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A:. Jliline11 Yi>nler�vle Atatiirk 
İ:mir 2007 

ATATÜH.K'ÜN BURSA GEZİLlı:Ri 

VE 

HALKLA İLİŞKİLERİ 

Özer KÜPELİ' 

İtilaf devletlerinin J. Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu topraklarını pay 
etme teşebbüsü, başta Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları olmak üzere 
Türk Milleti'nin destansı direnişi sayesinde sonuçsuz kalmıştır. Türk Milli 
M ücaddcsi'ııin zafer ile sonuçlanmasının ardından sıra siyasi zalcn.: gelıııi�
öncc Lozan'da siy<tsl ve ekonomik bağımsızlık kazanılmış, sonra ?9 l�kiııı 
1923'tc Cumhuriy1.:t ilan edilmiştir. 

\ıtustafa Kemal Paşa için Cumhuriyet'in ilanıyla her şey soııa crınemi�
asıl rnlic<ıdclc bundan sonrn başlamıştır. Çünkü O'na göre Türk :V1illeıi'niıı 
i�galci devlctkr dinden kurtarılması ı.ck gaye değildir. Sırada Türk Milkıi'ni 
ve devletini çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştınnak vardı. Nitekim bu 
konuda O: "/ fiçhir u�kr gaye değildir. Zc!fer ancak kendisinden daha lıii.ı·iik 
olan bir .{!aye elde etmek iı,:i11 /Jelli haşl! hir vasıtad1r. Gaye.fikirdir. /.a(cr /ıir 
.fikrin istihsaline hizmet nispetinde de[!,er taşır. Bir fikrin istilısali11e 
dc�vanmayan ::

.
afer payidar vlma::. O, hoş hir gc�vrellir. ller /ıiiyiik meydcın 

nııılıarehes indt.'11, lı<!r hiiyiik zcı/i.:rin kazam iması ne/arı sonra ,Y<!llİ bir c1 l<'m 
do�malulır. Yoksa haş!t haşma zc�fi!.r hoşa ,!!,İlmiş bir gayrettir "1 diyerek 
amacıııı açıkça ortaya koymuştur. Yine Nutuk'ta Milli' Mücadele ve sonrası 
için: "frzalıiir eden milli nıiicadele, harici İ.\·tilaya karşı ı1alanın kı/J'l11/uşı11111 
yegane hedef .wıythğı lıaldc, hu milli miicaddcmiıı haşanya ıılaştık�·a saflıa 
sc!flıa hugiinkii devre katlar (<milli lıaki m�yeı >.> idırresi ni 11 lıiitiin L'.rns/armı l'l' 

şekillerini ıalıakkıık cflimıesi ıarilıirı tabii, ::.aruri 11c ı)niinc· �eı;ilmc:: 
icap/arım/andı "2 diyen Atatürk, Türk İnkılfıbı'nm kaçınılmaz bir tarihsd 
süreç olduğunu vurgulamıştır. 

Atatürk, Cumhuriycı'in ilanıııı müteakip bir dizi inkılilp harckctlcriıı1.: 
girişmiştir. l3u inkıli\pları bizzat Türk Milleti'ııe anlatmak ve gdcn t<.:pkilcr 
ışığında inkılaplar zincirine yeni halkalar eklemek ınaksadıyla da yurt 

'Okuııııarı. Ege Üniversitesi Atatürk İlkdcri ve İnkılap Tarihi Uiilüıııii. 
1 :11aıiirk'!c11 l.>İİ$İİ11cclcr. Hl•ız bıvc:r Ziva Kaml), İst;ııılıul 198(ı, s. 119. 
2 Mustafa Kemal Atatürk. Nııı11k. 19/ CJ. /9:!0, 1, İstaııhul 1 '>50, �. İ 5. 



Öza KÜPEU 

gezilerine çıkmıştır'. Zira O'na göre, b ir devlet adamı için "ilham ve kııVl'e/ 
kavnağı mi iletin kem/isidir '4. Bu sebeple yurt gezilerinde mümkün olduğu 
kadar halkla, özell ikle de gençlerle iç içe olmaya özen göstcm1iş ,  mesajlarını 
mi l lete iletecek kurum ve kuruluşlara önem vermiştir. Nitekim gezileri 
esnas ında belediye, okul gibi resmi kurumlara ve Türk Ocağı/Halkevi,  
İdman Yurdu gibi sivil  kuruluşlara özellikle uğramış, halkla yüz yüze 
görüşmüş, faaliyetlerini  övmüştür. Bu sayede Atatürk, mil letiyle daha 
samimi ve içten görüşmeler yapmış, ş ikayetleri ve tepkileri yerinde dinleme, 
görme fırsatı bulmuştur. Vermiş olduğu direktiflerle meseleleri yerinde 
çözümlemiş veya Ankara'ya döndüğü vakit hükümct ya da mecl is  vasıtasıyla 
çözüm için çaba sarf ctmiştir5. 

Kısacası Atatürk, irıkı laplann gerçek amacına ulaşabi lmesi ve 
Cumhuriyet in diktatörlüğe dönüşmemesi ıçın halka inmenin gerekli  
olduğunu bi len bir l iderdir. Gezmek, anlatmak, tartışmak ve nabız yoklamak 
suretiyle Türk M i l leti 'ni ve devletini çağdaş medeniye! scvıycsınc 
ulaştımrnyı gaye edinen Atatürk, fırsat bulduğu her an halkına gitmiş, sık sık 
yurt gezi lerine çıkmıştır. Bu geziler esnasında en çok ziyaret ettiği yerlerden 
birisi de tarihi dokusuyla Anadolu'nun önemli  şehirlerinden Bursa'dır. 

A) Atatiirk'ün Bursa Gezileri 

Atatürk'ün hayatında önemli  yer sahibi olan şehirlerin Ankara ve İstanbul 
olduğu bir gerçekt ir. Ancak İzmir ve Bursa da, onlar kadar olmasa bile 
O'nun gönlünde daima yer edinmiş şehirlerdir. Zira Bursa hakkındaki o lumlu 
düşüncesini bir defasında "Bursa'.vı ve Bursalıları seven ilk Tiirk hen 
değilim. Tarihte ve cihanda en büyük imparatorluklar kurmuş olan /'iirkler 
de, r)nce dikkat nazarlarını Bıırsa'ya, hu değerli şehre çevirmişlerdir. Onun 
değerini anlamış ve (fade etmişsem haht(varım "<ı şeklinde belirtmişt ir. 

1 ı\<.kın Düzgün, Sehc[!leri ve Neıiceleri Açısından Awıiirk'iin )'ıırı Ge::ilcri. İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ı\nabilim Dalı. 
Yayınlanıııaınış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1998, s. l. 

·1 tlııııiirk'ii11 SıJvleF ı•e Demeçleri, il, (Derleyen: Nimet Unan), Ankara 1952. s. 200. 
' Lali!' Daşdeıııir, A ıaıiirk'iin Afi·onkaralıisar Ziynrellffi, Ankara 2002, s. 12. 

1' Melıınet Önder, Ataıiirk'iin Yurt Gezileri, Ankara 1975, s. 93. 
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A llltiirk 'iin Bursa Ge::il<'l"i l'C Halkla !!işli ileri 

Gazi Mustaf{ı Kemal Paşayı bekleyen Bursalılar ( 17 Ekim 1922) 

Atatürk, tespit edileb ildiği kadarıyla en az on sekiz defa Bursa'ya 
gelmiştir7. Bu  gel işlerin i lki Milli M ücadele'nin kesin zafere ulaştığı 1922 
sonbaharında gerçekleşmiştir. Bursa halkı, uzun süredir Türkiye Büyük 
Mille! Meclis i  Başkanı ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı ısrarla 
Bursa'ya davet etmekteydi .  Öyle ki, 1 3  Eylül 1922 günü Bursa'ya gelen 
milletveki l leri M uhittin Baha (Pars), Şeyh Servet (Akdağ) ve Operatör Emin 
(Erkul Scyitoğlu), aynı gün öğleden sonra Türkiye Büyük Mi l let Meclisi 
Başkanlığı 'na bir telgraf çekerek "Halkımızın MiIIF Hi.ikümele saygı vu gôniil 

horcıı duyguları çok yüksektir. Herkes Hiiyiik Millet Meclisi ile Başkonııılıına 

saygı ve gönül borcu duygularını sunmak için can atmaktadır" ifadesiyle 
Bursa halkının duygularını di le getirmişlerdir. Bunu takip eden 15 l'.ylül 
günü Bursa'da büyük çaplı bir miting düzenlenmiş, ardından şehir halkı. 
Büyük Millet Meclisi 'nin bir toplantısının Bursa'da yapılması yönündeki 
isteklerini mil letvekil leri aracıl ığıyla Ankara'ya bi ldinniştir. Ancak Büyük 
Mi l let Meclisi ,  Bursa'da toplanmanın sakıncalı olabileceğini düşündüğünden 
bu çağrıyı bir nezaket gösteris i  o larak algılayarak reddetmiştir. Bursalılar bu 
sırada İzmir'de bulunan M ustafa Kemal Paşa'ya da bir heyet göndererek 
kendisini Bursa'ya davet etmişlerdir. O da bu isteğe olumlu cevap vermiş ve 
en kısa sürede Bursa'ya geleceğini belirtmiştir. Nihayet 11 Ekim l 922'dc 
Mudanya Ateşkes Anlaşması 'nın imzalanmasının ertesinde bu geziyi 
gerçekleştirmeye karar vermiştir8. 

