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YAKUP KADRI K.AaAosmAr~oötx, Zoraki Diplomat, Ink~ lap Kitabevi, Istanbul,
Yeni Matbaa, 1955, 319 Sayfa, 400 Kuru~.

~~9o8'den sonra ~öhret kazanan roman muharrirlerimiz aras~nda mühim bir yeri
olan Yakup Kadri Karaosmano~lu, yirmi-yirmibir ya~~ ndanberi rnatb~lat hayat~na
at~lm~~~bulunmaktad~r. Ilk yaz~lar~n~~ ~~909'dan itibaren Resimli Kitap, Musavver
Muhit, dahil bulundu~u Fecr-i ati mensuplanyle beraber Servet-i fiimun mecmuas~nda ne~re ba~layan muellifimizin, bugün elimizde Erenlerin Ba~~ndan, Okun Ucundan
adl~~mensur ~iirleri, Ahmed Hii~im, Atatürk hakk~nda hat~ralar~, Ergenekon ad~yle iki
cilt halinde ne~ rolunan makaleleri, Alp Da~lar~ndan isimli seyahat notlar~, hikâye,
mektup, hitabet tarz~nda tertibetti~i ve kad~ n mevzuu ile alakal~~muhtelif mes'eleleri ele ald~~~~ Kad~nl~k ve Kad~nlar~m~ za Dair, Sa~anak ve Ma~ara piyesleri, Horas, Horatius, Geçmi~~Zaman Pe~inde ad~ ndaki terceme üç eserinden ba~ka, küçük hikâyelerini
toplad~~~~ Bir Serer:dm, Rahmet, Milli Sava~~Hild~yeleri ve Kiral~k Konak, Nur Baba,
Hüküm Gecesi, Sodom ve Gornore, Taban, Ankara, Sürgün, Panorama, Hep O ~ark~~romanlar~~
olmak üzere yirmibe~, bunlara 1957'de bas~lan Ar~amm Kitab~~ isimli ottobiyograf
siyle, biraz sonra üzerinde duraca~~ m~z Zoraki Diplomat'~~ ilave edersek yirmiyedi
cilt eseri mevcut oldu~u görülür.
Eserlerinin nev'i ve kazand~~~~~öhret gözönüne al~n~ nca, Yakup Kadri 'yi makale
ve musahabe, seyahat, hat~ rat, tiyatro, mensur ~ iir muharriri, veya bir mütercim
de~il, 19o8'den sonraki roman edebiyat ~m~z~ n mühim bir simas~~olarak kabul etmemiz icabeder; bunlar~~klyrnetlendiren bilhassa mü~ahede kudreti ve kendine has
duygulu üslubudur. Bu mü~ahede kudreti, hat~ralar~ nda, ait oldu~u nev'in icab~,
romanlar~ na göre daha kuvvetli olarak hissolunmaktad~r. Zoraki Diplomat, ba~kalar~n~n de~il kendisinin hayat~ na, 1934-54 aras~ndaki yirmi y~ll~ k hayatlyle alakal~~
mü~ahede ve hât~ralar~ na ait ve bu sahadaki eserlerinin ilkidir.
Zoraki Diplomat, Yakup Kadri Karaosmano~lu'nun Arnavutluk, Çekoslovakya,
Hollanda, Isviçre, Iran ve tekrar ~sviçre'de geçen Hariciye me'murluk hayat~na ait
hat~ra ve mu~ahedelerinin hikayesidir. Diplomatl~k Meselekine Nasu Girdim, Elçiye
Zeval Olmaz Derler ama ba~l~kl~~ilk iki bahis (S. 3-50), gençli~inde birkaç y~l süren lise
hocal~k' d~~~ nda resmi bir vazifede çal~~mayan Yakup Kadri'nin diplomatil~k meslekine nas~l girdi~ini anlatan bir ba~lang~ç mahiyetindedir. Kadro mecmuas~ndaki
ne~riyat dolay~s~yle birtak~ m dedi-kodular, Devlet mekanizmas~nda ileri mevkide
bulunanlar~n yanl~~~tefsirleri, mecmuan~n kapat~ lmak istenilmesi onun bu mesleke
girmesine sebep olmu~ tur; teferruatlyle izah etti~i hiyleler, dolaplar neticesinde
Orta-Elçilik'le Tiran'a ta'yini, Kadro'nun devarruna imkân b~rak~lmamak için
bulunmu~~bir çaredir.
"Arnavutluk yolunu boylarken yüre~im öylesine üzgündü ki, kendimi tutamay~p
eski bir Fizan sürgününün torunu olan kar~ma, 'Vaktiyle Fizan vard~, ~imdi de Tiran . .' diye m~r~ldanm~~t~ m" diyen müellif, vapur, Arnavutluk k~y~lar~na yakla~~rken bu dü~ üncelerinin bo~~bir üzüntü oldu~unu sezer. P~r~l p~r~l beyaz kumsal~, narin
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ve ye~il tepecikleriyle, serin bir sonbahar sabah~n~n tatl~~ ayd~nl~~~na bürünmü~~olan
Draç sahilleri, kendisini kar~~lama~a gelen dostlar~, bunlar aras~nda on-onbe~~y~l
önce Haydarpa~a'da Ahmed Ha~im'le pansiyon arkada~l~k' eden genç t~bbiye talebesi ve ~imdi elçilik binas~n~ n sahibi oldu~unu söyleyen Dr. Kemal'i, "mektep arkada~~~Baha Tevfik'e edebiyat çömezli~i eden ve Istanbul'un baz~~dergilerinde k~sac~k mensur ~iirlerin alt~nda imzas~~görülen Ahmed Nebil'i, Arnavut meb'uslar~ndan
ve eski ahbaplar~ndan ~~kodral~~Faz~ l Bey'i görmek, üzlintusunü hafifletir. Modernize olma~a çabalayan bir Bat~ -Anadolu kasabas~n~~and~ran Tiran'da, bir Venedik
saray~n~n maketini and~ran elçilik binas~ , bu rahat ve geni~~konak, kendisinden evvelki
elçi Ru~en E~ref Bey'in "ince bir artist zevk~yle do~etip dayatt~~~, salonlar~n, yemek,
yaz~~ve yatak odalar~n~ n perdelerine, koltuklar~ na, kanapelerine, masalar~ na bakmakla doyum olmayan" konak, Ankara'daki birkaç odal~~dermeçatma kira evinin
yan~nda bir ~ato gibidir. Memnunluk verecek ~eylerden biri de, Arnavutluk halk~n~ n bu yeni Türk elçisini sempati ile kar~~lamas~d~r.
Arnavutluk'ta halk tabakas~~yedisinden yetmi~ine kadar Turkler'e yak~ nl~k
göstermektedir; aralar~ nda tek-tük Türkçe konu~anlar bulunmakla beraber, onlarla
Türkçe konu~madan ahbapl~k etmek de mümkündür. "Çok defa aram~zda göz
ya~art~c~~dostluk sahneleri bile oluyordu. Birgün Elbasan civar~nda ihtiyar köylülerden biri, a~~r a~~r arabam~za yana~m~~~ve ay y~ld~zl~~k~rm~z~~ bayra~~, "Osmanl~,
Osmanl~ !' deyip aln~ na, yüzüne, gözlerine sürerek öpmü~tü. Ba~ka birgün, gene
ya~l~~bir çoban bizi uzun uzun, tatl~~tatl~ , adeta hasretle seyrettikten sonra ~oförümüze dönüp, "Bu ~ stanbul'dan Tiran'a yeni gelen Pa~a m~ ?" diye sormu~tu. öyle
fukara çocuklara rastl~ yorduk ki bize demet demet k~ r çiçekleri hediye ediyorlar ve
kendilerine para vermek istedi~imiz zaman mahcup mahcup reddederek çekiliyorlard~" cürnleleriyle halk~n gösterdi~i yak~nl~~~~canland~ ran Yakup Kadri, bu güzel
ve asil memleketin bize ve bütün dünyaya uzaktan kötü görünmesinin sebebini,
yüksek s~n~f~~tan~d~ktan sonra anlam~~t~r.
