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ÖZET 

Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi olan Mustafa Kemal Atatürk’ün 

yaşamı üzerine yerli ve yabancı yazarlar tarafından kaleme alınan ve 

sayıları mebzul miktardaki biyografiler, Mustafa Kemal’i bir şahsiyet 

olarak tarihselleştirmeyi amaçlamaktadır. Mustafa Kemal Atatürk’ün 

hayatını konu alan biyografilere bakıldığında, tamamı için söylene-

mese de önemli bir kısmı okuyucuyu tekrara boğan, bilinen hususların 

farklı cümlelerle ifade edildiği kalıp metinler görünümündedir. Bu 

noktada üzerinde durulması gereken bir husus da günümüzde Ata-

türk’ün yaşamı ile ilgili ayrıntılı ve kesin bilgiler sunan biyografilerin 

henüz telif edilmediği nispeten erken dönemlerde Batı kamuoyu için 

önemli bir bilgi edinme aracı olan basında bu konunun ne şekilde ele 

alındığıdır. Batı kamuoyunda ve resmi çevrelerde Mustafa Kemal 

(Atatürk) imgesinin oluşmaya başladığı Kurtuluş Savaşı ve Cumhuri-

yet’in ilk yıllarında neşredilen yazında Mustafa Kemal ile ilgili verilen 

biyografik notlardan yola çıkılarak ortalama bir Batılının zihnindeki 

Atatürk portresine ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamında, sos-

yal bilimlerde nitel araştırma paradigmasının temel aşamalarından 

biri olan nitel veri analizi yöntemiyle bütünlüklü bir sonuca ulaşılmaya 

çalışılmıştır. Kurtuluş Savaşı ve erken Cumhuriyet dönemlerinde Batı 

ülkelerinde neşredilen monografik eserler ve basın organlarından 

günlük süreli yayınların taranması ve elde edilen bulguların içerik 
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analizine tabi tutulmasıyla Avrupa kamuoyunda Mustafa Kemal Ata-

türk imajının ne şekilde oluştuğu tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal, Atatürk, Gazi Paşa, Batı Ka-

muoyu, Biyografi, Basın. 
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FROM IMAGINATION TO THE TRUTH: MUSTAPHA KEMAL 

(ATATURK) IMAGE IN THE WESTERN PUBLICATIONS AND 

THE BUILDING OF THE FOUNDER’S BIOGRAPHY 

ABSTRACT 

The Biographies on the life of Mustapha Kemal, the founder of 

Turkish Republic, penned by native and foreign writers are abundant 

in quantity and aim to historicize Mustapha Kemal as a Historical fig-

ure. When we look at the Biographies of Mustapha Kemal Ataturk’s 

life, it can be said that -although it can not be said for all of them- an 

important part of it is the form of stereotypes where known issues are 

expressed in different sentences. At this point, it is necessary to focus 

on how the issue has been handled in the media, which is an important 

information tool for the Western public when the current biographies 

that provide detalied and precise information on the life of Ataturk 

hasn’t been published yet. Tried to reach the portraid of Ataturk in 

the mind of an average Westerner on the basis of biographical notes 

given about Mustapha Kemal that was published when the image of 

Mustapha Kemal (Ataturk)) began to emerge in the Western public 

and official circles during the War of Independence and the Early 

years of the Republican period. Within the scope of the study, it is 

tried to reach an integrated result with qualitative data analysis 

method which is one of the basic stages of qualitative research para-

digm in Social sciences. It was tried to determine how the image of 

Mustapha Kemal Ataturk that was formed in the European public by 

scanning the monographic works and daily periodicals from the press 

organs that published in Western Countries during the Independence 

War and early Republican periods and subjecting the obtained find-

ings to content analysis. 

Keywords: Mustapha Kemal Ataturk, Ghazi Pasha, Western Pub-

lic Opinion, Biography, Press. 
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GİRİŞ 

Tarih biliminin biyografi (yaşam öyküsü) türü ile ilgilenmeye baş-

laması tarih ile edebiyat arasındaki sınırın flulaşması sonucunu doğur-

muştur. 20. y.y.’ın başlarından itibaren tarihçilerin diğer sosyal bilim 

dallarını keşfetmesi ve geçmişi incelerken sosyal bilimlerin teori ve me-

totlarından faydalanmaya başlamaları tarihyazıcılığında köklü deği-

şimleri beraberinde getirmiştir. Avrupa tarihçiliğinde Annales ekolü-

nün etkisiyle insanı merkeze alan bir tarihçilik anlayışının gelişmeye 

başlaması, tarihçileri biyografi türü eserlerin üretimine yöneltmiştir.
1
 

Ancak Türkiye’de ve Kıta Avrupası’nda biyografinin tarihçiler ara-

sında gerçek anlamda kabul edilebilir bir tarihyazım türü haline gel-

mesi için 1970’li yılları beklemek gerekmiştir. Bu durumun arkasında 

yatan çok çeşitli dinamiklerin varlığından söz edilebilir.
2
 İlk dile geti-

rilmesi gereken, genel olarak “izim”lerin bu dönemde yaşadığı kriz 

iken; 1990’lardaki başka bazı gelişmeler de biyografi türünün itibar 

kazanmasını sağlamıştır. Sözü edilen dönemde pozitivist sosyal bilim 

anlayışına karşı öznelliğin ön plana çıkması, Sovyetler Birliği’nin da-

ğılmasıyla küreselleşmenin şiddetlenmesi ve sınıf-ulus gibi kolektif öz-

neleri merkeze alan makro anlatının demode olmasıyla revaç bulan 

yeni bir tarihçilik anlayışı biyografiyi ön plana taşımıştır.
3
  

Yaşam öykülerinin dünya genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte bu 

türün yazımı ve metodolojisiyle ilgili çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. 

