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Kılıç ve saban; bu 

iki fatihten birincisi, 

ikincisine daima mağlup 

olmuştur.

M. K. Atatürk

Söz ola...

Bir 10 Kasım’da Daha 
Hayranlıkla Anıyoruz

“Dünyayı istediği gibi kullanan kuvvet, fikirler 
ve bu fikirleri belirleyen ve yayan kimselerdir. 

Fikrin özelliği de hiçbir itirazın bozamayacağı bir 
kesinlikle kendi kendisini kabul ettirmektir. Bu da 
fikrin yavaş yavaş duygular haline gelerek inanca 

dönüşmesiyle mümkündür ve böyle olduktan 
sonradır ki, onu sarsmak için bütün başka 

mantıkların, başka düşüncelerin hükmü olamaz.” 

Mustafa Kemal Atatürk, 1914
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Bir Kahraman Miti,
Bir Kahramanın Miti...

Mitler en yalın ve net ifadesiyle arketipal öykülerdir. 
Arketip demek insanın beşeri teferruatına değil, 
ama özüne ait olan demektir. Arketip demek insanın 
bir insan olarak şuurunun olmazsa olmaz adımları 
demektir. Arketip demek mekanı meçhul, mahali 
gönül olanın sarayına giden yol demektir. Pek tabii 
ki bu saray, onu kral kabul eden mümin için saraydır. 
Binaenaleyh, o saraydaki kralın krallığının takdiri de 
halktan değil, Hak’tandır. Nerededir Hak? Atmosferin 
içinde mi, dışında mı? Kiminledir Hak? Cesurla mı, 
güçlüyle mi?

Hak varlığın biricik gerçekliği olsa da, daima haklıyla 
beraber, onun feraset ve idrakindedir. Haklı ise bazen 
güçlüdür, bazen aciz, bazen cesurdur, bazen korkak. 
Bir korkağın haklı olabileceğine asla inanmayanlarla 
doludur dünya. Buna inanmayanlar hiç korkmadılar mı 
yalnızlıktan?

Güç bir arketiptir ve yansımaları, imgeleri çoktur 
tarihte. Acziyet bir arketiptir ve birçok filozofun, hatta 
birçok peygamberin elleriyle yazdıkları eserlerinde 
okunur kendi çaresizlikleri, örneğin cehalet karşısında. 
Ve tabii ki cesaret bir arketiptir, korku bir arketip ve 
yalnızlık, buz gibi yalnızlık bir arketiptir...

Bir inanır için adına din denilen mitsel öyküler, inanırın 
kendini öznel bağlamda içinde bulacağı hikayeler 
değildir. İnanır, bir inanır olarak o öykü ile kendi 
öznelliği arasında ancak tarihsel ya da soya dayalı 
bir bağ kurabilecektir. Veya kurulmuş böyle bir bağa 
inanacaktır. Oysa Musa’nın soyundan geliyor olmanın 
Musevilik olmaması gibi, İsa’nın soyundan gelene 
İsevi, Muhammed’in soyundan gelene de Muhammedi 
denemez. İsevilik, Musevilik ve daha nicesi şuura 
ait kavramlardır ve bu kavramların aydınlattığı 
bilinç mertebeleriyle ilgilidir. Ayrıca bu nitelikler 
sırf kendilerine özenildiği için gökten inzal olmuş 
peygamber kıyağı torpiller, kayırmalar değildir.

Bu isimlerle beraber anılmak isteyenler, şüphesiz onları 
hak etmelidir. Duvarcı ustası Süleyman’ı hak etmelidir. 
Bir Monk’un turunculara bürünüp odalarda yanlız 

başına kalması yetmez. Buda’yı hak etmesi için Buda’yı 
anlaması gerekmektedir. Budistçilik oynamak kolaydır. 
Tek bir karıncayı dahi incitmeden, hayatının sonuna 
kadar ot yiyerek yaşamak kolaydır. Zor olan Buda’yı 
anlamaktır. Zor olan Pazar ayinlerinde diz çöküp dua 
etmek değil, İsa’nın çarmıhını taşımaktır. Zor olan 
Yahudi’nin tuttuğu bir günlük oruç değil, Musa gibi 
çölde kırk yıl kendini aramaktır.

Konuya gelelim...

Bizler gururla Anadolu’nun, tasavvufun çocukları 
olduğumuzu söylüyoruz. Peki bunu hak ettik mi? O 
anlayışın davet ettiği insani hassasiyeti taşıyor muyuz? 
Benden öncekilerin taşımış olması bana ne sağlar? 
Yunus olamadıktan sonra Yunus’un Allah sevgisinden 
ne umabilirim? Bugün tüm dünyaya Mustafa Kemal’in 
çocuğu olduğumu ilan etsem, ama O’nun kim olduğunu 
hakkıyla bilmesem, izini sürmüş olur muyum?

Türkiye belki de dünyada cehaletinin bir benzerine 
rastlanmayacak türden bir gafletin içindedir. Bugün 
Türkiye, Kur’an-ı Kerim’i, Tevrat’ı, İncil’i, Mesnevi’yi, 
felsefi metinleri, Kapital’i, Nutuk’u ve daha nicesini 
anlamak için okumayan ama bütün fikriyatı kulaktan 
dolma üç beş haber olan köşe yazarlarına, aklı kendi 
dışından beslenen sözde entelektüellere, felsefeden 
bihaber din adamlarına hayran olunan bir ülkedir. 
İçinde bulunduğumuz tarihsel, kültürel ve siyasi 
netice tüm açıklığıyla gösteriyor ki, bunun nedeni 
umursamazlığımızdır.

Mustafa Kemal mitsel bir önderdir ve tüm dünyanın 
gözü önünde adına Türkiye dediği bir mit yaratmıştır. 
Bugün “Türkiye nedir?” denilse, belirli bir coğrafya 
içinde Türklerin yaşadığı ülke olduğu söylenecektir 
şüphesiz. Oysa Türkiye bir eserdir ve müessiri 
Mustafa Kemal’dir. Onun karakteriyle şekillenmiş ve 
Muhammedi bir rahmetle her inanç ve kültürü bağrına 
basmıştır.

Bunu Büyük Nutuk’ta kendisini diktatörlükle 
suçlayan dönemin Erzurum Milletvekili Salih 
Efendi’ye hitaben şu sözleriyle dile getirmiştir: 
“Efendiler, açık konuşacağım, beni bağışlayınız. 
Her birinizin olağanüstü yetki ile seçilmesine ve bu 
Meclisin memleket alınyazısını elinde tutacak bir 
nitelik kazanmasına çalışan benim! Bunu başarmak 

için en yakın arkadaşlarımla fikir mücadelelerinde 
bulundum. Bütün hayatımı, mevcudiyetimi, bütün şeref 
ve haysiyetimi tehlikelere attım. Binaenaleyh bu benim 
eserimdir. Ben, eserimi alçaltmakla değil, yüceltmekle 
görevliyim.” (M.K.Atatürk, Büyük Nutuk Cilt II / s.875)

Büyük Nutkunda Mustafa Kemal, yarattığı Türkiye’sini 
halka beyan etmiş ve bu idealin yaşamasını rica 
etmiştir. Nutukta ortaya koyulan ideal yaşam biçimi 
istiklaldir, cumhuriyettir, hakimiyettir, irfaniyettir 
ve bunu halkın kendi varlığını koruması için halka 
emanet etmiştir. Lakin bıraktığı sorumluluk ağırdır. 
Bu ideali yok sayabiliriz, onu görmezden gelebiliriz, 
hiç olmamış gibi yaşayabilir, hiç duymamış gibi 
ölebiliriz ama bilinmelidir ki bir milletin tininin veya 
bizim daha yatkın olduğumuz ifadesi ile maneviyatının 
doğası insanların isteklerine göre şekillenmez. Madem 
ki şuur cumhuriyet fikrine yükselmiş ve yine halkın 
istek ve iradesi ile kabul görmüştür, öyle ise artık geri 
dönülemez. Şimdi cumhuriyeti, şimdi bağımsızlığı, 
şimdi Atatürk’ü hak etme zamanıdır. Nutuktan bir 
alıntıyla bitirmek isterim:

“... Tanin gazetesi başyazarının ifadesine göre: “... 
Hilâfeti, elimizden gitmesine hiçbir imkân kalmayacak 
şekilde korumakla görevliymişiz... Onu kaldırmak için 
girişilen gizli tertipler başarısızlığa uğratılmalıymış...

Efendiler, bu yazıların anlamı ve bu düşüncelerin 
nasıl bir maksada dayandığı bugün kolaylıkla 
anlaşılmaktadır. Yarın, daha açık olarak anlaşılacaktır. 
Gelecek nesillerin, Türkiye’de Cumhuriyetin ilân 
edildiği gün, ona en insafsızca saldırıların başında, 
“cumhuriyetçiyim” diyenlerin yer aldığını görerek asla 
şaşıracaklarını sanmayınız! Aksine, Türkiye’nin aydın 
ve cumhuriyetçi çocukları, böyle cumhuriyetçi geçinmiş 
olanların gerçek düşüncelerini tahlil ve tespitte hiç de 
kararsızlığa düşmeyeceklerdir.

