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ÖZET 

XIX. yüzyılda bir eğlence aracı olarak ortaya çıkan sinema, ilerle-

yen yıllarda hemen tüm ülkelerin gündemine girmiş, gelişmesi için 

gerekli altyapısal destek sağlanmıştır. Sinema, ülkemize girişiyle bir-

likte kolaylıkla benimsenmiş ve kısa süre içinde geleneksel sanatların 

önüne geçmiştir. İlk sinema çalışmalarına ordu tarafından kurulan bir 

merkezle başlatılmasıyla birlikte ilk film çekme denemelerine de giri-

şilmiştir.  

Mustafa Kemal Atatürk, çağının en önemli siyasi ve askeri lideri 

olduğu kadar sanat alanında da her türlü yeniliği ve gelişmeyi takip 

eden bir liderdir. Günümüzün yedinci sanatı olarak kabul edilen sine-

mayı modern dünyanın en büyük buluşu olarak görmüş, bu konunun 

devlet olarak desteklenmesi gerektiğini belirtmiştir. Cumhuriyet’in 

ilan edilmesi ile birlikte toplumun bütün kurumları çağa uygun bir 

devrimsel dönüşüm yaşarken, Türk sineması Mustafa Kemal’in kişisel 

gayretleri hariç bu dönüşümden ve destekten mahrum kalmıştır. Biz 

bu çalışmamızda Mustafa Kemal Atatürk’ün ideolojik ve kültürel an-

lamda son derece önemli gördüğü sinemaya dair düşünceleri ve kat-

kısı ile birlikte; Türk Sineması içinde bir kategori olarak ortaya çıkan 

Kurtuluş Savaşı ve biyografik yapımlar ekseninde Mustafa Kemal Ata-

türk’ün temsil biçimlerini ortaya koyacağız. Nitekim çalışmamızın ana 

eksenini oluşturan biyografik filmlerin tarihsel film türleri içinde en 
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hassas ve sorunlu alanlar olduğu göz önüne alınırsa; Türkiye Cumhu-

riyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bu sorunları en ağır yaşa-

yan bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk sineması Ata-

türk’e dair bir film ortaya koymak istediğinde Türkiye’nin içinde bu-

lunduğu siyasi koşullar ve tarihe bakış açısı bu filmin temel belirleyicisi 

olmuştur.  

Çalışmada Türkiye’de yaşanan siyasi ve sosyal gelişmeler parale-

linde Türk sinemasında Mustafa Kemal Atatürk’ün biyografik bir ka-

rakter olarak ortaya çıkış sürecini ve bir biyografik tür olarak Atatürk 

filmleri konu edilecektir. Araştırma Atatürk’ün Türk sinemasında yer 

aldığı filmlerin yanı sıra dönemin gazeteleri, sinema dergileri ve ikinci 

el kaynaklardan oluşacaktır. Çalışmamızda üzerinde durulacak filmler 

şöyledir: Ateşten Gömlek (1923), Bir Millet Uyanıyor (1932), Çanak-

kale Aslanları (1965), Yorgun Savaşçı (1983), Cumhuriyet (1998), Sarı 

Zeybek (1993), Mustafa (2008), Veda (2010), Dersimiz Atatürk (2010). 

Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal Atatürk, Sinema, Film, Türk 

Sineması, Biyografi. 
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’S VIEW OF CINEMA AND HIS 

BIOGRAPHIC REPRESENTATIONS IN TURKISH CINEMA 

ABSTRACT 

The cinema, which emerged as a means of entertainment in the 

19th century, entered the agenda of almost all countries in the follow-

ing years and provided the necessary infrastructural support for its 

development. The cinema was easily adopted with the introduction of 

our country and soon passed in front of traditional arts. The first cin-

ema works were started with a center established by the army, and the 

first attempts were made. Mustafa Kemal Atatürk is the most im-

portant political and military leader of his era as well as a leader who 

follows all kinds of innovations and developments in the field of art. 

He considered cinema, which is accepted as the seventh art of today, 

as the greatest invention of the era and stated that it should be sup-

ported as a state. With the proclamation of the Republic, all institu-

tions of the society experienced a revolutionary transformation in ac-

cordance with the era, while Turkish cinema was deprived of this 

transformation and support except for the personal efforts of Mustafa 

Kemal. In this study, together with Mustafa Kemal Atatürk's ideas and 

contribution to cinema, which he considers as ideological and cultur-

ally important; We will present the representations of Mustafa Kemal 

Atatürk on the axis of the War of Independence and biographical pro-

ductions that emerged as a category within Turkish Cinema. As a mat-

ter of fact, considering that biographical films constituting the main 

axis of our study are the most sensitive and problematic areas among 

historical film genres; republic of Turkey, Mustafa Kemal Ataturk, the 

founder of this issue emerges as a character living in the most severe. 

Turkish cinema when political conditions in Turkey's Ataturk 

wanted to put forward a film about history and perspective have been 

the main determinant of this film. In this study political and social 

developments taking place in Turkey, Mustafa Kemal Ataturk in the 
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Turkish cinema in parallel with the process of emergence as a bio-

graphical biographical genre movies as a character and will be subject 

Ataturk. In addition to the films in which Atatürk took part in Turkish 

cinema, the research will consist of newspapers, cinema magazines 

and second hand sources. The films that will be discussed in our study 

are as follows: Ateşten Gömlek (1923), Bir Millet Uyanıyor (1932), Ça-

nakkale Aslanları (1965), Yorgun Savaşçı (1983), Ateşten Günler 

(1988), Kurtuluş (1994), Cumhuriyet (1998), Sarı Zeybek (1993), Mus-

tafa (2008), Veda (2010), Dersimiz Atatürk (2010). 

Keywords: Mustafa Kemal Atatürk, Cinema, Film, Turkish Ci-

nema, Biography. 
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GİRİŞ 

Çağdaş dünyanın vazgeçilmez bir parçası olan sinema günümü-

zün en yaygın ve güçlü sanat dallarından biridir. Kolektif belleğin olu-

şumunda ayrıcalıklı bir yere sahip olan bu sanat dalı, hem resmi ideo-

lojinin beslenmesi hem de eleştirilmesi noktasında önemli bir yerde 

durmaktadır. Bundan dolayıdır ki sinema bir eğlence aracı olmasının 

ötesinde tarihin yansıtıldığı, yeniden üretildiği aynı zamanda çarpıta-

bildiği bir zeminde bulunur… Sinema işlediği konular ve geçmişi iti-

bariyle bugün başta tarih olmak üzere sosyal bilimlerin diğer dalları 

açısından önemli bir araştırma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

1895 yılında icat edildikten kısa bir süre sonra ülkemize gelen si-

nema ile ilgili ilk önemli adım I. Dünya Savaşı yıllarında Enver 

Paşa’nın direktifiyle Ordu Film Merkezi’nin kurulmasıyla atıldı 

(1915).
1
 Savaşın bütün olumsuz koşullarına rağmen ilk film çekme de-

nemeleri yine bu yıllarda başladı. Türk sinemasının temellerinin atıl-

dığı bu ilk dönemde birtakım önemli gelişmeler kaydedilmiş olmasına 

rağmen gerek savaş koşulları gerekse de ekonomik altyapıdan yoksun 

olunması nedeniyle çalışmalar yetersiz bir teknik donanım ve insan 

potansiyeliyle yürütüldü. 

Türk sinemasının gelişim seyri, ilerleyen dönemde de çok iç açıcı 

değildir. Türk sineması ortaya çıkışından günümüze sosyal, siyasal ve 

ekonomik sorunlarla boğuşmakta, kendini var etme mücadelesi ver-

mektedir. Devlet uzunca bir süre sinemaya eğlence aracı olarak bak-

mış; vergi ve sansürün dışında ilgilenmemiştir. Öte yandan film ya-

pımı ve gösterimi üzerinde kurulan baskı, sinemayı her alanda bir kı-

sırdöngüye sokmuştur. Türk sineması günümüzde hemen her türde 

örnekler vermektedir. Kurtuluş Savaşı filmleri ise ulusal tarihi temsil 

eden bir tür olarak 1920’li yıllardan beri tarih kategorisi içinde yerini 

almıştır. Önce Kurtuluş Savaşı filmleri içinde daha sonra biyografik 

 

1
 Ayrıntılı bilgi için Bkz. Cemil Filmer, Hatıralar, Emek Matbaacılık, İstanbul, 1984, 

s. 85-86. 
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türde ele alınan Mustafa Kemal Atatürk’ün sinemamızda bir karakter 

olarak yerini alması ise çok sancılı bir süreç sonunda olmuştur. 

