Tarih
Türk Dünyası

Kültür Dergisi

Sevgili Okuyucular,
Çin virüsü (Covid-19) illeti, var gücü ile dünyayı sarsmaya devam ediyor. Temennimiz, gerek
Türk coğrafyasında, gerekse dünyada, her alanda
pek çok faaliyeti durma, insani ilişkileri ise bitme
noktasına getiren, sevdiklerimizi bizlerden koparan, hayatı tüm insanlığa zehreden bu illetin 2020
ile beraber dünyamızı terk etmesidir.
Tabii ki, tüm bu olumsuzluklara rağmen, Türk
coğrafyasında bizi mutlu edecek, hadiseler de yaşıyoruz. Bunlardan en önemlisi şanlı Azerbaycan
ordusunun zaferi. Türk’e, Türklük gurur ve şuurunu bir kez daha yaşatan ve bunu dünyaya haykırmamızı sağlayan Azerbaycan çok yaşa. Bağımsız
ve özerk Türk Cumhuriyetleri, Türk toplulukları
çok yaşa!..

Süreli yayınlarımızı mümkün olduğunca aksatmamaya, yine imkanlarımız nisbetinde kitaplarımızı yayınlamaya çalışıyoruz. Bu çerçeve de önümüzdeki günlerde sizleri Prof. Dr. Turan Yazgan
hocamızın “Dün, Bugün, Yarın” adlı eseri ile yeniden buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz.
Yeni yılın yaklaştığı şu günlerde sizlerden ricamız, iki ayda bir yayınlanan Türk Dünyası Araştırmaları ve herşeye rağmen her ay aksatmadan yayınlamaya çalıştığımız Türk Dünyası Tarih Kültür
Dergimize, abone olmak ve abone bulmak suretiyle destek olmanız.
Bu sayımızda sizleri yine birbirinden değerli
araştırmacılarımızın, birbirinden değerli makaleleri ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Vakfımızın faaliyetleri mevcut durumunun
Birlik ve beraberliğimizin daim, milletimize
sağladığı imkanlar nispetinde devam ediyor. hizmetimizin hudutsuz olduğu sağlıklı günlerde
Okullarımızın bir kısmı uzaktan eğitim ile bir kıs- görüşmek dileğimizle...
mı bağlı bulunduğumuz idarelerin müsaade ettiği
Tanrı Türk’ü Korusun!..
ölçüde devam ediyor.
Közhan Yazgan

Hiçbir insan, kimlik kartını değiştirme gücüne sahip değildir. Çünkü hiç kimsenin babasını, anasını, dedelerini, nenelerini değiştirmesi mümkün değildir. Bunları reddetmesi ise
sadece sözde mümkündür, ölümle eşdeğerdir.
Aynı şekilde bir millet de kimlik kartını değiştiremez. Tarihinden kopamaz, Allah’ın
verdiği dilini, adını yok sayamaz. Allah’ın lütfettiği genlerinden gelen bazı karakterlerini
feda edemez.
Meselâ milletimizin adı “Türk”tür. Dili “Türkçe”dir. En önemli karakteri “istiklâl ve
hürriyet”tir ve genleri içinde “ırkçılık geni” olmayan yeryüzündeki tek millettir.
Hedef ne olursa olsun, Türk’ün kimlik kartının belli başlı unsurları olan değerleri değiştirmeye kalkmak veya yok saymak “değişim” değil “intihar”dır.
Gelişim değil “ölüm”dür.
Tıpkı fertlerde olduğu gibi...
O halde Türk milletinin dili değişmez. Devletinin dili de değişmez.
Devletinin karakteri millî devlettir. Millî devlette resmi dil olmaz. Milletin dili olur.
Tanrı Türk’ü Korusun!..
Prof. Dr. Turan Yazgan
Levent, 28 Mayıs 2001