Edebi ve sanatsal bir tür mü yoksa tarih biliminin ampirik bir ürünü 

mü olduğu konusunda yapılan tartışmalar bir yana, tarihsel bir şahsi-

yetin yaşam öyküsünü kaleme alacak olan biyografın sahip olduğu eği-

tim geçmişi, toplumsal aidiyetleri ve ideolojik bağlılıklarının ortaya ko-

nulacak olan biyografi eserinin bilimsel niteliğini belirleyeceği ve bi-

limsel sınırlarını çizeceği konusu en çok tartışılan konular arasındadır. 

 

1
 Derin Terzioğlu, “Tarihi İnsanlı Yazmak: Bir Tarih Anlatı Türü Olarak Biyografi ve 

Osmanlı Tarihyazıcılığı”, Cogito, S. 29, (2001), s.285. 

2
 Özgür Türesay, “Tarihyazımı ve Biyografinin Dönüşü”, Halil İnalcık Armağanı I, 

Doğu-Batı Yayınları, Ankara, 2009, s. 337. 

3
 Abdülhamit Kırmızı, “Önsöz”, Otur Baştan Yaz Beni: Oto/Biyografiye Taze Bakış-

lar, Klasik yayınları, İstanbul, 2013. 
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Bu yönüyle bakıldığında, biyografın bir anlamda otobiyografi kaleme 

aldığı şeklinde uç yorumların mevcudiyeti de bir kenara tutulmalıdır.
4
 

Öte yandan, Abdülhamit Kırmızı’nın: ‘‘Birinin hayatını baştan aşağı ya-

ratmak, onu doğurmak, yaşatmak ve öldürmek biyografa haşa Tanrıyı oynatır 

bir kitap boyunca’’ şeklindeki sözleri konuyu daha da somutlaştırmakta-

dır.
5
 Bu açıdan değerlendirildiğinde, biyografi eserinin yazarının çok 

yönlü bir formasyona sahip olması gerekmektedir. Kusursuz biyogra-

finin kesin bir tanımı yapılamayacağına göre, farklı ellerde farklı biçim 

ve renge bürünebilecek tarihsel şahsiyetlerin yaşam öyküleri okuyu-

cuya bambaşka bir resim sunma potansiyeli taşımaktadır.  

Atatürk Biyografileri: Niceliksel Görkemden Kaotik Düzleme  

Çanakkale Muharebelerinde gösterdiği kahramanlıkla ilk kez ulu-

sal basında yer almaya başlayan Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nın 

ilk dönemlerinden itibaren Batı kamuoyunda tanınmaya başlamıştır. 

Genellikle “milliyetçi”, “ayrılıkçı”, “Kemalist” ve “asi” gibi nitelendir-

melerle basında temsili yapılan Mustafa Kemal ile ilgili özellikle Sa-

karya Zaferi’nden sonra ayrıntılı biyografik bilgilere yer verilmiştir. 

Bu bilgilere bakıldığında, derli toplu bir portre ortaya koymaktan zi-

yade el çabukluğuyla toplanan ve son dönemde ön plana çıkan siyasi 

bir aktörün kamuoyuna tanıtılması endişesiyle sunulan güncel ve ma-

gazinsel malzemeler olduğu görülmektedir. Dolayısıyla Mustafa Ke-

mal’in kökeni, akrabaları, çevresi ve hayatının temel noktaları ile ilgili 

hatalı bilgiler içeren bu aktarımların tespit edilerek değerlendirilmesi, 

söz konusu dönemde oluşan Mustafa Kemal imajı ile ilgili aydınlatıcı 

bilgiler sunmaktadır.  

 

4
 Shirley A. Leckie, “Biography Matters: Why Historians Need Well-Crafted Biograp-

hies More Than Ever”, içinde, Writing Biography: Historians&Their Craft, Edt. 

Lloyd E. Ambrosius, University of Nebraska Press: Lincoln&London, 2004, s.2.  

5
 Abdülhamit Kırmızı, “Oto/Biyografik Vebal: Tutarlılık ve Kronoloji Sorunları”, Otur 

Baştan Yaz Beni: Oto/Biyografiye Taze Bakışlar, Klasik Yayınları, İstanbul, 2013, 

s.17. 



1956 RESUL BABAOĞLU  

 

1920’li yıllardan itibaren Yakın Doğu’daki siyasal gelişmelerde 

kritik ve belirleyici bir rol oynayan Mustafa Kemal’in Batı kamuo-

yunda popüler bir imgeye dönüşmesi sürpriz bir gelişme değildir. Zira 

aynı dönemde Mustafa Kemal’in ilk biyografilerinin yazılmaya başla-

ması, Batı’da akademik çevrelerde ve popüler dünyada var olan me-

rakın giderilmesi ihtiyacını görmeye yönelikti. Unutmadan belirtmek 

gerekir ki, bazı platformlarda dile getirilen ve Atatürk biyografilerinin 

en nitelikli örneklerinin Batılı araştırmacılar tarafından üretilmesinin 

hayıflanma ve eleştiri konusu haline getirilmesinin
6
 zannımızca ilmi 

bir yönü yoktur. Öte yandan, Türk-İslam kültüründe bireyden çok 

cemaati önceleyen bir zihniyetin hâkimiyetinin bu sonucu doğurduğu 

şeklindeki özcü yorumlar da somut gerçeklikten uzaktır.
7
 Esasen, Tür-

kiye’de tarihyazıcılığında Atatürk ve diğer kurucu liderlerin hayatının 

konu edildiği biyografilere ek olarak düşük seviyedeki şahsiyetlerin de 

sosyal tarih anlayışıyla kaleme alınmış biyografilerine rastlamak müm-

kündür.  