Onlar, kolaylıkla anlayacaklardır ki, başında çürümüş 
bir hanedanın, halife ünvanı ile, başının üstünden 
zerre kadar uzaklaşmasına imkân kalmayacak surette 
korunmasını mecburi kılan bir devlet şeklinde, 
Cumhuriyet idaresi ilân edilse bile, onu yaşatmak kabil 
değildir.” (M. K. Atatürk, Büyük Nutuk Cilt II / s. 1107)

izzeters80@gmail.com

BAŞ YAZI İzzet Erş

Bizden Haberler

• Vakfımızın 2010-2011 yılı toplantıları 5 Ekim 2010 Salı 
günü Halis Kurtça Kültür Merkezi’nde sevgili dostumuz 
Hakan Uluğ’un verdiği Klasik Türk Sanat Müziği konseri 
ile başladı. İlk toplantıda Yönetim Kurulu Başkanımız 
Şeyma Bobaroğlu vakfımızın amacı ve bugüne kadarki 
çalışmalarını anlatan bir konuşma yaptı.

Konuşmasının ardından ilkin Yönetim Kurulu üyeleri 
Metin Bobaroğlu, Arzu Cengil, Oğuz Atabek, Gürsel 

Çelik, Mustafa 
Alagöz, Kamil 
Kalyoncu, Sevil 
Büyükerman 

ve Önder Büyükerman’ı sahneye davet ederek kendilerine 
teşekkür etti; daha sonra Yayın Kurulu üyelerimiz Ekrem 
Genç, İzzet Erş, Nurgül Demirdöven, Arzu Cengil, Deniz 
Demirdöven, Sevgi Genç, Selin Erş ve Deniz Tipigil’i 
Vakfın bülteni için yaptıkları çalışmalarından dolayı tebrik 
ederek başarılarının devamını diledi.

• Metin Bobaroğlu ile birlikte yaptığı “Aşure” adlı sohbet 
programıyla gönüllerimizi fetheden sevgili dostumuz Ayşe 

Acar artık hafta 
içi her gün 19:00-
20:30 arası 96.6 
Yön Radyo’da ‘Ayşe 
Acar’la Konuşalım’ 
programında. 
Konukların 
ağırlandığı, canlı 
bağlantıların 

yapıldığı, şarkı ve türkülerin yayınlandığı bu sıcacık sohbet 
programı için Ayşe Acar’ı tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyoruz.

• Değerli dostumuz Ahmet 
Yazman’ın yapımcılığını ve 
yönetmenliğini yaptığı Göbeklitepe: 
Dünya’nın İlk Tapınağı 
(Göbeklitepe: The World’s First 
Temple) adlı belgesel filmi, Docufest 
Atlanta Uluslararası Belgesel 
Film Festivali’nde En Eğitici 
Belgesel Film (Most Educational 
Documentary) ödülüne layık görüldü. Sevgili Ahmet 

Yazman’ı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

• Ekim 2010 sayısının “İçimizdeki Sanatçı” bölümünde 
değerli dostumuz Hanife Eroğlu’nun soyadı yanlışlıkla 
Erdoğan olarak yazılmıştır. Yaptığımız hatadan dolayı 
kendisinden özür dileriz.

• Sevgili dostumuz Işık Aksoy’un Şile’deki denize nazır 
balık restoranı Mihman Balık’ı 
mutlaka ziyaret etmenizi 
öneririz. Mihman Balık 
Şile’nin muhteşem doğası 
içinde, İstanbul’a sadece 
yarım saat uzaklıkta, hoş 
nağmeler eşliğinde denizin 
ve balık keyfinin tadına doya 
doya varabileceğiniz bir 
mekan... (Liman Sokak No:28 

Şile - Tel: 0216 71 108 71)

• Vakfımızın Yönetim ve Yayın 
Kurulu üyelerinden biricik dostumuz 
Arzu Cengil’in annesi Esin Cengil’i 
16 Ekim 2010’da ebedi yolculuğuna 
uğurladık. Yolun açık olsun Esin 
Abla...

• Doğumlar, vefatlar, evlilikler, 
başarılar, etkinlikler, açılan sergiler 
ve vakıf üyelerimizle ilgili diğer her konuda bizi lütfen 
haberdar edin. bulten@anadoluaydinlanma.org
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Atatürk’ün Hususiyetleri

İlk hatırladığım 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni, 
yanılmıyorsam 1982 yılında Selanik’te Atatürk’ün 
evindeydi. Çok küçüktüm ve sadece izlemiştim. Yatak 
odasına girip Ata’nın eşyalarına öylece bakakaldığımı 
hatırlıyorum. 28 sene sonra Atatürk’ü daha çok tanıyarak 
ve anlayarak, yakınlarından birinin anılarını paylaşarak 
hürmetle anıyorum.

Atatürk onu cephede hizmeti bittikten sonra yakınları 
arasına aldı. Son dakikaya kadar Atatürk’ün yanından 
ayrılmadı. Atatürk gözlerini kaparken başı ucunda bulunan 
birkaç kişiden biriydi. Bu kişi Kılıç Ali Paşa’dır.

Özellikle Atatürk’ün özel yaşamına yakından tanıklık 
etmiş biri olarak, onun anıları, düşünceleri ve duyguları 
Atatürk’ün kişiliğini anlamamız konusunda mutlaka katkı 
sağlayacaktır. Kılıç Ali Paşa, Atatürk’ün kişiliğini şöyle 
ifade etmiştir:

“Atatürk, çok müşfik, çok ince, çok vefakar bir adamdı. 
Vefasızlara, vefasızlıklara karşı son derece gücenir ve 
üzüntü duyardı. Yakınlarının, sevdiklerinin hususi, hatta 
ailevi dertlerini dinler, adeta bir baba şefkatiyle onlara 
çareler arar, teselli ederdi. İnsan onun huzuruna çıkarak 
dertlerini döktükten sonra rahatlar, kalbi huzur dolarak, 
büyük bir ferahlık içinde yanından çıkardı.” (Atatürk’ün 
Hususiyetleri, s.71)

Karşısındaki insanın soyuna, cinsiyetine, makamına, 
maddiyatına, eğitimine yani kürküne değil sadece gözlerinin 
içine bakıp onu gerçekten dinleyen bir kişi olduğunu o 
dönemde halkın kendisi biliyordu, ama şimdi 2010’da 
Türkiye Halkı bunu biliyor mu ya da hatırlıyor mu? Atatürk 
kendi bulunduğu makam ve mevkinin halka hizmet için 
kendisinde olduğunu bilen; ‘makam ve mevki’nin halkın 
kendisine saygı göstermesi ve boyun eğmesi için olmadığını 
yaşamında davranışlarıyla, yanıtlarıyla, kişiliğiyle yeterince 
göstermiş bir devlet adamıydı. Bundan dolayı kendisi bu 
milletin önderi olmuştu. Halk da kendisini önder olarak 

kabul etmiş ve kurtuluş mücadelesinde ve sonrasında 
Atatürk’e desteğini, sevgisini ve saygısını eksik etmemiştir. 
Milletinin eğitimiyle yakından ilgilenen, milletine manevi 
miras olarak ilim ve akıl bırakan, Sığırtmaç Mustafalara ve 
nicelerine baba olan, tüm bölgede barışı sağlayan ve diğer 
devletlere bu konuda örnek olan birini diktatör olmakla 
itham etmek ancak maksatlı bir söylem ya da cehaletin 
nefretle kustuğu bir yalan olabilir.

Kendi döneminde Atatürk’ü diktatör olmakla suçlayanlara 
Atatürk’ün yanıtı Kılıç Ali’nin anılarında şöyle geçiyor:

“Birinci Tarih Kongresi 1930 yılında Ankara Halkevi’nde 
toplanmıştı. [...] Toplantı bir hafta sürmüştü. Kongre 
azaları yepyeni tezler, fikirler ve birçok kitaplar ve 
kaynaklar meydana koymuşlardı. [...] Kongre sonunda 

azalara Marmara Köşkü’nde bir çay 
verilmişti. Samimi bir hava içinde geçen 
ve ayak üstü konuşmalarla sürüp giden 
çayda, Atatürk’ün etrafını sarmış olan 
hocalar gelişigüzel birtakım suallerle 
Atatürk’ü adeta bir baskı altına almış 
bulunuyorlardı.

Muallimlerden biri Atatürk’e:
- ‘Paşam! Birçok Avrupalı muharrirler 
yazdıkları eserlerinde sizi diktatör 
diye vasıflandırıyorlar. Buna ne 
buyurursunuz?’ diye bir sual sormuştu.

