
Salgının son bulacağı ve sizlere dolu dolu faali-
yetlerimizi sunacağımız günlerin artık yakın oldu-
ğunu düşünüyoruz.

Bu arada, yayın faaliyetlerimiz ile eğitim-öğre-
tim faaliyetlerini olabildiğince yürütmeye çalışı-
yoruz. 

Eğitim kurumlarımızda gerek yıl sonu işleri 
gerekse yeni öğretim yılına hazırlık çalışmaları yo-
ğun bir şekilde sürüyor.

Dergilerimiz çok şükür aksatılmadan çıkmaya 
devam ediyor. 

Bu ay sizleri Şaban Oğuz Duman’ın “Doğu-Batı 
Meselesi ve Sultan Galiyev” adlı eserinin 2. baskısı, 
Rinat Muhammediyev’in “Mirseyit Sultan Galiyev 
- Sırat Köprüsü” adlı eserinin 3. baskısı ile buluş-
turmanın gururunu yaşıyoruz.

Bu sayımızda ciddi araştırmalarla dolu, doyu-
rucu bir dergi ile karşınızda olacağız.

Dr. Yavuz Cankara “Kısa Kıbrıs Tarihi ve Kıb-
rıs Barış Harekatı’na Giden Süreç” ve Yeliz Şen-
yerli’nin “Ersin Tatarlı ile Söyleşi”si, Yavruvatan 
Kıbrıs’ımızın vatan olma sürecini özetleyecek 
sizlere.

Yağmur Tunalı, ünlü romancı Emine Işınsu’yu 
“Öncü ve Örnek” başlıklı makalesi ile tanıtacak. 
Prof. Dr. Minehanım Tekleli-Nuriyeva, her zaman 

olduğu gibi unutulmaya terk edilmiş Türk şehirle-
rinden “Hantepe”yi anlatacak.

Darbelerin Kısa Tarihi’ni genç akademisyen 
Işıl Tuna Pınar’ın kaleminden okuyacaksınız.

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy’un “Antik Çağ 
Anadolu Yazarlarından “Strabon” ve “Geograp-
hika” (=Coğrafya) Adlı Eseri Üzerine”, Mehmet 
Dağıstanlı’nın “Kara Fatma: Unutulmayacak Bir 
Türk Kahramanı”, Roza Kurban’ın “İdil-Ural Ay-
dınları: Doğumunun 150. Yılında Eğitimci, Âlim 
ve Filozof Gabdulla Bubi (1871-1922”, Prof. Dr. 
Mustafa Aksoy’un “Tarih Sosyolojisi Bağlamında 
Pülümür-Tunceli Araştırmaları”, Prof. Dr. Ayşegül 
Demirhan Erdemir’in “Türk Tıp Tarihinde Osman-
lılardan Günümüze Sağlık ve Sosyal Güvenliğe Veri-
len Önem” adlı büyük bir ciddiyetle hazırladıkları 
makalelerini sizlerin istifadesine sunuyoruz.

Her zaman olduğu gibi yayınlarımız sizlerin 
ilgi ve desteği ile yaşayacağını bir kez daha hatır-
latıyoruz. 

Sağlıklı günlerde görüşmek dileğimizle...

Tanrı Türk’ü Korusun!..
Közhan Yazgan

Tarih
Türk Dünyası

Kültür Dergisi

Sevgili Okuyucular,

İktisadî başarıların olmazsa olmaz şartı siyasî istikrardır. Ülkenin, devletin, milletin 
ve bayrağın tekliği konusunda içeride ve dışarıda kesin kanaatin oluşması, kafalardan bü-
tün şüphe ve endişelerin silinmesi de siyasî istikrarın olmazsa olmaz şartlarındandır.

Türk milletinin Kerkük, Musul ve Kıbrıs için kanayan kalbinin ızdırabı da mutlaka 
dindirilmelidir.

Bunlar için taviz olmaz. Her şey verilir, vatan toprağı verilmez.
Vatan toprağı sınırları belli olmak şartıyla Türklerin yaşadığı her yere uzanır. Endo-

nezya’nın kuzeybatısında, Kıbrıs’ta ve Kerkük’te dalgalanan ay yıldızlı bayrakların bu 
devlete yüklediği borç vardır. Bu borcun kabulü insanlık icabıdır.

Şehzadebaşı, 25 Aralık 2004
Tanrı Türk’ü Korusun!..
Prof. Dr. Turan Yazgan


