NERDEN GELİP
NEREYE GİDİYORUZ?
Başlangıç
Doğrultup belimizi kalktığımızdan beri iki ayak üstüne,
kolumuzu uzunlaştırdığımızdan beri bir lobut boyu
ve taşı yonttuğumuzdan beri
yıkan da, yaratan da biziz,
yıkan da yaratan da biziz bu güzelim, bu yaşanası dünyada.
Arkamızda kalan yollarda ayak izlerimiz kanlı,
arkamızda kalan yollarda ulu uyumları aklımızın, ellerimizin, yüreğimizin,
toprakta, taşta, tunçta, tuvalde, çelikte ve pılastikte.
Kanlı ayak izlerimiz mi önümüzdeki yollarda duran?
Bir cehennem çıkmazında mı sona erecek önümüzdeki yollar?

Sayın müdürlerim
Sevgili meslektaşlarım
Ve öğrencilerim...
18 Mart Çanakkale töreninde sizlerle düşüncelerimi paylaşmak üzere burada bulunuyorum, o
nedenle biraz şaşkınım galiba alanım tarih olmadığı için de biraz telaşlıyım. Ama siz de
biliyorsunuz ki yazın ve tarih hep kol kola, birlikte olmuştur.
O nedenle, önce edebiyatımızda 18 Mart 1915 nasıl işlenmiş buna bakmak istedim ama sonra
bundan vazgeçtim çünkü en azından bugün edebiyat öğretmeni kimliğimden sıyrılmak istedim.
2015 Türkiyesi'nden 1915'e bakmak pek de kolay değil. Ama galiba bugünü okuyabilmek ve yarını
inşa edebilmek için de bu gerekli.
1.Dünya Savaşı devam etmektedir. İngiltere, Çanakkale harekatını planlar ve Fransızların
yardımıyla 19 Şubat 1915'te denizden taarruza başlar. Bu arada Ruslar, İstanbul üzerindeki iddiaları
konusunda destek bulurlar:İstanbul ve Boğazlar dahil, Midye-Enez ile Sakarya nehri sınırları
arasında Marmara bölgesinin Rus olması kabul edilir. Rusya'nın bu konuda rekabete tahammülü
yoktur; Yunanistan'ın 3 tümen gönderme önerisini, hatta bir ara İtalya'nın İtilaf'a katılmasını veto
eder. Osmanlı Devleti'nin son saatlerinin geldiğine kanaat edilmiştir. Bulgaristan ve Romanya da
Çanakkale'deki gelişmelere gözlerini dikmiştir. Bu iki ülke de tarafsız olduklarından, Almanya'dan
Osmanlı topraklarına gelen savaş malzemesi azdır.
Osmanlı askeri Çanakkale'de çok zor koşullarda, bir ölüm-kalım savaşı verir ve başarılı olur.
Böylece Çarlık Rusya'sı yardımsız kalarak çöker ve savaş uzar.
Ama galiba burada, gelecek güzel ve barışçıl günleri inşa etmek isteyen bizlerin asıl vurgulaması
gereken, bu başarının bir bağımsızlık, direniş ve boyun eğmeme'nin müjdecisi olduğudur. 18 Mart
1915'te İtilaf donanmasının denizden Çanakkale'ye girme girişimi başarısızlığa uğratılarak
Avrupa'nın sömürgeci zihniyetine güçlü bir tokat atılmıştır. Bunun üzerine Gelibolu Yarımadası'na
25 Nisan'da çıkarma yapılır. Donanma toplarının bombardıman desteğine ve kanlı muharebelere
rağmen,İtilaf kuvvetleri, Aralık 1915 ve Ocak 1916 tarihleri arasında Gelibolu'yu terk etmek
zorunda kalır.
Özellikle Ağustos 1915'te Anafartalar muharebelerinde gösterdiği parlak ve yürekli komutanlıkla
Miralay Mustafa Kemal, İstanbul'u kurtaran adam olarak tanınır.
Gencecik bir cumhuriyeti kuracak olan bu genç miralay olacaktır.

Daha fazla savaş anlatmak, muharebelerden bahsetmek; belgesellerde, filmlerde, haber
bültenlerinde anlatılanları yinelemek istemiyorum.
Aynı zamanda Şehitler Günü de olan bugünde BARIŞ'tan, KARDEŞLİK'ten bahsetmek istiyorum.
Yüzyıllardır özellikle bizim de içinde bulunduğumuz Ortadoğu coğrafyasında fakiri daha fakir,
düşkünü daha düşkün kılan; muktediri daha da palazlayan senaryolar yazılamakta ve uygulamaya
konmaktadır. Fakir bırakılan halklar temel haklarından, eğitimden yoksun bırakılarak her şeyi
sorgulamaksızın kabule zorlanmaktadır.
1915'te, öncesinde ve sonrasında baskın güçlere karşı ortaya konan mücadelede ırkların, mensup
olunan dinlerin ya da mezheplerin bir önemi yoktur. Aslolan mücadelenin devam etmesi
gerektiğidir. Bunun için topa, tüfeğe; donanmalara gerek yoktur.
İnsan olmaktır ihtiyaç duyduğumuz; kadının, erkeğin el ele; kafa kafaya verip yaşamı değerli
kılacak projeler üretmesinden geçecektir bunun yolu. Daha iyiye, güzele, eşit olana, ayrımcı
olmayana doğru bir koşu olmalıdır bu.
Farklılıkların en büyük zenginlik olduğunu bu topraklarda yaşayanlardan daha iyi kim bilebilir?
İşte yapacağımız tam da budur: Farklılıklar kabulümüzdür, birlikte yaşamak çok büyük bir şans ve
keyiftir. Bu ülke ve dünya için de bunlar bize güç verecek ve yol gösterecektir.
Yarınlarda ölmemek öldürmemek için:
ÇOCUKLAR ÖLEBİLİR YARIN
............................
Çocuklar ölebilir yarın,
hem de ne sıtmadan ne kuşpalazından
düşerek te değil kuyulara filân;
çocuklar ölebilir yarın,
çocuklar sakallı askerler gibi ölebilir yarın,
çocuklar ölebilir yarın atom bulutlarının ışığında,
ne bir santim kemik, ne bir damla kan,
çocuklar ölebilir yarın atom bulutlarının ışığında
arkalarında bir avuç kül bile değil
arkalarında gölgelerinden başka bir şey bırakmadan.
.................................................
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