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Dünyada Mustafa Kemal Atatürk kadar büyük işler başaran çok az lider yaşamıştır. 4 yılda yoktan var edilen bir devlet, kimsenin aklında yokken kurulan bir

Cumhuriyet ve günümüzden geleceğe uzanacak bir ebedi bir egemenlik. Onu belki çok iyi anlıyoruz ama anlatamıyoruz yeteri kadar. Đşte size Atatürk'ü anlatan 8

sinema filmi!

Sinema insanlara birini, bir ülkeyi, bir zamanı anlatmanın en güzel yolu. O yolda Atatürk'ü kaybettik mi, yoksa hala arıyor muyuz? Her 10 Kasım'da "Acaba onu dünyaya

yeteri kadar anlatabildik mi?" şeklinde bir soru beliriyor içimizde ama belki de yanlış soruyu soruyoruz. "Biz onu yeterince anlayabildik mi?" belki de sormamız

gereken bu çünkü eğer onu sandığımız kadar iyi anlasaydık, anlatmanın da bir yolunu bulurduk. Ortadoğu'daki komşularımızın halini gördükçe, Atatürk'ün projesi olan

"Sadabat Paktı"nı kaçımız hatırlıyor? Daha onu ve kafasındakileri komşularımıza bile anlatamamışken, ya da unutturmuşken, biz onu koca bir dünyaya nasıl

anlatacağız? Belki de zaman onu yeniden anlama zamanı, en azından her 10 Kasım'da. . .

1. Osmanlı Cumhuriyeti1. Osmanlı Cumhuriyeti1. Osmanlı Cumhuriyeti1. Osmanlı Cumhuriyeti

Bir 10 Kasım sabahında Osmanlı Cumhuriyeti'nde uyanın. O kargaları korkutmak için tarlalarda koşturan çocuğun bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini düşünün.

Kaçımız hayatta olurduk? Kaçımız doğardık, kaçımız nerede olurdu, kaçımız "kim" olurdu? Geldikleri gibi gitmeyenlere esir mi olurduk, yoksa kaybedeni mi olurduk bu

dünyanın? Peki ya şimdi? Kaçımız söyleyebilir geldikleri gibi gittiklerini? Yoksa Atatürk'ü anlayamadığımız için mi geri döndüler, belki de bir yerlerde hala tarlalarda

kargaların peşinde koşuyor o çocuk.. .

2. Veda 2. Veda 2. Veda 2. Veda 
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Bir 10 Kasım sabahında neye veda etiğimizi düşünün. 1881'den 1938'e yaşanmış bir ömürde; savaşın, katliamın içinde, ellerinde kanla yurduna dönen bir askerin

yüreğinden çıkan sevgiyi, yıkan değil yapan adam olma hevesini düşünün. Dünyada kaç tane lider vardır ki, ona itaat etmeye hazır, yolunu kaybetmiş bir yığın insana

kendi kaderini çizme hakkı tanısın? Öyle bir lider ki halifeliği, olası bir yeni saltanatı elinin tersiyle itip, kökleri binlerce yıl ötesine uzanan bir ulusun kaderini

değiştirsin? Belki de sahip olabileceği herşeye veda edip, sahip çıktığı insanlara bir cumhuriyet armağan eden bir adam. Đşte buna veda ettik biz bir 10 Kasım sabahı.

3. Dersimiz Atatürk3. Dersimiz Atatürk3. Dersimiz Atatürk3. Dersimiz Atatürk

Değişen bir alfabe, benimsenen yeni bir dünya görüşü, halk evleri. . . Ne çok şey öğretti bir nesile tek başına, tek bir adam? Trablus'ta, Çanakkale'de, Anadolu'da içine

girip çıktığı o cehennemlerin içinde mi tasarladı tüm bunları? Bir paşaydı sonuçta o, profesyonel bir askerdi. Ama o insandı, ama o hayali bile ağır olduğu için

kimsenin düşlemediği bir şeyi gerçekleştirmek için doğmuştu. O hem kendi seçmiş gibiydi bu yolu, hem de seçilmiş gibiydi. Bugün matematiği, fiziği, kimyayı, tarihi,

coğrafyayı onun sayesinde öğreniyoruz. Peki ya onu? Belki de bir bilim dalı olarak onu işlememiz gerekiyor günümüzde, çünkü cevabını hala bulamadık bir şeylerin

her şeyi bildiğimizi sanmamıza rağmen.