Çalışma tarih, temsil, siyaset ve sinema ekseninde Atatürk’ün si-

nemaya bakışı ve tarih temsilleri içindeki yeri, Türkiye’nin içinde bu-

lunduğu siyasi ve sosyal değişimlere paralel olarak ele alınacaktır. 

Bunu yaparken filmlerin sinematografik niteliğinin ötesinde gün-

deme getirdiği konu başlıkları, tartışmaları toplumsal ve siyasal tepki-

ler tarihsel bağlamda ortaya koyulacaktır. Araştırmada öncelikle Cum-

huriyet dönemi Türk sineması ve Atatürk’ün bu süreçteki yeri belirle-

necek daha sonrasında sinemamızın Atatürk’e bakışı ve Türk sinema-

sındaki yansıması filmler aracılığıyla tartışılacaktır.  

1.Atatürk ve Türk Sineması 

Kurtuluş Savaşı’nın sona ermesiyle vatanı düşman işgalinden kur-

taran Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuri-

yeti’ni tüm dünyaya ilan etti. Büyük önder, yeni devleti batılı devlet-

lerin korkunç sömürü düzeninden kurtarmak aynı zamanda laik ve 

çağdaş bir yapıda yeniden inşa etmek için birbiri ardına devrimler ha-

yata geçirdi. Devlet ve toplum hayatının her alanını çağın ihtiyaçlarına 

göre baştan aşağı yeniden düzenlenmesini öngören bu sürecin ideo-

loğu, yöneticisi bizzat kendisidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin batı tarzı 

bir modernleşme sürecinden geçtiği bu dönemeçte, sinemaya meraklı 

iyi bir izleyici olarak, sanatın ama özellikle de sinemanın önemini çok 

iyi biliyordu. Bu önemi; ‘‘Sinema öyle bir keşiftir ki bir gün gelecek, baru-

tun, elektriğin ve kıtaların keşfinden çok dünya medeniyetlerinin veçhesini de-

ğiştireceği görülecektir. Sinema, dünyanın en uzak köşelerinde oturan insan-

ların birbirlerini sevmelerini, tanımalarını temin edecektir. Sinema insanlar 

arasındaki görüş, düşünüş farklarını silecek, insanlık idealinin tahakkukuna 

en büyük yardımı yapacaktır. Sinemaya layık olduğu ehemmiyeti vermeliyiz.’’ 

sözleriyle açıklamıştı.  

Atatürk’ün sinemaya ilgisi hem izleyici hem de devlet başkanı dü-

zeyinde hayatı boyunca hep sürmüş, özellikle Kurtuluş Savaşı belgele-

rinin değerlendirilmesi konusuna özel bir önem vermiştir. Nitekim 
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Cumhuriyet’in ilk yıllarında sık sık gittiği İzmir’de, İktisat Kong-

resi’nin hazırlıklarının yapıldığı günlerde sinemacılığımızda önemli 

bir yeri olan ve o yıllarda İzmir’de sinema işleten Cemil Filmer’i Göz-

tepe’deki Uşakizade Köşkü’ne çağırtıp kendisinin ve Halide Edip Ha-

nım’ın cephe teftişleri sırasında çekilmiş filmlerini izlemişti
2
. Daha 

sonra bu filmler “Zafer Yollarında” adlı belgeseli ortaya çıkaracaktır. 

Ayrıca yine İzmir Ankara Sineması’nda kendisinin de bulunduğu bir 

gösterim esnasında erkek ve kadınların birlikte sinema izlemelerini 

sağlayarak sinema salonlarını kadınlara açmış, toplum nezdinde bir 

cinsiyetçi uygulamaya daha son vermişti.
3
  

Mustafa Kemal devlet başkanı olarak Türk sinemasının çağın ge-

risinde olduğunu görmüş; çağın gereklerine uygun bir yapılanma için 

neler yapılabileceğini araştırmak üzere o dönem film tahsili için Al-

manya’ya giden Faruk Kenç’ten bir rapor hazırlamasını istemiştir. 

Kenç yurda döndüğünde raporu hazırlamış fakat Atatürk’ün ölümü 

ile bu rapor hayata geçirilemeden rafa kaldırılmıştır
4
. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşadığı dönem Türk sinemasında “Ti-

yatrocular Dönemi” ya da “Muhsin Ertuğrul Dönemi” olarak kabul edil-

mektedir. Önce Kemal Film daha sonra İpek Film’in yürüttüğü si-

nema çalışmaları tek yönetmen ve senarist Muhsin Ertuğrul’un ve Da-

rulbedayi oyuncularının tekelindedir. Türk sineması dünyadaki si-

nema gelişmelerinden son derece uzak; neredeyse 20 yıl öncenin an-

layışıyla film çekilen ve henüz sinemacı bir kuşağın olmadığı bir süreci 

yaşamaktadır. Öte yandan Türk sinemasında türler çoğalmış dram, 

güldürü, melodram, polisiye ve tarihi film gibi çeşitlilik ortaya çıkmış-

tır. Tarihi film kategorisinde Kurtuluş Savaşı da bir tür olarak sinema-

daki yerini almıştır. Bu anlamda “Ateşten Gömlek” Türk sinemasına ve 

döneme damgasını vuran milli mücadele filmleri içinde bir ilktir. Ha-

lide Edip Adıvar’ın aynı adlı romanından uyarlanan film gösterimde 

olduğu zamanda büyük başarı kazandı. Bedia Muvahhit ile Neyirre 

 

2
 Filmer, a.g.e., s. 123.  

3
 Olayın ayrıntılı anlatımı için Bkz., Filmer, a.g.e., s. 126. 

4
 Cumhuriyet, 27 Kasım 1989. 
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Neyyir (Ertuğrul)’in bu filmde rol almasıyla birlikte sahnede gözük-

mesi günah ve yasak olan Müslüman Türk kadını sinema dünyasın-

daki yerini almış oldu.
5
 

“Ateşten Gömlek”in yakaladığı bu başarıdan sonra Kurtuluş Savaşı 

filmleri yönetmen ve yapım şirketlerinin tarih-savaş filmi kategori-

sinde yeni bir alanı haline geldi. Ateşten Gömlek’ten sonra Mütareke 

ve Kurtuluş Savaşı’nı konu alan filmler çoğalmıştır. Tiyatrocular dö-

nemi içinde Milli Mücadele ve mütareke dönemi ile ilgili çekilmiş di-

ğer başarılı film “Bir Millet Uyanıyor”dur. Yönetmenliğini Muhsin Er-

tuğrul’un yaptığı, senaryosunu Nizamettin Nazif’in kendi hatıralarına 

dayanarak (Tepedelenlioğlu) yazdığı Bir Millet Uyanıyor, İpek Film ta-

rafından 1932 yılında yapıldı. Hikâye Atatürk’ün Nutuk’ta aktardığı 

olaylarla başlamakta; mütareke yıllarında (15 Mart 1920) Kuvva-ı Mil-

liyeci Yüzbaşı Davut ve emir eri Tilki’nin Akbaş Cephaneliği’ne yap-

tıkları baskından Milli Ordu’ya katılana kadar geçen süreçteki yaşa-

nanları anlatmaktadır. Bir Millet Uyanıyor’un konumuz açısından 

önemi Atatürk’ün sinema ile doğrudan ilgisini başlatmasıdır. Atatürk 

filmin senaryosunu incelemiş ve beğenmiş hatta kendisine verilen rolü 

de kabul etmiştir. Fakat sesinin kısılması sonucu senaryoya göre değil 

de mecliste söyleyeceği nutku köşkte filim için tekrarlayacaktır. Ertesi 

gün Gazi Paşa bu film için Çankaya’da kara bir örtünün önüne geçmiş 

ve nutku filme alınmıştır.
6
 Filmde Mustafa Kemal herkesin umudunu 

bağladığı, bağımsızlığın vücut bulduğu kişidir. Filmin gösterimde ol-

duğu dönemde oldukça olumlu yazılar çıkmıştır.  

