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ATATÜRK   
TBMM’NİN  1 KASIM 1934,  IV. DÖNEM 4. TOPLANMA YILINI  
AÇIŞ KONUŞMASINDA 
“BUGÜN ACUNA DİNLETMEYE YELTENİLEN MUSİKÎ BİZİM DEĞİLDİR” 
DEMİŞ MİDİR ? (BELGELER) 
  
 
                                                                                                                  Adnan ATALAY 
  
 

Yaptığı özenli araştırmalar ve dikkatli gözlemler sonucu ulaştığı saptamalarla, 
Atatürk’e atfedilen bu söze dikkatimi çeken ilk kişi,  çok değerli arkadaşım,  
Müzikbilimci ve Tarih Araştırmacısı Yrd. Doç.Dr.Yavuz DALOĞLU olmuştur.  Yaptığı 
titiz ve dikkatli araştırmalarla her zaman önemli  gerçeklerin  ortaya çıkmasını 
sağlayan Sayın DALOĞLU’na  teşekkürlerimle… 

 
   
  
 

Son günlerde (yaptığım bir başka araştırmayla ilgili olarak)   Prof. Dr. Ali UÇAN’ın 
1994 yılında yayınlanmış olan   “İnsan ve Müzik İnsan ve Sanat Eğitimi” başlıklı kitabını  
okuyorum.  Önsözünde, Sayın UÇAN’ın “1983-1993 yılları içinde birbirinden az-çok 
bağımsız olarak yapılıp yayınlanmış ya da yayınlanmak üzere hazırlanıp ilgili kuruma 
teslim edilmiş çalışmalarının … yayınlandıkları çoğu akademik nitelikli  çeşitli kitap ve 
dergilerden derlenerek”  topluca yeniden yayınlanmasından  oluştuğu belirtilen söz konusu 
kitap, özellikle akademik nitelikli toplantılarda sunulmuş bildiri vb. yayınlardan oluşması 
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bakımından   “bilimsel yayın” niteliğindedir. Dolayısıyla da “bilimsel yanıltmaya” neden 
olabilecek yanlış ve yanıltıcı bilgilerden uzak olması gerekir ve Türk Müzik Eğitiminin 
özellikle son 30 yılına damgasını vurmuş olan hocamız Sayın Prof. Dr. Ali UÇAN’ ın 
kitaplarından da bu beklenir.  Ne var ki, değerli hocamız Sayın UÇAN’ın kitabında gördüğüm 
bir “saptamanın” ve özellikle de söz konusu saptamada başvurdukları  “yöntemin” beni 
biraz şaşırttığını, “araştırma” ve “bilimsel yayın” etiğiyle  bağdaştırabilmekte güçlük 
çektiğimi ifade etmek zorundayım.  
 

Sayın UÇAN, söz konusu kitabının 43-65. sayfaları arasında yer alan “Atatürk ve 
Türk Müzik İnkılâbı”  başlıklı bölümünde  (48. sayfa 7-10 paragraflar) Atatürk’ün müzikle 
ilgili görüş ve söylevlerinden bahisle şöyle diyor: 
 

“1934 yılı sonbaharında Çankaya’da yapılan bir toplantıda  hazır bulunan 
ünlü bir müzikçimizin anlatışına göre Atatürk, söylediği şu sözlerle sorunu ve 
çözümünü açıkça şöyle belirtiyordu: 

  
‘Osmanlı müziği Türkiye Cumhuriyeti’ndeki büyük inkılâpları terennüm 

edecek güçte değildir. Bize yeni bir müzik gereklidir ve bu müzik, özünü halk 
müziğinden alan çok sesli bir müzik olacaktır’  
 
(Paragrafın sonunda “(30): A.Adnan Saygun; Atatürk ve Musiki: O’nunla Birlikte, O’ndan 

Sonra, Ankara Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Yayınları 1, ts(1982), s. 48” alıntı dip notu var. A.A)  
 

Bu görüşünü belirtmesinden birkaç hafta sonra Atatürk, üzerinde  
durduğu sorunu 1 Kasım 1934’te TBMM’yi açış söylevinde şu sözleriyle kamu 
önünde ve kesin bir biçimde ortaya koymuş oluyordu: 

 
‘Bu gün acuna (Dünyaya) dinletmeye yeltenilen musikî bizim değildir. 

Onun için o, yüz ağartacak değerde olmaktan çok uzaktır. Bunu açıkça 
bilmeliyiz.’  
 
(Bu paragrafın sonunda da”(31): Gültekin Oransay; Atatürk ile Küğ. Genişletilmiş İkinci 

Basım, İzmir, Küğ Yayını,1985, s.26-27,49  ve Filiz Ali; Müzik ve Müziğimizin Sorunları, İstanbul, 
Cem Yayınevi,1987,s.118” alıntı dip notu var.A.A)  
 
 

Sayın UÇAN,  SAYGUN’un ATATÜRK’le ilgili anısını, (verdiği dip notlarından da 
anlaşılacağı üzere)  SAYGUN’un Atatürk ve Musıki başlıklı kitabının 48. sayfasından almış. 
Aktarılan metin bir “anı” olup, herhangi bir biçimde kayıt altına alınmamış olay ya da sözlere 
ilişkin anılar  “belge” niteliği taşımasa da, . A. Adnan SAYGUN gibi ATATÜRK’le yakın 
ilişkileri olmuş  büyük bir sanatçı ve saygın bir şahsiyetin naklettiği anılar, tarihe ışık 
tutmaları bakımından elbette son derece önemlidir. Dolayısıyla Sayın UÇAN, böyle bir 
alıntıyı “ikincil” kaynaklardan değil de, anı sahibinin kendi kitabından, kendi kaleminden 
yapmakla, bir anı aktarımı konusunda izlenebilecek en güvenilir yöntemi izlemiş. 
 
 

UÇAN’ın yaptığı ikinci alıntı ise  ATATÜRK’ün   “1934’te TBMM’yi açış 
söylevinde … kamu önünde ... kesin bir biçimde ortaya koyduğunu”  belirterek aktardığı : 
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“Bu gün acuna (Dünyaya) dinletmeye yeltenilen musikî bizim değildir. 
Onun için o, yüz ağartacak değerde olmaktan çok uzaktır. Bunu açıkça 
bilmeliyiz.”  

 
cümlesidir…  Bir kültürün (ya da en azından bir bölümünün) “reddi” anlamına gelen 
böylesine önemli bir söz için verdiği kaynak ise, ORANSAY ve Filiz ALİ’nin dip notta atıfta 
bulunduğu kitapları… 
 

Bu durumda hemen sormak gerekiyor:  
 

ATATÜRK tarafından 1 Kasım 1934  tarihinde TBMM’de söylendiği iddia edilen 
böylesine önemli bir söze “belge” olarak,  ilki 1985, ikincisi ise 1987 yılında yayınlanmış 
(TBMM’de yapılmış konuşmalar konusunda  “kaynak”  niteliği bile taşımayan) iki kitaba mı, 
yoksa belirtilen tarihteki “TBMM Zabıt Ceridesi”ne ya da en azından  ATATÜRK’ün  
(Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsünce yayınlanmış olan) “Söylev ve Demeçleri”ne mi başvurmak 
gerekirdi? Bir “bilim adamı” herhangi bir kitapta görüp okuduğu bir sözü, doğruluk derecesini 
(“birincil kaynaklar” üzerinde)  araştırmadan olduğu gibi alıp  yayınlayabilir mi ?  
 

