ATATÜRK'TEN ANILAR *
BLANCO VILLALTA
Arjantin'in Eski Türkiye Büyükelçisi

Hiç umulmad~k ko~ullar, ~imdi uzakta kalan 1930 y~l~nda bir gün,
hayat~mda çok büyük yer tutacak olan ve seçti~im bir vatan olarak
sevdi~im Türkiye'ye beni getirdi.
Arjantinli olmakla beraber eski bir Ispanyol ailesinden geliyorum ve annem taraf~ndan da memleketimin ovalar~n~n K~z~lderililerinin kan~ n~~ ta~~yorum. Niyetim babamdan ve dedemden intikal
eden doktorluk mesle~ine devam etmekti. Ancak babam doktorlu~unun d~~~ nda dikkati çeken bir piyanist ve heykeltra~~oldu~undan
büyük bir ~öhrete sahipti. Klinik doktoru olarak olgunla~mak için
Paris'te çal~~malar yaparken, Bourdel'in atölyesine de devam etmek
~ans~na eri~ti. Sonunda biçim güzelli~inde belli amaçlar görme~i
elde etti. Bununla beraber Frans~z ekolünün eserlerini kopya etmedi,
tam tersine elde etti~i teknikten faydalanarak Arjantin ba~~ ms~zl~~~~
ve egemenli~i için sava~~vermi~~bir ki~i olarak "gaucho" gibi ulusal
konular~~olu~turan kahramanlar~, atlar~~ i~ledi.
Ki~isel saygml~~~~ona diplomatl~k yolunda yürümesini sa~lam~~t~ ; dolay~s~yla annem, k~z karde~lerim ve ben —o zamanlar ancak on
bir ya~lar~ndayd~m — Meksika'ya sonra da Norveç'e Macaristan'a
daha sonralar~~ da, babam~n Istanbul'da Ba~konsolosluk görevini
yürüttü~ü Türkiye'ye geldik. O dönemde memleketlerimiz aras~nda
diplomatik temsilcilik bulunuyordu. Idari memur olarak görev
ald~~~m Istanbul'a Konsolos yard~mc~s~~ olarak atand~m. Bu benim
diplomatl~k mesle~imin ba~lang~c~yd~. Bir y~l boyunca babam~n
bulunmad~~~~zamanlar Ba~konsolosluktan ben sorumluydum.
Türkiye beni, manzaralar~mn güzelli~inden çok, Gazi Mustafa
Kemal gibi fevkalade bir insan~n idaresi alt~nda, ulusunun ya~ad~~~~
kahramanl~ k destamyla ilgilendiriyordu. Onun ki~ili~i bana çok
çekici geldi~inden gerçekle~tirdi~i bu ~an ve ~eref dolu olaylar, ayd~nl~ k dü~ünceler üzerinde elimden geldi~ince okumaya ba~lad~m.
* Blanco Villalta bu konu~mas~n~~ ~ g Kas~m 1979 tarihinde Türk Tarih Kurumu'nda yapm~~t~r.
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Kendisini ~ahsen tan~mak olana~~~buldum, zira henüz pek az
Büyükelçilik konutlar~n' Ankara'da yapm~~~olduklar~ndan, diplomatik hayat~n büyük bir k~sm~~Istanbul'da sürdürülüyordu. Pek çok
defa, çe~itli nedenlerle kabul törenlerine ça~r~ld~k ve oralarda onunla
el s~k~~mak ve k~sa cümlelerle konu~mak heyacan ve onuruna kavu~tum. Insanlara muamelesindeki görkemli sadeli~i hiç unutamad~~~m
gibi insan~~delip geçen gözbebeklerini, oldukça mavi - aç~ k gri bak~~larm~~ da bir o kadar unutamam. Gözlerini ve bu ölümsüz bak~~lar~n' kim görse bir dehan~n kar~~s~ nda oldu~unu derhal anlard~.
Bu, zamandan daha öteve varan bir bak~~t~. Gözlerine bakarken
sanki uzak bir ufku görür gibiydim dersem gerçe~i ifade edip edemedi~imi bilemiyorum.
