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ÖZET 

Sinemamızın başlangıcından itibaren birçok filmde Kurtuluş Sa-

vaşı farklı bakış açılarıyla ele alınmasına rağmen yakın zamana kadar 

doğrudan Atatürk’ü anlatan film çekilmemiştir. Kurtuluş Savaşı ko-

nulu filmlerin bazı sahnelerinde Atatürk’e yer verilerek gerçek görün-

tüleri kullanılmış ancak Atatürk’ün bir aktör tarafından canlandırıl-

ması düşüncesi söz konusu olmamıştır. 2000’li yılların başında ülke-

mizde yaşanmaya başlayan sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal, ideolo-

jik v.b. değişim ve gelişim birçok konudaki bakış açılarını değiştirmiş, 

bazı konuların yeniden ele alınıp değerlendirilmesini, yeniden tanım-

lanmasını ve anlatılmasını zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda, 2000’li yıl-

lara gelindiğinde çekilen bazı tarihi konulu filmlerde ilk defa, bir 

oyuncu tarafından canlandırılan çok kısa Atatürk görüntülerine yer 

verilmesi, zamanla Atatürk’ün hayatını konu alan filmlerin çekilmesini 

gündeme getirmiştir. Bu doğrultuda çekilen “Dersimiz Atatürk” filmi, 

Türk sinemasında doğrudan doğruya Atatürk’ün yaşamını -ya da ya-

şamından belirli bir kesiti- ele alan az sayıda filmden biridir. Tarihçi 

bir dedenin, torununa ve torununun arkadaşlarına tarihi sıkıcı bir 

geçmiş olarak değil fantastik bir dünyanın parçası olarak yansıtmasını 

anlatan film, Atatürk’ün çocukluğunu, okul hayatını ve askerlik kari-

yerini mümkün oldukça gerçekçi bir biçimde ortaya koymaktadır. 
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Atatürk’ün sinemadaki anlatımı, diğer anlatım araçlarıyla anlatıl-

masından büyük farklılıklar taşımaktadır. Dersimiz Atatürk, bu farklı-

lığın yansıtılmasının yanı sıra Atatürk’ün anlatılışının arka planındaki 

farklı söylem biçimini de son derece belirgin şekilde ortaya koymakta-

dır.  

Bu çalışmada; “Dersimiz Atatürk” filmi bağlamında, Atatürk’ün 

askeri ve siyasi yönlerini ön plana çıkararak anlatan genel yaklaşımı o 

dönemin olaylarına ve kişilerine yönelik tarihsel bir bakış açısıyla yan-

sıtma, filmin sinematografik niteliğini ortaya koymanın yanı sıra gün-

deme taşıdığı konu ve içeriği, tarihsel bağlamında ele alarak toplumsal 

bir çerçeveye oturtma hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, betimsel bir 

araştırma olan ve genel tarama modeli ile hazırlanan çalışmamızda; 

senaryosunu Turgut Özakman’ın yazdığı, yönetmenliğini Hamdi Al-

kan’ın üstlendiği 2010 yapımı “Dersimiz Atatürk” isimli film A. Teun 

van Dijk’ın geliştirdiği eleştirel söylem çözümlemesi yöntemi ile ince-

lenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dersimiz Atatürk, Sinemada Atatürk, Atatürk 

Filmleri, Söylem, Atatürk’ün Anlatımı.  



 ATATÜRK’ÜN SİNEMADA ANLATIMI: “DERSİMİZ 

ATATÜRK” FİLMİ 

1323 

 

THE EXPRESSION OF ATATURK IN CINEMA: “DERSİMİZ: 

ATATÜRK” 

ABSTRACT 

Although the War of Independence has been addressed from va-

rious perspectives in many films since the beginning of our cinema, 

there has not been a direct film about Atatürk until recently. The real 

images of Atatürk were used in some scenes of the films about the War 

of Independence, but the idea of the portrayal of Atatürk by an actor 

was not in question. Social, economic, cultural, political, ideological, 

etc. change and development which started to take place in our co-

untry at the beginning of the 2000s changed the perspectives in many 

subjects and necessitated to re-evaluate, re-define and re-explain some 

subjects. In this context, for the first time in some historical films shot 

in the 2000s, the introduction of very short videos of Atatürk portra-

yed by an actor brought about shooting films about his life. "Dersimiz: 

Atatürk" ("Atatürk is Our Lesson"), directed in this scope, is one of the 

few films that directly center on Atatürk's life - or a certain section of 

his life - in Turkish cinema. The film centers around a historian grand-

father reflecting history to his grandson and his classmates as a part of 

a fantastic world, not as a boring past, revealing Atatürk's childhood, 

school life and military career as realistically as possible. 

