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r›fat n. bali

Uzun y›llar Cumhuriyet Dergi’nin
yay›n yönetmenli¤ini yapan ‹pek Ça-
l›fllar'›n 2005 y›l›nda önce k›sa bir ya-
z› dizisi,1 bir y›l sonra da kitap olarak
yay›nlad›¤› Latife Han›m biyografisi

do¤al olarak büyük ilgi gördü. Arafl-
t›rma-inceleme kategorisinde yer
alan kitaplar›n yüzler mertebesinde
sat›ld›¤›, bin veya 2 bin nüshal›k sa-
t›fllar›n ise “çok satt›” fleklinde de-
¤erlendirildi¤i bir entelektüel ortam
ve yay›n piyasas›nda Latife Han›m

kitab›n›n sat›fla sunuldu¤u ilk üç ay
içinde 54 bin nüsha satmas›n›n ne-
denleri iki flekilde aç›klanabilir. ‹lki,
Latife Han›m’›n vefat›ndan sonra
Türk Tarih Kurumu’na ba¤›fllanan
özel evrak›n 30 y›ll›k sürenin biti-
minde dahi kamuya aç›lmamas›na
karar verilmesi nedeniyle Latife Ha-
n›m’› çevreleyen bilinmezli¤in tetik-
ledi¤i merakt›r. ‹kinci neden, Do¤an
Kitapç›l›k taraf›ndan yay›mlanan ki-
taplar›n Do¤an Medya Grubu’nun
çok güçlü tan›t›m deste¤i sayesinde
hak ettikleri flekilde tan›t›lmas›d›r. 

‹pek Çal›fllar kitab›n yay›mlanma-
s›ndan sonra bas›n ve televizyon
yoluyla yap›lan röportajlarda, Lati-
fe Han›m ile ilgili araflt›rmas›na bafl-
lad›ktan sonra yerli kaynaklar›n
bollu¤u karfl›s›nda flafl›rd›¤›n›, Cum-
huriyet’in ilk y›llar›n›n Ankaras›’n›n
hat›ratlarda çok teferruatl› bir fle-
kilde yer ald›¤›n›, daha sonra da ya-
banc› kaynaklara, özellikle belli
bafll› Amerikan gazete ve dergileri-
ne bakt›¤›nda da haberlerin bollu¤u
karfl›s›nda muazzam flafl›rd›¤›n› ve

neredeyse “heyecandan ölece¤ini”
belirtmifltir.2 ‹pek Çal›fllar bu sami-
mi beyanatlar›yla asl›nda herkes
için malum olan, ancak kimsenin
aç›kça ifade etmedi¤i bir gerçe¤i de
dile getirmekte. Bu gerçek de, baz›
istisnalar hariç, Türk kültür haya-
t›nda önemli bir yeri olan araflt›r-
mac› gazetecilerin önemli bir k›sm›-
n›n fazla bir fley okumad›¤›, araflt›r-
ma yapt›¤› konularda da yabanc›
kaynaklar› tamamen ihmal etti¤idir.
‹pek Çal›fllar’›n meslektafllar› tara-
f›ndan hararetle övülen, Posta ga-
zetesi yazar› Mehmet Ali Birand ta-
raf›ndan “araflt›rmac›l›¤›n ne oldu-
¤unun dersini veriyor”, Hürriyet

yazar› Ahmet Hakan taraf›ndan “ku-
yumcu titizli¤iyle ifllenmifl bir Latife

Han›m kitab›”3 sat›rlar›yla methedi-
len4 Latife Han›m biyografisi yak›n-
dan incelendi¤inde; bir k›sm›nda,
bilimsel incelemelerde geçerli olan
yay›n ilkelerinin ne oldu¤una dair
ne yazar›n, ne de yay›nevinin fazla
bir fikre sahip olmas›, di¤er bir k›s-
m›nda ise yazar›n titiz bir araflt›r-
mac› olmamas›ndan kaynaklanan,
biyografinin vasf› ve düzeyi konu-
sunda çok ciddi tereddütlere yol
açacak hata ve eksikliklerle malul
oldu¤u göze çarpmaktad›r. fiöyle ki: 

1- ‹pek Çal›fllar yabanc› kaynaklara
övgü ya¤d›rmas›na ra¤men, T.C.

