İYİ BİLİG SAYI : 9 - ATATÜRK ÖZEL

İYİ BİLİG
İYİ PARTİ KADIKÖY İLÇE BAŞKANLIĞI

İYİ PARTİ KADIKÖY İLÇE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN AYLIK E-BÜLTENDİR.

Saygı, Sevgi
ve
Özlemle anıyoruz...
İYİ BİLİG | 10 KASIM 2020

SAYFA 1

İYİ BİLİG

İÇİNDEKİLER

SAYI : 9

BAŞKAN'IN KÖŞESİ
Av. Alper AKDOĞAN

GENEL BAŞKANIMIZ'IN GÜNDEMDEN SATIR
BAŞLARI
Meral AKŞENER

SON GÜN
M. Salih BOZOK

KILIÇ ALİ'NİN HATIRALARI
Nilgün KILIÇ

İYİ BİLİG
KÜNYE
Editör:
Pınar KÖSOĞLU

ATATÜRK VE ÇOCUKLAR
Arzu KIRAÇ

İLK YAS: 10 KASIM 1939
Neslihan Tuba PÜRSÜNLÜ

ATATÜRK 'ÜN SON YOLCULUĞU
Dr. Levent Derya MİZAK

ATATÜRK KİMDİR?
Semra Azize KOÇYİĞİT

251 KELİME
Alper ÖZALTAY

1 KELİME 7 TANI:
ATATÜRK

ATATÜRK SOYADI NASIL BULUNDU?
Gaye OKUMUŞ
ATATÜRK ÇİÇEĞİ
Gönül TÜRKEL

KİMDİR? NEDİR? NERESİDİR?
İpek OKUYAN
Bİ'TATLI Bİ'TUZLU
Arzu KIRAÇ
İYİ BİLİG | 10 KASIM 2020

Yazı Kurulu:
Neslihan Tuba PÜRSÜNLÜ
Aykut YAREN
Arzu KIRAÇ
İrem KİTAPLIOĞLU

Yayın Kurulu:
Av. Alper AKDOĞAN
Av. Erhan YAVUZ
İÇERİK KURULU:
TÜM İYİ PARTİ KADIKÖY İLÇE TEŞKİLATI
İLETİŞİM:

iyibilig@iyipartikadikoy.org

İYİ BİLİG DERGİSİ’nde yayımlanan yazılar yazarların
kişisel görüş ve yorumlarını yansıtır. Yayın Kurulu ve
parti tüzel kişiliği makalelerde ileri sürülen
görüşlerden dolayı herhangi bir sorumluluk
üstlenmemektedir. Aynı şekilde dergi içeriğinde link
verilmesi halinde linkin ait olduğu uygulama veya
sayfaların gizlilik politikaları ve içerikleri hakkında
da yayın kurulu ve parti tüzel kişiliği herhangi bir
sorumluluk taşımamaktadır.Yayında yer alan bilgiler
her zaman önceden gerekli görüldüğünde
bildirmeksizin değiştirilebilir.
SAYFA 2

İYİ BİLİG

BAŞKAN'IN KÖŞESİ

SAYI : 9

AV. ALPER AKDOĞAN
İYİ PARTİ KADIKÖY İLÇE BAŞKANI

Kıymetli Okurlar,
“Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır!
Fakat

Türkiye

Cumhuriyeti

ilelebet

payidar

kalacaktır” diye seslenmiştir Büyük Atatürk. Ulu
önderin bu veciz sözü tıpkı diğer sözleri gibi öylesine
söylenmiş değildi. Arkasında O ve ona inanmış, milli
mücadelemizin eşsiz kahramanlarının imanı, azmi,
emeği ve kararlılığı vardı.

“Ey Büyük Atam; açtığın yolda,
gösterdiğin hedefe, durmadan
yürüyeceğimize ant içeriz!
Ne mutlu Türküm diyene!"

Temelleri böylesine sağlam bir irade, inanç ve
kararlılıkla
uğratmak

atılan
isteyen,

Türk

devletimizde

Türk

onu

bağımsızlık

zaafa

mucizesini

küçümseyen, yabancı gizli servislerin tezgahından
geçmiş dahili ve harici bedhahların olduğu dönemler
de oldu. İlerleyen zamanlar da olacaktır. Fakat
hesaplayamadıkları
Milleti’nin

Ata’sına

bir

şey

O’nun

vardır.
ilkelerine

O

da
ve

Türk
bizlere

emaneti olan Cumhuriyet’ine sonsuza kadar sahip
çıkacağımızdır.
Bugün

10

Kasım,

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli
Mücadelenin

abide

şahsiyetlerinin

manevi

huzurlarında saygı, minnet ve rahmetle eğiliyoruz.
Saygılarımla,
Av. Alper Akdoğan

Dünyada

barış

ve

huzurun

savunucusu, mazlum milletlerin hamisi ve esaret
altındaki tüm milletlere umut ve başarma inancı
aşılayan Büyük Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82.
Yıl dönümü. Bizler ilkokul sıralarında ettiğimiz
yeminin ardında inançla büyüyerek yolumuza devam
ediyoruz.
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BAŞLARI
DERLEYEN : AYKUT YAREN

10 Kasım;
Onlar yandaş medyalarında, sosyal medya
videolarında, mitinglerinde, kongrelerinde;
Atatürksüz,

Cumhuriyetsiz

bir

Türkiye

yalanını yaşamaya devam etsinler. Bizler;
Atatürk gerçeğini, cumhuriyet gerçeğini,
tam

bağımsız

Türkiye

gerçeğini

şerefle

yaşamaya devam edeceğiz. Huzur içinde uyu
ATAM

İyi’ler

burada

yaktığın

ışık

asla

sönmeyecek!
Sayın Erdoğan, bu dahiyane teoriyi ortaya attığında;
Partili Cumhurbaşkanlığı;

Dolar 2 liranın altındaydı. Bir yol ayrımındasın Sayın
Erdoğan... Ya milletini seçip gerekeni yapacaksın ya

Bu

ciddiyetsizliklerin,

beceriksizliklerin

temel

da damadını seçip ilk sandıkta gideceksin. Atılacak

sebebi; İktidar ve küçük ortağının milletimizin başına

adımlar

musallat ettiği, Partili Cumhurbaşkanlığı isimli bu

üzerinden elinizi çekin. Dövize dayalı borçlanmayı

ucube sistemdir. Herkesin bir kişinin ağzının içine

daha fazla arttırmayın. Program ve bütçeyi Damat

baktığı bu sistem; milletimize yükten başka bir şey

Bakan’ı sürecin dışında tutarak revize edin.

değildir.
milletimize

Partili
zarar

Cumhurbaşkanlığı
veriyor...

zor

değil;

İlk

iş

Merkez

Bankası’nın

Sistemi,

İyileştirilmiş

ve

Karabağ;

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile güçlü, zengin

Başta

ve mutlu bir Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz.

hakları

Azerbaycanlı
ihlal

kardeşlerimiz

edilen

ve

zulme

olmak

üzere

uğrayan

bütün

mazlumlara yardım et Allah’ım! Kurtuluş sevdasıyla
Ekonomi;

yanıp

Milletimiz rahat bir nefes alana kadar susmayacağım!

Azerbaycan’ımıza kavuştu. Kara bulutların ardından

Türkiye'de aylık asgari ücret 270 dolar. Yani günlük 9

güneş

dolar. 3 çocuklu bir aile için kişi başı günlük 2 dolar

Tazminatı; Yandaşını zengin etmek için vergi affı bile

bile değil. Haydi o meşhur simit hesabını şimdi yap

çıkaran iktidar; ekmeğinin peşindeki milletimizin

da göreyim bakalım. Kayınpederinle geliştirdiğin,

kıdem

tarihteki tüm ekonomistleri mezarında ters döndüren

vicdansızlık

o meşhur; 'Faiz sebep, enflasyon sonuçtur.' teorinizi

edilemez! Kabul edilmemesi için tüm gücümüzle

uygulamaktan artık vazgeç.

mücadele

tutuşan
doğdu.

