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T
ürk Dünyası Tarih Kültür Dergisinin 300.

sayısını basmanın haklı gururunu tüm

yazarları ve okurları ile paylaştığı bu sayı-

ya bir yazı yazmaktan büyük onur ve memnuniyet

duyduğumu yazımın başında belirtmek istiyorum.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın aylık yayın

organı Türk Dünyası Tarih Kültür Der gisi’nin

300. Sayıya gelmesinde büyük emeği olan Vakfın

Başkanı Sn. Prof. Dr. Turan Yazgan hocamıza ve

onun yardımcıları olan tüm çalışanlarına canı

gönülden teşekkür ediyorum. Başta Sn. Yazgan

hocamız olmak üzere herkese yüce ALLAH’tan uzun

ve sağlıklı bir ömür vermesini niyaz ediyorum.

Çünkü bu Vakıf, Türk Dünyasının en önemli sığına-

ğıdır. İnşallah sonsuza kadar yaşayacaktır.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı ile hiçbir bağ-

lantısı olmayan muhafazakâr bir Prof. Doktor arka-

daşım 2011 yılında görevli olarak Türk Cumhuriyet -

lerine bir inceleme gezisi yapmışlar. Bir vesileyle

kendisi ile konuşurken bana söylediği “Orhan

hocam, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın

Türk Cumhuriyetlerindeki Üniversitelerini ve

okullarını gördüm. Öğrencileri ile konuştum.

Oralardaki faaliyetleriniz beni çok duygulandır-

dı. Allah bunları yapan ve yardımcı olanlardan

razı olsun” cümlelerinin söylenmesine vesile olan,

bu faaliyetleri planlayan, başlatan ve devam ettiren

herkes cennetliktir. Çünkü yüce Türk Milleti’ne hiz-

met etmek ve onu Dünya’da tekrar söz sahibi yap-

maya çalışmak, bir anlama sömürülen ve sefalet

içinde yaşamaya mecbur edilen Türk-İslam dünyası-

nın yeniden dirilişine vesile olmak demektir. 

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in

Hadis-i Şerif’lerinde “Kişi kavmini sevmekle

kınanamaz ve Kavminin efendisi kavmine hizmet

edendir” diyor. Bizim de hem Peygamberimizin ve

hem de milletimizin sevgisini kazanmak için ona

hizmet etmemiz gerekir. Bununla birlikte ister

Türkiye ister başka bir ülkede olsun, büyük Türkçü

rahmetli İsmail Bey Gaspıralı’nın dediği “Dilde,

Fikirde, İşte Birlik” şiarını benimseyen ve ben

Türk Milliyetçisiyim diyen herkesin Türk Dünyası

Araştırmaları Vakfı’nın yürüttüğü faaliyetlere yar-

dımcı olmak ve katılmak boynunun borcudur. 

Büyük Türk düşünürü Yusuf Has Hacip; Ku -

tadgu Bilig (Mutluluk Bilgisi) adlı eserinde “İn -

sanlara hizmet etmek süretiyle faydalı olmak, bir

kimseyi, hem bu Dünya’da hem de öteki Dün -

ya’da mutlu kılacaktır” diyor. Bizde hem bu Dün -

ya’yı ve hem de öteki Dünya’yı kazanmak için mil-

letimize ve insanlara faydalı olmamız gerekir. Bunu

uzak ülkelerdeki kardeşlerimiz için bireysel olarak

yapmamız zordur. O zaman Türk Dünyası Araş -

tırmaları Vakfı’nın o kutsal çatısı altına girerek

Dünya’nın neresinde bir Türk varsa onun yanın-

da olmaya katkı sağlamalıyız. Çünkü Dünya’nın

neresinde bir Türk varsa o biliyor ki Türkiye’de

benim derdim ile dertlenen Milliyetçilerin oluştur-

duğu bir Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı var. 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’na katkı sağla-

manın yolu maddi ve manevi desteklemekten geçi-

yor. İlk sırada hepimiz Vakfımızın aylık yayın

organı olan Türk Dünyası Tarih Kültür Der -

gisi’ne abone olmalıyız. Bu da yetmez, yakın arka-

daşlarımızı ve akrabalarımızı abone ettirmeliyiz.

Vak fımızın diğer kitap gibi yayınlarını gücümüz yet-

tiğince almalı, okumalı ve okunmasına vesile olma-

lıyız. Vakfın konferanslarına katılarak destek sağla-

malıyız. Böylece her alanda desteklemeye ve Vakfı

büyütmeye çalışmalıyız. Bu konuda gayret sarf eden

herkesten Allah razı olsun.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk insanına

ve Türk kültürüne yönelik çalışmaları ile bilinen

büyük bir kuruluştur. Yurt dışında Türk Cum hu ri -

yetlerinde Okulları ve Üniversiteler bünyesinde,

denkliği tanınmış fakülteleri mevcuttur. Türk ve

İslam Dünyası’nın büyük çoğunluğunu gezen bir

gezginci kardeşiniz olarak bu faaliyetlerin ne zor

şartlar altında yürütüldüğüne bilen bir kişiyim. Her -

kesin işin bir köşesinden tutması ile yükler hafifle-

yecektir. Ayrıca Vakfımız güçlendikçe yurt içinde

de Okul ve Üniversite kurabilecek heyecanı ken-

disinde bulacak ve bu alandaki bir boşluğu da

doldurmuş olacaktır. Bu da Vakfa gönül veren her-

kesin baş hedeflerinden biri olmalıdır. İyi ki varsın

Turan hocam. Allah sizi başımızdan eksik etme-

sin dilek ve temennisi ile yazıma son vermek isti-

yorum. 
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