The portrayal of Atatürk in cinema bears great differences from 

his narration through other means of expression. In addition to ref-

lecting this difference, the movie reveals the distinctive form of disco-

urse in the background of Atatürk's portrayal.  

In this study; within the context of "Dersimiz: Atatürk", it is aimed 

to reflect the general approach that emphasizes the military and poli-

tical aspects of Atatürk to the events and people of that period with a 

historical point of view, to reveal the cinematographic quality of the 

film, and to put the topic and content it brings up into a social fra-

mework within the historical context. In this respect, in our descrip-

tive study carried out with the general screening model, the 2010 film 
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"Dersimiz: Atatürk" written by Turgut Özakman and directed by 

Hamdi Alkan was analyzed with the critical discourse analysis method 

developed by A. Teun van Dijk. 

Keywors: Atatürk is Our Lesson, Atatürk in Cinema, Atatürk 

Films, Discourse, Atatürk's Expression.  
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GİRİŞ 

Yüz yılı aşkın bir geçmişe sahip olan sinemamızın tarihi tema bağ-

lamında en fazla değinilen konularından biri hiç şüphesiz Kurtuluş 

Savaşı’dır. Birçok filmde Kurtuluş Savaşı farklı bakış açılarıyla ele alın-

masına rağmen Kurtuluş Savaşı’nın önderi ve ülkemizin kurucusu 

Atatürk’ü doğrudan anlatan film yok denecek kadar azdır. Kurtuluş 

Savaşı temalı bazı filmlerde Atatürk’e ait gerçek görüntüler kullanıl-

mış, bazı filmlerde Atatürk’e göndermeler yapılmış, bazılarında ise 

Atatürk’ün görüntülenmesinden kaçınılan Atatürklü sahneler oluştu-

rulmuştur. Atatürk’ün bir aktör tarafından canlandırılması suretiyle 

doğrudan doğruya Atatürk’ü anlatan bir filmin çekimi sinemamızda 

yakın zamana kadar söz konusu olmamıştır.  

Ülkemizde 2000’li yılların başında yaşanmaya başlayan sosyal, 

ekonomik, kültürel, siyasal, ideolojik v.b. değişim ve gelişim birçok ko-

nudaki bakış açılarını değiştirmiş, bazı konuların yeniden ele alınıp 

değerlendirilmesini, yeniden tanımlanmasını ve anlatılmasını zorunlu 

kılmıştır. Bu bağlamda, 90’lı yılların sonlarından itibaren çekilen bazı 

tarihi konulu filmlerde ilk defa, bir oyuncu tarafından canlandırılan 

çok kısa Atatürk görüntülerine yer verilmesi, zaman içinde Atatürk’ün 

hayatını konu alan filmlerin çekilmesini gündeme getirmiştir (Yayla-

gül, 2018:173). Bu doğrultuda çekilen “Dersimiz Atatürk” filmi, Türk 

sinemasında doğrudan doğruya Atatürk’ün yaşamını -ya da yaşamın-

dan belirli bir kesiti- ele alan az sayıda filmden biridir. Tarihçi bir de-

denin, torununa ve torununun arkadaşlarına tarihi sıkıcı bir geçmiş 

olarak değil fantastik bir dünyanın parçası olarak yansıtmasını anlatan 

film, Atatürk’ün çocukluğunu, okul hayatını ve askerlik kariyerini 

mümkün oldukça gerçekçi bir biçimde ortaya koyma gayretiyle çekil-

miş bir filmdir. 

Senaryosunu Turgut Özakman’ın yazdığı 2010 yapımı filmi, 

Hamdi Alkan yönetmiştir. Birol Güven ve Serkan Balbal’ın yapımcılı-

ğını üstlendiği filmde Halit Ergenç, Çetin Tekindor, Doğa Rutkay, Ba-

tuhan Karacakaya, Miray Daner, Canan Hoşgör, Nilgün Kasapba-

şoğlu, Şahin Sekman, Tolga Savacı, Münire Apaydın gibi oyuncular 
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rol almıştır. Filmin müziklerini Aydın Sarman ve Burcu Güven, gö-

rüntü yönetmenliğini Ferhat Öçmen, sanat yönetmenliğini ise Dilek 

Pınarcı Başak yapmıştır. 

