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Aydın, Türk dünyasının dilini öğrenecek, folklorunu
araştıracak, müştereken kabul gören değerleri ve tari
hî şahsiyetleri giin ışığına çıkaracak ve bunların etrafında
bir birlik şuurunun meydana gelmesini sağlayacaktır

M.Öcal OĞUZ
Destana göre, Ergenekon, Türk’ün hile ile mağlup
edilip, yok edildiği veya esir edildiği bir savaşın sonunda,

lar ve anayurtlarına, baba ocaklanna dönüp yeniden
Türk birliğini kurarlar.
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"demir dağlan" kültürlerin savaştığı zamanımızda, işgâl

mi? Bunun hesabını yapmakta fayda yoktur,
onların bize yaklaşmasını bekleyemeyiz.
Bizim onlara yaklaşmamız gerekli. Tarih bağı
kurmamız lazım. . . Folklor bağı kurmamız
lazım.. . Bunları kim yapacak? Elbette biz...
Nasıl yapacağız? işte görüyorsunuz; dil
encümenleri, tarih encümenleri kuruluyor...
Dilimizi onun diline yaklaştırmaya ve
böylece, birbirimizi daha kolay anlar hale gel
meye çalışıyoruz, ortak bir mâzi yaratmak
peşindeyiz. . . Bunlar, -adı konarak- açıktan
yapılmaz; bunlar, devletin ve milletlerin derin
düşünceleridir.
. . . Ben, bugünün ileri Türkiye’sini kur
maya ne kadar çalışıyorsam, yarının büyük
Türkiye’sinin temellerini atmaya da o kadar
dikkat ediyorum." (ismet Bozdağ, Atatürk’ün

altındaki

Sofrası, İstanbul 1971)

den, Baku'dan; kimi İskeçe’den, Güınüicine'den; Kimi
K*zan’dan; kimi Kınm’dan; kimi Üsküp'ten; Kimi
Kâşgâr'dan. . . geliyor. Ergenekon’a iki aile sığınmıştı,
Anadolu’ya

bütün

dünya

Türklüğü

sığınıyor.

Anayurtlarını, baba ocaklarını bırakarak. . . Gelenlere
Anadolu’nun
anayurtlan"
olduğunu
söylüyoruz.
Anadolu bir Türk anayurdudur ama, Kınmlı’nın anayur
du Kırım, Kazanlı'nın anayurdu Kazan, Kırcalili'nin
anayurdu Kırealî, Kerküklü’nün anayurdu Kerkük’tür.
Onlar için Anadolu ikmci Ergcnekon'dur.
400 yıl an«yurt!annın hasretiyle yaşayan ve oraya
dönme «rzutuyl* bilenen Türk, demir dağlan eriterek Ergenekon'dan çıkarken, Ergenekon‘a niçin geldiğini çok
iyi biliyordu. Anadolu'ya sığman Türk de Anadolu'ya,
niçin geldiğini çok iyi bilmek, Anadolu’nun "demir
dg&jannr

bulup
vurulan

eritmek
ve

zorundadır.
tutsak

Anadolu'nun

milleti

yeterince

tanımamaktır,

Kırım'da Gaspıralı İsmail Bey’in "Dilde, iste,

Cumhuriyetin 10. yıldönümü münasebetiyle 29
Ekim

1933'ie

verilen

bir

baloda

Atatürk

şöyle

“Bugün, Sovyet Rusya, dostumuz*
dur» komşum a*d tır, müttefikimizdir.. Bu
dostluğa ihtiyacımla: vrrdır. Fakat yarın ne
olacağını îıiç ikimse kestiremez..» . Tspkı Osmanii İmparatorluğu gibi, parçalanabilin . .
Bugün, elinde sımsıkı -tuttuğu milletler,
avuçlarında» kaçabilirler. . . Dünya, yeni bir
dengeye ulaşır. O zaman Türkiye, ne
yapacağsan bilmelidir. Bizim, bu dostumun,
komşumuzun idaresinde di! bir, inanç bir, öz
b i r kardeşlerimiz vardır, onlara sahip
çıkmaya hazır olmalıyız.
Hazır ©iuşak yalnız o günü susup bek
lemek deftlür; fcmıriaamak Sazımdır.. . Mil
letler fos»»® nmû haarisnır? Manevî
köprülerini s*|lam tutarak. . . Dil, bir
köprüdür, inanç, bir köprüdür; tarih, bir
köprüdür. . . Bugün biz bu kitlelerden, dil
İMkımındsn;
gelesek,
görenek,
tarih
bıiIrınMMİa» ayriiaif, çofc uzağa düşm üşüz...
M*im knalıani»*»<m»zyer mi doğru* onlarınki
S
konuşuyor.

fikirde birlik” mücadelesi ve Atatürk’ün bu sözleri,
bugün

zamanlarından

daha

kazanmışlardır. Sığınılan

çok

son

anîam

kalede

de

ve

önem

"bölgeci",

"oymakçı", "aşiretçi" zihniyetten kurtulamıyorsak, birlik
olup demir dağlan eritecek "70 ateşi" yakıp *70 körüğü"
nasıl üfleyeceğiz?
Anadolu'daki Türkler’in artık ufuklarını genişlet
meleri, Atatürk’ün mirasına sahip çıkmaları gerekmek
tedir.

Burada

rehberlik

vazifesi

tabiatiyie

Er-

genekon'daki bilge demircinin fonksiyonuna sahip olan
"avdm’a düşmektedir. Aydın, Türk dünyasının dilini
öğrenecek, folklorunu araştıracak, müştereken kabul
gören

değerleri ve

tarihî şahsiyetleri

gün

ışığına

çıkaracak ve bunlann etrafında bir birlik şuurunun
meydana gelmesini sağlayacaktır. Aydın, Anadolu’nun
dışında

da

Türkler’in

anayurtlarının

bulunduğunu,

Anadolu’dakilere de Anadolu’ya' gelenlere de oralarda
kalanlara da unutturmayacaktır.
Eğer, tekrar anayurtlarımıza ve milletimize sahip
çıkmak

istiyorsak,

Türk

dünyasının

kültürünü,

folklorunu öğrenmek, birlik şuuruna ulaşmak, yani
"demir dağları eritmek" zorundayız.

Millî Folklor