Resmi Arnavutluk'un bütün kadrosunu Y~ld~z Saray~'n~n silah~orlan, veya
onlara benzer kimseler te~kil etmektedir. Bo~aziçi yal~lar~n~ n Rumeli e~raf~~dedi~imiz
aileleri içinden ç~k~ p gelme yüksek s~n~ fa eski Bab-i f~li mem~~rlar~n~~da katarsak,
'Osmanl~~Devleti'nin bütün o kohne ve çirkin mimarisi yeniden meydana ç~km~~~olur'.
Seçkin ayd~nlardan Garp dü~ünceli kimselerin baz~lar~, Balkanlar'a ilk ayak basan
Romal~~Hanlar'~n torunlar~~ olduklar~n~ , bazan da Büyük ~skender'in kendi aralar~ndan ç~kt~~~n~~iddia ederler. Kral Zog da bu efsaneye göre, o~lunun ad~n~~ ~skender II.
koymu~tur. Bir Arnavut muharririnin Ingilizce olarak ne~redilen Arnavutluk hakk~ndaki eserinde, Osmanl~~Saltanat Devri, medeni ve Latin diye vas~fland~r~ lan Arnavut
milleti tarihinde zulümlerler dolu bir Asyal~lar ~stilas~~ Devri gosterilerek Türk dü~manl~~~~izhar edilmi~tir; fakat, Arnavutluk'ta kan kavgalar~n~ , hatta ufak-tefek zab~ta
vak'alar~n~~önleyen bir sukünet havas~~yaratan Kral Zog, idareyi ele ald~ktan sonra
bu dü~manl~k eski ~iddetini kaybetmi~ tir. Türkiye'deki ink~laplardan hayranl~kla
bahseden, 'Arnavutluk, Türkiye ile s~n~ rda§ kalabilseydi de sizden ayr~lmasayd~k'
diyen münevverler bulunmakla beraber, hakikatte, münevver dü~manl~~~= sezilmemesi mümkün de~ildir. Genç bir Arnavut ö~retmenin Atatürk hakk~ndaki eserinde s~k-s~k ink~lap kelimesini kullanmas~ndan dolay~~komunistlikle suçland~nlmas~,'
dört -be~~ay sonra, güya, Kral Zog aleyhinde tertiplenen bir komplonun, veya bir
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abeyi ile yanyana,
ihtilâlin bast~r~ lmas~~esnas~ nda, eski Dahiliye Nâz~r'lar~ ndan olan a~
duyulan
dü~man~~~
nda'
ölümü,
Türkiye'ye
kar
candarmalar~ n kur~un ya~muru alt~
l~~~ n neticesidir.
Tiran, Yakup Kadri'nin burada bulundu~u s~ rada milletleraras~~politikan~n
velveleli bir rasad-hânesidir; Mussolini'nin Habe~ istan zaferinden sonra Arnavutluk'~~~elli milletin
ta Italyan dü~manl~~~~izleri silinmi~, bunun ard~ ndan Italya'ya kar
talyan
anla~mas~yle
ngiliz-~
elbirli~iyle al~nan satutions tedbirlerinin iflâs ederek ~
istan
mes'elesi
Italya
ile Bat~~
r.
Habe~
neticelenmesi herkesi hayrette b~rakm~~t~
bulan
Kral
Zog,
güya
ortada
bo~~
rada
meydan~~
s~
~ürdü~ü
devletlerini biribirine dü
kiya tenkil eder
bir ayaklanma varm~~~gibi, kendi halinde insanlar~~da~~ba~lar~ nda e~
, bunlarla
gibi öldürtmü~ , nice kimseleri sorgusuz olarak ölüm cezalar~ na çarpt~rm~~
olan
nice
ma'sumlar
tevkif
ettirilerek
habshâneler,
karandan
alâkas~~
uzaktan yak~
~tur. Bu
kollar, resmi, yar~~resmi binalar, hattâ hususi evler bu zavall~larla dolmu
esnada Vichy Kongresi'nden dönen Yakup Kadri zulme u~rayanlar~n e~i dostubir sempati besleniyor
nun ~ikâyetleriyle kar~~ la~m~~t~ r; bunlarca Türkiye'ye kar~~~
ve memleketimizin i~e kar~~mas~~mümkün görülüyordu. Kendisi daha Vichy'de
iken elçili~imiz Maslahatgüzar'~~taraf~ndan bu ~efaat mes'elesi hükümetimize bildiriln sonsuz habse çevrilmesi bak~mi~ , tasvip olunmamakla beraber baz~~idam cezalar~n~
k eden ve onun üzerinde
m~ ndan te'sirsiz kalmam~~t~ r. Y. Kadri, vaktiyle K ral'a lalal~
mühim nüfuzu bulunan Abdurrahman Krosi ile bu hususu görü~mü~, eserde, tafsilâtir. Bir vakitler Türkler
uyle anlatt~~~~politika sayesinde umumi afv ilan edilmi~
aleyhindeki eseriyle ~öhret kazanan zat, komplo meydana ç~kar ç~ kmaz Italya'ya
kaçmak suretiyle yakas~n~~kurtarabilmi~tir.
Müellifin Arnavutluk'a duydu~u yak~nl~ k, biraz da, eski yurtda~lanyle kayna~ma dolay~s~ yledir; "Gerçi, bu geriye basan bir yurtda~l~kt~ . Hep bir arada, tekrar
Ikinci Abdülhamit saltanat~n~n terör devrine dönmü~~gibiydik. Tiran de~il ama,
~skender
I~kodra, Berat, Elbasan ve hatta bizim Akçahisar ad~n~~verdi~imi me~hur
, veya
n
bir
kazas~
i
Mânisa'n~
geçti~
Bek'in köyü Kuriya, sanki çocuklu~umun
k
bir
delikten
d~~ar~~
,
ufac~
~
~~
d~varlar
z,
kerpiçten
beyaz
badanal
~
nahiyesi idi. Yaln
~z
ve
pencerelerinin
kafesleri;
yaln
sark~t~hru~~sicimlerle aç~lan kap~lar~~ve cumbalar~~
il,
buralarda
otumeleriyle
de~
n
içindeki
çc~
sokaklar~n~n kald~r~mlar~~ve avlularm~
Osmanl~~
ranlarla da t~pk~s~~ t~pk~s~ na Manisa'y~, Ala~ehir'i, Akhisar~~ and~ran
eden müelkasabalar~~.." cümleleriyle her iki memleket aras~ndaki benzerli~e i~aret
lif, eserinde, günün Türkiye'siyle Arnavutluk aras~ndaki yak~ n benzerlikler hakk~nda
e çevirmek
izahat vermi~tir. Nitekim Kral Zog da, çok geçmeden benzerli~i bir e~itli~
ndan
birine
ni~anla~
istemi~ , k~z karde~ilcrinden birini, Abdülhamid'in okullar
birkaç
~ünden
er
diplomatlar
gibi
dü
Y.