Çocuklara ve gençlere Atatürk’ü en doğru, en yalın ve en seyre 

değer şekliyle anlatmayı amaçlayan film, ilkokul 5. sınıfta okuyan bir 

grup çocuğa öğretmenleri tarafından, Atatürk’ü daha iyi anlamaları 

için bir ödev verilmesiyle başlar. Öğretmenin verdiği bu ödev onlar 

için Atatürk’ün yaşamına ve ülkenin kurtuluş, Türkiye Cumhuri-

yeti’nin kuruluş öyküsüne yapılacak uzun ve öğretici bir yolculuk ni-

teliği taşımaktadır. Bu yolculukta onlara önderlik edecek olan kişi ço-

cuklardan biri olan Mert’in ödüllü tarihçi dedesidir. Mert’in dedesi bir 

tarihçi olarak diğer tarihçilerden çok farklıdır. O, tarihi sıkıcı bir geç-

miş olarak anlatmaktan ziyade sevdirerek ve yaşatarak anlatmayı ter-

cih eden adeta fantastik bir dünyanın tarihçisidir. Verilen ödev doğ-

rultusunda torunu Mert’in ricasıyla çocuklara Mustafa Kemal’in ço-

cukluğunu, okul hayatını ve askerlik kariyerini anlatır. Onları Kurtu-

luş Savaşı’nın en önemli cephelerine götürür, dünyada eşi görülme-

miş bir fedakârlık ve direniş gösteren Türk milletinin eşsiz kahraman-

larıyla tanıştırır. Cumhuriyetin kuruluşuyla yoktan var edilen ülkenin 

emeklerini ve Atatürk’ün hayran olunası insani özelliklerini bazen 

canlandırmalar, bazen tarihi görüntü ve fotoğraflar bazen de anlatıma 

yönelik çekilmiş özel videolar yoluyla öğretir. Çocuklar, kendilerine 

verilen ödev ve Mert’in dedesinin farklı anlatımı sayesinde Atatürk’ün 

hiç bilinmeyen ya da az bilinen birçok şeyini öğrenip onu eskisinden 

çok daha iyi ve fazla tanıma imkânı bulurlar.  

Filmde, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatıp Türkiye Cumhuri-

yeti’ni kurmasından ölümüne kadarki süreç parçalar halinde ortaya 

konulmuştur. Genel bir şekilde ifade etmek gerekirse; Atatürk’ün 

Samsun’a çıkışı, TBMM’nin açılışı, Kurtuluş mücadelesinde söz ko-

nusu olan muharebeler, Cumhuriyetin ilanı gibi tarihi olayların yanı 

sıra Atatürk’ün kişiliğine, insani özelliklerine ve çocukluğundan itiba-

ren ölümüne kadarki özel yaşamına dair olaylara en son da cenaze 

törenine yer verilmiştir (Özakman 2013). 
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“Atatürk’ün Sinemada Anlatımı: Dersimiz Atatürk” başlıklı bu ça-

lışmada; “Dersimiz Atatürk” filmi bağlamında, Atatürk’ün askeri ve si-

yasi yönlerini öne çıkararak anlatan genel yaklaşımın o dönemin olay-

larına ve kişilerine yönelik tarihsel bir bakış açısıyla yansıtılması amaç-

lanmıştır. Bu doğrultuda, betimsel bir araştırma olan ve genel tarama 

modeli ile hazırlanan çalışmada; “Dersimiz Atatürk” isimli film A. 

Teun van Dijk’ın geliştirdiği eleştirel söylem çözümlemesi yöntemi ile 

incelenmiştir. Filmin sinematografik niteliğini ortaya koymanın yanı 

sıra gündeme taşıdığı konu ve içerik, tarihsel bağlamında ele alınmaya 

gayret edilmiştir. 

Atatürk’ün Sinemada Anlatımı ve Dersimiz Atatürk Filmi 

Kişilerin yaşamöyküsünü konu alan biyografik filmlerde, ele alı-

nan hayat hikâyesini sinemaya aktarma esnasında genelde iki farklı 

yol izlenir. Bunlardan birincisi; resmi tarih anlatıcılığının kalıplarına 

uyarak büyük işler başaran, her alanda çok başarılı, zaaflarından arın-

mış bir kişi olarak epik bir üslupla efsaneleştirerek sunmaktır. İkinci 

yol ise; resmi tarih anlayışından farklı olarak, arşivlerden, elyazmala-

rından, kişinin özel eşyalarından, onun tanınmayan çevresine kadar 

geniş bir araştırma çerçevesinden yararlanarak elde edilen bilgilerle 

kişinin gerçekçi bir sunumdur (Uzdu, 2018:532). Bu ikinci yöntemde 

ele alınan kişi, yalnızca başarılı ve örnek yönleriyle değil; insanî nite-

likleriyle, gündelik hayatıyla, acıları, sevinçleri, mutlulukları, ihtiyaç-

ları ve zaaflarıyla ele alınır. Bütün bunlara ek olarak yaşadığı dönemin 

sosyal, kültürel, iktisadi ve siyasi koşulları da perdeye yansıtılarak ki-

şinin tarihsel ve toplumsal varlığının belirli bir çerçeveye oturtulması 

amaçlanır. 

