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1980 yılında Hocamız, rahmetli Prof. Dr. Tu-
ran Yazgan tarafından kurulan vakfımız, 20 
Temmuz’da 33 yaşını dolduracak. Bu otuz üç 

yılda yapılanları özetlemeye bile bu sayfaların yet-
meyeceği aşikârdır.  Bu süre içinde vakfımız İsmail 
Gaspıralı’nın “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” ilkesini ve 
Ulu Önderin “Türk Birliğini Görüyor ve Ona İnanı-
yorum” sözlerini kendine bayrak edinmiş ve Türklük 
mücadelesini her ortamda sürdürmüştür. Bu faali-
yetlerdeki tek amacımız, Türklük şuur ve gururunun, 
yarınlardaki Türk Dünyası’nın şekillenmesinde rol 
oynaması, hedefimiz ise, Türk Milleti’nin tarihte hak 
ettiği yere yeniden kavuşmasıdır.

Geçtiğimiz Haziran ayını da bu amacımız doğrul-
tusunda çok yoğun bir programla geçirdik. Ayın ilk 
günlerinde 19. Türk Dünyası Çocuk Şöleni’ni gerçek-
leştirdik. Türk coğrafyasının 40 değişik noktasından 
500’ü aşkın öğrenci ve öğretmeni misafir ettiğimiz bu 
programda, Şölen Yürüyüşü, Büyük Şölen Gösterisi 
ve Ses Yarışmasını büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik.

Misafir öğrenci ve öğretmenlerimizi hüzünle, fa-
kat hepsini Türklük bilinci ve şuuruyla uğurladığımız 
anlar görülmeye değer sahnelerdi. Sibirya’dan Bal-
kanlara tüm Türk coğrafyasından gelen Türk çocuk 
gurupları, ülkelerine dönerken, Yüce Türk Milleti’nin 

birer parçası olduklarının idrakine varmışlardı, tıpkı 
onları evlerinde misafir eden kardeşleri gibi…

Vakfımız Türk Dünyasında, Türkiye Türkçesiy-
le Türkiye’ye paralel eğitim yapan tek kuruluş olan  
Yüksek Öğretim Kurumlarının mezuniyet törenle-
ri de Haziran ayı içinde arka arkaya gerçekleştirdi. 
Bakü’de ve Celalabat’da bulunan fakültelerimiz me-
zunlarına diplomalarını verirken, onların dünyada, 
Türklüğün Sesi olacağından emin ve bir o kadar da 
gururluyduk… 

Celalabaddaki bir diğer etkinliğimiz ise 11. Ulus-
lararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi idi.  
Her sene Türk Coğrafyasının ayrı bir noktasında 
gerçekleştirilen bu kongrenin onbirincisini kongrenin 
doğduğu topraklarda yeniden yaptık.  Çok sayıda ilim 
adamın 200’e yakın tebliğ sunduğu kongrede “Türk 
Dünyasında Vizyon Arayışı” tartışıldı. 

İlim dünyasında büyük ses getiren kongremizin 
sonuç bildirgesinde Türk Dünyası’nın refahı için Tu-
ran Yazgan Hocamızın ilke ve ideallerin yaşatılması 
kararlılığına vurgu yapılarak onun fikirlerini hayata 
geçirmenin her Türk’ün en tabii vazifesi olması ge-
rektiği de ayrıca belirtildi.

Tanrı Türk’ü Korusun. 
Közhan Yazgan

33. Yılında Vakfımız

“…Atatürk, Kerkük için tam 7 defa çizme giydi. Her çizme giy diği tarihte sandıklar 
dolusu altın karşılığında aşiret reisleri is yan çıkardılar ve bunlar devam ediyor. Baktılar ki 
Anadolu’da ki maşa yapılabilen topluluklarla bu iş halledilemiyor. Türk or dusu çok güçlü 
ve bir karış vatan parçasından dahi vazgeçmesi mümkün değil, hatta vazgeçse dahi Türk 
milletinin hiçbir şey den vazgeçemeyeceği kesin olarak ortaya çıktı. İşte o zaman Kuzey 
Irak’ta oynamaya başladılar. Kuzey Irak’ta bir devlet ku ruluşunu gerçekleştirip gerçek Türk 
toprağı, hem de iki çizgi ara sına aldığımız gök renkli Türk Bayrağı ile gerçek bir Misak-ı     
Mil lî’ye dahil vatan parçası olan Kerkük’ü ve Musul’u işgal ettiler. 

Orada 3,5 milyon Türk vardır. 3,5 milyon Türk’ün özellikle kızlarının çeyizlerinde 
sakladıkları en değerli hediye Türk Bay rağıdır. Bugün de bekledikleri Türk Bayrağıdır.”

28 Mayıs 2003 

“…Doğu Türkistan Türk medeniyet tarihinin önemli bir beşiği dir. İnsanlığa hediye 
ettiğimiz pek çok gelişme ilk önce Doğu Türkistan’da gerçekleştirilmiştir.

Bütün dünyanın Doğu Türkistan’da yaşayan otuz milyonu aşkın topluluğa önce insan 
olarak, milletlerarası standartlar ve insan hakları açısından bakmasını sağlamak lâzımdır.

Hiçbir zaman “Doğu Türkistan’da ne yazık ki iş işten geçmiştir” dememeliyiz.”
11 Temmuz 2009

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