Sayın UÇAN,  SAYGUN’un kitabının 48. sayfasından aldığı “anı”yı inceleyip 
aktarırken,  hemen yanındaki sayfada (s.49) ATATÜRK’ün TBMM’de yaptığı 1 Kasım 1934 
tarihli konuşmasının müzikle ilgili  bölümünün verilmiş olduğunu ve orada verilen metinde 
ATATÜRK’ün  
 

“Bu gün acuna (Dünyaya) dinletmeye yeltenilen musikî bizim değildir.” 
 

demediğini, yalnızca,  
 

“Bu gün dinletmeğe yeltenilen musıki yüz ağartacak değerde olmaktan uzaktır” 
 
dediğini herhalde görmüş olmalı ve çok alakasız bir paragrafta verdiği 39 no’lu açıklama dip 
notundan da,  “gördüğü” anlaşılmaktadır. Zira söz konusu açıklama dip notunda Sayın 
UÇAN (s.65) : 
 

Örneğin  Atatürk’ün TBMM’yi 1 Kasım 1934 Açış Söylevi’ndeki ‘Bu gün 
acuna (dünyaya) dinletmeye yeltenilen musiki bizim değildir. Onun için o, yüz 
ağartacak değerde olmaktan çok uzaktır. Bunu açıkça bilmeliyiz’ sözleri 
Gültekin Oransay’ın Atatürk ile Küğ adlı kitabında aynen böyle verildiği halde, 
TİTE’nün Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri cilt I (1945) adlı kitabı ile A.Adnan 
Saygun’un Atatürk ve Musiki kitabında ‘Bu gün dinletmeğe yeltenilen musiki 
yüz ağartacak değerde olmaktan uzaktır. Bunu açıkça bilmeliyiz.’ biçiminde yer 
almaktadır. (Atatürk, söz konusu söylevinde, kuşkusuz, bu sözlerden sadece 
birini söylemiş olmalıdır.) Bu durumda bu iki sözün birbirinden çok farklı 
algılanıp yorumlanması, çok farklı uygulama ve değerlendirmelere, çok farklı 
anlayışlara dayanak alınması kaçınılmazdır. Nitekim ilgili literatürde bunun bir 
çok örneğine rastlanmaktadır. 

 
demektedir. (Belge 1)  
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   Belge 1: UÇAN, 1994: 65. sayfadaki kitap künyeleri arasında, küçük puntolu harflerle 
verilmiş dip notu açıklaması: 
 
        

               
 
   
 
 

Sayın UÇAN’ın bu dip notu, üzerinde dikkatle durup düşünmeyi gerektirecek 
özellikler taşıyor: 
 

Sayın UÇAN,  Atatürk’ün  1 Kasım 1934 tarihli konuşmasıyla ilgili iki farklı metin 
bulunduğunun ve (kendi ifadesiyle) “Atatürk’ün söylevinde,  kuşkusuz,  bu sözlerden 
sadece birisinin söylenmiş  olacağının”, dolayısıyla  da aynı söylevle ilgili olarak iki ayrı 
metin bulunmasının çok çeşitli karışıklık ve sorunlara neden olacağının farkında olduğunu 39 
numaralı dip notunda açıkça ortaya koymaktadır. 
 

Peki bu gerçekleri gören bir bilim adamının yapması gereken nedir?  O farklı 
metinlerden herhangi birini kitabına taşıyıp “Atatürk’ün TBMM’de yaptığı konuşmanın 
metni” başlığıyla yayınlamak mı, yoksa hangi metnin doğru olduğunu araştırıp,  belgeleriyle 
birlikte ortaya koyarak,   dip notunda ayrıntılı olarak değindiği olası kargaşa ve sorunları 
önlemeye çalışmak mıdır?  
 

Elbette ikincisi… Ama Sayın UÇAN (her nedense) ilkini tercih edip, doğruluk 
derecesini araştırmadan ORANSAY’ın kitabında gördüğü  “Bu gün acuna (Dünyaya) 
dinletmeye yeltenilen musikî bizim değildir.” söylemini alıyor ve ikinci bir metnin daha 
olduğu yolundaki açıklama dip notunu da 48. sayfada verdiği “Bu gün acuna (Dünyaya) 
dinletmeye yeltenilen musikî bizim değildir.” söyleminin hemen altında değil (!),  55. 
sayfadaki alakasız bir paragrafın (2. paragraf) satırları arasına koyup, o dip notuyla ilgili 
açıklamaları da küçük puntolu harflerle kaynakçadaki (s.65) kitap künyelerinin arasında 
yapıyor… Niçin?...  Böylesine önemli bir açıklama dip notu, niçin ilgili metnin hemen altında 
değil de, alakasız bir başka paragrafta (literatürde karşılaşılan metin farklılıklarına  “örnek” 
olarak) verilir.  Kullanılması gereken asıl yer, bir kültürün “reddi” anlamına gelen “bizim 
değildir” sözünün geçtiği paragrafın hemen altı değil miydi?..   
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Kaynakçadaki kitap künyelerinin arasına sıkıştırdığı dip not açıklamasında, “Atatürk, 
söz konusu söylevinde, kuşkusuz, bu sözlerden sadece birini söylemiş olmalıdır.” da 
dediğine göre,  o sözün  hangisi olduğunu araştırıp ortaya koymak gerekmez miydi?   Ve… 
bunu saptamak çok mu zordu? 1 Kasım 1934 tarihli TBMM Zabıt Ceridesi’ne bakan herkes 
ATATÜRK’ün o gün mecliste ne söyleyip ne söylemediğini tüm ayrıntılarıyla göremez 
miydi?  Ben İzmir’de yaşayan bir araştırmacı olarak TBMM Arşiv Müdürlüğüne telefon 
açtım, aşağıda sunacağım  1 Kasım 1934 tarihli Zabıt Ceridesi e-posta yoluyla 10 dakika 
içinde geldi. (İlgililere teşekkür ederim.) Benim İzmir’den 10 dakikada ulaştığım bir belgeye 
ulaşmak, Ankara’da yaşayan bir Profesör için çok mu zordu? 

  
1 Kasım 1934 tarihli TBMM Zabıt Ceridesi’ne bakmayı düşünmemiş ya da düşünememiş olsa 
bile,  SAYGUN’da ve Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsünce yayınlanmış olan Atatürk’ün Söylev 
Demeçleri’ nde söz konusu konuşma metninin “Bu gün dinletmeğe yeltenilen musiki yüz 
ağartacak değerde olmaktan uzaktır. Bunu açıkça bilmeliyiz.”  şeklinde olduğunu ve 
“bizim değildir” sözünün  geçmediğini  (kitap künyeleri arasına sıkıştırdığı dipnot 
açıklamasında sayfa numaralarını da vererek) bizzat kendisi belirttiğine göre, niçin 
ORANSAY’ın kitabındaki metni tercih etmiştir?..  “Birincil kaynak” sayılabilme özelliği 
açısından hangisi daha önce gelir;  Atatürk’ün (TİTE tarafından yayınlanmış) Söylev ve 
Demeçleri mi, yoksa ORANSAY’ın herhangi bir kaynağa atıfta bile bulunmadan yayınladığı 
kaynağı belirsiz bir metin mi?..  
 

Sayın UÇAN’ın, TBMM Zabıt Ceridelerine  bakmamış ve hatta 39 numaralı dip 
notunda değindiği Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri’ni de dikkate almayıp, yalnızca 
ORANSAY ve Filiz ALİ’den  yaptığı alıntıyla yetinmiş olmasına karşın,  hiç değilse alıntı 
yaptığı kitapların kaynak gösterdiği belgelere gitmiş olsaydı, ya da en azından kaynak aldığı 
ORANSAY’ın  öteki yayınlarını da tarayıp, Atatürk ile Küğ 1985’ ten bir yıl önce,  
Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi’nin 3 Eylül 1984 tarihli 48. sayısında  
yayınladığı “Çoksesli Musiki” başlıklı makalesinde (s.1520)  “Bugün dinletmeye yeltenilen 
musiki  yüz ağartıcı değerde olmaktan uzaktır. Bunu açıkça bilmeliyiz.” şeklindeki doğru 
metni verdiğini (Belge: 2) görmüş olsaydı,  kaynak aldığı bilim adamının birer yıl arayla 
verdiği iki metin arasındaki çelişkiden (!)  olsun kuşkulanıp, “birincil” kaynaklara bakma 
zorunluluğu duyar ve Atatürk tarafından TBMM’de hiçbir zaman söylenmemiş bir sözü kendi 
kitabına da taşıyarak  “bilimsel yanıltmaya” aracı olma  durumuna düşmezdi.  

