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ATATÜRK'LE ~LG~L~~B~R KITAP
Yeni Türk Devleti'nin kurucusunun sonsuzlu~a geçti~i 1938 y~l~n~n ~~o Kas~m~ndan sonraki yasl~~günlerde son sat~rlar~n~~yazd~~~n~~söyleyen ve o günlerde
ülkemizde Arjantin diplomatik temsilcili~inin Istanbul'da bir ba.~ konsoloslukta
yönetildi~i 1930-1935 aras~nda be~~y~ l boyunca Türkiye'de görev yapan Say~n
Jorge Blanco Villalta'n~ n ispanyolca olarak 1939 y~l~~ ba~lar~nda Buenos Ayres'te,
Claridad bas~meviriin ç~kard~~~~ve Lâtin Amerika ülkelerinde büyük ilgi gören
Atatürk adl~~yap~t~ndan bizde oldu~u kadar, Avrupa'da da kimsenin haberi oldu~unu
sanm~yorum.
Iyi bir raslant~~ile, kendisi gibi, yazar~n babas~, Istanbul'da Arjantin Ba~konsoloslu~unda bulundu~u için, Atatürk'ün davetlerinde, kabullerinde kendisini
Çankaya'da yak~ ndan görmek, Istanbul'a geli~lerinde kalmaktan ho~land~~~~Park
Otel'de ak~am saatlerinde onu yak~n arkada~lariyle birlikte seyretmek olana~~n~~
bulmu~, ki~ili~ine duydu~u derin hayranl~k gün geçtikçe artm~~. Bu duygu ile,
tan~k oldu~u olaylar içinde, kendi gözlemlerine de dayanarak, yazar, ölümünden
sonra ilk kez Lâtin Amerika'da Atatürk'ün ya~am~n~, dolay~s~yle Cumhuriyet Türkiyesini geni~~ölçüde tan~tmaya çal~~m~~. I~te 1939 y~l~nda ispanyolca olarak bas~lan
Atatürk adl~~kitab~n 1976 y~l~nda ingili~ceye ilk çevirisi, geçen ay içinde (Ekim 1979)
Türk Tarih Kurumu yay~nlar~~aras~nda ç~kt~.
Yazarla ilgili olarak ~unu da belirtmeliyim ki, Say~ n Blanco Villalta'n~n Türkiye
üzerine ba~ ka incelemeleri de var; hepsi de 1936-1975 y~llar~~aras~nda, Buenos
Aires'te bas~lm~~. Bunlar aras~nda Türk Ulusu (1936), Günümüz ~stanbulu'ndan sahneler
(1937). Türk Edebiyat~~ (La Plata Üniversitesi, 1940), Ça~da~~Türk Edebiyat: (1941),
Türk Sanat ve Edebiyat~~ (Do~u Sanat~~ Ulusal Müzesi, 197o). Sadece bu ba~l~klar
yazar~n ülkemize kar~~~duydu~u ilgi ve sevgiyi belirtmeye yetmez mi?
Çeviriyi, Ispanya, Indonezya ve Iran'da çal~~t~ktan sonra, iki kez ülkemizde
e~itim ve ö~retim görevi yapan ve 1961-63 y~llar~ nda, Çapa E~itim Enstitüsü'nde
~ ngilizce dersleri veren, 1973 y~l~ndan beri de ~ngiliz Kültür Heyeti'nin Ankara
merkezi müdürü olan William Campbell yapm~~t~r. Türk Tarih Kurumu'nun
ya.y~mlad~~~~bu ilk ingilizce çevirisini yazar, bütün varl~~~~ile Atatürk'e ba~l~~kalm~~~
olan Say~n Cumhurba~kan~m~ z Fahri Korutük'e adam~~t~r.
Atatürk'ümüzün bu geni~likte bir ya~am öyküsünün Ingilizce olarak dünya
kamuoyuna, do~umunun yüzüncü y~ ldönümünden önce sunulmu~~olmas~, gerçekten
iyi dü~ünülmü~, çok yerinde bir davran~~t~ r. Böyle bir yayirm ~u s~ralarda dü~ünmü~~
olanlar~~ özellikle kutlamal~y~z.
~~~
Yabanc~~ülkelerde Atatürk'le ilgili yay~ mlar~n say~s~~ büyük bir kitapl~~~~besliyecek, dolduracak kadar kabar~ k; bu say~ya her geçen y~l yenileri ekleniyor. De~erli
bir çal~~ma ve ara~t~ rma ürünü olan Muzaffer Gökman'~n Atatürk ve devrimleri tarihi
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bibliyografyan (Milli E~itim Bas~mevi, ~stanbul, 1974), Türkçe kaynaklar bak~m~ndan.