Atatürk bu suale gayet soğukkanlılıkla 
ve gülerek cevap verdi:
- ‘Ben diktatör değilim ve hevesli de 
olmadım. Benim diktatör olmadığıma 
şuradan hüküm veriniz, ben diktatör 

olsaydım siz bana bu suali soramazdınız!’ diye zarif ve çok 
makul bir mukabelede bulunmuşlardı.” (a.g.e., s. 136)

Atatürk’ün günümüzde maksatlı olarak anlatıldığı gibi 
Dolmabahçe’de “yalnız kalmış, terk edilmiş, halktan 
kopuk” bir yaşam sürmediğini hem yakınlarının 
anlattıklarıyla hem de tarihi kayıtlarla biliyoruz, ama en 
önemlisi doktorların uyarısına rağmen hasta yatağından 
kalkarak halkı için, ülkesi için nerelere gittiğini, neler 
başardığını unutmuyoruz.

Atatürk’ün milleti ile yakından temas etmeyi sevdiğini Kılıç 
Ali birçok anısında anlatıyor. Son olarak kendiliğinden 
gelişen bir ev ziyaretini naklederek hem Atatürk’ü hem de 
ona inanan, ona gönülden destek veren, iyi temennilerini 
eksik etmeyen yüce milletimizi şükranla anıyorum.

“Bir gün de motorla Boğaz’da bir gezinti yapıyorduk. 
Anadolu Hisarı önlerine geldiğimiz zaman Atatürk: 
- Mektebi Harbiye hayatımdan sonra Göksu Deresi’ni 
hiç görmedim. Duralım da derede bir sandal gezintisi 
yapalım,” demiş ve bu emirleriyle motor dere ağzına 
demirlemişti.

Oradan bir sandal getirdik. Atatürk beni ve başyaverlerini 
alarak sandala bindi. Bir kandil günüydü. Sandal ile 
derenin sonuna kadar gittik. Bize rastlayanlar Atatürk’ün 

farkında değillerdi. Hatta sandalcı bir ara dönerek bir 
kumluğa oturdu ve kurtarmak için yardım edenler de olduğu 
halde bunlar Atatürk’ü bir türlü tanıyamıyorlardı. 
Döndük. Motora geliyorduk. Dere kenarında eski yalılardan 
birinin alt kat penceresinde bir siyahi dadı ile diğer iki yaşlı 
hanım oturuyorlardı. Bunların birisi Atatürk’ü tanıdı ve 
- ‘Ta kendisi! Seni gördüm! Artık ölsem de yanmam!’

Diğeri: 
- ‘Ne olur? Kandil günü bir kahvemizi içmeye buyurmaz 
mısınız?’ diye bağırmaya ve heyecanlanmaya başladı.
Atatürk de elliyle işaret ederek: 
- ‘Geliyorum, geliyorum!’ diye cevap verdi. 

Sandalı yalıya yanaştırttı. Yalının küçük bahçesinde üç 
ihtiyar hanımla kahve içti. Şuradan buradan görüşerek 
veda etti, kalktı, avdet ederken bu kadıncağızların canı 
gönülden ellerini havaya kaldırarak bağırdıkları, dualar, iyi 
temenniler görülecek manzara idi.” (a.g.e., s. 84-85) 

denizdemirdoven@gmail.com

İki Satırlık Bir 
Telgrafın Yarattığı 
Bilim Adamı

İstanbul Üniversitesi’nde öğrenci olduğum 
sıralar, okul duvarında bir ilan gördüm: 
“Avrupa’ya talebe yollanacaktır.”

“Allah, Allah!” dedim. Ülke yıkık dökük, 
her yer virane, Lozan yeni imzalanmış, 
bu durumda Avrupa’ya talebe... Lüks gibi 
gelen bir şey... Ama bir şansımı denemek 
istedim. 150 kişi içinden 11 kişi seçilmişiz. 
Atatürk, benim ismimin yanına “Berlin 
Üniversitesi’ne gitsin” diye yazmış. Vakit 
geldi, Sirkeci Garı’ndayım ama kafam çok 

karışık. “Gitsem mi, kalsam mı? Beni orada 
unuturlar mı? Para yollarlar mı?”

Tam gitmemeye karar verdiğim ve geri 
döndüğüm sırada bir post müvezzi ismimi 
çağırır: “Mahmut Sadi! Mahmut Sadi! Bir 
telgrafın var!”

“Benim” dedim ve telgrafı açtım. Telgrafta 
aynen şunlar yazmaktaydı:

“Sizleri bir kıvılcım olarak yolluyorum, 
alevler olarak geri dönmelisiniz. 
İmza: Mustafa Kemal”

Okuyunca düşündüklerinden olağanüstü 
utandım. Kendi kendime: “Şimdi gel de 
gitme, git de çalışma, dön de bu ülke için 
canını verme” dedim.

Düşünün 1923’te o kadar kişinin arasında 
11 öğrencinin nerede, ne zaman, ne 
hissettiğini sezebilen, ona göre telgraf 
çeken bir liderin önderliğinde bu ülke 
için can verilmez mi? Çok başarılı oldum. 
Ülkeme alev olarak döndüm. Önce İstanbul 
Üniversitesi Genel ve Beşeri Fizyoloji 
Enstitüsü’nü kurdum. Kürsü başkanı 
oldum. Daha sonra ülkemin başbakanlığını 
da yaptım.

Ben kim miyim? Ben sadece iki satırlık bir 
telgrafın yarattığı bilim adamı Ord. Prof. 
Dr. Sadi Irmak’ım...

Ord. Prof. Dr. Mahmut Sadi Irmak
(15 Mayıs 1904 - 11 Kasım 1990)

ANMA Irmak Sadi

Ekrem Genç

Hangi Nesil?

“Hürriyet”, “keyfiyet”in karşıtı olarak ilkeli olmayı 
zorunlu kılar. İlkeli olma zorunluluğu insanın kendini 
sınırlaması ve iradesini kullanmasını gerektirir.

“İrfaniyet” kendiliğin bilgisidir. İnsanın kendisini 
“karakter” olarak konu edinmesi karşısındaki tüm 
düşünme ve anlama sürecidir. Bu süreçte irfaniyete 
bir yönelme olarak “fikir” ve sezgi olarak “vicdan” 
eşlik eder. Bunların da ilkeli olmaları irfaniyet için 
zorunludur.

“İslam tasavvuf geleneği marifeti aşkla birlikte ele 
alır. “Aşk” Arapça’da üç harf, beş noktadan ibaret bir 
kelimedir ve beş harf, üç noktadan ibaret “marifet” 
kelimesi ile ilişkilendirilir. Ve kainat aşkullah ile 
marifetullahtan ibarettir.” (Lütfi Filiz’den)

Ayn-Sin-Kaf ile yazılan ve Sin üzerine üç,kaf üzerine 
iki nokta ile ünlenen AŞK kelimesi için yorum odur 
ki; “Ayn” ; kaynak, fikrin doğduğu yer, “Sin” ; sine 
vicdanın tecelli mahali ve “Kaf” yani kafa irfaniyetin 
gerçekleştiği anlayış alanıdır. Bu anlamıyla aşk, 
irfaniyet sürecinin zorunlu hali, dirimliliğidir.

İşte Ulu Önder’in arzuladığı nesil, dogmatik 
kalıplarla inşa edilmiş bir kendine-yabancı ve 
duyarsız değil, aşk ile bezenmiş “fikri hür, vicdanı 
hür, irfanı hür” evrensel insandır.

Kaynakça
Lütfi Filiz, Noktanın Sonsuzluğu, IV. Cilt
Metin Bobaroğlu, AAV Konferans Notları

Deniz Demirdöven
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HAKİKATTEN DAMLALAR Jiddu Krishnamurti

Kemâl...
On sekiz bin âlemin mir’âtı sensin yâ Kemâl,
Bu deryâya nazargâh, musaffâsın yâ Kemâl.

Ehl-i irfansın, cihan keyfiyyetin tahkîk edip,
Âlem-i nâsut içinde, dürrüyektâsın yâ Kemâl.

Ehl-i keyfin zulmünü reffeyledin bizden cüdâ,
Lütf-u Haksın, pür tecellî Hak Cemâlsin yâ Kemâl.

Her kimin gönlünde yoktur Hak sevgisi, olmaz felâh,
Kalbi âmâdır anın, sen merd-i Şahsın yâ Kemâl.

Kudret-i Yezdânı inkâr eyleyenler çok dürür,
Sen bilirsin herşeyi, ehl-i irfansın yâ Kemâl.

Çünkü eczâyı vücûdun, harf-ı eshabtır senin,
Muhtelif çoktur cihanda, her yanasın yâ Kemâl.

Cümle eşyâyı hakâyık remzi sende görünür,
Lâfzı var, mânâsı var sende, ayânsın yâ Kemâl.

