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Sevgili Okuyucular,
Ülkemizde salgının hararetinin nisbeten düştüğü bu
günlerde, faaliyetlerimizi mümkün olduğunca yapabilmeye gayret ediyoruz. Okullarımızda yüzyüze eğitim
başladı, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin uyum sağlaması hızlı oldu ve başarılı bir şekilde eğitime devam
ediyorlar.
Yaklaşık iki yıldır yine salgın dolayısıyla ara verdiğimiz Süleymaniye Kürsüsü Konuşmalarına 13 Aralık 2021
günü vefatının 9. yılı dolayısıyla düzenlemiş olduğumuz,
Turan Yazgan hocamızı anma proğramı ile başlamış olduk. İnşallah Aralık ayından itibaren, salgının müsaade
ettiği oranda, sizleri, konularının uzmanı birbirinden değerli hocalarımızla buluşturmaya devam edeceğiz.
Bu sayımızda, Prof. Dr. Abdulvahap Kara, Türk Devletleri Teşkilatı’nın tarihçesini sizler için araştırdı. Prof.
Dr. Mine Hanım Tekleli hocamız her zaman olduğu gibi,
maalesef adları değiştirilen, kadim Türk şehirlerini tanıtmak, hafızalarımıza yerleşmesine katkıda bulunmak amacıyla Lebed Türkleri’nin şehri Lebedyan’ı anlattı. Roza
Kurban, Doğumunun 145. yılı anısına, Büyük Türkçü
Yusuf Akçura’yı sizler için her yönüyle araştırıp istifadenize sundu. Evet. Sarıkamış bir destandı. Usta gazeteci M.
Kemal Sallı’nın kaleminden, nefesinizi tutarak okuyaca-

ğınız bir araştırma. Vakfımızda uzun yıllar hizmet eden
kıymetli sanatkar Ruhi Tuna’nın vefatı münasebetiyle,
Metin Köse duygularını dile getirdi, Yeliz Şenyerli ise
Ayda Bir Söyleşi köşesinde Ruhi Tuna ile güzel bir söyleşi
gerçekleştirdi. Prof. Dr. Mustafa Aksoy hocamızın Tunceli Merkezi Köyleri Alan Araştırması, yok edilmeye çalışılan tarihimize ışık tutan çok değerli bir çalışma. Prof.
Dr. İsmet Türkmen hocamız, Kıbrıs Meselesini ayrıntılı
olarak sizler için kaleme aldı. Prof. Dr. Ayşegül Demirhan
Erdemir Hocamızın Türk Tıp Tarihinde Sivil Tıbbiye’de
Eğitim ve Dersler Hakkında Görüşler ve Sonuçlar ve
Doç. Dr. Aybeniz Rahimova ve Dr. Rübabe Şirinova’nın
Türk Dünyası’nın Birleştirici Alimi Prof. Dr. Cennet Nakiyeva okunmaya değer araştırmalar.
Her zaman sizlerin varlığınızla var olduğumuzun
farkındayız. Abonenizi yenilemek, abone olmak, abone
bulmak ve yayınlarımızı okumak, okutmak suretiyle desteğinizi esirgemeyeceğinizi umuyoruz.
Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.
Tanrı Türk’ü Korusun!..
Közhan Yazgan

Türkçesi de yayınlanan “Fatihlerin Çocukları” adlı kitapta, kendimi “dünyadaki son Pantürkist”
olarak tanımladığım şeklinde bir ifade yer almaktadır. Diğer bir yanlış da “ümidimi kaybettiğimi” ifade
eden cümlelerdir.
Yazar sayın Hugh Pope’la hangi şartlarda ne konuştuğumu gerçekten hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Kendisinde kayıtları varsa çok yararlı olacaktır. Ancak benim, kendimi dünyadaki “Son Pantürkist” olarak ifade etmem asla mümkün değildir. Bu yalnız benim karakterimi yanlış ifade eden bir
cümle değil, aynı zamanda külliyen yanlış bir cümledir.
Türk Dünyası’ndaki siyasî ve sosyal hareketleri çok iyi bilenlerden biri olarak, çok iyi biliyorum ki
Türk aydınları arasında yüz binlerce Pantürkist vardır.
Bunların çoğu da Halk Cephesi, Azatlık, Erk, Birlik, Alaş-Orda gibi pek çok isimler altında teşkilatlara bağlı olarak veya teşkilatsız, kelleleri koltukta, gizli veya açık çalışmaktadırlar.
Pantürkizm ve Turancılık, düşmanların iddia ettiği gibi duygulara dayalı bir hayalcilik değildir.
Aklın emrettiği ve normal aklın bulduğu, bulması gereken, “müşterek bir yol”dur.
Tanrı Türk’ü Korusun.
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