Kadri
de,
di~
~,
m~~t~ r. Gizli tutulan bu izdivac
i bir telgraf üzerine,
gün evvel haber alm~~t~ r. Bu munasebetle hükümetimize çekti~
bilhassa Hariciye Vekilimiz, buna pek mühim bir siyasi hadise mânas~~vermi~, elçi~~
mizin hemen ç~k~ p gitmesini emretmi~ tir. Onca Kral Zog'un bu hareketi, Osmanl
evli
bu~urabilir;
Hânedan~'n~ n Balkanlar'da tekrar hüküm sürmesi neticesini do
lunmayan Kral Zog gurnin birinde taht~n~~ terketti~i takdirde, bu mevk~e Abdülbu bao~lu veya torunu geçebilirdi. "D~~~ I~ leri Vekilimiz, i~te as~l
hamid
,
Ankara'daki
Balkan
~~
rmakla
kalmam
k~mdan endi~eye dü~erek yaln~ z beni ça~~
ve
bu
hâdiseden
sade
Türkiye
Cumhu~~
Devletleri elçilerine de tebligatta bulunmu
Belleten C. XXII, 39
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riyeti'nin menfaatlerine de~il, Balkan Anla~mas~ 'na da zarar getirebilecek bir siyasi
huzursuzluk ç~kabilece~ini bildirmi~ ti. Bunun üzerine yirmidört saat geçmeden
Tiran'daki Yogoslavya, Romanya, Yunanistan elçileri ya hemen Tiran'~~terketmek yahut herhangi bir diplomatik özürle dö~ünde bulunmamak emrini ald~lard~"
yolunda izahat veren Y. Kadri, çok geçmeden Kral, dü~ünde bulunmad~klar~ndan dolay~~bu elçilerin geri al~ nmas~n~~istedi~ini, bunlar aras~ nda, hükümetinden
emir almad~~~~hâlde davete icabet etmeyen Çekoslovakya Maslahatgüzar~'mn da
bulundu~unu kaydeden müellif, Kral Zog'un, mü~kil duruma solcmamak için kendisini davet etmemi~~oldu~unu, bunun sebebini Mabeynci'si vas~tas~yle bildirmek
nezaketini gösterdi~ini kaydediyor (S. 51-77).
Tiran'la diplomatik münasebetimizin kesilmesi üzerine buradaki vazifesi sona
eren Y. Kadri, 1935'de, Elçi olarak Prag'a gitti~i zaman, Küçük Anla~ma denilen
Orta-Avrupa müdafaa sisteminde sars~nt~lar ba~lam~~~bulunuyordu. Nazi Almanyas~~
gittikçe kuvvetlenmekte, üçlü anla~man~n ba~l~ca dayana~~Yogoslavya Prens Paul ile
Stoyadinovic'in idaresi alt~ nda kendini Hitler'in cazibesine kapt~rm~~t~r. Yogoslavlar'a göre Hitler müttefik, insani hislerle dolu, Yogoslav Elçisi'nin kanaati ise,
anar~i içinde çalkanmakta olan milletini selâmete ç~ karan, Yogoslavya gibi ziraat ve
ham madde memleketlerine ticaret kap~lar~n~~açan, Avrupa'y~~kalk~nd~rma gayesinde
bulunan Hitler, Çekoslovakya için bir tehlike menba~~de~ildir. Küçük Anla~ma
müdafaa sisteminde göze çarpan bozukluklar~~örtbas etmek maksachyle nutuklar
vererek üç müttefik aras~ndaki ba~lar~ n gittikçe kuvvetlendi~ini ispata çal~~an,
Belgrat, Bükre~~seyahatlar~na ç~kan Bene~, di~er taraftan Çekoslovak ordusunun
harb gücünü te~hise çal~~~ yordu. Hususi bir konu~ma esnas~ nda Y. Kadri'ye, "Bir
yandan Fransa, bir yandan Rusya bizim emniyetimizi ve taarruzdan masunlu~umuzu
korumak teahhüdünü üstlerine alm~~lard~ r. Bundan ba~ka, biliyorsunuz ki Küçük
Anla~ma pakt~~ile Rt~rnanya ve Yogoslavya bize ba~lanm~~~bulunuyor. Bu iki devlet,
di~er taraftan Balkan Anla~ mas~~ile size ba~l~d~ rlar; yani sizin bizim aram~zda bir
trait d'union te~kil etmektedirler. Görüyorsunuz ki Çekoslavakya hiç yaln~z de~ildir
ve icab~nda yüz tümenlik bir müttefikler ordusunu ç~ karabilecek, bunu kendi harb
indüstrisiyle techiz edecek imkanlara maliktir" demesi de baz~~tehlikeleri önceden
sezdi~ine alâmettir; çünkü 1936 y~l~~ ba~lar~ nda Hitler, Çekoslovakya'ya kar~~~sinir
harbine ba~lad~~~ ndan, bu, yaln~z Bene~'in de~il, bütün Çekler'in, matbuat sutunlarma da intikal eden endi~elerinin ifadesidir. Tehlikeyi önlemek için Çek Hükümeti,
Alman az~nl~~~= kültürel imtiyazIar~n~~ o kadar geni~lettirmi~tir ki, "Südet
bölgesinde bir Çek polis, candarma,-idare amirli~i gibi resmi bir s~ fat ta~~sa da kendi
diliyle meram~n~~anlatma~a imkân bulamad~~~~hâlde, herhangi bir Alman, bütün
Çekoslovakya'da Almanca konu~arak dola~mak, oturup yerle~mek imkâmlar~na
sahiptir. Prag'da her yerde Bene~'in fotograflar~ na rastlan~yor, baz~~diplomatlar,
Südet mes'elesinin alevlenmesini yaln~z Nazi k~~k~rtmalar~na de~il, Bene~'in ~ahsi
ve otoriter idare sistemine atfediyorlard~. Nezaket, terbiye, vakar~na herkesi hayran
eden Masaryk devlet riyasetinde kalsayd~, bu mes'ele yine ç~ kar, fakat buhranh bir
hâl almazd~ . Sesinin tonundaki sertlik, kaba hareketlerinden ba~ka uzla~t~r~c~~bir
siyaset takibetmeyip, bir parti olarak hareket eden Bene~'i yaln~z yabanc~lar de~il,
Çekler de sevmemektedir. Birinci Cihan Harbi'nde gizli hareketlere kar~~anlar

B~BLIYOGRAFYA

611

imtiyazl~~bir s~n~f halini alm~~, her nimetten faydanlanm~~, bu harekete kat~lmayanlar üve~i evlat mualmelesi görmü~tür. Bene~~Sosyyalist-Nasyonalist partisi lideridir ;
buna ba~l~~ Legionnaire Bankas~~her~eyden arslan pay~~almaktad~r ve Bene~'in nüfuz
çevresinde yer alanlar aras~ nda Yahudiler'in de bulunmas~~Çekler'i bütbütün
k~zd~rmaktad~ r. Hulâsa, Bene~'nin milli birli~i sarsan hareketleri dolay~s~yle memleketin her taraf~ na be~inci kol kök salm~~t~r.
Çekoslovakya'da be~inci kol faaliyetlerini birçok misallere yer vererek anlatan
Yakup Kadri, 937-38'de bu iç kar~~~kl~~a müvazi olarak harici siyasette görülen
aksakl~klar~~da yine mü~ahedelerine dayanarak izah ediyor: Küçük Anla~ma'ya
dahil devletlerden, Bene~'in Hitler'i k~~k~rt~c~~siyasetini tasvip eden yaln~z Rumanya
kalm~~t~r ve Bene~'i, Rumanya'ya ziyareti münasebetiyle u~urlama merasiminde
Türk, Yunan elçileri hariç, Prag'da bulunan elçilerden hiçbiri gelmemi~, gerek bu
ziyaret, gerek Kral Karol'un Çekoslovakya'ya nezaket ziyareti gösteri~ten ibaret
kalm~~ , Masaryk'in ölümünden sonra hâdisesiz bir gün geçmeme~e ba~lam~~t~r.
