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Aç~klamal~~ Atatürk Kaynakças~. Yazan: M. Türker Acaro~lu.
Ankara 1981 Türkiye I~~Bankas~ . 2 cilt. XXIII + 1192 s. 700 lira.
"Atatürk'ün Do~umunun ~ oo. Y~l~~ Dizisi: 7" T. I~~Bankas~~ Kültür
Yay~nlar~'nda 227. kitap.
M. Türker Acaro~lu'nun, bu kaynakçan~ n Onsözü'nde de an~msatt~~~~üzere;
Prof. Herbert Melzig'ten ba~ layarak (1941), Muharrem D. Mereanl~ gil (1953),
M. Orhan Durusoy - Muzaffer Gökman (1957), ~smail Arar (~ 96o), Muzaffer
Gölcn~an (1963'ten bu yana geni~letilmi~~yeni bas~n~lar); Atatürk için yaz~lm~~~
yerli ve yabanc~~ kitaplar~ , bu arada kimi bilimsel dergi yaz~lar~n~~ s~ralayan kaynakça kitaplar~~ yay~mlad~lar. Bunlara 1938 y~l~~son iki ay~ndaki süreli yay~ n yaz~,
~iir ve haberlerini içeren bir ba~ka bibliyografyay~~ da ekleyebiliriz. (S. N. e~zerdim'in,
Türk Tarih Kurumu'nca yay~mlanan kaynakças~). Bunlardan M. Mercanl~gil'i~~ki, Milli Kütüphane'deki bir serginin, I. Arar'~ nki ise, kendi kitapl~~~ndaki Atatürk yay~nlar~n~n katalo~u idi. Prof. Melzig'in kaynakças~~ d~~~ndakiler, "kuru
bibliyografya" diye an~ lan, sadece bibliyografik künyeleri içeren kaynakçalard~r.
An~ lan iki "katalog" ötesindekiler, Atatürk ve Devrimi için yaz~lm~~~bütün yay~nlar~~kapsayacak nitelikte ele al~nm~~t~ r. M. Gökman'~n 1968'de yap~lan 2. bas~m~~
ile Ek olarak ç~kar~ lan 1974 cildi, para ve pullara de~in, pek çok malzemeye yer
verir.
Bu "kuru bibliyografya"lardan sonra, M. T. Acaro~lu, kaynakças~na ald~~~~
kitaplar~~ k~sa ya da uzun bilgilerle tan~tan ilk "aç~klamal~" kaynakçay~~ ortaya
koymu~~oldu. Bu kaynakça bir seçmeye dayan~ r. Kendisi, yap~t~n~~ ~öyle tan~t~yor:
"Bu çal~~mada tan~t~lan yap~tlar, Arap ve Latin alfabesiyle yaz~lm~~~Türkçe,
yabanc~~dillerden Türkçeye çevrilmi~~ya da daha çevrilmemi~~kitaplardan seçildi.
(...) Amac~m~z, okura, yap~tlar hakk~nda bilgi verip onu metinden uzakla~t~ rmak
de~ildir. Ona, yap~tlar~~bulup görmesi, seçip okumas~~ için yard~mc~~olmak, kitaplara giden yolu göstermek istiyoruz".
Yap~tlar, kayr~akçaya, abece s~ras~~ile al~nm~~t~r. 500 kitapla s~n~rlanan kaynakçada tutulan yolu, yine yazar ~öyle anlat~yor:
"... yap~tlar~n ba~l~klar~ndan sonra, bas~m y~ llar~, göçüp gitmi~~yazarlar~n
do~um - ölüm, ya~ayanlar~n do~um tarihleri, tan~t~mlar, tarihsel yap~tlar için
tarih bilirnindeki yerleri ve önemleri belirtilmeye çal~~~ld~, bu arada bol bol kaynakça
bilgileri verildi. K~saca, bizde kendi türünde ilklerden biri olan bu çal~~ma, Bat~daki benzerleri gibi, yap~t ba~l~klar~n~n abc s~ras~yla düzenlendi. Dilimize çevrilmi~~yabanc~~ yap~tlar~n Türkçe ba~l~klar~~temel al~nd~, ancak özgün ba~l~klar~~ da
verildi, çevirmenleri ve yay~nevleri —yoksa bas~mevleri— adlar~, sayfa say~lar~, fiyatlar~, dizileri de gösterildi".

574

BIBL/YOGRAFYA

Kitab~n sonunda, yap~tlar~n yazar ad~na göre aranmas~n~~ sa~layacak bir dizin de düzenlenmi~tir. Böylece, bir "dictionnaire des ouvres" niteli~indeki bu
kaynakça, yazar ve çevirmenlerle, 2. cildin sonunda, bu aç~dan da tamamlanm~~~
oluyor.
Dünyada kendisi için ençok kitap yay~mlanm~~~olan ünlü ki~inin Napoleon oldu~u söylenir. Ancak, ölümünün üzerindeki k~rk üç y~l geçti~i halde, Atatürk'ün
bugün de güncel olmas~, güncelli~ini sürdürece~inin anla~~lmas~ ; Frans~z imparatoru
ile bir yay~n yar~~~~içinde oldu~unu gösteriyor. Atatürk için yay~mlanm~~~kitaplar~n say~s~~üzerinde, 1981 'den sonra bir fikir edinebilece~iz. Çünkü 1981 içinde yaymlar -kimi olanaks~zl~klara kar~~n- bir geli~me içindedir. M. Gökman'~n, geni~letilmi~~yeni bas~m~~yap~lmakta olan kaynakças~, Leman ~enalp'~n, 1981 yay~nlar~~
için haz~rlamakta oldu~u kaynakça, bizi bu bak~mdan ayd~nlatacakt~r.
Ne var ki, kitap ile yap~ t aras~nda bir ayr~m oldu~unu göz önüne almak gerekir.
Atatürk için, özellikle ö~rencilere yarayacak pek çok kitap yay~mland~ ; ~iir kitaplar~, antolojiler, sat~~~amac~~ güden geli~igüzel derlemeler bas~ld~. Bunlar~n say~s~~
oldukça kabar~kt~r. Bilim adamlar~n~n ara~t~rmac~lar~n yararlanaea~~~bilimsel
yap~tlarla; eksikleri ve "~i~irmeleri" yine onlarca ar~ t~lacak an~lar, öykücükler
(anekdotlar) vb. bile bunlar~~gözden geçirmek isteyenleri u~ra~t~racak bolluktad~r.
I~te, M. T. Acaro~lu'nun kaynakças~ , okuyucuya, ilk be~~yüz kitab~n niteli~ini
tan~tan yararl~~bir k~lavuzdur. "K~lavuz" sözcü~ü geli~igüzel kullan~lm~~~de~ildir;
"Atatürk orman~"ndan geçebilmek için bu kitap gerçekten bir yol göstericidir.
Kimi zaman bir kitap yar~m sayfada tan~t~l~rken, kimilerine be~~sayfa yer verilmi~tir. ~unu da ekleyelim: Atatürk ad~~ bir simgedir. Kaynakça'da Atatürkle
birlikte O'ndan ayr~lmayacak üç konuda kitaplara da yer verilmi~tir: Kurtulu~~
Sava~~, Atatürk Devrimi, Türkiye Cumhuriyeti.
Bu kitab~n, 1981 y~l~na bir katk~~olarak kazand~r~ld~~~n~, 1981'de kalmayacak
olan Atatürkçülük dü~ün ve eylemi için gelecekte de yararl~~ olaca~~n~~söylemek
gerekiyor.
S. N.
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