 
 
Belge 2:  ORANSAY, 1984: Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, S.48, s.1520  
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Sayın UÇAN’ın kaynak aldığı ORANSAY’ın  öteki yayınlarını taramamış olması  bir 

yana,  alıntı yaptığı kitabı da (Atatürk ve Küğ 1985)   gereği gibi incelemediği 
anlaşılmaktadır. Zira alıntı yaptığı  kitabı olsun gereği gibi incelemiş olsaydı,  26. sayfada 
“Bugün acuna dinletmeye yeltenilen musiki bizim değildir” biçimindeki yanlış metni 
veren ORANSAY’ın,  aynı kitabın 120. sayfa 2. paragrafında (1934 yılındaki olayları 
özetlerken) “Bugün dinletmeye yeltenilen musiki yüz ağartacak değerde olmaktan 
uzaktır.” biçimindeki doğru metni verip kendi kendisiyle de çeliştiğini görmüş olacaktı…  
 
Aynı bilim adamının,  1965’ te yayınladığı Atatürk ve Küğ başlıklı kitabında (Belge 5) 
yanlış metni, 1984 ‘te yayınlanan Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisine yazdığı 
makalede (Belge 2) doğru metni, bir yıl sonra yayınladığı Atatürk ile Küğ adlı kitabının 26, 
27  ve 49. sayfalarında yeniden yanlış metni ve aynı kitabın 120. sayfasında da  (bu çelişkiler 
konusunda hiçbir açıklama yapmaksızın) yeniden doğru metni vermiş olması (!) anlaşılabilir 
bir durum olmadığı gibi, Sayın UÇAN’ın kaynak  aldığı bilim adamının aynı kitap içinde bile 
iki ayrı metin vererek düştüğü çelişkiyi görmemiş ya da dikkate almamış  olması da 
anlaşılamıyor… 
 (Belge 3a ve 3b)  

 
 
 
 

Belge 3a : ORANSAY,  1985:  Atatürk İle Küğ,  s. 26     (!) 
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Belge 3b : ORANSAY , 1985: Atatürk İle Küğ. , s.120     (!!!) 
 

 
 

 
 
 
 
Sayın UÇAN’ın kitabına aldığı metin ve atıfta bulunduğu kaynak incelendiğinde, 

TBMM Zabıt Ceridesi ya da ilgili yazarların öteki yayınlarının karşılaştırılması gibi 
araştırmalar bir yana, kaynak aldığı kitapların kaynakçasını bile araştırmamış olduğu izlenimi 
doğmaktadır. Zira “kaynak” olarak gösterdiği iki kitaptan yalnızca Filiz ALİ bir başka 
kaynağa (Radyo Dergisi 37 sayı) atıfta bulunurken, ORANSAY  herhangi bir kaynağa atıfta 
da bulunmamış. Dolayısıyla  Sayın UÇAN,   kitabının 1996 tarihli 2. baskısında, atıflı tek 
kaynağı olan Filiz ALİ’yi de dip nottan çıkarıp yalnızca ORANSAY’a atıfta bulunmak 
suretiyle, ORANSAY’ın herhangi bir kaynak göstermeden yayınladığı bir metni “kaynak 
göstermek” gibi tuhaf bir duruma düşmüştür. O zaman sormak gerekir: “Bir kültürün reddi” 
anlamına gelen bu denli ciddî bir iddiayı, “Atatürk’ün 1 Kasım 1934’te TBMM’yi açış 
Söylevinden” başlığıyla yayınlayıp, kaynak olarak da,  hiçbir kaynağa atıfta bulunmaksızın 
verilmiş bir başka kitaptaki metne atıfta bulunmak nasıl bir bilim anlayışıdır?  
 
 
  Sayın UÇAN, aslında her ikisi de aynı metni verdikleri halde,  kitabının 2. baskısında 
Filiz ALİ’yi (her nedense)  kaynakçadan çıkarıp, yayınladığı metni yalnızca ORANSAY’a 
dayandırırken, hiç değilse ORANSAY’ın  1965 yılında yayınladığı Atatürk ve Küğ (Küğ 
Yayınları: 6 Ankara) başlıklı kitabına bakmış olsaydı, 1985 tarihli kitabında “atıfsız” olarak 
verdiği metni, 1965 tarihli küçük boy kitabının 15. sayfasında,  C. M. ALTAR’ın  “Yeni 
Türk Müziğine Doğru” başlıklı yazısına (Radyo Dergisi 4. cilt, 37. sayı, 4. sayfa) ve aynı 
yazı içindeki   “Atatürk’ün el yazısı” olarak verilmiş bir metne atıfta bulunarak verdiğini, 
dolayısıyla  2. baskıda kaynakçasından çıkardığı Filiz ALİ ‘deki metin ile ORANSAY’dan 
aldığı metnin aslında aynı “el yazısına” dayandığını görmüş olacaktı… 
 
 

UÇAN’ın atıfta bulunduğu “ikincil” kaynaklarda geçen   “bizim değildir” sözü,  
“Atatürk’ün el yazısı” olduğu öne sürülen ve 1 Ocak 1945 tarihli Radyo Dergisi’nin (Belge 
4a) 4. sayfasında (Belge: 4b) yayınlanmış olan  Cevad Memduh ALTAR imzalı  aşağıdaki 
yazıya  dayanmaktadır. Anılan dergideki “Yeni Türk Müziğine Doğru” başlıklı yazısında 
ALTAR, UÇAN’ın alıntı yaptığı kaynaklarda geçen metni “ Türk inkılâbının baş Önderi 
Atatürk, yeni Türk müziğine olan ihtiyacı ne kadar candan duymuş olmalı ki,  Büyük 
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Millet Meclisinin 1934 yılı açılış nutkunda aynen şöyle demişti:” diyerek (Belge: 4d) 
vermiş ve yazısının sağ tarafına da (alt alta iki sayfa halinde aynı sözleri içeren ) “Atatürk’ün 
el yazısı” olduğunu belirttiği bir “el yazısı”  koyup (Belge: 4b ve 4c), o yazıların altına  da 
“Ebedî Şef Atatürk’ün yeni Türk müziğinin ana hatlarını çizen elyazıları” ve “(Millet 
Meclisinin 1934 yılı açılış nutkundan)” notlarını düşmüştür. (Belge: 4e)  
 
 

Belge 4a: Söz konusu Radyo dergisinin kapağı: (Anılan dergi 24 x 33.5 cm. 
boyutlarında olup,  aşağıdaki fotoğraf “küçültülerek”  verilmiştir.) 
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Belge 4b : Söz konusu Radyo dergisinin 4. sayfasındaki yazı: (Fotoğraf 
“küçültülerek”  verilmiştir.)  
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Belge 4c: “Atatürk’ün el yazısı” olduğu belirtilen yazıda  “Bugün acuna dinletmeye 
yeltenilen musiki bizim değildir.” cümlesinin geçtiği bölüm: 
 
 
 

               
 
 
 
 

Belge 4d: “Atatürk’ün el yazısı” olduğunu belirttiği  metinde geçen sözün “Atatürk 
tarafından TBMM 1934 yılı açış nutkunda söylendiğini” belirten C.M.ALTAR imzalı yazının 
ilgili bölümü: 
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Belge 4 e: C.M.ALTAR’ın “Atatürk’ün el yazısı” olduğunu belirttiği yazının altına 
düştüğü “Ebedî Şef Atatürk’ün, yeni Türk müziğinin ana hatlarını çizen elyazıları, (Millet 
Meclisinin 1934 yılı açılış nutkundan) şeklindeki dip notu:  
 
 

 
 
 

Dergide  yayınlanan “el yazılarını” ve o “el yazılarının” altına ALTAR tarafından 
düşülen “Millet Meclisinin 1934 yılı açılış nutkundan” dip notlarını yeterli “belge” kabul 
edip (!) 1965 tarihli kitabına taşıyan ORANSAY (Atatürk ve Küğ, s.15), “Büyük Millet 
Meclisi’nin IV. Dönem 4. toplanma yılını 1 Kasım 1934 günü açan söylevine…” başlığını 
ekleyip,   (aldığı kaynağa atıfta bulunarak,);  1985 tarihli kitabında ise  (Atatürk + Küğ, 1985, 
s. 26-27), “Kamutay’ı 1 Kasım 1934 Açış Söylevinden”  başlığını ekleyip  (atıfta 
bulunmaksızın) aynen yineliyor. (Belge 3 ve 5) 

 
 
Belge: 5  ORANSAY,  1965: 15 
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ORANSAY’dan 2 yıl sonra Filiz ALİ’ de  “Ebedi Şef Atatürk’ün 1934 yılı Millet 
Meclisi’ni açış konuşmasından…” dip notunu ekleyip (Radyo Dergisinin 37. sayfasına atıfta 
bulunarak) aynı metni  1987 tarihli kendi kitabına taşıyor.   (F. ALİ, Müzik ve Müziğimizin 
Sorunları. s 118)  