Çünkü Hakkın emrine bağlı başımız cümleden,
Ol ulülemre itaat eyleyensin yâ Kemâl.

Aklı evvel olmasa âlemde, nâkıslar bütün,
Akl-ı sânîde kalır cümle, kânsın yâ Kemâl.

Bir günâhkâr Meyyitîyim, fikrimce doğru söyledim,
Yanlış ise, affeden Mehdî zamansın yâ Kemâl.       

Hafız Halil Develioğlu Risalesi, sayfa 152

Şiir Hafız Halil Develioğlu

Sanat Tini ve Sufi Yolu...
Kaan Demirdöven

Sanat mimes ile başlar, kallos’u amaç edinir ve katarsis ile 
son bulur. Bu en genel tanım yalın anlamıyla yüzyıllardır 
sanatın sınırlarını belirler. Taklitle soyutlanma yaşayan 
Tin, arı evrensellikle belirlenir (taklit insanı türünün eşsiz 
özelliği ile tanıştırır) ve ‘ben’, bu olumsuz belirlenimde 
özüyle buluşur. Bu yazımda nesnesi gerçeklik olan sanatın 
kavramsal duruşunu bir başka disiplin ile felsefi bağlamda 
ilişkilendirmek istiyorum: Sufi yolu ile...

Sufi yolunda düşüncenin olumlayıcı ve bu yüzden edilgin-
şekilciliği hakimdir. Tıpkı sanat felsefesinde olduğu gibi… 
Sanatsa duygusallığa gömülmüş tiniyle felsefeden ayrılır. 
Sufi de felsefe yoluyla (sezgi) yaşama araçsız katılır. 
Araçsız diyorum çünkü sufi bir sanatçı gibi estetik olanı 
erek edinir; ama onu açığa çıkarmak için dış varlık olarak 
doğayı değil kendi doğasını olumsuzlayarak kullanır ve 
bu yolla taklit ettiği nesne doğa değil özüdür. Bu sürece 
“nefsini nefis etme seyri” diyor ustalar. Sanat tini Sufi ile 
nesnesini ortaklaşa paylaşır. Sanatçıların da yaşamlarında 
sufivâri bir duruş sergilediğine sık sık tanık oluruz. 
Tutku-acziyet, duyarlılık-tutukluluk, sıkışma-genişleme, 
alçakgönüllülük-yüksek ereklere göz dikmişlik, mütevazı 
bir yaşam biçimi-seçkinlik, doyum-pişmanlık ve kuşkusuz 
sabır-hüzün... Tek farkla ki, tüm bu karşıtları deneyimlerken 
sufi nefsini terbiye etmeyi ve kendini bilmeyi amaç edinir, 
ama sanatçı nefsinden ziyade yetilerini terbiye etmeye ve 
nefsinin tam doygunluğuna güdülüdür. Bir başka açıdan 
sanat olarak sanat, Güzel olanı açığa çıkarmak için dolaylı 
yollara başvururken, sufi yolunda Güzel olanda egonun 
yokluğu talep edilir, başka bir deyişle Güzel olan ile saltık 
birlik egonun olumsuzlanması ile erek edinir. 

Sanatçı nesnesinde güzeli bulurken, sufi güzelde kendi 
nesnesi haline gelir. Güzelin kendisinde kendiliği kalkar. 
İşte özsel ayırım buradadır. Sufi damla iken deryaya katılır. 
Oysa sanatçı eseri tamamlanınca kendi geri çekilir ve eseri 
taşlaşmış bir damla olarak eterik dünyada çakılımsı yerini 
alır.

Bu bağlamda sufi yolu, sanatın ereğini içkin biçimde 
kendinde taşır. Kamil İnsan’ın yüzü tablo gibidir, her 
hareketinde bir anlam, bir sembolizma gizlidir. Sözleri 
şiirden daha uyumlu, muhabbeti müzikten daha lezizdir. 
Bakışlarında binbir mesel gizlidir... Bu yüzden bir sufinin 
gözünde estetik, insanın kendi nesnesine dönüşmesidir.

Atatürk’ün Toprak 
Reformu
Selin Erş

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, 20 Eylül 2010’da 
Birleşmiş Milletler’de yaptığı konuşmasında bilimsel 
tarımın önemini ve dünyanın geleceği üstündeki etkisini 
vurguladı: “Savaşların çoğu toprak için yapılır. Günümüzde 
bilim ve yaratıcılık bir refah kaynağı olan toprağın yerini 
aldılar. Toprakları fethedebilirsiniz. Bilimi değil. Bilim 
sınırsız ve küreseldir... Gıda olmadan barış olmaz. Devlet 
adamları politik göçlerini barış için seferber etmelidirler. 
Bilim adamları ise toprağın daha fazla gıda üretmesini 
sağlamalılar...”

Toprak verimliliğinin bilim ve yaratıcılık sayesinde 
arttırılması, modern dünya ve toplumların hızla artan 
nüfusunu besleyebilecek kaynaklar yaratıp açlıkla mücadele 
edilebilmesine olanak sağlar. Toprak üstüne bilimsel olarak 
eğilmeden 21.yüzyıla uygun bir verimlilik ve çözüm 
geliştirilmesi imkansızdır. 

Bir ülkenin toprağı, onun en büyük zenginliğidir. Ancak 
tabii ki, bilimin konusu haline gelip ondan nasıl etkin 
olarak yararlanılacağı kurgulanırsa, çağdaş yöntemlerle 
desteklenirse...

Atatürk, günümüzde bütün dünyanın dikkatini çeken bu 
görüş ve vizyona 1920’li yıllarda sahipti ve tüm dünyaya 
örnek oluşturabilecek bir devrimin haberini şu sözlerle dile 
getirmişti: “Milli ekonominin temeli tarımdır. Bunun içindir 
ki tarımda kalkınmaya büyük önem vermeliyiz. Köylere 
kadar yayılacak programlı ve pratik çalışmalar bu amaca 
ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Fakat bu hayati işi isabetle 
amaca ulaştırabilmek için, ilk önce ciddi etütlere dayalı 
bir tarım siyaseti uygulamak ve onun için de her köylünün 
ve bütün vatandaşların kolayca kavrayabileceği ve severek 
uygulayabileceği bir tarım rejimini kurmak lazımdır.”

Atatürk kazandığı askeri zaferi tarımsal reform ile 
ekonomik bir zafere de taşıması gerektiğini biliyordu ve 
halka da öğretiyordu. Bu düşünceler, 1925 yılında Atatürk 
Orman Çiftliği’nin kurulmasına önayak olacaktı. Arazi 
seçimi için yerli ve yabancı uzmanların görüşünü isteyen 
Atatürk’e hepsinin ortak cevabı, Ankara gibi çorak ve 
bataklıklar içindeki bir bölgede orman çiftliği gibi yeşil 

bir projenin gerçekleşmesinin imkansızlığı yönündeydi. 
Toprak ne ekime elverişliydi, ne de ağaç dikimine. Ancak 
bu görüş ve sonuçlar Atatürk’ü durdurmak bir yana, heves 
ve isteğini daha da güçlendirdi. O, tüm halka çorak ve 
verimsiz bir toprak parçasının bile çalışarak, araştırarak 
ve yeni yöntemler geliştirerek nasıl canlandırılabileceğini 
kanıtlamak istemişti. Bu şekilde, “Yeşili görmeyen gözler 
renk zevkinden mahrumdur. Burasını öyle ağaçlandırınız ki 
kör bir insan dahi yeşillikler arasında olduğunu fark etsin,”  
diyerek çiftliğin kurulma talimatını vermişti.

Çiftliğin bundan sonraki çalışma ve araştırmaları o 
dönemdeki olanakları geliştirmiş ve yeni ufuklar açmıştır. 
Hatta o dönem yapılan bazı çalışmaların hangi aşamaya 
geldiği daha yeni yeni anlaşılmaya başlamıştır. Geçtiğimiz 
günlerde basında yer alan bir habere göre Devlet Planlama 
Teşkilatı uzmanlarından Emrah Hatunoğlu’nun hazırladığı 
“Biyoyakıt Teknolojilerinin Tarım Sektörüne Etkileri” adlı 
tez, “çağın yakıtı” olarak tanınan biyoenerji türevlerinin, 
Türkiye’deki geçmişine ilişkin ilginç bir detayı gün yüzüne 
çıkardı. Gelişmiş ülkelerde bile geçmişi 20-30 yılı ancak 
bulan biyoyakıtlarla ilgili, Türkiye’nin 1930’lu yıllarda 
raporlar hazırlayıp üretime geçtiği, tezde yer alan arşiv 
belgeleriyle kanıtlandı.

