
Yeni yılın ilk günlerinde Kazakistan’da patlak veren 
olaylar bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Nerede bir kardeşimi-
zin burnu kanasa, doğal olarak  acısını yüreğimizde hisse-
diyoruz. Kazakistanımızın bu süreci, tez zamanda, yapılan 
kirli propogandalara alet olmadan atlatacağına inanıyoruz. 

Ne yazık ki, Türklerin birliğinden korkan dünya, geç-
mişte olduğu gibi günümüzde de becerebildikleri kadarı 
ile Türk Dünyasına zarar vermek ve elde ettikleri olumsuz-
luktan nemalanmak için hazır beklemektedir. Yüce Türk 
Milleti buna fırsat vermeyecektir. 

Tarih boyunca, “dünyaya hükmeden Türk” olmanın 
bedelini ödemek zorunda bırakılan, Türk coğrafyasının 
farklı noktalarında yaşayan Türklerin meselelerini, çok 
kıymetli araştırmacılarımızın ciddi çalışmalarıyla dikkat-
lerinize sunmaya devam ediyoruz. 

Kazakistan olaylarını, Prof. Dr. Sebahattin Şimşir ho-
camız “Kazakistan’da Yaşanan Olayları Nasıl Değerlendir-
meliyiz?” ve Azerbaycan Türkü gazeteci Ekber Koşalı “Er-
menilerin Türkistan Politikası” başlığı altında değerlendirdi. 

Savunmasız 613 Azerbaycan Türkü’nün çoluk, çocuk,  
yaşlı, genç demeden gaddarca katledildiği ve resmen bir 
soykırımın gerçekleştirildiği “Hocalı Faciası”nı, Doç. Dr. 
Tenzile Rüstemhanlı  tüm açıklığı ile kaleme aldı. 

Yine Türklüğün kanayan yarası Doğu Türkistan Türk-
lüğünün çilesini, başarılı gazeteci Yeliz Şenyerli konunun 
otoriteleri ile yaptığı söyleşilerle bir kez daha gözler önüne 
serdi. 

Sovyet hükümetinin, bölgede yaşayan Türkleri çeşitli 
yollarla yok etme politikasından malesef, İdil Ural Türk-

leri de nasibini almıştır. Halkı bilinçlendirmelerinden 
korktukları aydınları, ne yazık ki türlü çilelerle başbaşa 
bırakmış ve ellerinden geleni ardlarına koymamışlardır. 
Roza Kurban İdil Ural aydınlarının halka hizmet aşkını ve 
çektiği çileleri “İdil Ural Aydınları” başlığı altında siz değer-
li okuyucularımızın istifadesine sunmaya devam ediyor. 

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi dünyanın dört bir ya-
nına kök salmış olan Türkler, Türk olmalarının faturalarını 
ağır ödeseler de, Türklüğün yeniden dünyaya hakim olaca-
ğına inanıyoruz. 

Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir; “Türk Tıp Tari-
hi’nden Kesitler”, Prof. Dr. Minehanım T. Nuriyeva; “Unu-
tulmuş Tarihi Türk Şehirleri”, Prof. Dr. Sultan Mahmut 
Kaşgarlı; “Prof. Dr. Uygur Tazebay’ın Ardından”, Dr. Yusuf 
Gedikli; “Alçın Boy Adının Köken ve Anlamı”, Yavuz Gür-
ler “Aksaklı Köyü Örneğinde Adaş Yerleşim Birimleri”, Dr. 
Hatice Kerimoğlu; “Tanrı Dağlarının Kaşifi Pyotr Petroviç 
Semyonov Tyan-Şanskiy”, Sadi Bayram; “Bir Hayırseverlik 
Kurumu: Vakıflar”, M. Kemal Sallı; “Etimesgut Belediyesi 
Türk Tarih Müzesi ve Parkı” başlıklı ciddi araştırmaları ile 
sizlerle birlikte olacaklar. 

Her zaman ifade ettiğimiz gibi, dergilerimizin siz de-
ğerli okuyucularımızın takdirleri ile nesillere intikal ede-
ceğine güvenimiz tamdır. Dergimize abone bulunması 
hususunda esirgemeyeceğiniz desteğiniz için sonsuz te-
şekkürlerimizi sunuyoruz. 

Tanrı Türk’ü Korusun!..
Közhan Yazgan 
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Sevgili Okuyucular,

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” ola-
rak 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 teşkilat-
lara bağlı olarak veya teşkilatsız, kelleleri koltukta, gizli veya açık çalışmaktadırlar.

Rusya devlet başkanı Putin’in dehşetli baskıları dahi bu idealin kökünü kazımaya yetmez!
Beni Kazakistan’a, Kırgızistan’a sokturmayan hangi güçler ise, bu güçler de bundan öte bir başarı 

elde edemezler.
Pantürkizm ve Turancılık, düşmanların iddia ettiği gibi duygulara dayalı bir hayalcilik değildir. Ak-

lın emrettiği ve normal aklın bulduğu, bulması gereken, “müşterek bir yol”dur.
Tanrı Türk’ü Korusun!..
Prof. Dr. Turan Yazgan
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