ATATÜRK'ÜN BURSA KONUSMASI
Ezan~n Türkçe okunmas~~ dolay~siyle Bursa'da baz~~ gericiler taraf~ndan ç~ kar~ lan olay üzerine, Izmir'den Eski~ehir ve Karaköy yoliyle Bursa'ya gelen ve olaya
el koyan Atatürk'ün, 6 ~ubat 1933'de Çekirge yolundaki kö~kte Gazetecilerle
yapt~~~~bir toplant~ da söyledikleri sözler, y~ llardan beri tart~~ ma konusu olmakta ve
Kurumumuza çe~ itli makam ve ki~ilerce sorular sorulmaktad~ r. Kurumumuzun
bu konuda yapt~~~~bilimsel incelemenin sonucu, Milli E~itim Bakanl~~~n~n ~~ Ocak
1967 tarih ve 379/1 say~l~~ yaz~~ile Kurumumuza yöneltti~i sorulara, Yönetim Kurulu karar~~ ile verilen cevaplarda konu aç~ kça ayd~nlat~lm~~~oldu~undan bu sorularla cevaplar~n~~ oldu~u gibi yay~nlamay~~uygun bulmaktay~z.
TÜRK TARtil KURUMU
Soru

Atatürk'ün, 6.11.1933 tarihinde Bursa'da, Çekirge yolundaki kö~kte,
ak~am yeme~inde, onuç, ondört ki~inin bulundu~u sofrada yapt~~~~
söylenen ve tart~~ malara konu olan konu~ ma, ilk defa nerede yay~nlanm~~t~r? Konu~man~ n metni Atatürk'ün hayat~nda yay~nlanm~~~
m~d~r? Yay~nlanmam~~~ise, bu kadar önemli bir konu~man~n o zaman
yay~nlanmam~~~olu~u sebebi ne olabilir?
Cevap
6 ~ubat 1933 de Atatürk'ün Bursa'da bir ak~am yeme~inde yapt~~~~
konu~ma ilk defa Bursal~~ gazeteci R~za Ru~en Yücer'in 1947 de
yay~nlad~~~~"Atatürk'e ait bir kaç f~kra ve hât~ra" adl~~ 24 sahifelik
eserinde ç~km~~t~r. Konu~man~ n Atatürk'ün hayat~nda yay~nland~g~na
dair elimizde bir belge yoktur. Atatürk'ün sofra ve sohbet konu~malar~ndan ço~u hayatlar~nda yay~nlanm~~~ de~ildir. Bu konu~ma da
bunlardan biridir. Bunlar~ n ekseriya daha sonralar~~ orada bulunanlarca bir vesile ile yay~nland~~~~veya hât~ralarda zikredildigi görülür.
Söz konusu konu~man~n Atatürk'ün hayat~nda yay~nlanmam~~~olmas~n~n nedenini bilmiyoruz.
Soru
2 - Bu konu~man~n ilk def'a yay~nland~~~~yer, R~za Ru~en Yücer isimli
gazetecinin "Atatürk'e ait Birkaç F~ kra ve Hat~ra" adl~~ kitab~~m~d~r?
Cevap 2 - Evet.
Soru
3 — Ad~~ geçen, bu konu~ma metnini kimden ve hangi tarihte duydu~unu
kaydetmcmi~~oldu~una göre, duyuran kimse veya kimselerin bu
konu~may~~ ba~kalar~na da nakletmi~~veya ayn~~ veya de~i~ik ifadelcrle
bizzat yay~nlam~~~olup olmad~klar~~ belli midir?
Cevap 3 — Konu~may~~ R~za Ru~en'den önce veya sonra orada bulunmu~~veya
bulunanlardan duymu~~olarak hiç kimse yay~nlarnam~~t~ r. Ancak
19 May~s 1958'de bu konu~may~~ R~za Ru~en Yücer'in eserinden
alarak tekrar yay~nlam~~~olan Ulus Gazetesi aleyhine kovu~turmaya
geçilince, gazeteci Nizamettin Nazif Tcpedelenli Ulus Gazetesi
muhabirine, ~ zmir'den Bursa'ya Atatürk'le beraber geldigini ve Bur~•-•
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sa'da Attürk'un bu konu~may~~ yapt~~~n~~ söylemi~tir. (Bak~n~ z 23
May~s 1958 tarihli Ulus). 23 May~s 1958 tarihli Ulus'ta Yakup Kadri
Karaosmano~lu "Atatürk Savc~l~kta" ba~l~~~~ alt~nda yay~nlad~~~~
makalede bu konu~man~n üslüp bak~m~ndan Atatürk'e ait oldu~unu,
Atatürk'ün üslübunun taklit edilemiyece~ini yazm~~t~r.
1933 Bursa olay~~ s~ras~ nda Cumhuriyet Gazetesinin Bursa muhabirli~ini yapan Gazeteci Musa Ate~, Bursa'da ç~kan Hakimiyet Gazetesinin
5 Mart 1963 tarihli say~s~nda yay~nlad~~~~"Atatürk'ten Hât~ ralar"
ba~l~ kl~~ yaz~s~nda olay~~ anlatt~ktan sonra Atatürk'ün gazetecilerle
konu~tu~unu, bu gazeteciler aras~nda R~za Ru~en Yucer'in de bulundu~unu yazmaktad~ r. Bu kayda göre R~za Ru~en Yticer'in Atatürk'ün yapt~~~~konu~may~~dinlemi~~ve bizzat not etmi~~olmas~~ çok
muhtemeldir.
Türk Ink~lap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Afet ~ nan'~n yaz~l~~
sorusu üzerine Musa Ate~~ayn~~Hakimiyet gazetesinde 18 Mart 1963
de yay~nlad~~~~yaz~da, bu konu~may~~ do~rulad~~~~gibi, R~za Ru~en
Yucer'in yay~ nlad~~~~metnin alt~na da: "R~za Ru~en Yucer'in kitab~nda ç~ kan bu yaz~daki konu~ma do~rudur. Fakat o da mealen
alm~~, hepsini yazmam~~ t~r." cümlesini yazarak Türk Ink~lâp Tarihi
Enstitüsüne göndermi~tir.
1933'de Bursa Erkek Lisesinde Co~rafya ö~retmeni bulunan emekli
ö~retmen Edip Öymen, Türk Ink~lap Tarihi Enstitüsüne yazd~~~~bir
mektupta, Atatürk'ün bu mealde bir konu~ma yapt~~~n~n o s~rada
ö~retmenler aras~nda duyuldu~unu ve daha önce harekete geçmedikleri için de üzülduklerini bildirmi~tir.
~~ Aral~ k 1966 tarihli Milliyet'te, Atatürk'ün yaveri Say~n Cevdet Tolgay Bursa'ya nas~ l geldiklerini anlatarak Atatürk'ün bahis konusu konu~may~~ yapt~~~n~~ söyledi~i gibi, yine ayn~~ tarihte Atatürk'ün Özel
Kalem Müdürü bulunan Say~n Hasan R~za Soyak da 21 Aral~k
1966 tarihli Dünya Gazetesinde yay~ nlanan mektubunda Atatürk'ün
bu konu~may~~ yapt~~~n~~ aç~kça yazm~~~bulunmaktad~r.

