
Acısıyla tatlısıyla 2018 yılını geride bıraktık…
Vakıf olarak her yıl daha büyük başarılara imza atmak, 

Türk Dünyası’na daha fazlasını vermek istiyoruz. Bu yıl 
siz değerli dostlarımızın destekleriyle, eğitim kurumları-
mızı başarı ile devam ettirdik, liselerimizden mezun olan 
öğrencilerimiz en iyi okullara, fakültelerimizden mezun 
öğrencilerimiz ise çeşitli kurumlara yerleşerek yüce mil-
letimize hizmette bulunmaya aday bireyler oldular. 

Aralıksız 31 yıldır okurlarıyla buluşarak Türkiye’nin 
en uzun soluklu tarih dergisi hüviyeti kazanan Türk Dün-
yası Tarih Kültür Dergisi ve 40 yıldır Türk Dünyası’ndaki 
akademisyenlerin çalışmalarına kucak açan Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi ile 15 yıl önce yayına başlayan Tür-
kiye’nin ilk e-dergilerinden Akademik Bakış Uluslararası 
Hakemli Sosyal Bilimler e-Dergisi’ni güçlendirerek devam 
ettirmenin gururunu yaşıyoruz. 

Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu hocamızın iki eserini, 
Bozkurt’un Ejderha İle Dansı ve Gülçin Çandarlıoğlu’nun 
Türkistan’ı, okurlarla buluşturma fırsatı yaşadık. Ayrıca 
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100. Yılı münasebetiyle 
Mehmed Emin Resulzade’nin, Bir Türk Milliyetçisinin Sta-
lin’le İhtilal Hatıraları adlı eserleri yayınlayarak gündeme 
taşımanın mutluluğunu tattık.

29 yıldır “Süleymaniye Kürsüsü Konuşmaları” adı al-
tında yürüttüğümüz konferans dizimizde, alanlarında 
otorite olmuş pek çok hocamızı dinleyicilerimizle buluş-
turarak Türk tarihinin, Türk kültürünün, Türk siyasetinin 
ve Türk Dünyası’nın meselelerini gündeme taşımaya de-
vam ettik. 

Türk Dünyası akademisyenlerinin geniş katılım ile 
16 yıldır gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Türk Dünyası 

Sosyal Bilimler Kongresi’ni bu yıl Kazakistan-Çimkent’te 
Miras Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdik.

Yine bu yıl Macaristan’a, Moğolistan’a, Kazakistan’a 
ve Özbekistan’a düzenlediğimiz kültür turlarıyla katılım-
cılarımız için Türk Dünyası’nı bir hayal coğrafyası olmak-
tan çıkartıp onları gerçeklikle buluşturduk. 

İstikbalimiz olan gençlerimize, “Türk Dünyası Sosyal 
Bilimler Akademisi” adı altına düzenlediğimiz programda, 
alanında otorite olmuş hocalarımızdan ders alma imkânı 
sunduk. Pazar kahvaltılarında konferanslar verme, oku-
ma grupları yürütme, eğitim amaçlı geziler, koro çalışma-
ları ve dil kursları düzenleme fırsatı sunarak geleceğe güç-
lenerek hazırlanmalarına ön ayak olduk. Daha pek çok 
faaliyet gerçekleştiren gençlerimiz, geleceğimize umut 
oldular. 

Vakfımızı kurmak suretiyle bizlere de milletimize 
hizmet etme imkânı veren, ömrünü milletine hizmete 
adamış olan Turan Yazgan hocamız tüm Türk Dünyasın-
da minnetle anılıyor. Bunun en son örneğini geçtiğimiz 
günlerde Gostivar’da faaliyet bulunan Vizyon Üniversite-
si bünyesinde açılan Turan Yazgan Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü ile yaşadık. Hocamızın öğrencilerinin böyle bir vefa 
örneği bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. 

Siz kıymetli dostlarımızın destekleri ile milletimiz var 
olduğu sürece, milletimizin hizmetinde olacağımıza ve 
daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. 

Yeni yılın Türk Dünyası’na huzur ve mutluluk getir-
mesi dileğiyle,

Tanrı Türk’ü Korusun…
Közhan Yazgan

Tarih
Türk Dünyası

Kültür Dergisi

Sevgili Okuyucular,

Yeni yılda bütün iki yüz elli milyonluk Türk milletine mutluluk, refah ve sağlık diliyoruz.
İstiyoruz ki, Türk Dünyası’nın her yerindeki Türk topluluklarını Türkler idare etsin.
Türk coğrafyasının bütün iktisadi kaynaklarını Türkler kendileri için kullansınlar.
Türk kültürü kökünden koparılmadan geliştirilsin.
Türk dili kayıtsız şartsız tek eğitim dili olarak şerefli yerini alsın ve Türkçe bütün Türk 

Dünyası’nın ortak edebî dili olarak gelişsin.
Her dilin olduğu gibi Türkçe’nin de tek alfabesi olsun, bütün Türkler arasında resmen 

kabul görsün.
Çocuklarımız tarih şuuruna sahip olsun ve devlet, bayrak, vatan, dil, din gibi mukaddes 

değerlerimizin şaşmaz ve yılmaz bekçisi olsun.
Tanrı Türk’ü Korusun…

Prof. Dr. Turan Yazgan

Şehzadebaşı, 25 Aralık 2001


