TÜRKIYE HAKKINDA IKI ÇINCE KITAP*
Doç. Dr. MUHADDERE N. OZERD~M
1955 Temmuz ay~~içinde Formoza'dan (Milliyetçi Çin'den) "Gençlik te~kilat~ na ve Good Will Mission"a ba~l~~bir gurup Ankara'ya gelmi~ti. Bu gurup,
profesörler, asistanlar ve ö~rencilerden mürekkepti. Sinoloji Enstitüsüne yapt~klar~~
ziyarette enstitümüze üç Çince kitap hediye etmi~lerdir. A~a~~da görülece~i gibi
bu kitaplar eski ve yeni Türkiye'yi k~saca izah ediyor. Bilhassa, devrimlerimizin
kurucusu Atatürk'ü ve O'nun devrini çok iyi bir anlay~~la hülâsa etmesi bak~m~ndan bu Çince kitaplar~~tan~tma~~~faydal~~ buldum.
1 inci kitap:
Türkiye tarihi (T'u-erh-ch'i Shih).
Topl~yan: Chao-ching Yüan.
Yay~nland~~~~tarih: 1935.
3 ncü tabi: 1941 (elimizdeki tabi).
Sayfa 204. Bölüm X.
Giri~ : (5 sayfa). Burada kitab~n on y~l önce ele al~nd~~~~ve üç y~ l önce de tekrar
üzerinde i~lendi~i ve baz~~ de~i~iklikler yap~ld~~~~anlat~ lmaktad~r. Ve bu kitab~n
ö~rencilere iyi bir örnek olabilece~ini ilave etmektedir.
Kitap ~u bölümlerden ibarettir :
Bölüm I : Onsöz (s. - 4). ~u ~ekilde hülâsa edebiliriz.
"Türk tarihi bir çok ini~~ve ç~k~~ larla doludur. Birinci cihan harbinde Türkiye Avrupa'hlarca "Hasta adam" diye adland~r~lm~~t~ . Fakat bu harpten sonra
Mustafa Kemal Pa~a'n~ n üstün gayreti ve mücadelesi ile yepyeni bir Türkiye
do~du.
"Türk milleti, Avrupa, Asya ve Afrika gibi üç k~ t'a üzerinde büyük bir imparatorluk kurmu~ tur. XVII. yüzy~l~n sonuna kadar parlak devirler ya~am~~, fakat
bundan sonra zay~flam~~~ve çökme~e yüz tutmu~ tu. Türk milletinin tekrar harekete
geçmesi, ~ 9o8 Me~ rutiyeti, 1914 birinci cihan harbi ve nihayet Sevr muahedesi.
Bundan sonra Mustafa Kemal Pa~a'n~ n Anadolu'ya geçi~i, Milli mücadele devri,
Lozan sulhu ve cumhuriyetin kurulu~u", Kemal Pa~a'n~n ilk Cumhurba~kan~~olu~u
~l
k~saca anlat~lm~~t~r. Yazar önsözünü ~ u sözlerle bitiriyor : "Kemal Atatürk on y
er
Asya
milletleri
Türkiye'yi
örnek
olarak
içinde büyük devrimler yapm~~t~r. Di~
~~gösteririz."
ele almal~d~ rlar. Biz Çinliler de Türk milletinin bu yüksek gayretine sayg
* Her iki Çinli yazar da faydalan~klar~~kitaplar~ n bibliyografyas~n~~vermektedir.
~r.
Buradan, tan~nm~~~yazarlar~ n eserlerinden istifade ettikleri anla~~lmaktad
Bu iki kitapla birlikte yine Türkiye'den bahseden di~er bir Çince eser de elimize
ndan tercüme
geçmi~tir. Fakat bu, "Marcel Clerget"in "Pass et Pr6ent" adl~~ kitab~
görmedik.
~~
oldu~u için bundan bahsetmeyi faydal
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Bölüm II : Türkiye'nin altun devri.
I — Türkiye'nin kurulu~u (s. 5 - 8).
"Türk tarihi ile Çin tarihi aras~nda s~ k~~ bir münasebet vard~ r. T'u-chiieh
(Tukyu'lar) Türklerin atalar~d~ r (Hsiung-nu'lardan bahsetn~ iyor) ve "Türk" ad~~
buradan gelmektedir."