Hitler'in, radyolarda Bene~'e kar~~~aç~ktan aç~~a hücuma geçmesinden cesaret alan
Südet Almanlar~, Prag'~n kendilerine ait bulundu~unu, bu ~ehrin cedleri taraf~ndan kuruldu~unu ilâna ba~lam~~lard~ r. Fransa Hariciye Naz~r', Prag'a böyle bir
zamanda gelmi~tir ve Bene~~hala ümitsiz de~ildir; silahl~~bir Alman sald~r~s~na kar~~~
Fransa ile Rusya'n~n yard~m~ ndan, Hitler'in böyle bir cihan harbine meydan vermeyece~inden emindir. Bu s~ rada Ingiliz Hükümeti Reisi Chamberlain'in, arkada~lar~ndan Lord Runciman'~ , Almanya -Çekoslovakya aras~ nda hall çaresi bulsun diye
Prag'a göndermesi, halkta, Ingiltere'nin yard~ma ko~aca~~~ümidini uyand~rm~~sa
da, Lord Runciman, misafir kald~~~~ ~atonun önünden geçen derede üç haftas~n~~
bal~k avlamakla geçirmi~, kimseyle vedala~madan Ingiltere) e dönmü~, neticeyi
soranlara, "O i~~Allah'a kald~ !" cevab~n~~vermi~tir.
Çekoslovakya, 1938 Eylülti'nde, Alman bask~s~ na kar~~~harb seferberli~i ilaruna mecbur kalm~~, fakat bu haz~rlan~~~ i~e yaramam~~t~r; çünkü Hitler'le Chamberlain'in anla~mas~ ndan birkaç gün sonra, Prag'daki Ingiliz ve Frans~ z elç;leri gece
yar~s~n~~ikibuçuk saat geçe Südet bölgesinin Çekoslovakya'dan ayr~laca~~~haberini
vererek, Bene~'e memleketi terketmesini tavsiye etmi~lerdir. Y. Kadri, Chamberlain
Kabinesi'nde Naz~rl~ k eden Duff Cooper'in eserinden faydalanarak, Chamberlain'in
Hitler'le görü~mesinden Kabine arkada~lar~n~ n haberi olmad~~~n~, halk~n belki bir
Çekoslovakya mes'elesi bulundu~unu bile i~itmedi~ini, yaln~z Lordlar'la City'nin
tarafdarlar~~ d~~~nda kimsenin okumad~~~~ Times'den ba~ka hiçbir gazete bu sulhu
kurtarma te~ebbüsü'nü benimsemedi~ini kaydederek, eserden, bu i~in iç yüzünü
ayd~nlatan mühim malümat~~nakletmi~tir (S. 114 v. d.).
Bene~~gittikten sonra Çekler baz~~sokak gösterilerinde bulunmu~tur. Yerine
gelen ve ömrü boyunca siyasetten uzak ya~ayan Dr. Haha, bu ihtiyar hukuk Hakim'i
saray~na öylesine çekilmi~ tir ki, yeni Çekoslovakya'n~ n bir Cumhurreisi var m~d~r,
yok mudur kimse fark~ nda bile de~ildir. "Denilebilir ki o günlerde Çekoslovakya
batan bir gemiyi and~r~ yordu. Burada herkes, yaln~z kendi mal~n~n ve can~n~n derdine
dü~mü~ tü ve memleket davas~~ art~k büsbütün unutulmu~tu. Çoluk çocu~unu Isviçre'ye, Fransa'ya, Ingiltere'ye gönderenlerin, hattâ buralar~~da kâfi derecede emniyette bulmay~p Güney Amerika memleketlerine kaç~ranlar~n, paralar~n~~ Londra,
New-York bankalar~na a~~ranlar~n, ma~azalarm~, fabrikalar~ n', ticaret-hânelerini
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yabanc~~ellere devredenlerin dedi-kodusu, Prag'daki konu~malar~n yegâne mevzuunu
te~kil ediyordu". Memleketin içten d~~tan çöktü~ü bu s~rada Dr. Haha ile Hariciye
Nâz~r~~Berchetesgaden'e ça~~r~lm~~, Hitlerle Dr. Haha sözde kar~~l~kl~~müzakere
ederek, bir anla~ma~a varm~~lard~r: "Ordusuz ve yaln~z Çekistan, bir büyük devletin himayesine s~~~nmadan ya~ayamaz. Er-geç haris kom~ular~ndan birinin,
hassaten komünist Rusya'n~n hâkimiyeti alt~na girebilir. ~u hâlde böyle bir felaketi
önlemek için bu memleketin bir Alman protektoras~na ink~lap etmesi hayati bir
zarurettir.... v. s.". Zaten bu anla~ma imzalanmadan önce Hitler'in motörlü k~ t'alar~~harekete geçme emrini alm~~~bulunuyorlard~.
I~gali müteakip Çekoslovakya halk~n~ n psikolojisini mü~ahedelerine istinaden
canland~ran Yakup Kadri, Türk Elçili~i'nde tercemanl~k ve yerli kâtiplik vazifelsini
gören M. Baraba~'~n ~u sözlerini kaydediyor: "Me~er o kadar göklere ç~kar~lan
Alman ordusu bizimkinin yan~nda be~~para etmezmi~. Motorlu k~t'alar~n~n yar~s~ndan fazlas~, bir sürü pan'lar yüzünden yollarda kalm~~. Makineleri öylesine çürükçar~km~~~ki, teknisyenlerimiz, zâbitlerimiz hayretten hayrete dü~mü~ler. Bütün ordu
erkân~m~z ~imdi, 'Ah, ne ettik de bunlarla kar~~~koymad~k' diye dizlerini dö~üyorlarm~~". Hakikat de bu merkezdedir; Hitler, Çekler'in gafletinden faydalanarak bu
memleketi kolayl~kla i~gal edivermi~tir (S. 78-133).
1935-39 y~llar~~ aras~ nda, ~ kinci Cihan Harbi'nin en b~~hranl~~devresinde
Prag'cla bulunan Yakup Kadri, bu hâdiseden sonra La-Hey Elçili~i'ne ta'yin olunmu~tur. Hollanda, Yakup Kadri'de çocuklu~una ait baz~~ hât~ralar~~canlad~r~r;
bizce eskiden Felemenk olan ad~~geçti mi, gözünün önüne üç ~ey gelmektedir.: Kraliçe Wilhelmina'n~n resimli gazetelerde hayran hayran seyretti~i tazelik resimleri,
annesinin Felemer~k ta~~~diye vas~fland~rd~~~~p~rlanta yüzü~ü ve k~rm~z~~boyal~~bir
topu and~ran Felemenk peyniri.. K~rkbe~ini hayli a~t~ktan sonra Hollanda'ya vard~~~~
zaman bu hayallerinden yaln~z biri gerçekle~mi~tir: "Bizim eski i~ci tezgâhlar~n~~
hat~rlatan elmas atelyelerinin lo~lu~u içinde annemin parma~~ndaki p~rlantadan
daha nekadar büyük ta~lar~n, gökyüzündeki y~ld~zlar gibi ~~~l ~~~l, küme küme par~ldad~~~n~~görecektim; fakat hani benim o saçlar~~ lüle lüe, mine gözlü Kraliçe'm?
Heyhat, onun yerine ~imdi kar~~ma ç~kan altm~~l~k bir ninedir ve k~rk y~l evvelki
tazeli~inden yaln~z sesindeki tatl~~gevreklik kalm~~t~r. Evet, bu, yumu~ak, berrak bir
genç k~z sesiydi ve insan~n kula~~n~~ ho~~bir m~~siki gibi ok~uyordu ama, eski fotograflarm~n hasretini gönhimden asla silemiyordu" diyor. Felemenk peynirleri d~~ar~~
ihraç edilirken bayatlamas~n diye yusyuvarlak hâle getirilip balmum~~ndan bir k~l~f
içine sar~ld~~~n~~ sonradan ö~renmi~tir ve Hollanda'dakiler ne ~ekil, ne de renkçe
çocuklu~unda gördüklerine benzemektedir. Muellif, La-Hey yolunu boylarken
Felemenk'e ait dü~ünceleri yaln~z bu çocukluk hayallerinden ibaret de~ildir; yirmi
ya~~na do~ru okudu~u Frans~z ve Alman filozoflar~n~ n XVI-XVII. as~rda ç~kan
kitaplar~n~n ço~unun Hollanda'n~ n muhtelif memleketlerinde ne~redildi~ini, Spinoza'n~ n, Erasm'~ n burada do~duklar~ n~ , Descartes'~ n, Voltaire'in kilise bask~s~ ndan
kaç~p buraya s~~~nd~klar~n~~ hat~rlamaktad~ r. LI:~llanda'da fikir ve san'at hareketleri
devam etmiyorsa bile yine bir~eyler bulaca~~ n~~ uman Y. Kadri, XX. as~r Hollandall's~ n~ n eski parlak mâzisini unuttu~unu, vicdan ve fikir hurriyeti ak~nc~ lar~n~ n
iz b~ rakmadan göçüp gittiklerini görünce hayal sukt-~ tuna u~ram~~t~ r.
