
Gerek milletimiz, gerek vakfımız gerekse insan-
lık olarak iyisiyle kötüsüyle bir yılı geride bırakıp  
yeni bir yıla,  yeni bir geleceğe adım atmış olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni yıl, Türk Dünyası için 
güzelliklere, başarılara ve hayırlara vesile olsun in-
şallah. 

Her zaman söylediğimiz gibi, dergilerimiz, ya-
yınlarımız siz değerli gönül dostlarımızın destekle-
riyle hayat bulacaktır. Yeni  yılda da desteğinizi artı-
rarak devam ettireceğinizi umuyoruz.

Bu sayımızda, sizleri yine yepyeni, yine birbirin-
den ilgi çekici ve yine çok değerli araştırmacılarımı-
zın eserlerinden oluşan dopdolu bir sayı ile başbaşa 
bırakmaktan mutluluk duyuyoruz. Prof. Dr. Ayşegül 
Demirhan Erdemir Hocamız Türk Tıp Tarihinin 
önemli meselerini  sizler için hazırladı. Cennet me-
kan Turan Yazgan hocamızın “27 Sene Askerlik Yapa-
nın Mesleği Olur mu?” başlıklı bir anısını paylaşarak, 
milletimize yapmış olduğu bir hizmetini, kendi ağ-
zından sizlere sunmakla ruhunu şad etmiş olabildik-
se ne mutlu bize. 

Her sayımızda, özü Türk olan ancak, irademiz 
dışında adları değiştirilmek zorunda kalan Türk 
şehirlerimizi tanımamıza vesile olan Minehanım 
T. Nuriyeva hocamız bu sayımızda sizin için Mişar 
şehrinin öyküsünü anlattı. Doç. Dr. Işıl Tuna Pınar, 
Milli Mücadelede Doğu Cephesi ve Gümrü Antlaşması, 
Dr. Tahir Kerim; Kırım’da Neşredilen Süreli Yayınla-
rın Misyonu, Dr. Yusuf Gedikli; Şine Usu Yazıtındaki 
Çığıltır Göl, Kasuy Irmak Adlarının Doğru Biçimleri 
Köken ve Anlamları, Sadi Bayram; II. Abdülhamit 
Mason Balosuna Yardımda Bulundu mu?, Roza Kur-
ban; İdil-Ural Aydınları, Zübeyde Korkmaz; Şirazlı 
Hafız’ın Gazellerinde Türk Yağması, Mehmet Töre 
Yıldırım; Tercüman’dan  Hariciye Haberleri, Mehmet 
Kanlı; Hint Müslümanı İngiliz Casusu Mustafa Sagir 
ve Ekber Koşalı; Har-ı Bülbül adlı yazılarını sizler 
için büyük bir titizlikle hazırladılar. 

Yeni yıl da, bütün Türk coğrafyasındaki Türkle-
rin layık oldukları şekilde yaşamalarını, hakimiyetle-
rinin artarak daim olmasını diliyoruz. 

Tanrı Türk’ü Korusun!.. 
Közhan Yazgan 

Tarih
Türk Dünyası

Kültür Dergisi

Sevgili Okuyucular,

Yeni bin yılda bütün iki yüz elli milyonluk Türk milletine mutluluk, refah ve sağlık dili-
yoruz.

On yıl, yirmi yıl, elli yıl, yüzyıl gibi uzun zamanları hedef alan ve ülkeleri yönetmekle 
değil, yüce Türk milletini birleştirmek, birliğin doğuracağı güçle “sözü geçen, kılıcı kesen”, 
zengin, huzurlu bir millet haline getirmekle ilgili bir politikadır bizim politikamız.

İstiyoruz ki, Türk Dünyası’nın her yerindeki Türk topluluklarını Türkler idare etsin. Türk 
coğrafyasının bütün iktisadi kaynaklarını Türkler kendileri için kullansınlar.

Türk kültürü kökünden koparılmadan geliştirilsin.
Türk dili, eğitimde her yerde kayıtsız şartsız tek eğitim dili olarak şerefli yerini alsın ve 

Türkçe bütün Türk Dünyası’nın ortak edebî dili olarak gelişsin.
Türkiye Türkçesinin alfabesi her dilin olduğu gibi Türkçenin de tek alfabesi olarak bütün 

Türkler arasında resmen kabul görsün.
Çocuklarımız tarih şuuruna sahip olsun ve devlet, bayrak, vatan, dil, din gibi mukaddes 

değerlerimizin şaşmaz ve yılmaz bekçisi olsun.

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