Karabağ’ımızın
Şükürler

tazminatının
olmaz,

edeceğiz.

olsun

peşine
Bu

torba

Deprem;

kalbi

Allah’ım!

Şuşa
Kıdem

düşmüş...

Böyle

yasa

kabul

Kentsel

asla

dönüşümü

ranta, fırsatçılığa dönüştürenlere, İmar barışı adı
altında

çürük

binaları

yasallaştıranlara

isyan

ediyorum. Metropolleri çeyrek asır, ülkeyi de 18 yıl
yönetip; Sizden, benden daha çok şikayetçi olan
zihniyeti gördükçe Türk siyaseti adına utanıyorum.
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Salih

Bozok’un

küçük

oğlu

Muzaffer

Bozok

Acele hazırlanıp çıktığımda büyükçe koyu renk bir

anlatıyor: 1938 yılına geldiğimizde ben Galatasaray

arabanın

Lisesi’nde yatılı olarak okumaktaydım. Derslerim

Çetinkaya da (Kel Ali) vardı. Hemen elini öptüm.

pek iyi olmadığından genellikle sert ve otoriter olan

10 dakika kadar sonra saraya vardığımızda babamın

babamın tepkisini çeker ve sene sonlarında verdiği

karşıda

cezalara katlanmak zorunda kalırdım. Okulda yatılı

söylediler. İskeleye kadar yürüyüp beni bekleyen

olduğumdan sadece hafta sonları eve gelebilirdim. O

motora bindim ve kısa bir süre sonra uzaktan

yaz tatile girdiğimizde ilk defa babamdan azar

hayranlıkla

işitmedim. Bunun nedeni derslerimi düzeltmem

Babam beni dışarda bekliyordu. Beklediğimin aksine

değil babamın pek evde olmayışıydı. Atatürk’ün

beni çok sevecen karşıladı. Sarılıp öptü ve evde olup

yanında

bir

bitenleri sordu. Beraber bir odaya girdik ve biraz

anormallik görmüyor babamın her zamankinden

sonra hayatımın en dramatik konuşması için beni

daha fazla çalıştığını düşünüyordum. Oysa gerçek

karşısına oturttu.

idi

devamlı.

Ben

bunda

ekstra

beni

beklediğini

demirlemiş

baktığım

olan

gördüm.

Arabada

Savarona’da

gösterişli

Ali

olduğunu

tekneye

ulaştım.

çok daha başkaymış.
“Bak Muzaffer artık koca adam oldun. Bazı şeyleri
Haziran ayında gittiğim Galatasaray’ın bir maçında

bilmen ve ona göre davranman lazım. Maalesef

tribünde bir kavgaya karıştım. Benden uzun boylu,

Atatürk

iri yarı ve pos bıyıklı birisi ile birbirimize girdik.

konuşmuyorlar.

Allah’tan

beni

bağladığımdan eğer ona bir şey olursa bil ki ben de

uzaklaştırdılar, ben de hemen eve gidebildim. Sabah

daha fazla yaşamayacağım. O nedenle senin dik

olduğunda neredeyse bu olayı unutmuştum ki kapı

durman, annen ile kız kardeşlerin ile ilgilenmen

çalınıp da karşımda dün kavga ettiğim adamı

gerekiyor.’’

arkadaşlarım

araya

girdiler

de

çok

hasta
Ben

ve

doktorlar

hayatımı

da

O’nun

umutlu
hayatına

görünce bir an korkudan ağzımı açamadım. Meğer
adam sarayda şoförlük yapıyormuş, adı da Moskof

Ne diyeceğimi şaşırdım. Gözümden iki damla yaş

Ziya imiş. Babam saraydan beni çağırtmış ve acilen

aktığını

gitmem gerekiyormuş. İlk yaşadığım korku yerini

gerektiğini,

şimdi daha büyük bir korkuya bırakmıştı. Babam

ettiğini,

beni ta oralara kadar çağırdığına göre mutlaka bir

söyleyerek beni durdurdu. Daha sonra yurt dışında

yaramazlığımı duymuş ve bana ceza verecekti.

olan annem ve ablamı da telgraf ile geri çağırdığını,

fark

ettiğinde

üstelik

onu

babam

Atatürk’ün

rahatsız

ağlamamam

içerde

etmememiz

istirahat
gerektiğini

benim eve giderek kendisinin yapmamı isteyeceği
şeyleri yerine getirmemi söyleyerek beni uğurlamaya
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Vedalaşırken bana uzun uzun sarılıp kokumu içine

Nereye diye soranlara hiç, işim bitti artık gidiyorum

çektiğini hatırlıyorum; dönüş yolunda moralsiz,

demiş. İnsanlar yalnız bırakmamaya çalışsalar da

düşünceli ve üzgündüm.

biraz sonra tuvalete gidiyorum bari orada rahat
bırakın demiş ve bir odaya kapanarak belindeki

Hiçbir zaman öleceğini aklıma bile getirmediğim

tabancayı

çıkartmış,

sabah

Atatürk’ün ölmek üzere olduğunu, üstelik o ölürse

dayayarak tetiği çekmiş.

işaretlediği

kalbine

babamın da yaşayamayacağını öğrenmiştim. Koşup
eğlendiğim, yaramazlıklar yaptığım hayat geride

Ata’nın ölümü ile sarsılan sarayda patlayan tabanca

kalmıştı artık. Maalesef hiçbir şey eskisi gibi

ile bir panik yaşanmış. Odaya girenler dedemi kanlar

olmayacaktı.

içinde

yerde

bulmuşlar.

İlk

müdahaleyi

yapan

Atatürk’ün doktoru Mim Kemal Bey belki de dedemin
Babam

Muzaffer

Bozok’un

anlattıklarımı,
dinlemişimdir.

ağzından

kendisinden

defalarca

Yurdu’na kaldırılan dedem birkaç ameliyat sonrası

ile

Şişli

Sıhhat

geçişinde orada olan babamın anlattığına göre o gün

elbette. Ama o konuşmanın tüm hayatını etkilediği

göz yaşları sel olmuş akmış İstanbul’da. Cenazeyi

muhakkak. Dedem Salih Bozok gerçekten de aldığı

taşıyan

kararı uygulamış. Doktorlara sohbet sırasında fark

gibiyim diye anlatırdı babam… Şimdi sadece 10

ettirmeden

kalp

Kasımlarda değil, hemen her zaman başta o büyük

eli

insanı ve yanındaki kahramanları hatırlar, bildiğim

şaşmasın diye tentürdiyot ile kalbini işaretlemeye

kadarı ile de kendilerine dua ederim. Bilirim ki

başlamış.

Ata’nın açtığı yoldan gitmek ve ülke için faydalı bir

öğrenip

gencin

Ambulans

düşündüğünü ve ne hissettiğini bilmek kolay değil

en

bir

kurtarmış.

ancak hastaneden çıkabilmiş. Cenazenin şehirden

vücudun

yaşta

hayatını

neler

olduğunu

O

yukarıda

ölümcül

sabahları

tıraş

yerinin
olurken

top

arabasının

gıcırtısını

hala

duyuyor

şeyler yapabilmek aslında O’nu anmanın en iyi
10 Kasım sabahı Ata vefat ettiğinde odada bulunan

yoludur.

sayılı kişilerden birisi imiş. Büyük bir ciddiyet ile
elini öpüp, asker selamı vererek Ata’sı ile vedalaşıp

Hepsinden Allah razı olsun ve hepsinin ruhları Şad

odadan çıkmış.

olsun...

