
Eğitim faaliyetlerimizi tamamlayarak okullarımızın 
mezuniyet törenlerini gerçekleştirdik ve yoğun bir şe-
kilde, yeni eğitim öğretim yılının hazırlıklarına başla-
dık. Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisemizin 30. kuruluş 
yıldönümüne denk gelen mezuniyet törenimiz yüksek 
katılımla gerçekleşti. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bı-
rakmayan başta büyükelçimiz Cahit Bağcı ve eşi olmak 
üzere, tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimizi sunuyor, 
mezunlarımızın istikballerinin parlak olmasını diliyoruz. 

Diğer eğitim kurumlarımızın da mezuniyet törenleri 
gerçekleştirilerek, öğrencilerimiz yeni hayatlarına uğur-
landılar. Şansları ve bahtları açık olsun, vatana millete 
yarasınlar inşallah. 

Yayın faaliyetlerimizi de, artan fiyatlara rağmen de-
vam ettirmeye çalışıyoruz. Maalesef artık matbaalar bas-
kı anlaşmalarını, eskiden olduğu gibi yıllık yapmıyorlar. 
Ocak ayında yayınlanan sayımızla elinizde bulunan sa-
yının maliyeti arasında 4 kat fiyat farkı bulunmaktadır. 
Yani yıllık olarak almış olduğumuz abone bedeli ise, 
maalesef yılın sonuna doğru, hiçbir şekilde maliyeti 
karşılayamayacak duruma gelmektedir. Bununla birlikte 
dağıtım masrafları da aynı şekilde yükselmektedir. Bi-
zim her zaman olduğu gibi  sizlerden isteğimiz,  dergi-
lerimizi yaşatabilmek, nesillere intikal ettirebilmek için 
abone olmanız, abone bulmanız ve imkanınız var ise 
reklam desteği sağlamanızdır. Sizlerle varolduğumuzun 
bilincinde olarak,  bu isteğimizi her seferinde hatırlatma 
ihtiyacı duyuyoruz. 

Bu sayımızda sizlere yine dopdolu bir kaynak sun-
muş olmanın gururunu yaşıyoruz. 

Prof. Dr. Mustafa Aksoy, “Türkiye’deki Halı, Kilim  ve 
Etnoğrafya Eserlerindeki Damgaları Adlandırmak  Müm-
kün mü”; Prof. Dr. Minehanım T. Nuriyeva, “Volga Neh-
ri Üzerinde Kültürel Miras Ükek / Uvek Şehri”; Prof. Dr. 
Ayşegül Demirhan Erdemir, “Cumhuriyet Döneminde 
Tıbbı Gelişmelere Bir Bakış”; Prof. Dr. Sait Yılmaz, “Olası 
Bir Türk-Yunan Savaşı”, Doç. Dr. Serkan Kekevi, “F-Ti-
pi Örgüt/FETÖ Darbe Girişiminden Alınacak Dersler”;  
Dr. Yusuf Gedikli, “6. Yüzyılın İlk Yarısında, Doğu Roma 
Hizmetinde Bulunan Hun Olması Muhtemel Kişilerin 
Ad veya Sanları Üzerine”; Dr. Mayis Alizade, “Prof. Dr. 
Zekeriya Beyaz ile Söyleşi”; Hakan Yılmaz, “İstanbul’un 
Fethinin Gerçekleşme Şekli ve Açık Unutulan Kapı Mesele-
si-1”, Ekber Koşalı “Türk Halk Edebiyatının Dönemlerine 
Azerbaycan’dan Bir Bakış”; Ezgi Baran, “20. Yüzyıl Türk 
Edebiyatının Alp-Ozan’ı Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu”, 
Hüseyin Macit Yusuf, “1974 Kıbrıs Mutlu Barış Hareka-
tı”, Roza Kurban, “İdil Ural Aydınları / Gomer Sattarov” 
ve Metin Köse, “Türk Dünyası Kastamonu’da Buluştu” 
konularını sizler için araştırdı. 

Bu vesile ile Bayramınızı en iyi dileklerimizle kutlu-
yor, hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

Tanrı Türk’ü Korusun!..
Közhan Yazgan

Tarih
Türk Dünyası

Kültür Dergisi

Sevgili Okuyucular,

Türklerin iki uluğ başbuğu vardır; biri Bilge Kağan, diğeri Atatürk. 
Tarihte, yalnız iki başbuğumuz, kurdukları devlete “Türk” adını vermiştir. Yalnız bu iki başbuğumuz-

dur ki, sadece ve sadece Türk kültürüne dayanmak gerektiğini, bunun dışına çıkmanın yok olmak manasına 
geldiğini her sözleriyle taşlara işlemiş ve beynimizin içine kadar kazınacak şekilde, en sert ifadelerle bize 
duyurmuşlardır. 

Gene yalnız bu iki başbuğumuzdur ki, açları doyurmuş, çıplakları giydirmiş, yani sosyal devlet anlayışı-
na sahip Türk devlet felsefesine sadık kalarak devlet kurmuşlardır. 

Ne yazık ki başbuğlarımızın bu emirlerine Türk münevverleri Bilge Kağan zamanında Çin’e meylederek 
nasıl ihanet etmişlerse, daha sonraki devirlerde zaman zaman Fars’a, zaman zaman Arap’a, bugün de Ame-
rika’ya veya Batı’ya meylederek, aynı ihaneti aynı şiddetle işlemeye devam etmektedirler. 

Bu suçlu Türk münevverlerini yeni yetişen gençliğimiz, elbette ve mutlaka yola getirecektir. 
Onun için Atatürk’ün gerçek emirlerini yerine getiren müesseselerin çoğalmasını istiyoruz. 
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı olarak 20 Temmuz 1980’den beri Atatürk’ün emrini ifa ve icraya 

gayret ediyoruz. 
Türk milletinin istikbâli kendiliğinden parlak olmayacaktır. 21. asır kendiliğinden Türk asrı olmayacak-

tır. Ancak, Mustafa Kemal Atatürk’ün emir ve tavsiyelerini yerine getirmekle mümkün olacaktır. 

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