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MACARISTAN BILIMLER AKADEMISINDE
ATATÜRK'ÜN loo. DO~UM YILINI ANMA TÖRENI
Körösi Csoma Derne~i, Macar Bilimler Akademisi Tarih ve Felsefe Bilimleri Bölümü ve
Leornd Eötvös Üniversitesi Türk Filolojisi Kürsüsü 27 Ekim 198 ~~ 'de Mustafa Kemal
Atatürk'ün do~umunun ~~oo. y~ldönümü dolay~s~yla ortak bir anma toplant~s~~ düzenlemi~tir.
Macar Bilimler Akademisi'nin onur salonunda yap~lan oturuma Türk Tarih Kurumu'nun o
zamandan beri maalesef vefat etmi~~olan Ba~kan~~Prof. Enver Ziya Karal'~n önderli~indeki Türk
tarihçileri delegasyonu da kat~lm~~t~r. Delegasyon, o s~rada Türk-Macar Tarihçileri Karma
Komisyonu'nun görü~meleri ile ilgili olarak Macaristan'da bulunuyordu. Türkiye
Cumhuriyeti Macaristan Büyükelçisi say~n Osman Ba~man ve aralar~nda Kültür Ate~esi Hatay
Sava~ç~~ olmak üzere Büyükelçilik memurlar~~ da anma oturumunda bulunmak sayg~s~n~~
göstermi~lerdir.
Anma oturumunu iki ülke tarihçileri Karma Komisyonu'nun Macar Bölümü Ba~kan~~
Prof. Andr'as Möcsy açm~~t~r. Demecinde büyük ki~iliklerin tarihi biçimlendirmedeki rolünü
belirtmi~~ve Atatürk'ü "Tanr~dan esinlenmi~" karizmatik / önder tipi olarak nitelendirmi~tir.
Toplant~n~n ortak ba~kan~~ olan Prof. Enver Ziya Karal ise ki~isel an~larla i~lenmi~~tondaki
konu~mas~nda Atatürk'ün ki~ili~ini ilgilendiren baz~~yanl~~~görü~leri yalanlam~~~ve bu arada
Atatürk'e bir diktatör olarak bak~lamad~g~n~~inand~r~c~~ kan~ tlarla göstermi~tir.
Verilen oniki konferans aras~nda ilkin Prof. György Hazai'nin "Atatürk ve Ça~~" adi~~
konu~mas~~ yer alm~~t~r. Tarihsel durumu kapsaml~~ olarak göstermi~~ve Atatürk'ün
u~ra~~lann~n geli~mesine de~inerek: "Kemal Atatürk'ün ya~am yolu; büyük sars~nt~l:~rla yüklu
bir dönemi sadakatla yans~ tmaktad~r. Bu dönemde bir dünya imparatorlu~u olar Osmanl~~
saltanat~~ y~k~lm~~~ ve a~~r bir Ulusal Kurtulu~~Sava~~~sonunda yerini kesinlikle Türkiye
Cumhuriyeti'ne b~rakm~~t~r" diyen konu~mac~, sözlerini sürdürerek ba~ka bir yandan nihai
sorunlara Atatürk'ün verdi~i yan~ t~n üçüncü dünyan~n benzer dertleriyle sava~~m yürüten
ülkelerine örnek olabilece~ini söylemi~tin Sözlerini ki~ili~ini de~erlendirerek bitirmi~tir:
"Kemal Atatürk, 1938'de gözlerini sonsuz olarak kapatt~g~nda ça~~m~z~n büyük bir ki~isi
ya~ayanlar s~rasmdan ayr~lm~~t~r. Görülleriyle ve eylemleriyle ad~n~~ yurdun« tarihine alt~n
harflerle yazm~~t~r".
Bundan sonra Atatürk döneminin canl~~ tan~~~, Ankara Üniversitesi Macar Filolojisi
Kürsüsü'nün kurucusu ve 15 y~l boyunca profesörü olan Lasz16 12.Lsonyi söz alm~~t~r. Kendisini
do~rudan do~ruya Atatürk'e ba~layan an~lar~n~~ "Atatürk'ün Kültür Siyaseti ve Macarlar" ad~~
alt~nda özetlemi~tin Gazi'nin ~~ 923'te Istanbul'a giri~ini, Istanbul ve Ankara Üniversitelerinin
kurulu~unu anlatm~~t~r. Dönemin en önemli kültürel reformlanna de~inerek o zamanlar
Macaristan'da okuyan Türk ö~rencilerden söz etmi~tir. Bunlar~n aras~ nda birço~u' Bekir S~ tk~~
Çobanzade, Hamit Zübeyr Ko~ay, H.N. Orhun gibi/ daha sonra ülkeleri çap~nda ün
kazanm~~t~r. Nihayet Bela Bartök'un Türkiye'deki halk türküleri toplama gezisini anm~~ur
bilindi~i gibi, bunun gerçekle~mesinde kendisinin de önemli rolü olmu~tur.