Bundan sonra Tukyu'lar, Uygur'lar, Selçuk ve Osmanl~~ devirleri malüm
bilgi dahilinde anlat~lmaktad~ r.
2 - Türk halk~n~n topraklar~ n~~ geni~letme hareketi (s. 9 - 14).
Murat, Yavuz, Fatih ve Kanuni devirlerinin k~saca izah! yap~lm~~ t~r.
3 — Parlak devirlerin medeniyeti (s. 14 - 19).
"Türk imparatorluk devrinin medeniyeti iki cephelidir. Birisi Orta Asya ve
Küçük Asya asl~ndan gelen kültür, di~eri ise Islâm medeniyetidir. Türkler bu
iki kültürü birle~tirerek "Osmanl~~ kültürü"nü yaratm~~lar ve üç k~t'ada askerlik,
ilim, edebiyat bak~m~ndan yüksek eserler vermi~lerdir" ~eklinde izahlar yap~yor
ve bilhassa Kanuni Süleyman devrini "Altun devir" olarak vas~fland~r~yor.
Bölüm III : De~i~en Türkiye :
~~ — En parlak devirlerden inhitat devrine kadar (s. 20 - 24).
Osmanl~~ imparatorlu~unun en parlak devri olan Kanuni devrinden sonra
Murad IV ve di~er padi~ahlar devri anlat~lmaktad~r.
2 - Türkiye ve Rusya aras~ nda itilâf ve "Küçük Kaynarca muahedesinin"
yap~lmas~~ (s. 25 - 30).
XVII. yüzy~l sonunda imparatorlu~un mutlak bir çöküntü içinde oldu~u,
Büyük Petro ile münasebetler, Prut seferi, Belgrat muahedesi, Küçük Kaynarca
muahedesi ve nihayet Bükre~~muahedesini içine alan devirler k~saca anlat~lm~~t~ r.
Bölüm IV : Türkiye ve Yak~n ~ark meselesi :
I — Yak~n ~ark meselesi ve Yak~n ~arkta harbin ba~lamas~~ (s. 31 - 35) .
2 - Yunanistan'~n istiklâli (s. 35 - 41).
3 — M~s~r meselesi (s. 41 - 47).
4 — K~r~m harbi ve Paris muahedesi (s. 47 - 52).
5 — Balkanlar~n istiklâli ve Berlin muahedesi (s. 54 - 61).
6 — Almanya'n~n Yak~n ~arkla ilgisi ve Yak~n ~ark meselesinin tesirleri(s.61-68).
Bölüm V : Türkiye'de Reform hareketleri ve akisleri :
~~ — "Genç - Türkler" cemiyeti ve 1908 ihtilâli (Me~ rutiyet) (s. 69 - 74).
2 - Bosna - Hersek'in birle~mesi ve Türk - Italyan harbi (75 - 8~ ).
3 — Balkan harbi (81 - 9o).
Bölüm VI : Avrupa harbi ve Türkiye;
~~ — Türkiye'nin harbe giri~~sebepleri (s. 91 - 95).
2 - Türkiye'nin bu harpte kay~plar~~ (95 - 199).
3 — Sevr muahedesi (s. 99 - 106).
Bu muahedenin maddeleri birer birer gösterilmi~~ve izah edilmi~tir.
Bölüm VII : Mustafa Kemal ve Türkiye'nin kalk~nma hareketleri;
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~~— Yeni Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal (s. 107 - 114).
(Do~umu 188o olarak gösterilmi~), çocuklugu, okul hayat~~ve birinci cihan
harbinde askeri hizmetleri tatmin edici bir ~ekilde anlat~lm~~t~r.
2 - Halk Partisinin kurulu~u ve Büyük Millet Meclisi hükümetinin meydana
geli~i (s. ~~5 - ~~23).
Mustafa Kemal'in Erzurum'a gidi~i, Erzurum, Sivas kongreieri ve Ali Riza
Pa~a kabinesinin y~k~l~~~~ve nihayet Büyük Millet Meclisi hükümetinin kurulu~u,
k~sa fakat özlü olarak anlat~lm~~t~r.
Bölüm VIII : Türk - Yunan harbi ve Lozan konferans~.
~~ — Türk - Yunan harbinin sebepleri ve neticeleri (s. 124 - 130).
Yunan i~gali, Türk büyük taarruzu, (Türk'ün büyük zaferi); Yunan'hlar~n
maglübiyeti ve Mustafa Kemal'in büyük ba~ar~s~~oldukça teferruatl~~olarak anlat~l~yor.