ipek çal›fllar’›n, LAT‹FE HANIM kitab› üzerine

bir biyografinin 

elefltirel tahlili 

‹pek Çal›fllar’›n kaleme ald›¤› Latife Han›m biyografisi yak›ndan

incelendi¤inde, bir k›sm› bilimsel incelemelerde geçerli yay›n ilkelerinin ne

oldu¤una dair ne yazar›n, ne de yay›nevinin fazla bir fikre sahip olmas›, di¤er

bir k›sm› ise yazar›n titiz bir araflt›rmac› olmamas›ndan kaynaklanan, 

biyografinin vasf› ve düzeyi konusunda çok ciddi tereddütlere yol açacak hata ve

eksikliklerle malul oldu¤u göze çarpmaktad›r.  

Gazeteci ‹pek
Çal›fllar’›n
kaleme ald›¤›
Latife Han›m
biyografisi,
yay›mlanmas›n›n
ard›ndan
ilk üç ayda 
54 bin 
nüsha satt›.
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Baflbakanl›k Cumhuriyet Arflivi’nde
mevcut olan belgelere hiç göz atma-
m›flt›r. Halbuki internet ortam›nda
katalo¤u mevcut olan ve anahtar
kelime ile kolayl›kla arama yap›la-
bilen bu arflivde ilk aramada üç bel-
genin mevcudiyeti göze çarpmakta,
ancak ‹pek Çal›fllar bu belgelerden
hiçbirini kullanmam›fl:

Belge 1: Tarih: 11/8/1925, Dosya: 211,
Fon Kodu: 30..10.0.0 Yer no: 1.6..11.
Cumhurbaflkan› M. Kemal ile efli La-
tife Han›m’›n birbirlerinden ayr›l-
maya karar verdikleri,

Belge 2: Tarih: 24/11/1926 Say›: 4394,
Dosya: 112-44, Fon Kodu: 30..18.1.1,
Yer no: 21.72..17. Tedavi için Avru-
pa’ya gidecek Uflflakizade Latife 
Han›m’a Fatma Sad›k ad›yla siyasi
pasaport verilmesi ve Hasibe Ah-
med Han›m’›n da pasaporta dahil
edilmesi,

Belge 3: Tarih: 22/6/1924 Dosya: A5,
Fon Kodu: 30..1.0.0, Yer no: 10.59..3.
Latife Han›m’›n ‹smet Pafla’ya yazd›-
¤› taziye mektubu. 

2- Yazar›n kulland›¤› kaynaklardan
The Smyrna Affair kitab›n›n yazar›
Marjorie Housepian Dobkin’in ad›
her keresinde Marjorie Hausepian
Dobkin olarak yaz›lm›flt›r.

3- Her tür bilimsel incelemede kay-
nak olarak kullan›lan makale ve ki-
taplar özgün adlar›yla zikredilir, ar-
zu edildi¤i takdirde parantez içinde
Türkçe çevrileri belirtilir. Yazar ya-
banc› makalelerin bafll›klar›n› Türk-
çeye çevirerek belirtmifltir. 

4- Kitapta yer alan, kapak dahil 61 fo-
to¤raftan sadece 10’unun kayna¤› be-
lirtilmifl, di¤erlerinin kaynaklar› aç›k-
lanmam›flt›r. Halbuki her ciddi arafl-
t›rma kitab›n›n olmazsa olmaz flart›,
yay›nlanan foto¤raf ve belgelerin
kaynaklar›n›n aç›kça belirtilmesidir.

5- Kaynakçada belirtilen yerli ve ya-
banc› makalelerin sadece tarihleri
belirtilmifl, ilgili say› ve sayfa numa-
ralar› zikredilmemifltir.

6- ‹pek Çal›fllar kitab›n sunufl bölü-
münde, “Türkçe’ye çevrilmifl kitap-
lar› orijinal bask›lar›ndan okumay›
esas ald›m,” diye yazmakta (s. 10).
Ancak H.C. Armstrong’un Grey Wolf

(s. 37), Lord Kinross’un Atatürk, The

Rebirth of a Nation, Vam›k Volkan-
Norman Itzkowitz’in The Immortal

Atatürk (s. 66), Grace Ellison’un An

English Woman in Angora (s. 94),
Berthe Georges-Gaulis’in Angora,

Constantinople, Londres (s. 131),
Paul Gentizon’un Mustafa Kemal

ou L’Orient en Marche (s. 183) ki-

taplar›n›n Türkçe çevirilerine at›fta
bulunmakta.