Atatürk, bu dönem yapılmakta olan projelerin ciddi takipçisi ol-

muş yeri geldiğinde oyuncu olarak da üzerine düşeni yapmaktan çe-

kinmeyeceğini içtenlikle belirtmiştir. Bu projelerden biri Fuat Uzkı-

nay’ın yaptığı “Zafer Yollarında (İstiklal)” adlı belgesel çalışmasıdır. 

 

5
 Burçak Evren, “Beyazperdede 75 yılın Gölgeleri”, 75 Yılda Değişen Yaşam Değişen 

İnsan Cumhuriyet Modaları, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1999, s. 143-144. 

6
 Erman Şener, Kurtuluş Savaşı ve Sinemamız, Dizi Yayınları, İstanbul, 1970, s. 45-

46,48-49. Nazif ayrıca dönemin sinemasındaki ekonomik güçsüzlüğün bazı sahnelerin 

pahalı olduğu gerekçesiyle çekilmesine izin verilmediğini; sansürün de filmi oldukça 

kırptığını belirtmektedir. 
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1930’lu yıllarda Mustafa Kemal, Zafer Yollarında belgeselini tekrar 

gündeme getirmiş, filmin yeniden ele alınmasını istemiştir.
7
 Daha 

sonra film için bir komisyon kurulmuş ve 1936’ya kadar bu çalışmalar 

devam ettirilmiştir. Çalışmaların devam ettiği sırada filmin durumunu 

sormuş, kendisine ait sahnelerin hareketsiz olması nedeniyle tamam-

lanamadığını öğrenince; “Ben hayattayım… Milli mücadeleye ait bütün ev-

rakım, kılıcım, çizmem hali hazırda mevcut olduğuna göre çağırdığınız anda 

bana düşen vazife ve görevi yapmadım mı? Böyle bir teklif karşısında kalsam 

memnuniyetle kabul eder, bir artist gibi filmde rol alır, hatıraları canlandırır-

dım. Bu milli bir vazifedir. Çünkü Türk gençliğine bu mücadelenin nasıl ka-

zanıldığını canlı olarak ispat etmek, hatıra bırakmak, ancak bu filmle mümkün 

olacaktır.” diye tepkisini göstermiştir. İlerleyen dönemde sağlığının bo-

zulması istediği katkıyı sunmasına engel olmuştur. Yapılan çalışmalar 

sonucu Zafer Yollarında (İstiklal) belgeseli 3 bölümden 12 bölüme çıka-

rılmış fakat onun istediği gibi tamamlanamamıştır. Atatürk’ün ölü-

münden sonra, cenaze töreninin eklenmesiyle on üç bölüme çıkarılan 

bu film, halka ilk olarak 1959 yazında İstanbul’daki “Bahar ve Çiçek 

Bayramı”nda düzenlenen Ordu Sergisi’nde gösterilmiştir.
8
 Atatürk’ün 

devrimlerini sinema aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarma projelerin-

den biri de “Ben Bir İnkılap Çocuğuyum” adlı çalışmadır. Senaryosunu 

Münir Hayri Egeli’yle birlikte yazdıkları bu çalışmada rol almak iste-

diği de bilinmekte fakat sağlığı ve Egeli’den kaynaklanan birtakım ge-

cikmeler bu tasarının gerçekleşmesini önlemiştir.
9
  

1930’lu yılların sonuna geldiğimizde sinema Türkiye’de henüz bir 

temaşa aracı olarak varlığını sürdürmektedir. Yeni rejiminin toplum-

sal yapıyı her alanda batı tarzı köklü bir dönüşümden geçirdiği bu dö-

nemde sinema yaşanan değişimden yeterince payını alamadı. Devlet 

sinema gösterimini destekledi; fakat sektörel gelişimini kendi haline 

 

7
 1933’de eldeki arşiv parçalarının eklenmesiyle üç bölümlük bir film meydana geti-

rilmiş; 1934 yazında Atatürk’ün misafiri olarak Türkiye’ye gelen İran Şahı Rıza Şah 

Pehlevi şerefine Dolmabahçe Sarayı’nda gösterilmiştir. 

8
 Nijat Özön, DP’nin bu belgeseli İnönü’yle ilgili sahneleri çıkararak gösterdiğini be-

lirtmektedir. Nijat Özön, Türk Sineması Tarihi (1896-1960), Doruk Yayınları, İstan-

bul, 2010, s. 210-211. 

9
 Özön, a.g.e., s. 210-211. 
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bıraktı. Devlet desteğinden mahrum kalan sinema, vergi ve sansür gibi 

iki yönlü bir baskı ile adeta cendere altına alındı.
10

 Sinema devlete 

vergi geliri sağlayacak birer ticarethane, eğlence yeri olarak değerlen-

dirildi.
11

 Oysa yeni kurulan rejim açısından sinema, nüfusunun %90 

oranında okuma yazma bilmediği bir ülkede kitlelere kolayca seslene-

bilecek bir sanatsal araç olarak son derece önemli işlevler yüklenebile-

cekken bu sanat dalından yeterince faydalanılamadı. Devletin sine-

mayla ilişki kurması çok uzun süre sonra yine Kurtuluş Savaşı ve Ata-

türk ile mümkün olabildi. 

2.Atatürk’ün Türk Sinemasında Yer Alması ve Biyografik Film 

Türü İçinde Atatürk 

Türk sinemasında “sinemacılar” çağı DP’nin 1950 yılında geniş kit-

lelerin desteğini alarak iktidara gelmesi ile başlar. Türkiye’de Ameri-

kancı liberal tezlerin geçerli olduğu bu yıllar hem iç hem de dış siyaset 

çizgisinin Amerika’ya endekslendiği bir dönemdir. Küçük Amerika 

olma hayali ile çıkılan yolda, Amerikancı yaşam tarzı -tüketim kültürü- 

yaygınlaşmıştır. Türkiye’nin yaşadığı bu süreç, etkisi günümüze kadar 

ulaşan derin ve kalıcı izler bırakmıştır. Dönemin Amerikancı ideolojisi 

ile sinemanın çakıştığı bu ortamda sinema yaygınlaşan kültürün tekrar 

tekrar yeniden üretiminde etkili olmuştur.
12

 Türk sineması Yeşilçam 

tabiri ile ifade edilmektedir. Yine söz konusu bu yıllar Cumhuriyet 

devrimlerinin “millete mal olmuş ya da mal olmamış!” gibi suni bir ayrıma 

tabi tutulduğu bir dönemdir. Bu ayrımdan yola çıkarak bazı uygula-

malar milletin temel değerleriyle uyuşmadığı -hepsi olmasa bile özel-

likle dini konularda- öngörüsüyle tartışma alanı haline getirilmiş, ar-

kasından geri dönüşler yapılmıştır.
13

 Mevcut ortamdan destek alan 

 

10
 1934 yılında Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle sinemaya 

karşı her türlü sansür uygulanmaya başladı. 

11
 Nilgün Abisel, Türk Sineması Üzerine Yazılar, İmge Kitabevi, Ankara, 1994, s. 59. 

12
 Şükran Kuyucak Esen, Türk Sinemasının Kilometre Taşları (Dönemler ve Yönet-

menler), Agora Kitaplığı, İstanbul, 2002, s. 60-61. 