2 - Türk - Yunan mütarekesi ve Lozan konferans~~ (s. 130 - 137).
"Yunan harbinden sonra halledilecek di~er mesele. Türkiye'yi i~gal eden
~ngiliz, Frans~z ve italyanlarla anla~ma. Lozan konferans~n~n esas meseleler üzerinde anla~~lmamas~~ yüzünden geri b~rak~lmas~.
3 — ~kinci Lozan konferans~~ve Lozan sulh muahedesinin yap~lmas~~(s.137- 144)•
Bu konferansta 6 maddenin birer birer gösterilerek izah'. Türklerin büyük
sulha kavu~malar~. Mustafa Kemal'in de dedi~i gibi, "Lozan konferans~~Türklerin
en üstün ba~ar~lar~ndan biri" olmu~tur.
Bölüm IX : Türkiye'nin demokratik bir devlet olarak te~ekkülü;
~~ — Sultan hükümetinin feshi ve Cumhuriyetin ilan~~(s. 1144 - 149).
"Padi~ah hükümeti y~k~ld~ktan sonra halk tam olarak istiklal ve hürriyetine
kavu~mu~tu. Buna en uygun bir hükümet ~ekli dü~ünülüyordu. 1923 te cumhuriyet ilan edildi ve Mustafa Kemal ilk Cumhurba~kan~~ oldu. Mustafa Kemal
halkç~~bir cumhuriyetin kurucusudur. Türk halk~n~n ona kar~~~sonsuz bir sayg~~
ve sevgisi vard~r, adeta O'na taparlar. O hakikaten büyük bir insand~r, tarihte
hiçbir zaman ölmiyecek, ebediyen ya~~yacakt~r."
2 - Ankara'n~n hükümet merkezi olu~u (s. 149 - 153).
Bu k~s~mda, eski hükümet merkezi ~stanbul'un tarihçesi, Ankara'n~n hükümet
merkezi olmas~n~n sebepleri ve yerinin önemi k~saca anlat~l~yor ve Ankara'n~n
bugün çok modern bir ~ehir oldu~u ve bu ~ehrin yeniliklerle de~i~mesiyle Türkiye'nin her bak~mdan de~i~mesine iyi bir örnek oldu~u ilave ediliyor.
3 — Halifeli~in kald~r~lmas~~(s. 153 - 159).
"Türkiye'de cumhuriyetin kurulu~undan sonra büyük hareketlerden biri de
dünyadaki insanlara korku saçan 'Halifeli~in' kald~r~lmas~~olmu~tur" diyen yazar,
k~saca "Halifeli~in" tarihçesini anlat~yor ve ilave ediyor, "Halifeli~in kald~r~lmas~~
hareketi, Türklerin dinlerine (Müslümanl~ga) sad~k olmad~klarm~~göstermez. Bu
din aralar~nda çok fazla yay~lm~~t~r. Hemen bütün Türkler Müslümand~rlar. Fakat
di~er devletler bundan endi~e duymu~lard~r. Onlar Türkiye'nin bu müspet i~indeki
manamn önemini yeter derecede kavr~yamam~~lard~r."
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Bölüm X : Mustafa Kemal'in yeni Türkiye'yi idaresi :
Yazar ~öyle bir ba~lang~ç yap~yor: "Mustafa Kemal Cumhurba~kan~~olduktan
sonra ~~o y~l içinde memleketin her taraf~nda süratli bir ilerleme görüldü. Bu on
y~l içinde Mustafa Kemal'in idare etti~i yeni Türkiye dünyaya ~amil bir örnek
olmu~tur."
~~ — Bir partili hükümet idaresi ve hükümet i~leriyle dinin birbirinden ayr~lmas~~(s. 158 - 164).
Halk partisi ve Mustafa Kemal'in bir parti ba~kan~~olarak memleketi idaresi,
Serbest F~rka'n~n faaliyetinin k~saca izah~. Din ve devlet i~lerinin birbirinden ay~r~larak Türkiye'nin "laik" bir devlet olu~unu yazar, büyük bir hayranl~kla kar~~l~yor ve bunu "Türklerin büyük ba~ar~lar~ndan biri" olarak kabul ediyor.
2 - ~darede yeni de~i~iklikler (s. 164 - 169).
