Türk Milleti’ne Hizmet Etmek
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014-2015 eğitim yılının bittiği şu günlerde
Vakfımızın fakülte ve liselerinde de mezuniyet törenleri birbirini takip ediyor. Bildiğiniz
gibi Türk Dünyası’nda Türkiye Türkçesi’yle eğitim
yapan tek kuruluş; Vakfımızın Yüksek Öğretim Kurumları. Mezunlarımıza diplomalarını verirken Ulu Önder
Atatürk’ün şu sözlerini düşünerek Hocamızın bu eserleri ile tekrar gururlandık: “Eğitimdir ki bir milleti ya
özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır, ya da esarete ve sefalete sürükler.”
Bu yıl ülkemizde Haziran ayının ilk Pazar günü seçimler yapılacağından 21. Türk Dünyası Çocuk Şölenimizi Mayıs ayı içinde gerçekleştirdik. Tüm Türk
Coğrafyası’ndan 600’e yakın öğrenci ve öğretmeni misafir ettiğimiz bu Şölenimiz Tanıtım Gösterisi, Şölen
Yürüyüşü, Büyük Şölen Gösterisi ve Ses Yarışması
olmak üzere dört ayrı etkinlikle ve büyük bir coşkuyla
gerçekleşti.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Yakutistan’dan Makedonya’ya kadar Türk Coğrafyası’nın her noktasından
gelen konuklarımız aynı yüce milletin birer parçası olduklarını ve Türkiye’nin de kendi vatanları olduğunu

idrak etmiş olarak göz yaşlarına hâkim olamayarak
ülkelerine döndüler.
İşte bu ayrılış hüznü de bize yeni bir şölen gerçekleştirmek, bu uğurda her türlü engeli aşmak için yeniden şevk vermektedir.
Bildiğiniz gibi ülkemizde şu günlerde seçim heyecanı yaşanmakta… Seçimlerden beklentimiz milletle beraber, millet için ülkemizi yöneten iktidarların iş başında olmasıdır. Unutmayalım ki millet demek, milli
kültür demektir. Milli kültüre sırt çeviren bir devlet ise
aslında milletine sırt çevirmektedir ve başkaları için
vardır.
Milli kültürümüze sarılan, en başta dilimize sahip
çıkan, değerlerimize aykırı her türlü şeyin başta kanun,
kurumlar olmak üzere yeni baştan milli bünyemize uygun şekilde düzenleyecek ve bunları gerçekleştirirken
gücünü millete saygısından alacak yönetimlerin iş başında olması ancak devletimizi yüce ve güçlü kılar.
Ve böylece bizler de yüce ve güçlü bir devletin vatandaşı olarak tarihimizde olduğu gibi hür, başı dik,
refah içinde, huzurlu ve mutlu olabiliriz.
Tanrı Türk’ü Korusun.
Közhan Yazgan

“İşte karşınızda Türk Halısı*…
Bütün renkleri has boyadan, Allah’ın verdiği solmaz boyadan...
Bu solmaz renklerden oluşan Türk Milleti, Türk halısı, bütün asırlar boyunca çok parçalandı. Bölük bölük edildi. Parça parça edildi.
Sömürüldü, soyuldu, kırıldı; ama renkleri solmadı.
O renklerin başında Allah’ın bu millete verdiği Türk dili geliyor.
Allah’ın Türk milletine verdiği diğer renk, istiklal aşkıdır. Bu aşk da hiç solmadı, hiç sönmedi...
Allah’ın bize verdiği bir diğer renk, hürriyet aşkıdır. Bu aşkı da solduramadılar, söndüremediler...
Allah’ın bize verdiği bir diğer renk ırkçılıktan uzak oluşumuzdur. Allah, bu dünyada, yalnız
Türk milletini ırkçılıktan uzak tutmuştur. Irkçılık geni bu milletin damarlarında yoktur. Yeryüzünde tek ırkçı olmayan millet, Türk milletidir.
Bu halıyı yeniden dokuyacağız!
Ama atkıları “dilde, fikirde, işte birlik” olacak…
Bu atkılarla, bu renklerle dokunacak olan yeni Türk halısı 21. asra mutlaka damgasını vuracaktır!
Dünyanın dört bucağından koşa koşa binlerce kilometreyi aşarak buraya gelen, buradaki
kardeşleriyle kucaklaşan bu misafirler, bu istikbalin en büyük habercisidir.
Türk Dünyası Çocuk Şöleni bütün dünya Türklüğünün çocuklarına kutlu olsun!”
Tanrı Türk’ü Korusun.
Prof. Dr. Turan Yazgan
Şehzadebaşı, 26 Haziran 2001
* VII. Türk Dünyası Çocuk Şöleni’nde yapmış olduğu konuşmasından...
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