7 Yılmaz /\kkılı.,:, A ıaıiirk ve Bıırsa, Bursa 1999, s. 96; Mehıneı Önder ise bu sayıyı on ii<; 
olarak vermektedir (Önder, 11.g.e., s. 91 ). Burada Akkılı.,:'ın verdiği rakama itibar etııı..:k 
daha doğrudur. 

� /\kkılıç, 11.g.e, s. 1 1-12. 
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Özer KÜPELi 

Gazi Mustafa Kemal Paşa, yanında Kazım Karabekir Paşa ve Refet Paşa 
olduğu halde 16 Ekim'de Ankara'dan özel bir trenle Eskişehir'c doğru yola 
çıkmış ve nihayet 17 Ekim 1922'de Bursa'ya ulaşmıştır9• Halkın coşkulu 
tezahüratlan arasında şehre giren10 Mustafa Kemal Paşa, ancak saat 13 .30 
civannda Belediye binasına ulaşabilmiş ve burada bir konuşma yapmıştır. 
Gezinin sonuna kadar Bursa'da siyasi gelişmeleri yakından takip eden Mustafa 
Kemal Paşa, diğer taraftan hem halkla hem de çeşitli kuruluşlann temsilcileriyle 
bir araya gelmiş ve sohbetler yapmıştır. İlk Bursa gezisi 29 Ekim taıihine kadar 
sürmüş, bu süre zarfında Bursa önemli siyasal gelişmelerin merkezi haline 
gelmiştir. Atatürk'ün Bursa'da bulunduğu süre içerisinde yerli ve yabancı basın 
şehre akın etmiş, bu vesileyle basının temsilcileriyle sık sık bir araya gelerek 
Türkiye'nin geleceğine yönelik demeçler vermiştir' 1• 

Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk Bursa seyahati, Milli Mücadele sonrası 
uygulanacak politikaların başlangıç adımlarının atılması bakımından 
önemlidir. Bu gezi esnasında özellikle basına verdiği demeçlerde Atatürk, 
A vrupa'ya ekonomik ve siyasi bakımdan tam bağımsız bir devletin 
kurulacağı ve bundan asla taviz verilmeyeceği mesajını venniştir. Ayrıca, 
Sadrazam Tevfik Paşa'nın barış görüşmelerine ortak delege gönderilmesi 
şeklindeki talebini bildiren telgrafını Bursa'da almış ve sert bir üslupla 
cevaplayarak, barış görüşmelerine ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce 
meşruiyeti tanınan bir heyetin gidebileceğini belirterek, saltanat makamının 
artık yok sayıldığını ima etmiştir. 

9 Aynı Eser, s. 12; Mehmet Önder ise Atatürk'ün bu ilk ziyaretinde Bursa'ya geliş tarihini 16 

Ekim 1922 olarak vermektedir (Önder, a.g.e., s. 93). Akkılıç eserinde, Ataüirk'ün ilk 
ziyaretinde Bursa'ya hangi gün geldiğini irdelemiş ve 17 Ekim 1922 Salı gününün en doğru 
tarih olduğunda karar kılmıştır (Akkılıç, a.g.e., s. 9-1 O). 

ıo O günlerin hatırasını taşıyan Ruşen Eşret� Atatürk'ün Bursa halkı tarafından karşılanışını şöyle 
tasvir etmektedir: ". . Bir çocuk koşa koşa geldi. Otomobillerin göriindiiffiinii miiJdeledi. 
Hepimiz yollara dökiildiik. Kendisi iiç·iincii otomobilde idi. Yere iner inmez gençler. ilııivarlar 
ellerine sarıldılar. gözlerinden o ellere yaşlar akıııılar. Eırafinda köy çocukları. ellerinde. 
omuzlarında bayraklarla pervaneler gibi ııçıışup dolaştılar. Hoş geldin. Sahamız dıye 
haf?ırdılar ... Bursa ev ve diikkanlarının alı kısmını da öylece. silme insan viicııdıı ı•e çdıresı 
kaplamıştı. Pencere yoktu ki içinden iisı üste yığılı başlar sarkmasın. Bir karış yer yoktu ki /:ıir 
zikrin cezbesine tııııılmıış gihi bağırmasın. sevinçten ağlamasın. durmadan dinlenmeden 
alkışlamasın. Çiçekler yağıyordu. Dizi dizi bembeyaz mektepli kızlar. bayraklar sallıyorlar. 
marşlar okuyorlardı. Mektep çocukları onu nihayetsiz alkışlıyorlardı. Askerler. göğe kalkık 
muu!/fer siingiilerinin arkasında pulaııan dökiilmiiş heykeller gibi dimdik ve diimdii:: hir 
hıyaban teşkil ediyorlardı. Mızıkalar çalıyordu. Caddenin alı başı, yokuştan inen Mu.ı·ıafiı 
Kema/'e ve kumandanlarına açılmış insandan bir kucak lııılinde idi. Biiıiin Bursa. kevfinden. 
yerleri, gökleri hir tek dev ses gihi bir ıek Tiirk sesi gihi inletiyordu ... ", Ruşen Eşref ü;ıaydın, 
"Atatürk'e Dair Bir Hatıra", Bursa Dejieri, sayı 7, (Eylül 2000), s. 46-4 7. 

11 Akkılıç, a.g.e., s. 14-15. 
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A tatürk 'iin Bursa Gezileri ve Halkla llışkilerı 

Mustaf(ı Kemal Paşa, 3.Bursa Gezisinde konuşma yapmak üzere (11 E)'liill9l4) 

Atatürk'ün Bursa'ya ikinci gezisi, Ocak 1 923 'te ç ıktığı Batı Anadolu 
gezisi kapsamında gerçekleşmiştir. Lozan görüşmelerini devam ettiği bir 
sırada Ankara'da M eclis'te a leyhinde tertiplenen komplolardan bunalan 
Atatürk, yurt gezisine çıkmaya karar vermiş ve 14 Ocak 1 923 'te Ankara'dan 
ayrı lmıştır. Bu geziye ç ıkmaktaki maksadı saltanat ve hilafete dair al ınan 
kararların halk arasındaki tepkilerini incelemek, kurmayı tasarladığı Halk 
Fırkası hakkında halktan gelebilecek tepkileri ölçmckti12. Bu gezide O, 20 
24 Ocak 1 923 tarihleri arasında Bursa'ya uğramıştır. B ilecik üzerinden 
Bursa'ya gelen Atatürk, önce İnegöl'de daha sonra da Bursa'da yoğun bir kar 
yağışına rağmen halkın büyük i lgisiyle karşılanmış, ardından belediye 
binasına geçerek Bursal ı ların ve çeşit l i  meslek gruplarının temsilci lerini 
kabul etmiştir. 2 1  Ocak'ta öğretmenlerin verdiği çaya katı lmış, ertesi gün de 
halka açık bir toplantı yapmış ve bazı kimselerin yabancı sermaye, tarım, 
patrikhane meselesi, azınl ıklar, hilafet ve heykel sanatı i le i lgil i  sorularını 
cevaplandırmıştır. 24 Ocak'ta Bursa'dan ayrılarak İzmir'e doğru hareket 

. . 11 etmıştır · .  

12 Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam Mııstafiı Kemal, ili, İstanbul 1999, s. 69. 