Soru 4 — Bu konu~ma yap~lm~~~ise, mahiyeti irticalen ve heyecan içinde yap~lm~~~oldu~unu göstermektedir. Bu takdirde o anda, kitapta kaydolundu~u ~ekilde zaptedilmi~~olmas~~ kabil midir? Kabil oldu~u kabul
edilir ise, eden kimdir? Ad~n~~ve metni ne için bizzat aç~klamam~~t~r?.
E~er konu~ma, i~itilenlerin sonradan bu gazeteciye duyurulmas~~suretiyle bu gazeteci taraf~ndan kaleme al~nm~~~ise, metnin konu~maya
sadakat derecesi ne nisbette olabilir?
Bizzat yazar, kitab~ n~n önsözünde:
"Ben sadece, tesadüflerin yard~m~~ile, ~urada burada i~itip dinledi~ini,
yahutta k~smen gözümle görüp kulag~mla duydu~um O'na ait birkaç
güzel f~kray~~ve özel hat~ray~~tesbit etmek istedim. Bunlar di~er emsalinden k~ymetçe dü~ük olabilirler; yaz~l~§ bak~ m~ndan da edebi bir
de~er ta~~mayabilirler" demekte oldu~una göre, metinlerin yaz~l~§
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sorumlulu~u kendisine ait say~lmaz m~ ? Yani, yazar~n metinler
üzerinde birtak~m tasarruflarda bulunmu~~oldu~unu kabul etmek
gerekmez mi?
E~er, yazar~n bir tak~m tasarruflar~~kabul edilir ise, o takdirde bu
f~kra ve hat~ralar~ n tarih ilmi nazar~nda ve tarih metodu yönünden
belge olma de~erleri nedir?
Cevap 4 — Bu konu~man~n yay~nland~~~~ ~ekilde kimin taraf~ndan zaptedildi~i
-R~za Ru~en Y~icer'in ölmü~~bulunmas~ndan- tespit etmek ~imdilik
mümkün de~ildir. Ancak yukarda yazd~~~m~ z üzere, Musa Ate~~
R~za Ru~en Yticer'in Atatürk'ün konu~malar~na ~ahit oldu~unu
yazmaktad~r. Yazar~n metin üzerinde bir tasarrufu olup olmad~~~n~~
da bilmiyoruz. Ancak muteaddit ~ahiderin Atatürk'ün bu metne
uygun bir yolda konu~tu~unu söylemi~~olmalar~, konu~man~n Atatürk'ün Büyük Nutkunun sonunda gençli~e yapt~~~~hitab~na mana
ve espiri bak~m~ndan paralelli~i gözönüne al~n~rsa, bunu tarih metodu
yönünden de bir belge saymak do~ru olur.
Soru 5 — Herhangi bir konu~man~ n Atatürk'e aidiyeti nas~ l belgelendirilmeli,
nas~l isbat edilmelidir? Bu hususta ~imdiye kadar tutulmu~~ilmi yol,
metod nedir?
Cevap 5 — Atatürk'ün yak~n~nda bulunmu~~kimseler ~imdiye kadar Atatürk'ten
duyduklar~n~~veya not ettiklerini yay~nlam~~lard~r. Bunlar~, bir hususi
maksat güdülmedikçe, dogru saymak gerekir. Hele izafe edilen bir
söz, bir konu~ma bir çok ki~iler taraf~ndan dinlenmi~ , i~itilmi~~ve teyit
edilmi~se, bu konu~may~~ hiç olmazsa mana bak~m~ndan kabul etmek
tarih metodu yönünden de do~rudur.
Soru 6 — Bugün, bir Türk veya yabanc~ , Atatürk'e aidiyeti iddias~, isnad~~ ile
bir konu~ma yay~nlayacak olsa, bu iddia nas~l kar~~larnr, bu konu~ma
resmi bir belge de~eri ta~~yabilmek için nas~l bir i~leme tabi tutulmak
gerekir?
Cevap 6 — Yay~nlayan~n ki~ili~i, tarafs~zl~~~~birinci derecede önemlidir. E~er
bir konu~ma ba~kalar~~taraf~ndan da tarafs~zca teyit edilirse, aksi
ispat edilmedi~i müddetçe, onu dogru saymak gerekir.
Soru 7 — Bu konu~ma, yay~nland~~~~tarihten bugüne kadar, Atatürk'le ilgili
ve ilmi de~eri bulunan hangi kaynak kitaplarda yer alm~~t~ r?
Cevap 7 — Konu~ma çe~itli tarihlerde çe~itli gazete ve dergilerde yay~nland~~~~
gibi, Milli E~itim Bakanl~~~n~ n 1963'de Talim ve Terbiye Dairesi
Ba~kanl~~~n~n 24.IX.1963 tarih ve 3724 say~l~~yaz~lariyle Atatürk
yay~nlar~~serisinde 7 numara ile yay~ nlanan Emin Faik estün'ün
"Atatürk, Ki~ili~i, Clkücülü~ü, Gençli~e Güveni" adl~~ eserinin 47 inci
sahifesinde de yer alm~~t~r.
Soru 8 — Kitab~n yazar~, önsözünde:
"Nakletti~im f~kra ve hat~ralar gerçekten olmu~~mudur? Bunu da
kesin olarak temin edemem" demekte oldu~una, vak'alara tarih ve
~ahit göstermedi~ine nazaran ilmi yollardan teyid ve tevsik edile-

