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Sevgili Okuyucular,

Bildiğiniz gibi rahmetli Hocamız Turan Yaz-
gan konuşmalarında, geçmişi derin bir zekâ 
ve yorum süzgecinden geçirip bugünle iliş-

kilendirir, yalın fakat muhteşem bir üslupla fikirlerini, 
görüşlerini  bizlere aktarırdı. 

Her biri çok önemli bir makale niteliği taşıyan bu 
konuşmalarını Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi ola-
rak yayınlama kararı aldık ve ilkini geçen sayımızda 
“Dünden Yarına Görüşler” ana başlığı, “Bütçe” alt 
başlığıyla neşrettik. Türkiye ekonomisi üzerine çok 
önemli tespit ve önerileri içeren makale, siz okuyucula-
rımız tarafından da büyük ilgi ve beğeniyle karşılandı.

Bu sayımızda da, Hocamızın eğitim hakkındaki 
görüşlerini içeren bir konuşmasını yayınlıyoruz. Yine 
büyük bir ilgiyle okuyacağınızı tahmin ettiğimiz bu ya-
zıda da, Hocamızın görüşlerinin geleceğe ışık tutup, 
güncelliğini kaybetmediğine bir kez daha şahit oluyo-
ruz. 

Türkiye’de bölücü terör olayları ve buna cüret eden 
eşkıyalar söz konusu olduğunda, kendini aydın ilan 
eden bir kesim, kendilerine ezberletilen çeşitli kavram-
ları öne çıkararak bu teröristleri korumaya, hatta des-
teklemeye kalkışmaktadırlar.

 Hocamızın eğitim sistemi ile ilgili tespitlerini içe-
ren görüşlerini okuduğumuzda, araştırmacılıktan, dü-
şünmekten yoksun, tarih bilinci olmayan, milli değer-
lerine yabancı, başkalarının emellerine hizmet etmeyi 
marifet sayan “Batının Yeniçerisi” veya “Mankurt” 
olarak adlandırdığımız bu akademisyenleri ne yazık 
ki, kendi elimizle pek de zorlanmadan yetiştirdiğimizi 
görmekteyiz. 

Oysa ki gerçek aydın araştırandır, düşünendir. Mil-
li değerlerine sahip çıkandır. Türk milletine hizmet et-
meyi kendine görev edinmiş olandır. Eğitimin ilk amacı 
da gerçek aydını yetiştirmek olmalıdır.

Tanrı Türk’ü Korusun,
Közhan Yazgan

“Aydın, Araştırandır, Düşünendir”

Türk Milleti’ni bir halı olarak düşünmek icap eder. 
Bu halı içinde bazı farklı desenler vardır ama, halının 
bütünlüğüne uyumlu ve zevkine aykırı değildir.

Küresel sermayenin ve küreselleşmeyi kabullenmiş 
beyinlerin isteği, Allah’ın Türk coğrafyasına bahşet-
tiği iktisadi kaynakların sömürülmeye, soyulmaya de-
vam etmesidir. Ancak son zamanlarda buna aşırı dere-
cede “horlanma” eklenmiştir. Özellikle ve öncellikle 
horlanmayı önleyecek Türk beyinlerine ve idarecileri-
ne ihtiyacımız vardır. *

Tanrı Türk’ü Korusun.
Prof. Dr. Turan Yazgan 

Şehzadebaşı, 25 Kasım 2005

* Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Yıl: 2005, Sayı: 228.


