Çanakkale ve Ergenekon
din ve mezhep ayrımı olmaksızın tüm Türk Coğçinde bulunduğumuz Mart ayında Türklük rafyasındaki Türkler tarafından yasaklanmasının
için çok önemli iki olayı arka arkaya kut- üzerinden 62 yıl geçtikten sonra yeniden büyük
layacağız. Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı bir coşkuyla kutlanmaya başlanmıştır.
Bu kutlamaların ilk yıllarında, Türkiye’den
ve Ergenekon’dan çıkışımızın 4652. Yılı…
Bu kutlamalarda özellikle gençlerimize vurgu- guruplar göndermek suretiyle destek olan Turan
lanması gereken en önemli nokta; Bitti, tükendi, Hocamız, esaretten özgürlüğe çıkışın, kurtuluyok oldu gözüyle bakılan dönemlerde bile, Türk şun sembolleşmesi açısından da çok önemli olan
Milletinin destanlar yazarak tarihe geçmesi, inan- bu bayramın ülkemizde devlet kurumlarınca da
cını kaybetmeyerek mucizeler gerçekleştirmesi ol- bir bayram havasında kutlanmasını sağlayarak
Türkiyemiz’de yeniden Türk’e mal etmiştir.
malıdır.
Sevgili Okuyucular,

İ

Çanakkale Savaşları, Birinci Dünya Savaşı’nın
en çetin bölümü ve sayısız zaferle dolu Türk tarihinin yakın döneme ait çok parlak bir sayfasıdır. Türkün imanla, inançla neler başarabildiğini
gösteren bu zaferimizin 100. yılında, ne şartlar
altında nasıl kazanıldığını ve bu savaşta Türk kadınının rolünü anlatan çok önemli iki yazıyı ilgiyle
okuyacağınızı umuyoruz.
Türk Milleti’nin çok önemli bir bayramı olan
ve Ergenekon’dan çıkışımızı simgeleyen Nevruz,

Unutmayalım ki, Hocamızın da sık sık ifade
ettiği gibi biz Türkler, ikinci Ergenekon’u İstiklal
Savaşı döneminde yaşadık ve dünyaya ders vererek ikinci Ergenekon’dan da çıktık. Bu kara günler
tekrar gelirse ne yapmamız gerektiğini Ergenekon
bayramını kutlayarak hatırlayabiliriz.
Tanrı Türkü Korusun...
Közhan Yazgan

... Ergenekon Bayramı veya Nevruz, canlanma bayramı, dirilme bayramı kurtulma bayramı, yeni bir hayata geçiş
bayramı olarak Türkler tarafından daima kutlanmıştır, kutlanmaktadır. Biz 1990’da, Türk Dünyası’nda gözlediğimiz kutlamaları dikkate alarak, Vakıf bünyesinde bu bayramımızı “Nevruz” ve “Ergenekon’dan Çıkış” adıyla ilk
kez kutladık. Dağılmaya yüz tutan Sovyetler Birliği’nde bayramın kutlanmaya başlanması bir bakıma Rusya’ya bir
isyandı. Rus ırkçılığına karşı bir hareketti; zira, daha Sovyetler Birliği devam ederken kutlanmaya başlamıştı. Bizim
Vakıf olarak Nevruz / Ergenekon’dan çıkışı kutlamaya başlamamız ise, hem bu bayramın bütün Türk Dünyası’nda, din
ayırımı olmaksızın, tek müşterek bayram oluşunu tespit etmemizden, hem de Atatürk yolunda bir vakıf olarak, bayramı
istismar edenlere ve Türklüğün bütünlüğüne karşı olanlara isyanımızdı. Vakıf olarak bu bayramı, inatla ve ısrarla
Nevruz ve Ergenekon Bayramı olarak kutlamamız da, sonuç itibarıyla, Türkiye’de gerçekleştidiğimiz ilklerimizden
biri olmuştur.
Başlattığımız bu hareketi 1991’de Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’daki Ergenekon bayramlarına, Bünyamin Aksungur başkanlığında, Kılıç Kalkan Ekibi ve “Türk Dünyası’ndan Sesler” koromuzla iştirak etmek suretiyle
yaygınlaştırdık. Kırgızistan’da grubumuzu 150 bin kişi alkışladı. 150 bin kişi seyretti ve Türkiye ile Türk Dünyası
arasında müzik birliğinden doğan bir gönül bağı böylece kurulmuş oldu. Öncülüğümüzde, devletimiz uyandı ve kendi
milletinin bayramını hatırladı. Şimdi çok şükür devletimiz de, Nevruz Bayramı’nın kutlanması için resmi olarak düzenlemeler yapıyor. (…) Bu bayram bütün Türk Dünyası’na kutlu olsun. Ve bütün dünya bilsin, inansın ve hatta iman
etsin ki, biz tekrar Ergenekon’dan çıkmaya mecbur ve mahkum olursak mutlak surette çıkarız. Yıkarız dağları enginlere sığmaz taşarız. Bugünlerde gittikçe yaygınlaştırılmaya çalışılan ümitsizlik, ne kadar ümitsizlik doğuran sebep
var olursa olsun ve bu sebeplerin getireceği felaket ne kadar büyük olursa olsun, ümitsizliğin kendisi hepsinden daha
büyük, daha korkunç ve atlatılması zor bir felakettir. Ergenekon’dan Çıkış bayramımız vesilesiyle milletimize ümit,
canlanma azmi verilmeli, bu yöndeki tarihimiz ve efsanelerimiz anlatılmalıdır. Çocuklarımıza Yunan efsaneleri yerine
mutlaka kendi efsanelerimiz öğretilmelidir. Milletimiz bu bayram vesilesiyle her yıl yeni başarılara, yeni atılımlara
yönlendirilmeli ve daima morali yüksek, güçlükleri yenmeye kararlı hale getirilmelidir.
Prof. Dr. Turan Yazgan
Şehzadebaşı 25 Mart 2004
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