Sinemada kişilerin yaşamlarını belirli yönleri ön plana çıkararak 

kurgulayıp anlatmak sıkça başvurulan yollardan biridir. Bu yaklaşım 

çoğunlukla egemen ideolojinin söylemlerini ve toplumsal normları 

yayma ya da güçlendirme amacına hizmet eder. Çünkü yaşam öyküsü 

anlatılan kişiyle ilgili tarafsız bir tutum sergilenmiş gibi görünse de 

olayların ele alınış ve ifade ediliş biçimi egemen ideoloji ve kabul gör-

müş toplumsal normlar çerçevesindedir. Bu yüzden özellikle tanınmış 
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ve toplumda efsaneleşmiş bir karşılığı olan kişilerin yaşam öykülerinin 

sinemaya aktarılması, o kişilerin ve yaşadıklarının değer kaybına uğ-

raması endişesini gündeme getirir. Bunun en temel sebebi, toplumsal 

bellekte efsaneleştirilip yüceleştirilmiş kişinin zaafları olan, sahici biri 

olarak resmedilmesi sonucunda toplum nazarında sıradanlaşma ihti-

malidir. 

Atatürk’ün yakın zamana kadar sinemamızda herhangi bir filme 

konu edilmemesi büyük olasılıkla Atatürk’e yönelik bu tabusal bakış 

açısının bir sonucudur. Zira Kurtuluş savaşı konulu hemen hemen her 

filmde Atatürk anılmış, Atatürk’ün varlığı hissettirilmiş, yaptıkları ve 

hizmetleri ifade edilip gösterilmiş ancak hiçbir filmde bir karakter ola-

rak yer alması söz konusu olmamıştır. Kurtuluş Savaşı konulu film-

lerde çoğunlukla kurtuluş mücadelesinin başlaması, dağınık haldeki 

direnişçi grupların bir araya toparlanması, düzenli ordunun kurul-

ması, düşmanın yenilerek yurttan kovulması şeklinde ilerleyen klişe-

leşmiş aksiyon içerisinde Atatürk’ün varlığı belge filmlerden alınmış 

görüntülerle ortaya konulmuştur (Şener, 1970:80).  

Atatürk’ün sinemada bir oyuncu tarafından canlandırılması kısa 

süreli görüntüler halinde olsa da 90’lı yılların sonunda yaygınlaşmaya 

başlamıştır. Kurtuluş Savaşı temalı filmlerde uygulanan bu durum, 

2000’li yıllarda Atatürk konulu filmlerin çekilmesi düşüncesine altyapı 

oluşturmuştur. Önceki yıllarda Atatürk filmi çekme bağlamındaki en 

ciddi düşünce yönetmen Metin Erksan tarafından ortaya atılmıştır. 

Metin Erksan, devletin herhangi bir şekilde müdahale etmeyeceği ta-

rihsel bir Atatürk filmiyle, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde 

Atatürk’ün gündeme getirilebileceğini düşünmektedir. 60’lı yıllarda 

başlayan bu doğrultudaki düşüncelerini 1988’de düzenlenen “Atatürk 

Filmi” isimli bir paneldeki konuşmasında ifade ettikten sonra “Atatürk 

Filmi” isimli kitabında ortaya koyan Erksan, gündeme getirdiği bu dü-

şünce kapsamında çekilecek bir Atatürk konulu filmin yapım öncesi 

aşamasında ciddi ve uzun bir hazırlık çalışması gerektiğini vurgulamış, 

zorluklarını anlatmıştır (Yaylagül, 2018:171-Kayalı, 2004:49). 
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“Atatürk filmi, insanların Atatürk’ü özgürce hayal etme, sevme, düşünme, 

öğrenme, bilme, kavrama yeteneklerini sınırlayacak, Atatürk hakkında efsane 

üretme, söylence yaratma güçlerini ve haklarını olumsuz yönde etkileyecek-

tir” diyen ve herkesin içine sinecek nitelikte bir Atatürk filminin çekil-

mesini mümkün görmeyen Erksan, insanların belleğindeki Atatürk 

imajının sarsılabileceği, Atatürk’ün sıradanlaşıp efsanevi kişiliğinin 

yok olabileceği düşüncesiyle bu tür bir filmin yapılmaması gerektiğini 

ileri sürmüştür (Erksan, 1989:18).  

Sonradan bu düşünceleri değişen Metin Erksan, Atatürk filminin, 

Atatürk’ün devrimci ve çağdaş bir düşünceyle kurduğu Türkiye Cum-

huriyeti’nde, durağan bir olguya dönüşüp yozlaşmaya başlayan Ata-

türk ilkelerinin, devingen bir nitelik kazanmasını sağlayacağı için çe-

kilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ancak böylesi bir film çekilecekse de 

yabancı sinemacıların Atatürk’e daha nesnel yaklaşabilme avantajı ve 

her açıdan ileri düzeydeki Amerikan sineması gibi gelişmiş bir sinema 

anlayışının imkânlarından yararlanarak çekilmesi gerektiği düşünce-

sindedir (Erksan, 1989:33). 