Belgelere göre dünyadaki biyoyakıt teknolojisinin ilk 
örneği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı Atatürk 
Orman Çiftliği bünyesinde geliştirildi. 1934’ten itibaren 

bugünkü adıyla biyodizel üretiminin çiftlikte 
kullanıldığı kaydedilen tezde, “Atatürk’ün 
de talimatıyla dönemin milletvekilleri ve 
ilgili kurumların yetkililerinin 1934 yılında 
imzaladığı belge, Türkiye’de biyoyakıta 
ilişkin ilk resmi belge olması açısından 
önemlidir. Belge, çiftlikte ‘Bitkisel Yağların 
Tarım Traktörlerinde Kullanımı’ isimli 
çalışmanın devletçe başlatıldığını gösteriyor. 
“Çalışma ile, çiftlikte tarımsal üretimde 
faaliyet gösteren traktörlerde bitkisel 
yağların yakıt olarak kullanımı sağlanmıştır. 
Böylece, o zamanki adı bitkisel yağ da olsa, 
biyodizelin araç motorlarında kullanımı 
gerçekleştirilmiştir” ifadesine yer verildi.

Günümüzde bu vizyonu taşıyan ve sürdüren 
milletler dünya ekonomisinin yönlendiricileri 
haline gelmiştir. Tam bağımsızlık da ancak 
bu şekilde elde edilebilir. Kendi ayakları 

üstünde durabilmek, geleceklerini garanti altına almayı 
başarmak ancak bilimsel çalışmaları, araştırmaları 
hedef edinmiş, kaynaklarını en etkin şekilde kullanmayı 
keşfedebilen ülkelerce başarılır. 

Dünya milletleri arasındaki barış da ancak herkesin refah 
içinde yaşadığı bir düzende kurulabilir. İşte Atatürk’ün 
başlattığı tarım reformu da aslında, temelde “Yurtta 
Sulh, Cihanda Sulh” söylemine hizmet eden araçlardan 
bir tanesiydi. Atatürk, bunu yüzyılın başında görmüş ve 
bir sonraki yüzyıla kendine güvenen bağımsız ve barış 
içinde bir Türkiye hedefi için hayata geçirmişti. Şimdi, 
2010 yılında Türkiye kendine dönüp baktığında bu 
mirasa ne kadar sahip çıkmış ve bu hedefin ne kadarını 
gerçekleştirmiştir? Bu herkesin sorgulaması gereken bir 
sorudur...

selinsay@gmail.com

Gerçek Devrim

“Önemli olan insanın bir başkasıyla 
ilişkisinde kendisini anlamasıdır. O 
zaman ilişki, bir soyutlanma süreci 
olmaktan çıkar, kendi düşüncelerinizi, 
güdülerinizi, arayışlarınızı keşfettiğiniz 
bir harekete dönüşür; bu keşif de 
özgürlüğün, dönüşümün başlangıcıdır. 
Dünya için şart olan temel, kökten 
devrimi gerçekleştirebilecek olan da bu 
ani dönüşümdür. Soyutlanma duvarları 
içindeki devrim, devrim değildir. 
Devrim yalnızca soyutlanmanın 

duvarları yıkıldığında ortaya çıkar ve ancak siz artık 
güç peşinde koşmadığınızda gerçekleşebilir.”

*

“Tüm dünya çapında çok büyük 
bir devrime gereksinim var; 
büyük bir değişim zorunlu. Ama 
bununla dışımızdaki bir devrimden 
değil, içimizde psişik düzeyde 
gerçekleşecek ve insan için tek 
umut, deyim yerindeyse tek 
kurtuluş olan bir devrimden söz 
ediyoruz.”
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Atatürk ve Geometri

Cumhuriyetin ilk yıllarında bilimin önemli bir alanı olan 
geometri, eski terimle Hendese, Arapça ve Farsça okul 
programlarından kaldırılmış olmasına rağmen, Arapça 
kök ve eklerle yapılmış bilim ve teknoloji terimleri 
geçerliliklerini korumuş, “zâviyatân-ı mütekabiletân-ı 
dâhiletân” (İçters Açılar) gibi tanımlamalar tekerleme 
olarak kalmıştı.

Örneğin, “Müselles-i mütesâviyül 
adlâ” tanımlamasını çözümlemeli 
olarak Cumhuriyetin ilk yıllarında kim 
anlayabilirdi? Anlayış yolunun açılması 
açısından kelimelerin kök anlamına 
gidilerek bu tanımlama Atatürk 
tarafından “eşkenar üçgen” olarak 
düşüncemize konu edilmiştir. 

Ulu Önder 1936 yılının sonbaharında 
Türk Dil Kurumu Başuzmanı Agop 
Dilaçar ile geometri çalışmaya 
başlar. Fransızca kaynakların da 
incelenmesinden sonra yazılacak 

geometri kitabının genel tasarısı çizilir.

Bir süre sonra Agop Bey ayrılır ve Atatürk aynı yılın kış 
aylarında çalışmaya devam eder. Bu emeğin sonunda 
geometrik tanımlamalar, teoremler ve varsayımlardan 
oluşan 142 maddelik bir geometri kitabı oluşur.

Bugün de kullandığımız birçok geometri terimi, işte bu 
kitabın inşası sırasında üretilmiştir. 

İşte sizlere birkaç örnek:

Açı, Açıortay, Alan, Artı, Beşgen, 
Boyut, Bölü, Çap, Çarpı, Çekül, 
Çember, Dışters açı, Dikey, Dörtgen, 
Düşey, Düzey, Eğik, Eksi, Eşit, Eşkenar, 
Gerekçe, İçters Açı, İkizkenar, Kesit, 
Konum, Köşegen, Oran, Orantı, 
Paralelkenar, Taban, Teğet, Toplam, 
Türev, Uzam, Uzay, Üçgen, Varsayım, 
Yamuk, Yatay, Yöndeş vb.

Atatürk’ün Ardından...

“Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten 
değişiklik pek seyrek gerçekleşir... Bu olağanüstü işleri 
yapanlar, hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük 
adam niteliğine hak kazanmışlardır. Ve bundan dolayı 
Türkiye övünebilir.”
(Eleftherios Venizelos, Yunanistan Başbakanı, 1933)

“Bir insana ölümünden sonra bu derece sevgi ve yas 
gösterileri yapılması, milletler tarihinde az görülen 
şeylerdendir.”
(Athinaika, Atina, 12 Kasım 1938)

“İngiliz, Fransız ve İtalyanları Anadolu’dan uzaklaştırıp 
bizi de yenince, karşımızda sıradan bir adam bulunmadığını 
ve O’nun gerçek yaratıcı kudretini kavramaktan uzak 
kalmış olduğumuzu kabul ettik.” 
(Yorgi Pesmazoğlu, Yunan Ekonomi Başkanı, 1938)

“Çok, pek çok devrimciler görüldü. Fakat hiçbiri onun 
cesaret ettiği ve muvaffak olduğu şeyi yapmadı.”
(Messager D’Athenes, Yunanistan Gazetesi, 11 / 11/ 1938)

“Tarih, silinmez harflerle bu devlet adamının ismini hak 
edecektir. Atatürk bir halk adamıdır. Kırılmaz azmi, keskin 
zekası ve kudreti, kendisini yendiği alın yazısının önüne 
getirmiş, böylece yeni Türkiye’nin yaratıcısı olmuştur.”
(Yugoslavya Politika Gazetesi, 11 Kasım 1938)

“Sakarya Savaşı, Sakarya Zaferi, yirmi yaşımın en kuvvetli 
hatırası olmuştur. O zamanlar, kendi kendime diyordum: 
Acaba ben de ulusumu böylesine seferber edemez miyim, 
onun ruhuna kurtarıcı hamleyi, bu dizgin tanımaz ihtirası 
aşılayamaz mıyım?”
(Habib Burgiba, Tunus Devlet Başkanı, 1965)

“Atatürk’ün ölümü yalnız Türk Milleti için değil, onun 
örneğine çok muhtaç olan bütün Doğu milletleri için en 
büyük kayıptır.”
(Eleyyam Gazetesi, Şam, 1938)

“Vatanını muhakkak bir parçalanmaktan kurtararak 
gemisini güvenilir bir limana götürdükten sonra milletinden 
bir taht istemedi. O, kelimenin bütün anlamıyla bir insan, 
eşsiz bir dâhi, kahraman bir asker ve siyaset adamı idi. 
Hayatını milletinin mutluluğuna adadı, bu uğurda genç 
yaşta hayata gözlerini kapadı.”
(Elifba Gazetesi, Şam, 1938)

“O, dünya üzerinde yeni bir devir açmıştır. O’nun Türk 
kadınlarına hak vererek ve bir ülkede anneyi yakışır olduğu 
yüceliğe eriştirerek Batı’ya ders verdiğini nasıl unuturum?”
(Prenses Aleksandrina, Uluslararası Kadınlar Birliği 
Delegesi)

“Romanya’da Atatürk’ün ölüm haberi geldiği gün, bütün 
okullarda dersler tatil edildi.”
(Romanya Rador Ajansı, Bükreş)