Onun çok defa Park Otel'de gece yemek yenilen ve dans edilen
bodrum kat~nda görürdüm. Gazi, baz~~vesilelerle, masas~na dostlar~n~~
ve yabanc~lar~~davet etmekten ho~lan~ r ve çok defa da dans ederdi;
bu, Bat~~ adetlerinin Türkiye'de de uygulanmas~na hiçbir engel
olmad~~~n~~ göstermenin Gazi'ye özgü biçimlerinden biriydi. Ben
dans~~ özellikle severim, hele ünlü Arjantin orkestras~ n~n o dönemde
Istanbul'u ziyaretinden ötürü "Bianco tongosu" ad~yla an~lan tangoyu!
Tangö yaparkenki ad~mlar~m~~ masas~ n~n önünden geçerken
takip etti~inden, bu Arjantin dans~n~n gerçek ahengini kapm~~t~.
Beni daima k~sa fakat çok dostane bir gülümsemeyle selamlar ve
f~rsat ç~ k~nca k~sa Frans~zca cümlelerle azametsiz bir ~ekilde benimle
konu~ur, ben de bir kere daha bak~~~n~n büyüsünü hissetmek imkan~n~~
bulurdum.
Onu tan~mak ayr~cal~~~na sahip olmayanlar, ölümünden be~~
veya alt~~sene önce, asker, devrimci, devlet adam~, yeni bir ulus
yarat~c~s~~bir kahraman olarak ba~~nda ~~~kl~~ bir hale ta~~rker~~ dahi
onun hala bir insan oldu~unu anlamakta güçlük çckeceklerdir. Ancak ölümsüzlü~ün ve s~n~rs~z ~öhretin yüksek bronz kap~lar~ndan
geçtikten sonrad~r ki insan üstü bir varl~k olmu~tur. Benim için, tan~m~~~oldu~um bir ki~i olarak, bir insan olarak ya~amaktad~r. Büyüklü~ü
insanl~ k niteliklerindedir; bir insan ve sadece bir insan olarak, ac~lara, kayg~lara, insani imkanlara ra~men böylesine dev bir eseri
tam amlam~~t~r.
Insanlar hakk~ndaki derin hissini ~u kehanet dolu cümleyle
ifade etmi~ti: "Bir gün vücudum toprak olacak fakat eserim — Cumhuriyet — sonsuzlu~a kadar ya~ayacakt~r".
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Bir ara siyasal nedenlerle Mustafa Kemal'den uzakla~an ünlü
yazar Halide Edip Ad~var, büyük yöneticiye sayg~lar~n~n en büyü~ünü
sunmu~tur. "The Turkish Ordeal" adl~~kitab~nda Sakarya sava~~ndan
az önce, Polatl~~yak~n~ndaki Alagöz köyünün yar~~ y~k~lm~~~bir evinde
Kemal'e yapt~~~~ziyareti anlat~rken ~öyle yazmaktad~r : "Pa~a'n~n
yaveri beni onun odas~ na götürdü: bu, asetilen lambas~~olan tek
odayd~. Mustafa Kemal aya~a kalkt~. Kaburgakemi~inin ona çok
ac~~verdi~i belliydi zira güçlükle ve odadaki tahta masaya dayanarak
yürüyordu. O anda ruhum hayranl~ kla dolu olarak Mustafa Kemal'e
do~ru yürüyorum. Anadolu'nun bu mütavazi evinde, Ulusunun
ya~ayabilmesi için gençlerin ölüm karar~n~~vermekte. Hiçbir saray,
hiçbir ünvan, hiçbir iktidar onu, Türkleri kesin sonlar~na kar~~~son
bir gayrete sevketti~i bu odadaki kadar yüceltmemi~ tir. Ona yakla~t~m ve elini öptüm."