İYİ BİLİG | 10 KASIM 2020

SAYFA 6

İYİ BİLİG

SERBEST KÜRSÜ

O

anda

SAYI : 9

odada

Sadece

Paşa’nın

sesi

duyulmuş:

“Çocuk…Ne yaptın?” oysaki Mustafa Kemal Paşa
“Kılıç!.. Kendini ateşe atabilecek misin?” sorusunu
onun kendisine olan inancını, sadakatini denemek
veya test etmek için sormamıştı. Ona vereceği yeni
görevin

önemini

ve

ciddiyetini

anlatmak

için

sormuştu: Kılıç’ın yeni görevi, “Maraş-Antep Cephesi
Milis Kuvvetleri (Kuva-yı Milliye) Komutanlığı” idi.
Bundan sonraki süreçte Zahire tüccarı Emrullah namı
ile gizlice gittiği Antep ve Maraş yöresinde, direnişin
Fransızlarla

Ermenilere

karşı

örgütlenmesine

ve

mücadelesine büyük hizmetleri geçtiğinden, Ayıntap
Kahramanı olarak şöhret yaptı. Yozgat ve Düzce

Kılıç Ali'nin hatıraları...

isyanlarını bastırmak üzere Çerkez Ethem’e karşı
mücadele etti. 1920 yılında Birinci TBMM’ne Ayıntap

YAZAN : TORUNU NİLGÜN KILIÇ

Büyükbabam KILIÇ Ali'nin Teşvikiye'de bulunan
Nispetiye apartmanındaki evinde her 10 Kasım
sabahı erken saatler itibari ile bir matem havası
eserdi. Büyükbabam çalışma odasından hiç çıkmaz
sadece büyük boy önü hasırlı radyosundan anma
törenlerini takip ederdi. Eski silah arkadaşları
Atamızı anmaya gelirler, akşam saatlerine doğru ise
önüne

beyaz

leblebisini

koyarak

eski

gramofonundan Safiye AYLA´nın sesinden Rumeli
türkülerini dinlemeye başlardı.
Özellikle tekrar ve tekrar Haydar, Haydar adlı
şarkıyı çalar ve taşı kıracak kadar sert bakan o
masmavi gözlerinden yaşlar süzülürdü. Büyükbabam
Kılıç Ali bey o zaman ki adı ile Yüzbaşı Asaf Tevfik‘in
Mustafa Kemal‘in güvenini kazanması ibretlik bir
hikayedir. Daha önceden Mavera-yı Kafkas Ordusu
Komutanı Nuri Paşa’nın yaverliği idi. Nuri Paşa,
bilindiği gibi Enver Paşa’nın kardeşidir. Mustafa
Kemal bir görev için kendisine “Kılıç!.. Sana
vereceğim tehlikeli bir görevi kucaklayabilir misin?
Kendini

ateşe

atabilir

misin?”

diye

sormuş.

Büyükbabama da bir an için parmağıyla yanan
lambayı
vermeden

işaret
ani

etmiş
bir

gibi

hareketle

gelince
sağ

cevap
eliyle

bile
yanan

lambanın şişesini kavrayıvermiş. Saatlerdir yanan
nar-ı beyza (akkor,) duruma gelmiş şişeye eli
yapışmış. Yanık bir et kokusu, bir anda odaya
yayılınca. Büyükbabam, kavrulan elinin derisini sert
bir hareketle şişeden ayırmış.

(Gaziantep) Milletvekili olarak seçildi.
Bu sırada Ankara İstiklal Mahkemelerinde ünlü ‘Üç
Ali‘ler

den

biri

olarak

görev

yaptı.

Atatürk’ün

ölümüne ve son nefesine kadar, en sadık arkadaşı
olarak,

yanında

bulundu.

ATAMIZIN

vefatından

önceki birkaç aylık dönemi şu sözlerle anlatmıştı.
Atatürk'ün ateşi bazen yükseliyor, yazın sıcağında bu
ateş ayrıca ızdırap veriyordu. Bu yüzden hükümetin
satın aldığı Savarona yatının gelmesini büyük bir
sabırsızlıkla

bekliyordu.

Savarona‘ya

taşındıktan

sonra kendisini bir nebze olsun rahatlatabilmek adına
sandıklar içinde kalın buz kalıpları yerleştirdik. Fakat
buda para etmedi. Bir gece ateşi 38 dereceye yükseldi
ve ”boğuluyorum” diyerek yataktan fırladı. Bana
baktı ve ”Yeter artık ne olacaksa olsun” dedikten
sonra ”anneni telefonla ara sor bu acımı bu sıkıntımı
giderecek bir ev ilacı biliyor mu öğren” dedi. Annem
hemen bir şişe gül sirkesi gönderdi. Bu gül sirkesini
içine buz koyarak soğuttum bileklerine kompres
yapmak sureti ile ateşini düşürdük. Artık o kara güne
yaklaştığımızı

biliyorduk.

Son

iki

gün

paşamız

sürekli olarak Saat kaç? diye soruyordu. Son saat kaç?
Sorusunun ardından kendini sırtüstü yatağa attı ve
tavana

bakarak

”VEALEYKÜMÜSSELAM”

diyerek

gözlerini kapadı.
10 Kasım sabah saat 08.00 sularıydı rengi tamamen
solmuştu. İlerleyen vakitte birdenbire hı…hı…hı diye
gırtlağından bir ses çıkarmaya başlamıştı. Saat tam
dokuzu

beş

geçiyordu.

ATATÜRK

birden

bire

gözlerini açtı. O güzel mavi gözlerini son olarak bize
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ATATÜRK ve çocuklar
ARZU KIRAÇ

“Atatürk çocukları çok severdi. Onun dilinde çocuk,

'Çoğu ailelerin öteden beri çok kötü bir alışkanlıkları

sevgi demekti. Sevdiklerine, hangi yaşta olursa

var; çocuklarını söyletmez ve dinlemezler. Zavallılar

olsunlar, “çocuk” diye seslenirdi. Kendisinin çocuğu

lâfa karışınca, sen büyüklerin konusuna karışma der,

olmamıştı; bundan dolayı zaman zaman iç acısı

sustururlar.

duymuş mudur bilmiyorum ama doğrusu ben buna

hareket. Halbuki tam tersine, çocukları serbestçe

hiç ihtimal vermiyorum; bütün Türk yavruları onun

konuşmaya; düşündüklerini, duyduklarını olduğu gibi

öz çocukları gibiydi. O, bu yavrulara öylesine gönül

ifadeye teşvik etmelidirler; böylece hem hatalarını

vermiş, onlar da ona öylece candan bağlanmışlardı.

düzeltmeye imkân bulunur hem de ileride yalancı ve

Dünyada böyle bir mutluluğa erişmiş kaç insan

riyakâr olmalarının önüne geçilir.'

Ne

kadar

yanlış,

hatta

zararlı

bir

vardır ve bu insanın yüreğinde öyle bir üzüntü nasıl
yer tutabilir.

Kısacası, çocuklarımızı düşüncelerini hiç çekinmeden
açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya,

Bir gün yanına girdiğim zaman, Ülkü’yü yine büyük

buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine

adamla şakalaşırlarken buldum. Çocuk katıla katıla

saygı beslemeye alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların

gülerek

temiz

onun

altın

saçlarını

çekiyor,

burnuna

yüreklerinde

yurt,

ulus,

aile

ve

yurttaş

yapışıyor, ara sıra yumak elleriyle yüzüne küçük

sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere

küçük tokatlar indiriyordu.

karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışmalıyız.

