
Bir yılın daha sonuna geldik. Arkamıza dönüp baktığımız-
da, Turan hocamızın bize emanetlerini koruyup geliştirme 
çabamızın, onun bize aşılamış olduğu ülküler ve idealler çer-
çevesinde gücümüzün yettiğince devam ettiğini görüyoruz. 
Onun kurduğu eğitim kurumlarını layık olduğu yerlere taşıma 
gayretlerimiz imkansızlıklara rağmen sürmüş her eğitim kuru-
mumuzda ayrı ayrı başarılara imza atılmıştır. Azerbaycan Dev-
let İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültemiz, Türk 
Dünyası Bakü Atatürk Lisemiz, Uluslararası Kantörö Şaripoviç 
Toktomamatov Üniversitesi Türk Dünyası Kırgız-Türk Prof. 
Dr. Turan Yazgan Sosyal Bilimler Enstitümüz, Mezar-ı Şerif 
Türk Dünyası Reşat Anadolu Lisemiz çok şükür milletine hiz-
met edecek, milli şuuru ve bilimi yüksek Türk gençlerini yetiş-
tirmeye devam etmektedir. Süreli yayınlarımız (Türk Dünyası 
Araştırmaları, Türk Dünyası Tarih Kültür, Akademik Bakış) 
aksamadan okuyucularımızın istifadesine sunulmakta, mille-
timiz; alanında uzman yazarlarımızın, hocalarımızın eserleri 
ve kıymetli akademisyenlerimizin destekleri ile düzenlemekte 
olduğumuz kongreler ve haftalık konferanslarımızla aydın-
lanmaya devam etmektedir. Gençlerimiz, vakıf merkezimizde 
sağladığımız imkanlarla milli şuuru yüksek, donanımlı bireyler 
olarak yetişmektedir. Tabii ki tüm bunları bir başımıza değil, 
sizlerin destek ve katkıları, teveccühleri ile yapıyoruz. Hiçbir 
şekilde kar gayesi gütmeden Türk Milleti’ne hizmet etmeyi ilke 
edinen vakfımız, sizlerin desteği ile daha güzel işlere imza ata-
caktır. Abone olmanız, abone bulmanız dergimizin yaşamasına, 
yayınlarımızı satın almanız ve okunmasına vesile olmanız ya-
yınlarımızın sayısının artmasına, karınca kararınca bağışlarınız 
ve dergimize vereceğin reklamlar vakfımızın faaliyet alanın ge-
nişlemesine vesile olacak, manevi destekleriniz ise bizlere güç 
verecektir. 

Hiçbir zaman esirgemeyeceğinizden emin olduğumuz ilgi-
niz için sizlere minnettarız. 

Bu yılın son sayısında; değerli hocalarımızın ve yazarları-
mızın birbirinden kıymetli araştırmaları ile sizlerle olacağız.

Doç. Dr. Mustafa Aksoy; Erbil ve Süleymaniye gezi not-
larını ilginç yönleri ile “Kültür Sosyoloji Bağlamında Erbil ve 
Süleymaniye Gezi Notları”, Prof. Dr. Minehanım Tekleli; artık 
bizim olmayan ama, vakti zamanında ihtişamı ile dillere destan 
olmuş şehirlerimizden Samarcık’ın hazin hikayesini “Samarcık 
Şehrinin Kaderi”, Roza Kurban; Tataristan’ın kıymetli yazarla-
rından Emirhan Yeniki, Ayaz Gıylecev, Möhemmed Mehdiyev 
ve Azmi Fenis Yarullin’in yazarlık hikayelerini “Yazmak Namus 
İşidir”, Burak Tut; futbolda bir yarı final hikayesini, “Türklerin 
Avrupa’da İlk Yarı Finali: Göztepe ve Fuar Şehirleri Kupası”, Doç. 
Dr. Süleyman Doğan; Ayda Bir Söyleşi bölümünde, “Prof. Dr. 
Nadirhan Hasan, Yesevilik Birlik ve Beraberliğin Sembolüdür”, 
Mustafa Kemal Sallı; Türk Mumyacılığının tarihini “Türklerde 
Mumyacılık”, Hakan Kaya; yeni gösterime giren bir filmin eleş-
tirisini “Çiçero”, genç yazarlarımızdan Mehmet Kürşat Yavan, 
Köy enstitülerinin tarihine ışık tutan “Köy Enstitüleri”, Prof. Dr. 
Tuncer Gülensoy, “Karacadağ Türkmenleri”, Prof. Dr. Ayşegül 
Demirhan Erdemir “Ünlü Türk Hekimi Es’ad Feyzi’nin Türk Tıp 
Tarihine Getirdikleri ve Sonuçları” başlıklı, keyifle okuyacağını-
zı umduğumuz makaleleri ile sizlerle birlikte olacaklar. Geçti-
ğimiz ayın önemli faaliyetlerinden biri olan 17. Türk Dünyası 
Sosyal Bilimler Kongremizin ayrıntılarını Metin Köse Hocamı-
zın “17. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Özeti 
ve Sonuçları” adlı makalesinde görebilirsiniz. “Türk Dünyası-
nın Gazetecisi” ünvanını çoktan haketmiş olan değerli gazeteci 
dostumuz Mustafa Kemal Sallı’ya Sayın Nursultan Nazarbey 
tarafından layık görülen ödülün hikayesini “M. Kemal Sallı’ya 
Nazarbayev’den Onur Madalyası” başlıkla yazımızda okuyabi-
lirsiniz. 

Vakfımızın kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Turan Yazgan 
Hocamızın vefatının 7. Yıldönümü dolayısıyla ile düzenlediği-
miz anma proğramının ayrıntıları önümüzdeki sayımızda sizle-
re paylaşacağız. 

Yeni yılın Türk Dünyasına kut getirmesini diliyoruz. 

Tanrı Türk’ü Korusun!..
Közhan Yazgan 

Tarih
Türk Dünyası

Kültür Dergisi

Sevgili Okuyucular,

Yeni yılda bütün iki yüz elli milyonluk Türk milletine mut luluk, refah ve sağlık diliyoruz.
İstiyoruz ki, Türk dünyasının her yerindeki Türk toplulukla rını Türkler idare etsin.
Türk coğrafyasının bütün iktisadi kaynaklarını Türkler ken dileri için kullansınlar.
Türk kültürü kökünden koparılmadan geliştirilsin.
Türk dili eğitimde her yerde kayıtsız şartsız tek eğitim dili olarak şerefli yerini alsın ve Türkçe 

bütün Türk dünyasının or tak edebî dili olarak gelişsin.
Türkiye Türkçesinin alfabesi her dilin olduğu gibi Türkçenin de tek alfabesi olarak bütün 

Türkler arasında resmen kabul gör sün.
Çok gerekliyse yeni harf değil bazı harflere (hı yerine h’nın al tına nokta, ka yerine k’nın altına 

nokta...) işaretler koymaktan baş ka hiçbir değişikliğe yer verilmesin.
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, 26 Aralık 2005