13
 Ezanın tekrar Arapça okunması, Anayasanın tekrar ağdalı bir Osmanlıca’ya çevril-

mesi, radyodan dini program yapma yasağının kaldırılması, bazı il ve ilçe kongrele-

rinde fes ve sarık giyilmesine izin verilmesi vb. 
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eski rejim yanlıları çeşitli illerde olaylar çıkarmış, Atatürk büst ve hey-

kelleri tahrip edilmiştir. Devrimlere ve Cumhuriyete karşı olayların 

hat safhada olduğu bu sürecin önünü almak adına DP tarafından 25 

Temmuz 1951’de 5816 numaralı Atatürk’ü Koruma Kanunu çıkarıl-

mıştır. 

Türk sineması Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullara paralel 

olarak kendisine düşen payı fazlasıyla almış, dini ve tarihi filmler bü-

yük artış göstermiştir. Özellikle Kore Savaşı filmleri dönemin milli-

yetçi ruhuna uygun olarak son derece popülerdi. Mustafa Kemal Ata-

türk ile ilgili biyografik bir film yapma fikri, ölümünden bu yana ilk 

defa bu yıllarda sinemanın gündemine girmiş; fakat herhangi bir so-

nuç çıkmamıştır.
14

  

Sinema tarihinde biyografik yapımlar sinema alt türleri içinde en 

sorunlu alanlardan biri olmuştur. Senem D. Erkılıç’ın konu ile ilgili 

değerlendirmesi son derece yerinde bir tespittir: “…Tanınmış tarihe 

mal olmuş bir kişinin beyaz perdeye nasıl yansıtıldığı temel sorun olsa da ele 

alınan tarihi kişiliğin doğru, gerçekçi bir şekilde aktarılması hemfikir olunan 

noktadır. Ancak bu tarihsel kişinin tüm hayatının veya hayatında bir dönemin 

hangi perspektiften bakarak kurgulanacağı önemli bir soru işareti oluşturmak-

tadır. Kahramanlıklarıyla, otoriter kişiliğiyle ya da güzelliği ve zarafetiyle mi 

anlatılacak, yoksa tüm erdem ve zaaflarıyla bir insan olarak mı ele alınacak-

tır?…”
15

 Bu sorunlar Atatürk söz konusu olunca Türk sineması açısın-

dan daha karmaşık ve içinden çıkılmaz bir hale gelmiştir. Zaten biyog-

rafi türüne oldukça yabancı olan sinemamız Atatürk’ü ele almaya kalk-

tığında tüm sorunları siyasi, sosyal ve ekonomik boyutlarda sancılı bir 

şekilde yaşamıştır. Atatürk üzerine biyografik film yapma tasarısı or-

taya atıldığından itibaren bitmek tükenmek bilmeyen bir tartışma or-

tamı meydana gelmiş, hemen her kesimden müdahaleler söz konusu 

olmuştur. Aslında yukarıda da belirttiğimiz üzere sinemada yer almak 

 

14
 Nijat Özön, Karagözden Sinemaya, C 1, Kitle Yayınları, Ankara, 1995. s. 172. 

15
 Senem Duruel Erkılıç, Türk Sinemasında Tarih ve Bellek, Deki Yayınları, Ankara, 

2014, s. 134-135. 
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isteyen bizzat Atatürk’ün kendisidir. Fakat ilerleyen zamanda Tür-

kiye’de siyasi iklimin değişmesi farklı kesimlerce farklı kodlar yükle-

nen çeşit çeşit Atatürk ortaya çıkarmıştır. Bir kesim her fırsatta yıprat-

maya çalışırken diğer kesim onu korumak adına! tabu haline getirmiş-

tir. Böylesine polemiğe açık bir ortamda Atatürk’ün beyaz perdeye 

yansıtılma kararı çok uzun ve meşakkatli bir süreci başlatmıştır. Bu 

karar verildiğinde öncelikli sorun Atatürk’ü kimin canlandıracağı ol-

muştur. Sonrasında bir Atatürk biyografisi kim -devlet işin içinde ol-

malı mı yoksa özel yapım şirketleri eliyle mi yapılmalı?- nasıl çekmeli, 

senaryoyu kimler yazmalı ya da kim oynamalı gibi birçok konuyu gün-

deme getirmiştir. Temelde bu ve benzeri sorular etrafında şekillenen 

Atatürk filmi 1950’li yıllarda gerçekleşmemiş, yerine belgesel çalışma-

ları yapılmıştır.  

1963 yılında Kıbrıs’ta meydana gelen olaylar Türkiye’de büyük 

yankı bulmuştu. Türk-Yunan ilişkilerinin bozulması ile birlikte kaba-

ran milliyetçi duygulara cevap vermek adına tarihi filmler özellikle de 

Kurtuluş Savaşı filmleri bu olaylara paralel bir şekilde artmıştır.
16

 Bu 

bağlamda sinemamızın başlıca dayanağı olan Kurtuluş Savaşı filmle-

rinden “Çanakkale Arslanları” (1965) ilk defa Atatürk’ü Çanakkale Sa-

vaşları ile beyaz perdeye -çok kısa süreli- yansıttı. Fahri Celal Gök-

tulga’nın “Keloğlan Çanakkale Savaşı’nda” (Çanakkale Arslanları) adlı 

eserinden sinemaya uyarlanan filmin yönetmenliğini Turgut Demirağ 

ve Nusret Erarslan yaptı. Tanju Gürsu, Ajda Pekkan, Atıf Kaptan, Hu-

lusi Kentmen gibi isimlerin rol aldığı film, Yeşilçam-Türk Silahlı Kuv-

vetler Birliği ortak yapımıdır. Çanakkale Savaşları’nın 50. yılı nede-

niyle beyazperdeye aktarılan film için o güne kadar henüz gün yüzüne 

çıkmamış mektuplar, belgeler ve fotoğraflar incelendi. Yurdun çeşitli 

yerlerinde hala hayatta olan yüze yakın Çanakkale gazisiyle görüşüldü 

ve tarihçilerin danışmanlığından yararlanıldı…
17

 İlk renkli Türk film-

leri arasında yer alan filmde Mustafa Kemal ilk defa beyaz perdeye 

 

16
 Bu dönemde popüler tarih yayıncılığının artması da yine tarihe ve dolayısıyla sine-

manın tarihe olan ilgisini arttıran bir başka etkendir. 

17
Alıntılanma tarihi (12.5.2019) www.internethaber.com.  
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yansıtılarak seslendirilmiştir. Cüneyt Gökçer’in canlandırdığı bu rol 

birkaç saniyelik anlardan ibaret olmakla birlikte; daha çok gölge ya da 

arkadan görüntüyle tespit edilmiştir. Birçok tarihi belgeye dayanıla-

rak yapıldığı iddia edilen filmin tarihsel açıdan en büyük handikapı 

Mustafa Kemal’in 57. Alay Komutanı Hüseyin Avni’ye “Ben size taar-

ruzu değil, ölmeyi emrediyorum” emrini telefonla verdiği sahne ile yapıl-

mıştır. 

1970’li yıllara gelindiğinde Cumhuriyet’in 50. yılı kutlamaları ve-

silesiyle Atatürk filmi yeniden gündeme geldi.
18

 Bu kutlamalar çerçe-

vesinde Türkiye’yi tanıtmak amacıyla ünlü Fransız yönetmen Claude 

Lelouch’a kısa bir film yaptırıldı. Söz konusu filmde Atatürk canlandı-

rılmadan heykel, anıt ve sokaklardaki neon lambalarıyla imge olarak 

yer aldı. Diğer yandan aynı dönemde (1970) çekilen “Paralı Askerler” 

(You Can’t Win ‘Em All, Peter Collinson) Atatürk’ün yabancı bir aktör 

tarafından (Patrick Magee) canlandırıldığı ilk film oldu
19

.  

