
Yeni eğitim öğretim yılına hazırlık çalışmaları ile ge-
çirdiğimiz yaz dönemi nihayet bitti. Yeni döneme Türk 
Milleti’ne hizmet amacıyla çalışmalarımıza başladık. 

Eğitim öğretim kurumlarımızı 5 Eylül’den itibaren 
kademeli olarak açılıyor. Tüm öğrencilerimize, öğret-
menlerimize ve velilerimize başarılar diliyoruz. 

Vakıf merkezimizin faaliyetleri de Eylül itibariyle 
başlamış olacak. Yayın faaliyetlerimiz imkanlarımız öl-
çüsünde devam ediyor. Diğer sosyal etkinliklerimiz de 
önümüzdeki günlerde başlayacak. 

12-14 Ağustos tarihlerinde Macaristan’da gerçek-
leşen Turan Kurultayı’na katıldık. Türk Dünyası adına 
çok önemli kararlar alınmasından gurur ve mutluluk 
duyduk. Hemen akabinde Uluslararası Türk Akademisi 
ile Moğolistan Bilimler Akademisi’nin ortak çalışmala-
rı sonucu Moğolistan’ın Arkhangeri Bölgesi Nomgon 
Ovası’nda Göktürk Kağanlığı’nı yeniden canlandıran, 
Kültiğin ve Bilge Kağan’ın babası, II. Göktürk Devle-
ti’nin kurucusu İlteriş Kağan’a ait külliyenin bulunma-
sıyla gururumuz taçlandı. Türk tarihi açısından büyük 
önem arzeden ve amacına ulaşan bu eşsiz çalışma için 
başta Prof. Dr. Darhan Kıdırali Bey olmak üzere Ulusla-
rarası Moğolistan Bilimler Akademisi’nin değerli Başka-
nı ve akademisyenlerine ve Uluslararası Türk Akademisi 

çalışanlarına bu çalışmaları için Türk milleti olarak şük-
ranlarımızı sunuyoruz. 

Dergimizin bu sayısında Gazeteci Kemal Sallı’nın 
bu konu ile ilgili geniş haberini okuyacaksınız. Ayrıca 
Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir’in “Türk Tıbbı’n-
da Önemli Droglar”, Prof. Dr. Minehanım Nuriyeva’nın 
“Bayındırlardan Kalan İzler”, Dr. Zekeriya Türkmen’in 
“Azerbaycan Elçisi İbrahim Abilov’un Türkiye’deki Faaliyet-
lerine Dair Bir Değerlendirme -2”, Dr. Mürselin Güney’in 
“İzmir ve Akabe’nin Kader Birliği”, Dr. Yusuf Gedikli’nin 
“5. Yüzyıl Sonunda Aslarda Saptanan Türkçe Unvanlar”, 
Roza Kurban’ın “İdil-Ural Aydınları: Fazıl Tuykin”, Nail 
Nabiullin’in “Cumhuriyet’in Unutulmuş Kahramanları”, 
Fatih Orta’nın “Moğol İran’ında Kağıt Para Krizi”, Nuret-
tin Eyibil’in “Molla Nasreddin Dergisi’nin Geri Kalmışlık 
ve Cehalatle Mücadeleleri” ve Yeliz Şenyerli’nin “Doç. Dr. 
Shurubu Kayhan ile Ropörtajı” siz değerli okuyucuları-
mızın istifadesine sunulmak üzere büyük bir titizlikle 
hazırlandı. 

Sizlerle varolduğumuzun bilince olarak, her zaman 
olduğu gibi dergimize desteğinizi bekliyoruz. 

Tanrı Türk’ü Korusun!.. 
Közhan Yazgan 
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Türk Dünyası

Kültür Dergisi

Sevgili Okuyucular,

Alfabe birliği bizce her şeyin temeli olarak kabul edilmesi gerektiği halde, sadece alfabe değişikliği olarak gö-
rülmekte ve gerçekleşse bile ne yazık ki, 80 çeşit Kiril alfabesi yerine, 30 çeşit Latin alfabesi ortaya çıkacak! Bu bize 
maliyetten başka hiçbir şey getirmez! İsterseniz “hakan” kelimesini Azerbaycan nasıl yazıyor, Türkmenistan nasıl 
yazıyor, Özbekistan nasıl yazıyor bir bakınız! Kırgızistan nasıl yazacak, Kazakistan nasıl yazacak o da ayrı bir 
mesele!

Fikir birliği adına, hangi konuda birlik sağladığımızı ise, hiç sormaya gerek yok! Azerbaycan işgal edildi, Kıb-
rıs, Yunan’a peşkeş çekilmek isteniyor, Doğu Türkistan’da kardeşlerimiz zulüm altında inliyor, İran’da 34 milyon 
Türk, insan haklarından mahrum, Türklerin toprakları üstünde Irak’ta devlet kuruluyor. Suriye’de Türklerin ne 
oldukları bilinmiyor, Kosova’da her soyun insan hakkı çiğnenirken, asıl hakları çiğnenenlerin Türkler olduğunu 
zikreden bile yok!... Hangi meselemize karşı müşterek bir fikir geliştirildi, müşterek bir ses çıkarıldı? Bütün bu 
meselelerde müşterek sesi bırakın, çatlak sesler çıkarıldı!

İşbirliği adına yaptığımız taahhüt işleri ve ithalat-ihracat ise, hacim olarak ABD veya herhangi Avrupa 
ülkesiyle mukayese edilebilir ölçekte! Taahhüt işlerini çıkarırsanız durumun ne kadar komik olduğunu daha iyi 
görürsünüz. Ayrıca buna iş birliği değil ticaret denir. Bizim bu bakımdan Yunanistan’dan, Almanya’dan farklı ol-
mamız gerekir. Türk Dünyası’nın Türkiye’dekiler dahil, hiçbir iktisadî kaynağının, hiçbir ülkeye peşkeş çekilmemesi 
gerekirken, hâlâ Bakü-Ceyhan tartışılıyor, hâlâ bütün yollar Moskova’ya çıkıyor, hâlâ İran-Ermenistan iş birliği 
menfaatlerimizi baltalıyor ve hâlâ devletimiz ve Türk sermayesi ile kurulan okullar İngilizce eğitim yaparak, Rus-
çanın yerine İngilizceyi geçirmeye bütün güçleriyle çalışıyorlar ve Türklere göre, Türklerle beraber, Türkler için kul-
lanılması gereken kaynaklar, Türkler oradan çıkarılarak, doğrudan başkaları tarafından kullanılır hale getirilecek!

Türk Dünyası ile ilgili yeni bir yapı ve yeni bir politika gereklidir. Bu sahada harcadığımız her liranın, al-
ternatif sahalardaki verimliliği veya başka metotlarla harcanmasının verimliliği hesaplanmalıdır. Harcamaların 
azlığından çok, metot hataları ve kullanım yerleriyle ilgili hatalardan bahsetmek daha doğrudur! Kısacası, bu 
kadar emek ve harcamadan sonra çok daha fazla mesafe almamız gerekirdi! Aldığımız mesafeyi edebiyatla değil, 
sosyal ve iktisadî neticeleriyle ölçmeliyiz!

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