Yeni memur sistemi, elbise, ~apka gibi k~yafette de~i~iklik, yabanc~~imtiyaz~ n
tahdidi, sa~l~k i~lerinin geni~letilmesi, nüfus say~m' meseleleri anlat~l~yor.
3 — D~~~faaliyetlerin ba~lamas~~ (s. '69 - 174).
Yunan, Rus ve di~er Balkan devletleriyle dostane münasebetlerin kurulmas~.
1932 de Türkiye'nin "Milletler camias~"na bir üye olarak kabulü.
4 — Yaz~~ devrimi ve e~itimin yenile~tirilmesi (s. 174 - 178).
"Arap harflerinin kald~r~lmas~~ ve Latin harfleri kabul edilerek Türk diline
uygun yeni bir yaz~~sisteminin yap~lmas~~Kemal Atatürk'ün en büyük i~lerinden
biridir. Bu yaz~~ bütün okullara tamim edilmi~~ve bununla beraber "Osmanl~~ kültürü" yerine Avrupa e~itim sistemiyle birlikte yeni bir kültür girmi~tir. Biz buna
"Türk milli kültürü" diyebiliriz."
5 — Maliyenin düzenlenmesi (s. 179 - 185).
"Harpten sonra mali durum çok fena idi. Mustafa Kemal bu i~te de büyük
ba~ar~lar göstermi~tir. Bankalar kurulmu~, para artt~r~lm~~, vergi sistemi de~i~tirilmi~, bütçe tanzim edilmi~~(bununla ilgili bir istatistik veriyor), gümrük i~leri yeni
bir düzene konmu~, Osmanl~~devrinden kalma "Borçlar" meselesi halledilmi~tir."
6 — Ula~t~rma i~lerinde geli~me (s. 185 - 190).
"Osmanl~~ devrinde münakale çok fena bir durumda idi. Mustafa Kemal'in
ilk i~i, demiryollar~n~~uzatmak olmu~tur. Bundan ba~ka, yeni limanlar~n tesisine
gidilmi~, deniz seferleri için yeni kanunlar haz~ rlanm~~, gemi ~irketleri kurulmu~,
daha sonra kara yollar~~ yap~lm~~, telsiz, telgraf, posta i~leri daha iyi bir ~ekle konmu~~olmas~~Mustafa Kemal'in her sahada nekadar iyi i~ler gördü~ünü ifade etmektedir ve bu i~ler "Osmanl~~devri" ile mukayese edilemiyecek derecede ileridedir."
7 — istihsalin geli~mesi (s. 190 - 196).
"Türkiye bir çiftçi memleketidir. Harpten sonra istihsali çok azalm~~t~. Fakat
yeni hükümet kurulunca bu sahaya da önem verildi. Çiftçiler te~vik edildi, çiftçiler
ço~ald~, böylece istihsal artt~r~ld~. Ticaret ilerledi. Ticaret okullar~~ aç~ld~~(Ticaretin
geli~mesini gösteren bir liste ilave edilmi~tir)."
8 — Kad~n faaliyetinin ba~lamas~~ (s. 196 - ao1).
Yazar, bu k~s~m hakk~ndaki fikirlerini ~u ~ekilde hulasa etmi~tir: "Türkiye
Cumhuriyeti kurulmadan önce Türkiye'de hiçbir kad~n faaliyeti yoktu. 1908 den
sonra ufak tefek hareketler görülürse de bunlar esasl~~faaliyetler de~ildir. Mustafa
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Kemal kad~n meselesine çok önem vermi~~ve onlar~n her sahada yeti~mesini istemi~tir. Islâm cemiyetinin "kad~n~n yeri a~a~~dad~r" sözünü, "kad~n~n yeri yüksektedir" ~eklinde tefsir etmi~tir. Kad~nlar~n k~yafetleri tamamen de~i~mi~tir. Eskiden
kapal~~geziyorlard~. Küçük ~ehirlerde kapal~~gezen kad~nlar görülüyorsa da büyük
~ehirlerde kad~nlar tamamen serbest ve aç~k gezmektedirler. Bununla beraber,
islâm dininin icaplar~ndan olan birkaç kad~n alma kanunu (âdeti) ortadan kalkm~~~ve yeni medeni kanun kabul edilmi~ tir ki, bu da Mustafa Kemal'in en de~erli
i~lerinden biridir. Eski cemiyet kad~n~n okumas~na taraftar de~ildi. Yeni hükümetin kurulu~undan sonra kad~nlar erkeklerle ayn~~mekteplerde tahsil etme~e
ba~lam~~lard~r. En yüksek tahsil derecelerine kadar ula~m~~ lar ve Türk kad~nlar~~
tahsil sahas~nda büyük ba~ar~lar göstermi~lerdir. Bundan ba~ka, eskiden kad~nlar
erkeklerle ayn~~siyasi haklara sahip de~illerdi. Ve Millet meclisine girme hakk~~
tan~nm~yordu. Cumhuriyet devri ile Türk kad~nlar~~bu haklar~n~~da elde ettiler.