4. Son Osmanlı: Yandım Ali4. Son Osmanlı: Yandım Ali4. Son Osmanlı: Yandım Ali4. Son Osmanlı: Yandım Ali 
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O hem Türkiye'nin ilk vatandaşıydı, 1923'ten çok daha önce kurmuştu çünkü o kafasında bu ülkeyi, yaşamıştı orada hepimizden daha önce. Aynı zamanda son

Osmanlı'ydı da. . . Ne hanedanın torunları, ne de hala günümüzde Osmanlıcılık peşinde olanlar, hiç biri onun kadar Osmanlı olamamıştı. Çünkü bir tek o anlamıştı,

bitmesi gerektiğini, yeni bir şeylere başlamak onun fikriydi. O kapatmıştı kapıları ve en son da kendisi çıkmıştı o kapıdan, Osmanlı'dan geriye tarihten başka bir tek o

kalmıştı geleceğe uzanabilecek. . .

5. Çanakkale 19155. Çanakkale 19155. Çanakkale 19155. Çanakkale 1915

Kaçımız orada olacak kadar cesuruz ki bugün? Orada olanların kaçı emindi oradan zaferle çıkacağından? Kaç kişi savaşmaya değil ölmeye gitmişti o cehennemin

içine? Dünya tarihinin gördüğü en kanlı savaşların birinin tam ortasında kalmak yazılıydı onun kaderinde. O kıyamet gibi savaşın içinden çıkan kim olsa doymaz mıydı

mücadeleye, kana, dehşete? Kaçmaz mıydı? Bir devlet kurma hayaliyle kaç kişi dönerdi o yıkımdan? O savaştan çıkan kaç kişi 8 yıl sonra özgür bir devletin temelini

atmıştır ki?

6. Kurtuluş6. Kurtuluş6. Kurtuluş6. Kurtuluş
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Kaç kişi hakkını verebilmiştir "Kurtuluş" kelimesinin. Sadece etrafı çevirmiş düşmanlardan değil, cehaletten, çağ dışılıktan, bölgedeki diğer devletlerin kaderinden,

geçmişten ve karanlıktan kurtuluş. . . Ve bir güneş doğurmak o hiçliğin ufkundan, sadece güvenmek kurtardığı insanlara, onlara bir devlet emanet etmek, ardında

kimseye bırakmadan, bir halka bir devlet emanet etmek.. . Kaç kişi gerçekten kurtulabilmiştir ve kurtarabilmiştir birilerini?

7. Cumhuriyet7. Cumhuriyet7. Cumhuriyet7. Cumhuriyet

Anlayabildik mi Atatürk'ü tartışılır ama öğrenebildik ondan bir şeyler sonunda. Cumhuriyeti öğrendik ondan, demokrasiyi öğrendik, modern bir devlet olmayı

öğrendik. Daha çok yolumuz var onun aklındaki Türkiye'ye ulaşmamız için, belki de ondan daha çok mücadele etmemiz gerekecek karanlıkla. Savaşlara boyun eğen bir

dünyada, bir emanet Cumhuriyet bize ondan kalan.

8. Mustafa8. Mustafa8. Mustafa8. Mustafa
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接続がリセットされました
ページの読み込み中にサーバへの接続がリセットされました。

このサイトが⼀時的に利⽤できなくなっていたり、サーバの負荷が⾼す
ぎて接続できなくなっている可能性があります。しばらくしてから再度
試してください。

他のサイトも表⽰できない場合、コンピュータのネットワーク接続を確
認してください。

ファイアーウォールやプロキシでネットワークが保護されている場合、
Firefox による Web アクセスが許可されているか確認してください。

Ve en nihayetinde o da bir bireydi hepimiz gibi, benzemiyordu hiçbirimize ama bizden biriydi işte. . . Adı Mustafa'ydı, Kemal dediler karışmaması için başkalarıyla, ve

kurtardığı insanlar Atatürk dediler ona.. . Ama o herşeyin başında Mustafa'ydı, kargaları tenekeyle kovalayan çocuktu, sonsuz olan çocuktu, sarı saçlı çocuktu, kimsenin

görmediği dehşeti görüp, kimsenin hayal edemeyeceğini yaratan çocuktu. O Mustafa'ydı ve bir 10 Kasım sabahı ölümsüzleşti. Bize kalan onu anlamak ve anlatmak

oldu. Bir sonraki 10 Kasım'da daha çok filmle, daha çok romanla, daha çok eserle. . . Bir satırla bile olsa, anlamak ve anlatabilmek gerek onu. Bu ona borcumuz değil,

dünyaya olan borcumuz.

(https://plus.google.com/111139069635417829913)
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