
Bir dolu acının yaşandığı 2019’un ardından 2020 yı-
lına umutla girmiştik, fakat Ocak ayı ne yazık ki beklen-
tilerimizden çok uzaktı. Tüm dünya politik gerilimlerin 
dışında durdurulamayan yangınlar, salgın hastalıklar ve 
depremlerle sarsıldı. Bu depremlerden biri de Elazığ’da 
yaşandı.

6.7 şiddetindeki deprem, başta Elazığ olmak üzere 
çevre illerde de yıkıcı sonuçlara yol açtı. Ardından yaşa-
nan 2000’e yakın artçı sarsıntı sonrasında Elazığ, Malat-
ya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta incele-
nen 13,346 binadan 378’inin yıkıldığı, 3,249’unun ağır 
hasar aldığı, 214’ün orta ve 4,826’sının az hasarlı olduğu 
belirlendi. Acil olarak 50 binanın yıkılacak olması ise 
maddi hasarın ve ileride barınma sorununa bağlı yaşa-
nacak mağduriyetlerin habercisi niteliğindeydi.

Maddi bilançodan daha fenası ise yaşanan can ka-
yıplarıydı. 45 kişinin sağ kurtarıldığı arama kurtarma 
çalışmaları, enkaz altındaki son vatandaşımıza da ulaşıl-
masıyla tamamlandı. Son durumda, deprem nedeniyle 
41 vatandaşımız hayatını kaybetti. Deprem sonrasında 
hastanelere başvuran 1,607 vatandaşımızdan 1,523’ü 
taburcu edilirken 16’sı yoğun bakımda olmak üzere 84 
vatandaşımızın tedavisi devam ediyor.

Bu acı manzaranın kalbimizi acıtan yönü bir daya-
nışma hikayesiyle hafifliyor. Türkiye’nin birçok yerin-
den yağan yardımlar arasında en ilgi çekici olanı hiç 
şüphesiz Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Der-
neği ve Mavi Hilal İnsani Yardım Derneği’nin bölgeye 
destekleriydi. Tüm maddi imkansızlıklarına karşın Ela-
zığ’da Türkistan pilavı yaparak depremzedelere dağıtan 
Uygur kardeşlerimiz tüm Türkiye’nin takdirini kazandı.

Elazığ’daki depremzedelerin bu zor günlerinde 
yanlarında olmak ve acılarını paylaşmak için bölgeye 
giderek mağdurların acılarını dindirmek için ellerinden 
geleni yapan Uygur Türkleri, Türkiye’de yürütülen kar-
şı propagandaya rağmen kardeşlik hukukunun gereği-
ni yerine getirmişlerdir. Umuyoruz bu samimi destek, 
Doğu Türkistan’ın haklı mücadelesinde bizim de onlar-
la birlikte hareket etmemiz gerekliliğini hatırlatacaktır.

Dergimiz bu ay tüm bu olumsuz havanın dağılması 
dileğiyle yayınlanmıştır. Bir süreklilik içinde çalışma-
larıyla dergimize renk katan Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, 
Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu, Prof. Dr. Ayşegül Demir-
han Erdemir, Prof. Dr. Minehanım Nuriyeva, Doç. Dr. 
Süleyman Doğan, Roza Kurban ve genç yazarlarımız 
Burak Tut ve Hakan Kaya’nın yanı sıra gerçekleştirmesi 
maddi ve manevi zorluklar içeren saha araştırmalarıyla 
dikkat çeken Doç. Dr. Mustafa Aksoy, duayen gazeteci 
M. Kemal Sallı ve Yarkın Koçar’ın değerli çalışmalarıyla 
dergimizi hazırladık.

Ayrıca Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart 
Tokayev’in de “Abay ve 21. Yüzyılda Kazakistan” adlı 
makalesini de Uluslararası Türk Akademisi uzmanların-
dan ve Vakfımızın değerli hocası, Elmira Kaljanova’nın 
aktarımıyla okurlarımızla buluşturmaktan mutluluk 
duymaktayız. Öyle sanıyoruz ki bu ayın getirdiği ve 
devamının gelmemesini umduğumuz tatsızlıkları dergi-
mizin sayfaları arasında dindirebilir, bu gibi acılar karşı-
sında farkındalığımızı canlı tutabiliriz.
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Sevgili Okuyucular,

1999 Ağustos ayı, Türkiye’nin felâket ayı olarak tarihimize geçti. En fazla şehirleşmiş ve 
sanayileşmiş Doğu Marmara bölgemizi alt üst etti ve binlerce insanımızın canını, yüz binlerce 
insanımızın varlığını aldı götürdü. Bu konuda radyo ve televizyonlarımızın yeteri kadar ukalaca 
ahkâm kestiğinden bıkmış usanmış olarak sadece devletimize ve milletimize geçmiş olsun diyor, 
herkese başsağlığı diliyoruz.
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