Görülüyor ki, yeni Türkiye'nin en büyük ba~ar~lar~ ndan biri de "kad~n" cephesinden olmu~tur. Bugün kad~n~n yeri hakikaten yüksektedir. ~~o y~l içindeki Türk
kad~n hareketi, Do~u milletlerine bir örnektir."
* * *
// n~i kitap:
Yeni Türkiye'nin kalk~nmas~~ ve geli~mesi (Hsin T'u-erh-ch'i ch'eng-ch'ang
erh fa-chan):
Yazan: Ma Shao-cheng.
Yay~nland~~~~tarih: 1954.
Sayfa 128. Bölüm VII.
Onsöz (2 sayfa):
"Avrupa'n~n 'Hasta adam' dedi~i Türkiye k~sa bir zamanda yeni bir ruhla
büyük bir sadakatla ve sevgiyle birle~ti. XVIII - XIX. yüzy~l~n "~ark meselesi
art~k ortadan kalkm~~t~ . Ikinci cihan harbinden sonra da "Yak~n ~ark"ta iyi bir
mevki elde etmi~, daha sonralar~~da "Nato"ya kabul edilmi~tir. Komünizme kar~~~
büyük bir birlikle kar~~~koyan en kuvvetli bir devlettir. Yak~n ~ark~n hasta adam~~
Türkiye kuvvetlenmi~, fakat "Uzak ~ark"~n "hasta adam~" Çin hâlâ hastad~r.
Biz bu ~zt~rab~~derinden duyuyoruz. Bunun için gayret ve kabiliyetimizi göstermeliyiz."
Bölüm I : Osmanl~~Imparatorlu~u'nun y~k~l~~~~(s. 1 - 25).
Bu bölümde imparatorlu~un co~rafi mevkii k~saca anlat~lm~~t~r.
~~ — Y~k~l~~~n~n sebepleri:
~ark meselesinin ortaya ç~kmas~ . Belgrat, Küçük Kaynarca muahedeleri
ve Avrupa'daki siyasi durum k~saca izah edilmi~tir.
3 — Bask~~ alt~nda olan Türkiye.
Bükre~~muahedesi, Avrupa ve Asya'daki siyasi durum, Mehmet Ali isyanlar~,
Hünkâr iskelesi muahedesi, Paris muahedesi ve Berlin muahedesi. Abdülhamit ve
Mithat Pa~a devri, Me~rutiyet ve nihayet Balkan harbi, malûm bilgi dahilinde
anlat~lmaktad~r.
2 -
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Bölüm II : Türkiye ve birinci cihan harbi (s. 26 - 36) :
~~ — Harpten önce Alman ve Türk münasebetleri.
2 - Harbe giri~~ve ma~lûbiyet.
3 — Harbin neticesi ve Sevr muahedesi.

Burada Sevr muahedesinin maddeleri birer birer gösterilmi~tir.
Bölüm III : Yeni Türkiye'nin yeniden kurulu~~hareketleri (s. 37 - 57) :
Mustafa Kemal'in ~ g~ g da harekete geçmesi, Milli mücadelemiz ve yeni bir
Türk milletinin varl~~~~ve yeni bir devlet kurma hareketleri birkaç çizgi içinde
fakat özlü bir dille anlat~ lm~~t~r.
~~— Yeni Türkiye'nin istiklalinin ilan~~ve Büyük Millet Meclisi Hükümetinin
kurulu~u.
2 - Askeri i~ler ve d~~~siyaset.
3 — Lozan konferans~~ ve Lozan sulhü.
Lozan sülhuna ait maddeler ayr~~ ayr~~gösterilmi~~ve izah edilmi~ tir. Lozan
muahedesini "Türkiye'yi yaln~z istiklaline kavu~ turan bir muahede de~il, ayn~~
zamanda "Berlin konferans~"ndan sonra "Yak~n ~ark" meselesinin bir ikinci
önemli mihveri" oldu~unu ilave ediyor.