7- Çal›fllar’›n gene sunufl bölümünde
yer alan, “Gazeteler, an› kitaplar›-
n›n aksine Latife Han›m’a çok daha
s›cak yaklaflm›flt›. Özellikle dünya
bas›n› bu konuda inan›lmaz bilgiler
içeriyordu,” (s. 10) beyan› abart›l›-
d›r. Kitapta yabanc› bas›ndan al›nan
kaç haberden faydalan›ld›¤›na ba-
k›ld›¤›nda ortaya ç›kan rakam, “Ek-
ler” hariç, 473 sayfal›k bir kitapta sa-
dece 12 haberdir: s. 104/dipnot (dn)
21; s. 110/dn 5; s. 145/dn 1; s. 210/dn
8; s. 261/dn 1; s. 264/dn 1; s. 271/dn
18 ve 19; s. 274/dn 1; s. 289/dn 1; s.
290/dn 7 (2 adet); s. 325/dn 10.

8- Yazar›n faydaland›¤› Atatürk

Araflt›rma Merkezi Dergisi’nin bir
say›s› bir keresinde (s. 127/dipnot 7)
Kas›m 1982, bir di¤er keresinde (s.
204/dn 17) ve kaynakçada (s. 506)
Kas›m 1984 olarak belirtilmekte.
Do¤rusu, Kas›m 1984’tür.

9- ‹pek Çal›fllar kitab›nda, Amerika-
l› gazeteci ve heykelt›rafl Clare She-
ridan’›n Atatürk ile yapt›¤› mülaka-
t›n da yer ald›¤› an›lar›n› serbest bir
flekilde tercüme ederek al›nt›larken
bir bölümü atlam›fl ve bunu belirt-
memifltir (s. 62-64). Hiçbir araflt›r-
mac› bir eserden al›nt›lad›¤› bölü-

Biyografi ve 
tarih
araflt›rmalar› 
sadece gazete
haberleri ve
an›lara de¤il, 
arfliv belgelerine
de dayan›larak
yaz›lmal› ve 
imkân dahilinde
s›f›r hatal› 
eserler
olmal›d›r.

Edremit yolu
üzerindeki
Ergama
Köyü’nde
Mustafa Kemal,
Latife Han›m ve
General Kaz›m
Karabekir.

Kültür Bakanl›¤›,
Atatürk Resimleri
Galerisi.
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mün tamam›na yer vermeye mecbur
de¤ildir, ancak al›nt›lad›¤› bölümde
flayet atlad›¤› bir k›s›m varsa, bunu
(…) iflaretiyle belirtmek zorundad›r.
‹pek Çal›fllar bunu yapmayarak oku-
ru yan›ltmakta. Çal›fllar’›n atlad›¤›
sat›rlar, Atatürk’ün Clare Sheri-
dan’la konuflurken Ermenilerle ilgili
olarak sarf etti¤i flu sözler:5

“Ermenilerin, Türk uyruklu Ermeni-
lerin göreceli önemini tart›flt›k.
Herkesin bildi¤i fleyleri söyledi. Me-
sela yabanc› siyasi entrikalar›n
ma¤durlar› olduklar›, Büyük Harp’te
Türkiye’ye karfl› Rusya’ya yard›m

ettikleri. [Ermeniler] müsavi yurt-
tafll›k haklar›ndan faydaland›klar›,
Meclis’te temsil edildikleri ve asker-
lik hizmetinden muaf tutulduklar›
halde her zaman  [Türkiye’ye] has›m
olmufllard›. [Ermenilerin] kendi bafl-
lar›na b›rak›l›p harici tesirlerle k›fl-
k›rt›lmasalard› Türk milletine asimi-
le olabileceklerini düflünüyordu.

Her halükârda üzerinde durarak
‘onlara olan hislerimizin dinle hiç-
bir alakas› yoktur’ dedi.”