13 Düzgün, a.gt., s. 9. 
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Özer KÜPELİ 

Mustaf(ı Kemal Paşa ile Latı/e Hanım Orhangazi Tiirhesi'nden çıkarlarken 

Bu gezi esnasında Bursal ı lar, Atatürk'e sevgilerinin göstergesi olarak 
Çekirge yolu üzerinde XIX. yüzyıl yapısı olan Albay M ehmet Bey'e ait 
köşkü satın a larak armağan etmeye karar vennişler ve onu dört gün boyunca 
burada ağırlamışlardır14 .  

Atatürk; 1 924 sonbaharında Dumlupınar'da "Sehit Asker Abidesi "ııin 
temel ini atmak, Cumhuriyetin i lke ve esaslarını, yapılan inkı lapları halka 
anlatmak, mil letin sorunlarını yakından, yerinde görmek ve çözümler 
sağlamak maksadıyla yurt gezisine çıkmışt ır15. 29 Ağustos 1 8  Ekim tarihleri 
arasında gerçekleşen bu sonbahar gezisi kapsamında, 3 1  Ağustos 1 1  Eylül 
1 924 tarihleri arasında Bursa'yı da ziyaret etmişti r .  Bu üçüncü gezi onun 
Cumhurbaşkanı olarak Bursa'ya gerçekleşt irdiği ilk gezidir. Üçüncü Bursa 
gezisi esnasında Çekirge Köşkü'nde dinlenen M ustafa Kemal Atatürk, 
zaman zaman şehri gezmiş, 1 1 Eylül 'dc Bursa'nın kurtuluş törenlerine de 
kat ı l ınıştır16. 

1 925 sonbaharında şapka inkı labı hakkında halkı bilgilendirmek, aydın-

1•1 J\kkılıç, a.g.e., s. 26. Atatürk bu köşkü son gezisi sırasında lklcdiyede verilen balo 
esııasıııda 13ursa Belcdiyesi'rıe bağışlamıştır (Ay111 Eser, s. 106 ) . 

15 Ertuğrul Zekai Ökte, Gazi Mıısta/iı Kemal Aıaıiirk'iin Yıırtip Gezileri ( 192:! 1931 }, 1, 

l�arıbul 2000, s. 235. 
1<> Düzgün, a.g. t., s. 41-42. 
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Atatiirk 'iin Bursa Ge::,ileri \'e J-Jalkla ilişkileri 

latınak, mil letle bütünleşmeyi devam ettirip, pekiştirmek ve yeni inkı lap 
hareketleri hakkında halkın tepkilerini almak için bir geziye daha çıkan 
Atatürk, 22 Eylül'dc deniz yoluyla M udanya'ya gelmiş, oradan da Bursa'ya 
geçmiştir. 8 Ekim'e kadar Bursa'da kalan Gazi, bu süre içinde bir defo 
günübirlik Gcmlik'e gitmiştir. Gezisi boyunca başta B ursa Türk Ocağı 
temsilcileri olmak üzere çeşitli heyetler ile görüşmüş, M ı sır eski Hidivi 
Abbas Hilmi Paşa'yı kabul etmiş ve 1 Ekim l 925'te Bursa dokuma 
fabrikasının temel atma törenlerine katı lmıştır' 7. 

Mustaflı Kemal Paşa, Cumhuriyet Kôşkü 'niin bahçesinde (l8 J:.)liil 19:!5) 

Atatürk'ün Bursa'ya beşinci kez gelişi 20 Mayıs---! 3 Haziran 1 926 
tarihleri arasındadır. Akdeniz vilayetlerini kapsayan yaklaşık on beş günlük 
bir gezinin ertesinde Bursa'ya gelen M ustafa Kemal Atatürk'ün gezisinin bu 
seferki amacının daha ziyade dinlenmek ve halkla iç içe olmak olduğu 
anlaşılmaktadır. Çünkü gezisi boyunca Çekirge'deki köşkünde ikamet etmiş, 
genel likle yaya olarak halkın içerisine çıkıp, sohbet etmiştir. Bununla birl i kte 
resmi temaslarda bulunmayı ihmal etmemiştir. Ayrıca dönüş yolundayken 
Mudanya'dan ayrılmadan evvel, burada bir seyyar serginin açılışına katı lmış 
ve sergiyi bizzat gezmiştirı8. 

17 Aynı Tez, s. 73-74. 
IK i\kkılıç, ag.e ' S. 56-57. 
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Öc.er KÜPELİ 

Mustaf{ı Kemal Paşa ve Fevzi Paşa Tophane Parkı 'nda (23 Mayıs 1926) 

Gazi Paşa, Bıırsa 'da Sanatçılar ile Birlikte (29 Mayıs 1926) 
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Atatiirk 'iin Bursa Ge::ileri 11e f!rılk/11 llişkile11 

Atatürk'ün Bursa'ya gerçekleştirdiği alt ıncı gezi ise bir günlüktür. Bu gezi 
15 Temmuz 1927'de gerçekleşmiş, istanbul'dan deniz yoluyla Mudanya'ya 
ulaşıp, ardından Bursa'ya geçmiş ve o esnada kaplıcada tedavi gören İsmet 
Paşa ile üç saat l ik  bir görüşme yapt ıktan sonra tekrar Mudanya'dan deniz 
yoluyla İstanbul'a dönmüştür19. Yedinci Bursa gezis i  ise İstanbul dönüşünde 
1 -·9 Ekim 1 927 tarihleri arasında gerçekleşmişt ir. Bu sekiz günlük ziyaret 
zarfında daha ziyade d inlenmeyi tercih eden Atatürk, zaman zaman halk 
içine çıkıp sohbetlerde bulunmuştur20. 

Harf inkılabına karar verildiği günlerde Mustafa Kemal Atatürk yenı 
harflerin öğrenip öğrenilmediğini denetlemek maksadıyla 27 Ağustos 
l 928'dc Mudanya ve Bursa'yı kapsayan bir günlük gezi gerçeklcştiımiştir. 
Bursa'da hükümet konağına giderek başta vali o lmak üzere, vi layet 
memurlarını ve halk ı  yeni harfler konusunda sınava tabi tutmuş, olumlu 
izlenimler aldıktan sonra M udanya üzerinden İstanbul'a geri dönmüştür:> 1• 

Dokuzuncu Bursa gezisi 21 ·-·22 Ağustos 1929 tarihlerinde gerçekleş
miştir. Bu sefer Yalova üzerinden otomobil le Bursa'ya gelen Atatürk, 22 
Ağustos'ta çevredeki birl iklerce gerçekleştiri len Bursa manevralarının bir 
bölümünü izledikten sonra Işıklar Askeri Lisesi 'ni ziyaret etmiştir .  Daha 
sonra otomobil le Mudanya'ya hareket etmiş, deniz yoluyla İstanbul'a . . ..,..., 
geçmışlır--. 

Atatürk'ün onuncu Bursa gezisi Menemen Olayı 'nın ertesinde 4 5 Ocak 
193 1 'de olmuştur. Bu gezinin i lk  günü Cumhuriyet Halk Fırkası'nın şubcsinı 
ve belediyeyi ziyaret eden Atatürk, ardından Bursa'daki ipek fabrikalarını 
gezmiştir. Ertesi gün Türk Oc�Şı'na gitmiş, sonra Subay Orduevi'ndc bir süre 
dınlenıp, Bursa'dan ayrılmıştır-·. 

193 1 yazında Yalova'da dinlenmekte olan M ustafa Kemal Atatürk. 
Bursa'ya on b irinci kez 7 Ağustos 193 1 'de gelmiştir. Bu gezi esnasında 
Uludağ'a ç ıkmış,  burada yapılan Uludağ Oteli'ni gezmiştir . Daha sonra 
M udanya'ya geçmiş, denizden İstanbul'a doğru yola çıkmıştı r24. 

ı<ı Aynı Eser, s. 59. 
'U - Aynı Eser, s. 60. 

c 1 Düzgün, a.g. ı., s. 93. 
�' Akkılıç, rı.g.e., s. 65. 
'1 - Aynı Eser, s. 66-69. 