elbette zengin bir yap~t, ama yabanc~~dillerdeki inceleme ve ara~t~rmalar~~sadece
belli bir ölçüde yans~t~yor. Türkçe yaz~~ve kitaplar d~~~nda, çe~itli yabanc~~dillerde,
özellikle Frans~ zca, Ingilizce, Almanca, Ispanyolca ve Balkan dillerinde Atatürk ve
yeni Türk Devleti ile ilgili kitaplar, gazete ve dergilerde ç~km~~~yaz~lar~n, geni~~
tutulmakla birlikte, oldukça ~ ematik kalan bir bibliyografyas~, 1974 y~l~nda,
Washington'da, Kongre Kitapl~~~~Do~u Bölümünde çal~~an Abraham Bodurgil'in
Atatürk and Turkey. A Bibliography (~~919-1938) ba~l~~~n' ta~~yan çal~~mas~nda yer
alm~~t~r. Bu yay~ mda, 560'1 kitap, 778'i gazete ve dergi yaz~lar~~olmak üzere, tam
/338 say~s~~var. 1974 y~l~ndan bu yana ç~ kanlar için ayn~~ara~t~r~c~= yeni yay~mlad~~~~
bibliyografya ile bu say~~iki, üç bine ç~k~ yor. (Bu yeni yarm~~daha görmedi~im
için tam say~y~~veremiyorum, ama benim ara~t~rmalar~ma göre — bu ara~t~rmalar
yirmi y~ld~r sürüyor—, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti ilgili olarak, ba~l~ca Avrupa
dillerinde Bodurgil'in vard~~~~say~ larin çok üstünde kitap ve yaz~lar bulundu~u
kesinlikle söylenebilir. Bu say~n~n yedi, sekiz bini kolayl~kla bulaca~~~kestirilebilir
~imdiden.
Be~~büyük bölüme ayr~lan bu yap~t~~birkaç sözcükle özetlemek, daha do~rusu,
bu çal~~man~n anlam~n~~belirlemek gerekirse, yazarla birlikte ~unu söyleyebiliriz:
Atatürk yaln~z Türkiye'nin de~il, insanl~~~n mal~d~r. Kitab~n içeri~inin ayr~nt~lar~na
girmeden, d~~~yap~s~~ aç~s~ ndan, her bölümün genel konusu aç~kl~kla belirtilmi~.
Ilk bölüm, Mustafa Kemal'in ki~ili~inin belirmesi; ikinci bölüm, yurdun korunmas~;
üçüncüsü, yeni Devlet'in do~u~u; dördüncüsü, kurtulu~~sava~lar~; be~inci ve sonuncu bölüm de, Cumhuriyet ve sosyal devrimler konular~n~~ i~liyor. Eski, yeni
Türk tarihini kronolojik s~ ra içinde veren, ayr~ca özel adlar~~k~saca aç~klayan indeksler, Osmanl~~dönemi ile, Atatürk ve yeni Türkiye ile ilgili oldukça geni~~bir
bibliyografya bu gerçekten nesnel çal~~may~~tamaml~yor.
Konular~n özetledi~im bu be~~büyük bölümde Mustafa Kemal'in olaylar
kar~~s~nda ilk tepkilerini, siyasal yöneli~ini, ülkü ve amaçlar~n~~çok ayr~nt~l~~biçimde
belirledikten sonra, Balkan sava~lar~ndan, üzerinde yaz~k ki yeterince durulmam~~~
olan Trablusgarp destanl~k savunmas~ndan ve as~l büyük destan Çanakkale sava~lar~ndan geçerek, komutanl~k ya~am~n~n büyük a~amalar~~çok tatl~~bir biçimde
bütün ayr~nt~lariyle veriliyor ve sonunda ülkenin dü~manlardan temizlenmesi,
ba~~ms~zl~~a kavu~mas~~gerçek bir co~ku havas~~içinde aç~klan~yor. Atatürk devrimi,
son bölümün, daha do~rusu, kitab~n en önemli bölümünün konusu. Bu da elbette
do~al, çünkü yazar, ele ald~~~~bu konuyu ülkemizde ya~~yarak i~lemi~, olaylar~~
izlemek, de~erlendirmek olana~~n~~bulmu~.
Atatürk'ün ya~am~~ve yeni Türk Devleti'nin tarihiyle ilgili böyle de~erli bir
yap~t~n bizi ilgilendirmesinden ötede, ça~~m~z~n büyük insanlar~~aras~nda yer
ald~~~~halde, yabanc~~ülkelerde, do~umunun yüzüncü y~l~na güzel bir haz~rl~k
niteli~inde görülece~ine inand~~~m bu kitab~n yak~n zamanda dilimize de kazand~r~lmas~~dile~iyle, yazar~~ve Türk Tarih Kurumu'nu candan kutluyorum. Günümüzde baz~~tutumlarla, böyle giderse, 19 May~slar'da, Cumhuriyet Bayramlar~nda,
Kas~mlar'da en büyük insarum~z~, evrensellik kat~nda hakl~~yerini alm~~~Atatürkümüzün serntine u~ram~yan politikac~lar ç~kar, ba~ka anrnalar ve bayramlar
pe~inde olurlarsa, biz galiba günün birinde onu yabanc~lardan ö~renmek zorunda
kalaca~~z, buna da pek ~a~m~yahm
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