Daha sonra dinleyiciler iki Türk konu~unun konferans~n~~dikkatle izlemi~tir. Türk Tarih
Kurumu Ba~kan Yard~mc~s~~ Prof. Bekir S~tk~~ Baykal "Atatürk ve Ink~labol~k" adl~~
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konu~mas~nda* ink~lap kavram~n~~ saptarna~a; daha do~rusu Atatürk'ün bundan ne
anlad~~~n~, ona göre Türk ink~labm~n niteliklerinin, amaçlar~n~n gerçek inkdabolann
özelliklerinin neler oldu~unu tayin etme~e gayret etmi~tir. Türk Ink~lab~n~n temelini laiklik
olu~turdu~unu, yani siyaset ile dinin her alanda birbirinden aynlmas~~oldu~unu vurgulam~~t~r.
Konunun ola~anüstü esasl~~ve felsefi derinlikle aç~klanq~~ haz~r bulunan uzmanlan o denli
etkiledi ki, konu~mac~dan incelemeyi Macarca yay~ntamak üzere istediler.
Türkiye D~~i~leri Bakanl~~~~memurlanndan BilM ~im~ir. "Atatürk'ün D~~~Siyaseti Üstüne"
adl~~ konu~mas~nda; bunun Macar dinleyiciler taraf~ndan tan~nmayan aynnt~lanndan söz
etmi~tir. Bu arada Ankara Macar Elçili~i'nin kurulmas~na de~inmi~~ve 1938'e dek Türkiye'nin
34 ülke ile diplomatik ili~kiler kurdu~unu an~msatnu~t~r.
Judit Balüs, "Kemal Atatürk'ün Iktisadi Siyasetinde Devletin Rolü" ad~~ alt~nda
devletçilik sorunlar~n~~ek alan konu~mas~ nda genç Türk Cumhuriyeti'nin önündeki zorluklara
de~inmi~tir. Bunlar, Osmanl~~Imparatorlu~u'nda as~l anamal yat~r~mlann~n ancak k~smen
gerçekle~mesinden ve bunun için kapitalizmin olu~mas~ nda devletin müdahalesinin önemli
çapta gerekli olmas~ndan kaynaklan~yordu. E~er, bunun sonucu olarak her alanda bat~dan geri
kalma giderilmemi~se, bu yüzden hiç de Atatürk kabahat~~gösterilemezdi, çünkü o yap~lmas~~
gereknleri çok iyi biliyordu.
"Kemal'in Reform Siyasetini Ele~tiren Görü~lerle Ilgili Baz~~Notlar" adl~~konu~mas~nda
Dzsihangir Fahmi, soldan gelen baz~~ ele~tirileri reddetmi~tir. Dünyada yaln~zca bat~~ örne~i
bulundu~u bir zamanda kapitalist reformlara yönelik Türk yönetiminden sosyalist ideoloji
gözüyle hesap sorman~n yersiz oldu~unu göstermi~tir. Izmir Kongresi s~ras~nda Atatürk'ün
devletçili~i ba~latman~n vaktinin daha gelmedi~ini gördü~üne ve onun için o zamanki
konu~mas~nda bu soruna de~inmecli~i ne dikkati çekmi~tir. A~~r sanayinin geli~tirilmesine önem
verilmedi~i de do~ru de~ildir, çünkü ikinci 5 y~ll~k plan da maden cevheri ç~karma ve a~~r
sanayie öncelik tan~m~~t~r.
Türk Filolojisi Kürsüsü Ba~kan~~Prof. Zsuzsa Kakuk "Atatürk ve Türk Dil Reformu" adl~~
konu~mas~nda; Atatürk'ün birle~ik, ça~c~l ulusal dilin yarat~lmas~na ne kadar büyük bir rol
oynad~~~~ve siyasal program~yla dil program~n~~ nas~l paralel k~ld~~~~üzerinde durmu~tur. Latin
harfierinin al~nmas~ndan, dil yenile~tirilmesi i~inin ba~lamas~ndan ve daha sonra Atatürk'ün
kendisinin buldu~u mesleki süzeliklerden / mesela yüzey, dikey, üçgen, subay vb./ bahsetmi~tir.
Özet olarak, Atatürk'ü tarihin en büyük dil reformculan aras~nda s~ralamq ve bundan daha da
büyük olan ~eyin yeti~kin bir dilci ile kar~~~kar~~ya bulunmamam~z oldu~unu söylemi~tir.
"Atatürk ve Türk Tarih Kurumu" adl~~konu~mas~nda Prof. Gyula KMdy-Nagy, ~~9 to'da
kurulmu~~olan Osmanl~~Tarih Encümeni'ni yeniden örgütleyerek 193~ 'de Atatürk'ün Türk
Tarih Cemiyeti.:~i olu~turdu~unu ve ad~n~~ 1935'te dil reformu ça~~nda Türk Tarih
Kurumu'na çevirdi~ini aç~klam~~t~r. Konu~mac~, daha sonra Atatürk'ün amac~n~ n her ~eyden
evvel Osmanl~lar öncesi Türklük tarihinin ara~t~r~lmas~na ve Türkler'in dünya tarihindeki
rolünün ortaya ç~kanlmas~na yard~mda bulunmak oldu~unu belirtmi~tir. Bir zamanlar~n
bilgin ler derne~i nden böylece Atatürk'ün önerdi~i ilkeler ve etkili maddi deste~iyle k~sa bir süre
içinde de~erli dergileriyle ve yay~n dizileriyle uluslararas~~ geni~~bir üne sahip olan bilimsel
kurum olmu~tur.