O da çocuklaşmış gibiydi; bir yandan kahkahalarla

Bence bunlar, çocuk terbiyesinde ana kucağından, en

gülüyor, bir yandan da güya başını korumaya

yüksek eğitim ocağına kadar her yerde, her zaman

çalışıyordu. Bir aralık bana baktı, gök parçası

üzerinde durulacak önemli noktalardır. Ancak bu

gözleri sevgi ve neşeden ışıl ışıldı “Çocukluk ne

suretledir ki, çocuklarımız memlekete yararlı bir

güzel şey, çocuklar ne sevimli ne tatlı yaratıklar

vatandaş ve güzel birer insan olurlar.

değil mi? En çok hoşuma giden halleri nedir bilir
misin?

Riyakârlık

bilmemeleri,

bütün

istek

ve

duygularını içlerinden geldiği gibi açıklamaları”
dediğini anlatan Soyak, anılarına şöyle devam
etmektedir: Başka bir gün çocuk terbiyesinden
konuşuyordu, bu konudaki mütalâalarını izah etti:
Kaynak: Atatürk’ten Hatıralar, Hasan Rıza Soyak,
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İlk yas : 10 kasım 1939

İstanbul’daki tüm ilk ve ortaokullarda, İstanbul

NESLİHAN TUBA PÜRSÜNLÜ

Ünivesitesi’nde, Harp Akademisi’nde, Yedek Subay
Okulu’nda ve Polis Enstitüsü’nde de anma toplantıları

Atatürk’ün vefatının ardından onu anmak için 10
Kasım

1939’da

dönemin

düzenlenen

Dâhiliye

ilk

Vekâleti

anma

programı,

Matbuat

Umum

Müdürlüğü tarafından gazetelere gönderilmiş ve
gazetelerden gerektiği şekilde hareket etmeleri için
ricada bulunulmuştur. Buna ek olarak, radyolarda
da

sadece

ardından

haberlerin
“Sayın

verilmesi

yurttaşlar:

ve

haberlerin

Bugün

Ebedi

Şef

Atatürk’ün ölümünün ilk yıldönümüdür. Türkiye
radyosu, Türk milletinin bu büyük elemine katılarak
tazimle susuyor” denilerek yayın sona erdirilmesi
istenmiştir.

Tam

gerçekleştirilen

bir

törenler

matem
sırasında

havasında
ülkenin

her

yerinde bayraklar yarıya indirilmiştir.
Başkent

Ankara’daki

tören

ise

saat

09.05’te,

Atatürk’ün Etnografya Müzesi'nde bulunan kabri
yapılan

saygı

duruşuyla

başlamıştır.

Törende, beş dakikalık saygı duruşunun ardından,
Atatürk’ün kabrine çiçek koyulmuştur. Bunu, halkın
Atatürk’ün
etmiştir.

kabri
Geç

önünden

saatlere

saygı

kadar

geçişi

devam

takip

eden

bu

ziyaretler sırasında Atatürk’ün kabrine çok sayıda
çiçek bırakılmıştır.
Ankara’daki törenin yanı sıra, İstanbul’da da büyük
bir

tören

düzenlenmiştir.

fotoğraflardan

anlaşıldığı

Basında

yer

kadarıyla,

alan

Taksim

Cumhuriyet Abidesi önünde toplanılmış, Atatürk’e
saygı duruşu sırasında, çok sayıda kişi dükkânlarını
kapalı tutmuş; tramvaylar ve araçlar saat 09.05’te
oldukları

yerde

beş

dakika

durmuş;

limandaki

tekneler de bayraklarını yarıya indirmiştir.
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Kasım

1953

istirahatgâhı
bundan

yılında

olan

Atatürk’ün

Anıtkabir’e

sonraki

törenlerin

naaşı,

defnedildiği
merkezi

ebedi
için

Anıtkabir

olmuştur. Bu dönemde hükümet, anma törenlerinde
tek başına belirleyici olma rolünden uzaklaşmış,
böylece

halkın

kendi

başına

gerçekleştirdiği

etkinliklerin sayısı artmaya başlamıştır.
10 Kasım Atatürk’ü

Anma

Günü,

1960

yılından

itibaren bir haftaya yayılarak Atatürk Haftası olarak
anılmaya başlanmıştır.
1988 yılında, Atatürk’ün ölümünün 50. yıldönümünde,

Cumhurbaşkanı ve devlet erkânının katılımıyla,
başında

yapılmıştır.

Atatürk’ün

artık

yas

tutulmadan

anılması

kararlaştırılmış, 10 Kasım için daha önceki yıllarda
uygulanan yasakların kaldırıldığı, bundan dolayı da
günlük yaşamın akışının değişmeyeceği belirtilmiştir.
Bununla beraber, 10 Kasım 1988 günü de eskiden
olduğu gibi, Atatürk için yine saat 09.05’te saygı
duruşunda bulunulmuş, sirenler çalınmış, bayraklar
yarıya indirilmiştir.
Özetle, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü, 1939 yılından
1960’a kadar tüm yurtta tutulan ulusal bir yas günü
olmuştur. 1960 sonrasında ise 10-16 Kasım tarihleri
arasına karşılık gelmek üzere, Atatürk Haftası olarak
isimlendirilmiş ve Atatürk’ün yurt genelinde anıldığı
bir anma haftasına dönüşmüştür. 1988 yılında ise 10
Kasımlarda yas tutma geleneği kaldırılmıştır.
Not: Genelkurmay Başkanlığı, 10 Kasım 1939 yılında
Atatürk'ün ölümünün birinci yıl dönümünde Ankara
Etnografya Müzesinde gerçekleştirilen anma törenine
ait görüntüleri 2015 yılında paylaştı.
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Atatürk'ün naaşı, bayrağa sarılı olarak Dolmabahçe

ATATÜRK'ün son yolculuğu

Sarayı’nın

09.05’ti. Bu tarihten kısa bir müddet önce Atatürk
“Aleykümesselam” diyerek uzun ve derin bir koma
durumuna geçmişti. Atatürk’ün başında bekleyen
Hasan Rıza Soyak, Kılıç Ali’ye koskoca bir tarihin
göç etmekte olduğunu büyük bir üzüntü ile dile
getirmekteydi. Bu ızdıraplı sürecin sonunda hasta
Atatürk gözlerini son bir kez daha açıp tekrar
yumduğunda ruhunu teslim etmişti.
vefatı

duyulur

duyulmaz,

Türk

gün Cumhuriyet gazetesi “Büyük Millî Matemimiz”,
Son Posta gazetesi “Onun Arkasından Yalnız Türk
Yurdu Değil, Bütün Dünya Ağlıyor!”, Tan gazetesi
“Babamızı Kaybettik-Büyük Şefimiz Atatürk Dün
Sabah Hayata Gözlerini Yumdu” diyerek bu acı
haberi duyurdular. Devlet kurumları ise Atatürk’ün
kaybını haberdar ederek Türk bayraklarını yarıya
Donanma

Komutanı

süreyle

ziyarete

bir

katafalk

üzerine

da

aynı

gün

gemilerin bayraklarını mejestre etmeleri (yarıya
indirme) emrini verirken, astlarına bu acıklı günde
artık Cumhuriyet’e olan en büyük vazifenin her
zamankinden daha fazla bağlılıkla görev yapmak
olduğunu bildirmekteydi.

açıldı.