Atatürk’ün sinemadaki anlatımı, diğer anlatım araçlarıyla ifade bi-

çiminde büyük farklılıklar taşımaktadır. Çünkü sinematografik anla-

tım, diğer tüm anlatım araçlarından daha etkili ve daha zengin bir 

ifade tarzına sahiptir. Bu yüzden özellikle çocuklara ve gençlere yöne-

lik Atatürk’ü kapsayan bir anlatım, etkileyiciliğin ötesinde dikkat çe-

kici bir farklılığı da ortaya koymaktadır. Dersimiz Atatürk, bu farklılı-

ğın yansıtılmasının yanı sıra Atatürk’ün anlatılışının arka planındaki 

farklı söylem biçimini de bariz şekilde ifade etmektedir. Hedef kitlesi 

özellikle çocuklar ve gençler olarak belirlenen Dersimiz Atatürk’te ka-

nıtlar ve belgeler yapımın temel omurgasını oluştururken; sinemanın 

tüm imkânlarından yararlanılarak yaratılan masalsı ve büyülü anlatım 

dili ise filmin ruhunu ortaya çıkarmaktadır. 

Dersimiz Atatürk, yüzeysel bir biçimde ele alındığında 2008 yı-

lında gösterimi yapılan “Mustafa” isimli belgesel filme cevap niteli-

ğinde çekilmiş izlenimi vermektedir. Ayrıca 2010 yılının başlarında 
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vizyona giren ve Atatürk’ü, Atatürk’ün yaşamında önemli bir yere sa-

hip olan Salih Bozok’un perspektifinden anlatan “Veda” isimli filmi 

tamamlamayı hedefleyen bir anlayış sergilemektedir. Genel olarak ço-

cuklara ve gençlere Atatürk’ü doğru anlatma amacıyla çekilen ve buna 

uygun nitelikte didaktik bir dile sahip olan filmde, çok sayıda görüntü 

ve diyalog aracılığıyla söz konusu filmlerdeki Atatürk anlatımına cevap 

yetiştirilmekte ya da yarım/hatalı olan bilgiler tamamlanmaktadır. 

Dersimiz Atatürk’ün en dikkat çekici yönlerinden biri, filmin hem 

kurmaca hem de belgesel nitelikli bir film olmasıdır. Filmin fabulası 

(öykü), öğretmenleri tarafından Atatürk’le ilgili bir ödev hazırlamak 

üzere görevlendirilen bir grup ilkokul öğrencisinin, tarihçi bir dede-

den Atatürk’ü dinlemesi üzerine kuruludur. Dedenin, belgeler ve ka-

nıtlar yardımıyla Atatürk’ü anlatması, “syuzhet”nin (söylem) belgesel 

havasına bürünmesini sağlamaktadır. Şüphesiz bu durumun ortaya 

çıkmasında filmin tamamına hâkim olan didaktik dilin de etkisi bü-

yüktür. Söylemin öyküyü etkili ve ilgi çekici kılması için farklı yöntem-

ler uygulanır. Bu anlamda Dersimiz Atatürk’te de kurmaca ve belgesel 

anlatım iç içe kullanılarak didaktik içerikli bir konunun ele alındığı 

öykü ilgi çekilecek biçime sokulmaya çalışılmıştır. Ancak bu noktada 

önemli bir sorun ortaya çıkmakta, filme belgesel atmosferi veren tüm 

unsurlar, kurmaca öykünün inandırıcılığının ve etkisinin azalmasına 

sebep olmaktadır. 

Filmin anlatımında dikkat çekici özelliklerden biri de söylemi bel-

geselleştiren unsurlardan biri olan projeksiyon sistemi aracılığıyla 

alanlarında tanınmış kişilerin filme dahil olarak Atatürk’ü anlatmala-

rıdır. Turgut Özakman, Uğur Dündar, Müjdat Gezen, Muzaffer İzgü 

gibi ünlü isimler, öykünün ilerleyişine göre projeksiyon sistemiyle de-

denin Atatürk’ü anlatımına katkı sağlayacak bilgiler vermek üzere fil-

min içine sokulmuş bu yolla etkileşimli bir atmosfer yaratılmıştır. Ço-

cuklar, projeksiyon sistemiyle bilgi aktaran ünlülere teşekkür edip so-

rular sorabilmekte, neredeyse karşılıklı olarak konuşabilmektedir. Söz 

konusu sahnelerin filme etkileşim kazandırmak dışında önemli bir iş-

levi de, seyirciyi film öyküsünün gerçekliğinden koparacak biçimde 
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yabancılaştırma niteliği yaratmasıdır. Bu sayede seyirci, filmi seyreder-

ken öykünün içine girip kendisini katarsise götürecek özdeşleşmeyi 

yaşama yerine kendisine sunulanları akıl ve mantık süzgecinden geçi-

rebilecek bir gözlemci konumunda tutulmaya çalışılmıştır. Bir başka 

ifadeyle; Atatürk ile ilgili seyirciye anlatılanların filmin hedeflediği 

“öğreticilik” bakış açısına uygun şekilde algılanması sağlanmaya çalı-

şılmıştır. 

