
Bu sayımızda da sizlerle birlikte olabilmenin mut-
luluğunu yaşıyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan Çin 
virüsü maalesef hepimizi olumsuz yönde etkiliyor, faa-
liyetlerimizin aksamasına veya giderek yavaşlamasına 
sebep oluyor. 

Vakıf olarak Kırgızistan ve Azerbaycan’daki yüksek 
öğretim kurumlarımızı ikinci bir karara kadar çevrimiçi 
olarak sürdüreceğiz. Türk Dünyası Bakü Atatürk Li-
semizde de ikinci bir karara kadar, Azerbaycan Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın kararı doğrultusunda, kademeli 
olarak eğitime başladık. İnşallah gelecek günler faa-
liyetlerimizi tıpkı eskisi gibi, hatta eksiklerimizi telafi 
ederek yürütmemize vesile olur. 

Her yıl düzenlemekte olduğumuz Türk Dünya-
sı Sosyal Bilimler Kongremizin 18’incisini çevrimiçi 
yapma kararı aldık. Ayrıntılı bilgilere www.turkkongre.
com sitemizden ulaşabilirsiniz. 

Gelenek haline gelen Süleymaniye Kürsüsü Kon-
feranslarımıza da maalesef ara vermek durumundayız. 
Muhtemelen bu süreç içinde, çevrimiçi olarak sizlerle 
birlikte olmaya çalışacağız.

Yayınlarımızı da imkanlarımız nisbetinde sürdür-
meye gayret ediyoruz. Süreli yayınlarımız şükürler ol-
sun aksamadan çıkıyor. Siz değerli okuyucularımızın, 
abone olmak, abone bulmak, çevrenize tanıtmak ko-
nusunda desteklerinizi esirgemeyeceğinizden eminiz. 
Amacımız her ne şart altında olursak olalım, gönül 
dostlarımızın destekleri ile dergilerimizi yaşatmak. 

Bu arada, baskıya hazırlamakta olduğumuz birkaç 
kitabımızı da inşallah önümüzdeki günlerde sizlerle 
paylaşacağız. Tabii ki, karşılığında okumanızı, okutma-
nızı ve tanıtmanızı talep edeceğiz. 

Bu sayımızda yine birbirinden değerli hocalarımı-
zın ve araştırmacılarımızın ciddi emeklerini esirgeme-
dikleri araştırmalarını sizlerle paylaşabilmenin gururu-
nu  yaşıyoruz. 

Dr. Zekeriya Türkmen hocamızdan 97. kuruluş 
yıldönümünde, “Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün Cum-
huriyet İdaresini Halka Tanıtma Çabalarını”, Dr. Pınar 
Özden Cankara’dan “Doğu Akdeniz’deki Enerji Kaynak-
larını”, Dr. İbrahim Akış’tan “Mavi Vatan” konusunu 
keyifle okuyacağız. 

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl “Türk Tarihinde Liderler”, 
Roza Kurban “İdil Ural Aydınları”, Prof. Dr. Mineha-
nım Tekleli-Nuriyeva, “Tarihi Türk Şehirleri”ni tanıt-
maya devam edecek. Mehmet Kökrek’in “Hattat Âşık 
Hüseyin’in Mezar Kitabesi” hakkındaki görüşleri de bir 
hayli ilginç. 

Dr. Ayça Özer Demirli’nin “Topkapı Sarayı Mü-
zesi’nin Ziyarete Açılması” ve Öğr. Gör. Erkin Akan’ın 
“Ayasofya Camisi’nin Müzeye Çevrilmesi Meselesi” hak-
kındaki araştırmaları da, bizleri zaman tünelinden, 
tarihin derinliklerine götürüyor. Yeliz Şenyerli kar-
deşimiz, “Ayda Bir Söyleşi” köşemizde duayen tarihçi 
Gülçin Çandarlıoğlu ile buluşturuyor bizleri. Prof. Dr. 
Ayşegül Demirhan Erdemir hocamızın “Belgelerin Işı-
ğında Doğru Beslenme” ve Hakan Yılmaz’ın arşiv kay-
naklarına dayalı olarak hazırladığı “Osmanlı’nın Atala-
rı” konulu araştırmaları da mutlaka okunmaya değer. 

Milletimize hizmette sınır tanımayacağımız, sağlık-
lı günlerde görüşmek dileğimizle.

 Tanrı Türk’ü Korusun!..
Közhan Yazgan

Tarih
Türk Dünyası

Kültür Dergisi

Sevgili Okuyucular,

Bu Cumhuriyet Bayramı’nda bütün dış borçlarını namusuy la ödemiş, bütün yabancı şirketleri millileştirmiş 
bir cumhuriyett en, Osmanlı Devleti’nin son yıllarında olduğu gibi iç ve dış borç batağına batmış bir Cumhuriyete 
dönüşmüş olmamalıy dık.

Bu Cumhuriyet Bayramı’nda bütçe gelirimizin tamamına yakınını iç borçlarımızın faizine ayırmaya mec-
bur bir Cumhuri yet olmamalıydık.

Bu Cumhuriyet Bayramı’nda bütün basın gücünün, bütün televizyonların birkaç aile tarafından paylaşıl-
mış olmasının ge tirdiği sonuçlara katlanmaya mecbur bir Cumhuriyet olmama lıydık.

Bu Cumhuriyet Bayramı’nda ne pahasına olursa olsun, her vatandaşımızın sağlık garantisinden mahrum 
edilmediği bir Cumhuriyet olmalıydık.

Bu Cumhuriyet Bayramı’nda bize Sevr Antlaşması’nın şart larını zorlamaya çalışanların işbirlikçileri hort-
lamamış olmalıy dı.

Bu Cumhuriyet Bayramı’nda hür, başı dik, müreffeh, huzur lu, güçlü, kendimize dönmüş, kendi gücümüzün 
farkında, ken di gücümüze güvenen, çok mutlu bir ülke olmalıydık.

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