 
Belge 6: Filiz ALİ, 1987: 118   
   

            
 

 
 
Sayın Prof. Dr.  Filiz Ali, aynı yanlış metni  (1987 tarihli kitabından çok daha önce) 3 

Eylül 1982 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nin 8. sayfasında yayınlanan “Müziğimizin 
sorunları” başlıklı makalesinde (Belge 7) ve Cumhuriyet Dönemi Türkiye 
Ansiklopedisi’nin  10 Eylül 1984 tarihli 49. sayısında yayınlanan “Türkiye 
Cumhuriyeti’nde Konservatuvarlar” başlıklı yazısında da (s.1531) yayınlamıştır. (Belge 8) 

 
Belge 7:   Filiz ALİ 1982 : 3 Eylül 1982 Cumhuriyet Gazetesi s.8 
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Belge 8:   Filiz ALİ 1984: Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, S.49, s. 1531 
 
 

 
 
 
 
 
Prof. Dr. G. ORANSAY’dan  9 ve Prof. Dr.  F. ALİ’ den 7 yıl sonra , onların 

kitaplarında (Oransay 1985 ve Filiz ALİ 1987)  gördüğü metni, 1994 yılında yayınladığı 
kendi kitabına taşıyan Prof. Dr. Ali UÇAN ise, naklettiği metnin başına :  

“…Atatürk, üzerinde durduğu sorunu 1 Kasım 1934’te TBMM’yi açış 
söylevindeki şu sözleriyle kamu önünde de kesin bir biçimde ortaya koymuş oluyordu.” 
cümlesini ekleyip  ORANSAY’dan aldığı metni aynen veriyor ve hemen ardından da  verdiği 
metinde ATATÜRK’ün ne söylemeye çalıştığına ilişkin yorum ve açıklamalarını sıralıyor… 
Dolayısıyla,  Atatürk tarafından söylenmemiş bir cümlede,  Atatürk’ün ne söylemeye 
çalıştığını açıklamış oluyor (!)… 
 
 Belge 9: UÇAN, 1994: 48 
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UÇAN’ın,  ORANSAY ve  ALİ’den aktardığı bu metne yaptığı asıl ekleme, metni 
vermeden önce kurduğu “…Atatürk, üzerinde durduğu sorunu 1 Kasım 1934’te 
TBMM’yi açış söylevindeki şu sözleriyle kamu önünde de kesin bir biçimde ortaya 
koymuş oluyordu.” cümlesindeki, “TBMM’yi açış söylevinde”,  “kamu önünde” ve 
“kesin bir biçimde” vurgulamalarıdır… Oysa  bırakınız Sayın UÇAN’ın ikincil 
kaynaklardan derlediği bilgilere(!)  dayanarak eklediği “kamu önünde” ve “kesin biçimde” 
vurgulamalarını, Atatürk’ün  TBMM’nin anılan toplantısında yaptığı konuşmada böyle 
bir cümle yok !!!  
 

Sayın UÇAN,   TBMM’de yapılmış bir konuşma metni için elinin altındaki 
ORANSAY ve Filiz ALİ gibi “ikincil” kaynaklarla  yetinmeyip, (biraz araştırarak) TBMM 
Zabıt Cerideleri ya da hiç değilse Atatürk’ün (Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nce 
Yayınlanmış ) Söylev ve Demeçleri’ gibi “birincil” kaynaklara başvurmuş olsaydı, Yüce 
Atatürk’ün  1 Kasım 1934 tarihli açış konuşmasında  “Bu gün acuna dinletmeye yeltenilen 
musikî bizim değildir” şeklinde bir söz söylemediğini !!! Mecliste söylediği sözün: 
 

“Bugün dinletmeye yeltenilen musiki yüz ağartacak değerde olmaktan uzaktır.” 
 
şeklinde olduğunu görecek ve “bir kültürün reddi” anlamına gelen “bizim değildir” 
sözünün  “Atatürk tarafından TBMM’ de söylenmiş bir söz olduğu” yolundaki yanlışın 
“taşıyıcısı”  ve hatta  “kamu önünde”, “kesin bir biçimde” gibi bir takım “hayalî”  
eklemeler de yaparak  “pekiştiricisi” durumuna düşmeyecekti… 
 

Aşağıya aynen aldığım 1 Kasım 1934 tarihli TBMM Zabıt Ceridesi’nde de açıkça 
görüleceği üzere, Atatürk Türk müziği için “bizim değildir” dememiş, o günkü edimin “yüz 
ağartacak değerde olmaktan uzak” olduğunu belirterek çözüm yolları önermiştir. 
O halde “bizim değildir” dediğini ileri sürenlerin dayanağı nedir? UÇAN’ınki,   ORANSAY 
ve Filiz ALİ’nin kitapları;   ORANSAY ve Filiz ALİ’ninki,  Cevad Memduh ALTAR’ın 
Radyo Dergisinde yayınlanmış olan 1 Ocak 1945 tarihli yazısı;   Cevad Memduh 
ALTAR’ınki ise, “Atatürk’ün el yazısı” olduğunu belirterek makalesinin  sağ tarafına 
yerleştirdiği (ve altına “Millet Meclisinin 1934 yılın açılış nutkundan” dip notu koyduğu) el 
yazısıyla yazılmış 2 sayfa…(!)   Söz konusu sayfalardaki yazı karakterinin Atatürk’ün öteki el 
yazılarıyla benzerliği ve aynı sayfa içindeki öteki cümlelerin de Zabıt Ceridesiyle örtüşüyor 
olması ve son olarak da merhum Cevad Memduh ALTAR’ın güvenilir kişiliği,  söz konusu 
yazıların gerçekten de Atatürk’ün el yazısı olma  ihtimalini güçlendirse bile  -kesin sonuca 
ancak grafolojik bir incelemeyle ulaşılabilir-   Atatürk’ün   Meclis kayıtlarındaki 
konuşmasında “bizim değildir” sözü geçmediğine göre, olsa olsa Mecliste yapacağı 
konuşmanın ”taslak metni” olabilir ki, içindeki karalamalar da  bunun ancak bir taslak 
olabileceğini düşündürmektedir.   Atatürk,  bu metinde geçen  “bizim değildir” sözünü 
Meclis’te söylemediğine göre -taslak metin gerçekten de Atatürk’ün el yazısı olsa bile- 
Atatürk’ün sonradan düşünüp değiştirme gereği duyduğu bir sözü, “Meclis’i açış 
konuşmasında söylenmiş bir söz” gibi göstermeye kimin hakkı vardır?   
 

Yapılan araştırma ve yayınlarda elbette “hatalar” olabilir ve yapılmış olan hatalar da 
ne yazık ki,  genellikle yayından sonra fark edilir. Yayından sonra fark edilen hataları 
giderebilme konusunda ulaşılabilecek en büyük olanak ise,  aynı yayının yeni baskısını 
yapabilme olanağıdır. Yeni baskı, ilk yayında görülen hataları düzeltmek, eksikleri gidermek 
ve fazlalıkları ayıklayabilmek açısından büyük bir şanstır ve Sayın UÇAN bu şansı yakalayıp 
aynı kitabının iki yıl sonra epeyce genişletilmiş 2. baskısını da yaptırabilmiştir.  Buna karşın,  
Atatürk’ün 1 Kasım 1934 Perşembe günü TBMM’de yaptığı konuşma ile ilgili olarak 
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aktardığı gerçek dışı metin ve o metne ilişkin olarak kullandığı “1 Kasım 1934’te TBMM’yi 
açış söylevinde … kamu önünde … kesin bir biçimde” gibi hayalî ifadeler,  
2. baskının 98. sayfasında da  aynen yinelenmiş bulunuyor… 
 

Yüce Atatürk’ün TBMM’de yaptığı konuşmaya ilişkin  1 Kasım 1934 tarihli TBMM 
Zabıt Ceridesi’nin ilgili sayfalarını (konuşmanın müzikle ilgili bölümü ceridenin  4. 
sayfasındadır) ve Atatürk’ün (Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nce yayınlanmış) Söylev ve 
Demeçleri’nin ilgili sayfasını aşağıda sunuyorum.  
 