Geriye dönüp bakıldığında, Mustafa Kemal’i bütünlüklü bir bi-

yografi eserinde merkeze alan ilk çalışmanın Arapça dilinde basıldığı 

bilinmektedir. Suriye-Lazkiyeli gazeteci Emin Muhammed Said ile Mı-

sırlı Kerim Halil Sabit tarafından 1922 yılında kaleme alınan çalışma, 

ancak 2011 yılına gelindiğinde tesadüfen tespit edilip Türkçeye ka-

zandırılacaktır.
8
 1920’li yıllardan itibaren Mustafa Kemal başlığı ile 

birlikte “Yeni Türkiye”, “Kemalist Türkiye” veya “Modern Türkiye” 

vurgularıyla kitap kapaklarının süslendiği biyografiler Avrupa kültür 

çevrelerine sunulmuştur. Tarihsel süreç içerisinde sayısını tespit et-

mek oldukça güç olan Atatürk biyografileri zengin bir külliyatı teşkil 

 

6
 Muazzez Karabulut, Biyografi Kaynaklarında Atatürk ve Özel Hayatı, Dokuz Eylül 

Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir, 2012, s. 12. 

7
 Türesay, a.g.m., s.33. 

8
 Emin Muhammed Said-Kerim Halil Sabit, Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatı: 

Anadolu’da Türk Milli Mücadelesi, çev. Zekeriya Kurşun, Doğan Kitap, İstanbul, 

2011. Kitabın, Türkçeye tercüme serüveni için bkz. Zekeriya Kurşun, “Algıya Kurban 

Edilen Gazi Mustafa Kemal”, Yenişafak, 24 Ocak 2019. https://www.yenisafak.com/ya-

zarlar/zekeriyakursun/algiya-kurban-edilen-gazi-mustafa-kemal-2049023 ERT: 

14.08.2019. 
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etmektedir. Bu noktada, yukarıda da bahsedildiği gibi sıklıkla dile ge-

tirilen ve Türk tarihçilerinin hakkını vererek bir Atatürk biyografisi 

oluşturamadıklarına ilişkin suçlama/hayıflanma son yıllarda konuyla 

ilgili görülen gelişmelere bakıldığında güncelliğini yitirmiş durumda-

dır. Zira Şükrü Hanioğlu
9
, İpek Çalışlar

10
, Mehmet Ali Öz

11
 ve Ali Gü-

ler
12

 gibi isimlerin çalışmaları, zamanımıza kadar yazılmış olan Atatürk 

biyografilerindeki var olan boşlukları dolduracak nitelikte eserlerdir.  

Yukarıda da değinildiği gibi, Mustafa Kemal’i tarihsel bir şahsiyet 

ve politik bir figür olarak yansıtan biyografi türü eserlerin ilk örnekleri 

1920’li yıllardan itibaren verilmeye başlamıştır. Bu durumun ortaya 

çıkmasında elbette Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’ndaki liderliğinin 

önemli bir payı vardır. Bunun yanı sıra, iki savaş arası dönemde Av-

rupa’yı kasıp kavuran otoriter rejimler ve bu rejimlerin taşıyıcısı ko-

numundaki liderlerin dünya siyasetini belirleme kudreti, dünya ka-

muoyunu güçlü karizmatik liderler konusunda bilgi edinmeye sürük-

lemiştir. Bu itibarla, 1920’li ve 1930’lu yıllardan itibaren art arda ya-

yımlanan Mustafa Kemal (Atatürk) biyografileri bu ihtiyacı bir nebze 

gidermiştir. Ancak sözü edilen zaman aralığında Mustafa Kemal’in bü-

tünlüklü bir yaşam öyküsünün oluşturulabilmesi için ne gerekli tarih 

araştırmaları tamamlanabilmiş, ne de siyasal gelişmelerin hızla akıp 

gittiği iki savaş arası dönem soğukkanlı bir değerlendirmeye tabi tutu-

labilmiş değildi. Dahası, sözü edilen dönemde dünya liderleri ile ilgili 

ortaya atılan kalıp yargılar, magazinsel haber ve söylentiler de Atatürk 

biyografilerini sınırlayan en önemli hususlardandı. Günümüzde aka-

demik çevrelerce makbul sayılabilecek en eski tarihli biyografilerden 

Lord Kinros’a ait olan Ataturk- The Rebirth of a Nation (Atatürk: Bir 

Milletin Yeniden Doğuşu adıyla Türkçeye çevrilmiştir.) adlı eserin 

 

9
 M. Şükrü Hanioğlu, Ataturk: An Intellectual Biography, Princeton University 

Press, Princeton, 2011. 

10
 İpek Çalışlar, Mustafa Kemal Atatürk-Mücadelesi ve Özel Hayatı, Yapı Kredi Ya-

yınları, İstanbul, 2018. 

11
 Mehmet Ali Öz, Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 

Soykütüğü, Kişisel Yayınları, İstanbul, 2014. 