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Hollanda'n~ n itina ile yeti~tirilen ineklerini, di~er memleketlerden farkl~~
olarak göze çarpan bisikletli kalabal~k', bura halk~n~n cedlerine ait eski e~yalara,
an'anelere ba~l~l~~~n~ , erken kalk~ p erken yatt~klar~n~, hattâ bu itiyad~~bozmamak
için Hollanda Hariciye'si protokol müdürlü~ünün La-Hey ve civar ~ehirlerin eski
ailelerini resmi ziyafetlerin kulfetinden korumak için bir Tegifat Kitab~~ ne~rederek
baz~~ isimleri kayitle, "Bunlar~~ ça~~ rabilirsiniz; di~erlerini rahat b~rak~n" demek
istedi~ini, esalete du~künluklerini, böyle bir ünvan~~ ta~~yan kimselerle görü~me~i
tercih ettiklerinden aristokratlar~ n münzevi ya~ad~klar~n~ , buna ra~men OrangeNassau Hanedan~'n~n, saray ve sarayl~lar~n gayet sade, tantanas~z bir hayat sürdüklerini anlatan Yakup Kadri, halk tabakalar~n~ n, asiller ve sarayl~lar d~~~ nda kalan
yüksek ve ço~u büyük sanayi ve i~~âlemine mensup orta s~n~f~ n da karakterlerini
canland~rmaktad~r. Bunlardan daha geni~~ölçüde izahat verdi~i husus, ~ kinci Cihan
Harbi'nin bu sahadaki te'sirleridir.
Y. Kadri La-Hey'e ta'yin edildi~i zaman, Ikinci Cihan Harbi ba~layal~~ onbe~~
gün olmu~ tur. Simplon Ekpressi'yle La-Hey'e giderken, Paris'e kadar harbe
dair alâmetlere rastlamam~~, burada karanl~~~~ her bak~mdan hissedilen bir
bozg~~n havas~yle kar~~la~m~~t~ r. Daha düne kadar Hitler'in elini ete~ini öpen,
Frans~z dostlu~unu unutan, Çekoslovakya'n~ n terekesinden faydalanmakla kendi din
karde~lerini arkadan vuran Polonyal~lar'~~ kurtarmak için harbe girme keyfiyeti,
Parisliler'i hiddetlendirmektedir. La-Hey, harb d~~~~ve intizam içinde bulunmakla
beraber, basit, demokratik bir krall~ k haline bürünmü~, halk~~ da hayat~n~~buna
göre ayarlam~~t~r. Benzin israf~n~~ önlemek için otomobillerin ço~u garajlara kapat~lm~~, Kraliçe Wilhelmine bile o ya~~nda bisiklete binmekle bu yasa~a riayet etmektedir. Bu sahaya fa~istlik, nazilik gibi diktatörlük rejimleri te'sir edememi~ tir.
Resmi makamlarda de~il, hususi çevrelerde Alman tarafdarlar~ na ve Ingiliz dü~manl~~~na rastlan~lmaktad~ r; birinciler, Hitler'in Yahudi ve komünistlere harb açmakla Avrupa medeniyetini tehdit eden iki tehlikeyi, Ingiltere ve Fransa'n~n yanl~~~
politikas~yla Yahudilik'in kökünden kaz~ nmas~, Almanya'n~ n komünist Rusya'n~n
kuca~~na at~lmas~~ tehlikesini önledi~i kanaatindedirler. Ingiltere dü~manl~~~~ise,
Hollandal~lar'~n, dünkü küçük Ingiliz Krall~~~'n~~ bu günkü Imparatorluk hâline
getiren, bütün Avrupa'y~~refaha eri~tiren kolonialistli~in ilk öncüleri oldu~u hakk~ndaki telâkkileridir ve bu Ingiliz aleyhtarl~~~ ndan ziyade, bir nevi akraba k~skançl~~~d~r.
Hollanda'n~n siyasi politikas~~ tarafs~zl~k, hangi taraftan tecav~lze u~rarlarsa,
kanlar~n~n son damlas~na kadar müdafaad~r. La-Hey resmi çevreleri,. tecavüze u~rayacaklar~na ihtimal vermemi~lerdir; çünkü Almanya, harb maddelerinin ço~unu
Hollanda'dan te'min etmektedir; di~er taraftan Fransa'ya en k~sa yol Lige ve
Namur'dur. Bu inan~~~neticesi olarak Hollanda Hükümeti ve Erkân-~~Harbiye'si
kom~ular~n~n resmi haberlere dayanan ikazlar~na ehemmiyet vermemi~lerdir. Müellif bu münasenbetle, ~u izahat~~ veriyor: "Hattâ birgün, bu memleket kadar tarafs~z olan Belçika'n~n genç Kral'~, kendi askeri kaynaklar~n~ n verdi~i bir alarm
üzerine Wilhelmine ile görü~üp, her ihtimale kar~~~bir tedbir al~ nmas~~ teklifinde
bulunmak için La-Hey'e gelmi~ti de, ko~ulmaktan beter edilmi~ti. Gerek Saray,
gerek Hükümet bu ziyaretin -pardon- bu hâdisenin te'sirini da~~tmak yolunda günlerce ne gayretler sarfetmi~ti. 0 munasebetle Hariciye Nâz~ r~'n~n bana söyledi~i ~u
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sözü hiç unutmam: 'Kraliçe, harbten, askerlik i~lerinden bahsetme~i bile sevmez".
