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Kültür Dergisi

Sevgili Okuyucular,
Yeni yıla yeni umutlarla başlıyoruz. Vakfımızın,
tüm faaliyetlerini başarı ile devam ettirmek, nesillere
aktarmak önemli umutlarımızdan sadece biri. Vakfımızla ilgili tüm umutlarımızı siz değerli gönül dostlarımızın destekleri ile gerçekleştirdiğimizin her zaman
farkındayız ve her zaman takdirle anıyoruz. Marifet
iltifata tabidir. Bizler sizlerin iltifat ettiğiniz, maddi
ve manevi desteklerinizi esirgemediğiniz sürece, yüce
Türk milletine hizmet edebileceğimize inanıyoruz.
Tabii ki en önemli umudumuz; Türk coğrafyasının
herhangi bir bölgesinde zulüm altında inleyen kardeşlerimizin, insanca yaşayabilmeleri, özgürlüklerine kavuşmaları.
İnsan hakları diye haykıran, ama Türk’ün insanlık haklarının pervasızca ihlal edilmesi karşısında ses
çıkarmayan, sözde insan hakları savunucularının,
Çin’deki zulüm karşısında sesini çıkarmamasının sebebini Türk milleti olarak anlamamız şarttır. Çinliler tarih boyunca, kaç milyon Türk’ü öldürdü? Kaç milyon
Türk’ü ana karnında katletti? Kaç yüz bin insanımızı
kısırlaştırdı.? Ya günümüzde yaşattıkları… Kelimelerle
ifade etmekte bile zorlandığımız Çin zulmü. Kırım’da,
Kerkük’te, Güney Azerbaycan’da varlık mücadelesi

vermeye çalışan kardeşlerimizin durumu? Tüm Türk
coğrafyasında özgürlükleri kısıtlanan, Türklüklerini
gönül rahatlığı ile haykıramayan Türklerin durumu?
Gaspıralı’nın “Allah’ın Türk coğrafyasına bahşettiği
kritik maddelerin, Türkler tarafından, Türk’e göre ve Türk
için” kullanılması gerektiğinin önemini anlamadan, hayata geçirmeden, güçlü bir millet olmadan, Türk’e karşı uygulanan bu zulüm durmayacaktır.
Bu sayımızda, sizleri birbirinden değerli araştırmacılarımız, Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu, Prof. Dr.
Ahmet Taşağıl, Prof. Dr. Minehanım Tekleli Nuriyeva, Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir, Doç. Dr.
Süleyman Doğan, Doç. Dr. Aybeniz Rahimova, Roza
Kurban, Metin Köse, Metin Savaş, Oğuz Erdur, Çolpan Aktanova, Burak Tut ve Hakan Kaya’nın titizlikle
hazırlamış oldukları Türklük bilimine ait makaleleri ile
başbaşa bırakacağız. Hep birlikte Türk’ün haşmetine
yeniden şahit olacağız.

Tanrı Türk’ü Korusun!..
Közhan Yazgan

Bu millet, 20. asır boyunca gerçekten çok çile çekmiş, katliamlara uğramış, sürgünlere duçar olmuştur. Dünyada hiçbir millete yapılmamış zulümleri yaşamış, üzerinde atom denemeleri
yapılmış, tek bahtsız millettir.
Bu bahtsız milletin bahtını açmanın bir tek yolu vardır: Mutlak surette, Allah’ın emrettiği
gibi dil birliğine, fikir birliğine ve iş birliğine kavuşmaktır. Bundan başka asla yol yoktur.
Bu Türkçülük değildir.
Milliyetçilik değildir.
Kafatasçılık değildir.
Irkçılık değildir.
Bu akılcılıktır.
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