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Türk Dünyası

Kültür Dergisi

Sevgili Okuyucular,
Kurumlarımızda, salgın sonrası, tüm tedbirleri alarak
eğitim öğretimi başlattık. Her yıl olduğu gibi bu eğitim
öğretim yılında da öğrenci-veli-öğretmen dayanışması ile
çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz.
Geçen sayımızda duyurduğumuz gibi Türk Dünyası’ndan 25 üniversite ve kurumun ortak olduğu üç gün
süren ve 28 oturumda 120 bildirinin sunulduğu 19. Türk
Dünyası Sosyal Bilimler Kongremizi, Bakü’de gerçekleştirdik. Önemli kararlara imza attık. Dünyanın hızla değişen koşulları bizleri de hızlı adımlar atmaya zorluyor.
İşbirliğimizin alanlarını genişletirken daha kararlı olmamız gerektiğinin bilinciyle hareket ediyoruz. Kongrenin
gerçekleşmesinde emeği geçen herkese şükranlarımızı
sunuyoruz.
Vefatına kadar 32 yıl boyunca, Türk Dünyası ile ilgili
tüm faaliyetlerde öncü olan Türk Dünyası Araştırmaları
Vakfı’nın Kurucu Genel Başkanlığı görevini büyük bir
fedakarlıkla yürüten ve bayraktarlığını yapan, Türk Dünyası’na hizmeti, bütün görevlerden üstün tutan, kısacası
hayatını Türk Dünyası’na vakfeden büyük Türkçü Turan Yazgan hocamızı da rahmetle ve minnetle anıyoruz.
Başlattığı ve büyük heyecanla, şevkle, arzuyla, bizzat her
aşamasıyla ilgilenerek gerçekleştirdiği Vakıf faaliyetlerini,
artık onun manevi huzurunda, ideallerinden taviz ver-

meden, ilkelerinden sapmadan bizler gerçekleştiriyoruz.
Ruhu şad olsun.
Ölüm yıldönümünde, tıpkı Bilge Kagan’ın emrettiği
gibi, bizi titretip kendimize döndüren ve Cumhuriyeti
armağan eden yüce başbuğ Atatürk’ümüzü de rahmetle
anıyoruz.
Yine Atatürk’ümüzün “Öğretmenler! Yeni nesil sizin
eseriniz olacaktır” dediği ve Türklerin istikbali olan gençliği emanet ettiği irfan ordusunun, öğretmenler günü kutlu
olsun.
Bu sayımızda Prof. Dr. Mustafa Aksoy, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir, Prof.
Dr. Minehanım T. Nuriyeva, Doç. Dr. Celil Bozkurt, Şebnem Oğuz Uzuner, Roza Kurban, Ergün Mamedov, M.
Kemal Sallı, Zafer Karatay, Metin Köse ve Yeliz Şenyerli
birbirinden önemli ciddi araştırmalarıyla sizlerle olacaklar.
Tüm faaliyetlerimizi, sizlerin varlığı ve desteği ile
gerçekleştirdiğimizi her fırsatta ifade ediyor, zor şartlar
altında yaşatmaya gayret ettiğimiz dergilerimizin sizlerin
desteği ile hayat bulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz.
Tanrı Türk’ü Korusun!..
Közhan Yazgan

...Bizden evvel Atatürk’ün emrini hatırlayan olmadı. Eğer olsaydı, hep beraber söylediğimiz gibi “gafil
avlandık” demezdik. Çünkü Atatürk Sovyetlerin dağılacağını dünyaya ilan etmiş, bizim neler yapmamız
gerektiğini de bize vasiyet etmiştir. Ama bunlar hiç kimsenin umurunda olmadığı gibi, bu istikametteki hayaller bile cezalandırılmaya çalışıldı.
Türklerin 2 ulu başbuğu vardır:
Biri Bilge Kağan, diğeri Atatürk.
Tarihte, yalnız iki başbuğumuz, kurdukları devlete Türk adını vermiştir. Yalnız bu iki başbuğumuzdur
ki, sadece ve sadece Türk kültürüne dayanmak gerektiğini, bunun dışına çıkmanın yok olmak manasına
geldiğini her sözleriyle taşlara işlemiş ve beynimizin içine kadar kazınacak şekilde, en sert ifadelerle bize
duyurmuşlardır.
Gene yalnız bu iki başbuğumuzdur ki, açları doyurmuş, çıplakları giydirmiş, yani sosyal devlet anlayışına sahip Türk devlet felsefesine sadık kalarak devlet kurmuşlardır.
Atatürk’ün bu anlayışıdır ki, parasız yatılı eğitim sistemini Türkiye’de ihdas etmiş ve parası olan çocuklarla eşit imkânlara kavuşturarak, beyinlerimizin yarışma imkânı bulmasına yardımcı olmuştur.
Ne yazık ki başbuğlarımızın bu emirlerine Türk münevverleri Bilge Kağan zamanında Çin’e meylederek nasıl ihanet etmişlerse, daha sonraki devirlerde zaman zaman Fars’a, zaman zaman Arap’a, bugün de
Amerika’ya veya Batıya meylederek, aynı ihaneti aynı şiddetle işlemeye devam etmektedirler.
Bu suçlu Türk münevverlerini yeni yetişen gençliğimiz, elbette ve mutlaka yola getirecektir.
Onun için Atatürk’ün gerçek emirlerini yerine getiren müesseselerin çoğalmasını istiyoruz. ...Türk milletinin istikbali kendiliğinden parlak olmayacaktır. 21. asır kendiliğinden Türk asrı olmayacaktır. Ancak,
Mustafa Kemal Atatürk’ün emir ve tavsiyelerini yerine getirmekle mümkün olacaktır.
Tanrı Türk’ü Korusun.
Prof. Dr. Turan Yazgan
Levent, 27 Kasım 2000

