi çağdaş yarışın en 
ön saflarına taşıyacağına inancımız tamdır.

Doğu Türkistan’da, Kırım’da, Karabağ’da, Kıb-
rıs’ta, Irak Türkmeneli’nde, Suriye Türkmen dağların-
da, bozkırlarında; Türk milletinin nerede bir kanayan 
yarası varsa bütün dikkat ve gücümüzü seferber ede-
rek, er-geç saracağız, iyi edeceğiz. Büyüklüğümüzden, 
gücümüzden şüphemiz yoktur; gücümüzü işletecek, 
yönetecek aydınlara, bilge yöneticilere ihtiyacımız var-
dır. Uluğ Beylerin gözleri göklerin karanlığını delmeli, 
Bilge Kağanların buyrukları yerde kalmamalıdır.

Tanrı Türk’ü Korusun!
Közhan Yazgan 

Tarih
Türk Dünyası

Kültür Dergisi

Sevgili Okuyucular,

Biz Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı olarak, bizi bölen poli tikalara karşı bir politika uygulamaktayız. Biz, 
ne Türkiye’de, ne de Türk Dünyası’nın herhangi bir yerinde, asla günlük siya set yapmayız.

Türk Milleti’nin 100 yıl sonrası için siyaset yaparız. 50 yıl sonrası için, 1000 yıl sonrası için siyaset yaparız.
Bizi hiç kimse günlük siyasete bulaştıramaz.
Ermenileri kullanarak, hem Azerbaycan’daki hem Türkiye’ deki Türklere karşı sürdürülen dünya siyasetinin 

bir tek gayesi “Azerbaycan’la Türkiye’nin arasında Türk bırakmamak”tır.
Onun için öz Azerbaycan toprağı Zengezuru, Ermenistan’a peşkeş çektiler.
Onun için her birimize ayrı ayrı alfabeler kabul ettirerek, bizleri birbirimizle okuyamaz, birbirimizle yazı-

şamaz hale getirdiler.
Onun için Özbek Hanın torununa Özbek milleti dediler.
Kazak Hanın torununa Kazak milleti dediler.
Herkesin Türk dediği Azerbaycan Türklerine de Azerbaycanlı dediler.
Dilimizi bu sebeple bozdular.
Bu sebeple anaokullarından başlayarak Türkçeyi unuttur maya çalıştılar. Bu sebeple soyadlarımızı değiştir-

diler.
Bu sebeple Ermeni’yle veya Rus’la evlenmeyen Türk’e hayat hakkı vermediler.
Allah insanları yaratırken kavim kavim yaratırken, önce kendi çocuklarımıza bakmayı genlerimize yerleştir-

miştir. Hiç bir baba kendi evladını beslemeden, kendi evladını doyurup giydirmeden, komşusununkine bakmaz.
O halde hiçbir millet de kendi milletini doyurmadan, Al lah’ın kendisine bahşettiği iktisadi kaynakları başka 

milletlere peşkeş çekemez.
Eğer çekiyorsa, eğer tarih boyunca çekmişse, bu zulümdür, bu suçtur. Bugünden sonraki nesillerin asla böyle 

bir suç işle mesine tahammül göstermek istemiyoruz.
Tanrı Türk’ü Korusun!
Prof. Dr. Turan Yazgan

Levent, 26 Mayıs 2005