12
 Ali Güler, Atatürk’ün Saklanan Şeceresi, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2013. 
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1960 yılında, Şevket Süreyya Aydemir’in üç ciltlik Tek Adam serisinin 

1963-1965 ve Andrew Mango’nun Ataturk-The Biography of the Founder 

of Modern Turkey (Atatürk: Modern Türkiye’nin Kurucusu adıyla 

Türkçeye çevrilmiştir.) adlı eserinin 2000 yılında kaleme alınmış ol-

ması
13

 erken dönem biyografilerin ilmi açıdan güvenirliklerinin bir 

açıdan sorunlu olduğu yargısını güçlendirmektedir. Günümüzdeyse 

Atatürk’ün yaşam öyküsünü konu alan eserlerde adeta bir yayın pat-

laması yaşanmaktadır. Bu eserlerin neredeyse tamamına hâkim olan 

kronolojik olay sıralaması biyografiyi sınırlarken, bir yandan da bu tür 

eserleri vasat birer inkılâp tarihi anlatısına indirgemektedir.  

Abdülhamit Kırmızı’nın ifadeleriyle noktalayacak olursak: Akade-

misyenler, hele tarihçiler, genellikle hayat yazımının gerektirdiği altyapıdan 

yoksun olarak yetişir. Hâlbuki biyografın âlet-edevât kutusu birkaç mesleğe ye-

tecek kadar kalabalık olmalıdır. Tarihçi olmak yetmeyecektir, mütercim-i hâl’in 

edebiyattan, psikolojiden, sosyolojiden, coğrafyadan, kısaca bütün insan ve top-

lum bilimlerinden biraz haberdar olması lazımdır.14
  

Yalan Haber, Kurmaca ve Dezenformasyon Sarmalında Erken 

Dönem Atatürk Biyografileri Üzerine Bazı Tespitler 

Mustafa Kemal Atatürk’ün tarih sahnesine çıkmasıyla birlikte Av-

rupa kamuoyunu meşgul eden en önemli hususlar; etnik köken ve soy 

kütüğü açısından aidiyetleri olmuştur. Genel anlamda Osmanlı ahalisi 

ve Türk ırkının asırlardan beri Batı hafızasında yarattığı olumsuz ima-

jın Mustafa Kemal’in etnik aidiyetlerinin tespit edilmesi sırasında gün-

deme gelmiş olması gözden uzak tutulmaması gereken bir noktadır. 

Avrupa’da kolektif hafızada korkunç Türk/The Terrible Turk ya da Allah’ın 

belası Abdül/Abdul the damned gibi nitelemelerle yer eden Anadolu insa-

nının bu imajı Mustafa Kemal’in yapıp ettikleri ile yerini bambaşka bir 

 

13
 Mehtap Şimşek Kaya, “Atatürk Biyografileri Üzerine Bir Değerlendirme”, Genç 

Akademisyenlerin Gözüyle Tek Adam: Mustafa Kemal Atatürk, yay. haz. Temuçin 

Faik Ertan vd., Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2012, s. 106.  

14
 Abdülhamit Kırmızı, “Biyografi”, Tarih İçin Metodoloji, edt. Ahmet Şimşek, Pagem 

Akademi, Ankara, 2015, s. 207. (203-210) 
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temsile bırakmıştır. Anglosakson dünyadaki algıya göre; Osmanlı Dev-

leti’nin I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yanında yer alması Kırım Sa-

vaşı’ndaki İngiliz ittifakına ters bir durum yaratırken savaş sırasında 

yaşanan Ermeni olaylarının da tahammül edilemez bir boyutta olduğu 

kanaati yaygınlaşmıştır.
15

 Kurtuluş Savaşı ile birlikte bağımsızlığını 

elde eden Anadolu insanının bu azimli davranışı ile Avusturya-Maca-

ristan İmparatorluğu’nun kaderini paylaşamamakla Osmanlı Hane-

danı’nın uysal kölelerinden farklılaştığı şeklindeki tespit dikkat çeki-

ciydi.
16

 Bu değişimi Mustafa Kemal’in şahsında ele alan yorumlar ka-

dar Türklük ve İslamiyet gibi aidiyetleri Mustafa Kemal ile özdeşleş-

tirmekten imtina eden yaklaşımlar da yok değildi. Bu konuda yapılan 

aktarımlardan birine göre, Mustafa Kemal doğuştan Türk olmayıp İs-

lamiyet’e de sonradan geçmiştir. Hatta Selanik doğumlu olan Mustafa 

Kemal’in Yahudi köklere sahip olabileceği de dillendirilmiştir.
17

 Bu 

noktada, Mustafa Kemal’in sahip olduğu ince zekâyı Yahudilikten al-

dığı yönünde kesin ifadelere yer verilen yorum oldukça ilginçtir.
18

 Et-

nik aidiyetler konusunda verilen başka bilgilere göre; babası Arnavut, 

annesinin babası ise Makedonyalıydı.
19

 Bazı gazetelerde ise Mustafa 

Kemal’in annesi Zübeyde Hanım’ın Arnavut köklere sahip olabileceği 

belirtilmiştir.
20

 Bu konuda gazetelerde yer alan haberlerde temkinli 

bir dilin kullanılmış olması söz konusu bilgilerin henüz kesinlik kazan-

mamış olması ve Mustafa Kemal’in doğduğu bölgedeki etnik çeşitlili-

ğin yarattığı karmaşa gibi hususların etkili olduğu söylenebilir. Bu du-

rumun ortaya çıkmasında bir diğer neden, Arnavut milliyetçilerinin 

öne çıkan ve gelecek vaat eden Jön Türkleri kendi yanlarına çekmek 

ve onları kazanmak için faaliyet göstermeleri olmuştur. Nitekim Der-

viş Hima ve Avlonyalı Ekrem Bey gibi Arnavut milliyetçileri Mustafa 
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Kemal’in anne ve babasının her ikisinin soyunun Arnavutlara dayan-

dığını iddia etmişlerdir.
21

 