Maria Kenessey yukar~daki konu~ma ile s~ k~~s~k~ya ba~l~~ve Atatürk'ün ayn~~~ekilde
candan sevdi~i bir konuyu "Türk Dilcili~inde Türk Dil Kurumu'nun Rolü" nü
seçmi~tir.1932'de kurulan kurumun hem program~, hem de u~ra~~m~~ bak~m~ndan ba~ka
* Bu konu~man~ n metni s. 893 de yarnlanmaktad~r.
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ülkelerde bulunan bilimsel derneklerden çok daha fazla bir dil bilim akademisine benzedi~ini
belirtmi~tir. Bu dü~ünceye dayanarak Türk Dil Kurumu'nun çok yanl~~ çal~~malar~n~~ - sözlük
yay~nlar~yla ba~layarak dil kültürüyle ilgili faaliyetleri izleyerek ve folklor ara~t~rmalanyla
bitirerek - göstermi~tir. Kurumun kurdu~u ödüllerden ve daha sonra ulusal dil yarat~m~nda
yürütülen sava~~m alan~ndaki Türk ve Macar dil geli~ tirmedeki paralel üzelliklerden söz
etmi~tir.
Gza David ise "1923- ~ 938 Aras~nda Türk- Macar iktisadi Ili~kileri" konusunu ele alarak
iki ülke aras~ndaki mal de~i~-toku~u çerçevesi içinde Türk iktisad~n~n yap~sal de~i~iminin canl~~
çal~~malar~na - tar~mda, hayvanc~l~kta, meteorolojide ve sanayide - kat~lan Macar
uzmanlar~ndan/mesela Ferenc Csiki, Sândor Lippai ve Jân~~s György tar~mda, Antal Rdhly
meteorolojide, Imre Ormos bahç~vanl~k kollar~nda/ bahsetmi~tir. Iki ülke aras~nda bir
zamanki canl~~ ili~kilerin bugünkü ve gelecekteki i~birli~ine benzer biçimde meyveli olarak
te~vik edebilece~ini vurgulam~~tir.
Edit Tasnâdi "Türk Edebiyat~nda Atatürk" adl~~ konu~mas~nda Cumhuriyetin
kurucusunu anan eserlere de~inmi~~ve kendisinin en çok ~iiri ele ald~~~n~~ belirtmi~ tir. ~iir k~ smen
osmanl~~kaside geleneklerine dayanarak Atatürk'ü ulula~t~ rmakta, k~smen gerçekçi bir temelde
yurdunun kurtar~c~s~~ olarak göstermektedir. öte yandan halk edebiyat~~ halk~n Atatürk'e
ba~l~l~~~n~~basit sözcüklerle aç~klamaktad~r. Onun ba~~kahraman~~ oldu~u bir roman yoktur,
ama Kurtulu~~Sava~~ndan söz eden yap~ tlarda kendisinin varl~~~~ tart~~ma göttirmez.
Konu~mac~, Atatürk'ün "Söylev"ini A. Binyazar'~ n sözleriyle nitelendirmi~tir: "Her~eyi
kendisi yapt~~~~gibi kendi roman~n~~ da kendisi yazm~~t~r."
E16c1 Vass "Atatürk Ça~~nda Türk-Macar Kültürel Ili~kileri" konusunu ele alm~~t~r.
Konu~mac~, 1927'de Türkiye'de 3000 Macar'~n ya~ad~~~n~~ an~msatm~~t~r. Bunun ço~u
Ankara'da / 1200-1500 ki~i / ve Istanbul'da / !000 ki~i / ya~am~~t~r. Uzunca bir süre Ankara'da
ya~ayan sanatç~lar aras~nda Atatürk'e duydu~u sayg~dan ötürü bir mermer heykel yapan Lajos
Rapolthy üzerinde durmu~~ve sonra Istanbul'da konserler veren Szervâszky ailesini anm~~~ve
do~al olarak Bda Bartök'un konferanslar~na ve ara~t~rma gezisine de~inmi~tir. Son olarak ise
Atatürk'ün Macar Halk~'na yollad~~~~mesaj~n~~ zikretmi~tir. Atatürk, bu mesaj~n~n Türk
Cumhuriyeti'nin ~~o. y~ldönümü dolay~s~yla Ankara'da bulunan bir Macar delegasyonuna
hitaben söylemi~ tir.
Anma oturumu Körösi Csoma Derne~i Ba~kan~~ Prof. Kâroly Czegkdy'nin kapan~~~
konu~mas~yla sona ermi~ tir. Prof Czegkdy, söz konusu olan dönemde Türk-Macar dostlu~unu
en iyi bir biçimde temsil eden ba~l~ca alanlar~~ yeniden gözden geçirmi~, candan sözlerle
Atatürk'ün ki~ili~inin ve yap~ t~n~n dünya tarihindeki önemini övgüyle anm~~t~r.
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