�·1 A vnı Eser, s. 70-71 . 
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Aıaıiirk, Mudanya'da iiğrencileri selamlıyor (3 Sulwı 193X) 

Atatürk'ün Bursa'ya on ikinci ve on üçüncü gezileri 1 933 yı l ının ilk 
aylarında gerçekleşmiştir. Cumhuriyetin onuncu yaşına yaklaşıldığı bir 
sırada M ustafa Kemal Atatürk, yeni bir yurt gezisine çıkmış ve Eskişehir 
üzerinden 1 7 Ocak l 933 'te Bursa'ya ulaşmıştır. Ertesi gün vi layet, belediye 
parkı ve komutanlığa uğradıktan sonra Gemlik zeytin üretici leri i le görüşen 
Atatürk, ardından Çekirge'deki kapl ıca inşaatını , İpek-iş fabrikas ını ve 
Askeri hastaneyi gezmiş ve 19 Ocak'ta şehirden ayrı lmıştır25. ;\tatürk'ün yurt 
gezisine devam ettiği ve nihayet İzmir'de gezis ini sürdürdüğü sırada, 
Bursa'da ezanın Türkçe okunmasıyla i lgi l i  olarak bir olay pat lak vermiştir .  1 
Şubat l 933 'de Ulu Caıni'de ezanın Türkçe okunmasını protesto eden bir 
grup, hükümct konağına yürümüş, ezanın tekrar Arapça okunmasını ta lep 
etmiştir. Olay yatıştırı ldıktan sonra protestoculardan on bir kişi tutuklan
mışsa da, ertesi gün savcı tarafından serbest bırakılmışlardır. Bu olayın 
İzmir'de duyulması üzerine Gazi ,  derhal Bursa'ya gitme kararı a l ını� ve 5 
Şubat'la şehre varmıştır. Hemen olaya el koymuş, savcı ve müftüyü olaya 
karşı göstermiş oldukları ciddiyetsiz tavır yüzünden görevden uzaklaş-

" Düzgün, a.g. ı., s.  134. 
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t ırmıştır. Bu zorunlu geliş inde 7 Şubat'a kadar şehirde kalmış, bugün 
şehirden ayrılarak İ stanbul'a gitmiştir26 

Bursa'ya on dördüncü ziyaret 4 Mayıs l 934'dedir. Beraberinde İsmet 
Paşa olduğu halde İ stanbul'dan gemiyle Yalova'ya geçen Atatürk, burada iki 
gün dinlenmiş ,  ardından karayoluyla Bursa'ya hareket etmiştir. 1 la lkın 
coşkulu tezahüratları arasında Orhangazi ve Gemlik'ten geçmi ş,  Bursa'da 
yönetici ler ve halkla bir süre sohbet ettikten sonra tekrar Ya lova'ya 
dönmüştür27. O'nun on beşinci gezisi doğrudan Bursa'ya olmamış, o sıralarda 
Gemlik'e bağl ı bir belde olan Armutlu'ya gerçekleşmiştir. 9 Ağustos 1 934'dc 
Ya lova'dan Armutlu'ya gelerek, buradaki kapl ıcayı incelemiş ve 11 
Ağustos'ta tekrar Yalova'ya dönmüştür2x. 

On altıncı gezi 15 17 Temmuz 1935 tarihleri arasında olmuş, önce İznik'i 
gezen Atatürk, ardından Bursa'ya gelmiştir. Her zaman olduğu gibi önce 
Çckirge'deki köşküne gidip bir süre dinlenmiş, sonra halkın arasına karışmış, 
akşam da vi layet yöneticileri i le  yemek yemişt ir. Ertesi gün Uludağ'a çıkmış, 
akşam şehre dönmüş, Hüsnügüzel Kapl ıcası 'nı gezmiş, ertesi gün de akşama 
doğru İ stanbul'a hareket etmiştir2'1. 

Atatürk'ün on yedinci gezisi 6- 8 Haziran 1 936  tarihlcrindedir. Çoğu defa 
olduğu gibi deniz yoluyla İ stanbul'dan Mudanya'ya gelmiş ve oradan 
Bursa'ya geçmiştir. Onun bu gelişindeki amacı , bir gün sonra Bursa'ya bır 
uçuş yapacak olan manevi k ızı Sabiha Gökçen'in kişil iğinde, Türk gençlerini 
ve kadınlarını havacıl ığa özendirmektir. Ayrıca Atatürk, Gökçen'in gösterd i 
ğ i  cesaretten dolayı çok mutluydu ve sevincini halkıyla paylaşmak ist iyordu 
Bu niyetle 6 1 Iaziran günü akşam saat lerinde şehre gelmiş, ertesi gün 
havaalanında Gökçen'i karş ı layanlar arasındaki yerini almıştır. Karşılamadan 
sonra Gökçen ile beraber Bursa'ya dönmüş, akşam ünlü besteci M ünir 
Nurettin'in de aralarında bulunduğu bir topluluk ile yemek yemiş, ertesi 
akşam şehirden ayrılmıştır10. 

Atatürk'ün son Bursa gezisi  ise 1 3 Şubat l 938'dir. Ya lova'da 22 Ocak 
l 938'de ciddi bir şekilde rahatsızlanmasına rağmen, her ikisinin de adını 
bizzat verdiği Gemlik  Sunğipek Fabrikası i le Bursa M erinos Fabrikas ının 
açıl ışlarını yapmak üzere 1 Şubat l 93 8'de Yalova'dan yola çı kmıştır. 
Öğleden sonra Gemlik'e ulaşarak, buradaki sunğipek fabrikasının aç ı l ışını 

-'1' Akkılıç, a.g.c., s .  76-79. 
0' A vnı /:\er, s 83. 
_ıs Avnı /:�ser, s. 84. 
-''' A

.
rnı Eser, s. 85-8(ı. 

"' Aıw /:'ser, s. 8LJ-<J2. 



Özer KÜPELİ 

gcrçcklcştinniş ,  ardından Bursa'ya hareket etmıştır. Akşamı yanındakilerle 
Çelik Palas'ta geçiren Atatürk, ertesi gün M erinos Fabrikası'nın açılışını 
yapmış ve tekrar Çelik Palas'a dönmüştür. O akşam onuruna verilen baloya 
katılmış, gece yarıs ı  d inlenmeye çekilmiş, 3 Şubat 1 93 8 günü öğleden sonra 
son kez Bursa'dan ayrılmıştır31. 

B) Atatürk'ün Bursa Halkıyla Münasebetleri 

Atatürk'ün çıktığı her gezide d ikkat ettiği husus, halkıyla iç içe olmaktır. 
Bu yüzden gezilerinde pek çok kez halkın içine çıkıyor, onların dertlerini 
dinliyordu. Diğer taraftan türlü vesilelerle çeşitli kuruluşların temsilcilerin i  
kabul ediyor, onlarla sohbetler gerçekleştiriyordu. Y ine  gittiği birçok yerde 
halka hitaben konuşmalar da yapıyordu. Nitekim Atatürk, Bursa gezilerinde 
de zaman zaman halka hitaben konuşmalar yapmış, çeşitli kuruluşların 
temsilcilerini kabul ederek onlarla görüşmeler yapmış ve halkın içine çıkarak 
onların sıkıntılannı d inlemiştir. 

1) Atatürk'ün Bursa Halkına Hitaben Yaptığı Konuşmalar 

Atatürk'ün yurt gezileri sırasında uğradığı her yerde halka veya halkın 
temsilcilerine hitaben bir takım konuşmalar yaptığı b i linmektedir. Bu 
konuşmalar daha ziyade gezinin amacıyla örtüşmektedir. Nitekim o herhangi 
bir yenil ik getirmeyi düşündüğünde bunu ilk kez yurt gezi lerinde halka 
hitaben yaptığı konuşmalarında dile getirir, halkın tepkisini  ölçerdi .  Gelen 
tepki lere göre de i nkılapları şekillendirirdi . 