“Atatürk, başı dumanlı doruklarda yüce bir dağ tepesidir. 
Siz O’na yaklaştıkça o yükselir ve aranızdaki mesafe 
sonsuza değin aynı kalır. Devirlerinde büyük gözüken, 
zamanla küçülen benzerlerinden farkı budur ve böyle 
kalacaktır.”
(Arriba Gazetesi, Portekiz, 1938)

“Uzun bir yol aşılmış, Kemal Atatürk’ün ölümüyle 
Müslüman dünyası en büyük kahramanını kaybetmiştir. 
Atatürk gibi bir önder önlerinde bir ilham kaynağı olarak 
dikildiği halde Hint Müslümanları bugünkü durumlarına 
hâlâ razı olacaklar mı?”
(Muhammet Ali Cinnah Kaidiâzam, Pakistan 
Cumhurbaşkanı, 1954)

“Atatürk’ün yaptıkları insanoğlunun kolayca yapabileceği 
şeylerden değildir. O, büsbütün başka bir insandı.”
(El-Mısri Gazetesi, Mısır, 11 Kasım 1938)

“Yüzyılımızda, ‘olmayacak hiçbir şey yoktur’ şeklindeki 
tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur.”
(Eski Ujsag, Macaristan)

“Yüzyıldan beri Küçük Asya’nın çıkardığı en büyük lider.”
(The Japan Chronicle, Kobe)

“Hayatının sonuna kadar milletinin mutlak güveni ile 
kurduğu devletin başında muzaffer kumandanının kişiliği, 
eşi görülmemiş bir karakter örneğidir.”
(Comte Carlo Sforza, İtalya Eski Dışişleri Bakanı)

“Siz Türk gençleri, bugün Büyük Şef’inizi kaybettiğinizden 
dolayı ne kadar ağlasanız haklısınız. Üniversite, sizin 
bu büyük yasınıza katılmaktadır. Atatürk’ün, bu Büyük 
Adam’ın hayatını burada az bir vakit içinde bildirmeye 
imkân yoktur. Bu dâhinin, vatanının tarihinde işgal ettiği 
parlak sayfaları size hatırlatmak isterim. Türkiye’yi yaratan, 
tarihimizin bu en Büyük Adam’ını başımı en derin hürmetle 
eğerek selamlarım.”
(Profesör Morff, Lozan Üniversitesi salonunda, Lozan 
Türk Talebe Cemiyeti’nin hazırladığı törende)

“Modern Türkiye’nin yaratıcısı Kemal Atatürk’ün eserleri, 
memleketi için yaptıkları İsveç’te çok iyi bilinmektedir. 
Atatürk’ün liderliği altında Türkiye’nin kalkınmasını, 
fevkâlâde ileri hamlelerini hayranlıkla takip ettik. 
Atatürk’ün, hukuk alanında olduğu gibi, diğer alanlarda 
da getirdiği reformlarla, Türkiye içinde bulunduğu çok zor 
durumdan kurtarılıp kuvvetli ve güvenilir temeller üzerine 
yerleştirilmiştir.”
(Erlander, İsveç Başbakanı)

“Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya 
savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, 
hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılâpçı 
olmuştur.”
(Ben Gurion, İsrail Başbakanı, 1963) 

“Atatürk, askeri deha ile devlet adamı filozof dehasını 
biraraya getirmiştir.”
(İspanya Gazetesi)

“İslam dünyasının büyük insan yetiştirme gücünü yitirdiğini 
öne sürenler, Atatürk’ü hatırlamalı ve utanmalıdırlar.”
(Tahran Gazetesi, İran, 1939)

“Bugün Türkiye, büyük ve yeni bir memlekettir. Ve savaş 
sonrasının dehşet, sefalet ve bitkinliğinden çıkmış olan bu 
yeni Türkiye, Atatürk’ün dimağında vücut bulmuştur. O, bu 
Türkiye’yi kendi elleriyle dünyaya getirdi.”
(Dela Mail Gazetesi)

“Kadınlar başka hiçbir ülkede bu kadar hızla 
ilerlememişlerdir. Bir ulusun bu derece değişmesi, tarihte 
gerçekten eşi olmayan bir olaydır.”
(İngiliz Daily Telegraph Gazetesi)

“Atatürk, yalnız Türk Milleti’nin değil, özgürlüğü uğruna 
savaşan bütün milletlerin önderiydi. Onun direktifleri 
altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan 
yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk.”

(Bayan Sucheta Kripalani, Hint Parlamento Heyet 
Başkanı)

“Denilebilir ki Onsuz İslam alemi yolunu bulabilmek için 
elli yıl daha bekleyecekti.”
(Fransız Berthe Georges-Gaulis)

“Atatürk öldü. Barış kubbesinin Doğu sütunu yıkıldı. Artık 
evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı 
devlet adamları, Onun 1930’da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri 
dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş 
felâketinin içine sürüklemişlerdir.”
(Fransız Gazetesi Sanerwin)

“Tarih çok büyükler gördü. İskenderler’i, Napolyonlar’ı, 
Washingtonlar’ı gördü. Fakat yirminci yüzyılda büyüklük 
rekorunu Atatürk, bu Türk oğlu Türk kırdı.”
(L’Illustration, Fransa)

“Atatürk, yirminci yüzyılın en büyük mucizesidir.”
(National Tidence Gazetesi, Danimarka, 11 Kasım 1938)

 “Eğer tarih bir kalbe sahip olsaydı, Mustafa Kemal’i 
mutlaka kıskanırdı.”
(Tchang Yang Yee Pan Gazetesi, Çin, 1958) 

“Biz Çinliler, hepimiz bu yasa katılıyoruz. Zira büyük bir 
milletin, çok sevilen Büyük Ata’sının ölümü, yalnız Türkiye 
için değil, aynı zamanda bizim kıtamızda ve bütün dünyada 
büyük bir boşluk bırakmaktadır.”
(Çin Basını) 

“Hiçbir ülke, Atatürk’ün Türkiye’sinin gördüğü 
değişiklikleri bu kadar hızlı bir şekilde görmemiştir. 
Bugünün Türkiye’nin tarihi Mustafa Kemal’in tarihidir.”
(Dness Gazetesi, Bulgaristan, 11 Kasım 1938) 

“Türkiye’nin uluslararası ünü, prestij ve otoritesi 
durmaksızın yükselmiştir. Milletine bu kadar az zamanda 
bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk’tür.”
(Libre Belgique Gazetesi)

“Bir yenilginin uçurumuna düştüğü halde, ilkin neticesiz 
sanılan İstiklâl Mücadelesini yapan Türk Milleti, önünde 
saygıyla eğilmeden bu satırlara son veremez. Zafer 
neşesiyle kendinden geçmiş bir diplomasinin kararını 
‘hayır’ diyerek yırtmak ve yüzlerine fırlatmak örneğini biz 
Almanlar Türklere borçluyuz.”
(Alman Askeri Dergisi Vissen Und Vehr)

“Benim üzüntüm iki türlüdür: Önce böyle büyük bir 
adamın kaybından dolayı bütün dünya gibi üzgünüm. İkinci 
üzüntüm ise, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli 
arzumun gerçekleşmesine artık imkân kalmamış olmasıdır.”
(Franklin Roosevelt, A.B.D. Başkanı)

BİLİM KÖŞESİ Derleyen: Ekrem Genç
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BİZİM SAHAF İzzet Erş

Büyük Söylev / Büyük Nutuk
Mustafa Kemal Atatürk

Yayınevi: Atatürk Araştırma Merkezi
Türkçeleştiren: Prof. Dr. Zeynep 
Korkmaz
638 Sayfa 

Nutuk, yazıldığı dönemde 
Cumhuriyet Halk Fırkası Genel 
Başkanı olan Mustafa Kemal 
Paşa’nın 15 - 20 Ekim 1927  
tarihlerinde, yerli ve yabancı basın 
mensuplarının da katıldığı partisinin 
2. Kongresinde gerçekleştirdiği 
otuz altı buçuk saat süren tarihî 
konuşması ve onun metnidir.
1919 - 1927 yılları arasında Mustafa 
Kemal ve silah arkadaşlarının 
faaliyetlerini özetleyen konuşma, Kültür Bakanlığı 
Yayınevi tarafından (belgeler bölümü dışında) yaklaşık 
900 sayfalık bir kitap olarak yayımlanmıştır ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bu dönemle ilgili en temel resmi tarih 
kaynağı olmak niteliğindedir.

Nutuk’un güncel Türkçeye çevrilmiş sürümleri pek çok 
yayınevi tarafından basılmış, bazıları Söylev adını tercih 
etmişlerdir.

