Turan Kurultayı ve Sami Ağabeyimiz
Sevgili Okuyucular,

Ö

nümüzdeki günlerde Macaristan’da Macar
Turan Vakfı tarafından düzenlenecek olan
4. Turan Kurultayı’na vakıf olarak büyük
bir heyetle iştirak edeceğiz. Bilindiği gibi, Türk boylarının birbiriyle kaynaşmasını amaçlayan bu kurultay, dünyanın en büyük gelenek kutlaması olarak kabul
ediliyor ve Türk coğrafyasının her noktasından çok
geniş katılımla gerçekleşiyor.
“Bizler de Atilla’nın torunlarıyız” diyen Macar
kardeşlerimizin önderliğinde düzenlenen kurultay, bu
yıl, Kırım’dan, Doğu Türkistan’dan, Irak’tan, Musul,
Kerkük’ten, Suriye’den gelen ve hepimizi derinden yaralayan hadiselerin gölgesinde gerçekleşecek.
Türk coğrafyasının değişik bölgelerinde yapılan bu
tür kurultaylar, kongreler, kutlamalar Türklere karşı
uygulanan katliam, sömürü ve soygunun son bulmasında çok önemli roller oynamaktadır… Kendi kanımızdan, kendi canımızdan olan kardeşlerimiz bu tür
etkinliklerde tanışmakta, kaynaşmakta, birlik olmakta,
milletimize karşı uygulanan katliamlar, sömürülere
karşı dimdik ayakta durmaktadır.
Sevgili Okuyucular,
Sami Yavrucuk Ağabeyimizin vefat haberi de hepimizi derinden üzdü… Aksakalımız Sami Yavrucuk tüm
hayatını Türklük davasına adamış bir büyüğümüzdü.
Çok arzuladığı halde Turan Kurultayı’na bizimle katılmasına ömrü vefa etmedi.
Onun hayat hikâyesi aslında son dönemlerde birbiri ardına kaybettiğimiz ağabeylerimizden hiç farklı değildir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında fakir bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak doğan Sami Ağabey’imiz kendini

okutan, makam, mevki sahibi yapan, devletine ve milletine kendini sürekli borçlu hissetmiştir. Atatürk’ün
öğretmenleri ona da vatan, millet sevgisini, Türklük
şuurunu çok iyi aşılamışlardır.
Sami Ağabeyimiz de Türklüğüyle gurur duymuş,
geldiği her görevde Türk Milleti’nin menfaatlerini en
üstte tutmuş, vatanının, milletinin dertlerinden başka
dert tanımamış, kendi sıkıntılarını, dertlerini hiçe sayarak milletinin meseleleriyle yatıp kalkmıştır.
Bütün Türk Milliyetçileri gibi o da, kendisine ve arkadaşlarına yapılan haksızlıklara, zulümlere karşı bir
ömür mücadele etmiştir.
Kendi vatanında, en değerli varlığı olan Türklüğünü, bir ömür boyu savunmak zorunda kalmak ise Sami
Ağabeyimizi de hep üzmüştür. Ama o, konu Türklük
olunca yılmadan, yorulmadan, eğilmeden, bükülmeden hep en ön safta savaşmıştır.
Sami Ağabeyimiz, Vakfımızın gerçek bir dostuydu.
İlerleyen yaşına rağmen tüm faaliyetlerimizde en önde
yer alır, İstiklal Marşı’mızı en gür şekilde okurdu. Cumartesi günleri Vakfımıza erkenden gelir, varlığıyla,
güler yüzüyle hepimize moral verirdi. Her zaman bizi
destekler, yapmaya çalıştıklarımızı kendine has üslubuyla sürekli takdir ederdi. Her zaman çok saygılı,
kibar ve son derece şıktı. Atatürk devrinin yetiştirdiği
örnek insan, gerçek bir beyefendiydi…
Tüm Vakıf çevresi ve onu tanıyan herkes Sami Ağabeyimizi çok severdi. Onun ölüm haberi hepimizi derinden sarstı. Allah gani gani rahmet eylesin, yattığı
yer nurla dolsun…
Tanrı Türk’ü Korusun.
Közhan Yazgan

...
Devlet millet içindir. Gücünü millete saygısından alır.
Adaletten alır.
Her şey milletle beraber ve millet için yapılmalıdır.
Milletin değerlerine aykırı her şey düzeltilmelidir. İktisadi ve sosyal kanunların gücünün
devletin gücünden üstün olduğu unutulmamalıdır.
Her şahıs nasıl farklı ise, her milletin de üst kimliği farklıdır. Üst kimliği alt kimliklere feda
etmek, hiçbir millî devlette görülmüş değildir.
Tanrı Türk’ü Korusun.
Prof. Dr. Turan Yazgan
Şehzadebaşı, 25 Mart 2005
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