
Tarihe şöyle bir baktığımızda Eylül ayının,

1538’de Preveze Deniz Zaferi’ne, 1914’de İs-
mail Gaspıralı’nın vefatına, 1919’da Sivas Kongre-
si’nin toplanmasına, 1920’de Türklerin uyanışı olan 
ve Enver Paşa’nın katılımı ile gerçekleşen I. Doğu 
Halkları Kurultayı’na, 1921’de Sakarya Meydan Sa-
vaşı’nın zaferle sonuçlanmasına, 1922’de Atatürk’ün 
‘Ordular! İlk Hedefiniz Akdeniz’dir İleri!” emrine ve 
Eskişehir, Uşak, Ödemiş Nazilli, Salihli, Alaşehir ve 
Balıkesir, Aydın, Manisa, Bursa, Gemlik, Orhaneli 
İzmir Yunan İşgali’nden kurtuluşuna, 1925’de tekke 
ve zaviyelerin kapatılarak şapka devriminin gerçek-
leşmesine, 1929’da Arapça ve Farsçanın okullardan 
kaldırılmasına, 1932’de Türk Dil Kurultayı’nın top-
lanmasına, 1936’da İngiltere Kralı VIII. Edward’ın 
İstanbul’da Atatürk’ü ziyaret etmesine, 1938’de Ha-
tay Devleti’nin kuruluşuna, 1955’de 6-7 Eylül olay-
larına, 1961’de Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu 
ve Hasan Polatkan’ın İmralı’da idam edilmelerine, 
1980’de askeri darbe ile Kenan Evren’in yönetime 
el koymasına, 1980’de sekiz yıl süren İran-Irak Sava-
şı’nın başlamasına, 2001’de ABD’de İkiz Kuleler ve 
Pentagon’a yapılan saldırılar sonucu yaklaşık 34 bin 
kişinin öldüğüne, 2015’de Dağlıca’da PKK tarafın-
dan 16 askerimizin şehit edilmesine, 2016’da Özbe-
kistan Devlet Başkanı İslam Kerimov’un vefatı gibi 
küçük başlıklarla zikrettiğimiz ilk akla gelen olaylar 

ve daha pek çok tarihi olaylara sahne olduğunu gö-
rüyoruz. İnşallah bu Eylül ayı da milletimiz için tari-
he geçecek en güzel olaylara sahne olur. 

Malum salgın dolayısıyla Vakfımızda faaliyetler, 
azalarak da olsa devam ediyor. Türk coğrafyasında 
da hakim olan salgın, maalesef eğitim kurumları-
mızın çalışmalarını da yavaşlatmış oldu. Uzaktan 
eğitim yoluyla geçtiğimiz eğitim-öğretim yılını ta-
mamladık. İnşallah yeni eğitim-öğretim yılında öğ-
rencilerimizle kucaklaşarak eğitime devam edebili-
riz.  

Bu sayımızda, Sedat Çolak’ın aynı zamanda ka-
pak konusu olan “Açlık Kraliçesi ve Hasta Adam” adlı 
makalesi başta olmak üzere, Prof. Dr. Gülçin Çan-
darlıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Prof. Dr. Mine-
hanım T. Nuriyeva, Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Er-
demir, Doç. Dr. Süleyman Doğan, Dr. İbrahim Akış, 
Roza Kurban, Semih Gönül, Hakan Kaya, Burak 
Tut ve Hakan Yılmaz’ın birbirinden değerli makale-
leri ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Sağlıklı günlerde daha etkin faaliyetlerde buluş-
mak dileğimizle.

Tanrı Türk’ü Korusun!..
Közhan Yazgan

Tarih
Türk Dünyası

Kültür Dergisi

Sevgili Okuyucular,

... Bu düzeltmeler milletlerarası cereyanların parlak görüntü süne kapılarak ve evrensel hak ve özgür-
lükler perdesi altında gizlenmiş tuzakları görmeden, çok aceleyle çıkarılmış kanunlar ve kurulmuş mües-
seselerle yapılamaz.

Her şahıs nasıl diğerinden farklı ise, her milletin de diğerin den farklı olduğu unutulmamalıdır.
Her milletin dili, müziği, sanatı, eğlence anlayışı, yas tutuşu kısaca her türlü tutum ve davranışları 

farklıdır. Ama her millet e dil, müzik, sanat, eğlence mutlaka vardır.
Hiçbir milletin kültür unsurları diğer milletinkinden üstün değildir. Kültürler arasında tesir mümkün-

dür ve zaman içinde bazı kültür unsurlarında değişmeler de olabilir.
Ancak başka milletlerin manevi kültür unsurlarını devlet eliyle bir millete kabul etirmek, kendi kül-

tür unsurlarını okul larından kovmak devletin bindiği dalı kesmesi demektir. Bu tarz politikalar, güçlü bir 
devletin kurulmasına en büyük engel dir.

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