Bölüm IV : Yeni Türkiye devletinin kurulu~u (58 - 74) :
Yazar, ~öyle bir ba~lang~ ç yap~yor: "Mustafa Kemal dahili harpte ve d~~~siyasette büyük zaferler kazand~ ktan sonra Türkiye'yi modern bir devlet olarak kurmak
istiyordu. Bu gayesine ba~ar~~ ile ula~m~~t~r."
— Yeni bir hükümet merkezinin kurulu~undaki gerçek mana.
"Türkiye üç k~ tadaki yerlerini kaybetti, yaln~ z Küçük Asya ve Avrupa'da
birer parças~~ kald~. Ankara, Anadolu'nun merkezi bir yerinde bulunuyordu. Eski
hükümet merkezi ~ stanbul ise kritik bir mevkide idi ve kültür bak~m~ndan da
kar~~~k bir ~ehirdi. Yeni Türkiye'nin azin~kar ve saf ruhunu ancak Ankara gibi
bir ~ehir temsil edecekti. Ve Ankara yeni Türkiye'nin hükümet merkezi oldu."
2 - Demokratik Cumhuriyet hükümeti ve "Halifeli~in" kald~r~lmas~.
Halk Partisinin kurulu~u, Cumhuriyetin ilan~~ve Mustafa Kemal'in ilk Cumhurba~kan~~olu~u k~saca anlat~l~ yor ve "Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun ortadan kald~r~ lmasiyle, imparatorluk otoritesi de tamamen yok olmu~~ve Türk milleti milli
hakimiyetini elde etmi~ti. 1924
de "Halifeli~in" de kald~r~lmas~, medeni kanunun
kabulü, Mustafa Kemal'in k~sa bir zamanda nekadar zor i~leri ba~ard~~~n~~göstermektedir" diye ilave ediyor.
3 — Milliyetçi bir devletin te~ekkülü.
Yazar burada "Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun esas unsuru Türk olmakla beraber, yine kar~~~ k ~rklardan müte~ekkil oldu~unu ve Arap alfabesini kulland~~~n~~ve
dilinin de saf olmad~~~ n~~söyliyerek, Mustafa Kemal'in bu sahada da çal~~malar
yapt~~~n~~ ve Türk medeniyetini ve Türklerin dünya medeniyetine hizmetlerini
göstermek gayesiyle "Türk Tarih Kurumu"nu kurdu~unu ve böylece bu esasa
dayanarak Anadolu içinde tam mânasiyle "milliyetçi" bir devlet yaratt~~~n~~
anlat~yor.
4 — Dahilde idarenin yenile~mesi ve ekonominin düzelmesi.
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Bu bölümde, E~itimde yenilik, hukuk ve adli i~lerde de~i~iklik, ziraat ve ticarette ilerleme, sa~l~k i~lerinde geli~me, cemiyet hayat~nda de~i~iklik, kad~n erkek
musavat~, fesin kald~r~lmas~~ gibi i~ler anlat~l~yor ve yazar diyor ki, "Mustafa Kemal'in gayesi tam bir Bat~l~~ gibi olmakt~. O, zaman~n~~kullanmas~n~~biliyordu.
~ nanc~n~n kuvveti ve üstün gayreti ile k~sa zamanda pek çok i~ler yapm~~t~. O
hakikaten "üstün" bir insand~."
Bölüm V : Yeni Türkiye ve ikinci cihan harbi (s. 75 - 92) :
~~ — Harpten önce Türkiye'nin d~~~münasebeti.
2 — Türkiye ikinci cihan harbinin tehlikelerinden nas~l kurtuldu?
"Türkiye'nin bu ikinci cihan harbinin tehlikelerinden kurtulmas~~ yaln~z devlet
adamlar~n~n üstün kudretinden de~il, ayn~~zamanda halk~n bu tehlikelere kar~~~
sars~lmaz bir ~ekilde birle~mesinden gelen bir kuvvetin neticesi idi."
Bölüm VI : Yeni Türkiye ve komünizimle mücadelesi (s. 93 - 05) :
~~ — Türk ve Rus münasebetinin harpten sonra bozulmas~.