Sayın UÇAN’ın “Atatürk tarafından,  1934’teTBMM’yi açış söylevinde,  kamu önünde  
kesin bir biçimde  ortaya konmuştur diyerek verdiği  
 
“Bu gün acuna (Dünyaya) dinletmeye yeltenilen musiki bizim değildir.” 
 
cümlesi, aşağıdaki Zabıt Ceridesi’nin neresindedir?  
                        
           Belge 10 a: 1 Kasım 1934 TBMM  Zabıt Ceridesi Kapak (küçültülmüş fotoğraf) 
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      Belge 10 b: 1 Kasım 1934 TBMM Zabıt Ceridesi 2. sayfa  
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Belge 10 c: 1 Kasım 1934 TBMM Zabıt Ceridesi 3. sayfa  
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Belge 10 d: 1 Kasım 1934 TBMM Zabıt Ceridesi 4. sayfa. (Türk müziğiyle ilgili bölüm 
soldan 3.,4. ve 5 paragraflardadır!)  
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Belge 11:  Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları, 1989, 
C.I,s.396  1 Kasım 1934 TBMM’de yaptığı konuşmanın Türk Müziğiyle ilgili bölümü.  
 

                                      
 
ATATÜRK tarafından 1 Kasım 1934 Perşembe günü TBMM’de yapılan 4. Toplanma yılı açış 
konuşmasının doğru metnini kesin olarak ortaya koyan bu iki resmî belge dışında, o 
tarihlerdeki gazete haberlerinde de konuya geniş yer verilmiş olup,   gazetelerde yayınlanan 
konuşma metninin de TBMM Zabıt Ceridesi’yle aynı olduğu görülmektedir. Örneğin,  İcra 
Vekilleri Heyeti (Bakanlar Kurulu) kararı uyarınca  29 Ekim 1934 – 7 Kasım 1934 tarihleri 
arasında 10 gün süreyle kapalı olan (Belge 15),  dolayısıyla   1 Kasım 1934 tarihli meclis 
toplantısından sonraki ilk yayınını 7 Kasım 1934’te yapabilen Zaman Gazetesinin  anılan 
tarihteki sayısında, Atatürk’ün TBMM’de yaptığı konuşma metni tam  olarak verilmiş olup 
(aşağıda görüldüğü üzere) Meclis Zabıt Ceridesi’yle birebir örtüşmektedir: 
 
 
Belge 12 a:   7 Teşrinisani (Kasım)  1934 tarihli Zaman Gazetesi  Ana Sayfa  
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Belge 12 b:  Belge 10a’daki metinin devamı              Belge 12 c:  Belge 10b’deki                  
                                                                                   metnin  Müzikle ilgili bölümleri 
                                                                                      

   

 
 

 
 
 
 
İcra Vekilleri Heyeti (Bakanlar Kurulu) 
kararıyla  29 Ekim 1934 – 7 Kasım 1934 
tarihleri arasında 10 gün süreyle kapalı olan 
(Belge 15) ve söz konusu Meclis 
Toplantısından sonraki ilk yayının (tıpkı 
Zaman Gazetesi gibi) 7 Kasım 1934’te 
yapan Cumhuriyet Gazetesinin o günkü 
sayısında da Atatürk’ün Meclis’teki 
konuşması özetlenerek aktarılmış ve 
konuşmanın müzikle ilgili bölümünde (bkz. 
alttaki kupür sağ sütun) “…Reisicumhur 
Hazretleri bu arada Türk musikisi diye 
dinletilen musikinin yüz ağartacak 
dereceden çok uzak olduğuna da işaret 
eylemişlerdir” yorumu yapılmıştır: 
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Bege 13:  7 Teşrinisani (Kasım) 1934 tarihli  Cumhuriyet Gazetesi  8. sayfa 
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Belge 14a : 7 Teşrinisani ( Kasım)  1934 tarihli Akşam 
Gazetesi s.6 
 
1.sütunun sonundan başlayıp 2. sütunun başında biten 
cümlede:  
 
“Reisicumhur Hz. … Türk musikisinden bahisle 
‘bugün dinletmeye yeltenilen musiki yüz ağartacak 
değerde olmaktan uzaktır. Bunu açıkça bilmeliyiz’ 
buyurmuşlardır.”  
 
deniyor.  
 
Belge 14b: 7 Teşrinisani (Kasım) 1934 tarihli Akşam 
Gazetesi ana sayfa. 
 
Geleneksel Türk Sanat müziği ile ilgili kararlara ilişkin 
bu karikatürde,  bir köşeye itilmiş olan ud ve tanbur 
konuşuyor… 
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15 : Cumhuriyet, Akşam, Zaman ve Sonposta gazetelerinin 28 Ekim- Kasım  1934 tarihleri 
arasında 10 gün süreyle kapatılmasına ilişkin İcra Vekilleri Heyeti (Bakanlar Kurulu) Kararı.  
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ATATÜRK’ÜN EL YAZISI OLDUĞU BELİRTİLEN BELGE  
 

11.09.2012 tarihinde yayınladığım bu yazımın 20. sayfasında,  ATATÜRK tarafından 
1 Kasım 1934 Perşembe günü TBMM’de söylendiği iddia edilen “Bugün acuna dinletmeye 
yeltenilen musiki bizim değildir. Onun için o, yüz ağartacak değerde olmaktan çok 
uzaktır. Bunu açıkça bilmeliyiz” sözünün C. M. ALTAR tarafından 1 Ocak 1945 tarihli 
RADYO dergisinin 4. sayfasında yayınlanan ve “Atatürk’ün el yazısı” olduğu belirtilen bir 
el yazısına dayandırıldığını,   “Söz konusu sayfalardaki yazı karakterinin Atatürk’ün öteki 
el yazılarıyla benzerliği, aynı sayfa içindeki öteki cümlelerin  Zabıt Ceridesi’yle örtüşüyor 
olması ve son olarak da merhum Cevad Memduh ALTAR’ın güvenilir kişiliğinin,  söz 
konusu yazıların gerçekten de Atatürk’ün el yazısı olma  ihtimalini güçlendirdiğini, kesin 
sonuca ancak grafolojik bir incelemeyle ulaşılabileceğini”, “Atatürk’ün   Meclis 
kayıtlarındaki konuşmasında ‘bizim değildir’ sözü geçmediğine göre, olsa olsa Mecliste 
yapacağı konuşmanın ‘taslak metni’ olabileceğini, içindeki karalamaların da  bunun ancak 
bir taslak olabileceğini düşündürdüğünü” belirtip   “Atatürk,  bu metinde geçen  ‘bizim 
değildir’ sözünü Meclis’te söylemediğine göre -taslak metin gerçekten de Atatürk’ün el 
yazısı olsa bile- Atatürk’ün sonradan düşünüp değiştirme gereği duyduğu bir sözü, 
‘Meclis’i açış konuşmasında söylenmiş bir söz’  gibi göstermeye kimin hakkı vardır?” 
 
diye sormuştum. ATATÜRK’ün TBMM’deki konuşmasında “Bugün acuna dinletmeye 
çalışılan musiki bizim değildir” sözünün hiçbir şekilde geçmediği, her şeyden önce orijinal 
görüntülerini sunduğum TBMM Zabıt Ceridesi ile sabit olmakla birlikte,  C. M. ALTAR 
tarafından Radyo dergisinde yayınlanan “el yazısının”  ATATÜRK’e ait olup olmadığı ve 
şayet ATAÜRK’e aitse,  o el yazısındaki cümle ile Mecliste yaptığı konuşma arasındaki fark 
konusu biraz karanlıkta kalmış,   söz konusu farklılığı, “el yazısı metnin bir taslak metin 
olabileceği, ve ATATÜRK tarafından daha sonra değişiklikler yapılmış olabileceği” 
şeklinde yorumlamıştım.  
  
