Hocamızı Anarken,
Sevgili Okuyucular,
epinizin çok iyi bildiği gibi Türk Dünyası
Araştırmaları Vakfı Turan Hocamızın bize
bıraktığı en önemli emanettir.
Hocamızın vefatından bu yana geçen son iki yılda,
bize bıraktığı emanetlerden Türk Dünyası Araştırmaları Dergimiz 35’inci, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergimiz de 27’inci yayın yılını doldurdu. Bunun yanında
pek çok kıymetli eser yayınlandı. Bakü Atatürk Lisemiz
23’üncü eğitim yılına başladı.
Geçtiğimiz Haziran ayının ilk günlerinde, Hocamızın da çok önem verdiği Türk Dünyası Çocuk
Şölenleri’nin 20’ncisini gerçekleştirdik. Türk coğrafyasının her noktasından 500’e yakın Türk çocuğumuzu
İstanbul’da misafir ettik. Onların muhteşem gösterilerini hep birlikte seyrettik. Hepsi Türk olduklarını ve
buranın da kendi vatanı olduklarını idrak ederek gözyaşları içinde ülkemizden dönerken, biz de hocamızın
bir vasiyetini daha yerine getirmiş olmanın kıvancını
yaşadık. Ve sonbaharın ilk günlerinde, Eylül ayı başlarında Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi’nin
12’ncisini Tataristan Cumhuriyeti’nin Başkenti Kazan’da gerçekleştirdik. Bu kongreye de Türk coğrafyasının her noktasından 300’ü aşkın ilim adamımız katıldı. Yine bu yıl Süleymaniye Kürsümüz 25 yaşına girdi.
Kürsümüzden 25 yılda toplam 800 toplantı-konuşma
gerçekleşti. Yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarımız faaliyetlerine kesintisiz devam etmektedir.
Tüm bu eserlerin temelleri, rahmetli hocamız Prof.
Dr. Turan Yazgan tarafından çok sağlam atılmış ve
kararlılıkla yürütülmüştür. Onun yokluğunda da, sizlerden aldığımız destekle yaşatıyoruz ve yaşatmaya
devam edeceğiz.
Hepinizin çok iyi bildiği gibi Hocamız, İsmail
Gaspıralı’nın ‘Dilde, Fikirde, İşte Birlik’ ülküsünü ve
ulu önder Atatürk’ün ‘Türk Birliğine İnanıyor ve Onu

H

Görüyorum’ sözlerini kendine bayrak edinmiş ve mücadelesini hep bu eksende yapmıştır. Hocamızın bizlere
vasiyeti ise Atatürk’ün gördüğü bu birliği her Türk’ün
muhakkak görmesidir.
Bizler de artık bu vasiyet için yaşıyoruz. Bu emaneti
hep birlikte Hocamızın ideallerinden taviz vermeden,
ilkelerinden sapmadan yaşatıyoruz ve yaşatmaya devam edeceğiz.
Vefatının ikinci yıldönümü münasebetiyle, Turan
Hocamızın Türk coğrafyasında açmış olduğu, Türk
Dünyası Bakü Atatürk Lisesi, Türk Dünyası Bakü İşletme Fakültesi, Kırgızistan Celalabad Prof. Dr. Turan
Yazgan Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Türk
Dünyası Celalabad İşletme Fakültelerimizde düzenlenen törenlerle andık. Pekçok vakıf-dernek, pek çok üniversite ve başta TRT, Bengü Türk Televizyonu ve Tek
Rumeli Televizyonu olmak üzere pekçok televizyonda
anma programları düzenlendi. Vakıf olarak İstanbul’da
düzenlenen Anma Programına başta, Azerbaycan, Macaristan, Kazakistan, Kerkük, Makedonya, Gagauzeli
olmak üzere, Türk Cumhuriyet ve topluluklarından gelen konuklarımız, Türkiye’den sevenleri ve gönül dostlarımız katıldı; ömrünü hizmetine adadığı Türk Milleti
böylece vefa duygusunu göstermiş oldu.
İnanıyoruz ki, Hocamızın yolu, tereddütsüz gidilmesi gereken yoldur ve Türk Milleti olarak, ancak bu
yoldan gidersek yeniden alnımız açık başımız dik olacaktır.
Vakıf yönetimi olarak Hocamızın vasiyetini yerine getirmek gayretimiz sonsuza dek devam edecektir.
Bu amaçla onun bize bıraktığı eserleri yaşatıyoruz ve
yaşatmaya devam edeceğiz. Bunu geçtiğimiz iki yılda
sizlerden aldığımız destekle başardık ebediyen, hep
birlikte başaracağımıza inancımız tamdır.
Tanrı Türkü Korusun.
Közhan Yazgan

Kuzey Irak ile ilgili meselelerimiz kördüğüm haline gelmiştir. Kuzey Irak, adeta bir mükâfat olarak,
peşkeş çekilen bir bölge durumundadır. Burada kullanılan siyasi teşkilatlanma adı daha kuzeyini hatırlatacak şekilde gözümüze batmaktadır.
Bu neyin mükâfatıdır?
Türkiye Cumhuriyetini güçsüz bırakmanın, ulaşması mümkün olan yere ulaşmasını engellemenin, böylece Ortadoğu’da iktisadi kritik kaynakların sömürülmesine engel olacak bir gücün bertaraf edilmesinin
mükâfatıdır. Benzeri bir mükâfat da Ermenilere verilmiştir.
Önce Zengezur Bölgesi, arkadan Karabağ ve Batı Azerbaycan toprakları.
Bu mükâfat da Türklerin Türklerle irtibatını kesmenin, Türk topraklarındaki iktisadi kaynakların
sömürülmesini engelleyecek bir gücün oluşmamasına yardımcı olmanın ve Allah’ın Türklere bahşettiği iktisadi kaynakların bundan sonra da sömürülmeye soyulmaya devam etmesine imkân hazırlamanın
mükâfatıdır. Bunlar doğrudur. En azından yüzyıldır devam eden sistemli ve kararlı politikaların meyveleridir. Bu meyveleri yemeyi bu politikaları uygulayanlar hak etmişlerdir.
Tanrı Türk’ü Korusun.
Prof. Dr. Turan Yazgan
Şehzadebaşı, 25 Ekim 2003
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