Almanlar'~n, Danimarka ile Norveç'i istilas~~üzerine tehlikeyi atlatt~~m~~sanan Hollanda, 1940 y~l~~k~~~n~~sakin, tatl~~tahminler içinde geçirmi~, ayn~~y~l~n May~s'~nda, bir
gece Alman taarruzuna u~ray~vermi~ tir. Sabahleyin, Yunan Elçi~i'yle beraber
Hariciye Nezareti'ne giden Y. Kadri, Umumi Kâtip M. Snook'tan a~a~~daki izahat~~alm~~t~r: "Bu sabah saat alt~da Alman Elçisi Von Zeck, Hariciye Naz~r~'m~zdan
acele bir mülakat istedi. Bir note verbal'le Alman kuvvetlerinin buradan geçece~ini,
bütün askeri üslerimizin i~gal edilece~ini, bunun d~~~nda Hollanda Devleti'nin
hükümdarl~k hakklar~na dokunulmayaca~~n~~bildirdi (M. Snook, Alman notas~ndaki ~u sonuncu kayd~~söylerken hazin hazin gülümsemi~ti). Pek tabii olarak, biz
de, Alman Elçisi'nin bu tebli~ini bir casus belli kabul ettik. Imdi, saat alt~danberi
Üçüncü Reich'Ia harb halindeyiz". Bu s~ rada Belçika, Hollanda'dan daha berbat
vaz~ yette, halk panik içindedir. Kraliçe henüz La-Hey'dedir. K~z~, küçük çocuklar~n~~al~p Kanada'ya gitmi~, damad~~Prens Bernhart, Hollanda ordusunda askeri
vazifesini görmektedir. Hava hüctununun ikinci günü Isviçre ElçilWnde yap~lan
diplomatik toplant~ya Fransa, Belçika, Ingiltere elçileri gelmemi~, Rumanya Elçisi,
Y. Kadri'nin kula~~na bunlar~n kaçm~~~olduklar~n~~söylemi~tin Ertesi günü, her
tehlikeyi göze alarak milletinden ayr~lmama~a karar veren Wilhelmine, kendi
hükümet erkan~n~n, Ba~kumandan'~n~n isranyle, halk aras~ndaki söylentilere göre
gece yar~s~~saray~ndan kald~r~l~p Londra'ya kagr~lm~~t~n
Hollanda'daki harb sahnelerini, Alman hava taarruzunun alt~nc~, Rotterdam
bombard~man~n~n ikinci günü Hollanda ordular~~ ktunandas~nclaki bütün kuvvetlerin sapasa~lam teslim bayra~~n~~çekti~ini, böyle yap~lmad~~~~takdirde dü~man~n
ültimatomuna göre bütün ~ehirlerin yak~l~p y~k~laca~~~haberinin te'sirini, harb ve
teslim s~ras~nda halk~n nas~l bir ruh hali içinde bulundu~unu mufassalan anlatan
Yakup Kadri, teslim hâdisesinden birkaç gün sonra Istanbul'a Berlin yolu ile döndü~ünden, zaferin tam haftas~nda, Almanya'da bu zafere kar~~~halk~n gösterdi~i
alakas~zl~~~, endi~eyi de mü~ahedelerine dayanarak canland~rm~~t~r (S. 134-189).
Onalt~~ ya~~nda iken, Tunal~~Hil~nrnin Cenevre'de Tahsil adl~~eserini okuduktan
sonra Isviçre kültür müesseselerine, burada tahsil etme~e kar~~~derin bir i~tiyak
duyan, Cenevre'yi kart-postallarda hasretle seyreden Y. Kadri'yi bilhassa Rousseua
Adas~'n~~ canland~ran kart-postal, etraf~nda dola~an beyaz ku~ular~~ve ortas~nda
dü~ünen tunçtan filozofuyle gözlerinden ya~~gelecek derecede içlendiriyordu. Rousseau'nun itiraflar'~n~, reni Heloise'ini tam bu s~rada okumu~, burada tahsile imkan
bulamamakla beraber, hastal~~~~dolay~s~yle Isviçre'ye gimittir. Bu s~radaki ruh
halini, Isviçre'ye sevgisini anlat~yor: "Evet, Isviçre'ye ilk ayak bast~~~m zaman, ben,
yaln~z kalbimin safl~~~n~~kaybetmi~~bulunmuyordum, bir akci~er hastal~~lyle de
bünyem hayli y~pranm~~, takatten dü~mü~~ve içimde ya~amak ~evk~nden de eser
kalmam~~t~. Kendimi, hep Ahiret s~rlanyle dolu bir Mistisis~ne' e b~rak~n~~t~m. Dünya nimetlerine ba~~m~~ çevirip bakm~yordum bile... Kafam bir y~~~n felsefe ve
edebiyat yükü alt~nda ezilmi~, yüre~imin bütün co~kunluk kaynaklar~~kurumu~~ve
gençli~im birtak~m de~ersiz sevdalar yolunda hebâ olup gitmi~ti. O kadar yorgun ve
bitkindim ki ilk hasretlim Cenevre'ye bir tren yolculu~u ile hemen kavu~mak imkanlar~~elimde oldu~u halde, karl~~ bir da~~ba~~nda yat~r~ld~~~m yataktan k~m~lda-
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mak arzusunu bile duymuyordum. Bereket versin ki birkaç ay sonra, ben bu yataktan yedi y~l evvelki dirili~im ve tazeli~imle silkinip kalkacakt~ m ve bu benim için
dünyaya yeniden geli~~gibi bir~ey olacakt~ . Kendi kendime, 'Me~er hayat ne tatl~ym~~ ; tabiat ne güzelmi~ !' diyecektim. Etraf~ ma sanki bir billür parças~~ arkas~ndan bak~yormu~cas~ na elvan elvan, p~ r~l p~ r~ l bir âlem halinde görecektim. Dereler,
tepeler, yarlar, bay~ rlar benim önümde hep birden dile gelecekti, gülümseyecekti".
Kendisini yeniden hayata kav~~~ turan isviçre'yi Y. Kadri i~ te bu sebepten çok sevmektedir ve yirmi üç y~ l sonra, Hollanda'n~n i~gali üzerine Bern Elçili~i'ne ta'yini
kendisini onun için pek çok sevindirmi~tir.
Bern Elçili~i'ne tahsis etti~i sahifelerde müellif, Isviçre lehçesinde iktidar kelimesinin mevcut bulunmad~~~ ndan, bunun kar~~l~~~~olan hizmet kelimesinin kullan~ld~~~ ndan, devleti idare edenlerin milletin adeta kulu, kölesi oldu~undan, halk~ n
çal~~kanl~~~ ndan, tasarrufa dü~künlü~ünden, en ileri mevkide birinin k~z~ , veya
o~lunun hayat~n~~ kazanmak için herhangi bir i~ i küçümsemedi~inden bahsediyor.
Isviçre'ye her iki geli~i de harb senelerine rastlam~~t~ r. Halk, harb ekonomisi bask~s~n~~
tehammül ile kar~~ lamakta, politika adamlar~~ memleket hizmetini her~eyin üstünde tutmaktad~ rlar. Birinci ve Ikinci Cihan Harbi Isviçresi'nde göze çarpan
ba~l~ ca fark, sonuncuda Alman Isviçreli'sinin, Frans~ z Isviçrelisi'nden çok Cerman
dü~man~~ kesilmesidir. Almanlar'la bu defa silah arkada~l~~~~etmeyip tarafs~z bir
siyaset takibimiz, Isviçreliler'in Türkiye'ye prestijini art~ rm~~t~ r. Ticaret, i~~âlemindeki itibar~m~ z, bununla mukayese edilemeyecek derecede dü~üktür. Harbten
bir y~l önce buraya ihraç etti~imiz bu~day~n ta~lar~~ bütün de~irmenlerin ö~ütme
âletlerini a~~nd~ rmas~, f~nd~ k çuvallar~ n~n kantarda a~~r çeksin diye birtak~m ecnebi
maddelerle doldurulmas~~ bunun ba~l~ ca sebepleridir. Bu hâdiselerin hat~ ras~~ yeni
ticaret anla~mas~yle silinme~e ba~larken, Varl~ k Vergisi'nin, Türkiye'de birle~ik
baz~~Isviçre firmalar~~üzerindeki bask~s~~ ile tazelenmesi iki memleket aras~ndaki
iktisadi, hukuki münasebetlerin kesilmesine yol açacak derecede umumi bir güceniklige meydan vermi~ tir. "Menfaatine dokunulan Isviçreli'yi yat~~ t~ rmak, veya ho~görürlü~e çekmek hayli güçtür; fakat Isviçreli, ayn~~ zamanda sa~-duyu dedi~imiz
büyük faziletin sahibidir de.." ve müellif bu sebeple, elçili~i zaman~nda, Isviçrelilerin, Türkler hakk~ ndaki seyahat vizesi ve ikamet tezkiresi yasa ~~n~~ kald~rd~klar~na
i~aret ediyor.
