Vakfımız 37 Yaşında
Sevgili Okuyucular,
20 Temmuz Türk tarihinin önemli bir zafer günü
olmasının dışında vakfımız için de çok özel bir mana
ifade etmektedir. Temelleri çok daha eskiye dayansa
da Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Hocamız Turan
Yazgan tarafından 20 Temmuz 1980 tarihinde resmen
kurulmuştur.
Hocamız bir konuşmasında vakfı kurmaktaki gayesi için “Amacımız elli yıl, yüz yıl gibi uzun zamanları hedef alan ve ülkeleri yönetmekle değil, yüce Türk
Milletini birleştirmek, birliğin doğuracağı güçle “sözü
geçen, kılıcı kesen” zengin, huzurlu bir millet haline
gelecek politikalar üretmektir.” demektedir.
Aradan geçen 37 yıl boyunca da vakfımız sürekli ve
çok yoğun olarak hep aynı ülküyü yerine getirmek için
çalışmıştır: “Dilde, fikirde, işde birlik”.
Dil birliğinin olmazsa olmazı Türkçe’nin tek ve ortak bir alfabesi olmasıdır. Türkçe’nin her lehçe ve şivesine uygun basit ve sağlam bir alfabemiz olmasına ve
maalesef tüm gayretlerimize rağmen bugün bu konuda
arzu edilen noktaya ulaşılamamıştır.
Bununla beraber Türk dili her yerde, kayıtsız şartsız tek eğitim dili olarak yerini almalı ve Türk milleti-

nin ortak dili olarak her alanda gelişmesine müsaade
edilmelidir. Türk kültürünün köklerine bağlı olarak
gelişmesinin tek şartı da budur. Tüm bunlardaki amaç
kendi öz kültürüyle milli şuura sahip olarak yetişecek,
“devlet, bayrak, vatan gibi kutsal değerlerimizin şaşmaz ve yılmaz bekçileri olacak olan yeni nesillerdir.
Dilde, fikirde, işde birlik’in bir diğer olmazsa olmazı, Türk Dünyası’nın her yerindeki Türk topluluklarını
Türklerin Türkler için yönetmesi, Türk coğrafyasının
bütün iktisadi kaynaklarının Türkler tarafından Türkler için kullanılmasıdır.
Gayemizle ilgili son sözler yine Hocamızdan:
“Vakfımızın kuruluş amacında “dilde, fikirde, işte
birlik” ve ülkemin kayıtsız şartsız milli, iktisadi ve
sosyal bünyemize uygun politikalarla yönetilmesi
başta gelmektedir. Dil, fikir ve iş birliğinin yalnız
Türkiye’ye değil, bütün Cumhuriyet ve topluluklarımıza refah ve huzur getireceğine ve sömürüden, soygundan, daha önemlisi horlanmaktan hepimizi kurtaracağına inanmaktayız”.
Tanrı Türk’ü Korusun.
Közhan Yazgan

...
Bazı Türk boylarıyla tam 454 yıl uzak kaldık. Bu süre içinde başka milletlerin hâkimiyeti altına giren Türkler devamlı olarak bölündüler, parçalandılar. Egemenliklerini kaybeden Türklerin topraklarındaki bütün kaynaklar sürekli
olarak soyuldu ve başka milletlerin istifadesi için sömürüldü.
Günümüze kadar devam eden bu soygun ve bu sömürüden tek kurtuluş yolu, Türk çocuklarının bir araya gelerek
Türklük şuuruyla yoğrulmaları, Türklük gururuyla gururlanmalarıdır. Pahası ne olursa olsun “bu dünyada 300 milyonluk bir Türk milleti vardır” diye haykıracak hale gelmeleridir.
Türk Birliği, asrın başından beri görülmüş ve akıllı Türk aydınlarının hemen hepsi tarafından tespit edilmiş bir
çıkış yoludur. Türk Birliği düşüncesi Gaspıralı İsmail, Ziya Gökalp ve daha sonra Mustafa Kemal Atatürk tarafından
sistemleştirilmiş, fikirleştirilmiş ve vasiyet haline getirilerek bizlere aktarılmıştır.
Özellikle 1990 yılından itibaren elimize çok önemli fırsatlar geçmesine rağmen, ne yazık ki bizler bu vasiyeti
gerçekleştiremedik.
Bu başarısızlığımızdan dolayı karamsar olmaya gerek yoktur. Çünkü Türk illerinin her karışında “Dilde, Fikirde,
İşte Birlik” ruhuna sahip ve bu gaye için ölmeye hazır yüz binlerce Türk yaşıyor.
Tanrı Türk’ü Korusun
Prof. Dr. Turan Yazgan
Şehzadebaşı, 25 Haziran 2006
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