Türkiye 1980 askeri darbesi ile ekonomik bir yeniden yapılanma 

ve -başta aydınlar olmak üzere- toplumda muhalif kesimlerin tasfiye 

edildiği depolitizasyon sürecine girdi. Toplumun bütün kesimlerinde 

yaşanan dejenerasyon en çok Atatürk ve Atatürkçülük konusunda 

kendisini gösterdi. Atatürkçülük adına Atatürk’ün bütün devrimci fi-

kirlerinin ve uygulamalarının içi boşaltıldı. Türk sineması bu yıllarda 

-özellikle 1980’lerin ikinci yarısında- yaşadığı krizle
20

 adeta durma 

noktasına geldi. Siyasi, ekonomik ve toplumsal düzeyde yaşanan tüm 

bu gelişmeler sinemada siyasi İslam gibi toplumsal olguların su yü-

 

18
 Haberlerden örnekler için Bkz., Milliyet, 1 Mayıs 1970; Hürriyet, 23 Mayıs 1970; 

Cumhuriyet, 9 Ağustos 1971. 

19
 Erkılıç, a.g.e., s. 136. 

20
 Türk sinemasında darbenin de etkisiyle yönetmenler uzun bir süre hiç film üret-

memiştir. 1987 yılını 185 ve 1988’i 117 filmle kapatan yapımevleri 1991’de 33 filmle 

en düşük seviyesine iniyordu. İki yıl sonra 82 film, 1995 ve 1996’da 37 filmle yetinmek 

zorunda kalındı ve 1997’de bu rakam 26’ya kadar indi. Giovanni Scognamillo, Türk 

Sinema Tarihi, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2010, s. 367; Kurtuluş Kayalı, Yönetmen-

ler Çerçevesinde Türk Sineması, Tezkiye Yayınları, İstanbul, 2015, s. 24-25. 
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züne çıkışını da hızlandırdı. Sinemada İslami filmlerin sayısı arttı, cin-

siyetçilik, marjinal hayat, muhaliflerin iç hesaplaşmaları filmlerde ken-

dilerine yer buldu.
21

 

1980’li yıllar Atatürk’ün doğumunun 100. yıldönümü olması ne-

deniyle Atatürk filmi tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Zira bu 

zamana kadar devlet desteğinden mahrum kalan sinema, Atatürk 

filmi projeleriyle ilk defa devlet desteğini sağlamaya çalışmaktadır. 

1981 yılında hükümet nezdinde bir “Kutlama Koordinasyon Kurulu” 

oluşturuldu. Kurul; “Atatürk’ün yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasında, 

sevdirilmesinde ve kutlamalara daha geniş kitlelerin katılımının sağlanma-

sında en büyük görevin sinema ve televizyona” düştüğünü belirterek çalış-

malarına başladı.
22

 Kurulun çeşitli kurumlarla yaptığı ortak çalışmalar 

sonunda üç film gerçekleştirildi. Bunlardan biri Halit Refiğ’in yönet-

tiği “Atatürk ve Sanat” belgeselidir. Belgesel, Kültür Bakanlığı, Sinema-

TV Enstitüsü ve Pamukbank’la ortak yapıldı ve TRT tarafından ya-

yınlandı. Daha sonra Marc Mopty’nin yönetmenliğinde Belçika firma-

sına 50 dakikalık bir “Atatürk” filmi ile Amerikalı film şirketi Marner 

Production’a “Atatürk I Stand for Your Dreams” adlı film yaptırıldı. “Ata-

türk ve Çağı” adı ile bir belgesel tasarısı daha ortaya çıksa da gerçekleş-

medi. Öte yandan gerçekleştirilen belgesel çalışmaları ne kamuoyunu 

ne de devlet katında kimseyi memnun etmedi. Böylece 1986’da Ata-

türk filmi tartışmaları yeniden alevlendi. İstenilen düzeyde ve Ata-

türk’e yakışır bir film yapmak için dönemin Kültür Bakanı Mesut Yıl-

maz başkanlığında bir yüksek kurul ve yürütme kurulu oluşturuldu. 

3 Kasım 1988’de Ankara’da bir “Atatürk Filmi Paneli” düzenlendi. Pa-

nelde Atatürk filmi ihtiyacı, filmin içerik ve teknik özellikleri, yönet-

men, senarist ve oyuncularla ilgili öneriler finansman sorunları ve da-

ğıtım-gösterim konuları tartışıldı.
23

 Bu panelin sonucunda 15 kişiye 

 

21
 A. Haluk Ünal, “Değişen Türkiye ve Sinemamız”, Antrakt, S 34, Temmuz, 1994, s. 

9. 

22
 Erkılıç, a.g.e., s. 137; Hilmi Maktav, Türkiye Sinemasında Tarih ve Siyaset, Agora 

Kitaplığı, İstanbul, 2013, s. 35. 

23
 Erkılıç, a.g.e., s. 138. 
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senaryo teklifi götürüldü.
24

Yazımı tamamlanan senaryolar Atatürk 

Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu uzmanlarınca oluşan seçici kurula 

teslim edildi. Senaryolara ilişkin karar ancak 1991’de verilebildi.
25

 So-

nunda iki senaryo filme çekilmek üzere seçildi: Halit Refiğ “Gazi ile 

Latife” ve Refik Erduran “Metamorfoz”. Yapım aşamasına gelindiğinde 

“Metamorfoz” “Gazi ile Latife”ye göre daha kolay olduğundan önce “Me-

tamorfoz” yapıldı. Feyzi Tuna’nın yönettiği Metamorfoz’da Mahir Gün-

şıray Atatürk rolünü oynadı.
26

 Metamorfoz’un ana yapısı, Atatürk üze-

rine tez yazmak için Türkiye’ye gelen Amerikalı Türkoloji öğrencisi 

Anne’in üniversitede öğretim üyeliği yapan Ahmet tarafından gezdi-

rilmesi, bilgilendirilmesi ve araştırma yapması sırasında Atatürk’ün 

canlandırıldığı sahnelerden oluşmaktadır.
27

 Gazi ile Latife senaryosu 

ise Bakanlık yetkilileriyle yaşanan beş yıllık bir sürüncemeden sonra 

anlaşılamamasından dolayı rafa kaldırıldı.
28

 Böylece 1995 ve 1998’de 

Kültür Bakanlğı’nın iki kez yayınladığı “Gazi ile Latife” bir türlü çekim 

aşamasına gelemedi.  

Atatürk filminin Türk sinemacıları mı, yabancı sinemacılar mı çek-

meli veyahut devlet bu projenin neresinde olmalı; Atatürk’ün haya-

tına dair hangi dönemler yansıtılmalı gibi başlıklar altında tartışmala-

rın sürdüğü bu dönemde belgesel çalışmaları devam etti. 1980’li yıllar 

dönem filmleri açısından yeni bir sayfanın açılması bakımından çok 

önemlidir. Çünkü bu dönemde tarihi dönem filmleri TRT eliyle ve 

devlet desteğiyle televizyon için dizi film olarak çekilmeye başlıyordu. 

Bu dizilerin büyük çoğunluğu romanlardan uyarlandı. Kurtuluş Sa-

vaşı ve Atatürk ise “Yorgun Savaşçı” (Halit Refiğ 1978-1983) ve “Ateşten 

 

24
 Teklif götürülen kişiler Nezihe Araz, Atıf Yılmaz, Metin Erksan, Tarık Buğra, Ne-

cati Cumalı, Lütfi Akad, Recep Bilginer, Güngör Dilmen, Halit Refiğ, Refik Erduran, 

Turan Oflazoğlu, Orhan Asena, Ziya Öztan, Turgut Özakman, Ömer Kavur’dur. 

25
 Erkılıç, a.g.e., s.139. 

26
 Şengün Kılıç Hristidis, Sinemada Ulusal Tavır “Halit Refiğ Kitabı”, Türkiye İş 

Bankası Yayınları, İstanbul, 2007, s. 313. 

27
 Erkılıç, a.g.e., s. 140. 

28
 1922-1925 yılları arasındaki siyasi olayların Mustafa Kemal ve Latife Hanım arasın-

daki ilişkiyle iç içe anlatıldığı Gazi ile Latife senaryosu 1995 ve 1998 olmak üzere iki 

defa Kültür Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. Bkz., Halit Refiğ, Gazi İle Latife, 

Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998. 
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Günler” (Ziya Öztan, 1988)’de konu edilmiştir. Bu yapımlar içinde ilk 

sırada yer alan Yorgun Savaşçı ayrı bir yerde durmaktadır. Kemal Ta-

hir’in aynı adlı romanından uyarlanan film için Genelkurmay Başkanı 

Kenan Evren
29

 başta olmak üzere pek çok devlet kurumundan destek 

alınmıştır. Bu yönüyle Yorgun Savaşçı Kurtuluş Savaşı’na ilişkin dev-

let eliyle çekilecek ilk film olmasının yanı sıra tarihi film kategorisinde 

en çok konuşulan ve tartışılan film olmuştur.  

