Vakfımızın 35. Yılı
Sevgili Okuyucular,

bu otuz beş yılda yaptıklarını bırakın özetlemeyi
başlıklar altında yazmaya bile bu sayfaların yetıbrıs Barış Harekâtımızın yapıldığı ve
meyeceği aşikârdır.
kutlandığı 20 Temmuz, aynı zamanda
vakfımızın da kuruluş günü…
Tüm bu faaliyetlerdeki ortak amaç ise Türklük
şuur ve gururunun yarınlardaki Türk Dünyası’nın
Vakıf olarak her 20 Temmuz’da Kuzey Kıbrıs
şekillenmesinde rol oynamasını sağlamak olmuşTürk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tatur.
rafından Taksim Meydanı’nda yapılan kutlama
merasimine iştirak edip Atatürk Anıtı’na çelenk
İnancımız odur ki, “Türkler, kendi coğrafyalakoyarken aynı zamanda vakfımız adına da gurur- rında, kendi bayrakları altında, kendi vatanlarınlanıyoruz.
da, kendi devletlerine sahip olarak, ama Allah’ın
kendilerine verdiği kaynakları kendileri kullanHocamız Turan Yazgan’ın henüz daha Sovyetler
mak suretiyle dünyanın en güçlü milleti, en sayıBirliği’nin en güçlü olduğu devirde ve Türkiye’de
lan devletleri olacaklardır.”
bırakın vatandaşlarımızı, aydınlarımızın büyük
bir bölümün ülkemiz dışındaki Türk varlığından
Tanrı Türkü Korusun.
habersiz - ilgisiz olduğu dönemlerde, Ulu Önder
Közhan Yazgan
Atatürk’ün vasiyetini yerine getirmek üzere kurduğu vakfımız, bugün artık tam 35 yaşında.

K

İsmail Gaspıralı’nın “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” ilkesini kendine bayrak edinmiş ve Türklük
mücadelesini her ortamda sürdüren vakfımızın

Bugünkü dünyada, hâkim millî ve milletlerarası güçler, insanların beyinlerinin hayvanlara
nazaran daha kolay yıkanabilmesinden faydalanarak, ellerindeki çok güçlü ve yaygın vasıtalarla, kendi hedeflerini gerçekleştirmeyi kolaylaştıracak “gerçekleri” beyinlere yerleştiriyorlar. Bu
yerleşen gerçekler şüphesiz asıl gerçek değildir.
… Bu anlamda acaba Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesi ayrı bir milletin toprağı mıdır? Orada
hâkim unsur Türk değil midir? Türkiye burayı kasten geri bırakmış mıdır?
İnsanlarımızın kafasına orasının Kürdistan olduğu, orada Türklerin azınlıkta olduğu ve
Türkiye’nin geri bıraktığı bir gerçek gibi kazınıyor. Oysa bunların hepsi yanlıştır. Güneydoğu
Anadolu Türklerin ilk yerleşme alanıdır. Orada Türkler çoğunluktadır. Orada Kürtçe konuştuğu
halde öz be öz Türk olan birçok aşiret vardır. Oraya Türkiye, fert başına kamu yatırımı olarak
her bölgeden daha fazla yatırım yapmıştır. Ancak bu doğruları, bu gerçekleri kabul ettirmek gerekiyor. Tersinin kabul ettirildiği gibi!...
Tanrı Türk’ü Korusun.
Prof. Dr. Turan Yazgan
Şehzadebaşı, 25 Temmuz 2005
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