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Prof. Dr. Turan Yazgan ile aramızdaki arkadaşlık senelerce devam etmektedir.
Tataristan Cumhuriyeti Eğitim Başkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni ziyaretim
sırasında 1992 yılının Ocak ayında Turan Yazgan’la ilk defa görüştüm. Profesör
Turan Yazgan, Atatürk’ün Türk Devletleri ve Topluluklarına ilişkin amaçlara
yöneldiğini çok önceden öngörmüştür. 1980 yılında Prof. Dr. Turan Yazgan Türk
Dünyası Araştırmaları Vakfını kurmuştur. Anılan Vakıf Başkanı Turan Yazgan ile
İstanbul’daki görüşmemde, Vakfın diğer görevlileri tanışma ve Vakfın faaliyetleri
hakkında bilgi alma imkanı buldum.
Prof. Dr. Turan Yazgan’ın etkili bireysel ve sosyal faaliyeti sayesinde, Türk
Dünyası ülkelerinde bilim ve eğitim alanında uluslararası ilişkilerin güçlenmesi ve
gelişmesine de yardım etmiştir.
Ekonomi Bilimleri doktoru Profesör Turan Yazgan’ın ismi, sadece Türkiye’de
değil, yabancı ülkelerdeki ekonomi ilimleri alanındaki belli başlı simalardan biri
olarak ilim dünyasında geniş olarak tanınmaktadır.
Sizin bilimsel çalışmalarınız, eserleriniz ve oldukça önemli organizasyonlarınız
Türk Dünyasında ilim ve eğitim alanında ve milletlerarası münasebetlerin
gelişmesinde, sağlamlaşmasında önemli bir rol oynamıştır. Türk Dünyası
Araştırmaları Vakfı Başkanı olarak sizi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan,
Türkmenistan, Özbekistan, Tataristan, Başkurdistan, Yakut-Saha, Çuvaş
Cumhuriyeti, Adıgey, Kabardin-Balkar, Hakas ve eski SSCB’nin diğer
cumhuriyetlerinde gayet yakından tanımaktadır.
Prof. Dr. Turan Yazgan, Türk Dünyasının gerçek yurtseveridir. 2001 yılında
Kurban Bayramımı kutlarken aşağıdaki satırları yazmıştır: “2001 yılının başlamasıyla
biz XXI. Yüzyıla girdik. Yeni asırda XX. Yüzyıla göre büyük Türk milletinin 250
milyon temsilcilerinin birlikte, birbirlerine saygılı, mutlu olması, barış içinde
yaşaması ve dünyada kendilerine layık bir yer almasını diliyorum”. Ben de bu
kelimelere “Amin” kelimesini katıyorum.
Değerli dostum Turan Bey, devamlı enerji ve sevinçle dolu bir kişi olarak
kalaksınız. Biz sizi çok seviyoruz ve umarız ki, uzun yıllar daha halkımız ve kardeş
haklara hizmet vermek ve yardım etmekle bize ilham vereceksiniz.
Biz Tataristan ilim ve eğitim çalışanları, sizin gönlünüzün genişliğine, derin ve
engin bilginize, değerlendirme kabiliyetinize ve yüksek profesyonelliğinize hayranız.
Sizin Türk devletlerine işbirliği imkanları sunma yolunda, şahsi menfaat
gözetmeyen uluslararası faaliyetleriniz, bugün harika neticeler vermektedir. Yeni
nesillerin eğitiminin yönlendirilmesi alanındaki bu önemli işlere katılımcılardan biri
*

Prof. Dr., Tatar Devlet Humaniter (Beşeri Bilimler) Enstitüsü Rektörü

olarak kendimle gurur duyuyorum. Bu çalışmalardan bizim elde ettiğimiz neticeler
sayesinde bugün Tataristan’ın yüzlerce öğrencisi Türkiye’deki üniversitelerde
okumaktadır.
Tataristan
Cumhuriyeti’nin
binlerce
öğrencisi
bizim
cumhuriyetimizdeki Tatar-Türk Liselerinde okuyor ve eğitim görüyor. Ümit
ediyorum ki onlar, Türk kavimlerinin birbirine yakınlaşmasında bizim başladığımız
işin şerefli takipçileri olacaklardır.
Her zaman böyle enerjik, hayat ve neşe dolu kalın kıymetli dostum Turan Bey.
Biz sizi çok seviyoruz ve daha yıllarca, kendi milletine asilane, fedakarane
hizmetinizle, bize ilham vereceğinizi, coşturacağınızı ümit ediyoruz.
Çok kıymetli Turan Bey! Size gönülden sağlık ve sıhhat, başarılar, mutluluklar
ve yıllarca devam edecek verimli bilimsel ve sosyal faaliyetlerle dolu daha nice yıllar
diliyoruz.