Atatürk, Bursa'ya yaptığı gezilerde de halka hitaben konuşmalar 
yapmıştır. Bu konuşmalarında genellikle inkılaplarla i lgili düşüncelerini 
açıklamış, ayrıca günün anlam ve manası çerçevesinde de konuşmuştur. 

l 7 Ekim l 922'deki ilk ziyaretinde kendis ine düzenlenen karşılama töreni 
sona erdikten sonra belediyeye geçmiş, orada kendi sine takdim edilen bütün 
heyetler ve şahıslarla tek tek ilgilenmi şt i .  Takdim töreni sona erince Atatürk, 
salonun ortasına doğru i lerleyerek hazır bulunanlara bir konuşma yapmıştır. 
Bu konuşmada "Saygıdeğer Bursa Halkının, haklamda göstermiş olduğu içten 
gôsterilerden olağanüstü duygulandım. Bugün mutlııluğıınıı yaşadığımı::. 
zaferi, yalnı::: milletimizin kararlılığı, imanı, giicii ve Türkiye Biiyiik Millet 
Meclisi Orduları 'nın süngüleri kazanmıştır. Bunların üzerinde lıiçhir gii<,: 

yoktur. Milletin ve ordularımı:::ın yeteneği bütün millf emellerimizi gerçek
leştirmeye ve elde etmeye yeterlidir. Üç buçuk yıl süren hu mücadeleden sonra 
ilim, eğilim, iktisadi hayat alanında mücadelemize devam edeceğiz. Fabrikacı 

11Diizgiin.11.gı., s. 167- 168. 
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olacaj{ız, sanatkôr olacağız. Bundan sunra düşiinceleri111i:::.i lıqı h111ıa 
ayıracağız, huna vereceğiz . . .  "·1 2 demiştir. Yaptığı bu konuşma ile gezinin 
amacına uygun olarak Türkiye Büyük M i llet M eclisi 'nin üzerinde hiçbir güç 
olmadığını vurgulanuştır. Y ine bu konuşma saltanatın geleceğinin tartı şılmaya 
başladığı günlerde onun fikrinin bu müessesenin kaldırılmasından yana 
olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca mücadelenin i l im, eğit im, ikt isat 
alanında da devam edeceğini söylemesi i lerideki amacının her şeyiyle 
kalkınmış yeni bir devlet kurmak olacağının i şaretiydi. 

Gezinin devamında Atatürk Bursalı larla buluşmuş, kendisini karşılamaya 
gelen kız okul ları öğrenci lerinin el lerini  tek tek s ıkmış, içlerinden bazı larıyla 
sohbet etmiştir. Onlara ü lkenin umudunun gençler, çocuklar olduğunu 
belirten kısa bir konuşma yapmıştır. Bu konuşma üzerine o sırada etratla 
toplanmış olan halk hep bir ağızdan "Hamd ü sena Mevltı )ıa / Kavııştıınıı:: 
Bursa �va I Es-selôm-aleyk Paşa / Askerinle bin yaşa.1 " d iye tempo tutmaya 
başlamış, ayrıca o günlerin meşhur bestesi M usta fa Kemal Paşa marş ını 
söylemeye başlamıştır3 1. 

Atatürk 20 24 Ocak 1 923 tarihlerindeki i kinci  gezisi  sırasında da 22 
Ocak'ta Şark S ineması'nda şehrin i leri gelenleri, Müdafaa-i Hukuk Vl: 

belediye heyet leri üyeleri, memurlar, aydınlar ve halktan gelenlere hitaben 
bir konuşma yapmıştır. Bu konuşmasında "Bir gün buralardan gelen lıaher. 
vekil!erinizden olıışan Büyük Millet Meclisi 'nde heyecanlı feryadlar 
meydana getirmişti. Kiirsiiye çıkan konuşmacılar, bıı cennet örneği belde 
için a,�lamışlar ve herkesi aj{latmışlardı. Üzülerek belirteyim ki ben arkada.) 
ların üzüntülerine maddf olarak katılmakdan yoksundum. Aksine onları 
teselli etmek, onlara giiç vermek gôreviyle yiikiimliiydiim. O giinkii gr)riiş111c
ler sırasında demiştim ki; Bursa Anavatanın değerli bir parçasıdır ayrı lması 
geçicidir. Kesinlikle düşmandan geri alınacaktır. Gerçekten ordıılarımı::.1 1 1  
düşmanları ciddi bir yenilg�ye uğratmak için ::amana ihtiyaç-lan vardı. O 
zamana kadar da Bursalılar u::ıın süre düşman işgaline gôğiis gerdiler 
Sonuçta ordumuz gereken giiç ve kuvveti elde etti ve geldi, kardeşlerini 
kurtardı"·14 demiştir .  

Konuşmanın devamını karş ı l ık l ı  dertleşme, konuşma tarzında yapmayı 
uygun bulan Atatürk, d inleyici lerden merak ett ikleri konularda sorular ta lep 
etmiştir. Bu esnada kendisine heykel yapımı, yabancı sermaye, tarımın 
kalkındırı lması için yap ı lması gerekenler, barış sorunu, barış konferansın-

.P . .  
- Oktc, a.g e. , 1 ,  s. 36. 

' 1  Akkı l ı.,:, a.g e. ,  s. 1 4. 
ı.ı .. Okıc, a.g.e . . 1, s. 75 . 
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daki görüşmeler, halkın aydınlatı lması ve bilgilendiri lmesi ,  balkan devlet
lerinin durumu, mil li inkılabın esası, hal i fenin yeri ve konumu ve halk 
part isiyle i lgi l i  yimıiye yakın soru sorulmuş ve bunların hepsini cevaplan
dırmıştır. Ardından konuşmasını "Milletimizi şimdiye kadar süvledip,irn 
siiderle ve hareketlerimle aldatmamış olmakla ifii/ıar ediyonım. (Yarw
cağım, yapacağız, yapabiliriz) dediğim zaman, gerçekte yaıJılahileceğine 
i11andıP;ım ve güvendiğim şeylerden söz ediyordum. Sakmya Mıılıarehesi 
haşlamadan önce, (diişmam memleketimiz içinde boğacağız) demiştim. Bana 
hazı ()nemli kabul ettiğim yerlerden başvurular yapılarak, milleti hoşuna 
k11·dırnıayı111z demişler, Romenlerden, Bulgarlardan. Yunanlılardan söz 
ederek k11rtııluşumıızu geleceğe bırakmanın uygun olacağını söylemiş/erdi. 
Fakat milletin yeteneklerini, kararlılığım, inançlarım dikkate alarak ( lfayır, 
yapacağız ') demiştim. Şimdi de milletin reji.ıha, ilerlemeye; memleketi 
hayındır yapmak için mevcut yeteneklerimizi dikkate alarak (hıınıı da 
yapacağız)"1 5  diyerek sona erdirmiş ve Bursal ı larla vedalaşmıştır. 

İk inci  gezisi esnasında Şark S ineması 'nda yaptığı bu konuşma i le Mustafa 
Kema l Atatürk, şimdiye dek İ s lam toplumunda pek mcvzubahis olmayan 
hcykelcil ikten tutun da günün siyasal gelişmelerine varıncaya değin bir dizi 
konuda görüşlerini açıklamış, mil letini aydınlatmayı kendisine i lke edinmiş 
bir l iderden bekleneni yapmıştır. 

Atatürk'ün üçüncü gezisi 3 1  Ağustos-- 1 1  Eylül 1 924 tarihlerindedir ve 
Bursa'nın kurtuluş günlerine tesadüf etmiştir. 1 1 Eylül'de Bursa'nın kurtuluş 
yıldönümü münasebetiyle düzenlenen törene eşi Latife Hanım ile birl ikte 
katılan Atatürk, şehir halkına hitaben bir konuşma yapmıştır. Konuşmasının 
başında "Bursa 'nın kurtuluşuna rastlayan bu giinlerde, hıırada, am111zda 
hulıınarak sevinç:lerinize şahsen ka/Ilabildiğimden çok menınıım ve 

mııtluyıım. Memleket adına açıklanan coşturucu sözlere giisterilen içten 
d11vg11lara, sevgiye, güvene biitiin kalbimle teşekkür ederim. Fakat izninizle 
derlıal aç·ıklama/ıyım ki, gösterilen bütün takdirler benim şahsımdan ç:ok 
heni de başında bıılundıırduğıınuz kahraman Türk Ordularının yiiksek 
kumanda ve subay lıcycılerine ve fedakôr askerlerine. en nihayet hiiıiin bıı 
kahramanların anası, babası, varlık sebebi ve yaratıcısı olan biiyiik Tiirk 
Milletine aittir. Ben de hu şanlı orduların birferdi. biiyiik Tiirk Milletinin bir 
evlôdı olmakla ve onun hizmetine varlığımı vermış hıılıınmaklu 
sevinç:liyim""6 diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirmiş, bununla birlikte 
as ı l  takdirin kendisinden ziyade Türk M i l leti'ne ve onun ordusuna ait 

" A 11111 /;.ser, s .  79. 
"' .Jv111 Esl'I", s. 26.1 .  
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olduğunu söylemiştir. Konuşmanın devamında Osmanoğullan saltanatının 
içinde bulunduğu çöküntü, bundan istifadeyle Y unanlı ların İzınir'e çıkışı ve 

Bursa'nın işgalinden bahsetmiş ,  ayrıca Yunanl ı lara karşı oluşturulan mili!  
cepheye karşı Padişah ve yandaşlarının hıyanetlerinden söz etmiştir. Daha 
sonra Yunan ordusunun Anadolu'daki i lerleyişine karşı mi l l i  orduların aldığı 
tedbirleri anlatmış, sözü Bursa'nın nası l  kurtulduğuna getirmiştir17 . 

