Türk Gençliği

Sevgili Okuyucular,
30 Nisan Cumartesi günü Vakfımız Gençlik Kolları Süleymaniye Kürsüsü’nde “Türk Gençliği ve
Milli Meseleler” başlığı altında üniversite olaylarını değerlendirdiler. Gençlerimizi dinledikçe, onların
bakış açılarını ve yorumlarını gördükçe kendileriyle bir kez daha gurur duyduk. Yine Nisan ayı içinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk Dünyası
Topluluğunun vakfımızı Türk Dünyasının en etkin
sivil toplum kuruluşu ödülüne layık görmesi vesileyle yaptığımız ziyarette de Türk Dünyası sevdalısı
gençlerimizle görüşme, tanışma, beraber vakit geçirme imkanını bulduk.
Böyle gençlerimizin varlığını gördükçe Hocamızın eserlerinin yaşadığını ve yaşayacağını görmekte
ve hocamızın şu sözlerini hatırlamaktayız: “Bizim
gençlerden başka tutunacak hiçbir dalımız yoktur.”

Sevgili Okuyucular,
On gün arayla çok önemli iki bayramı kutladık.
İlk kutladığımız 23 Nisan egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu, 3 Mayıs ise bu egemen milletin Türk Milleti olduğunu bizlere işaret etmektedir.
Maalesef sömürgecilerin oyunlarına alet olmamızın sonucu bugün millilikten ne kadar uzaklaştığımız, teslimiyetçi politikaların esiri olduğumuz ve bu
bayramların gereklerini yerine getirmeye ne kadar
ihtiyaç duyduğumuz ortadadır.
Bugün için yeniden başarmamız gereken ise egemenliğin ve dolayısıyla yönetimin kayıtsız şartsız
Türklere ait olduğu gerçeğinin tekrar hayata geçirilmesinden ibarettir.
Tanrı Türkü Korusun.
Közhan Yazgan

İnsanın kalemi, Türkiye’nin ve Irak’ın içinde bulunduğu şartların dışına çıkmıyor. Görüldü ki insanlık,
Allah’ın yarattığı en kâmil yaratıklar olarak, hakka, adalete, insafa hâlâ kavuşamadı.
Güçlünün, hem ülke içinde, hem ülkeler arasında, bizatihi kendisinin hakkı, adaleti ve hatta insanlığı
temsil ettiği; kurulmuş düzenlerin, yapılmış anlaşmaların, konulmuş kaidelerin, mevcut kanunların, kendisine yaramadığı sürece, hiçbir mana ifade etmediği çok iyi anlaşılmıştır.
Bu durumda, Birleşmiş Milletlerden, Avrupa Birliği’nden, ABD’den, şu veya bu milletlerarası kuruluştan, özellikle Türkiye için, âdil, insaflı, objektif, namuslu bir karar beklemek boştur.
Kendi göbeğimizi kendimizin kesmesi gerekmektedir.
Bunun için de siyasî, askerî, teknolojik, iktisadî ve her açıdan kendimize çeki düzen vermemiz şarttır.
Amerika-İngiliz ortaklığının Irak’a başlattığı vahşi ve korkunç saldırı, insan haklarının da, insanlık
idealinin de, bir hiç olduğunu göstermiştir. Globalleşme, küreselleşme, liberalleşme söylemleri hep sömürmenin, soymanın kılıfı olarak kullanılacaktır.
Tanrı Türk’ü Korusun.
Prof. Dr. Turan Yazgan
Levent, 27 Mart 2003

TARİH MAYIS 2016

1