Isviçreliler'in kanun ve nizamlara taassup derecelerinde ba~l~l~~~, pratik ve
spekulatif zekay~~ bir arada i~ letebilme kabiliyetleri, ilim için ilim yapt~klar~~ gibi
hususiyetleri hakk~ nda tafsilât veren Y. Kadri, bilhassa Prof. Pittard'a dair mufassal
bilgi vermektedir. Isviçre'de 1942-49 seneleri aras~nda kalm~~t~ r; bu arada geçen
muhtelif siyasi ~nes'elelere dair görü~lerine de yer veren muharrir, bu mütalaalar~~
münasebetiyle.. "Insan tastamam kendi yurdu kadar de~ilse de, hemen hemen
ona yak~ n bir muhabbetle sevdi~i bir diyar hakk~ nda pek tabiidir ki objectif davranamaz. Hususiyle, ben bünyemin sihhatini orada kazanm~~t~m. Fikri tekamülümün
ve hayat telâkkilerimin birçok esasl~~merhalelerini orada a~m~~ t~ rm. Insan k~ymetini,
demokrasiyi ve hürriyet prensiplerini ilk defa orada ö~renmi~tim Bir cümlede, Bat~~
Avrupa medeniyeti bütün d~~~ve iç örgülerile bana ilk defa orada ayân olmu~tu.
Bu medeniyet hakk~ndaki baz~~tenkidi görü~~ve dü~üncelerimin menbal dahi Isviç-
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re'dir; zira, samimi, duru, g~ll~g~~s~ z demokrasi atmosferi içinde Avrupal~lar'~n meziyetleri kadar kusurlar~~da ap-aç~k görünür" hültümünü veriyor.
Y. Kadri, eserinin Bern Elçili~i k~sm~nda, 1934 y~ l~~sonralar~na do~ru Almanya
ve Italya üstüne Anglo-Saksonlar'~ n hava Inicumu sebebiyle Isviçre'ye ak~ n eden
Anglo-Sakson, Rus esirlerinden, bunlar aras~nda vatanda~lar~m~z da bulundu~undan, ~sviçre'nin göbe~inde bir Türk-Rus harbi patlamak üzre oldu~undan, Isviçreliler'in Türklerle Ruslar'~~ ayr~~ köylerde bar~ nd~ rma~a mecbur kald~~~ndan, bu
tarafs~z memlekette akdedilen muhtelif siyasi kongrelerde cereyan eden fikirlerden
v. b. milletleraras~~mes'elelerden de bahsetmektedir. Bu bahse, "Y~l 1949, ay Temmuz.. Bize, irak yerlere yol göründü; rasad-hâneden inelim, pek fena alâmetler
belirtmektedir" cümleleriyle son veriyor (S. 208-260). Bu irak yer ~ran'd~r; 1949-51
y~ llar~~ aras~nda Tahran Büyük Elçili~i'nde bulunmu~tur.
1949 Eylül'ü sonlar~nda Tahran Büyük Elçili~i'ne ta'yin olunan Yakup Kadri
burada ondokuz ay kalm~~t~r. ~ ran'a ait hat~ra ve mü~ahedelerine, Hollanda ve
Isviçre bahislerinde görüldü~ü gibi, bu memlekete ait hayallerinin, int~balar~n~n,
sanat zenginli~i hakk~nda fikirlerinin izahlyle ba~l~yor. "Tahran'daki Büyük Elçilik
binas~ , Atatürk'le Riza Pehlevi aras~nda teessüs eden samimi dostlu~un bal-aylar~nda yüzbinlerce lira sarfedilerek binbir dikkat ve özenle kurulmu~~bir sarayd~.
Parke tahtalar~~ Italya'dan getirtilmi~~ve Paris'in en me~hur mobilya fabrikalar~na
sipari~~edilen e~ya ile dö~etilmi~ti. Alt katta direkleri yald~zl~~geni~~bir divanhânenin
ondört metre boyundaki pençerelerini süsleyen müslin ve canfes perdeler zenginlik
ve ihti~am bak~m~ndan yere serili eski Iran hal~lanyle rekabet halinde idi. Her
tarafta renk renk, çe~it çe~it ipek kapl~~koltuk ve kanapeler, ceviz a~ac~ndan, maundan masalar, raflar, bahüler... Orta hisap yüz ki~ilik sofras~~ile yemek salonu, maroken tak~mlanyle kocaman yaz~~odas~, üst katta herbirinin hususi banyosu ve sairesiyle iki~er-üçer gözlü bölükler ve a~a~~daki merasim kat~n~n e~yalar~~kadar k~ymetli
mobilyalarla dö~enmi~~oturma ve yemek salonlanyle Elçi'nin hususi dairesi.. Bu
sarayda bir hükümdara lây~k her~ey dü~ünülmü~, her türlü debdebe ve ~atafat malzemesi toplan~p y~~~lm~~t~r; fakat burada, de~il yaln~z bizim gibi ~sviçre'nin temizligine, rahatl~~~na al~~~ k kimseler için, hatta Istanbul'dan, Ankara'dan gelmi~~orta
halli bir ailenin bile bar~nabilece~i bir kö~e, oturabilece~i bir yer, yatabilecegi bir
yatak odas~~ yoktu. Her taraf, her~ey öylesine bir peri~anl~k ve murdarl~k içinde idi ki
titizce bir ev han~m~~ bu sarayda, sanki bir mezbeleye girmi~cesine eteklerini toplay~p
hiçbir yere dokunmaks~z~ n bir nevi ürkeklik ve tiksinti ile dola~abilirdi." Alt~~ ay
geceli gündüzlü u~ra~t~ ktan sonra Ekilik binas~n~n kap~lar~n~~yar-ü agyâre açabilmi~ler, bu arada sihhati bozulmu~, kesesinden de bir hayli fedakarl~k etmi~~ve bu
ancak baz~~ Avrupal~lar'la ~ranl~lar'~n takdirini kazanmakla kalm~~t~r.
Yakup Kadri'nin Iran'da bulundu~u 1949-51'de ~ahin~ah'tan en küçük yurdda~a kadar hemen bütün iyi niyet sahiplerinin te~ebbüs güçlerini köstekleyen birtak~m
gizli kuvvetler vard~ r; kimsenin memleket yolunda müsbet bir ad~m atamamas~ n~n
ba~l~ca sebepleri, Fedâiyan-~~Islam adl~~ gerilik ve taassup cereyan~~ile, Tude denilen
komünist te~kilât~ n~n slnsi, fakat sistemli çal~~malar~d~r. Içeride, d~~ar~da tam manas~yle bir Islam politikas~~ tak~ bedilerek, Riza ~ah'~ n koydu~u lâyiklik prensipleri
ortadan kalkmaktad~ r. Muharrem âyinleri eskisinden daha ta~k~ nl~ kla yap~ lmaga,
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Ahundlar bu karanl~k vaziyetten faydalanarak ortaya ç~kma~a ba~lam~~t~r. Bunlar~n
eleba~~s~~ Kâ~ani bu esnada sürgünde bulunuyordu; "Taassup telkinleriyle azd~rd~~~~
delikanl~lardan biri taraf~ndan ~ah'~n üzerine s~k~lan kur~unlann izleri henüz bu
genç hükümdar~n yüzünden tamamiyle kaybolmam~~t~~; buna ra~men çok geçmeden
o da afvedilecek ve gelip Meclis'in ba~~na kurulacakt~". Eserde, ~ah Riza Pehlevi'nin
karakteri, ya~ay~~~tarz~, Ahund s~ n~f~n~n maksatlar~~tahlil olunarak, Iranl~lar'a milli
gururu ~ah Riza Pehlevi'nin ö~retti~i, o ba~lar~na geçinceye kadar, tarih boyunca
kimi Rus, kimi Ingiliz emellerine hizmet eden okumu~~yazm~~lar~n, onun yürüdü~u
yoldan vatan topraklar~ na kavu~mu~, onun gösterdi~i misaller, verdi~i derslerle
kendi topraklar~nda yaln~z kendi emel ve iradesinin hâkimiyeti Itizumunu anlam~~~
olduklar~~kaydediliyor. Anglosaksonlar'la Moskoflar'~n elde verip o büyük vatanperveri ortadan kald~rmalar~~biraz bundan dolay~d~r.