10- Yazar, Halide Edip’in The Tur-

kish Ordeal kitab›ndaki baz› bölüm-

leri çevirerek al›nt›larken önemli
hatalar yapm›fl. Kitapta yer alan “As
the night advanced, the crowd on
the quay increased” cümlesi,6 “Ka-
ranl›k bas›nca r›ht›mdaki kalabal›k
seyreldi,” fleklinde tercüme edilmifl
(s. 52). Halbuki "increased" kelime-
sinin Türkçe karfl›l›¤›, "seyreldi"nin
tam z›tt› olan "artt›"d›r. Ayn› sayfa-

da yer alan “The dynamite and the
explosives hoarded by the Greeks
under the churches of Aya Triada
and Foti, as well as in a number of
private houses, were exploding”
cümlesi, “Yunanl›lar›n Aya Triada
ve Foti’nin alt›na yerlefltirdikleri di-
namitler ve patlay›c›lar birbiri ard›
s›ra patlamaya bafllam›flt›. Patlama-
lar›n duyuldu¤u birkaç da ev vard›,”
fleklinde tercüme edilmifl ve böyle-
ce anlam› çarp›t›lm›fl. Do¤ru tercü-
me, “Yunanl›lar›n Aya Triada ve Fo-
ti kiliselerinin altlar›na ve de birta-
k›m özel flah›slara ait evlere yerlefl-
tirdikleri dinamitler ve patlay›c›lar
birbiri ard› s›ra patlamaya bafllam›fl-
t›,” olmal›d›r.

11- Halide Edip’in The Turkish Orde-

al kitab›ndan çevrilerek al›nt›lanan
bir baflka bölüm ile (s. 60), Berthe
George-Gaulis’in La Nouvelle Tur-

quie kitab›ndan al›nt›lanan bir di-
¤er bölümde de (s. 151) özgün metin-
lerde yer alan baz› k›s›mlar atlanm›fl
olmas›na ra¤men bu atlama (…) ifla-
retiyle belirtilmemifl.

12- Yazar›n 82. sayfada verdi¤i kay-
na¤›n sayfa numaras› yanl›flt›r. Do¤-
ru sayfa numaras› 308 de¤il, 398 ol-
mal›d›r.

13- Yazar›n s. 57’de gösterdi¤i iki
kaynaktan biri olan Berthe George-
Gaulis’in La Nouvelle Turquie kita-

‹pek Çal›fllar, Amerikal› gazeteci ve heykelt›rafl Clare Sheridan’›n Atatürk ile

yapt›¤› mülakat›n da yer ald›¤› an›lar›n› serbest bir flekilde tercüme ederek

al›nt›larken bir bölümü atlam›fl ve bunu belirtmemifltir. Araflt›rmac›, ilgili

bölümün tamam›n› al›nt›lamaya mecbur de¤ildir, ancak al›nt›lad›¤› bölümde

atlad›¤› bir k›s›m varsa, bunu (…) iflaretiyle bildirmek zorundad›r. 

Latife Han›m’›n
gazeteci Isaac
Marcosson’a
söyledi¤i, 
“Nikâh 
yüzü¤ümüzü 
daha sonra 
‹smet Pafla
Londra’dan 
getirdi,” ifadesi
(s. 113) kitapta
yanl›fl tercüme
edilmifltir. 
Özgün kaynakta
nikâh 
yüzü¤ünün
Londra’dan 
de¤il, Lozan’dan
getirildi¤i 
belirtilmekte.

‹smet Pafla,
Latife Han›m ve
Mustafa Kemal.

Latife Han›m
kitab›ndan al›nm›flt›r.
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b›nda yer alan (s. 219), ancak Latife

Han›m’da yer almayan flu sat›rlar
Çal›fllar’›n kaynaklar› kullan›rken
nesnel olmayan bir flekilde seçici
davrand›¤›n› ortaya koymakta: 

