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Sevgili Okuyucular,
Her fırsatta soykırım soykırım! diye tutturan ve en ateşli
mücadelenin bayraktarlığını yaptıklarını iddia eden İnsan
Hakları Savunucularının, Alman faşizminin Yahudilere
uyguladığı soykırım hariç, Amerikalıların; Kızılderililere,
Japonya, Vietnam, Kampoçya, Afganistan, Irak, Suriye,
İngilizlerin; Hindistan, Çinhindi, Avusturalya yerlileri v.s.
Fransızların; Cezayir, Senagal, Çat, Kongo ve bütün Batı
Afrika ülkelerine, İspanyol ve Portekizlerin Güney Amerika
halklarına, İtalyanların; Libya, Habeşistan ve Doğu Afrika
Müslümanlarına; Hollandalıların, Güney Afrika yerlilerine, küçücük bir Danimarka’nın bile koskoca Gröndland’ı
ele geçirişine, yine Rus Çar ve Sovyet İmparatorluklarının
1551’den başlayıp günümüze kadar devam eden yaklaşık
yüz milyonluk Türk nüfusunu katledip, Türklüğün 20. yüzyıla en azından yüz milyonluk bir nüfus kaybıyla girişine
sebep olmalarına ve Kırım gibi, Sibirya gibi, Türkistan gibi
Türk illerini Rus toprağı yapma girişimlerine ve nihayet
Çinlilerin on binlerce ve milyonlarca Türk’ü katledip Doğu
Türkistan’ı adım adım ele geçirişlerine, Yahudi soykırımcıların büyük aç gözlülük ve sinsilikle Arapları sindirip Filistin
topraklarını ele geçirişlerine dikkat çektiklerini hiç duydunuz mu?
Kısaca değindiğimiz bu sömürgecilerin, dünyada kendilerine daha geniş yer açabilmek için, başta soykırım yapmayacakları şey yoktur.
Bir tek Türk Milleti, dünyayı bin beş yüzyıl idare etmesine rağmen, Tanrı’nın nazarında ve insanlığın gözleri önünde
özgürlük ve bağımsızlık timsali bir millet olma vasfıyla, asla
sömürmemiş, soymamış ve katletmemiştir.

Turan Yazgan hocamızın şu sözleri, Türk Milleti’nin
yüceler yücesi bir millet olduğunu bir kez daha beyinlere
kazımaktadır.
“Ey dünya dur ve düşün! Ortak düşman diye bildiğiniz ve
ilan ettiğiniz Türk Milleti çok sömürüldü, ama sizin gibi hiçbir
milleti sömürmedi.
Türk Milleti çok soyuldu, ama hiçbir milleti soymadı,
Türk Milleti çok katledildi, ama hiçbir milleti katletmedi.”
Bu sayımızda, buram buram sömürge ve soykırım kokan, Müjgan Ergil’in “Kızılderili Katliamı ve ABD’nin Soykırım Kronolojisi”, Zafer Karatay’ın “Kırım’da Küllerinden
Yeniden Doğmak”, Roza Kurban’ın “İdil Ural Aydınları”, Elif
Uzunağaç’ın “Numan Çelebi Cihan” hatta, Minehanım T.
Nuriyeva’nın “Türk Şehri” adlı yazılarını ibretle okuyacağınızı umuyoruz. Prof. Dr. Ahmet Taşağıl “Türkler ve Börü Motifi”, M. Kemal Sallı “Roma’nın Ortasında 2000 Yıllık Bir Türk
Çadırı” Yasin Baturhan Ergin “Pierre Belon’un Seyahatnamesi’nde Osmanlı Mutfağı”, Sadi Bayram “Karahisarî Kur’an-ı
Kerim’i”, Metin Savaş “Sakızlı Ohannes Paşa”, Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir “Türk Tarihinde Fütüvvet ve Esnaf
Birlikleri” adlı makaleleri ve Yeliz Şenyerli de, “Prof. Dr. Güljanat Kurmangazi Ercilasun” söyleşisiyle sizlerle olacaklar.
Vakfımız her türlü olumsuzluğa rağmen, yurt içinde ve
yurt dışında, faaliyetlerini aksatmadan yürütme çabası içindedir.
Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.
Tanrı Türkü Korusun!..
Közhan Yazgan

… Doğu Türkistan Meselesi diye ciddi bir meselemiz var! Çünkü Doğu Türkistan, dünya Türklüğünün kanayan yarası!..
- Doğu Türkistan’da 30 milyonu aşkın Türk, Atom denemelerine maruz bırakılarak
sağlığını önemli ölçüde yitirmiştir. Analar önümüzdeki 50 yıl süreyle ve yüzde 50 ihtimal ile
sakat çocuk doğuracağını bilerek yaşamaya mahkûm edilmiştir. Kanserli ve kapanmayan
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 derhal idam edilmektedir.
- Halkın gelir seviyesi düşürülmekte, eğitim seviyesi düşürülmekte, her çeşit insan hakları kısıtlanmaktadır.
- Doğu Türkistan’a yerleştirilen Çinliler istedikleri gibi çoğalmakta ve Türkleri artık
kendi öz vatanlarından azınlığa düşürmüş bulunmaktadırlar.
Şehzadebaşı, 26 Nisan 2000
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