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Kültür Dergisi

Sevgili Okuyucular,
Türk Dünyası için çok güzel gelişmelerin yaşandığını hep birlikte görüyor ve haklı gururumuzu yaşıyoruz.
Azerbaycan Ordusu’nun Karabağ Zaferi’nin ardından, kutlama programına katılan Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’ın “Karabağ artık anavatanıyla
kucaklaşmıştır, 30 yıllık hasret son bulmuştur. Bundan
sonra Türkiye ve Azerbaycan olarak hedefimiz bu toprakları daha müreffeh daha gelişmiş, çocuklarımız için daha
yaşanabilir bir yer haline getirmek için mücadele etmektir. Türkiye ve Azerbaycan sırtsırta verdiği sürece Allah’ın
izniyle zorlukları aşmaya başarıdan başarıya koşmaya
devam edecektir.” şeklindeki konuşması yıllardır özlemini çektiğimiz ve Gaspıralı’nın “Dilde, Fikirde, İşte
Birlik” ülküsünün tezahürüdür. Afganistan’da üç Türk
Bakanın göreve gelmesi bir kez daha Türklüğümüzün
gururunu yaşatmıştır. İnşallah bütün Türk bölgelerinden bu tür haberler almaya devam edeceğiz ve Türk’ün
yine dünyaya hakim olduğu günlerin gururunu yaşamayı Tanrı bize nasip edecek.
Çin virüsü tüm dünyada, hayatı kısıtlamaya devam
etse de, çok şükür vakfımız güç şartlar altında faaliyetlerini devam ettirmektedir.
Süreli yayınlarımız çıkmaya, sayıca az da olsa kitaplarımız okuyucularını aydınlatmaya devam ediyor.

18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler
Kongremizi yüksek katılımla çevirimiçi olarak gerçekleştirdik.
Tabii ki tüm faaliyetlerimizi her fırsatta hatırlattığımız gibi, siz kıymetli gönül dostlarımızın desteği ile
başardık. Dergilerimize abone olmak, abone bulmak,
kitaplarımızı satın almak veya reklam vermek suretiyle
yapacağınız katkıların, vakfımızın devamı için vesile
olacağını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Bu sayımızda yine sizleri birbirinden ilginç kıymetli araştırmalarla başbaşa bırakacağız.
Bu çerçevede Okan Yeşilot Hocamız 20 Ocak 1990
Olaylarını; Tuğba Eray Biber, Batı Trakya Türklerinin
Milli Direnişini; Bold Ravdan, ABD Ajanı Douglas Mackiernan ve Osman Batur’u; Roza Kurban, İdil Ural Aydınlarını; M. Kemal Sallı, Karabağ Zaferi’ni; Minehanım Nuriyeva Tekleli, Tarihi Türk Şehirlerini; Mehmet
Töre Yıldırım, Afganistan Türklüğünü; Hakan Yılmaz
Osmanlı’nın Atalarını, Ayşegül Demirhan Tıp Tarihinden Yorumlamaları, Burak Tut, Spor Sosyolojisini; Yeliz
Şenyerli, Söyleşisini ve Onur Türkölmez, 18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Değerlendirmesini sizlerle buluşturacak.
Sağlıklı günlerle görüşmek dileğiyle.
Tanrı Türk’ü Korusun!..
Közhan Yazgan

Ermeni diasporasının kendi milleti için yapacağı en hayırlı işler şunlar olabilir:
1. Özellikle Fransa’ya maşa olmaktan vazgeçmelidirler.
Fransa’daki şu veya bu partinin oyları için kendilerini kullandırmamalıdırlar.
2. Çocuklarına insanlık dışı kin ve nefret aşılamaktan derhal vazgeçmelidirler.
3. Kendilerine peşkeş çekilen Zengezur’dan 500 metre eninde bir yol açarak Türkiye’nin Azerbaycan’a karadan ulaşması karşılığında kendileri için açacağımız gümrük
kapısından Karadeniz yoluyla dışa açılma şanslarını kullanmalıdırlar.
4. Ağa babalarının destekleriyle işgal ettikleri Karabağ’dan ve diğer Azerbaycan topraklarından derhal ve kayıtsız şartsız çekilmelidirler.
Bunların dışında iftiralarla kin ve nefret aşılamaya devam etmekle ve insanlığı kandırmak için milyarlarca dolar harcamakla bir yere varılamayacağını bizim soysuzlarımız da
Ermeniler kadar öğrenmelidir.
Allah Ermeni diasporasına ve “Türk’üm” diye öğünen bir insanın cenazesinde bile “Ne
Mutlu Türk’üm” diyemeyen Türklere akıl fikir ihsan etsin.
Tanrı Türk’ü Korusun!..
Prof. Dr. Turan Yazgan
Şehzadebaşı, 25 Ocak 2007
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