Tarifsiz

üzüntüyle

bu

dünyadan göç etmiş Atatürk’üne koşan Türk halkının
oluşturduğu muhteşem kalabalık büyük bir izdiham
yarattı.
Benzer izdihamın tekrar yaşanmaması yönündeki
Atatürk’ün cenaze namazının kılınması ile ilgili
devlet

erkanının

Başkanı

Rıfat

getirdiği

milletinin yüreği büyük bir kederle doldu. Ertesi

indirttiler.

salonuna

etmek üzere 16 Kasım 1938 saat 10.00’da üç gün

Atatürk son nefesini verdiğinde 10 Kasım 1938 saat

Ata’nın

kabul

yerleştirildi ve aziz milletinin taziyelerini kabul

DR. LEVENT DERYA MIZAK

Aziz
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tereddütlerine,

Börekçi’nin

vatanın

Diyanet

“onun

herhangi

İşleri

tertemiz
bir

hale

köşesinde

kılınabileceği” şeklinde verdiği cevabı tartışmaları
sonlandırdı ve 19 Kasım’da cenazenin bulunduğu
sarayın kabul salonunda cenaze namazı kılındı.
Cenaze aynı gün Yavuz zırhlısı ile İzmit'e o günün
akşamı da Ankara'ya götürüldü. Ertesi gün devlet
erkanı tarafından karşılanan cenaze TBMM önünde
hazırlanan katafalka konuldu. 21 Kasım 1938 günü
yabancı

devletlerden

gelenlerin

de

katıldığı

bir

cenaze töreni ile Ankara Etnografya Müzesi'ndeki
geçici kabrine konuldu.
Yüce

Atatürk’ün

Cumhuriyeti’ni
ayrılmasından

en

büyük

miras
82

yıl

eseri

bırakarak
geçti.

10

Türkiye
aramızdan

Kasım

1938’de

Ata’sından ayrılığın acısını derinden hisseden Türk
milleti bugün o acıyı hala hissetmekte ve Ata’sına
olan minnet, sevgi ve bağlılık duygusunu yine aynı
şekilde

taşımaktadır.

Bu

güçlü

duyguların

hiç

eksilmeden devam etmesi, büyük mirasının bugün ve
gelecek

nesiller

tarafından

artan

bir

güçle

savunulacağının ve sonsuza kadar sahip çıkılarak
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ATATÜRK kimdir?

Kırmızı gülün alı var

SEMRA AZİZE KOÇYİĞİT

Bugün benim efkarım var

Her gün ağlasam da yeri var
Ah bu gönül arz eder seni seni yar seni seni...

Askeri

kimliği,

liderliği,

ileri

görüşlülüğü,

Sözlerdeki

derinliği,

hislerdeki

inceliği

görüyor

kurtarıcılığı, vatan sevdası, devrimleri, kararlılığı,

musunuz? Beyaz leblebisi ve rakısıyla defalarca

başarıları, örnek kişiliği hakkında bir dolu klişelerle

dinlediği şarkılarda büyük aşkı Bulgar Generalin kızı

büyütülmüş bir neslin çocuğu olarak tabu kabul

Miti’yi düşler; belki de gözünden yaş gelir miydi

ettiğim, önünde saygı duruşunda gık demeden

acaba?

durabildiğim, erişilmez, ölümsüz Atatürk bugün

düşünceli gözlerle bakarak çekilmiş resimleri, onun

yetişkin bir insan olarak merak ediyorum aslında

da

kimdir?

göstermiyor mu?

Yetişkinlik yıllarıma kadar hiç aklıma gelmeyen bu

Askerleriyle kahve keyfi yapıp ardından da fal

soru okudukça, yaşadıkça zihnimi pek meşgul eder

kapatan, köylüleri her ziyaretinde bağdaş kurup

oldu.

ayran içen, halkın arasına karışıp müzik dinleyen

Kimdir

insan

olarak

Atatürk?

Onu

Cephelerde

herkes

gibi

bile

elinde

endişeleri

sigarasıyla

korkuları

ufka

olduğunu

putlaştırmanın onu gerçekten anlamak olmadığını,

Mustafa Kemal bizim gibi bir insandı işte.

onu gerçekten anlamak için onun da herkes gibi bir

Aşırı titizliği, bir giydiğini bir daha giymemesi,

insan olduğunu hatırlamak gerektiğini biliyorum

eşyalarının yerinin değiştirilmesini asla istememesi

artık.

gibi

Ne

zaman

düştüğünü,

düştüğünde

ne

kişiliğinin

zor

yönlerine

rağmen

günlerce

hissettiğini, yeniden nasıl ayağa kalkabildiğini, koca

cephede

bir vatan sevdasını yüreğine nasıl sığdırdığını,

seçmeyen, dert dinleyen, sınıf farkına inanmayan son

binleri on binleri peşinden nasıl yürüttüğünü,

derece mütevazı bir insandı. Kalabalıklar içinde

nelerden

kaybolmayı,

olduğunu,

pişman
evde

olduğunu,
en

sevdiği

nelere

zaafları

koltuğunu,

ev

zor

koşullarda

köpeği

ve

kalabilen,

atıyla

hiç

dertleşmeyi,

yemek

dost

meclislerinde yer almayı, bir de yeşili ve çocukları çok

terliklerinin ne renk olduğunu, banyo yaparken

severdi.

şarkı

yapıp

Hep bir aile reisi olma hayali vardı ve maalesef

yapmadığını, ne sıklıkla ağladığını ve insana dair

mutsuz evliliği son bulunca bu hayalini evlat edindiği

birçok şeyi savaşlarından çok merak eder oldum son

çocuklarla telafi etmeye çalıştı. Belki de herkese

yıllarda.

‘çocuk’

söyleyip

söylemediğini,

hiç

diyet

diye

hitap

etmesi

de

ondandı.

Daha

paylaşılacak onlarca yönü olan Atatürk bir insandı
Dinlediği

şarkıları,

başucundan

ayırmadığı

işte, büyük bir insandı, özel bir insandı ama insandı

gramofonu, valse ve tangoya olan düşkünlüğünü göz

hepimiz gibi. Seven, sevilen, heyecanlanan, üzülen,

önünde bulundurursak aslında nasıl da duygusal bir

ümitlenen, ümidini kaybeden.

insan olduğunu anlamak oldukça kolay.

Bazı kayıplara alışılır ama asla unutulmaz çünkü
insan unutulduğu gün ölür.
Seni unutmayacağız Mustafa Kemal Atatürk.

İYİ BİLİG | 10 KASIM 2020

SAYFA 11

İYİ BİLİG

251 KELİME

SAYI : 9

251 Kelime
ALPER ÖZALTAY
Y. MÜHENDIS

Hatta birinci fasikülümüzde bahsettiğimiz
sorunlarımızın basit anlatımıyla kaynağı olan;
konulma
yöntemlerindeki
Duyar gibiyim. “Bu ülkenin hali ne böyle?” dediğini. “1-Kuralların
bilinçsizlik,
2Uygulamadaki
mekanizmanın
“Bizim günün koşullarında yapılan devrimler, gösterilen
çabalar ve devamında yapılanlara cevabınız bu mudur?” kontrollerindeki düzensizlik” maddelerine bile
onun mesajlarındaki “ana tema: Akılcılık” ile
diye seslendiğini biliyorum.
çözüm bulabileceğimiz açıktır.
Affet bizi Paşam, Ata’m.

