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Sevgili Okuyucular,

Sizlerin de bildiği gibi 29 Ağustos günü çok 
kıymetli dostumuz Türk Dünyası aşığı, ga-
zeteci, yazar Servet Kabaklı’yı kaybettik.  

Kendisini 30 Ağustos günü Sultanahmet Camisi’nde 
sevenlerinden oluşan büyük bir kalabalığın katıldığı 
cenaze namazından sonra Başkanlığını yaptığı Türk 
Edebiyatı Vakfı’nın Kurucusu Şeyh’ül Muharririn 
(Yazarların Öncüsü) ünvanlı Ahmet Kabaklı Hoca-
mızında Eyüp Sultan Mezarlığı’ndaki, ebedi istira-
hatgahına uğurladık.

Servet Kabaklı  bu milletin dertlerini kendine dert 
etmiş,  milli meselelerle hemhal olmuş, yardımsever  
bir ağabeyimizdi… Hastanede ziyaretine gittiğimde 
bile kendi sağlığını önemsemeden ülkemizin, Türk 
Dünyasının meselelerine derman olmak için hangi  
konularda neler yapılabileceğini büyük bir heyecan-
la anlatıyordu. Aramızdan erken ayrıldı. Türk Dün-
yası büyük bir sevdalısını kaybetti. Hepimizin başı 
sağ olsun. Mekânı cennet olsun.

Sevgili Okuyucular,
Yeni bir eğitim öğretim yılına başladığımız şu 

günlerde Atatürk’ün iki sözünü tekrarlamakta fayda 
var. 

“Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, şanlı yaşatır, ya 
da bir milleti esaret ve sefalete terk eder.” 

“Öğretmenler! Yeni nesil sizlerin eseri olacak-
tır.”

Bugün eğitimin temeli olan öğretmenlere verdi-
ğimiz değer ise hepimizce malum. Öncelikle, Öğret-
menimizi Atatürk devrinin öğretmeni haline getir-
meye mecburuz. 

Öğretmenlerimizin tamamını Atatürk’ün öğret-
menleri gibi kültürlü, milliyetçi, Türklük ruhuyla 
gurur duyan öğretmenler olması gereklidir. Ancak 
böylece ülkemizde dürüst, temiz, maneviyatı yüksek, 
ülkesine ve değerlerine sahip çıkan gençler, aydın-
lar yetişebilir ve halkımız da şeyhin, şıhın değil ger-
çek aydınının göstereceği yolda ilerler.

İlkokul öğretmeninden profesörüne kadar tüm 
öğretmenlerimizi bilinçli bir şekilde yetiştirmek ve 
en iyi şartlarda yaşatmak zorundayız. 

Unutmayalım ki öğretmenlerimizin yetiştirdiği 
gençler hangi geleceğe koşuyorlarsa Türkiye o ge-
leceğe kavuşacaktır.

Tanrı Türkü Korusun…
Közhan Yazgan 

“Öğretmenler! Yeni Nesil Sizlerin Eseri Olacaktır”

…Eğitim sistemimizin Greko-Latin kültürünü terk ederek Atatürk’ün Türkçü eğitim siste-
mine dönüştürülmesi, Allah’ın Türk’e özel olarak bahşettiği her değerin yüceltilmesi, Allah’ın 
Türk coğrafyasına bahşettiği kritik iktisadi kaynakların Türkler tarafından ve Türkler için 
kullanılmasının yollarının aranması gerekmektedir.

Dil-fikir ve iş birliğine giden yolda bütün Türk devletlerinin akılcı politikalar uygulayarak 
milleti sömürülmekten, soyulmaktan ve horlanmaktan kurtarmaları için Türk aydınlarının 
birleşmesinden başka yol olmadığı herkesçe kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Tarih bo-
yunca en büyük tehlike, daima kültür emperyalizmi olmuştur. 

Tanrı Türkü Korusun.
Prof. Dr. Turan Yazgan 

Levent, 29 Ağustos 5 Eylül 2003