Filmde öykünün önemli kahramanlarından biri durumundaki 

“Dede”nin işlevi de üzerinde durulması gereken noktalardan birini 

oluşturmaktadır. Zira Atatürk’ün anlatılmasına aracılık eden dede, ge-

nel anlamda sinemada kullanılan anlatıcılardan farklı niteliğe sahiptir. 

Dede, varlığıyla aksiyonun parçası değildir. Anlattıkları bir yandan ak-

siyonun ilerleyişine katkı sağlarken diğer yandan öğretici bilgiler içer-

mektedir. Bu bağlamda Dede, sinemadaki anlatıcıdan ziyade anlatıma 

aracılık etme işlevine sahiptir. 

Dersimiz Atatürk’ün anlatı biçimini belirleyen en önemli unsurun 

çocuklara ve gençlere Atatürk’ü öğretmek olduğunu söylemek müm-

kündür. Bu durum, yalnızca çocukların algılama ve anlama düzeyine 

hitap eden bir Atatürk portresi ortaya çıkarmaktadır. İnsani yönleri 

olan, sempatik, buna rağmen ulvileştirilmiş bir Atatürk resmedilmiş-

tir. Çocukları seven ve çocuklar tarafından sevilmeyi hak eden Ata-

türk’ün cesur bir kahraman, her anlamda başarılı bir devlet adamı ola-

rak yansıtılmasının yanı sıra çocuklara verdiği değerin ön plana çıka-

rılması da ayrı önem taşımaktadır. 

Atatürk, çocukları her zaman önemsemiş, her şartta geleceğin te-

minatı olarak gördüğü çocuklara ilgi göstererek çeşitli imkânlar su-

nulmasına ön ayak olmuştur. Atatürk’e göre çocuklar vatan kadar se-

vilmesi gereken, milli çıkarları ve hakları gözetir gibi gözetilip korun-

ması gereken varlıklardır. Bu yüzden cephedeyken bile çocuklarla ya-

kından ilgilenip onlar için neler yapılabileceği üzerine düşünmüştür 

(Sönmez, 2004:2). Filmde de bu yönü ön plana çıkarılmış, çocukları 

ne kadar önemsediği, bu konuda sahip olduğu düşünceler ve taşıdığı 

hassasiyet belirgin şekilde vurgulanmıştır. 
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Filmin anlatımında kurmaca ve belgesel unsurların iç içe kullanıl-

ması, filmin bir yandan öğretici nitelik taşımasını sağlarken diğer yan-

dan da tarih anlatan sıkıcı bir belgesel tadının ortaya çıkmasına engel 

olmuştur. Teknik olarak birtakım aksaklıklara sebep olan bu tercih, 

filmin anlatımıyla bağlantılı amacına büyük katkı sağlamaktadır. Kur-

maca kısımlarda özellikle oyunculuk ve diyaloglarda gözlemlenen 

abartı, hata ve benzer eksiklik ya da sorunların ortaya çıkması da bel-

geselleştirme gayretinin ve filme yüklenmeye çalışılan didaktik dilin 

doğal bir sonucudur. Söz konusu durumun bir başka dikkate değer 

sonucu da gerek kurmaca gerekse belgesel sahnelerde tarihi kaynak-

lara sıkı sıkıya bağlı kalınması ve bunun sıklıkla yansıtılmasıdır. Diya-

loglarda bile görülebilen bu durum hem Atatürk'le ilgili az bilinen bil-

gilerin ortaya çıkmasını hem de bunlara yönelik güven duygusunun 

oluşmasını sağlamaktadır. 

Atatürk, dünya tarihinde nadir karşılaşılan devlet ve siyaset adamı 

aynı zamanda eşsiz bir askerdir. Onun sahip olduğu bu özellikler hiç 

şüphesiz edinmiş olduğu birikimden kaynaklanmaktadır. Çok iyi bir 

araştırmacı ve okuyucu olması, yaşadığı döneme hatta günümüze bile 

hitap edecek nitelikte bir donanım sağlamıştır. Henüz öğrencilik yıl-

larından itibaren okuduğu kitaplar ve etkilendiği düşünürlerden kay-

naklanan fikir dünyası, sonraki yıllarda kurduğu yeni devletin yöne-

tim biçimini ve sosyal hayatını da şekillendirmiştir. Bu bağlamda oku-

duğu kitaplardan O’nu en çok etkileyen olgu, yeni dünyada şekillenen 

yönetim biçimlerinden biri ve yeni bir rejim olan Cumhuriyet fikridir. 