O zamanlar Istanbul'dayken çok gençtim ve bir yazar olabilece~im hiçbir zaman akl~ ma gelmemi~ti. Buna ra~men Arjantin'e
döndü~ümde, Türkiye'nin ve Ulusunun nas~ l bu kadar az tan~nm~~~
oldu~unu ve bu memleket hakk~ nda anlat~lan dü~manca efsanelerin
nas~l önemsendi~ini anlayarak önemli gazetelerde makalaler yazd~m
ve 1936 da di~er bölümler aras~ nda Gazi'nin de bir biyografisi bulunan
"Türk Ulusu" adl~~ilk kitab~ m' yazmak cesaretini gösterdim. Ertesi
y~ l, ilk kitap tükendikten sonra, ki bu da Arjantin ve Latin Amerika'n~n Türkiye'ye duydu~u ilgiyi gösterir, "Bugünkü Istanbul'dan
manzaralar' ~~yay~mlad~ m. Bunlar Tevfik Fikret'in "Do~unun ebedi
büyüleyicisi, kraliçe" dedi~i kentin görünümleriydi.
Bütün bu zaman s~ras~ nda, fikrimden ç~ kmayan bir eseri dü~ünüyordum: seçti~i yolu bilen ve ona iman eden bir insan~n sonsuz
güvenini ta~~yan, strateji uzmanl~~~ nda, devlet adaml~~~ nda, devrimcilikte, bir deha olan, ilerici Atatürk'ün gerçek dü~ünce ve ki~ili~ini
canl~~olarak bir kitaba yans~ tmak. Dünya tarihi onun yan~ lmad~~~n~~
kabul etmi~tir.
Gazi'den yana ve ona kar~~~kaleme al~nan, verdi~i ve yaz~larak
kayda geçen bütün demeçlerini okudum. 1938 y~l~n~n Kas~m ay~nda,
gazeteler onun a~~r hastal~~~n~n ilerledi~ini bildirirlerken, ben de
kitab~m~~bitirmek üzereydim. Pek tabii ki bu büyük adam~n ölümü
bende çok derin bir ac~~uyand~rd~.
Kitap yaz~lm~~t~~ancak, bizim Latin Amerika'm~zdan çok uzakta
bulunan bir ~ahsiyeti konu ald~~~ ndan, özellikle Arjantin'de bir
Benden C. XLVII, 6o
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yay~mc~~ bulmak hiç de kolay de~ildi. Di~er bir sak~nca da kitab~n
çok uzun olmas~~ nedeniyle iki cilt halinde yay~ nlanmas~n~ n zorunlu~uydu.
Çok dola~t~ ktan ve bir o kadar da tart~~t~ ktan sonra tam dü~~
k~ nkl~~~ n~ n a~~rl~~~n~~ hissetmeye ba~lam~~t~ m ki "Claridad" adl~~
büyük bir yay~ nevi Atatürk'ün ~ahsiyetine ilgi duydu; beni ça~~rarak, e~er bu iki cildi 550 sayfal~ k tek bir cilt haline getirirsem derhal
yay~mlayaca~~n~~bildirdi.
Böylece yakla~~ k olarak 800 sayfal~ k bir k~s~ nt~~ yapt~ ktan sonra
bu iki cildi istenilen hale soktum. Sentez için sarfetti~im o korkunç
çaba bir yana, pek çok veri ve önemli ayr~ nt~lar~~ bir kenara atmak
üzüntüsüne katland~ m; fakat kitap bir ayda haz~ rlanm~~~ve ben de
onu yay~ mc~ya götürmü~tüm. Yay~mc~~ bana, kitab~m~ n uzunluktan
kaybetti~ini anlat~ m gücünde kazanm~~~oldu~unu ve böylece Atatürk'ü daha canl~~ve daha iyi tan~ mlad~~~m~~söyledi. 1939 ba~ lannda,
san~ r~ m ~ubat ay~ nda, tüm tahminlerin de üstünde bir yank~~yaparak,
kitab~ n ilk bask~s~~ ç~ kt~ ; daha sonralar~~ onu, say~ lan tahminen 8o
bini a~an, di~er bask~ lar izledi. Yaln~ z Arjantin'de de~il tüm Latin
Amerika'da ele~ tiriciler taraf~ ndan co~ kuyla kar~~land~ .
Buna, yaz~~~ ~eklimin neden olmad~~~ na emindim; çok gençtim
ve bir gazeteci üslubuyla mümkün oldu~u kadar az s~ fat kullanarak
yazm~~t~ m. Nesrimin veya fikirlerimin bir k~ymet ta~~mad~~-~n~, önemli
olan~ n büyük devrimcinin canl~~ ki~ili~ini belirtmek oldu~unu anlam~~t~ m. Benim görevim buydu.