"Türkiye'de zamanla fakat pek az derecede komünizmin hissedilmesi, ve
Türklerin buna kar~~~ ~iddetle kar~~~koymas~."
2 - Türkiye ve Amerika.
"~kinci cihan harbinden sonra Türkiye hür memleketler aras~ndad~r ve Amerika'n~n dostud~~r. Her iki memleket bilhassa komünizme kar~~~sars~lmaz bir münasebet kurmu~tur."
3 — Türkiye'nin anti - komünizm bölgesi içindeki durumu.
"Türkiye co~rafi bak~mdan çok kritik bir mevkidedir. Bilhassa Rusya ile kom~u
olu~u, onlar~n her an uyan~k olmas~n~~icabettirmektedir. Fakat Türkler, Bat~~cephesinde komünizme kar~~~en kuvvetli ve güvenilir bir elemand~r. Bu hususta kendileriyle nekadar iftihar etseler yeridir."
Bölüm VII : Yeni Türkiye'nin geli~mesi (s. ~ o6 - 119) :

— Demokratik bir hükümetin temellerinin at~lmas~.
"Mustafa Kemal'in memleketi yeni kurma hareketi Türk halloyle beraber
olmu~~ve bu ~ekilde geli~mi~tir. O, Türk halk~n~~anlam~~, ona inanm~~~ve böylece
eski imparatorluk rejimini ve halifeli~i y~karak demokratik temeller üzerinde yeni
Türkiye'yi kurmu~tur."
2 - Devlet ekonomisinin geli~mesi.
"Türkler bu sahada büyük gayretler göstererek ilerlemeler yapm~~ t~r (bu saha
ile ilgili istatistik bir liste vermektedir.)
Netice:
"Türkiye Cumhuriyeti kurulal~~ otuz y~l olmu~tur. Bu kadar k~sa bir zaman
içinde evvelce çok zay~f olan bir millet ölümden kurtulmu~, kendini dü~man istilâs~ndan kurtarm~~, dahili harpte (milli mücadele) zaferler kazanm~~, istiklâlini elde
etmi~~ve yepyeni kuvvetli bir millet olarak ortaya ç~km~~t~r. ~kinci cihan harbinde de
mevkiini sab~rla muhafaza etmesini bilmi~tir. Komünizme kar~~~sava~ta en önde
gelmektedir. Dahilde cumhuriyetin ilân~ndan sonra her sahada büyük ilerlemeler
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yapm~~t~r. Hiçbir zaman tesadüflerle meydana gelmiyen bu büyük i~lerden bizler
örnek almahrz.
"Onlar~n kuvvetli liderleri vard~. Mustafa Kemal yeni Türkiye'nin kalbidir.
Eski ppranm~~~bir halktan yepyeni, kuvvetli bir millet yaratm~~, yüksek karakteriyle
herkesi kendine sayd~rm~~, enerjisiyle herkesi kendine inand~rm~~t~r. Bir millet
harice kar~~~istiklklini muhafaza edebiliyorsa, dahilde her türlü sahada ilerlemeler
yap~yorsa ve refah içinde ya~~yorsa, felkketleri so~ukkanl~l~kla kar~~layabiliyorsa,
bu, onun kuvvetli, iyi liderlere sahip olu~undan ileri gelmektedir.
"Her bak~mdan halk~n ~uurlu ve anlay~~l~~olu~u da bunu ku~rvetlendirmektedir. Memleketlerine dü~man girdi~i zaman halk~n milli hislerinin galeyana gelmesi, en tehlikeli zamanlarda bile "Türkiye Türkündür" sözünü ~mutmamas~~ve
böylece milli mesuliyetini anlam~~~olmas~, Türk milletinin yüksek karakterini gösterme~e kffidir. Halk~n~n bu yüksek milli duygular~na dayanarak Mustafa Kemal,
onlara önderlik ederek milletini yükseltmi~tir.
"Her sahada oldu~u gibi demokrasi yolunda da bu halk~n yüksek iradesini,
anlay~~~kabiliyetini görüyoruz.
"Zay~f dü~mü~~bir devletin k~sa bir zamanda ekonomisini sa~lam temeller
üzerine kurmas~~ve geli~tirmesi de takdir edilecek bir ~~ak~ad~r
Bugün de Türkiye Bat~da demokrasinin geli~mesi ve di~er taraftan komünizm
tehlikesi meselelerinde en güvenilecek bir memlekettir."