Yeni kuracağı Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim şeklinin Cumhuriyet 

olacağını daha milli mücadeleden önce benimsemiş olduğu okuduğu 

kitaplarda Cumhuriyet ile ilgili kısımların çok dikkatle okumasından 

ve işaretlemesinden anlaşılmaktadır (Eroğlu, 2001:291). Aynı durum, 

hukuktan ekonomiye, aile düzeninden kadının konumuna kadar yeni 

cumhuriyetin sosyal hayatına yönelik tüm olgular için de geçerlidir. 

Dersimiz Atatürk filminde Atatürk’ün sadece askeri dehası ve bu doğ-

rultudaki başarılarından değil aynı zamanda okuduğu kitaplar ve et-

kilendiği düşünürlerin fikirlerinden kaynaklanan sosyal hayata yöne-
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lik düşünceleri de belirgin şekilde yansıtılmıştır. Bu doğrultuda özel-

likle çocuklara yönelik hassasiyeti, kadınların konumu, eğitimin 

önemi, modern bir yaşam biçiminin tesisi ve benzeri konularda sahip 

olduğu fikirler gerek sözlü gerekse görsel unsurlardan oluşan farklı 

yollarla birçok defa vurgulanmıştır. 

Filmdeki önemli noktalardan biri de Atatürk'ün çevresindeki her-

kes gibi zevkleri, mutlulukları, korkuları, endişeleri vb. duyguları 

olan, iyi ya da kötü alışkanlıklara sahip sıradan bir insan gibi resmedi-

lerek insani özelliklerinin de vurgulanmasıdır. Ancak bu yapılırken 

sanki seyircinin nezdinde Atatürk'ün değeri azalacakmışçasına belir-

gin bir hassasiyet gösterilmiş, gereksiz bir abartıya kaçılmıştır. Bunun 

sonucunda da seyirciyi rahatsız edecek boyutta bir yapaylık ortaya çık-

mıştır. Örneğin; Atatürk'ün özel yaşamına ait fareden korkması, içki 

içmesi ve benzeri bilgilerin paylaşılması, Atatürk'ün şimdiye kadar an-

latıldığından farklı olarak doğal bir insan gözüyle ele alındığını, put-

laştırmaktan kaçınılarak sıradan yönleriyle anlatılmaya çalışıldığını 

göstermektedir. Bu bağlamda üzerinde en belirgin şekilde durulan 

konulardan biri Atatürk’ün içki içmesi konusudur. Atatürk’ü çocuk-

lara anlatan Dede’nin, Atatürk’ün içki içtiğini ancak ölçülü içtiğini söy-

lemesiyle vurgulanan bu konu Atatürk’le ilgili olarak çokça tartışılan 

ve üzerinde konuşulan bir konu olagelmiştir. Atatürk’ün Türk tarihi 

boyunca pek çok tanınmış kişi gibi içkiyi ve eğlenceyi sevdiği bilinmek-

tedir. Bu doğrultuda kendisi de, içkiyi öteden beri sevdiğini ve içtiğini, 

vazife sırasında kullanmadığını ve istediği zaman bırakabileceğini 

ifade etmiştir. İçkiyi keyif olarak içtiğini bu yüzden görevini bir kez 

bile aksatmadığını ve vazife söz konusu olduğunda vazifenin keyfe ter-

cih edilerek içkinin kesilmesi gerektiğini belirtmiştir (Akt: Akçiçek, 

2000:92). Dolayısıyla filmde Dede’nin ağzından ifade edildiği gibi Ata-

türk içkiyi hiçbir zaman aşırılığa vardırmadan yerinde ve zamanında 

adap ve erkâna uygun, ölçülü bir biçimde içmiştir.  

Filmde, Atatürk’ün doğal bir insan olarak putlaştırılmadan ve sı-

radan yönleriyle anlatımı yapılırken genel anlamda temkinli bir yak-
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laşım sergilenmesi ve verilen her bilgiyle ilgili açıklama yapılması fil-

min söylemiyle ilgili bariz bir güvensizlik yaratmaktadır. Oysa Ata-

türk'ün bu özellikleriyle ve zaaflarıyla, olduğu gibi anlatılması seyirci 

gözünde değerini düşürmeyeceği gibi daha sahici bir profil yaratılma-

sını sağlayarak özdeşleşmeyi dolayısıyla da daha iyi anlaşılmasını ko-

laylaştıracaktır. 