Önemli gazetelerde yaz~yordum ve san~ r~ m Arjantin'in belliba~l~~ gazetelerinden "La Nation", Atatürk'ün ölümü vesilesiyle,
benden onun uzun bir biyografisini yazmam~~isteyerek, 2 7 Kas~ m
1938 tarihli edebi bask~s~ nda bunu yay~ mlad~.
Daha sonra La Plata Ulusal Üniversitesi (Universite Nationale
de la Plata) taraf~ ndan talep edilen "Türk edebiyat~" (Litterature
Turque) isimli bir çal~~mam yay~ mland~ . Türk edebiyat~ n~n Farsça
ve Arapça'n~ n bir kopyas~~ san~lmas~~ ve dolay~s~ yla da de~erinin hiç
bilinmemi~~olmas~~nedeniyle özel bir ba~ar~ya ula~an "Ça~da~~Türk
Edebiyat~ " (Litterature Turque Contemporaine) adl~~ uzun bir
kitab~ m yine "Claridad" bas~ mevi taraf~ ndan 194o'da yay~ mland~.
Ozanlann, romanc~lar~ n, deneme de dram yazarlar~n~n çok büyük
de~erleri bilinmiyordu. Mevlana, Fuzuli ve Nedim'den ~iirleri, Abdülhak Hamit'ten özellikle "Tar~k"tan sayfalar~ , "Servetifünün" ve
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"Fecri Ati" den, Turanizm'den, özellikle Halide Edip'in "Yeni
Turan" roman~n~, ilk defa Frans~ zcadan bazen de Ingilizceden
Ispanyolcaya çevirme ~ans~na sahip yazar, hiç de~ilse Latin Amerika'da, ben oldum. Ça~da~~romanc~lar içinden, t~ pk~~ de~erlerinden de
yapt~~~m gibi, Yakup Karaosmano~lu ve görkemli roman~~ "Nur
Baba"dan, Ömer Seyfettin'den, Samipa~azade Sezayi ve roman~~
"Sergüze~t"den, Halide Edip Ad~var ve romanlan "Ate~ten gömlek"
ve "Vurun kahpeye"den, Aka Gündüz'den, Halit Ziya'n~n "A~k~~
memnu"sundan, Re~at Nuri Güntekin'in "Çal~~ ku~u"ndan, ve ba~ka
pek çok çeviri ve özetler yapt~m. Deneme yazarlar~ndan: Falih
R~fk~~ Atay'dan "Eski saat" ve "Roman"1, Arjantin'de edebi k~ymetine büyük hayranl~k duyulan Ahmet Ha~im'i, Abdülhak ~inasi'den "Yal~lar'~~ ve di~er denemeleri. Ozanlar~n çoklu~u nedeniyle
kimi seçece~imi bilemiyordum. Eserlerini çevirdiklerimi s~ral~yorum:
Ahmet Ha~im; tek bir ~iirinin bile, "Aç~k deniz", özelli~ini belirtmeye yetti~i Yahya Kemal Beyatl~ ; Ziya Gökalp; ve ~iirlerinden
biri olan "Kald~r~mlar"~n pek çok edebi dergide yay~mland~~~~Necip
Faz~l K~sakürek. Naz~m Hikmet'in ~iir ve eserlerinin inceleme ve
çevirilerini 194o'da ilk yapan ben oldum; "Salk~m sö~üt", "Yal~nayak" ve di~erleri gibi ~iirleri, pek çok ~iir okuyucular~n~n repertuyar~na girdi. "Bir ölü evi" adl~~tiyatro eserinin çevirisini yapt~m.
Eserlerini y~llarca Latin Amerika'da çevirdi~im ve kendilerini orada
tan~tt~~~m Türk ozanlar~ndan bahsetmek çok uzun olur, ancak bu
arada Türk dü~üncesinin büyüklü~ünü gösterenlerden Ahmet Muhip Dranas'~n, Necip Faz~l K~sakürek'in, Kemalettin Kami'nin,
Ya~ar Nabi'nin, Behçet Kemal'in, Bedri Rahmi Eyübo~lu'nun
Latin Amerika entelektüelleri aras~nda çok be~enilmekte olduklar~n~~söylemeden geçmiyece~im.