Aklımızı kullanacağız. Hepimize birer “Beyin”
Neye yenik düştük biz, Neler yaptık biz cennet vatana, verilmiş, bunu kâinatta yer alan canlı cansız tüm
Ufka umutla bakan insanımıza, Yoktan var eden inançla varlıkların lehine kullanabilme becerisine ise
“Akıl” diyoruz.
çalışan milletimize.
Etrafımızdaki
kişilerin
çoğu
eskileri
düşünüyor, Ne Mutlu Türk’üm Diyene!
imreniyor. Kâinat ölçeğinde çok kısa zaman aslında bahse
konu olan olaylar. İnsan ölçeğindeyse, benim temsil
ettiğim nesil, sanıyorum ziyan oldu.
Yine senden medet ummaktan başka çarem kalmadı
demiyor değilim Ata’m. Şimdi bana yakın çevrem kızacak;
“Olur mu öyle şey, her daim umutla çalışmalı,
çabalamalıyız daha iyisine, doğrusuna!” diye. Haklılar!
Kaderimizi somutta olmasa da, soyutta değiştirmek
elimizde. Bir öneri yapalım o zaman Yüce Deha’nın
devrimlerinden, ilkelerinden yola çıkarak.
Neydi devrimlerin/ilkelerin ortak paydası, bileşeni,
mesajı? Her birinde fikrin fitilini kendisi yaksa dahi,
ortak aklı aramamış mıydı? Kongrelerinden Meclise, fikir
teati sofralarından vatandaşını pür dikkat dinlemesine,
Devlet deneyimlerden Dünya ülkelerindeki çağdaşlaşma
örneklerine kadar. Bahsedilenleri özümsersek bilincimiz
bize bir kelimeyi armağan edecek: Duydunuz mu diye
sormayacağım, doğrusu “Hissettiniz mi?” olmalı.
“Akılcılık”. Bir kelime. Öyle bir kelime ki aslında her daim
hayat felsefemizin her bir damlasına hâkim olması
gereken mana. Hepimizin hayat felsefelerinden ortak
akılla ideal yönetim süreci çıkmayacak mı, çıkacak
elbette.
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ATATÜRK'ÜN YAZDIĞI
KİTAPLARIN LİSTESİ

1. Nutuk
2. Atatürk’ten mektuplar
3. Atatürk’ün söylev ve demeçleri
4. Atatürk’ün hatıra defteri
5. Arıburnu muharebeleri raporu
6. Karlsbad hatıraları
7. Geometri
8. Medeni bilgiler
9. Bölüğün muharebe eğitimi
10. Takımın muharebe eğitimi
11. Taktik tatbikat gezisi
12. Taktik meselelerin çözümü
13. Cumali ordugahı
14. Zabit ve kumandan ile hasbihal
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ATATÜRK
1 Kelime 7 Tanı

Serdar Alkın:

Onur İnak:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüşlü sözleri
ders niteliğinde okutulmuş ve bu sözlerin önemi daima
vurgulanmıştır. Toplumumuza her dönem rehber
niteliğinde olan bu eşsiz sözlerden biri ile ulu
önderimizi bir kez daha sonsuz saygı ve minnet ile
anıyoruz. 'Millî hedef' belli olmuştur. Ona ulaşacak
yolları bulmak zor değildir. Önemli olan, çetin olan o
yollar üzerinde çalışmaktır. Denebilir ki hiçbir şeye
muhtaç değiliz. Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız
vardır: Çalışkan olmak. Toplumsal hastalıklarımızı
incelersek temel olarak bundan başka, bundan önemli
bir hastalık keşfedemeyiz; hastalık budur. O halde ilk
işimiz bu hastalığı esaslı bir şekilde tedavi etmektir.
Milleti çalışkan yapmaktır. Servet ve onun doğal
sonucu olan refah ve mutluluk, yalnız ve ancak
çalışkanların hakkıdır.”M.K.Atatürk.

“Bütün ilerlemeler, insan fikrinin eseridir. Fikri harekete
getirmek, birinci işimiz olmalıdır. Bir kere millet benliğine
hâkim olsun ve düşünebilsin, yeter! Başlangıçta hatalı
düşünse de, az zaman sonra bu hatayı düzeltebilir. Fikir bir
kere faaliyete başladı mı, her şey yavaş yavaş düzene girer
ve düzelir. Fikrin serbest hareketi ise, ancak bireyin
düşündüğünü serbest olarak söylemek, yazmak ve verdiği
karara göre her türlü girişimde bulunmak serbestîsine
sahip olmakla mümkündür.” M.K.Atatürk.

Selahattin Şahin:
Egemenliği hanedandan alıp millete veren kadroların
öncüsü, önderidir. Dağınık toplumların uluslar
karşısında direnme şansının olmadığını bilen kişiydi.
Türk dilini, kültürünü tekrar ayağa kaldırtıp, bu
milletin adı Türk milletidir dedi. Aydınlanmanın
önünü açtı, rehberinin bilim olduğunu tescil etti.
Ömer Akman:
Ülkemizin,
bağımsızlığımızın
ve
yeniden
varoluşumuzun dahi önderi. Sevr’den sonra Türk'lerin
artık bittiğini, yok olacağını düşünenlere; öncesinde
Kurtuluş Savaşımızla, sonrasında örnek devlet
adamlığı ve dehasıyla kurduğu Cumhuriyet’imizle
tokat gibi cevap veren Atamız. Emanetin sonsuza
kadar var olacak. Olmasaydın, olmazdık.
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Zafer Doğan:
'Atatürk’ün sivil dehası, o muazzam askeri dehasından
daha üstündür. Onun içindir ki yıllardır savaştan savaşa
koşarak umudu dâhil her şeyini yitirmiş Teb’a olmaya
alışmış Anadolu insanından modern bir Cumhuriyet
kurmuştur.
Alper Özaltay:
“6 ilke” hakkında kompozisyon yazılma ödevi esnasında,
ortak olan esas fikrin “Akılcılık” olduğu yönündeki
çalışmamın, okul yönetimi tarafından ödüllendirmesine
vesile olan “Yüce Deha”.
Erdal Okumuş:
Devlet Tiyatroları, Musiki Muallim Mektebi ve Güzel
Sanatlar Akademisi’ni aç, müzik ve danstan hoşlan, zeybek
yap, vals yap, operalar dinle, bale izle, sanatçıları sık sık
ağırla, Rumeli türküleri ve Türk sanat müziği söyle, 4000
kitap oku, 9 kitap yaz. Ayrıca; Savaşlar kazan, Cumhuriyet’i
kur, inkılap ve devrimler yap, fabrikalar aç, Ülkeyi
kalkındır. YAPSA YAPSA TÜRK’ÜN ATASI ATATÜRK
YAPARDI.
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ATATÜRK Soyadı Nasıl Bulundu?
GAYE OKUMUŞ