Nutuk, belgeleri sayesinde, Atatürk’ün tarihçi kimliğini 
de ortaya koymaktadır. Atatürk yaşanılan olaylarla 
ilgili kayıtlı belgeleri toplamış ve Nutuk’u yazarken bu 
belgelere dayanarak icraatlerini özetlemiştir.

Nutuk Hakkında

Atatürk, gençliğe hitabında, 
Nutuk’un felsefesi hakkında ipuçları 
vermektedir.

Atatürk, Nutuk ile 
geçmişi anlatıp aynı 
zamanda gelecekte 
düşebileceğimiz 
tehlikeleri önceden 
sezmemiz için 
alınacak derslerden 
bahsetmektedir.

Mustafa Kemal 

Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı 
dönemini birinci ağızdan 
aktardığı, Cumhuriyet tarihi 
açısından önemli bir eserdir.

Bazı sayfalarda açıkça 
belirttiği “sonraki yıllarda 
durumun kolay ve açıkça 
değerlendirilmesi için 
bu kadar ayrıntıya yer 
verilmiştir” sözü ile Atatürk 

ileri görüşlülüğünü bir kere daha ortaya koymuştur.

Nutuk’ta Kullanılan Dil

Atatürk’ün yetiştiği dönemde kullanılan söz 
dağarcığı ve cümle yapısı bakımından ulusal 
edebiyat devrinin temsil ettiği dildir. Klâsik 
Osmanlıca’ya göre oldukça sadeleştirilmiştir. O 
devirde kullanılan Arapça ve Farsça  sözcükler 
ve bu dillerden alınan kurallarla oluşturulan 
tamlamalar, devlet dilinde kullanımından dolayı 
Nutuk’a girmiş sözcükler nedeniyle dili günümüze 
göre oldukça ağırdır.

Dil kullanılırken anlatılan duruma göre bazen kısa 
ve keskin tümceler bazen de uzun ve hareketli 
söyleyişlere yer verilmiştir.

Deniz Tipigil

Bir Tohumu Yetiştirmek

Günümüzde, Toprak Ana’ya ve yarattıklarına emek vererek 
geçinebilme lüksüne sahip kırsallar dışında kalan milyarlar, 
ilk ve orta çağları aratan yaşam standartlarıyla hızla telef 
oldukları yapayalnız bir savaş veriyor. 
 
Milyonluk nüfuslarıyla şehirlerin sözde şanslı azınlıkları, 
ellerindeki uzaktan kumandalarla susturamadıkları 
vicdanlarının sesini, pimi her an çekilmeye hazır bir 
korkuya eşlik eden oyalanmalarla susturmaya çalışıyor. 
 
Aynı şehirlerin şanssız 
kalabalıkları belki de hiç 
olmadıkları kadar öfkeli ve 
tehlikeli.
 
İnsanlık ailesi, şüphesiz en 
trajik öykülerinden birinin 
tam da burasında dil, din, 
ırk, uyruk, yaş, meslek, 
sosyo-ekonomik sınıf ayırımı 
olmaksızın kıvranırken, 
çağımızın medeniyetleri, 
bilimsel ve teknolojik 
akademiler ve oyuncaklar 
geliştirerek birbirini tehdit 
ediyor. Aklı ve sezgiyi, adaleti ve şefkati temsil eden iki 
cins birbirini samimiyetle dinlemeye dahi katlanamıyor. 
 
Atatürk’ün talimatıyla Temmuz 1932’de kurulmuş olan 
Türk Dil Kurumu’nun Güncel Sözlüğü’nde “aile” sözcüğü 
için yapılan altı tanımdan iki tanesi, günümüzde içinde 
bulunduğumuz hale ayna tutabilmek adına yeterli bilgiyi 
içeriyor:

1- Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, 
kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki 
en küçük birlik.
2- Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin 
bütünü.
 
Aynı sözlükte “medeniyet”, bir ülkenin, bir toplumun, 

maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla 
ilgili niteliklerinin tümü olarak tanımlanıyor. 
 
Böylesi bir halde, gezegenimizi ve insanlığı tehdit eden 
temel sorunlara, aileler ve medeniyetler başlıkları altında 
ve birlikte çözüm aramaya çalıştığımızı iddia etmemiz ne 
büyük bir ironi değil mi?
 
Gazi, 1925 yılında Kastamonu’da yaptığı bir konuşmada 
söz konusu “aile” ve “medeniyet” olgularını şöyle okuyor: 
 
“Bir toplum, bir millet, erkek ve kadın denilen iki cins 
insandan oluşmaktadır. Mümkün müdür ki, bir kitlenin bir 
parçasını ilerletelim, diğerine aldırış etmeyelim de kitlenin 

tümü ilerleme onuruna 
erişebilsin. Mümkün müdür 
ki, bir topluluğun yarısı 
topraklara zincirle bağlı 
kaldıkça diğer kısmı göklere 
yükselebilsin? Kuşku yok, 
ilerleme adımları, dediğim 
gibi iki cins tarafından 
beraber, arkadaşça atılmak 
ve ilerleme ve yenilik 
alanında birlikte yol almak 
gereklidir.”
 
Tüm dünya halklarının 

birbirinin içler acısı haline şahit olabildiği böylesi bir başka 
çağdan bahsedilmiyor söz konusu akademilerin öğrettiği 
tarihte. Artık hepimiz, tüm felaketlere çare olabilecek 
maddi ve manevi imkanları olanlar ve olmayanlar olarak, 
onları yaşayanları canlı yayınlarda seyredebiliyoruz.
 
Ve her şeye rağmen, 
ve hâlâ, 
ve neredeyse an be an, 
bir erkeğin tohumu ve bir kadının rahmi sırrından doğan 
insan çocukları, tüm saflıkları ve güzellikleriyle aramıza 
katılmaya devam ediyor;
korku bilmez, 
hayal gücü yani asıl potansiyeli sınır tanımaz, 
tertemiz ve ilgimize muhtaç birer tohum olarak.  
 
Toprağa zincirle bağlanmış olanları ve onları seyrederek 

göklere yükselmeye çalışanları seyrediyorlar aramıza 
katıldıkları andan itibaren; seçimlerimiz, eylemlerimiz, 
niyetlerimizce yetiştiriliyorlar. 
Rezil oluyoruz her birine, birbirimize ve kendimize 
neredeyse an be an.
 
“Bir erkeği yetiştirmek bir insanı, bir kadını yetiştirmek ise 
bir aileyi, bir milleti yetiştirmektir,” diyor Gazi.
 
O, insan tohumu yetiştirme sorumluluğunu böyle anlıyor. 
 
O’nu yalnızca aynı sorumluluğu almayı seçenler 
anlayabiliyor, görebiliyor.

deniztipigil@gmail.com

Işıl Su Eke / Burak

İÇİMİZDEKİ SANATÇI
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Keçi Peynirli 
ve Kurutulmuş 
Domatesli Sufle
Berfin And

Malzemeler: 70 g tereyağı,
2 adet rendelenmiş ve suyu sıkılmış 
kabak, 150 gr. un, 200 gr. süt, sarısı ile 
akı ayrılmış 3 yumurta, çok ince doğranmış 3 çorba kaşığı 
kurutulmuş domates, 200 gr. ufalanmış keçi peyniri, 2 çay 
kaşığı dijon hardal, 200 gr. krema, tuz ve karabiber.

• Fırın 190 derecede ısıtılır. 
• Bir çorba kaşığı tereyağı bir tavada eritilir, rendelenmiş 
kabaklar içinde 3-5 dakika sotelenir. 
• Başka bir kapta eritilen 2 çorba kaşığı tereyağına un 
katılarak hafif pembeleşinceye kadar kavrulur. 
• Karışıma süt ilave edilerek beşamel sos hazırlanır. 
• Yumurta akları cam bir kâsede mikserle yüksek devirde 
iyice köpürünceye kadar karıştırılır. 
• Tavada bekleyen kabaklara keçi peyniri, kurutulmuş 
domatesler, hardal ve yumurta sarıları ilave edilir. 

• Tuz ve karabiber eklenir. 
• Yumurta akları da eklenerek 
karıştırılır. (Fazla karıştırmak 
kabarmasını engeller. O nedenle 
fazla karıştırılmamalıdır). 
• Hamur sufle kaplarına dökülür 
ve fırında üzeri kızarana kadar 
pişirilir.  
• Fırından çıkarılan kaplar 

soğumaya bırakılır. Soğuyunca bir bıçak yardımıyla kaplar 
boşaltılır. 
• Sufleler ters çevrilerek başka bir fırın kabına yerleştirilir. 
• Üzerine krema dökülerek 15 dakika daha pişirilir. 

Afiyet olsun...

zberfin.and@gmail.com

Salamba Sirsasana  
Destekle Baş Üzeri 
Duruş
Supported Head Stand

Yoga pozlarının “Kralı” olarak bilinen ve bütün bedeni 
etkileyen çok güçlü pozlardan bir tanesidir.  