Türk yazarlar~n~n yüksek de~erlerini simgelemek için bugüne
kadar Nobel ödülüyle onurland~nlmam~~~olmalar~ndan üzüntü
duymaktay~m. E~siz bir ozan, romanc~, tiyatro yazar~, "Ince Mehmet" v. s. unutulmaz yarat~c~s~~ Ya~ar Kemal, dünyan~ n onaylayaca~~~bir Nobel ödülüne sahip olabilirdi.
Daha sonra Buenos Aires'teki Yüksek Ö~renim Enstitüsü (Institut d'Etudes Superieures) Türkiye hakk~nda verdi~im dersleri
"Türk mucizesi" ad~yla bast~.
Son zamanlarda, 1974'de Ulusal Güzel Sanatlar Müzesinde
(Le Musee National des Beaux - Arts) "Türklerde Sanat ve Edebi-
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yat" (Art et Litterature des Turcs) ad~~ alt~nda Türk minyatür sanat~n~~konu alan 120 renkli diapozitifle projeksiyonlu olarak verdi~im
konferans, Buenos Aires Do~u Sanat~~ Ulusal Müzesi (Le Musee National d'Art Oriental) taraf~ ndan yay~mland~. E~im ozan Manuele de
Blanco Villalta, Orhun, Kültikin, Bilge Ka~an kitabelerinden ba~layarak en modern ozanlar~~ kapsayan Türk edebiyat~ ndan parçalar okudu.
Içinde Türklerin etkin men~eleri hakk~ nda resmen kabul edilenden de~i~ik olarak önerdi~im bir tezin yer ald~~~~yay~ n, Büyükelçi Mustafa Kenano~lu taraf~ndan Türkçeye çevirilerek 1976'da
Türk Tarih Kurumu'nun Belleten'inde "Türklerin sanat ve edebiyat~" ad~~alt~nda yay~mlanmak ~erefine eri~ti.
Çok garip olan, ölümünden birkaç ay sonra Atatürk hakk~ nda
ilk olarak yay~mlanm~~~olan biyografimin Türkiye'de bilinmemesidir.
1973'de, Cumhuriyetin ilan~n~ n ellinci y~l~n~ n kutlanmas~~ s~ras~nda, Arjantin Hükümeti beni Delegasyon Ba~kan~~olarak görevlendirdi. Cumhurba~kan~~Ekselans Korutürk'ün delegasyonlarca selamlanmas~ndan önceki gece, bu tan~nm~~~ ~ahsiyete, Ankara'daki
Büyükelçili~imiz arac~l~~~yla "Atatürk" kitab~ m~n en son bask~s~ n~~
ula~t~ rabilmek ~ans~na eri~tim.
Ertesi gün, Ekselanslar~~ Cumhurba~kan~ na sayg~lar~ m~~ sunmak
s~ ras~~ bana geldi~inde, kendileri bana sempatiyle dolu cümlelerle
hitap ettiler. Daha sonra çok iyi Ispanyolca konu~an Roma Büyükelçisine kitab~ m~~ okutmalar~~üzerine verilen raporda, Büyükelçinin, bu
kitab~ n bir Türk taraf~ ndan yaz~lmam~~~olmas~~ kar~~s~nda duydu~u
hayreti belirtmesi sonucu, Cumhurba~kan~~ Korutürk kitab~n Türkiye
D~~i~leri Bakanl~~~nca Ingilizceye çevirilmesini buyurdular. Fevkalade
bir çevirmen olan Ankara'daki British Council mensuplar~ ndan
Mister William Campbell taraf~ ndan da çevirisi yap~ld~.
Türk Tarih Kurumu Ba~kan~~ Ord. Prof. Enver Ziya Karal'~n
ilgisini çeken eser Atatürk taraf~ndan kurulan bu e~siz Kurumun
çok sayg~ n bir grup üyesinin incelenmesinden de geçtikten sonra
yine bu Kurum taraf~ndan yay~ mland~. Bu biyografi, Kurumun,
"Atatürk ve Yeni Türkiye" koleksiyonu içinde Yeni Türkiye Kurucusuyla ilgili olarak yay~mlad~~~~yegâne biyografidir.