Bilindiği gibi , 21 Haziran 1934 yılında çıkartılan 2525 sayılı
kanunla, her Türk'ün bir soyadı taşıması mecburi hale
gelmiştir. Soyadı kanunu, Büyük Millet Meclisi'nde kabul ve
Resmi Gazete ile yayınlanıp ilan edildikten sonra, artık bizi
medeni toplumlar seviyesine taşıyacak bu özel devrimi bize
kazandıran ileri görüşlü önderimiz ve Cumhurbaşkanımız
Gazi Mustafa Kemal’inde bir soyadı olmalıydı. Elbette
olmalıydı fakat Türk’ün adını ve gücünü tüm dünyaya
duyuracak bir soyadı olmalıydı.
Dil bilimci ve Tarihçi üyelerden oluşan bir komisyon
kuruldu ve 13 isim önerildi.
Bunlar :
- Etel-Etil (Attila'nın adının orijinal söylenişidir. Büyük
nehir, ırmak)
- Etelalp (Altay dilinde büyük kahraman)
- Korkut (Korkusuz, yavuz, heybetli)
-Arız (Türk kahramanlarından Alp Arız'dan esinlenerek
önerilmiş)
-Ulaş (Bir Türk kahramanı Ulaş oğlu Salur Kazan'ın ismi)
-Yazır (Türk kahramanı Yağlıkçı oğlu Yazır'ın ismi)
-Emen (Türk kahramanı Ucen oğlu Emen Beg'in ismi)
-Çoğaş (Güneş, ışık anlamına geliyor)
-Salır (Türk kahramanlarından birinin adı)
-Begit (Sağlam, kavi)
-Ergin (İrfan sahibi, mütekamil)
-Tokuş (Türk kahramanı adı: Ertokuş-Cengaver)
-Beşe (Mümtaz, seçkin) Gibi Asya kökenli 'Türkçe' adlar idi.
Bu isimler Atatürk'e sunuldu ve Atatürk'ün, 'arkadaşlarla
bir kere konuşalım' demesi üzerine ikinci bir görüşmeye
bırakıldı.
Bazı kaynaklara göre Türk Dili Tetkik Cemiyeti Başkanı
olan Saffet Arıkan'ın, 26 Eylül 1934 tarihinde 2. Dil Bayramı
açılış konuşmasında, 'Ulu Önderimiz Ata Türk Mustafa
Kemal' hitabının Atatürk soyadına esin kaynağı olduğu
aktarılır.
Yine aynı konuşmada Türk Atası ismi de geçmiştir.
Çankaya'da yapılan son toplantıda, Saffet Arıkan'ın
önceden kullandığı söylenilen 'Türkata', 'Türkatası' gibi iki
ad daha eklendi fakat Atatürk'ün, 'bir de arkadaşlar ne
buyururlar bakalım' demesi üzerine Dil-Tarih-Coğrafya
Fakültesi Öğretim üyesi Konya Milletvekili Profesör Naim
Hazım Onat Bey söz istemiş, Atatürk de, 'arkadaşlar lütfen
hocamızı dinleyelim' diyerek sözü Onat'a bırakmıştır.

‘’Arkadaşlar biliyorsunuz tarihimizde bir 'Atabey' ünvanı
vardır. Anlamıda, yine biliyorsunuz: Bey’in, emirin,
şehzadenin, hatta hükümdarın ilimde, idarede, askerlikte
mürebbisi, müşaviri, hocası demektir. Atabey, kullanılmış,
tarihe geçmiş bir ünvan-ı resmidir. Bu ünvanı taşıyan bir
çok Türk büyüğü vardır. Binaenaleyh biz de Türk'e her
alanda atalık etmiş, Türklüğü kurtarmış, istiklaline
kavuşturmuş olan büyük Gazimize 'ATATÜRK' diyelim, bu
soyadını verelim. Bu bana şivemize de daha munis, daha
uygun gibi geliyor’’. demiştir.
Gazi, Naim Hazım Onat'ın açıklamasını daha yerinde
bulmuş, hatta ona teşekkür etmiş, böylece 'ATATÜRK'
soyadı oy birliği ile kabul edilmiştir. Soyadı Kanunu'nun
çıkmasından 5 ay sonra 24 Kasım 1934 tarihinde TBMM
tarafından oy birliği ile kabul edilen 2587 sayılı kanunla
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'e 'Atatürk' soyadı verildi. 17
Aralık 1934’te çıkarılan yasa ile bu soyadının diğer kişiler
tarafından kullanılması yasaklandı. O nedenledir ki
Mustafa Kemal'in kız kardeşi Makbule 'Atadan' soyadını
almıştır.
2587 SAYILI KANUN
Kabul Tarihi: 24.11.1934
Madde: 1-Kemal öz adlı cumhur reisimize ATATÜRK soyadı
verilmiştir.
Madde: 2-Bu Kanun neşri tarihinde muteberdir.
Madde: 3-Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra
olunur.
2622 SAYILI KANUN
1- Kemal öz adlı Türkiye Cumhur reisine 24.11.1934 tarih ve
2587 sayılı kanunla verilmiş olan ATATÜRK soyadı tek
şahsına mahsustur, hiç kimse tarafından öz veya soyadı
olarak alınamaz, kullanılamaz ve kimse tarafından hiçbir
surette bir kimseye verilemez.
2- ATATÜRK adının başına ve sonuna başka söz konarak öz
veya soyadı alınamaz ve kullanılamaz
3- Bu kanun hükmü 24/11/1934 tarihinde başlar.
Kaynak: Genç Cumhuriyet’in Türkiye’si kronoloji, vikipedi
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ATATÜRK Çiçeği
GÖNÜL TÜRKEL

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu önder Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün ölümünün 82. yıl dönümünü en çok
sevdiği Atatürk Çiçeği ile anmak istedim.
Atatürk çiçeği isminin nerden aldığı hep merek
konusu olmuştur. Bir inanışa göre, Atatürk’ün bu
çiçeği çok sevmesi, tanıtımı üretimine yoğun caba
sarf etmesinden, diğer bir inanışa göre; ‘’Vanderbit
üniversitesi profesörlerinden Doktor Kirk Landin
laboratuarında kırmızı bir çiçek elde eder. Çiçeğe
isim ararken yanında Tarsus Kolejinde okuyan diğer
profesör bu çiçeğe Atatürk İsminin verilmesini ister,
bu öneri dünya nebatat dairesine iletilir. Atatürk’ün
yaptığı çalışmaların anlatıldığı bir toplantıda oy
birliği ile kabul edilerek çiçeğe Atatürk Çiçeği ismi
verilir.
Atatürk çiçeği dünyanın birçok ülkesin de Atatürk
çiçeği olarak bilinir. Atatürk çiçeğinin ana vatanı
Orta Amerika ile Meksika olduğu bilinmektedir.
Atatürk çiçeğinin Alt kısmın da bulunan çanak
yaprakları yeşil, üst kısmındaki çanak yaprakları
koyu kırmızıdır. Yaprakların ortasında sarı renkli
çiçekler olur. Atatürk çiçeğinin kadifemsi bayrak
kırmızı yaprakları haricin de pembe, beyaz renkli
olanları da var.
Atatürk çiçeği torf bakımından zengin, geçirgen
toprağı sever. Yılda bir kere saksısı değiştirilip daha
büyük saksıya dikilmeli. Diğer saksıya dikilirken
sıkışmış olan köklerin fazlalığı kesilmeli. Üretmek
istenirse kökten ayrılarak veya baharda budanan
dalları başka bir saksıya dikilerek, seralarda ise özel
işlemlerden geçirilerek üretimi yapılır.
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Atatürk çiçeği çalımsı yaprağını döken, çok yıllık bir
bitki olup dona dayanıksız nazlı bir çiçek olup,
rüzgârı, çok suyu sevmez. Kışın 4 derecenin üstünde
olan yerlerde yaşayabilir. Saksısında su birikintisinin
kalması halinde mantar hastalığı oluşabilir. Çok su
verilmesi halinde yapraklarında sararma dökülme
oluşur. Toprağı hafif nemli olmalı. Direk gelen güneş
yapraklarını kurutur o yüzden filtreli yani yatık gelen
güneşte çok mutlu olur. Atatürk çiçeği kış çiçeği
olduğu için kışın yaprakları kızarır, ilkbaharda ise
yapraklarını döker. Budama işlemi ilkbaharda
yapılmalı. Toprağı zaman zaman havalandırılmalıdır.

Baş Kumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü silah
arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum.

