
Maalesef Çin virüsü, her türlü tedbire rağmen, 
ülkemizi ve dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Te-
mennimiz dünyanın en kısa sürede bu felaketten kur-
tulup normale dönmesi. 

İnsan hayatını derinden etkileyen Çin virüsü illeti 
dünyamıza uğramamış olsaydı, insanlar sevdiklerin-
den ayrılmayacaktı, eğitim öğretim aksamayacaktı, 
insanların psikolojileri bozulmayacaktı, kalkınmanın 
sembolü olan sektörler etkilenmeyeceklerdi. Ekonomi 
darbe almayacaktı. Kısacası her kesimde saymakla bit-
meyecek etkiler yaratan virüs, sevinçlerimizi, coşkula-
rımızı ifade etmekten, güzellikleri kutlamaktan mah-
rum etti bizleri. Eğer bu illet bize uğramamış olsaydı 
Atatürk’ün Dünya Çocuklarına armağanı olan Milli 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşku ile kutlanıyor 
olacaktı. Turan Yazgan Hocamızın Türk Dünyası Ço-
cuklarına armağanı olan Türk Dünyası Çocuk Şöleni 
hazırlıkları büyük bir coşku ile devam ediyor olacaktı. 

Vakıf olarak herşeye rağmen eğitim ve kültür faa-
liyetlerimizi ağır aksakta olsa devam ettiriyor olabil-
mekten mutluyuz. 

Eğitim kurumları her zaman ifade ettiğimiz gibi 
uzaktan eğitimle yürüyor. Süreli yayınlarımız çık-
maya devam ediyor. Kitaplarımızı, az sayıda da olsa, 

dostlarımızın desteğiyle sizlerin istifadesine sunmaya 
çalışıyoruz. Tabii ki herşeyin güzel olacağı ümidimizi 
yitirmeden. 

Bu sayımızda yine birbirinden değerli araştırmacı-
larımızın titizlikle hazırladıkları tarihimize ışık tutacak 
çalışmaları sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. 

Prof. Dr. Okan Yeşilot “Hasan Melikzade Zerbadi”-
yi, Prof. Dr. Minehanım Tekleli “Kayıp Şehir Tenmik”i, 
Prof. Dr. Mustafa Aksoy “Hozat ve Tunceli Araştırmala-
rı”nı, Prof. Dr. Ayşegül Demirhan “Buzağı Aşısı”nı siz-
ler için araştırdı. Sergen Çirkin’in “Kilimserpen Tepesi”, 
M. Kemal Sallı’nın “Girit Uygarlığı”, Zafer Karatay’ın 
“Kırım’da Aydın Kıyımı”, Roza Kurban’ın “İdil-Ural 
Aydınları’ndan Ahmet Temir”i, Aybeniz Rahimova’nın 
“Azade Musabeyli”si, Nurettin Eyibil’in “Geçmişten Gü-
nümüze Atasözlerimiz”i, Suat Hakkı Yılmazer’in “Dö-
meke Yunan Muharebesi” ve Yeliz Şenyerli’nin “Nefi De-
mirci” ile söyleşisi titiz çalışmalar sonucu ortaya çıkan 
ve mutlaka okunması gereken araştırmalar. 

Yayınlarımız siz değerli okuyucularımızın destekle-
ri ile nesilere intikal edeceğine güvenimiz tamdır.  

Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.
Tanrı Türk’ü Korusun!..

Közhan Yazgan
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Sevgili Okuyucular,

Batı’nın Balkanlar’da ve Arap yarımadasında yaptığı gibi, Amerika’nın Irak’ta, 
Afganistan’da ve PKK vasıtasıyla Türkiye’de yaptırdıkları gibi, Sovyetlerin aldığı sosyal 
ve kültürel tedbirler de incelenmeye değerdir. Türkçeyi 30 alfabe ile yazılan bir dil haline 
getirmek, Lenin’in yazılı emriyle Türkleri askeri, siyasi ve iktisadi idareden uzak tutacak 
şekilde sadece kültür ve sanat dallarında eğitime tabi tutmak, ana okullarından itibaren 
Rusçayı hakim kılmak, hudutlarını birbirleriyle daima ihtilaflı olacak şekilde çizmek ve 
başkentlerde Rus nüfusu çoğunluğa geçirecek şekilde nüfus yerleştirmek Sovyetler Birliği 
döneminde Rusların ısrarlı ve planlı şekilde uyguladıkları politikaların başında gelmek-
tedir.

Türkiye’ye, Azerbaycan’a, Ulu Türkistan’a ve dünkü Osmanlı coğrafyasına yaşa-
dıkları hadiseler açısından bakarken bu bütünlük içinde bakılmalıdır.

Bu bakış açısıyla görülecektir ki her şey Türk Birliği ihtimalini ortadan kaldır-
mak, mümkün değilse geciktirmek için yapılmıştır. Türk Birliği’ni engelleme çabası ba-
kımından, Batı ile Rusya arasında herhangi bir fark yoktur.

Tanrı Türk’ü Korusun!..
Turan Yazgan

            Şehzadebaşı, 26 Mart 2008
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