Filmin genel anlatımı, aksiyonun ilerleyişine bağlı olarak baştaki 

sahnelere göre daha başarılı bir yapı sergilemektedir. Özellikle kur-

maca sahnelerde, Atatürk'ü canlandıran oyuncunun başarısız ve abar-

tılı makyajına rağmen seyirciyi etkileyecek nitelikte pek fazla bilinme-

yen olaylar içermektedir. Bu durum da doğal olarak seyirciyi aksiyo-

nun içine sokup anlatımı ilginçleştirerek etkili kılmakta aynı zamanda 

da filmin yapay ve didaktik atmosferini dağıtmaktadır.  

Filmin çocuklara Atatürk'ü doğru anlatma amacıyla çekilmiş ol-

ması gerek anlatım biçimi, gerek dili, gerekse sinema tekniği açısından 

birçok sorun ortaya çıkarmıştır. Öğreticiliğin temel hedef olması, film-

deki belgeselci anlayışı ön plana çıkarmış, kurmaca boyutunu zayıflat-

mıştır. Buna rağmen Dersimiz Atatürk filmi, sadece ülke tarihimizin 

değil aynı zamanda dünya tarihinin de en fazla takdir gören, en özel 

şahsiyetlerinden biri olan Atatürk'ü farklı bir anlatım biçimi ve naif bir 

yaklaşımla ele alması ve Atatürk'ü anlatan yeni filmlerin çekilmesine 

öncülük edecek olması bakımından önem taşımaktadır. 

SONUÇ 

Atatürk’ün, Türk Milleti için kurtarıcı ve milli bir kahraman ola-

rak taşıdığı tarihi önem dünyadaki birçok ulus ve devlet için de geçer-

lidir. Zira Onun başlattığı Milli Mücadele ve özgürlük hareketi birçok 

ulus tarafından örnek alınmış, bu anlamda sadece kendi milletine de-

ğil, farklı coğrafyalardaki birçok millete de fikri önderlik etmiştir. Hiç 

şüphesiz Atatürk’ün evrensel nitelikli bu ölümsüz kahramanlığının te-

melinde yalnızca askeri alanda elde ettiği başarılar değil, aynı za-

manda kurduğu cumhuriyet, getirdiği ilkeler, yaptığı inkılâplar ve uy-
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guladığı reformlar sayesinde mensubu olduğu milleti çağdaş bir top-

luma yakışır nitelikte yaşam koşullarına kavuşturması da vardır. Bü-

tün bunlar dikkate alındığında Atatürk’ü sonraki nesillere ve farklı 

toplumlara anlatmak son derece önemli bir sorumluluk olarak öne 

çıkmaktadır. 

Sinemanın sahip olduğu anlatım imkanları doğrultusunda Ata-

türk’ün sinemadaki anlatımı, farklı anlatım araçlarıyla anlatılmasın-

dan çok daha büyük bir etkiye sahiptir. Dersimiz Atatürk filmi bu dü-

şüncenin bir ürünü olarak özellikle gençlere ve çocuklara Atatürk'ü 

doğru anlatma amacıyla çekilmiştir. 

Film, tür bakımından kurmaca ve belgesel özelliklerin bir arada 

kullanıldığı farklı ve alışılmadık bir biçimde çekilmiştir. Hem bu yüz-

den hem de amacına uygun düşen bir anlayışın sonucu olarak di-

daktik bir dil taşımaktadır. Atatürk’ün askeri ve siyasi yönlerinin yanı 

sıra insani özelliklerinin ön plana çıkarıldığı film, dönemin olaylarına 

ve kişilerine yönelik tarihsel bir bakış açısı yansıtmaktadır. 

Atatürk anlatılırken resmi tarihin sadece belirli yönleriyle ele alıp 

belirli kalıplara sokarak sunduğu Atatürk portresi yerine farklı yönle-

riyle ele alınan Atatürk anlatımlarının günümüz koşullarına uygun ve 

kamuoyunun ilgisini çekecek anlatım araçlarıyla anlatılması son de-

rece önemlidir. Bu doğrultuda sinemanın etkili dili iyi bir araç niteli-

ğindedir. Çocuklara, gençlere hatta yetişkinlere yönelik filmlerin çe-

kilmesi, farklı dillere çevrilerek dünya sinema seyircisine sunulması 

Atatürk'ün tanınması ve doğru anlaşılmasına büyük katkılar sağlaya-

caktır. O yüzden Atatürk'e yönelik tabusal bakış açısının bir tarafa bı-

rakılıp Onu doğru, etkili ve anlaşılabilir biçimde anlatacak yeni yapım-

ların sayısının arttırılması ve bu yapımların desteklenmesi gerekmek-

tedir. 
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