Bu tarihlerde ortaya çıkan kafa karışıklığının bir boyutu da Mus-

tafa Kemal’in doğum tarihi ile alakalıydı. Atatürk’ün doğum tarihini 

1878
22

 olarak gösteren gazete haberlerinin yanında zaman zaman da 

1880 olarak gösteren bilgiler de servis edilmiştir.
23

 

Mustafa Kemal’in hayatını konu alan biyografilerden en çok ses 

getireni ve yayınlandıktan sonra Türkiye’de de büyük tepki uyandı-

ran eser Harold Armstrong tarafından kaleme alınmış olan Grey 

Wolf/Bozkurt adlı eserdi.
24

 Uzun yıllar boyunca Türkiye’de yasaklı ya-

yınlar listesinde başköşeyi alan bu eserin içerdiği abartılı anlatım ve ön 

yargılar bir yana, kanaatimizce en vahim tarafı 1932’de yayınlandıktan 

sonra Mustafa Kemal’i şedit bir diktatör olarak resmedecek bir biyog-

rafi geleneğini başlatmış olmasıdır. 1932’de yayınlandıktan bir yıl 

sonra dördüncü baskısını yapan bu kitabın Avrupa kamuoyunu etki-

leme potansiyeli tahmin edilebileceği gibi çok fazlaydı. Kitabın tanıtı-

mının yapıldığı Sunday Expres gazetesinde; Bir biyografiden daha fazlası 

ve hayati önemdeki bir romandan öte şeklindeki yorum kitabın zihinlerde 

yarattığı etkiyi ortaya koymaktadır.
25

 Aslında Mustafa Kemal’i hem ta-

rihteki önemli diktatörlere hem de iki savaş arası dönemin otoriter 

liderleriyle eş değer bulan yorumlar 1920’li yılların başlarından itiba-

ren Batıdaki entelektüel çevreleri meşgul etmeye başlamıştır. Diktatör 

kavramının modern siyaset literatüründe ifade ettiği anlamın henüz 

belirginleşmediği bir dönemde bu tür özdeşlikler kurulması ve döne-

min güçlü/karizmatik liderlerinin bu sıfatla nitelenmesinin kanaati-

mizce şaşılacak bir tarafı bulunmamaktadır. Kuşkusuz, siyaset bilimi-
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nin günümüzde kaydettiği ilerleme ve birikim doğrultusunda dikta-

törlük, otoritaryanizm ve totalitaryanizm gibi kavramların sınırları çi-

zilmiş ve çeşitli derecelendirme endeksleri de oluşturulmuşken, 

1920’li yıllarda bu kavramların gelişigüzel kullanılması o döneme has 

kavramsal kargaşanın bir sonucuydu. Bu durumun bir diğer nedeni 

ise 1921’de yürürlüğe giren Teşkilat-ı Esasiye’de yer alan bazı hüküm-

lerin yürütme erkine ciddi bir üstünlük tanımış olmasıydı.
26

 Ezcümle, 

Mustafa Kemal’in liderlik özellikleri ve yönetim kudretini çözümle-

meye yeltenen yorumların neredeyse tamamı diktatörlük kavramı 

merkezinde buluşmuştur.  

Mustafa Kemal’i yakından tanıma olanağı elde etmiş olan Emile 

Ludwig, New York Times için kaleme almış olduğu uzun bir yazıda Na-

polyon’un kişilik özellikleriyle Mustafa Kemal’in bazı tavır ve davra-

nışlarını karşılaştırarak iki lider arasında şaşırtıcı benzerlikler olduğu 

hükmüne varmıştır.
27

 Günümüzde de Atatürk dönemini neo-patrimon-

yalizm ya da Bonapartizm gibi anahtar kavramlar ile açıklama yoluna 

giden yaklaşımların ilk örneklerini 1920’li ve 1930’lu yıllarda görebil-

mek adına o yıllara dair tespit edilen yorum ve yaklaşımlar dikkate 

değerdir. Tarihe yön vermiş olan liderlerin kişilik özellikleri ve yö-

netme kabiliyetlerinin yanında bazen de elde ettikleri zaferleri sem-

bolleştirmeleri de Mustafa Kemal’in düşmana ve içerdeki rakiplerine 

karşı elde ettiği kazanımlara benzetilmiştir.
28

 Bunun yanı sıra Mustafa 

Kemal’in Cumhuriyeti ilan etmesi bile Napolyon’un 1848’de giriştiği 

ve gücünü daha ileriye taşıyacak aşamalara zemin hazırlayacak bir ey-

leme benzetilerek şüpheyle karşılanmıştır.
29

 Mustafa Kemal’in kişilik 

özellikleri ve liderlik sırlarının daha iyi anlaşılabilmesi adına tarihte 

önemli işlere imza atmış olan liderlere benzetilmiş olması oldukça sık 

karşılaşılan bir durumdur. Ülkelerini modernleştirmeye girişen bütün 
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otokratların hayatlarının ilginç paralellikler arz ettiği iddiasına daya-