Konuşmasının son bölümünde Bursa'nın güzel l iğinden ve öneminden 
bahseden Atatürk, bununla birl ikte  şehrin felaket günlerinin hatırasını 
taşıdığını "Saygıdeğer Bursalılar. matemlerin, felaketlerin son huldu[;ıına 
işaret olan bu kurtuluş bayramında bu güzel beldeyi, bu verimli bölgeyi 
Türk(ve Cıımhuriyeti 'nin büyük ve medeni merkezlerinden biri dwwnıına ve 

ilerisine koymak için üzerinize düşen görevin ne kadar büyük . .  ne kadar 
lıizmet ve özveriye ha[;lı oldıı[;umı söylemek isterim. 

Arkadaşlar, 

Nilüfer Çayı ve onunla birleşen çeşitli derelerle sulanan ovasıyla. iki bin 
beş yüz metre yükseklikteki dağımn buzlu ve çekici manzarasıyla her tiirlii 

ilerlemeye ve gelişmeye aday olan bu verimli, hu üretken memleket ne olursa 
olsun medeniyet düzeyine ulaştırılmalıdır. 

!:fendi/er, Bursa tanm m emleketidir, sanat memleketidir. ticaret 

memleketidir, sa[;lık m emleketidir. Bursa sahip o/dıığıı doğal güzellik/eri ve 
zenginlikleriyle ferah ve sevinç memleketidir. I'(ıkat, saygıdeğer kardeşler; 
bilelim ve kabul edelim ki, Bursa bugünkü durumuyla lıarcanan asırların ve 

bıı asırlarda uğramış olduğumuz felaketlerin simgesinden başka bir şev 
de[;ildir. Bu değerli belde henüz gurur ve refahı belirtecek önemli bir şey 
sunmuyor. Onun için tekrar etmeliyim ki. memleketin istediği dikkat ve 

olgunluk ve ona göre çaba ve h izmet derecesi büyüktür. 

Bununla beraber, ey .fedakar ve memleket sever, saygıdefrer Bursalılar; 
Siz cumlıur�yetin gerekli ve ayrı lmaz parçası olan medeniyet ve ilerleme 
vo/ıında yüksek eserler m eydana getireceksiniz. Bıı şekilde Tiirk 
Cumhuriyetini her gün daha çok destekleyen ve kuwetlendiren unsurların 
daima ileri saflarında bulunacaksınız. Bundan asla kuşku dııym11yorıı111" 1 8  

şeklinde vurgulayarak Bursalı lardan Cumhuriyetin öngördüğü i leri 
medeniyet seviyesine ulaşılması için çaba sarf etmelerini i stemiştir. Bu 
konuşmadan sonra, çeşitli gösteri ve etkinliklere kat ı lmış ve ardından 
Bursa'dan ayrılmıştır. 

-' 7  Aynı /:'ser, s .  263-267.  

ıx .4ym Eser, s. 267-268. 
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22 Eylül l 925'te dördüncü kez Bursa'ya gelen Atatürk, bu gezisı 
esnasında kaldığı Cumhuriyet Köşkü'nün önüne halkın gelmesi ve coşkun 
tezahüratlarda bulunması üzerine bahçeye çıkarak halka h itaben bir konuşma 
yapmıştır. Bu konuşmasında "Sizi tek parça bir vicdan halinde, hir kalp 
halinde karşımda görüyorum. Bu kalbe vicdani hir vicdani zevkle temas 
ediyorum. Bu temas bana çok yüksek mutluluklar veriyor'' demek suretiyle 
Bursal ı ların ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getimüştir. Konuşmasının 
devamında meseleyi fes giymeye getiren Atatürk; "Bir zamanlar hu millerin 
haşına fes giydirebilmek için şeyhülislamlar değiştirildi. Fetvalar <:ıkanldı. 
Sevinç duyulmalıdır ki, bugün milletimiz böyle duygusuz, ilgisiz, mantıksız 
araçların hiçbirine ihtiyaç duymuyor. Bu gibi uydurmalara ihtiyaç 
giistermiyor. Bizim yol göstericimiz ise, millet/en aldığımız ilhamdan haşka 
hir şey değildir ve olamaz"'9 demekle ink ı lap lar için mil letten i lham a ldığını 
belirtmiştir. 

28 Eylül'deki bu konuşmadan iki gün sonra 1 Ekim'de Bursa Dokuma 
Fabrikası'nın ( İpek-iş) temel atma törenine katılan Atatürk, burada da bir 
konuşma yapmış, bu konuşmasında böyle bir fabrikanın Bursa'da 
açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ettikten sonra, bu tür girişimlerin 
sayısının arttırılması gerekl i l iğinden bahsetmiştir40. 

Atatürk'ün Bursa'ya yaptığı son gezi ,  aynı zamanda Bursal ı lara hitaben 
yapt ığı son konuşmayı da içermektedir. B izzat adlarını verdiği Gemlik 
sunğipek ve Bursa merinos fabrikalarının açı l ı şl arı yapmak için geldiği 
Bursa'da, henüz tespit edi len hastal ığının izlerini taşımaktadır. Zira yorgun 
ve hasta bedeni,  önceki gezilerinde olduğu gibi ona art ık  rahat hareket etme 
imkanı vermemektedir. Bu sebeple olsa gerek, 2 Şubat l 938 'de M erinos 
Fabrikası'nın açı l ış  töreninde kendisi yerine Başvekil Celal Bayar konuşma 
yapmıştır. Bununla birl i kte o ldukça rahatsız olmasına rağmen gece onuruna 
veri len baloya katı lmakta tereddüt etmemiş, hayata sımsıkı bağlı bir insan 
gibi dans etmiş, bir ara tek başına zeybek oynamıştır . Bu balo aynı zamanda 
onun Bursalı lara son kez seslendiği yer olmuştur. 

" . . .  Bıırsa �vı ve Bıırsal!ları seven ilk Türk ben değilim. Tarihte ve cihanda 
en hiiyük imparatorluklar kurmuş olan Türkler de, önce dikkat nazarlarını 
Bursa �va, hu de{!,erli şehre çevirmişlerdir. Onun değerini anlamış ve i(ade 
etmişsem halıtiyarım . 

. w A 1111iirk 'iin Siivlcı• l'l' Demeçleri, i l ,  s. 218. 
"' Bu konu�ına i 1y: i ıı hk::.. A ıaıiirk 'iin Söylev ve Demeçleri, i l ,  s. :ı.:ı.o. 
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A tatiirk'iin Bursa Gezileri ve Halkla ilişkileri 

Bursa, inkıl/ip hayatımızda nice müşkül anlar geçirmişıir. Fakaı 
Bursalılar. yetenek ve güçleriyle bu zor zamanları kolaylıkla atlatmışlar. hi::. 
de kendilerine kavuşmak bahtiyarlığına nail olduk Bugün ol bahtiyar/ığın 
safhalarından birini idrak etmekle mutlu olduğumu ifade edebilirim. " 4 1  

2) A tatürk'ün Bursa Gezileri Esnasında Çeşitli Kuruluş v e  Mes lek 

Tems i lcileriyle Yaptığı Konuşmalar ve Sohbetler 

Atatürk yurt gezileri sırasında vilayet, belediye ve halk partisi teşki lat
larını ziyaret ettikten sonra, Türk Ocağı/Halk evleri, İdman yurdu vs. gibi 
kuruluşlardan gelen heyetleri kabul eder, ayrıca çeşitli mesleki teşekkül leri 
temsi len gelen heyetlerle de görüşürdü. Bazen de kendisi bu kuru luş ları 
ziyaret eder, bunların faaliyetlerini yerinde görür, incelerdi .  