Atatürk'ün ölümünden sonra yaz~ lan ilk biyografi konusunda
büyük bir yanl~~l~ k bulundu~u bir gerçektir. 1964 y~l~nda, di~er
bir deyimle Atatürk'ün ölümünden ve onun tarihi döneminden
26 y~l sonra, Lord Kinross bu büyük vatanseverin biyografisini yazm~~t~ r. Avrupa ve Amerika'da, bu kitab~n, Atatürk'ten sonra ona ait
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yay~mlanan ilk biyografi oldu~u san~l~yordu ve nitekim Atatürk
hakk~nda k~sa ve pek ho~~olmayan "Haliç'in Beyleri (Les Seigneurs de
la Corne d'Or) isimli kitab~nda da ~ngiliz yazar Noel Barber böyle
yazmaktayd~.
Denildi~i gibi, Tutankamon'un ça~da~~~taraf~ndan yaz~lan bir
biyografiyle mumyas~~önünde yaz~lan biyografi birbirinden farkl~d~r.
Bu yanl~~l~ k, ~spanyolca konu~ulan yerlerin s~ n~rl~, Ingilizcenin
ise dünya çap~nda bir dil olmas~ndan kaynaklanm~~t~ r. ~imdi ise
Cumhurba~kan~~ Korutürk'ün yurtsever dü~ünü~ü ve Türk Tarih
Kurumu'nun anlay~~~~sayesinde, özellikle Unesco'nun da bu büyük
yurtsevere sayg~s~n~~belirtmek için dünya çap~ nda bir haraketi destekleyece~i Atatürk'ün ~~oo. do~um y~l~n~~kutlamaya iki y~l kalm~~ ken,
kitab~m~n dünyaya yay~laca~~n~~umuyorum.
En büyük iste~im biyografimin Türkçeye çevirilmesidir. Türk
ku~aklar~n~ n kitab~mda Atatürk'ü bir efsane olarak de~il fakat bir
deha ve Türklerin sürekli kaderleriyle birle~mi~~bir Türk gibi görmeleri kesin arzumdur.
Bu sözlerime, Arjantin'deki Türk kolonisinin iste~ine uyarak
Atatürk'ü resimlerden ve benim kitab~mdan tan~d~ ktan sonra Türklerin babas~n~ n bir büstünü bana hediye edilmek üzere yapan, Arjantinli bir heykeltra~~olan Santiago Chierico'yu hat~rlamadan
son veremiyece~im.
1975'de Cumhurba~kan~~ Korutürk'e Büyükelçi olarak itimatnamemi takdim ederken Santiago Chierico'nun bu eserini kendilerine
hediye ettim. Say~n Cumhurba~kan~, onun, Atatürk'ün olgunluk
ça~~n~n en iyi yorumlar~ndan biri oldu~unu ifade ettiler. Onu Devlet'e vererek Çankaya Kö~kü'nün ~eref mevkiine koydurdular.
Biz Arjantinliler, aram~zdaki mesafeye ra~men, bir dostluk
köprüsü kurdu~umuzu Türk halk~na çe~itli yollarla göstermi~~olmaktan gurur duyuyoruz.
Asil, büyük bir ~ahsiyet ve Devlet adam~~ olan, ki~ili~iyle Yeni
Türkiye yarat~c~s~n~n dü~üncelerini yans~tan Cumhurba~kan~~Ekselans Korutürk'iin, eserimle orant~l~~ olmayan ve benim için çok büyük
bir ~eref olan davetini alm~~~bulunuyorum.
Cumhurba~kanl~~~~Genel Sekreteri Büyükelçi Halük Bayülken'e,
beni Türkiye'nin ve ulusunun sad~ k bir dostu bilerek göstermi~~oldu~u
nezaketten dolay~~ te~ekkür ederim.
Atatürk biyografisi için ta~~d~~~~önem dolay~s~ yla, içinde çal~~m~~~oldu~um Bas~n'a da te~ekkür ederim.

