Tarih
Türk Dünyası

Kültür Dergisi

Sevgili Okuyucular,
Vakfımızın eğitim kültür faaliyetleri devam ediyor. Devam eden eğitim kurumlarımızda yıl sonu
hazırlıkları devam ediyor. Lisemizin kuruluşunun
30. yılı kutlamaları ile birlikte yapılacak olan mezuniyet törenimizi önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Kaliteli eğitimi ilke edinen lisemizden mezun olan öğrencilerimizin tamamına yakınının en
kaliteli üniversiteleri kazanmış olmaları her zaman
gururumuz olmuştur. Fakültelerimizde final sınavlarını yapıp, mezunlarını en iyi kurumlarda söz sahibi
olmaya hazırlamanın gururunu yaşıyor. Öğrencilerimizin ve eğitim ordumuzunu başarılarını önümüzdeki sayılarımızda sizlerle paylaşacağız.
Bu arada yayın faaliyetlerimizde sizlerin takdirlerinden güç olarak devam ediyor.
20. sini Kırgızistan Manas Üniversitesi’nin ev
sahipliğinde gerçekleştireceğimiz Uluslararası Türk
Dünyası Sosyal Bilimler kongremizin hazırlık çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.
Tarih dergimizin bu sayısını da sizler için büyük
bir titizlikle hazırladık.

Prof. Dr. Sait Yılmaz hocamız “Rusya-Ukrayna
Savaşı ve Türk Dünyası”, Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir “Türk Tıp Tarihinde Sağlık Bakanlığının
Kuruluşu ve Gelişimi”, Prof. Dr. Minehanım Nuriyeva Tekleli “Nehirler Üzerindeki Antik Şehir: Jeti Su”,
Prof. Dr. Ahmet Taşağıl - Adil Yılmaz “Yalova Geyiktepe’deki Bir Heykel”, Dr. Öğretim Üyesi Zekeriye
Türkmen “İzmir’in İşgali ve Yunan Vahşeti Üzerine
İstanbul’da Düzenlenen İşgali Protesto Mitingleri”,
Dr. Yusuf Gedikli “Kırım Hunlarında 6. Yüzyılın İlk
Yarısında Kaydedilen Gród, Jârôks, Mouágeris Sanlarının Çözümü”, M. Kemal Sallı “Tokayev ve Yeni Kazakistan”, Roza Kurban “İdil Ural Aydanları- Gaziz
Gobeydullin”, Dr. Ayça Özer Demirli “Dolmabahçe
Sarayı”, Yeliz Şenyerli “Prof. Dr. Emin Özbaş ile Söyleşi”sini sizleri için büyük bir titizlikle hazırladılar.
Okuyucuların büyük takdirle takip ettiğimiz dergimizin nesillere intikalini sağlamak amacıyla emeklerini esirgemeyen tüm yazarlarımıza ve siz değerli
okuyucularımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Tanrı Türk’ü Korusun!..
Közhan Yazgan

Yeniden fert başına gelir geriye gitti. Bir türlü bu sınavı geçemedik. Halkımıza aşağılık duygusu bu yolla aşılanmakta ve az gelişmiş halk damgası milletimizin fertlerinin her hücresine yerleştirilmeye çalışılmaktadır.
Bu tedbirlere başvurulurken İstiklal Harbi seferberliğinden de söz edilmekte, fedakârlığa alışık olduğumuz belirtilmekte ve bu yüzden de övülmekteyiz!
Sivas Kongresi’nde bu devletin gelirinin borçlarından ve mecburi harçlarından çok az olduğu
gerekçesiyle manda isteyenlere karşı; “Manda ile İstiklal zıttır, bu milletin manevî gücünü de gelir
hanesine yazmak gerekir.” diyenler vardı.
Bunlar Mustafa Kemal safında yer aldılar.
Mustafa Kemal seferberliği borçları artırarak, bağımlılığı artırmak için değil, tam aksine kurtulmak için başlattı!
Borçlarımızı da ödeyip imtiyazlı ve yabancı şirketleri millileştirdi.
Dün bunu alkışlayanlar, bugün borçlanmayı ve yabancı sermayeyi kayıtsız şartsız alkışlıyorlar. Dün “Köprüye hayır!” diyenler, bugün “Yabancı yapsın da ne yaparsa yapsın.” diyorlar! Dün
devletçiliği ve devlet işletmelerini Atatürkçülükle özdeşleştirip müdafaa edenler, bugün “Bunlar
satılsın da kime satılırsa satılsın, kaça satılırsa satılsın.” diyorlar!..
Tanrı Türk’ü Korusun!.
Prof. Dr. Turan Yazgan
Şehzadebaşı, Nisan 2001