Bunu Biliyor muydunuz?
Atatürk, geometri kitabı yazarak Türkçemize
kazandırdığı terimler; açı, açıortay, alan, artı, beşgen,
boyut, çap, çarpı, çekül, çember, dış ters açı,
dikey, dörtgen, düşey, düzey, eğik, eksi, eşit, eşkenar,
iç ters açı, ikizkenar, kesit, konum, köşegen,
oran, orantı, paralelkenar, taban, teğet, toplam, türev,
uzay, üçgen, yamuk, yataydır. Atatürk’ün bu kitap dışında
13 kitabı daha bulunuyor.
Bunların arasında; ‘Medeni Bilgiler’, ‘Karlsbad Hatıraları’,
‘Bölüğün Muharebe Eğitimi’ gibi
hem askeri hem de toplumsal konulara yönelik kitapları
dikkat çekiyor.

SAYFA 15

İYİ BİLİG

BİLMECE

Kimdir? Nedir? Neresidir?
İPEK OKUYAN

KİMDİR?
Soru 1 :
UNESCO’nun BM Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü’nün
152 ülkesinin oybirliği ile yapmış olduğu tanımlama
ile; “Uluslararası anlayış, işbirliği, barış yolunda çaba
göstermiş
üstün
kişi,
olağanüstü
devrimler
gerçekleştirmiş bir inkılâpçı, sömürgecilik ve
yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder, insan haklarına
saygılı, dünya barışının öncüsü, bütün yaşamı
boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayırımı
göstermeyen, eşi olmayan devlet adamı, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu.” kimdir?
Soru 2 :
57 yıllık yaşamına; 11 Savaş, 24 Madalya, 22 Devrim, 7
Nişan, 13 Kitap ve 1 Ülke sığdırarak Türk milletine
insanca ve özgürce yaşama onurunu hediye eden
kahraman kimdir?
Soru 3 :
Özellikle Çanakkale’de kazandığı zafer ile 1. Dünya
Savaşı’nın seyrini değiştirip tüm dünya tarafından
tanınarak
tarihe
geçen,
Mondros
Ateşkes
Antlaşmasının imzalanmasıyla ülke topraklarının
kaybedileceğini öngörmüş ve bu sebeple Samsun’a
çıkarak milli mücadeleyi başlatan, ardından Amasya,
Sivas ve Erzurum kongreleri ile beraber Anadolu’nun
farklı topraklarında yoksulluk içinde ordunun
toplanmasını sağlayan ve ülkeyi mücadeleye hazır
hale getirmek için sayısız uykusuz gece geçiren
zamanının çok ötesinde olan lider kimdir?

1.
2.
3.
1.
2.
3.

Cevaplar:
Kimdir:
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
Nedir?
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
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NEDİR?
Soru 1 :
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ve “TEK” başkomutanının
ismi nedir?
Soru 2 :
Karanlıktan aydınlığa giden çağdaşlaşma yolunda
yapılan nice devrimler ile berber 1 Kasım 1922'de
Saltanatın Kaldırılması ile egemenliğin Türk milletine
verilmesini ve 1 Kasım 1928'de Harf Devrimi ile bizi
biz yapan en büyük değerlerimizden biri olan
Türkçemizin zengin ve milli bir dil olmasını sağlayan
liderin ismi nedir?
Soru 3 :
'Efendiler ve ey millet, biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti
şeyhler, dervişler, müritler ve mensuplar memleketi
olamaz. En doğru en hakiki tarikat, medeniyet
tarikatıdır.' sözleriyle tüm yurtta tekke ve zaviyelerin
kapatılacağının işaretini veren Türk milletinin ulu
önderi ve ebedi kahramanın ismii nedir?
NERESİDİR?
Soru 1 :
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu, 1997 yılında
Avrupa kültür başkenti seçilen şehir neresidir?
Soru 2 :
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Savarona yatında
geçen rahatsızlık günlerinden sonra, 25-6 Temmuz
1938
gecesi
getirildiği,
ölümüne
kadar
son
'ikametgah'ı olan ve 10 Kasım 1938 Perşembe günü
saat dokuzu beş geçe sonsuzluğa gözlerini kapadığı
yer neresidir?
Soru 3 :
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1953
tarihinde Etnografya Müzesi'nden alınarak ebedi
istirahatgahı'na götürüldüğü ve her 10 Kasım'da Türk
milletinin kalbinin durduğu yer neresidir?

1.
2.
3.

Cevaplar:
Neresidir?
Selanik
Dolmabahçe Sarayı
Anıtkabir
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ATATÜRK'ün en sevdiği yemek; yağlı kuru
fasulye
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ATATÜRK'ün sevdiği tatlı: İrmil helvası

ARZU KIRAÇ

Bu yıl ULU ÖNDER Atatürk'ün ölümünün 82. yıl dönümü.

Malzemeler;

Kendisini özlem ve saygı ile anıyoruz...Bu sayımızda da

2 su bardağı irmik

sizlerle ATA’mızın en sevdiği yemeklerden biri olan yağlı

1,5 su bardağı toz şeker

fasulye

3 su bardağı süt

olarak

adlandırdığı

Kuru

fasulyenin

ve

irmik

helvasının tariflerini paylaşacağız;

125 gram tereyağı

Malzemeler;

1/2 çay bardağı çam fıstığı

1 bardağı kuru fasulye

2 yemek kaşığı toz antep fıstığı

300 gr dana kuşbaşı et
2 tane kuru soğan
1 tane sivri biber

HAZIRLANIŞI;

1 yemek kaşığı domates salçası

Bir tencereye süt ve şekeri alıp, ocağın altını açın ve

1 tatlı kaşığı acı biber salçası

şeker tamamen eriyene dek karıştırın.Şeker tamamen

tuz

eriyince

4, 5 -5 bardak sıcak su

yapışmaz bir tencereye alın, tereyağı eridiğinde fıstığı

çok az sıvı yağ

ilave edin. (Fıstık tercih etmezseniz koymayın.)Fıstıkları

şerbetin

altını

kapatabilirsiniz.Tereyağını

birkaç kez çevirdikten sonra irmiği ekleyin ve tahta kaşık
HAZIRLANIŞI;

ile sürekli karıştırarak kavurun.İrmiğin rengi karamel

Kuru fasulyeyi akşamdan soğuk suyla ıslatıyoruz, ertesi gün

olana

suyunu

sıçramaması için yavaş yavaş ilave edin.İrmik tüm sütü

süzüp

bolca

yıkıyoruz.

Ertesi

gün

ıslattığımız

dek

kavurun.Sıcak

sütü

ilave

edin.

Sütü

fasulyeleri düdüklü tencerede 5 dk kadar haşlıyoruz. Diğer

çekecek

taraftan etleri biraz sıvı yağ eklediğimiz düdüklü tencerenin

karıştırın.Ocağın altını kapattıktan sonra demlenmesini

içine

ve

alıyoruz

ve

harlı

ateşte

rengi

dönene

kadar

kavuruyoruz. Kavrulduğunda kuru fasulyeyi içine ekliyoruz.

ve

macunumsu

ılımasını

bir

bekleyin.Üzerini

kıvam
antep

alana
fıstığı

dek
ile

süsleyebilirsiniz.

Üzerine soğan ve biberi de doğrayıp salçaları da ekliyoruz ve
karıştırıyoruz. Fasulyelerin üzerini biraz geçecek kadar
yaklaşık su ekliyoruz. Tuzunu ve karabiberini de atıp
karıştırıp kapağını kapatıyoruz. Harlı ateşte kaynattıktan
sonra kısık ateşte 30 dk kadar pişiriyoruz. Pişme süresi
fasulyenin tazeliğine bağlı değişebilir. 30 dk dan sonra bir
kontrol etmekte fayda var. Pişmemişse yeniden biraz daha
kaynatabilirsiniz. Afiyet olsun
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