“O’nun sekreteri oldu. Ana Avrupa
lisanlar›na mükemmel hâkimiyeti
onu emsalsiz bir tercüman yapmak-
tayd›. Çal›fl›rlarken fikir teati etti-
ler, tart›flt›lar; O yavafl yavafl ona
ba¤land› ve bunu belli etti. (Latife)
gözle görünür bir flekilde heyecan-
lanm›flt›. Ancak daha ileri gitmek is-
tedi¤inde karfl› koyma net, kararl›
ve izahat› aç›k sözlü oldu. (Mustafa
Kemal) ona ‘ilkeler’ini (aç›klad›),
eserinin taçlanmas›ndan sonra ev-
lenme konusunda kendi kendine
yapt›¤› yemin ile karfl›l›k verdi. (La-
tife) O’na kendi ilkelerinin de eflit
derece önemli olduklar›n› ve hiçbir
kuvvetin ilkelerinden vazgeçireme-
yece¤i cevab›n› verdi. O’nu seviyor-
du, bunu kabul ediyordu ama ya
zevcesi olacak veya hiçbir zaman
evlenmeyecekti. Her halükârda
metresi olmayacakt›, ilkeleri bunu
men ediyordu.”

14- ‹pek Çal›fllar The New York Ti-

mes’a atfen, Latife Han›m’›n Mustafa
Kemal’e çeyiz paras› olarak bir mil-
yon Türk Liras› verdi¤ini, bunun da
haberin yay›nland›¤› tarihte 660 bin
dolara tekabül etti¤ini belirtiyor 
(s. 115). Halbuki yazar Devlet ‹statistik

Enstitüsü’nün yay›nlar›n› incelesey-
di,7 1923 y›l›n›n Ocak ay›nda bir ABD
Dolar›’n›n 1.63 TL de¤erinde oldu¤u-
nu görüp, bir milyon Türk liras›n›n
613 bin dolara tekabül etti¤ini tespit
edecek ve böylece The New York Ti-

mes’›n yanl›fl›n› tekrarlamayacakt›. 

15) Çal›fllar, savafl muhabiri G. Ward
Price’in an›lar›ndan al›nt›lad›¤› bö-
lümün8 özgün metni ile kitab›nda
yer alan çevirisi (s. 124-125) uyuflma-
makt›r. Çal›fllar özgün metindeki pa-
ragraflar›n s›ras›n› de¤ifltirmifltir.
Çal›fllar’›n çevirdi¤i al›nt›, “Is›tmas›
ve ayd›nlatmas› olmayan” sat›rla-
r›yla bafllamakta. Halbuki özgün
metinde bu bölüm, söz konusu al›n-
t›n›n son paragraf›nda yer almakta.

16) Latife Han›m’›n gazeteci Isaac
Marcosson’a söyledi¤i, “Nikâh yüzü-
¤ümüzü daha sonra ‹smet Pafla
Londra’dan getirdi,” ifadesi (s. 113)
yanl›fl tercüme edilmifltir. Özgün
kaynakta nikâh yüzü¤ünün Lond-
ra’dan de¤il, Lozan’dan getirildi¤i
belirtilmekte.  

Kal›c› niteli¤e sahip biyografi ve tarih
araflt›rmalar› çok ciddi zaman ve
emek sonucunda ortaya ç›kan, sade-
ce gazete haberleri ve an›lara de¤il,
arfliv belgelerine de dayanan, imkân
dahilinde s›f›r hatal› eserlerdir. Ne
yaz›k ki Latife Han›m bu vas›flar› ta-
fl›mayan bir biyografi denemesi ola-
rak kalacakt›r. Gerçek Latife Han›m
biyografisi araflt›r›lmaya ve yaz›lmaya
muhtaçt›r. Hal böyle olmas›na ra¤-
men ‹pek Çal›fllar'›n, Latife Han›m'›n
k›zkardefline atfen, kitab›nda yer ver-
di¤i Topal Osman'›n Çankaya'y› kuflat-
mas› esnas›nda Mustafa Kemal'in çar-
flaf giyerek Çankaya'dan kaçt›¤› iddi-
as› üzerine yazara 5816 say›l› "Atatürk
Aleyhine ‹fllenen Suçlar Hakk›nda Ka-
nun"a muhalefetten dava aç›lmas› ise
kabul edilebilir bir tepki de¤ildir ve
anlams›zd›r. Latife Han›m biyografisi-
nin tamam›n›n veya bir bölümünün
yetkinli¤i konusunda itiraz› olanlar
bu itirazlar›n› dava açarak de¤il, bi-
limsel makale yay›nlayarak dile getir-
melidirler. 

r›fat n. bali 

ba¤›ms›z araflt›rmac›
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