 Söz konusu yazıyı yayınladıktan bir gün sonra elime geçen aşağıdaki belgeler, biraz 
karanlıkta kalan bu konuya da son noktayı koymuş bulunmaktadır. Belgeler,  ATATÜRK’ün 
manevî kızı Prof. Dr. Ayşe Afet İNAN tarafından hazırlanan ve Türkiye İş Bankasınca 
yayınlanan “Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler” başlıklı kitapta sunulmuş. İlk baskısı 
1959 yılında yapılan kitapta bu belgeler yoktu. Daha sonraki baskılarda ilave edilmiş. Dün 
gelen  Kasım 2011 tarihli 10  baskının 498-521. sayfaları arasında,  ATATÜRK’ün kendi el 
yazıları ve daktilo edilmiş  bazı yazılar üzerinde kendi el yazısıyla yapmış olduğu 
düzeltmelerin  fotoğrafları var.  Bu belgelerden bir tanesi de, 1 Kasım 1934 tarihinde TBMM 
IV. Dönem 4. Toplanma Yılını açış konuşmasının daktilo edilmiş tam metni… Anılan kitabın 
509-519. sayfaları arasında yer alan 11 sayfalık konuşmanın ilk sayfasının altında, “metindeki 
düzeltmelerin Atatürk’ün kendi el yazısıyla yapılmış düzeltmeler” olduğu notu var. 
Konuşmanın  müzikle ilgili bölümleri, metnin 7 ve 8.,  kitabın ise 515 ve 516. sayfalarında 
yer alıyor. Aşağıda metnin 1, 7 ve 8. sayfalarının görüntülerini veriyorum. 7 ve 8. sayfa C.M. 
ALTAR tarafından RADYO dergisinde yayınlanmış olan “el yazısı”  ve TBMM Zabıt 
Ceridesi’yle karşılaştırılacak olursa: 
 
 1 – C. M. ALTAR’ın yayınladığı el yazısındaki sözlerin, daktilo edilmiş metinde de 
birebir geçtiği, ancak bazılarının üzerinin ATATÜRK tarafından çizilip değiştirilmiş olduğu, 
(çizilen kısımların altında metnin eski biçimi okunabilmektedir) dolayısıyla merhum C. M. 
ALTAR tarafından yayınlanan el yazısının ATATÜRK’e ait taslak metin olduğu, ancak 
daktilo aşamasından sonra, bizzat ATATÜRK tarafından değişiklikler yapılarak Mecliste 
okuduğu son şeklin verilmiş olduğu, 
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 2 – Daktilo ile yazılmış metinde ATATÜRK tarafından yapıldığı bildirilen  
değişikliklerin, 1 Kasım 1934 tarihli TBMM Zabıt Ceridesi’ndeki metinle birebir örtüştüğü 
görülecektir. Dolayısıyla C. M. ALTAR’ın yayınladığı el yazısının ATATÜRK’ e ait bir 
taslak metin olduğu  aşağıdaki belgelerle de doğrulanmıştır.  C. M. ALTAR başta olmak üzere 
Prof. Dr. G. ORANSAY, Prof. Dr. F. ALİ ve Prof. Dr. A. UÇAN’ın yayınlarında “yanlış” 
olan husus, o taslak metnin, ATATÜRK tarafından TBMM’de okunmuş bir metin olduğunu 
ileri sürmeleridir.  
 

Aşağıda sunacağım belgeler, 8. sayfadaki taslak metin ve 18. sayfadaki Zabıt 
Ceridesi’yle karşılaştırılacak olursa her şey açıkça görülecektir. Ancak belgelere geçmeden 
önce, ATATÜRK’ün el yazısı metindeki cümlesini aşağıya yeniden yazıp, sonradan üzerini 
çizdiği bölümleri mavi renkle işaretliyorum. Geriye kalan kısımlar,  cümlenin TBMM’de 
söylenmiş olan biçimidir. ATATÜRK’ün hangi kelimelerin üzerini çizdiğine bakıp bir kez 
daha düşünelim:  
 

Bugün acuna dinletmeye yeltenilen musiki bizim değildir. Onun için 
o, yüz ağartacak değerde olmaktan  çok  uzaktır. 
 

Acaba Yüce ATATÜRK taslak metindeki o kelimeleri niçin çıkarmıştır?.. O 
kelimelerin çıkarılmamış olması halinde –cümlede meydana getireceği bozukluk bir yana- 
metin nasıl bir mantık üzerine kurulmuş olurdu? “Bugün acuna dinletmeye yeltenilen 
musiki bizim değildir. Onun için o, yüz ağartacak değerde olmaktan  çok  uzaktır.” 
biçimindeki bir cümlenin dayandığı  mantık “bizim olmadığı için yüz ağartacak derecede 
olmaktan uzaktır” mantığı olmaz mıydı?  O halde “yüz ağartacak değerde” olup 
olmadığını belirleyecek kriter “bizim” olup olmaması mı olacaktı?  Bir müziğin yüz 
ağartacak değerden uzak olma nedeni “bizim olmayışına” bağlanacak olursa, getirilmek 
istenen “Batı müziği” de bizim olmadığına göre, örneğin Bach’ın, Beethoven’ın ya da 
Brahms’ın müziklerini de “yüz ağartacak derecede olmaktan uzak saymak” gibi bir 
çelişkiye düşülmüş olmaz mıydı? Yüce ATATÜRK,  işte  tüm bu hususları düşünmüş olmalı 
ki, mavi renkle işaretlediğim kelimeleri çıkarıp cümleyi olası çelişkilerden ve bir kültürün 
“reddi” anlamına gelecek bir ifadeden arındırmış. Dahası cümlenin en sonundaki “çok” 
kelimesinin üzerini de çizip yaptığı eleştiride abartılı olmaktan da belli ki sakınmış… Tabi 
bütün bunlar yalnızca birer yorum. ATATÜRK’ün o kelimelerin üzerini çizip metinden 
çıkarırken neler düşündüğünü bilme şansımız yok. Kesin olarak bilinen tek şey,  o kelimeleri 
çizmiş ve TBMM’de okuduğu metinden çıkarmış olduğu gerçeğidir. O halde,  hangi 
düşünceyle olursa olsun,  O’nun metinden çıkarma gereği duyup hiçbir şekilde söylemediği 
sözleri, “Atatürk’ün TBMM’de söylediği sözler” şeklinde  yayınlamak bilim etiğiyle 
bağdaşabilir mi? Ve bir “yanlışı” yayından yayına taşıyıp gerçekmiş gibi sunmak,  Türk 
müziğine, topluma ve tarihsel gerçeklere olduğu kadar  ATATÜRK’e  karşı da  “haksızlık” 
değil midir? 
 

Not: 1 -  Aşağıda sunacağın üç belgeden 2 ve 3. sü (Metindeki orijinal sayfa 
numaralarına göre 7 ve 8. sayfalar) Doç Dr. Süleyman TARMAN tarafından hazırlanmış olan 
“Doğumunun 130. Yılında Atatürk ve Müzik” (2011)  başlıklı kitabın 178 ve 179. 
sayfalarında da yayınlanmış olup,  118 numaralı  alıntı dip notundaki bir kaymadan dolayı 
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri’nden  (1997)  alınmış bir belge gibi görünmektedir. 
(Doğrusu 119 numaralı alıntı dip notunda açıklanan kaynak olmalı.) 
        2 – Aşağıda sunduğum belgeler Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarından alınan yazılı 
izinle alıntılanmıştır. Gösterdikleri anlayış ve katkıları için teşekkür ederim. 
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Belge 16a: Afet İnan Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler 2011, s.509 
 

 
 
Belge 16b: Atatürk’ün 1 Kasım 1934 TBMM’yi açış konuşmasının müzikle ilgili bölümünde,  
kendi el yazısıyla yaptığı düzeltme ve değişiklikleri gösteren belge (Afet İnan,  Atatürk 
Hakkında Hatıralar ve Belgeler, 2011:  s.515) 
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Belge 16c: Belge 16b’nin devamı (Afet İnan,  Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler 2011, 
s.516) 
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YANLIŞ BİLGİNİN YAYILIMIYLA İLGİLİ ÖRNEKLER 
 

Atatürk’ün TBMM’de söylemediği bir sözü “1 Kasım 1934 TBMM’yi Açış Söylevi” 
başlığı altında verenler,  yalnızca C. M. ALTAR,  Prof.Dr. G. ORANSAY,  Prof.Dr. Filiz ALİ 
ve Prof. Dr. Ali UÇAN olmayıp, (09 Eylül 2012 tarihi itibariyle) internet üzerinden yaptığım 
bir taramada,  aynı yanlış metnin (genellikle de yukarıdaki yazarlara atıfta bulunularak) başka 
makale, bildiri vb. yayınlara da taşınıp yaygınlaştığını gördüm. (Siz de ör. Google gibi  arama 
motorlarına “Bugün acuna dinletmeye yeltenilen musiki bizim değildir” cümlesini yazacak 
olursanız, bu cümlenin kullanıldığı makale, bildiri vb. yayınlar liste halinde karşınıza 
gelecektir…) 
 