nan bir yorumda; Atatürk ve Peter the Great’ın eleştiriye kapalı olma-

larının ulaşmaya çalıştıkları hedefin büyüklüğüyle alakalı bir durum 

olduğu vurgulanmış ve Petro’ya göre Doğu, Moskova iken; Atatürk’e göre 

Doğu Türkiye’dir ifadelerinden sonra, Petro’nun otokrat olmak için 

doğduğu, Mustafa Kemal’in ise otokrasiyi sonradan elde ettiği vurgu-

lanmıştır. Bu yazıda, her iki liderlin kendi kendilerini yetiştirmeleri 

suretiyle oto-didakt oldukları yorumu ise oldukça ciddi bir tespit sa-

yılmalıdır. Son olarak Peter’ın Pultowa Muharebesi’ndeki başarısı ile 

Mustafa Kemal’in Yunan ordusunu Ege’ye dökmesinin iki liderlin ka-

rizmatik bir otorite elde etmelerine imkân sağladığı yorumu yapılmış-

tır.
30

 Mustafa Kemal’i tarihteki güçlü liderlere benzeten yorumların 

ardı arkası kesilmemiştir. Zaman zaman bu durum fantastik değerlen-

dirmelere de yansımıştır. Timurlenk ve Cengiz Han’ın bazı özellikle-

rini sıralayan bir haberde Mustafa Kemal şedit ve vicdansız bir lider 

olarak gösterilmiştir.
31

 Bilindiği gibi, bu kanaat yaygın bir şekle bürü-

nerek Avrupa kamuoyunda yer eden Mustafa Kemal imajının önemli 

bir veçhesini teşkil edecektir. 

1929 yılında Dagobert Von Mikusch tarafından kaleme alınmış 

olan ve 1931 yılında İngilizceye Mustapha Kemal-Between Europe and 

Asia32
 adıyla tercüme edilmiş olan eser

33
, Stalin, Mussolini ve Pilsudsky 

gibi liderlerin Mustafa Kemal ile benzer kişilik özellikleri taşıdıkları 

iddiasında bulunmuş ve daha sonra ortaya atılan benzer iddialara me-

haz teşkil etmiştir. Nitekim 1930 yılında yayımlanan ve Mustapha Ke-

mal of Turkey34
 adını taşıyan başka bir biyografide de Mustafa Kemal 

ile Mussolini arasında bazı bağlar kurularak 60 milyon kişiyi yöneten 
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Mussolini’nin Mustafa Kemal’den daha ılımlı bir lider olduğu yorumu 

yapılmıştır. Mussolini en azından Papa’yı Vatikan’dan çıkarmayıp İtalyan-

ların küpe takmasını yasaklamamış ve Chianti içmelerini de suç kapsamına 

almamıştır şeklindeki yoruma kitabın basındaki tanıtımında yer veril-

miştir.
35

 

Mikusch’a göre Mustafa Kemal modern tarz diktatörlerin ilk ör-

neğidir.
36

 Milkusch’un eserini kaleme alırken üzerinde durduğu ta-

rihsel meseleleri objektif bir şekilde aktarmadığı suçlamaları dört başı 

mamur bir biyografi kitabında dikkat edilmesi gereken nesnellik ilke-

sinin bu kitapta ihlal edildiği anlamına gelmekteydi. İngiliz entelektü-

eller Milkusch’un kitabını Alman bakış açısıyla yazdığı iddiasında bu-

lunarak Mustafa Kemal’in yaşam öyküsü ele alınırken müttefik dev-

letlere haksız suçlamalar yapıldığını ifade etmişlerdir.
37

 İngiliz basın 

camiasının eleştirilerine hedef olan bir diğer biyografi kitabı da Hanns 

Froembgen tarafından kaleme alınmış olan ve 1937 yılında İngilizceye 

Kemal Ataturk adıyla çevrilmiş olan eserdi.
38

 Alman yanlısı bir yakla-

şımla yazıldığı suçlamaları yöneltilen bu eserde bazı yanlış bilgilere yer 

verildiği iddia edilmiştir. Mustafa Kemal’in 1918’in yaz aylarında Su-

riye’de görev yaptığı sırada bölgede bulunan İngiliz General Allenby 

komutasındaki ordunun yavaş ilerlemek zorunda kaldığı şeklinde 

eserde yer alan bilgiyi komik bulan bir değerlendirmeye göre; Gene-

ral Allenby’nin 24 saatte 55 mil yol kat ettiği ve günde 10 mil ilerlediği 

bilgisi verildikten sonra, İngiliz ordusunda görülen influenza salgını 

yüzünden ordunun bir süre ilerleyişine ara verdiği belirtilmiştir. Do-

layısıyla Froembgen’in Mustafa Kemal’in askeri zaferlerini anlatırken 

abartıya kaçtığı kanaatine varılmıştır.
39

 Kuşku yok ki, Suriye Cep-

hesi’ndeki İngiliz birliklerinin komutanı General Allenby’i Mustafa 

Kemal karşısında başarısız bulan bu yorumun İngiliz basınında tepki 
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alması şaşılacak bir durum değildir. Kaldı ki Mustafa Kemal’i Hitler 

ve Mussolini’ den daha iyi bir asker olarak değerlendiren bu eserin 

yazarı İngiliz basınına göre demokrasiyi modası geçmiş olarak kabul 

eden bir totalitarizm meraklısıydı.
40

 Bu örneklerden de anlaşıldığı gibi 

Mustafa Kemal üzerine yazılan biyografiler yazarın ideolojik aidiyet-

leri ve politik tutumundan derin izler taşımaktaydı.  

