
Ekim ayı içinde, 2003 yılında vakfımızın öncülüğünde 
Kırgızistan Celalabat’taki Türk Dünyası İşletme Fakültemizde 
başlatılan Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kong-
resi (UTDSBK)’ni Manas Üniversitesinin ev sahipliğinde 
gerçekleştirdik. Üç gün süren ve Türk Dünyası’yla ilgili çeşitli 
alanlarda, birbirinden değerli bilim insanlarının iştirak ettiği 
14 oturumla devam eden kongre başarı ile sonuçlandı. Ev sa-
hipliğini üstlenerek, Türk misafirperverliğini dorukta yaşatan 
ve kusursuz bir kongrenin gerçekleşmesine vesile olan Manas 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan başta olmak 
üzere tüm üniversite çalışanları  ve tüm kongre kurulu üyeleri-
ne teşekkürlerimi sunuyorum. 

Vakfımızın eğitim öğretim faaliyetleri dergimizin “Vakfı-
mızdan Haberler” bölümünde siz değerli gönül dostlarımıza 
mümkün olduğunca özetlenerek sunulmaktadır.  

19 Kasım günü, saat 14.00 de, vakfımızın Kurucu Genel 
Başkanı Prof. Dr. Turan Yazgan hocamızı, 41 yıl görev yaptığı 
İ.Ü. Cemil Bilsel Konferans salonunda anacağız. 

Her sayımızda ifade ettiğimiz gibi, vakfımızın faaliyetle-
rini aksatmadan yürütebilmesi, her biri hazine değerindeki 
dergilerimizin nesillere intikali, siz değerli gönül dostları-
mızın destekleri ile olacaktır.  Abone olmak, abone bulmak, 
yayınlarımızı satın almak veya dergilerimize reklam vermek, 
reklam bulmak suretiyle desteklerinizi esirgemeyeceğinize 
inanıyoruz. 

Bu sayımızda, Doç. Dr. Işıl Tuna Pınar, Ulu önderimiz 
Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışını “Milli Yas” 
başlığıyla yazdı. Yine hüzünlü bir Kasım gününde ebediyete 
uğurladığımız  Prof. Dr. Turan Yazgan hocamızın, ideallerini 
ve gerçekleştirebildiklerini “Türk Dünyasının Bilge Önder Ho-

cası Turan Yazgan” başlığı altında sunmaya çalıştım. Turan 
Yazgan, çağımızda, yüksek nitelikli bilimsel kişiliği, fikirleri, 
görüşleri ve bunların somutlaşmış şekli olan eserleriyle, ya-
şadığı dönemde olduğu gibi, sonrasında da Türk Dünyası’nı 
“dilde, fikirde, işte birlik” ülküsü yolunda aydınlatmaya ve yol 
göstermeye devam edecektir. O, düşünce ve hayallerini büyük 
ölçüde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayarak hayata veda 
etti. Gerçekleştiremediklerini ölesiye, bitesiye çalışarak ger-
çekleştirmek ise, bizlere vasiyeti idi. Yolunda kararlı adımlarla 
yürümeye devam edeceğiz. Ruhu şad, durağı cennet olsun. 

Kıymetli hocamız Prof. Dr. Saadettin Yağmur Gömeç;  
“Doğu Moğolistan’daki Türklere Ait Aile Mezarları”, Prof. Dr. 
Mustafa Aksoy; “Tokat Gezi Notları ve Etnografya Eserlerinden 
Örnekler”, Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir; “Türk Tıp Ta-
rihinde Sıtma Hastalığının Tedavisi Üzerine Çalışmalar”, Prof. 
Dr. Minehanım T. Nuriyeva; “Merkezi Rusya’da Türkçe Olarak 
Adlandırılmış Şehir Karaçev”. Nail Tan; “Hayalî Metin Özlen 
Hayal Perdesini mi Kapadı?” Dr. Yusuf Gedikli “Tuna Bulgar 
Türklerinde Moğulca Unsurlar ve Sözcükler”, Roza Kurban; 
“İdil Ural Aydınları Doğumunun 135. Yılında Tiyatrocu Yönet-
men ve Kerim Tinçurin (1887-1938)”, Ahmet Orhan; “Öğret-
menlik Mesleği ve Türk Eğitim Tarihinde Öğretmenler”, Metin 
Köse; “20. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi”, 
Yeliz Şenyerli; “Ayda Bir Söyleşi: Gökhan Güler” başlıklı araştır-
ma ve incelemelerini siz değerli okuyucularımız için titizlikle 
hazırladılar. Değerli araştırmaları için kendilerine sonsuz te-
şekkürlerimizi sunuyoruz.

Tanrı Türk’ü Korusun!.. 
Közhan Yazgan 
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Sevgili Okuyucular,

“Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” diyen Atatürk çok güzel söylemiştir. Türklerin geleceği elbette 
öğretmenlerin elindedir.

...Atatürk’ün öğretmeni çok itibarlı bir öğretmendir. Ata türk’ün öğretmenine saygı duymayan hiçbir vatanda-
şımız yok tur. Atatürk’ün öğretmeninin her gittiği yerde halk ayağa kalkar. Atatürk öğretmene bu itibarı verdi, ona 
bu şerefi kazandırdı ki, onun yetiştirdiği gençler uzun süre Türkiye’yi ayakta tuttular. Türkiye’yi namerde muhtaç 
etmediler.

Öğretmenlik mesleği itibarını kaybettikten sonra Türkiye’de düşüş başladı. Düşüş ekonomik düşüş olsa, çok 
önemli değildir. Onu çok kolay kazanabilirsiniz. Bu düşüş, ahlaki düşüştür. Türk geleneklerinin, göreneklerinin yok 
edilmesidir. Türk kültürünün katledilmesidir. Türk kültürünün okullardan kovulmasıdır. Asıl düşüş budur.

... Öğretmenler ahlakın aşılayıcısıdır. Erdemli olmayı benimse tendir.

... Öğretmenin fonksiyonu, artık bilgiyi vasıta yaparak, vatana, millete, devlete yarayışlı, bayrağına saygılı ne-
siller yetiştirmek tir. Köküne bağlı, soyunun ahlakıyla ahlaklanmış, düşünen, arayan, bulan, çözen, tahlil ve sentez 
yapan, araştıran, konuşan, tartışan insanlar yetiştirmektir. ...İstikbali düşünüyorsanız önce okul ve öğretmen, sonra 
ikti sadi kalkınma gelmelidir.

Öğretmene, kendi asli vazifesi olan ahlaklı nesiller yetiştir mesinde, ona en büyük imkânları bahşetmek, yar-
dımcı olmak gerekir.

Öğretmene saygılı olmak, baş üstünde tutmak gerekir.
Öğretmen geçerken gerçekten ayağa kalkmak gerekir.
Şimdiki nesil içinde öğretmeninden bu şekilde ahlak almış insanlar elbette pek çoktur. Olmasa Türkiye çok 

daha kötü olur du.
Öğretmeni yetiştirmede hem metot, hem kaynak meselemizi mutlaka çözmeliyiz.

Tanrı Türkü Korusun!
Prof. Dr. Turan Yazgan 
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