Atatürk, Bursa'ya gerçekleştirdiği gezilerde birçok kez çeşi t l i  heyetlerle 
bir araya gelmiştir. Mesela i lk  Bursa gezisinde kendisini ziyarete gelen 
İstanbul Üniversitesi gençlerini kabul etmiş, onlara bir konuşma yapmıştır. 
"İsıanbul aydınlar topluluğu '· · · "  diye başladığı konuşmasında gençliğin 
ülkenin umudu o lduğundan, İstanbu l'un öneminden ve Türk askerinin 
fazi letlerinden bahsetmiştir42. 

Gezinin devam ettiği sıra larda, İstanbul İlkokul Öğretmenleri Birliği top
luca Bursa'ya gelerek Gazi'yi ve arkadaş larını görmek, tanışmak isteklerini 
bildirmişler, bu istek Gazi'den kabul görünce, İstanbul'dan aralarında Yahya 
Kemal ,  Hamdullah S uphi gibi Darülfünun müderrislerinin de bulunduğu 250 
kadın, 230 erkekten oluşan bir öğretmen topluluğu Bursa'ya gelmiştir. 27 
Ekim l 922'de Şark S ineması'nda Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul'dan gelen 
öğretmenler adına yapı lan konuşmaları dinledikten sonra, onlara hitaben 
gelecekteki Türkiye'nin mi lll eğitim politikasının ana esaslarını açıklayan bir 
konuşma yapmıştır. Ardından öğretmenlerden bir kısmı şiirler okumuş, 
nihayet Hamdullah Suphi Bey söz almış ve toplantıyı kapatmıştır4'-

Şapka inkı lab ı  sırasında çıktığı yurt gezileri kapsamında Bursa'ya geldiği 
vakit Atatürk, Türk Ocağı'nı ziyaret etmiş ve burada şapka inkılabını 
anlatmıştır. Hatta kendisine yerli yapım bir fötr şapka hediye edildiği vakit 
"güzel bir serpuş olan şapkadan pek az bir müddette dervişler. miirir ve 

hocalar da memnun kalacaklardır. Uyanık ve zeki insanlar gayri medeni hir 
kisve altında kzymet-i zatiye ve ilmiye/erini kaybetmektedirler. Binaenaleyh 
şerefli mevkilerini muhafaza için medeni kisveye bürünmek lazımdır . . .  " diye 

•1 1 Ak kılıç, a.g. e. , s. 107. 
:12 .. Oktc, a g.e. ,  1, s. 3 8 .  
� '  Akkılıç, a.g.e. , s. 1 6- 19. 
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cevap vermiştir .  Diğer tara ftan kendisini dinleyen bayanlardan birisinin 
kadın giysısının nasıl o lması gerektiğine dair sorusuna da "hanı mlar da 
erkekler gibi şapka giymelidirler . . .  " şeklinde karşı l ık vermiştir .  Bu 
diyalogdan sonra Türk Ocağı başkanı bir konuşma yapmış,  Atatürk tekrar 
söz alarak şunları söylemiştir :  "Milletin hayatında daima hassa ve yüksek hir 
halde hulundzırmak, zihinlerdeki eski pasları atmak için en kuvvetli dayanak 
Ocak/ardır. Ben de böyle bir ocakta bulıınduğumdan dolayı çok mcmnıınum. 
'f.'arz-ı mesain izde muvaffakiyetinizi de gördüm. Tehrik ve teşekkür ederim. " 
Bu konuşmadan sonra Atatürk, Tümen karargahına gitmek üzere Türk 
Odığı'ndan ayrı lmışt ır44. 

Gezinin devamında 2 Ekim akşamı Bursa Kız Öğretmen Okulu'nda 
öğrenciler tarafından veri len müsamereyi izleyen Atatürk, ertesi akşam da 
be lediyede İstanbul'dan gelen lokantacılarla bir araya gelmiş ve onlarla 
yapt ığı konuşmada sofra düzeninin bir sanat olduğunu, bu konuda elemanlar 
yet işt i ri lmesi gerektiğini ,  Türklerin konukseverl iğinden kaynaklanan çok 
yemek i kramının ekonomik ve sağlık açısından zararları üzerinde 
dunnuştur45 .  

20 Mayıs · 13 Haziran 1 926 tarih lerinde gerçekleştirdiği beşinci  gezis inde 
Mustafo Kemal Atatürk, bir kez daha Türk Ocağı'nı ziyaret etmiş, ocağın 
çalışmalarıyla i lgi l i  b ilgi a lmıştır .  Ayrıca 28  Mayıs'ta Karacabey, Mudanya 
ve Orhangazi'dcn gelen heyetleri, 29 M ayıs'ta da İ stanbul Türk Ocağı'nın 
Güzel Sanatlar Kolu'nu kabul etmiştir .  Ressam İbrahim Çallı , sanatç ılardan 
oluşan kurul adına Atatürk'c bağl ı l ık  bi ld iren bir konuşma yapmıştır .  30 
Mayıs akşamı B ursa öğretmelerinin adına verdiği  yemeğe katı lmış, yine 
öğretmenler tarafından veri len bir konseri izlemiştir . Ertesi gün İ stanbul'dan 
gelen üç yüz kiş i l ik grubu kabul etmiş ve onlara bir konuşma yapmıştır .  Bu  
konuşmasında Atatürk, İ stanbul halkına iy i  dileklerini sunmuştur. Y ine bu 
gezi sırasında 8 I Iaziran tarih inde Tayyare Ccmiycti 'nin Bursa şubesini 
ziyaret etmiştir . Ayrıca bu gezide Anadolu turnesine çıkmış bazı t iyatroların 
oyunlarını da izlemiş, Bursa'dan ayrılmadan önce Mudanya'daki seyyar 
sergiyi de gczmişt ir46. 

Görülüyor ki, M ustafa Kemal Atatürk'ün beşinci Bursa gezis i  gerçekten 
dolu dolu geçmiştir .  Bu gezi esnasında özel li kle sanatla i lgi l i  heyetleri kabul 
etmesi ve t iyatrolara gitmesi Cumhuriyet in  i l k  yı l larında yönet imin sanatsal 
etkinl ikleri gcl işt irınck için harcadığı çabaları n  bir gereği olsa gerektir. 

1 1  .frnı !:'ser, s. 44. 
' ' A ıaıiirk 'iin Sı! vleı ·  ve Demeçleri, 1 1 ,  s. 220-22 1 .  
\(, Akkılıı;, a g. e. , s. 52-5 5 .  
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A taıiirk 'ün Bursa Ge::if eri ı•e f !uf/da lfışfu{erı 

Atatürk 4- 5 Ocak 1 93 1  tarihlerindeki onuncu gezisi sırasında yine Türk 
Ocağı'na uğramış, ocak mensuplarıyla görüş al ı şveriş inde b u l unduktan 

sonra, Türk Ocakları'nın amaç ve vaziklerine dair açıklamalar yapnı ı � t ı r. 

Ardından ocak dispanserin i  gezmiş, i lgi lerden bi lgi a lmıştır47 . 
Atatürk'ün bundan sonraki gezilerinde ziyaret ett iği yerler hakkında 

ayrıntı l ı  bilgi sahibi değil iz .  Ancak onuruna yemekler, balolar veri ldiği 
biliyoruz. Bu türden davetlere bizzat katılmış, hiçbirini geri çevirınemişı ir . 
Hatta Bursa'ya son gezisinde belediyede onuruna verilen baloya rahatsızl ı
ğına rağmen yine de katı lmış ve gecede oldukça neşeli bir tavır sergi le-

. . 48 mıştır . 

Bu bilgilerden anlaşıldığı üzere Atatürk, Bursa gezilerinin büyük 

kısmında değişik kuruluş lar ve meslek temsi lcileriyle bir araya gelmeye özen 
göstermiştir. Zira bu kabullerde yapacağı inkılaplar hakkında ti kir 
alışverişinde bulunmuş, amaçları hakkında b ilgi vermiştir. Ayrıca At at ürk'ün 

gezilerinde s ıkça Türk Ocağı'nı ziyaret ett iği ve ocaktan gelen heyeti 
özel l i kle  kabul ettiği dikkati çekmektedir ki, bu durum onun Türk Ocağı'na 
verdiği önemin göstergesidir. 