Sekiz bölüm halinde çekilen Yorgun Savaşçı, Kurtuluş Savaşı’nı 

kahramanlıklar etrafında destansı bir anlatımla değil, bir ordunun 

dramıyla ele alır. Anadolu’da yeni bir Türk devleti kurulması için olu-

şan şartları ve güç dengelerini; Mustafa Kemal’in önderliğinde aydın 

ve subayların öncülüğünde genel bir yılgınlığın direnme gücüne çev-

rilmesini Topçu Yüzbaşı Cemil’in gözünden anlatır.
30

 Film kamuo-

yunda süren uzun tartışmalardan sonra Bülent Ulusu başbakanlığı 

döneminde, TRT müdürü emekli muhabere paşası Macit Akman ta-

rafından yakıldı.
31

Filmin yakılması olayı, filmin yapımcısı olan Ömer 

Serim’in de dediği gibi “…Dünya üstünde benzeri olmayan, devletin kendi-

sinin yaptırıp kendi eliyle yaktığı bir sinema eserinin yok edilmesinin öyküsü-

dür.”32
 Atatürk’e gereken ölçüde yer verilmemesi başta olmak üzere 

birçok yanlış mesaj içerdiği gerekçesiyle filmin yakılması karşısında 

toplumun hemen her kesiminden -filme düşmanlık besleyenler bile- 

büyük tepkiler geldi. Olay ilkellik ve çağdışılık olarak yorumlanı-

yordu.
33

 

Yorgun Savaşçı’nın ikinci çevrimi 1993 yılında HBB tarafından 

Tunca Yönder yönetmenliğinde yapıldı. Bu filmden itibaren Yorgun 

Savaşçı yasağı kalkmış, TRT, HBB ile aynı saatte diziyi yayınlamıştır. 

 

29
 Film teklifinden başlayarak yapım süreci ve tartışmalarla ilgili Halit Refiğ’in kendi 

ağzından anlatımıyla bkz., Hristidis, a.g.e., s. 247-248. 

30
 Erkılıç, a.g.e., s. 119-120. 

31
 Milliyet, 17,18 Şubat 1986. 

32
 Ömer Serim, Devlet Yapar, Devlet Yakar, An Yayıncılık, İstanbul, 2003, s. 5. 

33
Atilla Dorsay, Sinema ve Çağımız II, Hil Yayın, İstanbul, 1984, s. 82-83. 
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Film bize devletin tarihle ve tarihin gündelik siyaset ve sinemayla kur-

duğu sorunlu ilişkisini göstermesi bakımından ayrı bir yerde durmak-

tadır. 

Bir diğer televizyon filmi “Ateşten Günler”dir. Film, Halide Edip’in 

Ateşten Gömlek romanının televizyon filmi olarak yeniden uyarlanmış 

halidir. 1984 yapımı filmi Ziya Öztan yönetmiş; Zuhal Olcay, Ahmet 

Levendoğlu, Can Gürzap Haluk Bilginer gibi oyuncular rol almıştır. 

Film romanına sadık kalınarak Hariciye Nezaretinde kâtip olarak ça-

lışan Peyami’nin anılarından oluşmaktadır. Dört bölüm olarak çekilen 

televizyon filminde tarihi kişilikleri ilk defa bütün canlılığıyla yansıt-

ması bakımından farklı bir yerde durmaktadır. Örneğin Enver ve Ta-

lat Paşalar, Malta sürgünleri ya da Mustafa Kemal tarihi bir karakter 

olarak yerini almıştır. Bu film aynı zamanda ileride yapılacak Atatürk 

filmlerinin de önünü açmıştır. Mustafa Kemal’i önce Yıldırım Ordu-

larından gönderdiği raporlar daha sonra İstanbul’a gelmesi ile görü-

yoruz. 

1990’lı yıllar Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile birlikte Türkiye’nin 

neoliberal politikalarla yeni bir ekonomik, sosyal ve siyasal dönüşüm 

içine girdiği dönemdir. 1990’larda açılan özel televizyonlar ve inter-

netin toplum hayatına girmesi daha önce başlayan değişimin etkisini 

arttırarak devam ettirdi. Bütün bu olumsuzluklarla beraber Türk si-

neması devlet desteği almaya başladı; yeni finans kaynakları
34

 ile ta-

nıştı.
35

 

1990’lardan itibaren dünyada ve Türkiye’de görülen sosyal, siya-

sal, ekonomik ve kültürel değişimlere paralel olarak sinemada tarihsel 

konuların ele alınmasında net kırılmalar göze çarpmaktadır. Yeni bin 

yıla yaklaştıkça geçmiş ve tarihle hesaplaşma, daha keskin uçlarda 

farklı bir boyutta ortaya çıkmıştır.
36

 İslami, Kürt azınlık ve 12 Eylül 

 

34
 Eurimas sinema fonu, festival ödülleri, reklam ve sponsorluk, TRT ve özel televiz-

yonlarda gösterim hakları karşılığında destek anlaşmaları gibi. 

35
 Nigar Pösteki, 1990 Sonrası Türk Sineması, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 2012, s. 

48. 

36
 Erkılıç, a.g.e., s. 123. 
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filmlerinin ağırlıklı olduğu bu dönemde muhalif kesimler sinemaya 

çok daha farklı bir misyon yükledi. Resmi tarihin dışına çıkmak alter-

natif tarih üretmenin başlıca yolu oldu. Öyle ki 1991 yılında Kemal 

Tahir’in aynı adlı romanından uyarlanan Kurt Kanunu, 2013 yılında 

yeniden ‘alternatif tarih’ sloganıyla TV dizisi olarak çekildi ve TRT’de 

yayınlandı. Oysa ne sinema ne de TV dizileri ile tarih yazılamayacağı 

gibi gerçeklerin saptırılması da son derece kolay olacağından toplum 

nezdinde tahmin edilemeyecek hasarlara neden olabileceği göz 

önünde bulundurulmalıdır. Yayınlandığı dönemde konu ile ilgili ola-

rak birçok yorum yapıldı. Örneğin Hasan Bülent Kahraman eleştirel 

bir yaklaşımla konuyu ele almakta ve roman sanatından aktarılmış bir 

dizinin tarih yazmak gibi bir misyon edinmesinin sakıncaları üzerinde 

durarak şöyle devam etmektedir: “Resmi tarihten çok sıkıldık ama kaş ya-

palım derken göz çıkarmayalım, bir de alternatif tarihi temizleyen bir tarihçiliğe 

ihtiyaç duymayalım.” Bu bağlamda daha önce ifade edilen devletin tarih 

tezini temsil edecek yapımların ne olduğu konusuna dair tartışmalar, 

2000’lerde özel televizyon kanallarındaki diziler için de sürdü.
37

 

90’lı yıllarda TRT televizyon dizileri yaptırmaya devam etti. Bu 

filmler içinde senaryosunu Turgut Özakman’ın yazdığı, yönetmenli-

ğini Ziya Öztan’ın yaptığı “Kurtuluş” (1994) ve “Cumhuriyet” (1998) bu-

güne kadar çekilmiş en geniş kadrolu ve en maliyetli yapımlardandır. 

“Kurtuluş” ve “Cumhuriyet”te Atatürk’ü Rutkay Aziz canlandırdı ve bu-

güne kadar da en başarılı canlandıran sanatçılardan biri oldu. Bir 

başka çalışma Can Dündar’ın “Sarı Zeybek” (1993) belgeseli oldu. Ata-

türk’ün hastalık sürecini ele alan belgesel hala okullarda ve belirli yıl-

dönümlerinde izlettirilen başlıca yapımlardan biridir.  

