
Eğitim öğretim yılının sonuna yaklaştığımız bu gün-
lerde, kurumlarımızda yıl sonu çalışmaları yoğun bir şe-
kilde devam ediyor. 

Türk Dünyası Tarih Kültür (Aylık) ve Türk Dünyası 
Araştırmaları (2 aylık) dergilerimizi aksatmadan siz de-
ğerli okuyucularımızın istifadesine sunmaya devam edi-
yoruz. 

Şöyle bir baktığımızda Mayıs ayının, dünyanın dört 
bir yanına dağılmış Türklerin kaderinde  çok önemli  ha-
diselere sahne olduğunu görüyoruz. Bu hadiseler, kimi 
zaman milletimizin fertlerini, yok olma noktasına geti-
rirken, kimi zaman varoluşlarına sebep olmuştur. Mesela, 
İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali, İstanbul’un Fethi, 
Atatürk’ün ülkenin kaderi üzerine çok cesur bir karar 
alarak Samsun’a çıkması, Türkçülüğün ve Türklük şuu-
runun mücadelesi 3 Mayıs Olayları, Kırım Türkleri’nin 
yurtlarından sürgün edilmesi, Mehmet Emin Resulza-
de’nin kısa ömürlü de olsa, Azerbaycan Cumhuriyeti’ni 
kurması.... ve tabii bu satırlara sığdıramayacağımız pek 
çok mücadele, pek çok haksızlık, pek çok mağduriyet, 
pek çok zafer. 

Çok kıymetli araştırmacılarımız, Dr. Öğretim Üyesi 
Zekeriya Türkmen, Kara Bir Gün 15 Mayıs 1919 İzmir’in 
İşgali ve Yunan Vahşetini; Zafer Karatay, Kırım’da İşgaller 
ve Bitmeyen Sürgünleri; Hakan Yılmaz, İstanbul’un Fethi-
ni Müjdeleyen  Hadisle İlgili Asılsız İddiaları; Doç. Dr. Işıl 

Tuna Pınar, Milli Mücadelenin İlk Adımı 19 Mayıs 1919’u; 
Prof. Dr. Sebahattin Şimşir, Mehmet Emin Resulzade’nin 
Mücadele Yolu’nu, Dr. Sakin Öner, Türkçülük Tarihinde 3 
Mayıs 1944 Olayları’nı; Prof. Dr. Mehmet Metin Karaörs, 
Türk Dil Bayramı’nı; yaşanan bu tarihi hadiseleri, unut-
mamamız ve ders çıkarmamız amacıyla, siz değerli  oku-
yucularımızın istifadesine bir kez daha sunuyorlar.  

Türk Kültürü açısından abide çalışmalar olduğuna 
inandığımız, Moğolistan ve Altaylardan Türkiye’ye Gelen 
Kaz Ayağı Motifi’ni, Prof. Dr. Mustafa Aksoy; Gürcistan’da 
Tarihi Bir Şehir Kutas/Kutaisi’yi, Prof. Dr. Minehanım T. 
Nuriyeva; Basmılların ve Turfan (Koçu) Uygurlarının İdi-
Kut, Idık-Kut, Iduk-Kut Unvanını, Dr. Yusuf Gedikli; sizler 
için araştırdı. 

Her zaman ifade ettiğimiz gibi, biz büyük bir aile-
yiz. Akademisyenlerimizin ve araştırmacılarımızın son 
derece ciddi eserleri ve siz değerli okuyucularımızın bu 
eserlere teveccühü ile var olduğumuzun bilincindeyiz. 
Birliğimiz dirliğimiz daim olsun inşallah. 

Bu vesileyle, bayramınızı en iyi dileklerimizle kutlu-
yor, Yüce Türk milleti için hayırlara vesile olmasını dili-
yoruz. 

Ne mutlu Türküm Diyene.
Tanrı Türk’ü Korusun!..
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Sevgili Okuyucular,

Çocuklarımıza Türklüklerini öğretmek, örf ve âdetlerini devamlı hatırlatmak, yaşatmalarını 
sağlamak, onları başka milletlerin karşısında dimdik ayakta tutmak zorundayız. Hiçbir millet-
ten üstün değilizdir ama bizden üstün olduğunu iddia eden hangi millet varsa en az onun kadar 
üstünüz. 

Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 
Bu ırkçılık değil; kendi soyumuza da saygımız, sevgimizdir. Türk milletinden üstün millet 

yoktur. Türk milleti de diğer milletlerden daha üstün değildir. 
Bu son derece akılcı, makul ve Allah’ın emirlerine uygun bir hükümdür. Atatürk, “Ne mutlu 

Türk’üm diyene” şeklindeki vecizesiyle “dilde, fikirde, işte birlik” gerekliliğini sadece tasdik etmekle 
kalmamış, bu fikre inancını ifade etmiştir. 

Türk Dünyası’nın her yerinde bu inanca sadık milyonlarca Türk yaşıyor. Mesele bunları bir-
leştirip Türk milletini, Allah’ın başta yarattığı gibi, tek millet haline getirmektir. 

Allah’ın iradesine saygı göstererek ırkçılığa meyletmeden; birleşerek, sömürüden ve soygun-
dan kurtulmak, başı dik alnı açık bir millet halinde yaşamayı başarmak, ancak Atatürk’ün baş-
lattığı Türkçü eğitimle nesillerimizi yetiştirmekle mümkün olacaktır. 

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