122

B~BL~YOGRAFYA

meyen bu türlü f~kra ve hat~ralar kar~~s~nda, Türk resmi makamlar~n~n ve bilim kurumlar~n~n tutumlar~~ne olmak gerekir?
Cevap 8 — Bu sorunun cevab~~ yukar~da verilmi~tir.
Atatürk'ün bu konu~may~~hangi ~artlar alt~ nda yapt~~~n~~ gözönünde bulundurmak gerekir. Rejim ve ink~lâplar konusunda çok hassas
olan ve herhangi bir gericilik olay~~kar~~s~nda çok ~iddetli tepki gösteren Atatürk, k~sa bir zaman önce vukua gelen Menemen olay~n~n
da tesiri alt~nda bu çok sert konu~may~~ yapm~~t~r. Bu konu~mada
devlet otoritesini sarsacak, kanun ve nizama kar~~~gelmeyi te~vik
eden bir mana aramak yersizdir. Kanun ve nizam adam~~ olan Atatürk'ten böyle bir ~ey beklenemez. Atatürk her zaman oldu~u gibi
rejim ve ink~lâplar konusunda gençli~in en az kendisi kadar hassas
olmas~n~, herhangi geriye giden bir olay kar~~s~nda bana ne dememesini, devrimleri bütün güçleriyle korumalann~~istemi~tir. Bursa
konu~mas~n~~ bu aç~dan tahlil etmek gerekir.