Sirsasana pozu için öncelikle bulunduğumuz 
ortamı hazır hale getirmemiz bilincimizi de 
hazırlamamıza yardımcı olur. Poza açıkhavada 
ya da havalandırılmış temiz bir odada, yere 
yoga matımızı ya da battaniyemizi sererek 
başlıyoruz. 

Poza girerken dizlerimizin üzerinde 
oturuyoruz, derin bir nefes alıp yavaşça öne 
doğru eğilerek dört ayak pozisyonuna (masa 
gibi) geçiyoruz. Avuçlarımızı omuzlarımızın 
altına gelecek şekilde, dizlerimizi de 
kalçaların altına gelecek şekilde matın üzerine 
yerleştiriyoruz. 

Sağlam bir zemin hazırlamak için ellerimizin 
bulunduğu yere dirseklerimizi koyuyoruz, sol elimiz 
ile sağ dirseğimizi, sağ elimiz ile sol dirseğimizi 
yakalayarak kendi bedenimize ait dirsekler arasındaki 
uygun mesafeyi bulmuş oluyoruz. 

Dirsekleri yerinden oynatmadan el parmaklarımızı 
birbirine kenetliyoruz, en altta kalan serçe parmağı 
avucun içine doğru aldıktan sonra, dirsekleri, alt 
kolları, ellerin serçe parmak tarafındaki dış kenar 
kısmını yere yerleştirerek beden ağırlığımızı taşıyacak 
olan zemini yaratmış oluyoruz.

Başımızın arka tarafını avuçlarımızın içinde 
oluşturduğumuz çukur bölgeye, alnımıza yakın en üst 

noktasını da matın üzerine yerleştiriyoruz. Boynumuzu 
uzun tutarak, ağırlığımızı başımızın üzerine değil, 
kollarımızla oluşturduğumuz zemine gönderiyoruz. 

Kollar yerde sabit kalırken, kalçaları yukarı doğru 
kaldırarak bacaklarımızı mümkün olduğunca düz hale 
getiriyoruz. Derin bir nefes alarak beden enerjimizi 
göğüs kafesine doğru gönderiyoruz. Güçlü kollar, 
güçlü gövde merkezi, aktif karın kasları ile yavaş yavaş 
yerde ayaklarımızı başımıza doğru yürüterek beden ile 
bacaklar arasındaki mesafeyi azaltıyoruz. 

Bacaklarımızı ve gövdemizi mümkün olduğunca 
birbirine yaklaştırıp, sırt ve kalçaları dümdüz aynı 
hizaya getirirken ayak parmaklarımızın da uçlarında 
yükseliyoruz. Önce tek bacağımızı, sonra diğerini 
yukarı doğru kaldırarak, bacakları, kalçaları, gövdeyi, 
başı aynı hizaya getiriyoruz. Bütün beden ağırlığımızı 
alt kollar ve ellerin dış kenarında, biraz da başımızın 
üzerinde hissediyoruz. 

Nefeslerle, göğüs kafesini içerden dışarıya doğru 
genişleterek, dümdüz bacaklar, uzun bir omurga ile 
pozun içinde 1 ila 10 dakika arasında kalıyoruz.

Pozdan çıkarken karın kasları ve bacak kasları aktif, 
kuyruk sokumunu sırtımıza doğru, arkaya iterken 
bacakları da yavaş yavaş omurgayı dengede tutarak 

aşağıya göğsümüze doğru indiriyoruz. 

Ayak parmaklarını yere indirdirdikten sonra, yavaşça 
çocuk pozisyonuna geçerek, dizlerin üzerinde pozun 
etkilerini hissederek birkaç dakika dinleniyoruz.

Anatomik farklılıklar yaptığımız pozları fazlasıyla 
etkiler. Kollarımızı yukarı doğru kaldırdığımızda “üst 
kol kemiği (Humerus)” başımızı geçmiyorsa yani 
başımızdan daha kısa ise sirsasana pozunu yapmak 
başımıza ve boynumuza zarar verebilir. Bu durumda 

boynumuzu arkaya doğru açarak, alnımızı yere 
koyabilir ya da iki kolumuzun altına battaniye 
yerleştirerek, baş ve kollarımızın uzunluğunu 
eşitleyebiliriz

Yeni başlayanlar yeterli beden gücüne ulaşana 
kadar pozu duvara dayanarak yapabilirler. 
İlk denemelerinizde yanınızda tecrübeli bir 
eğitmenin olması pozu doğru ve problemsiz 
yapmanıza yardımcı olacaktır.

Yüksek tansiyon, kalp, boyunla ilgili sorunları 
olan kişiler, kadınlar regl döneminde ya da 
hamilelik süresince bu pozu yapmamalıdırlar. 
Özellikle sirsasana gibi ileri seviye pozları 

yapmadan önce bir sakınca olup olmadığına dair 
doktorunuzdan onay alınız. 

Pozun Faydaları: Bacaklardaki kanın kalbe daha rahat 
akmasını sağlayarak, kalbin görevini kolaylaştırır, 
kalbi dinlendirir, akciğerleri güçlendirir, beyne giden  
kan akışını arttırır,  odaklanmayı kolaylaştırır, zihni 
sakinleştirir, hipofiz ve epifiz bezini uyararak vücudun 
hormonal dengesini düzenler. Bağışıklık sistemini 
güçlendirir, menopoz sürecini daha rahat geçirmeye 
yardımcı olur, üreme organlarını uyarır, kolları, 
bacakları, omurgayı güçlendirir, yorgunluğu azaltır, 
fiziksel gücü arttırır, bütün bedeni canlandırır, dengeyi 
geliştirir.

nilcvk@gmail.com

Kestane Balı
Bitkinin balı meyvesi 
gibi koyu kahve 
renklidir. Buruk, 
biraz acı ve kestaneye 
özgü tadı ve kokusu 
olan bu bal antiseptik 
özelliğiyle tanınır. 
Kristalleşmesi 
yavaştır, kristalleştiği 
zaman çok ince 
granüller oluşturur. B ve C vitaminleri açısından 
zengin olan Kestane Balı kasları kuvvetlendirici, 
kan dolaşımını düzenleyici, mide ve karaciğer 
yorgunluğunu giderici, bağışıklık sistemini 
güçlendirici etki yapar. Kestane Balı solunum ve 
sindirim sistemlerine olumlu etkiler getirmektedir. 
Özellikle mevsim değişikliklerinde bol miktarda 
kestane balı tüketilmelidir.

Bütün koyu renkli ballar gibi antioksidan olması 
sebebiyle kansere karşı koruyucudur. Kestane balı 
gastrit ve ülser gibi mide rahatsızlıklarına neden olan 

helicobacter plori adlı bakteri türüne karşı oldukça 
etkilidir.

Aşağıdaki rahatsızlıkların tedavisinde yardımcı etkisi 
vardır:
Adale ağrıları, titremesi ve uyuşması, ağız yaraları, 
bademcik iltihabı, bağırsak gazı ve iltihabı, baş, göğüs 

ve karın ağrıları, baş dönmesi, 
cilt bozukluğu ve lekeleri, damar 
sertliği, gözleri güçlendirme, 
halsizlik, hazımsızlık, kabızlık, 
kanın temizlenmesi, nezle ve 
grip, öksürük, nefes darlığı, 
astım, romatizma ve siyatik, 
sarılık ve sedef hastalığı.

Öksürüğe karşı bir öneri:
Siyah turpu iyice yıkadıktan 
sonra üstünden kapak olacak 
şekilde kesilir. Kabak oyacağı ile 
alt tarafı delinmemek kaydıyla 

oyulur. Çukur kısıma kestane balı konur. Buzdolabında 
kâse içinde 12 saat beklettikten sonra turp suyu-bal 
karışımı içilir.

ŞAH BAZAAR

SAĞLIK Nilgün Çevik

Hatice Çoban Uzun

Bülten Künye

Yayın Adı Düşünüyorum • İmtiyaz Sahibi Şeyma Bobaroğlu
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ekrem Genç

İdare Adresi Bayar Cad Papatya Apt. 22/11 Erenköy İstanbul 0216 382 81 73
Basım Yeri Pınarbaşı Matbaacılık (Hülya Pınarbaşı)

Alemdar Mah. Molla Fenari Sokak Molla Fenari Çıkmazı Birol İş Merkezi 
No:10/1 34110 Cağaloğlu İstanbul Tel.: 0212 511 11 82

Yayın Süresi Aylık • Dili Türkçe • Türü İlmi, Fenni, Edebi • Alanı Yerel

Yazı İşleri Kurulu Arzu Cengil, Deniz Demirdöven,
Deniz Tipigil, Ekrem Genç, Hatice Uzun Çoban, İzzet Erş,

Nurgül Demirdöven, Selin Erş, Sevgi Genç
E-posta bulten@anadoluaydinlanma.org 

Web www.anadoluaydinlanma.org
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