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Türk Dünyası

Kültür Dergisi

Sevgili Okuyucular,
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı olarak yürüttüğümüz en
büyük faaliyet alanını, hiç şüphesiz Türk Dünyası’nın muhtelif
yerlerinde açmış olduğumuz eğitim kurumlarımız oluşturuyor. Yıllar içinde verdiğimiz mezunlarımızın, yaptıkları işleri
en iyi şekilde yerine getirerek başta kendi yurtlarına, sonra
tüm Türk Dünyası’na katkıda bulunduklarını gördükçe memnuniyetimiz bir kat daha artıyor. “Büyük ve müebbet ülke”mizin
topyekun kalkınmasında ne derece önemli olduğunu bildiğimiz insan gücünü yetiştirdiğimiz eğitim kurumlarımız bu ay
içerisinde faaliyetlerine başlayacaklar. Azerbaycan, Kırgızistan
ve Afganistan’da dil, fikir ve iş birliğini aşıladığımız öğrencilerimizin de, aldıkları yüksek standarttaki eğitimle daha önceki
mezunlarımız gibi parmakla gösterilecek insanlar olacağına
inancımız tamdır…
Vakfımızın öncülüğünde Sakarya Üniversitesi koordinesinde 30 Ekim - 01 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 17.
Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongremizin hazırlık çalışmalarının hızla devam ettiğini de buradan duyurmak
istiyoruz.
Eğitim faaliyetlerimizin yanı sıra Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi aracılığıyla 32 yıldır her ay okurlarımızı gerçek
Türk aydınlarıyla buluşturmaya çalışıyoruz. Her biri ciddi
araştırmaların mahsulü olan kıymetli çalışmaların, bugün olduğu gibi gelecekte de nesillerimize ışık tutacağına inanıyoruz. Türkiye’nin en uzun soluklu tarih dergisi olmanın gururu
ile bu ay da yine birbirinden kıymetli çalışmaları takipçilerimize sunuyoruz.
Kazak tarihçi Prof. Dr. Bereket Kayırbayev, “Beş Kazak
Hanı” adlı makalesiyle bu ay dergimize konuk oluyor. 15. ve
16. yüzyıllarda gerilemeye başlayan Kazak Hanlığı’nın haklarında fazla bilgi bulunmayan beş hanını, çevre devletlerin

belgelerini inceleyerek aydınlatan Prof. Dr. Kayırbayev’in bu
özgün çalışması bu sayımızın oldukça ilgi çeken çalışmaları
arasında. Duayen tarihçi Prof. Dr. Tuncer Gülensoy’un Türklük açısından oldukça önemli bir kavramın tarihi seyrini günümüz bağlamını incelediği “‘Töre’ Sözcüğü Üzerine” adlı araştırması, bir solukta okunabilecek ve çok istifade edilebilecek
bir diğer makale. Yazılarıyla düzenli olarak Deşt-i Kıpçak tarihini ve tarihi şahsiyetlerini Türkiye’deki okurlarla buluşturan
Roza Kurban, bu ay büyük kültür insanı Gaynetdin Ehmerev’i
dergimize taşıyor.
Önder Kaya’nın “Trabzon’da Halef Selef İki Paşa”, Doç. Dr.
Mustafa Aksoy’un “Gümüşhane’de Kilimlerde Kullanılan Damgaların Tarihi Kaynakları” ve Dr. Suat Akgül’ün “Başkomutan
Atatürk Çalköy’de” adlı çalışmaları da dergimizin yine ilgiyle
okunacak araştırmaları arasında.
Dergimizin sürekli yazıları bu ay yine dopdolu… Azerbaycanlı tarihçi Prof. Dr. Minehanım Nuriyeva Uralların balbal şehri Balvan’a, Burak Tut Soğuk Savaş döneminde ABD
ile sportif ilişkilerimize, Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Türk
tıp tarihi açısından kefire ışık tutuyor. Doç. Dr. Süleyman
Doğan ise “Ayda bir Söyleşi” başlığında bundan sonra her ay
bizlerle olacak. Doğan’ın ilk konuğu ise “Kıyametin İlk Günü:
Malazgirt 1071” adlı kitabıyla dikkatleri üzerine çeken Muş
Alparslan Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa
Alican.
Kıymetli dostlarımızın destekleri ile gerçekleştirdiğimiz
faaliyetlerimiz sayesinde Türk Dünyası’na hizmet için yılmadan çalışıyoruz. Bundan sonra da daha büyük hayalleri gerçekleştirmenin ve milletimizin hizmetinde olmanın gururunu
yaşayacağız.
Tanrı Türk’ü Korusun!..
Közhan Yazgan

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’daki eğitim kurumlarımıza karşı her ne sebeple ise, sinsi bir muhalefet var. 2008 yılında Celalabat’ta fakültelerimizin mezunlarının diplomalarının Kırgızistan’da geçmeyeceği şeklinde yaygın bir propaganda
yürütüldü. Vakfımızın eğitim kurumlarına yönelen beş bine yakın öğrencinin kafaları karıştırıldı ve
kayıt hakkı kazanmış olsalar bile başka yerlere yönlendirildiler.
Biz sessiz sedasız gayemiz istikametinde çalışmaya devam ediyoruz. Vakıflar için bir zül olarak
gördüğümüzden, hükümete yük olmadan, el açıp dilenmeden devletimize karşı boynumuz kıldan
ince olarak, vatanımıza ve milletimize sonsuz sevgiyle bağlı olarak, devletimizin himayesi ve bayrağımızın gölgesinden başka hiçbir gölgeye sığınmayı düşünmeksizin hizmete devam edeceğiz.
Yurt dışında 4500 öğrenciye, Türkiye’den gönderilenler hariç parasız eğitim veren, Türkçe eğitim
veren ve Türkiye’ye denk eğitim veren bir kuruluşuz. Dilde, fikirde, işte birlik için yapmaya devam
ettiğimiz faaliyetler, denize düşen bir damla kadar küçük olsa bile, denizin suyunu fiilen bir damla
artırmış olmaktan gururluyuz.
Ne Mutlu Türk’üm Diyene!
Tanrı Türk’ü Korusun!
Prof. Dr. Turan Yazgan
Levent, 11 Eylül 2008