Yanlış bilgi, topluma önderlik etme konumunda olan insanlar tarafından dile 
getirildiği ve özellikle de “basılı olarak” yayınlandığı zaman, inandırıcılık düzeyi çok daha 
yüksek olacağından  hızla yaygınlaşabilmekte ve hatta giderek  “doğru” olanın “yanlış” 
kabul edilmesi sonucunu getirmektedir. Nitekim 8 Kasım 1978 tarihinde Boğaziçi 
Üniversitesi Türk Müziği Kulübünce düzenlenmiş olan “Atatürk Devrimleri İdeolojisinin 
Türk Müzik Kültürüne Doğrudan ve Dolaylı Etkileri” konulu Açık Oturuma konuşmacı 
olarak katılmış olan Sayın Ercüment BERKER,  konuşmasında TBMM Zabıt Ceridesi’ne 
atıfta bulunarak 1 Kasım 1934 tarihli konuşmanın doğru biçimin okuyor (Açık Oturum kitabı, 
s.30) anılan açık oturumun 2. bölümünde Oturum Başkanı Sayın Aydın ORAN, BERKER’in 
okuduğu metinle ORANSAY’ın Atatürk ve Küğ adlı kitabındaki metin arasındaki farkı 
hatırlatarak,  BERKER’den metin farklılıkları konusunda açıklama yapmasını istiyor.(a.g.k. 
s.75-76, 79), Sayın BERKER’in verdiği cevabı (a.gk., s.90) aşağıya aynen alıyorum. Aslında 
“doğru” metni vermiş olan BERKER’in  metin farklılığı yüzünden  yapmak zorunda kaldığı 
bu açıklama bile, yaygınlaşan “yanlış” karşısında “doğrunun” hesap vermek zorunda 
kalışına  düşündürücü bir örnektir. 
 
 

Belge 17 :  Ercüment BERKER’in okuduğu metinle ilgili açıklaması (Atatürk 
Devrimleri İdeolojisinin Türk Müzik Kültürüne Doğrudan ve Dolaylı Etkileri (1980), 
Boğaziçi Üniversitesi Türk Müziği Kulübü Yayınları: 1, İstanbul: Alpay Basımevi, s.90 
 

 
 
 
 

Yanlış bilgi, yalnızca yukarıdaki türden  gereksiz soru ve açıklamalara neden olmakla  
kalmış olsa,  elbet de “sorun” sayılmazdı, oysa araştırmacılarımızın “birincil” kaynaklara 
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gitmek yerine, herhangi bir kaynakta karşılaştıkları bilgiyi (!) olduğu gibi alıntılayıp 
kullanmaları ve özellikle de alıntıladıkları bilgiyi kendi yorumlarını katarak sunmaları sonucu, 
yapılan yanlış,  internetteki çok sayıda web sitesinden,  bilimsel yayınlara, Yüksek Lisans 
tezlerine ve hatta doktora tezlerine kadar yayılmış ve hatta hakemli bir dergi olan Atatürk 
Araştırma Merkezi Dergisine bile  girmiş bulunmaktadır. İşte  örnekler: 
 
 

1 – Dr. Ozan YARMAN, http://www.ozanyarman.com/files/ataturk_ve_musiki.pdf 
 internet adresinde  yayınlanan “Alaturka Müziğin Yasaklanmasında Atatürk: 

Belgeler Zemininde Bir Çözümleme” başlıklı yazısının 12. sayfasında doğru metni verdikten 
sonra, G. ORANSAY’ın aktardığı metinde bir takım farklılıklar göze çarptığını, örneğin 
“bugün acuna dinletmeye yeltenilen musiki bizim değildir” cümlesinin geçtiğini belirtip 
Oransay (1984, s. 26) ‘ya atıfta bulunuyor ve “bunların sıhhat derecesini 
belirleyemediğini” belirterek “…bir aktarmaya göre Atatürk’ün kendi el yazısında böyle 
geçiyormuş” deyip (Laszlo 1982)’yi kaynak gösteriyor.  
 
Sayın YARMAN,  karşılaştığı iki farklı metni tarafsızca ortaya koyup, “hangisinin doğru 
olduğunu belirleyemediğini” belirtmek suretiyle,   bilimsel etiğe uygun, örnek bir  davranış 
sergilemiş. Zira asıl sorun,  bu dikkatli  yaklaşımın her zaman  sergilenmiyor olmasından  
kaynaklanmaktadır. Yalnızca dip notunda kaynak gösterdiği Oransay 1984 : s.26’ da bir 
yazım hatası yapılmış olmalı,  zira söz konusu kaynağın yayın yılı 1984 değil 1985’tir ve  
zaten anılan yazının kaynakçasında da 1985 olarak verilmiştir. (Laszlo 1982) olarak atıfta 
bulunduğu kaynak ise,  kaynakçada : “Laszlo, F. A., 1982. ‘Atatürk ve Ankara Devlet 
Konservatuvarının Kuruluşu’. Atatürk Türkiyesi’nde Müzik Reformu Yılları, İstanbul: 
Filarmoni Derneği Yayınları, s. 72-8”. olarak verilmiş olan  Prof.Dr. Filiz ALİ’dir) 
 

2 - http://www.operaturkiye.com/wp1/index.php/yazilar/2-donemsel-
arastirmalar/ankara-devlet-konservatuari-kurulusu.html/  internet   adresinde yayınlanan 
“Ankara Devlet Konservatuarının Kuruluşu” başlıklı yazıda “Bugün acuna dinletmeye 
yeltenilen musiki bizim değildir.” sözü “Atatürk’ün müzik konusundaki görüşlerini 
1934 yılı Kasım ayında Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı açılış konuşması en 
açık biçimde ifade eder” başlığı altında veriliyor. (İnternette yazının devamına ulaşılamadığı 
için verilen metnin hangi kaynağa dayandırıldığı anlaşılamadı) 
 
 

3 – Cem AKKAŞ,  http://cemakas2.brinkster.net/muzikdevrimi.htm   adresinde 
yayınlanan “Yetmiş Yıl Sonra Müzik Devrimi” başlıklı yazısında aynı yanlış metni,  Filiz 
ALİ (1988)’e atıfta bulunarak veriyor. (Atıfta bulunduğu kaynak Filiz ALİ 1984 olmalı) 
 
 

4 –  Köprü Üç Aylık Fikir Dergisi’nin Yaz 2002 tarihli 79. Sayısında Editör 
imzasıyla yayınlanmış olan  “Seslerin Estetiği: Müzik” başlıklı yazıda aynı yanlış metin 
(herhangi bir kaynağa atıfta bulunmaksızın) verilip eleştiriliyor (!).. 
http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster 
 

5 – Yücel AKSOY, http://www.turkoperaforum.com/new_port/viewtopic.php?f=54&t=555 
adresinde yayınlanan “Atatürk ve Müzik Devrimi” başlıklı yazısında  (sayı ve sayfa numarası 
vermeksizin) Bütün Dünya Dergisine atıfta bulunarak aynı yanlış metni veriyor.  
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6 – N. Levent GÖKÇEDAĞ, 2007 yılında Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Türk Müziği Anasanat Dalında hazırladığı “Atatürk Dönemi Müzik İdeolojisi ve 
Günümüze Yansımaları” başlıklı Yüksek Lisans tezinin 5. sayfasında 
www.tbmm.gov.tr/tarihce/ataturk konuşma/ataturk htm internet adresine  atıfta 
bulunarak doğru metni,  133 sayfasında ise yine aynı internet adresine atıfta bulunarak yanlış 
metni veriyor (!).. Oysa,  aynı tez içinde,  aynı adrese atıfta bulunarak birbiriyle çelişen iki 
farklı metin verilmiş olmasındaki gariplik bir yana, verdiği internet adresinde  TBMM Zabıt 
Cerideleri bulunduğundan  133. sayfada verdiği yanlış metni onlardan alabilme olanağı da 
yok.  
http://www.belgeler.com/blg/13cm/atatrk-dnemi-mzik-ideolojisi-ve-gnmze-yansimalari-
ideology-of-music-in-atatrk-s-era-and-its-reflections-today  

