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Sevgili Okuyucular,
1980 yılında Hocamız tarafından kurulan vakfımız 

tam 37 yıldır bir ülküyü yerine getirmek için çalışmak-
tadır: Dilde, fikirde, işte birlik. 

Geçtiğimiz ayı da bu amacımız doğrultusunda çok 
yoğun faaliyetlerle geçirdik. Hiç şüphesiz ki bunlardan 
en kapsamlı olanı, en ses getireni Mayıs ayının son 
günlerinde gerçekleştirdiğimiz 22. Türk Dünyası Ço-
cuk Şöleni oldu. Geçtiğimiz yıl ülkemizin içinde bulun-
duğu şartlar dolayısıyla yapamadığımız bu etkinlikte 
bu yıl Türk Dünyasının 20 değişik noktasından 350’yi 
aşkın öğrenci ve öğretmeni misafir ettik. Büyük bir 
coşku içinde geçen şölenimiz TRT tarafından tüm dün-
yaya yayınlandı. Bağcılar Olimpik Spor Salonunu tıka 
basa dolduran öğrencilerimiz konuk öğrencilerimizin 
gösterilerini büyük bir ilgi ile izlerken tüm Türk çocuk-
larının birbiriyle kaynaşması, beraberce eğlenmeleri 
görülmeye değerdi.

Misafir öğrenci ve öğretmenlerimizi büyük bir hü-
zünle, fakat hepsini Türklük bilinci ve şuuruyla uğur-

lamamız bizleri her zaman hepimizi duygulandırmıştır.  
Doğu Türkistan’dan Gagauz Eli’ne kadar tüm katı-
lımcılarımız ülkelerine dönerken Yüce Türk milletinin 
birer parçası olduklarının ve Türkiye’nin de kendi öz 
vatanları olduğunun, burada kardeşlerinin bulundu-
ğunun farkında olmuşlardı. 

Hocamızın şölenler konusunda bize vasiyeti,  
“Türk Birliğine İnanıyor ve Onu Görüyorum” diyen 
Atatürk’ün gördüğünü, her Türk çocuğunun görmesi 
olmuştur. 

Bizler de Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı olarak 
bu vasiyet hayata geçene kadar başta şölenlerimiz ol-
mak üzere tüm çalışmalarımıza bütün gücümüzle de-
vam edeceğiz.

Tanrı Türk’ü Korusun.
Közhan Yazgan 

22. Türk Dünyası Çocuk Şöleni 

Vakfımız ve yayınlarımız, kesin olarak günlük politikanın dışındadır ve dışında kalacaktır. Okuyucularımı-
zın ve dostları mızın memnuniyetlerini ve takdirlerini bize iletirken, dergimi zin ve vakfımızın günlük politikanın 
dışında kalmasını övgüyle karşılamaları bizleri mutlu etmektedir.

Ancak bu, uzun vadeli bir politika yapmadığımız manasına gelmez. On yıl, yirmi yıl, elli yıl, yüzyıl gibi uzun 
zamanları he def alan ve ülkeleri yönetmekle değil, yüce Türk Milletini bir leştirmek, birliğin doğuracağı güçle 
“sözü geçen, kılıcı kesen” zengin, huzurlu bir millet haline getirmekle ilgili bir politikadır bizim politikamız.

Yapmaktan asla vazgeçmeyeceğimiz “Türk Dünyası Çocuk Şöleni” bu politikamızın en önemli vasıtaların-
dan biridir.

Bu çocuklar, İstanbul’da birbirlerini tanıyacaklardır. Saha çocuğu ile Altay çocuğunun veya Kırgızistanlı 
çocuğun birbirle rini tanıması son derece düşük bir ihtimaldir. Bu şölenlerle, ne rede Türk çocuğu varsa bun-
ların, her yıl en az 400-500’ü birbir lerini tanımış olmaktadır. Bu buluşma tanımanın ötesinde bir kucaklaşma, 
bir ebedi dostluk kurma imkânı vermektedir. Bu dostluktan 10-15 yıl sonra yepyeni filizler yeşerecektir.

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