 

37
 Bülent Kemal Kahraman, “Diziyle Alternatif Tarih Yapmak”, Sabah, 12 Şubat 2012; 

Ayrıca Kahraman’ın diğer yazıları için Bkz., “Yine Mi Kemal Tahir”, Radikal, 14 Ocak 

2011; “Sosyal Demokratlarda Kemal Tahir Damgası”, Hürriyet, 25 Ağustos 2002. 
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2000’li yıllara küreselleşme damgasını vurmuştur. Küreselleşme 

politikaları
38

 Türkiye’de siyasi konjonktürü neoliberal, neo-muhafaza-

kar İslam yönünde değiştirmiş; tarih özellikle Cumhuriyet Tarihi 

“resmi tarih” söylemiyle sorgulanan aynı zamanda muhalif kesimlerin 

kendi bakış açılarına göre her alanda alternatifi yaratılmaya çalışılan 

bir zemine kaymıştır. Türk sineması birçok sorunu yaşamaya devam 

etmekle birlikte seyirci sayısı artmıştır. Bu artış aynı zamanda seyirci 

profilinde yaşanan değişim -özellikle genç seyircinin artması- Türk si-

nemasındaki kimi yapımları yabancı filmlerin önüne geçirmiştir. Bu 

yıllara kadar tartışılan ama bir türlü gerçekleştirilemeyen Atatürk 

filmleri ilk defa yapım aşamasına gelmiş, aynı zamanda çeşitli film ve 

dizilerde Atatürk’ün çeşitli dönemleri canlandırılmaya başlanmıştır. 

Bu yıllarda Atatürk’ü biyografik olarak ele alan üç film yapılmıştır: 

“Mustafa” (2008), “Veda” (2010) ve “Dersimiz Atatürk” (2010). Bu film-

lerin bir özelliği özel yapım şirketleri aracılığıyla çekilmesi diğer bir 

özelliği de Mustafa filmine karşı Veda ve Dersimiz Atatürk filminin alter-

natifi olarak yapılmasıdır. 

Mustafa Can Dündar’ın senaryosunu yazıp yönettiği ilk biyografik 

Atatürk filmidir. Filmde Atatürk’ü Yetkin Dikiciler canlandırdı. Yeni 

bir söylemle ortaya konulan film Atatürk’ü çocukluğundan ölümüne 

kadar insani yönleriyle ele alacağı iddiasındaydı. Kamuoyunun me-

rakla beklediği filme medya da çok büyük ilgi gösteriyordu. Filmin 

vizyona girmesi kamuoyunda bomba etkisi yarattı. Büyük tartışmala-

rın yaşandığı bu süreçte Mustafa filmi beklenilenin aksine, Atatürk’ü 

gece hayatı ve içkiden ibaret kılması, kadınlarla ilişkilerini sorunlu bir 

biçimde yansıtması, özellikle çocukluğunda okulda yediği bir tokatın 

bütün psikolojisini -neredeyse patolojik derecede- değiştiren tek se-

bep olarak göstermesi, karanlıktan acınacak derecede korkması, de-

mokratik bir devlet kurduğunu söylemesine rağmen arkadaşlarını ipe 

gönderen bir diktatör gibi acımasız bir karaktere dönüştürmesi gibi 

birtakım nedenler yüzünden çok fazla eleştiri aldı. Can Dündar da bu 

 

38
 Bkz., Levent Yaylagül, Sinema Toplum Siyaset, Dipnot Yayınları, Ankara, 2018, s. 

172-173. 
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eleştirilerin bir kısmına cevap verirken maksadını aşan birtakım cüm-

leler olduğunu kabul etmekle birlikte asla Atatürk’ü küçük düşürmek 

gibi bir niyetinin olmadığını belirtti.
39

  

Filme olan tepkilerin bir kısmı haklı olmakla birlikte bu tepkilerin 

temelde dönemin siyasi atmosferiyle doğrudan ilgili olduğu da bir 

gerçektir. 2008 yılının siyasi ortamı Ergenekon davaları ile toplumun 

önde gelen askeri ve sivil kesimlerinin -Eski Genel Kurmay Başkanı 

İlker Başbuğ, ÇYDD Başkanı Türkan Saylan gibi isimler başta olmak 

üzere- çeşitli suçlamalarla yargılamalarının başladığı, orduda bir tas-

fiye sürecinin yaşandığı kısacası toplumsal ve siyasi dengelerin altüst 

olduğu bir dönemdir. Dolayısıyla bu film Atatürkçü-demokrat kesim-

lerin mevcut siyasi iklime tepkisel yaklaştığı bir dönemde olayların 

üzerine adeta tuz biber olmuştur. Benzer ama farklı bir bakış açısıyla 

Hilmi Maktav da asıl sorunu günün siyasi koşullarına bağlamakta ve 

bugüne kadar siyasal film izlemek niyetine ‘sinemada tarih dersleri’ 

izlemenin getirdiği alışkanlığın terk edilmesinin ya da çizgilerin dışına 

çıkılmasının getirdiği hayal kırıklığının neden olduğunu öne sürmek-

tedir: “Sinema salonunu ‘sınıf’a, sinemayı ‘müfredata’a indirgeyen bu yakla-

şım yeni değildir. Kurtuluş Savaşı ve Atatürk konulu filmler daima resmi ta-

rihin aynası olmuştur.”40
 Film daha sonra mahkemeye verilmiş hatta 

AİHM’e taşınması gündeme gelmiştir. 

Mustafa filminden sonra ona bir cevap niteliği taşıyan Veda ve Der-

simiz Atatürk yapıldı (2010). Veda filmini Zülfü Livaneli yönetti. Veda, 

senaryonun ana omurgası ve anlatı yapısı bağlamında Salih Bozok’un 

anılarına dayanması itibarıyla diğer Atatürk filmlerinden farklılaş-

makta ve bir bellek anlatısı oluşturma potansiyeli ile çok farklı bir film 

olabilme şansına sahiptir.
41

 Atatürk’ün ölümüyle kendisinin de hayatta 

 

39
 “Can Dündar’ın Bu Yazıya Canı Çok Sıkılacak”, Odatv, 24.10.2008 www.odatv.com 

; Abbas Güçlü, “Mustafa, Can Dündar ve Eleştiriler”, Milliyet, 8. 11. 2008; “Can Dün-

dar’dan Mustafa Savunması”, T24, 6 Kasım 2008. www.T24.com.  

40
 Maktav, a.g.e., s. 33-34; 39-43. 

41
 Erkılıç, a.g.e., s. 143. 



 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN SİNEMAYA BAKIŞI VE 

BİYOGRAFİK OLARAK TÜRK SİNEMASINDAKİ 

TEMSİLLERİ 

361 

 

 

kalmasının bir anlamı olmayacağını düşünen Salih Bozok oğluna yaz-

dığı bir mektupla, ona olan sevgisini ve bağlılığını anlatırken aslında 

biz onun gözünden Atatürk’ü izleriz. Bu anılar aynı zamanda Ata-

türk’ün bir başkasının gözünden kurgulanması dolayısıyla sübjektiflik 

taşımakta filme özgün bir hava vermektedir. Filmde özellikle Mustafa 

Kemal ve annesi arasındaki ilişki çarpıcı bir şekilde yansıtılmakta; an-

nesine olan bağlılığı her fırsatta dile getirilmektedir. Yine Atatürk’ün 

ileri görüşlülüğü ve kararlılığı çeşitli olaylar ile vurgulanmıştır. Ancak 

senaryodaki tüm olaylar hayal dünyamızı genişletecek yeni ve özgün 

bir yorum getirecek biçimde değildir. Bilindik anılar, bilindik sırada 

bilindik cümleler ve bilindik sahnelerle tekrar edilmiştir. Böylece süb-

jektif olarak bakabilme şansı ortadan kalkan film, bilindik çerçevenin 

dışına çıkamamış sonuç olarak çok az bir kesim tarafından beğenilmiş-

tir.
42

 

