Hocamızı Anarken...
mil Kırımoğlu’na takdim etmek için bir prog22 Kasım 2012’de Hakk’a uğurladığımız Tu- ram düzenledik. Bu program için de şimdiden
ran Hocamızı Vakıf olarak, vefatının birinci yı- çok yoğun bir ilgi var.
lında Şehzadebaşı Camisi’nde mevlit ve takiben
Bunlar vakfımız çatısı altında gerçekleştiride Süleymaniye Kürsüsü’nde Gençlik Kolları- len etkinlikler. Bunların dışında bizi ziyadesiyle
mızın düzenlediği “Gençlerin Gözüyle Turan memnun eden, Türk Coğrafyasının değişik nokYazgan” konulu bir program ile andık.
talarında birbirinden bağımsız olarak çeşitli
Her iki programa da çok yüksek bir katılım faaliyetlerle Turan Yazgan’ın anılması oldu.
Sevgili Okuyucular

oldu.

Hocamızın vefatının birinci yılı bize, HocaHocamız anısına çıkarmayı planladığımız mızın ismi, fikirleri, idealleri ve eserleri etrafınarmağan sayı için de, beklentilerimizin çok üze- da kenetlenildiğini göstermesi bakımından çok
önemliydi.
rinde bir ilgiyle karşılaştık.

Bütün bu gelişmeler bize, hocamızın yolunun
Hocamızın fikirlerini, ideallerini kendilerine
bayrak edinen dost ve talebeleri, büyük bir vefa gidilmesi gereken yol olduğunu ve Türk Milleti
örneği göstererek Hocamıza çok kıymetli yazı- olarak bizim de bu yoldan gitmek zorunda olduğumuzu bir kez daha hatırlattı.
lar armağan ettiler.
Ancak bu yoldan gidersek “dilde, fikirde, işte
Bir cilt olarak planlanan armağan sayı, 1700
sayfalık dev bir külliyat oldu. Turan Yazgan Üç- birlik” sağlanacak ve Yüce Atatürk’ün inandığı
lemesi adıyla üç cilt olarak yayınlamaya karar ve görmek istediği Türk Birliği gerçekleşecektir.
verdiğimiz bu eserin ilk iki cildini geçtiğimiz aylarda neşrettik.

7 Aralık 2013 tarihinde Hocamızı anmak ve
onun adına verilecek 1. Turan Yazgan Ödülü’nü
Kırım Türkleri’nin efsanevi lideri Mustafa Ce-

Tanrı Türkü Korusun.
Közhan Yazgan

Dış ve iç güçlerin Türkiye’yi parçalamaya ve anarşinin hortlatılmasına dönük bütün
emellerini kursaklarında bırakmak için, Türkiye’nin siyasî ve iktisadî olarak başarması gereken
pek çok iş vardır.
Türkiye’nin güçlü bir iç bünyeye sahip olması için, iktidar-muhalefet ayrımı yapmaksızın
kesin bir tavır sergilemesine ihtiyaç vardır.
Türkiye’de yaşayan ve asırlardır tasada ve sevinçte ortak yaşamış milletin adı Türk
Milleti’dir.
Türkiye’nin Lozan’da kabul edilmiş üç azınlığın dışında azınlığı yoktur. Kandırılıp
dağa çıkarılan ve şehirlere salınan teröristlerle bunların iş birlikçileri, bu milletin bir kaşık
suda boğabileceği güç olmaktan ileri gidemezler. Bu teröristlerin Türkiye’ye verdiklerini
zannettikleri zararlar, aslında kendilerine ve istikballerinedir.
Türkiye’yi bölmek, dünyada hiçbir gücün asla ve kesin olarak başaramayacağı bir hayaldir.
Şehzadebaşı, 25 Aralık 2004.
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