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Sevgili Okuyucular,

Bildiğiniz gibi Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfı olarak her yıl Hocamızı anarken Türk 
Dünyasına önemli hizmetlerde bulunan ki-

şilere “Turan Yazgan Ödülü” vermekteyiz. 3 Aralık 
2016 günü İstanbul’da Hocamız için anma programı 
düzenledik. Büyük ilgi gören programa,  Türk coğ-
rafyasından ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden çok 
sayıda katılım oldu ve bir kez daha Hocamızın Türk 
Dünyası’nda her zaman büyük bir saygı ve özlemle 
anılacağına şahit olduk.

Turan Hocamızı dostları, öğrencileri, sevenleri, 
yazdıkları şiir, makale, kitaplar; düzenledikleri kon-
feranslar ve anma toplantıları ile gündemde tutup, 
yaşatmak ve örnek göstermek konusunda büyük vefa 
göstermektedirler. 

Tataristan Türkleri’nin ünlü yazarı Renat Muham-
mediyev de “Göz Açtırmayan Boran: Turan” adıyla 
kaleme aldığı romanda, Hocamızın hayatını anlatarak 
gelecek nesillere çok önemli bir eser daha bıraktı. Ta-
tar Türkçesi’nden sonra vakfımız tarafından Türkiye 
Türkçesiyle de yayınlanan bu kitap sayesinde Hoca-
mızı gönlünden, gönüllere ulaştıran sevgili dostumuz, 
aksakalımız Türk Dünyası’nın büyük aydını Rinat 
Muhammediyev’e bir kez daha şükranlarımızı arz ede-
riz.

Hocamızın fikirlerini, ideallerini daha geniş kit-
lelere yaymak ve yaşatmak için Hocamız adına tesis 
ettiğimiz Turan Yazgan Ödülü’nün bu yılki sahibi, Ga-
gauz (Gök Oğuz) Türkleri’nin Kurucu Cumhurbaşkanı 
Stefan Topal oldu. 

Stefan Topal, uzun ve meşakkatli bir bağımsız-
lık mücadelesinden sonra 23 Aralık 1994’te Gagauz 
Otonom Cumhuriyeti’ni kurması dolayısıyla bu ödü-
le layık görüldü. Dilleri, kültürleri, mizaçlarıyla Türk 
Dünyası’nın ayrılmaz bir parçası olan Gaguzlar tarih 
boyunca bütün baskı ve kimlikleri yok etme politika-
larına direnmiş ve her türlü zorluklara göğüs gererek 
bağımsızlıklarını yeniden kazanırken bu mücadelede 
vakfımız da önemli rol oynamıştır.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Prof. Dr. Turan 
Yazgan’ın önderliğinde 1991’den başlayarak Gagauz 
Yeri’ne ulaşmış, Stephan Topal ve maiyetiyle sıkı bir 
işbirliği başlatılmış ve bu iş birliği kardeş Gagauz 
Yeri’nde somut meyveler vermiş, kardeşlerimizin kendi 
bayrakları altında özgürce yaşamalarını sağlamıştır.

Yeni yılın Türk Dünyası’na barış, mutluluk, huzur 
getirmesini dileğiyle... 

Tanrı Türk’ü Korusun.
Közhan Yazgan 

Hocamızı Anarken 

...
Yeni yılda, bütün iki yüz elli milyonluk Türk milletine mut luluk, refah ve sağlık diliyoruz.
İstiyoruz ki, Türk dünyasının her yerindeki Türk toplulukla rını Türkler idare etsin.
Türk coğrafyasının bütün iktisadi kaynaklarını Türkler ken dileri için kullansınlar.
Türk kültürü kökünden koparılmadan geliştirilsin.
Türk dili eğitimde her yerde kayıtsız şartsız tek eğitim dili olarak şerefli yerini alsın ve Türkçe bütün 

Türk dünyasının or tak edebî dili olarak gelişsin.
Türkiye Türkçesinin alfabesi her dilin olduğu gibi Türkçenin de tek alfabesi olarak bütün Türkler ara-

sında resmen kabul gör sün.
Çok gerekliyse yeni harf değil bazı harflere (hı yerine h’nın al tına nokta, ka yerine k’nın altına nokta...) 

işaretler koymaktan baş ka hiçbir değişikliğe yer verilmesin.
Çocuklarımız tarih şuuruna sahip olsun ve devlet, bayrak, vatan, dil, din gibi mukaddes değerlerimizin 

şaşmaz ve yılmaz bekçisi olsun.

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

Şehzadebaşı, 25 Aralık 2001


