Tarih
Türk Dünyası

Kültür Dergisi

Sevgili Okuyucular,
Acısı ile tatlısı ile bir yılı daha geride bıraktık. Vakıf olarak tabii ki amacımız her yıl daha büyük başarılara imza
atmak. Ama, içinde bulunduğumuz şartların buna ne kadar elvereceğini, günümüz şartlarında kestirmek maalesef
kestirmek güç. Her türlü zorluğa rağmen, siz değerli gönül
dostlarımızın destekleri ile, eğitim kurumlarımızdaki başarımızı sürdürmeye devam ettik. Lisemizden mezun olan
öğrencilerimiz çok iyi üniversitelere yerleşirken fakültelerimizden mezun olan öğrencilerimiz çok iyi mevkilerde
yerlerini alarak milletimize hizmete hazır bireyler oldular.
Her ne şart altında olursak olalım, hiçbir şekilde aksatmadan siz değerli okuyucularımızın hizmetinde olmaya
devam eden Türk Dünyası Tarih Kültür ve Türk Dünyası
Araştırmaları dergilerimiz çıkmaya devam etti. Maalesef
artan maliyetler sonucu kaçınılmaz bir şekilde uyguladığımıza fiyat artışlarından dolayı üzüntü duyuyoruz. Ama,
dergilerimizin nesillerimize intikali için siz değerli okuyucularımızın da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağına olan
güvenimizle dergilerimizi çıkarmaya devam edeceğiz. Bu
sebeble, abone bedellerindeki fiyat artışını hoş karşılayacağınıza yürekten inanıyoruz.
Tabii ki bu arada kitap yayınlarımıza da imkanlarımız ölçüsünde devam ettik. Yayınlarımızı www.tdavyayinlari.com
adresinden sipariş etmek suretiyle destek olabilirsiniz.
Yine tüm olumsuzluklara rağmen, Uluslararası Sosyal
Bilimler Kongremizi gerçekleştirdik. Her hafta düzenlemekte olduğumuz Süleymaniye Kürsüsü konuşmalarımızı
da da yeniden yapmaya başladık.

Salgının bir etkisi olarak, okulların çevrimiçi eğitim
yapması sebebiyle gençlerimiz maalesef çatımız altında
çok verimli geçen faaliyetlerini gerçekleştirme imkanı bulamadılar. İnşallah önümüzdeki günlerde bu eksikliği telafi
edecek çalışmalar gerçekleştireceklerine inanıyoruz.
Her zaman ifade ettiğimiz gibi, siz değerli gönül dostlarımızın destekleri ile milletimizin hizmetinde olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz.
Bu sayımızda; Zafer Karatay, Gözleve Han Camisi’ni;
Ergün Memedov, Elmas Yıldırım’ı; Gençlik Kollarımızın
değerli mensuplarından Nurdan Tuzlu, 16 Ocak Türkmen
Şehitleri Günü’nü, Dr. Hatice Kerimoğlu, Nikolay Nikolayeviç Karazin’i; Roza Kurban, Nekıy İsenbet’i; Prof. Dr. Minehanım T. Nuriyeva, Tarihi Türk Şehri Temiryuk’u, Turan
hocamızın değerli asistanı Doç. Dr. Gökmen Kılıçoğlu, 20
Ocak Katliamı’nı; Dr. Yusuf Gedikli, Kuzey Kafkasya’daki
Boy, Kabile ve Kavim Adları’nı, Prof. Dr. İsmet Türkmen,
Kıbrıs Meselesini, M. Kemal Sallı, Nazarbayev’i; Prof. Dr.
Ayşegül Demirhan, Türk Tıbbında Çamdan elde edilen
Drogları, sizler için büyük bir titizlikle araştırdılar. Yeliz
Şenyerli ise, Ayda Bir Söyleşi başlığı altında Enver Paşa’nın
Torunu Arzu Enver Eroğan’ı sizlerle buluşturdu.
Elbette tüm faaliyetlerimizin sizlerin sayesinde gerçekleştiğinin, desteklerinizle büyüdüğünün bilincindeyiz.
Yeni yıl Yüce Türk Milleti için hayırlara vesile olsun.
Tanrı Türk’ü Korusun!..
Közhan Yazgan

Bu millet, 20. asır boyunca gerçekten çok çile çekmiş, katliamlara uğramış, sürgünlere duçar olmuştur. Dünyada hiçbir millete yapılmamış zulümleri yaşamış, üzerinde atom denemeleri
yapılmış, tek bahtsız millettir.
Bu bahtsız milletin bahtını açmanın bir tek yolu vardır: Mutlak surette, Allah’ın emrettiği
gibi dil birliğine, fikir birliğine ve iş birliğine kavuşmaktır. Bundan başka asla yol yoktur.
Bu Türkçülük değildir.
Milliyetçilik değildir.
Kafatasçılık değildir.
Irkçılık değildir.
Bu akılcılıktır.

Levent, 26 Mayıs 2005

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