Veda filminden sonra vizyona Dersimiz Atatürk girdi (2010). Filmin 

senaryosunu Turgut Özakman yazdı
43

, yönetmenliğini Hamdi Alkan 

yaptı. Film, ilkokul öğrencisi Mert’in tarihçi dedesinin anlatımıyla Ata-

türk’ün yaşamını, Kurtuluş Savaşı’ndan Cumhuriyet’e giden sürecini 

ele almaktadır. Mevcut siyasi konjonktüre karşı çıkmak gibi bir amacı 

bulunan bu film de, senaryonun bir tarihçi tarafından -Turgut Özak-

man- yazılması dolayısıyla tarihçiler arasında gerçeklik tartışmalarına 

neden oldu.
44

 Eleştirmenler ise Atatürk’ü ulvileştirdiği, çevresinden 

soyut bir şekilde yansıttığı, makyajın çok abartılı olduğu, aynı za-

manda savaş alanı görüntülerinin -işin kolayına kaçarak- internetten 

 

42
 Örneğin Mustafa filmini eleştiren Ülkü Adatepe Atatürk’ün Zülfü Livaneli’nin an-

lattığı gibi biri olduğunu ve çok beğendiğini belirtmiştir. Bkz. “Ülkü Adatepe: İşte 

Gerçek Mustafa Kemal Bu!”, 26.02.2010. www.haber7.com ; Filmi NTV Tarih’te de-

ğerlendiren Ahmet Kuyaş, Necdet Sakaoğlu ve Derya Tulga filmde tespit ettikleri 

maddi hatalarla ilgili olarak “Tarihi Gerçeklere Veda” başlığıyla bir yazı yazdı. Ayrın-

tılı bilgi için Bkz., NTV Tarih, Mart, 2010. 

43
Özakman filmin gerçekleri yansıttığını iddia etmektedir. “Dersimiz Atatürk Gerçek-

leri Anlatıyor”, Cumhuriyet, 16 Mart 2010. 

44
 Turgut Özakman, Ahmet Kuyaş, Necdet Sakaoğlu ve Derya Tulga arasında yaşanan 

polemiğin ayrıntıları için Bkz., NTV Tarih, Nisan 2010 ; Hürriyet, “Dersimiz Ata-

türk’de Tarihten Sınıfta Kaldı” 1.04.2010; www.medyafaresi.com, www.gazeteci-

ler.com. 
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de bulabileceğiniz panoramik görüntülerden seçilmiş olması gibi bir-

çok nedenden dolayı filmi başarısız buldu. Filmle ilgili olarak Levent 

Yaylagül toplumdaki kamplaşmaya ve duyarsızlaşmaya dikkat çek-

mektedir: “İki film de Türkiye’de belli bir tip duyarlılığın sinema diline yan-

sımış halleridir. Her iki filmde de Atatürk’ü topluma yeniden sevdirme çabası 

bariz bir şekilde göze çarpmaktadır. Ancak film (Dersimiz Atatürk) beklenen 

etkiyi yaratmamıştır. Bu toplumun duyarsızlaşması ile ilgilidir. Çünkü Tür-

kiye’de sosyal ve siyasal gündem çok yoğun yaşanmakta ve hızla değişmektedir. 

Herhangi bir konu üzerinde soğukkanlılıkla ve derinlemesine düşünmeye ne 

imkân ne de “ihtiyaç” vardır.”45
 

2000’li yıllarda üç biyografik yapımla Türk sinemasında yer alan 

Atatürk, Türk sinema ve televizyonlarında daha çok sayıda canlandı-

rılmaya başladı. İlk olarak söyleyebileceğimiz Nihat Sırı Örkın’ın ese-

rinden sinemaya uyarlanan “Abdülhamit Düşerken”dir (2002). Filmde 

Serdar Orçin Kolağası Mustafa Kemal’i canlandırdı. Daha sonra Ali 

Ülvi Hünkâr “Kırık Kanatlar” dizisinde Atatürk’ü canlandırdı (2005). 

“Emret Komutanım” adlı televizyon dizisinde Arda Kural, “Son Osmanlı 

Yandım Ali” (2007) de Atatürk’ün İstanbul günlerini Alican Yücesoy 

canlandırdı. Yücesoy, Turgut Özakman tarafından Ata’ya en çok ben-

zetilen oyuncu oldu. 2012’de tarihi yapımların ve filmlerin sayısı arttı. 

Bu yapımlardan “Çanakkale 1915”de (2012) İlker Kızmaz Atatürk’ü 

canlandırdı. TRT 2012 yılında iki diziye birden imza attı. İkisi de Ke-

mal Tahir uyarlaması olan bu dizilerin ortak özelliği Cumhuriyet’i ku-

ran kadro içindeki muhalif kanat ve bu kanatla yaşanan siyasi hesap-

laşmanın su yüzüne çıkarılmasıydı. Dizilerden biri “Yol Ayrımı” diğeri 

“Kurt Kanunu”dur. Yasin Uslu’nun yönettiği Yol Ayrımı’nda Atatürk’ü 

Yavuz Sepetçi canlandırdı. 

SONUÇ 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, sine-

manın önemini kavrayan bir liderdir. Bu yüzden yaşadığı dönemde 

Türk sinemasını desteklemiş, üzerine düşeni yapacağını her fırsatta 

 

45
 Ayrıntılı bilgi için Bkz.,Yaylagül, a.g.e., s. 173-174, 174-183. 
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ifade etmiştir. Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren Türk sinema-

sında Kurtuluş Savaşı filmleri tarihi film kategorisinde yer almasına 

rağmen Atatürk, ne yaşadığı dönemde ne de sonraki uzun yıllar bo-

yunca Türk sinemasının gündemine gelmemiştir.  

Türk sinemasının Atatürk’e ilgisi çok geç bir zamanda ve siyasi 

konjonktüre bağlı olarak başlamıştır. Devletin bir taraftan Atatürk’ü 

tabu haline getiren yaklaşımı diğer yanda onu sinemaya yansıtma is-

teği Atatürk filmi meselesini karmaşaya ve çözümsüzlüğe sürüklemiş-

tir. Böylece Atatürk’ün sinemadaki hikâyesi sinemacılar için ‘ağır’ ve 

‘ürkütücü’ hale gelmiş, uzun yıllar canlandırılması dahi düşünüleme-

miştir. Atatürk’ün canlandırılması söz konusu olduğunda ise mutlak 

benzerinin seçilmesi, üzerinde sıkı sıkıya uyulan bir kural olmuştur. 

Hatta bu kural filmin içeriğinin neredeyse önüne geçmiştir. Bu süreci 

incelemek bile sinema, toplum ve siyaset arasındaki grift ilişkiyi ortaya 

koymak açısından önemlidir. 

2000’li yıllarda Atatürk biyografik yapımları yeniden gündeme 

gelmiştir. Ortaya çıkan çalışmalar özel yapım şirketlerince gerçekleşti-

rilmiştir. Filmler kamuoyunda çokça tartışılmış fakat genel anlamda 

ne eleştirmenler ne tarihçiler ne de izleyiciler açısından başarılı bulun-

mamıştır. Filmler, Atatürk üzerinde derinlemesine düşünülmeden 

daha çok bilindik olayların bilindik cümlelerle kronolojik olarak tek-

rarından ibaret kalmıştır. Bu pragmatik yaklaşımda Atatürk’ü yorum-

lama ve gerçekçi bir bakış açısı söz konu değildir… Derinlik ve yorum 

olmayınca da izleyiciye çekici gelmemekte ve beklenen ilgiyi görme-

mektedir. Şimdiye kadar ortaya konan yapımlarda Atatürk duygusuz, 

cansız ve bizden çok uzak bir karakterden öteye geçememiştir. Oysa 

2000’li yıllarda genç sinema izleyicisinin Türk filmlerine gösterdiği ilgi 

göz önünde tutulursa onları Atatürk hakkında düşünmeye ve düşün-

dürmeye iten farklı yönlerini keşfettiren filmler yapmanın ne kadar 

önemli bir mesele olduğu daha iyi anlaşılacaktır. 
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