
Salgının nisbeten hafiflediği bugünlerde, millet 
olarak biraz nefeslenebileceğimizi düşünürken, pat-
lak veren orman yangınları ile yüreğimiz yandı. Ül-
kemizin çeşitli bölgelerinde yaşanan sel felaketleri ise 
tuzu biberi oldu. Can Azerbaycanımız başta olmak 
üzere, maddi manevi desteği ile yanımızda olan dost 
ve kardeş ülkelere ve cansiperane mücadele veren her 
birime, her şahısa minnettarlığımızı bildiriyoruz. Allah 
milletimizi korusun, devletimize zeval vermesin.

Gerek merkezimizde gerekse yurt dışındaki ku-
rumlarımızda vakfımızın faaliyetlerini, hafiflemiş olsa 
da, salgına rağmen, yürütmeye çalışıyoruz. 

Zafer ayının, tıpkı tarihimizde olduğu gibi, günü-
müzde de, milletimiz için her konuda zaferlere vesile 
olmasını diliyoruz. 

Bu sayımızda; 
Değerli Hocamız, Dr. Zekeriya Türkmen, “Başko-

mutan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Notların-
dan: Büyük Zafere Dair Değerlendirmeler” adlı makale-
sinde, ilk kez gün ışığına çıkan ve ilk kez dergimizde 
yayınlanan, belgeler ışığında Büyük Zaferi değerlen-
dirdi.

Milletçe acısını yaşadığımız İstanbul Depremlerinin 
Bilimsel Veriler Işığında Değerlendirmesini değerli hoca-
mız Prof. Dr. Fatma Ürekli, Halil Edhem Bey’in 1894 
Tarihli Deprem Risalesi üzerinden yaptı. 

Sevilen gazeteci Mustafa Kemal Sallı’nın “Atatürk 
ve Afganistan” adlı araştırması da mutlaka okunmaya 
değer. Prof. Dr. Okan Yeşilot hocamız “Borçalı Türkle-
rinin Sorunları”, Prof. Dr. Minehanım Nuriyeva “Deşt-i 
Kıpçak Çölü’nde Bir Türk Yurdu”, Prof. Dr. Ayşegül De-
mirhan Erdemir “Türk Tıp Tarihinde Tahıllarla Beslen-
me” başlıklı ciddi araştırmaları ile sizlerle olacak. 

Dr. Sabina Neimetzade Canaslan, “Balkanlarda 
Türk Kültürü ve Tiyatro Sanatının Gelişimi Üzerine”, 
Roza Kurban “İdil Ural Aydınları Teüfik Eydi (1941-
2001)”, Zafer Karatay “Kırım’ın İsimsiz Kahramanları”,  
Sedat Çolak “Türk Halı Sanatı ve Tülüce Halı”, Doç. Dr. 
Aybeniz Rahimova / Dr. Rübbabe Şirinova “Prof. Dr. 
Tahire Hasanzade” başlıklı konuları sizler için araştırdı. 

Tüm felaketlerden uzak, sağlıklı günlerde görüş-
mek dileğimizle.
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Son günlerde güpegündüz karakollarımıza, taburlarımıza, hatta ilçe merkezlerimizdeki 
kaymakamlık binalarına, sivil ve askerî lojmanlarımıza kamyonetlerle, otomobillerle gelinerek 
yapılan baskınlar... Gün geçmiyor ki baskına uğrayan karakollarda ve uzaktan kumandalarla 
patlatılan mayınlarla yollarda onlarca Mehmetçiğimiz şehit olmasın. Türk bayrağının tahrik un-
suru olarak görülüp toplandığı günleri görmek de varmış kaderde. Sanki Türkiye bir yangın yeri... 

Yangın yeri demişken: yanan okul, işyeri, gökdelen, büyük fabrikalar, tarlalar, ormanlar. Bir 
de bunlara son günlerde eklenen patlama neticesinde yangın çıkan cephanelik ve yanan yirmi beş 
can, yirmi beş Mehmet, yirmi beş Mehmet’imiz... 

Bütün bunlar Türkiye’nin yangın yerine döndüğü, alev alev yandığı zannını veriyor insana. 
Üstüne üstlük sel felaketlerinin silip süpürdüğü varlıklarımız, erozyonların darmadağın ettiği yol-
larımız, köprülerimiz, yağmur sonrası su baskınlarında, toplu konut projelerinde dere yatağına 
yapılan apartmanların bodrum katlarında Hakk’ın rahmetine kavuşan canlarımız... Türkiye’yi 
tam bir felaketler ülkesi gibi gösteriyor. 

Unutulmamalıdır ki, her işin başı da sonu da eğitimdir. Eğitim okuyan, düşünen, yorumla-
yan, eleştiren ve bunları ifade edebilen değer hükümlerine bağlı olan insanlar yetiştiren mukaddes 
bir iştir. Bu iradeyi gösterecek olan yüce Türk milletidir. Türk milletinin kaderi kendisinin koyduğu 
irade yönünde sonsuza kadar akıp gidecektir. 
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