Öyle görünüyor ki, Mustafa Kemal üzerine kaleme alınan erken 

dönem biyografi eserleri diktatörlük kavramı etrafında adeta bir kon-

sensüs sağlamıştı. Bu metinlerden beslenen basın ve kamuoyu Mustafa 

Kemal’in Hitler, Mussolini ve Avrupalı diğer diktatörler ile ortak yön-

lerini vurgulama çabasına girmişlerdir. Hatta bu girişimler bazen bi-

linçli ve fırsatçı bir suçlamaya bile konu olabilmiştir. II. Dünya Sa-

vaşı’nın hemen öncesinde Avrupa mahfillerinde sular ısınınca Boğaz-

larla ilgili yeni bir düzenleme talebinde bulunup Çanakkale Bo-

ğazı’nda birtakım faaliyetlere girişen Atatürk’ün bu hareketini tehli-

keli bulan Batı basını, bu tür faaliyetlere devam etmesi durumunda 

Atatürk’ün Hitler ve Mussolini’den bir farkı kalmayıp diktatör liderler 

listesine dâhil olabileceği uyarısında bulunmuştur. Savaş öncesi dö-

nemde Hitler’in Südet Krizine yol açan saldırgan tutumu ve Musso-

lini’nin Arnavutluk’u tehdit etmesi Atatürk’ün Lozan hükümleriyle as-

kerden arındırılan Çanakkale Boğazı’ndaki girişimleri arasında ben-

zeşim kurularak bu tür faaliyetlerin sonucunda demokrasinin otokra-

siye evirilebileceği uyarısında bulunulmuştur.
41

 Bu tür düşünce ve 

suçlamaların yoğun bir şekilde gözlenebildiği belirtilen dönemde Sir-

dar İkbal Ali Shah tarafından kaleme alınmış olan bir eserde tartışma-

lara yepyeni bir boyut kazandıracak düşünceler ortaya atılmıştır.
42

 

Mustafa Kemal ve diğer liderlere getirilen diktatör suçlamalarını et-

raflı bir analize tabi tutan Sirdar İkbal’e göre; Mustafa Kemal Atatürk, 

Rıza Şah ve Abdülaziz İbn-i Suud’un Batılı bir değerlendirmeyle dik-
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tatör şeklinde suçlanmasına rağmen bu liderlerin kendi toplumları ta-

rafından hayırsever ve vizyoner liderler olarak tanındığı yorumunu 

getirmiştir.
43

 Sirdar İkbal’e göre; bu üç lider, ülkelerinin geçmişle bağ-

larını kesmeleri, yeni bir sayfa açmaları ve ilerlemeci olmaları hase-

biyle Avrupalı diktatörlerden ayrılıyorlardı.
44

 

Mustafa Kemal’i bütün yönleriyle inceleyen bütünlüklü bir biyog-

rafinin henüz kaleme alınmadığı belirtilen dönemlerde Batı kamuo-

yunu yoğun olarak meşgul eden konulardan biri de özel hayat ile ilgili 

meselelerdi. Bilindiği gibi Latife Hanım ile kısa süren evliliği Mustafa 

Kemal’i bekâr bir devlet başkanı konumuna getirmiş ve yeni bir evlilik 

yapacağı konusunda sık sık bazı iddialar ortaya atılmıştır. Basını en 

çok meşgul eden söylentilerden biri Mustafa Kemal’in Afgan Kralı’nın 

kız kardeşi Kübra ile bir evlilik yapacağı yönündeydi. Mısır ve Hindis-

tan basınında ortaya atılan iddialara dayanılarak yapılan bir habere 

göre Mustafa Kemal’in yakında Kabil’e bir ziyaret gerçekleştireceği
45

 

ve evlilik teklifinin Mustafa Kemal tarafından yapıldığı belirtilmiştir.
46

 

Esasen, Mustafa Kemal’in Latife Hanım’dan boşanmasının hemen ar-

dından ortaya atılan birtakım iddialar bu söylentileri güçlendiriyordu. 

Bu iddiaların bazısı, Avrupa kraliyet geleneklerinin yön verdiği fan-

tastik zihinsel egzersizlere dayanıyordu. Şöyle ki, Mustafa Kemal’in as-

lında halifelik makamını uhdesine almak için Latife Hanımdan boşan-

dığı, halifelik makamıyla şeceresi kesişen bir hanımla evlenerek Mus-

tafa Kemal’in bu yetkiyi elde etmek istediği yorumu ciddi bir iddia 

olarak ortaya atılmıştı.
47

 Latife Hanım’ın boşanma evresinde bir gaze-

teciye vermiş olduğu demeçte; Mustafa Kemal’in kendi geleceği ve benim 
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aramda bir tercih yapacağı yönündeki değerlendirmesi bu iddiaya mes-

net teşkil etmiş görünmektedir.
48

 Neyse ki çok geçmeden Mustafa Ke-

mal’in Afgan prensesle evleneceği iddiası resmi makamlarca yalanlan-

mıştır.
49

 

