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Sevgili Okuyucular 

Şanlı Türk Tarihinin büyük idari tecrübe-
lerinden geçtikten sonra, Gazi Mustafa 
Kemal komutanlığında Yedi Düvelle ya-

pılan güreşlerin galibiyetiyle, muasır medeniyet 
ufkuna kanla irfanla kurulan Türkiye Cumhuriye-
ti, bilim yolundaki kazanımları, iktisadi gelişme-
si, insan hakları ve demokrasi yolundaki müca-
delesiyle Batı’nın karşısında onurlu bir konuma 
gelmiş, doğunun önünde imrenilecek bir timsal 
olmuştur.

Türk Dünyası’nın büyük ve güçlü ülkesi ve 
umudu Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş ve örnek 
gelişimi; yakın tarihimizde iç ve dış düşmanları-
mızın milletimizi sömürme ve yok etme emellerine 
ters düştüğü için, Türkiye’yi, geçtiğimiz on yıllar-
da yaşadığımız, terör, bölücülük ve demokratik ve 
çağdaş kazanımlardan geriye döndürülme planla-
rı ve uygulamalarıyla karşı karşıya getirmiştir.

Türk Milleti, çağdaş uygarlık yolundaki kararlı 
yürüyüşünü engellemek isteyenleri asli cevherin-
deki güç, sağduyusu ve birlik- beraberliğiyle her 
zaman bertaraf etmesini bilmiştir ve etmeye de de-
vam edecektir.

Karanlık güçlerin 15 Temmuz 2016’da Türki-
ye Cumhuriyeti Devletine ve Türk demokrasisi-
ne karşı tertip ettiği ve başaramadıkları darbeyi 
şiddetle kınıyor; Şehitlerimize Allah’tan rahmet 
onurlu ve kederli ailelerine sabırlar, Türk milleti-
ne baş sağlığı diliyoruz.

Tanrı Türkü Korusun ve Yüceltsin!
Közhan Yazgan 

Yüce Türk Milletine!

...Bunlar üze rinde elbette mahkemeler hükümlerini verecekler, suçlular ce zalarını çekecektir. Din adı-
na dinsizliği, götürülebilecekleri en ileri noktaya götürenler lânetleneceklerdir. Burada asıl önemli olan 
her vasıta ile devlete saldırılması ve devletin yıpratılmasıdır.

Münasebetlerin araştırılmasına kimsenin sözü olamaz. Ama mahkemelerce kesinleştirilemeyen müna-
sebetler için, devletin idam edilmesine “dur” demek gerekmektedir.

Devletin, uğrunda şehit olacak insanlara ihtiyacı vardır. Bü tün insanların da devlete ihtiyacı vardır.
Devlet, aynı gelirle daha fazla tatmin yaratan bir kuruluş ol duğu için, mantığa uygun, herkesin tartış-

masız kabule mecbur olduğu bir kuruluştur.
Devletin küçültülmesi başka şeydir, küçük düşürülmesi baş ka şeydir.
Türkiye’de devleti küçük düşürmek moda haline gelmiştir. Asıl devleti küçük düşürenlerin küçük düşü-

rülmesi gerekir. Bu da hi, mahkeme kararından sonra olur.  
Herkesin mahkemelere yardımcı olmak görevi vardır ama hüküm vermek yetkisi yoktur.
Devletin programları, plânları, kararları elbette tenkit edile bilir. Ancak hiçbir bahane ile devlete ha-

karet edilemez, devlet küçük düşürülemez.
...Devlet propaganda yapmaz.
Devlet memuru, objektif olması gereken programlar içine kendi değer hükümlerini yerleştiremez.
Devleti özel kuruluşlardan ayıran en önemli husus budur. Devlet memurunun bütün milletin memuru 

olması gerekir.
Levent, 30 Ocak 2000

Prof. Dr. Turan Yazgan 
Tanrı Türkü Korusun.


