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Çocuk Şölenlerinden Neleri Hedefliyoruz? 

Türk Dünyası Çocuk Şöle-
ni için hiçbir önyargıya 
meydan vermeden, mesa-

feyi dikkate almaksızın, Türkiye’deki 
kardeşleriyle kucaklaşmak uğruna, 
Yakutistan’dan Makedonya’ya kadar 
bütün Türk topluluklarının temsilcile-
ri olarak, Türkiye’ye gelen tüm çocuk-
lar son derece bahtiyardırlar, mutlu-
durlar ve bu günlerini asla unutmaya-
caklardır.

Aynı evde beraber yaşadığı ve ya-
şıtı olan çocuk gibi, Allah’ın kendilerine verdiği 
Türkçenin gereği olarak pek çok kelimeyi birlikte 
kullandıklarını görerek, pek çok örfün ve âdetin 
de beraber olduğunu yaşayarak, hiçbir söze gerek 
kalmadan kendi idrakleriyle Türklük şuuruna er-
mektedirler ve bu şuurla hayatları boyunca çalı-
şacaklardır.

Türk Dünyası Çocuk Şöleni’nin ilkine katıl-
mak için gelen çocukların bir kısmı, yeni Türk 
Dünyası Çocuk Şölenlerine, çocukların başında 
öğretmen olarak gelmektedir. Bu şölenlere katılan 
çocuklar, ülkelerinde siyasi, iktisadi, sosyal ve kül-
türel pek çok faaliyet gerçekleştirmektedir. Onlar 
Türkiye’de gördüklerini, Türkiye’deki kardeşlerini 
hiçbir zaman unutmadıkları gibi, Türkiye’de, ya-
nında kaldıkları ailelerle kendi ailelerinin dostluk 
kurmasını da sağlamışlardır.

Bu aileler arasında gidip gelenler, birbirlerine 
hediyeler gönderen aileler de vardır.

Türk Dünyası Çocuk Şölenlerine katılan ço-
cukları uğurlarken bu dostluğun ebedîliğini gö-
rüyoruz ve anlıyoruz. Çünkü giden çocuk ağlıyor, 
kalan çocuk ağlıyor. Sanki kendi çocuğu gurbete 
gidiyormuş gibi, giden çocuğu evinde barındırmış 
olan anne ağlıyor. Okulda bu çocuklarla meşgul 
olmak üzere görevlendirilmiş öğretmenlerin, hatta 
müdürlerin de ağladığına şahit oluyoruz.

İşte bu ayrılış hüznü bizim gücümüzü, hızımızı 
artırmakta, güçlükler ne olursa olsun, her engeli 
yenmemiz için bize şevk vermektedir.

Avrupa Birliği istemese de, Amerika istemese 
de, Rusya istemese de, Çin istemese de, küresel 
sermaye istemese de, Vakfımız durdukça -ki vakıf 
ebedidir- hangi çetin şartlar altında olursak ola-
lım, bu şölenler inşallah devam edecektir.

Allah’ın, bir damardan Türk olarak yarattığı ve 
nüfusu 250 milyonu aşan bu millet, mutlak şekilde 
Allah’ın yarattığı şekle dönecektir. 

Yani tekrar aynı dili konuşacak, aynı fikre sahip 
olarak kendi aralarında işbirliği yapmaya mecbur 
olacaktır. Soyulmaya son verecektir, sömürülmeye 

son verecektir. Mustafa Kemal Atatürk bunu çok 
önceden görüp, çok önceden sezdiği için “Türk 
birliğini görüyor ve ona inanıyorum” demiş ve bu 
gerçeği bütün dünyaya ilan etmiştir.

Bu ideal hiçbir zaman kafatasçılık, ırkçılık, mil-
liyetçilik, sağcılık veya başka şekillerde düşünül-
memelidir.

Bu ideal akılcılıktır, aklın gereğidir.
Allah’ın emridir.
Türk birliğinden başka çıkış yolu olmadığını 

Oğuz Kağan da, Bilge Kağan da, Mustafa Kemal 
de görmüştür.

Türkler herhalde sadece insanları sevmek için 
değil, bütün yaradılanları sevmekle görevlendiril-
miş bir millettir. Türkler, ninnilerinde düşmanlık 
aşılamayan, sadece topraktan danayı, vatandan 
düşmanı kovmayı aşılayan annelerin çocukları, ni-
nelerin torunlarıdırlar.

Türkler tarihin hiçbir döneminde hiçbir insa-
nı, rengine, cinsine, diline, dinine göre asla ayırt 
etmediler. Hiçbirinin yaradılışıyla ilgili hususiye-
tine ve kimliğine bakmaksızın en önemli mevkileri 
vermekten kaçınmadılar. Bu Bilge Kağan döne-
minde de, Selçuklular döneminde de, Osmanlılar 
döneminde de, Cumhuriyet Türkiye’sinde de böyle 
olmuştur. Ebediyen de böyle olacaktır.

Türkler bu insanlığı, Allah’ın Türklere verdiği 
insan sevgisi geninden dolayı yaptıkları için, tarih 
boyunca da yapmaya mecburdurlar.

Allah’ın Türklere verdiği insan sevgisi geni yal-
nız Türkiye Türklerinde değil, Türk coğrafyasının 
her köşesinde yaşayan soydaşlarımızda da aynen 
mevcuttur. Bu sebeple dil, fikir ve iş birliğimiz, yal-
nız Türklere değil, bütün dünyaya refah huzur ve 
mutluluk getirecektir.

Tarihi bilenler, küresel emellerinden ve ikiyüz-
lülükten vazgeçenler, gerçeğin bu olduğuna inana-
caklardır.

Türk Dünyası Çocuk Şölenlerimizden bizim 
beklediğimiz bunlardır. Kimse de başka bir şey 
beklemesin.*

Tanrı Türkü Korusun.
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Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Türk Dün-
yası Çocuk Şölenimizi hocamızdan daha iyi anlatma-
mız mümkün değildir. 

Közhan Yazgan 

* Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Yıl: 2009, Sayı: 270.