1934 yılına gelindiğindeyse Mustafa Kemal ile ilgili ortaya atılan 

bir diğer evlilik iddiası ise Arnavut Kralı Young Zog’un kız kardeşle-

rinden birini işaret ediyordu. İddialara göre; Arnavut Kralı Young 

Zog Ankara’yı ziyaret ettikten sonra kız kardeşini 54 yaşındaki Atatürk 

ile evlendirip Balkanlar’ın önemli iki ulusu arasında kuvvetli bağlar 

tesis etmek istemiştir. Zaten bu söylentinin yer aldığı gazetelerde de 

500 yıl boyunca Osmanlı hâkimiyeti altında kalmış olan Arnavutluk ile 

Türkiye Cumhuriyeti arasında bu evlilik sayesinde yeni bağların ku-

rulabileceği yorumları yapılmıştır.
50

 Belgrad gazetelerine de yansıyan 

bu haber ile ilgili yapılan ilginç bir yorumda; Atatürk, Balkanların 

1000.000’luk bu küçük ülkesinin takdirini kazanabilecek mi? sorusu sorul-

muştur.
51

 Fantastik ve kurmaca olduğu ilk okunduğunda anlaşılan ve 

eski kraliyet aileleri arasındaki diplomatik evlilikleri çağrıştıran bu id-

dianın elbette ki iler tutar bir yanı yoktu.
52

 Ancak daha önce de belir-

tildiği gibi, Mustafa Kemal’in bekâr olması, ne kadar aşırı olsa da bu 

tür iddiaları normalleştiren bir etki yaratıyordu. 

SONUÇ 

Çanakkale Muharebelerindeki başarıları ile ulusal bir üne kavu-

şan Mustafa Kemal, liderliğini yaptığı Kurtuluş Savaşı sırasında özel-

likle İngiltere, Fransa ve İtalya gibi devletlerin yazışmalarında ismi ge-

çen bir tarihsel figür halini almaya başlamıştır. Sakarya Zaferi’nden 

sonra Avrupa kamuoyunda merak edilen ve bir milletin kaderine yön 

veren lider şeklinde nitelendirilen Mustafa Kemal’in yaşam öyküsü 
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farklı yazarlar tarafından kaleme alınmıştır. Mustafa Kemal’in özel ya-

şamı, geçmişi ve mesleki hayatı ile ilgili kesin bilgilerin henüz üretil-

mediği 1920’li ve 1930’lu yıllarda yazılmış olan Mustafa Kemal biyog-

rafilerinin hayati önemde bazı eksiklikler taşımış oldukları bilinmek-

tedir. Bu eksiklikler, bilgi eksikliğinden kaynaklanmış olabileceği gibi, 

dönemin siyasal konjonktürünün de bu durumun ortaya çıkmasında 

payı vardır. Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatta olduğu 1930’lu yılların 

başlarında yazılmış olan biyografilerin önemli bir kısmı onu diktatör 

olarak tanımlamış ve Avrupalı diğer kudretli diktatörler ile aynı kate-

goride değerlendirmiştir. Anılan dönemde dünya ölçeğinde demok-

ratik yönetimlerin gerilediği bir ortamda mevzi kazanmaya başlayan 

otoriter yönetimler Avrupa’da güçlü liderlerin ortaya çıkmasını bera-

berinde getirmiştir. Dolayısıyla siyasal konjonktürün bu yönde seyret-

tiği bir ortamda üretilen lider biyografilerinde üzerinde en çok duru-

lan husus diktatörlüklerdi. Bu konuda akla gelen bir diğer husus da 

ön yargı ve tarafgirlikle kaleme alınmış olan eserlerde kullanılan abar-

tılı yorum ve nitelemelerdi. Mustafa Kemal’i şedit ve vicdansız bir dik-

tatör olarak resmeden bu tür eserlerin aynı zamanda büyük devletlere 

karşı verilmiş olan başarılı bir Kurtuluş Savaşı’nın yarattığı hazımsızlık 

ile alakalı bir durum olduğu söylenebilir.  

Mustafa Kemal Atatürk’ün soy kütüğü ve aidiyetleri konusunda 

sayısız iddianın ortaya atıldığı da görülmüştür. Özellikle dönemin ba-

sın organlarında kaleme alınan yazılarda Mustafa Kemal’in Arnavut, 

Yahudi ya da Makedonyalı olduğu şeklinde abartılı ve savruk yorum-

lar mevcuttu. Evlilik ve özel ilişkileri konusunda da karşılaşılan benzer 

tablo Mustafa Kemal’in yaşadığı çağda oldukça popüler bir figür ol-

duğuna da delalet etmektedir. Zaman zaman siyasal dedikodu şek-

linde ortaya atılan iddialar büyük ölçüde Avrupa kültür çevrelerinin 

masa başında ürettikleri fabrikasyon haberlerdi. Erken Cumhuriyet 

döneminde kalem alınmış olan eserler ve basın organlarında Mustafa 

Kemal’in yaşam öyküsünü konu alan yazılar incelendiğinde, oldukça 

karmaşık bir portrenin çizildiği görülmektedir. Bu ürünlerde, ülke-

sinde demokratik reformları hayata geçiren, kadınlara haklar tanıyan, 
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dünya barışına katkı sağlayan bir lider tablosuyla karşılaşılabileceği 

gibi, şedit bir diktatör, rakiplerine karşı amansız bir mücadele adamı 

ve kadınlara karşı sert bir fıtrata sahip Asyalı bir adam temsiliyle de 

karşılaşmak olasıdır. Ancak her koşulda, henüz hayatta olduğu dö-

nemde Mustafa Kemal üzerine yazılan eserlerin bolluğu ve gazete-

lerde yer alma sıklığı Mustafa Kemal’in Avrupa’da yoğun bir ilgiye 

konu olduğunu ortaya koymaktadır.  
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