7 – Volkan GÜLOĞLU, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Atatürk’ün Doğumunun 125. Yılı ve Cumhuriyetimizin 83. Yılı 2006 Özel Sayısında 
yayınlanan “Atatürk Dönemi Türk Müziği Politikalarının Yansımaları: Kadın Ses 
Sanatçıları” başlıklı yazısının 171. sayfasında (Filiz ALİ 1988: s.1531’e atıfta bulunarak) 
aynı yanlış metni kullanıyor. (Alıntı yaptığı kaynağın yayın tarihini 1988 olarak yazmış oysa 
1984 olmalıydı !) http://akademik.mu.edu.tr/data/06020000/resim/file/00-
20%20volkan%20g%C3%83%C2%BClo%C3%84_lu.pdf  

8 –  Zuhal ÖZCENGİZ,  2006 yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü Türk Sanatı Anabilim Dalında verdiği “Kuruluş Döneminde Türk Operası (19. 
Yüzyıl Ortasından 1950’ye kadar) başlıklı “doktora” tezinin 75. sayfasında Filiz ALİ 1983: 
s.1531’e atıfta bulunarak aynı yanlış metni veriyor. (Alıntı yaptığı kaynağın tarihini 1983 
olarak yazmış oysa 1984 olmalıydı !) http://www.belgeler.com/blg/15le/kurulu-dneminde-trk-
operasi-19-yzyil-ortasindan-1950-ye-kadar-immergence-of-turkish-opera  

 
9 – Günay GÜNAYDIN, http://www.gunaygunaydin.com/?&Bid=248107&/16--

Atat%C3%BCrk%C3%BCn-M%C3%BCzi%C4%9Fe-Olan-%C4%B0lgisi-ve-M%C3%BCzik-

G%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fleri internet adresinde yayınlanan “Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Müziğe Olan İlgisi ve Görüşleri” başlıklı yazısında herhangi bir kaynağa atıfta bulunmadan 
aynı yanlış metni veriyor, ancak kaynakçasında verdiği kitap künyeleri, verdiği metnin 
ORANSAY 1985’ten alınmış olabileceğini düşündürüyor. 
 

10 – İknur TUNÇDEMİR, 5-7 Eylül 2007 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi Eğitim Fakültesince düzenlenen 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresine sunduğu 
“Cumhuriyet Dönemi Müzik Kültürünün Oluşmasında Rol Oynayan Sanatçılarımız ve 
Türk Müziğine Katkıları” başlıklı bildirisinin 5. sayfasında (Atatürk Söylev ve Demeçleri, 
1989: 273)’ e atıfta bulunarak aynı yanlış metni veriyor. Oysa Atatürk’ün Söylev ve 
Demeçleri 1989,  3 cilt olup 1. ve 2. cildin 273. sayfalarında 1 Kasım 1934 yılında yaptığı 
konuşma yok; 3. cilt ise yalnızca 145 sayfa olduğu için 273. sayfası yok…  Atatürk’ün 1 
Kasım 1934 tarihli Meclisi açış konuşması, 1. cildin 396. sayfasındadır ki, orda da TBMM 
Zabıt Ceridesi’ndeki doğru metin var. Dolayısıyla verdiği yanlış metinle, atıfta bulunduğu 
kaynak örtüşmüyor. http://www.muzikegitimcileri.net/bilimsel/bildiri/I-Tuncdemir_7.pdf  
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11 – Soner YALÇIN, http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/15344849.asp internet 
adresinde yayınlanan “Atatürk Hangi Türküyü Yasaklattı” başlıklı yazısında, herhangi bir 
kaynağa atıfta bulunmaksızın aynı yanlış metni veriyor. 
 

12 – Gülşah DELİKANLI ve Melek HOROZ, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Anasanat Dalında hazırlanan 17 Mayıs 2007 
tarihli Müzik Belgeliği 8. Sayıda yayınlanan “Ahmet Adnan Saygun” başlıklı yazılarında, 
herhangi bir kaynağa atıfta bulunmaksızın aynı yanlış metni veriyor. 
 

13 – Ali Seçim PAK, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel 
Müdürlüğünce 14/18 Haziran 1988 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Birinci Müzik 
Kongresine sunduğu “Atatürkçü Çağdaşlaşma Açısından TRT’nin Televizyon Müzik Yayın 
Politikasının İncelenmesi” başlıklı bildirisinde (Kongre bildiriler kitabı, s.367-374) aynı 
yanlış metni veriyor ve kaynak olarak da (A. Adnan Saygun, “Atatürk ve Müzik” TRT 
Yayını, Ank, s.49)’a atıfta bulunuyor. Oysa, SAYGUN’un kitabının adı “Atatürk ve 
Müzik” değil “Atatürk ve Musıki / O’nunla Birlikte O’ndan Sonra” olup anılan kitap 
TRT yayını değil Sevda- Cenap And Müzik Vakfının 1 numaralı yayınıdır. En önemlisi 
de, anılan kitabın 49. sayfasında verilmiş olan metin,  A. S. PAK’ın verdiği yanlış metin değil, 
TBMM Zabıt Ceridesindeki doğru metindir. Dolayısıyla verdiği metinle, atıfta bulunduğu 
kaynak örtüşmüyor. 
 

14 – Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Gündüz GÖKÇE, 7 Kasım 
1988 tarihinde İstanbul’da Atatürk Haftası’nın açışlışıyla ilgili olarak M.S.Ü. Resim Heykel 
Müzesinde yapmış olduğu “Sanat Kurumlarının Oluşmasında Atatürk’ün Rolü” başlıklı  
konuşmada herhangi bir kaynağa atıfta bulunmaksızın  aynı yanlış metni veriyor ve Sayın 
GÖKÇE’nin  bu konuşması,  T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 
Atatürk Araştırma Dergisinin 18. sayısında da yayınlanıyor. http://atam.gov.tr/?cat=39  
Atatürk tarafından hiçbir zaman söylenmemiş bir sözün, M.S.Ü.Rektörü Sayın Prof.Dr. G. 
GÖKÇE tarafından  Atatürk’e atfedilmiş olması ve bu konuşmanın da hakemli bir dergi olan 
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisinde yayınlanmış  olması düşündürücüdür.  
 
 
 

SONUÇ 
 
 1945’te ortaya atılmış yanlış bir söylemin, aradan geçen 67 yıl boyunca,  kitaptan 
kitaba taşınıp pekiştirilerek sürdürülmesinin tek nedeni, “araştırma tembelliği” ve “birincil 
kaynaklara gitme” alışkanlığının yeterince oluşmaması ise “ikincil kaynaklar üzerinden 
fikir yürütmeden önce,  birincil kaynak ya da kaynaklara gitme gereğini” hatırlatmaktan 
başka  yapılabilecek  bir şey yoktur.  Fakat yanlış bir metni yayından yayına taşıyıp, kuşaktan 
kuşağa sürdürmenin arkasında,  Türk müziğinin en önemli dallarından biri olan Geleneksel 
Türk Sanat Müziğini dışlama ve bu gayreti de ATATÜRK’ün hiçbir zaman söylemediği bir 
sözle pekiştirme gayreti varsa -ki ben olabileceğine inanmıyorum- o zaman durum çok daha 
vahim demektir… Zira bu,   Türk müziğinin bazı dallarını dışlayıp, o’na “kendi düşüncesi 
doğrultusunda” şekil vermeye çalışmak demektir ki, kökleri Tanzimat Dönemine kadar 
uzanan bu tür zorlamaların müziğimizde ve müzik kültürümüzde açtığı yaralar gözlerimizin 
önündedir. 
  

Bir takım müdahalelerle kendi mecrasından çıkartılmaya ve  başka kültürlerin 
müziklerine benzetebilmek uğruna orası burası budanıp, onlarınkine benzetilmeye 
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çalışılmazsa, Türk müziği de, her kültürün müziği gibi (o’nu yabancıların beğenebileceği bir 
hale getirmek için değil ama,   kendi tarihsel kökleri üzerinde ulaşabileceği yüksekliklere 
ulaştırmak için çalışan sanatçıların elinde ve gönlünde)  kendi evrimini doğal yollarla  
sürdürecektir.  Ve… uğradığı tüm yol kazalarına rağmen (ağır yaralar alarak da olsa) 
südüregelmiştir. Gölge edilmesin yeter! 
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