3) A tatürk'ün Bursa Gezileri E snasında Halkla Yü z yüze Temas ları 

Atatürk, gezileri esnasında bazen, resmi ziyaretlerden sıkı l ıp protok\ ı lü  

bir yana bırakarak halkın arasına karış ır, onlarla sohbet eder, dcrtlcrıni 
dinlerd i .  Herhangi bir ş ikayet aldığı vakit, bunu tetkik ettirir, yanlış bir şey 
varsa düzelttirird i .  Bununla birlikte  bazen de resmi ziyaret ler dC\ aın 
ederken, halkın içinden biri yolunu kesip ş ikayet ini bildirird i .  Atatürk bl.iyle 
durumlarda da devlet adamı ciddiyetini muhafaza eder, yolunu kesenleri asla 
terslemez, aksine dinler ve yapı lacak bir şey varsa da yapardı .  O'ııuıı t üm 

yurt gezilerinde karşı laştığı bu durumu Bursa'ya yaptığı gezilerde tk görmek 
mümkündür. Mesela 4-5 Ocak 1 93 1  'deki onuncu gezisinde Cumhuriyet 
Halk Fırkası 'nın Bursa Şubesi'nin binasına girerken İbrahim adında bir köy l ü  

çocuğu önüne çıkmış "Ga::.i Baha dıır, sana diyccekleri111 var.1" dedikten 
sonra, okumak istediğini ve bu konuda kendisine yard ı mc ı o l unmasını 

istemiştir. Atatürk bizzat dinlediği bu çocuğun bir okula yerlqtiri l ıncsini 
-1 49 sag amıştır . 

17 A ynı Eser, s. 67. 

ıs .4 \'111 Eser, s. 1 04- 1 05.  
jt) . .  · 

· Ondcr, a.g.e. , s. 98-99. 
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Özer KÜPELi 

Atatürk, Bursa 'da yaşlı bir kadının yakınmalarını dinliyor (4 Ocak 1 93 l) 

On alt ıncı gezis i  esnasında ( 1 5-- 1 7 Temmuz 1 935 )  önce İznik'e uğrayan 
Atatürk, belediyenin önünde çay bahçesinde oturduğu sırada şehirli ler i le 
İznik tarihi hakkında sohbet etmiş, ardından geldiği Bursa'da çevrede kısa 
bir gezintiden sonra eski kaplıcada halkla b irlikte banyo yapmıştır50. 

Son Bursa gezis i  s ırasında Merinos Fabrikası'nın açı l ış  meras iminden 
sonra Gül lüce Köyü Muhtarı Ali ,  Atatürk'ün önünü kesmiş ve kendis ine 
hitaben ''Atam, beni tanıdın mı ?" d iye sormuştur. Gazi'nin duraksamasının 
ardından kendini tanıtan Ali, ona Anafartalar ve Sivas'ta emir erliğini 
yaptığını hatırlatmıştır. Ali 'yi anımsayan Atatürk, ondan bütün anılarını 
anlatmasını istemiştir. Ali beş yıl zarfından yaşadığı bütün anıları anlatmaya 
başlamış,  hepsini dinleyen Atatürk, k imi zaman kekeme o lan Ali 'nin 
cümlelerini düzeltmiştir .  Bu  karşı laşmadan her ikisi de oldukça mutlu v e  

bahtiyar ayrı lmışlardır .  Son gezisini tamamlayıp İ stanbul'a doğru yola 
çıktığında, Mudanya'da otomobi l inden inerek özel l ikle  halkın arasına 
karışmış, bu esnada Mudanyal ı l ar Atatürk'ün el ini  öpmek iç in yarı şmışlardır. 
Bu uğurlama bir veda töreni havasında gerçekleşmişt ir5 1 .  

50 Akkılıç, a.g. e. ,  s. 86.  
51 Ay111 Eser, s. 1 05- 1 07. 
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Atatiirk 'iin Bıırsa Gezileri ı •e l/alklu ilişkileri 

Atatiirk, Bursa 'da Cumhuriyet A lanı 'nda Karşılanıyor. Sağ Üst Kiişedc "Atatürk 
Anı t ı " ,  Sa/!,da Işıklar Askeri Lisesi Ö,{trencileri, A ıaıiirk'iin Sa,{tında Başhakan Celal 

Bayar, Kendi.ı·(y/e konuşan Bursa Valisi Şefik Soycr ( I Sııbaı 1938) 

J\tatürk'ün Bursa gezileri s ırasında enteresan olaylarla karşı laştığı da 
olmuştur. Mesela şapka inkılabı vesi lesiyle gerçekleştirdiği dördüncü gezis i  
esnasında M udanya'da kendisini karşı layanlar arasında yürürken, birden bir 
genç i lgis ini  çekmiş,  önünde durmuştur. Tepeden t ırnağa süzdüğü bu genç 
Mudanya'nın Tiri lye (Zeytinbağı) beldesinde öğretmenlik yapan Baki Bey 
(Gökçe) idi .  Gazi 'nin önünde dunnası ve gülümsemesi karşısında, coşkusu 
yerini ürpenne ve korkuya bırakan Baki  öğretmen, bir süre sonra Atatürk'ün 
önünde neden durduğunu ve güldüğünü anlayacakt ır. Çünkü o, şapkanın 
henüz tam olarak bi linmediği günlerde karşı lamaya başına bir kadın şapkası 
geçirip gelmiştir52 . 

Atatürk'ün B ursalı larla yaşadığı bazı d iyaloglar şüphesiz bunlarla s ınırlı 
değildir. Zira kayıt lara, hatıralara geçmemiş diya loglar da olmalıdır .  Çünkü 
Bursal ı lar Atatürk'ü çok sevmekte, sürekli ona yakın olmaya çalışmaktay
dı lar. J\tatürk'ün hemen her ziyaretinde onuruna düzenlenen fener alaylarına 
katı lmakta, hatta kaldığı mekana gidip O'nun için marşlar söylemekteydiler .  
O da bu sevgi gösterilerine kaldığı yerin balkonuna çıkıp halkı selamlamak 
suret iyle karşı l ık vermekteydi . 

;:'. Aynı E\cr, s. 43. 
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Özer KÜPELİ 

Sonuç 

M il li M ücadelc'nin başarıya ulaşmasıyla birl ikte yurt gezi lerine başlayan 
ve bu geziler kapsamında birçok kez Bursa'ya gelen Atatürk, hemen her 
gezis inde Bursal ı larla yakın diyalog içerisinde olmaya çalışmıştır. Çünkü O ,  

kendisinin de i fade ettiği g ib i  gücünü halktan a lan bir l iderd i .  Aynı zamanda 
ülkesini, çağdaş medeniyet seviyesine ulaştırmayı kendisine i lke edinmiş bir 
l ider olarak, milleti b i li nçlendinneyi en önemli vazifeleri arasında görü
yordu. Bu sebepledir ki ,  yapacakları konusunda daima mil let ine b i lgi vcm1i�. 
gelen tepkiler ış ığı nda inkılapları şeki l lendirmiştir. Bundan başka Atatürk en 
küçük fırsatta halk arasına karışarak, çeşitli kuruluşları ziyaret ederek 
sorunları bizzat yerinde görmeyi amaçlamış, bir aksakl ık gördüğünde de 
hemen düzelt ilmesini istemiştir. 

Sonuç olarak 1 929 yılında yabancı bir araştırmacı yazar Emile Ludwig'in, 
Atatürk'ün yurt gezileri hakkındaki gözlemleri her şeyi açıkça ortaya 
koymaktadır: "Gazi ülkenin dıımmunu anlamak için geziye çıktığında 
memleketin babası gibi olur. Okullarda eğitimin nasıl yapıldığını görmek iç·in 
okulları ziyaret ettiği zaman veya millete düşüncelerini açıkladığı, nasilwrler 
ertiği veya irşat etmek için çarşılarda, pazarlarda dolaştığı ::.aman hiiyiik hir 
hoca, bir üstat, bir veli, bir bayrak olur. Milletin O 'na sevgisinin ve hağlılı{!,1nı1 1  
sayısız nedenleri vardır, ./(ıkat en önemlisi O'nu millet sorunlarına ve işlerinı: 
ônem veren ve o sorunları çözmekle uğraşan bir başkan gömıelcrindcndir 
Gerçekte Gazi 'nin milletten başka da hiçbir düşüncesi ve sorunu yoktur . . .  ""3 

TBMM Başkanı Gazi Mıısıafa Kemal Paşa'nın Bıırsa '.va ikinci Gelişi Sırasında lncgiil 'de 
Coşkıı/ıı Bir Kalaha/ık 7iırafindan Karşılanışı. 

(211 Ocak 1 923. Foıograllarla Atatürk'ün Hayatı adlı wıpıııarı a/111dı) 

5 1 Ökıc, 11.ge. , s. 1 9. 
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