
Dünyanın en hareketli coğrafyalarının birinde ko-
numlanmış Azerbaycan Türklüğünün, Ermeniler ta-
rafından gasp edilmiş vatan toprakları 30 yıldır, hâlâ 
ay-yıldızlı bayrağa hasret. Ne yazık ki Dağlık Karabağ 
başta olmak üzere, kaybettiği vatan topraklarını geri al-
ması için Türk Dünyası’nın verebildiği destek yetersiz. 
Uluslararası güçler ise, bu desteği bilerek vermiyorlar. 
Bırakın Ermenilerin işgalden geri adım atmasını, sınır-
daki Tovuz bölgesine ağır silahlarla saldırarak Azer-
baycan Ordusu’nun şanlı neferleri; Tümgeneral Polad 
Haşimov, Albay İlgar Mırzayev, Yarbay Namıg Ahme-
dov, Yarbay Anar Novruzov, Astsubay İlgar Zeynallı, 
Astsubay Yaşar Babayev ve Er Elçin Mustafazade’yi 
şehit ettiler. Tabii ki, karşı saldırılarla Ermenilere hak 
ettikleri cezanın verilmiş olması, tesellimiz olsa da, acı-
mızı dindirmiyor. Ama Azerbaycan Türklüğünün özü 
sağlamdır; yakın gelecekte iyi yönetilen askerî ve siyasi 
manevralarla hakkı olanı mutlaka alacağına inanıyor, 
şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Çin Virüsü (Korona) dünyayı etkilemeye devam 
ediyor. Doğal olarak bizi en çok ilgilendiren Türkiye 
başta olmak üzere Türk Dünyası. Atatürk Türkiyesi’nin 
oluşturduğu sağlam, çağdaş temeller üzerine yükselen 
kurumların iç dinamiklerdeki sağlamlığının verdiği bir 
güçle, Cumhuriyet Türkiyesi’nin sağlam tıbbi alt ya-
pısı -özellikli sağlık çalışanları- ile, bu sınavda büyük 
başarı gösterdi. Türk Dünyası’nın başta gelen ülkeleri 
Kazakistan ve Kırgızistan’da son zamanlarda Çin Virü-
sü’nün etkilerinin, devletin ileri gelenlerini ve toplum 
önderlerini etkileyecek kadar kötüye gitmesi bizleri 
derinden üzüyor. Tez zamanda tüm Türk Dünyası’n-
daki kötülüklerin yok olmasını diliyoruz.

Ağustos, Türk tarihinin zaferler ayıdır. Her biri 
diğerinden kıymetli kahramanlık destanları. Ama 30 
Ağustos 1922; Atatürk’ün silah arkadaşları ve arkası-
na aldığı Türk milletiyle, “sadece düşmanı değil, mille-
tin makus/kötü talihini de yendikleri” bu Büyük Zafer, 
çok önemli bir dönüm noktamızdır. Bu vesileyle, Zafer 
Bayramımızın, nice zaferlere temel olmasını diliyor, 
milletimize kutlu olsun diyoruz.

Önderimiz Turan Yazgan Hocamızın yakın yol 
arkadaşı, geçen ay sonsuzluğa uğurladığımız Namık 
Kemal Kurt Ağabeyi de yeniden rahmet ve minnetle 
anıyoruz; yetiştirdikleri verimli, ruhu şad olsun.

Türk milletinin kazanımlarını tarihe not düşmek 
amacıyla yayımladığımız Türk Dünyası Tarih ve Kül-
tür Dergimizin Ağustos sayısında sizleri, Prof. Dr. Ah-
met Taşağıl, Prof. Dr. Mustafa Aksoy, Prof. Dr. Alpas-
lan Ceylan - Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Karageçi, Prof. Dr. 
Minehanım Tekleli Nuriyeva, Prof. Dr. Gülçin Çan-
darlıoğlu, Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir, Doç. 
Dr. Gökmen Kılıçoğlu, Doç. Dr. Süleyman Doğan, 
Mustafa Kemal Sallı, Roza Kurban, Yasin Baturhan Er-
gin, Burak Tut ve Hakan Kaya’nın birbirinden değerli 
makaleleri ile buluşturmanın gururunu yaşıyoruz.

Büyük tarihçi Prof. Dr. Bahaeddin Ögel’in “Türk 
Kültürünün Gelişme Çağları” adlı eserini ikinci kez oku-
yucu ile buluşturmanın mutluluğu içindeyiz. Yeniden 
basılmasında emeği geçenlere bir kez daha teşekkür 
ediyoruz.

Tanrı Türk’ü Korusun!..
Közhan Yazgan
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Sevgili Okuyucular,

Elçibey, sadece ve sadece Türklüğü düşünen, kendi sağlığına ve menfaatine zerrece eğilmemiş 
ve eğilmesi mümkün olmayan gerçek bir ülkücüdür.

Allah’ın Türk coğrafyasına bahşettiği iktisadi kaynakların tamamının Türkler tarafından, 
Türklere göre ve mutlaka 250 milyonluk büyük Türk Milleti için kullanılması sağlanmadıkça, refaha 
ve huzura kavuşamayacağımızın şuurunda; dil ve fikir birliğinin, Türk birliğinin gerçek yolcusu ve 
savunucusu olmuştur.

Elçibey’i İlimler Akademisi’nin tavanının altına, Türkiye’nin gök kubbesinin altına veya 
Azerbaycan’ın gök kubbesinin altına sığdırmak istediler.

Elçibey sığmazdı! O Tanrı Dağlarında bütün Türk Dünyası’nın gök kubbesindedir.
Atatürk’ü en doğru tanıyan, gerçek bir Türk milliyetçisi olarak ve Atatürk’ün samimi askeri 

olarak Allah’ın rahmetine kavuştu.
Yattığı yer nurla dolsun. Allah gani gani rahmet eylesin!

Tanrı Türk’ü Korusun!..
Prof. Dr. Turan Yazgan 
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