Müellif, müttefikler aras~ndaki Tahran Konferans~'nda bir Avrupa milletinin
istiklâli bahis mevzuu olurken, Stalin'in kendine hâ's sinik tebessürnüyle, "Can~m, uzun
etmeyelim, oras~~ da Iran gibi müstekil olur" dedi~ini mü~ahede etmi~tir. "Stalin'in,
Riza ~ah Iran~~ hakk~nda ne menfi emeller besledi~ini kendi a~z~ndan i~itti~im ~u
sözlerle de ispat edebilirim. K~z~l Çar, Ismet Inönü Misyonu'nun Moskova'y~~
ziyareti münasebetiyle bize verilen ziyaretlerin birinde, Türkiye Ba~vekili'ne ~öyle
demi~ti: 'Iran Azerbaycan'~n~~ i~gal etmek zaman~~gelmi~tir san~r~m',,. Müttefikler'in
Iran'a kar~~~hareket tarzlar~~gayet aay~ft~r; "Bir çoklar~m~za malüm olmayan hakikat
~udur ki Rus k~t'alar~ n~n oradan çekilip gitmesini bu müzakereler te'min etmemi~tir. Harb sonras~~tarihinde Rusya'ya kar~~~bu muvaffalc~yet küçük han ordusunun
milli gayreti ve büyük Iran diplomasisinin dirayeti sayesinde de kazan~lm~~t~r".
Iran siyaset adamlar~, Avrupa'daki meslekda~lanyle boy ölçü~ecek kudrette olmakla
beraber, Iran'~n fikirlerine, Yak~n-~ark'~n, belki de dünyan~n cihan sulhu bak~m~ndan en mühim yeri oldu~una ehemmiyet verilmemektedir. "Rusya, Iran'daki durumunun gittikçe kar~~mas~ndan, Amerika yapaca~~~para yard~mlar~n~n kendisine ne gibi bir menfaat te'min edece~inden, Ingiltere ise, Ingiliz-Iran Petrol
Kompanyas~'n~n kâr ve temettu'lann~~gittikçe daha ziyade art~rmaktan ba~ka bir~ey"
dü~ünmüyor, Sa'd Kabinesi, Ingiltere ile Iran aras~ ndaki petrol dâvas~n~~ her iki
taraf~~memnun edecek tarzda halle çal~~~yordu. ~ahin~ah, Truman'~n nezaket dâvetinden faydalanarak uzun bir Amerika seyahatine ç~km~~, daha sonra Rusya ile ekonomik bir anla~ma imzalanm~~t~r; fakat bu gayretler, kar~~~taraflar~n anlay~~sizl~~~~
yüzünden bo~a gitmi~, bu sebeple Tahran halk~ ndan, ba~ta bulunanlara kar~~~ho~ntidsuzluk al~p yürtirrui~tür. Ilk f~rsatta elçilik vazifesiyle d~~ar~~ gitme~i dü~ünen Sa'd
Han, Ankara Büyük Elçili~i bo~al~ nca, bunu sevinçle kabul etmi~tir.
194.9'da Seçim kavgalar~yle ba~layan huzursuzluk gitgide ayaklanma halini
alma~a ba~lam~~, böyle bir zamanda hurriyet ve me~rutiyet kahraman~~olarak ortaya
ç~ kan Musadd~k, iki y~l hükümet ba~~ nda kalabilmi~tir. Bu münasebetle Musadd~k'~n
hayat~ndan mufassalen bahseden Y. Kadri, Iran'daki muhtelif siyasi te~ekküller,
Iran halk~n~n ruh inceli~i, san'ata cit~~kunlu~~i, siyaset adamlar~ n~n fikri ustunluklerine dair mu~ahedelerine dayanarak geni~~ölçüde bilgi vermektedir. Oraya gidi~inde
Türkiye ile Iran aras~ nda yap~ lm~~~bir Transit Anla~mas~'n~n baz~~mtinaka~al~~ noktalar~n~~hal ve bunu Sivil Havac~ l~k Anla~mas~~ takibetmi~se de, bunlar senbolik halde
kalm~~, her iki taraf teahl~ ut etti~i uzre kara yollar~ n~~ laz~ m gelen hale sokamam~~,

618

BIBLIYOGRAFYA

hava nakliyat~~ise bizden bir-iki uça~~n Mihr-~kbâd meydan~na inip kalkmas~ndan ileri gidememi~tir.
Mehmed Riza ~ah ile Süreyya'n~n dü~ünü, bu münasebetle General Razmara'n~n verdi~i nutku, ~ah'~n ona itimacis~zl~~~n~~bildiren ac~~ bir gülümsemeyle dinlemesi,
Razmara'n~n öldürülmesinin uyand~rd~~~~teessür, Razmara ile vaktiyle konu~tu~u
bâz~~mes'eleler, Kore harbinin ilk safhas~nda Iran'da Solcu ve muhtelif matb~lat~n
aleyhimizdeki ne~riyat~, askerlerimizin korkakl~~~ndan ve ba~~m~zda bulunanlar~n
memleketi satt~klar~ndan bahsolunmas~~hakk~nda geni~~malümata rastlamaktarz.
Bu s~rada Türkiye aleyhinde i~renç karikatürler de ne~redilmektedir ; "Bu meyanda
Devlet Reisi'mizi, kafas~~Türk bayra~~na sar~lm~~~bir e~ek gö~desi üzerine oturtup,
bu e~e~in yular~n~, dolar torbas~~tutan Truman'~n eline veriyorlard~~ "diyen Y. Kadri,
Razmara'ya ~ikâyete, bu gibi ne~riyat~~önlemedikleri takdirde Tahran'daki vazifesini
göremeyece~ine karar vermi~tir. Hariciye Vekâleti'nin bu mesele hakk~nda, "Madem
ki Iran'da matbuat hürriyeti vard~r, a~~r~~ Sa~~ve Sol gazetelerin kötü yay~nlar~na
kar~~~tarafs~z, veya hükümetci matbüata Kore haberlerini do~ru olarak verdirmek"
lâz~m gelirdi mütalâas~na ra~men Razmara ile görü~mü~tür. iran Matbuat Müdürlü~ü, bizim Matb~lat Müdürlü~ü, veya Anadolu Ajans~~ile i~birli~ine haz~r oldu~unu Elçilik'imize bildirmi~se de, mali, teknik güçlükler dolars~vle bu i~birli~i
gerçekle~ememi~tir.
Iran devlet adamlar~n~n karakterleri, Yakup Kadri'ye Tanzimat devrimizin
siyasi ~ahsiyetlerini hat~rlat~r; ikisinde de, Garp medeniyetine do~ru yürürken ayn~~
teenni, ayn~~vakar, kendi milli geleneklerine ba~l~l~k ve sadakat, fakat ~uursuz, zâhiri
garpl~la~madan tiksinti mü~terek hususiyetlerdir. Iran'da alafranga denilen züppe
insan örneklerine hiç rastlan~lmaz. Edebiyatlan da eskiye ba~l~, cedidele~mek'ten
uzakt~r; en yenilerine ~eyh Galib tarz~nda bir Neo-Classique nazanyle bak~labilir ki
~air SüretIck bunlardan biridir. Iran edebiyat~nda bir yenilik görülmemesi, müellife
göre, Goethe'yi bile te'sirinde b~rakan classiqut, kemal mertebesinde sonsuzla~m~~~
bir Iran edebiyat~n~n as~rlardanberi mevcudiyetidir (S. 261-306).
Yakup Kadri, Devlet adamlar~n~n olgunlu~una, halk~n~n inceli~ine hayran
oldu~u ve birbuçuk sene kadar kald~~~~Iran'dan, sihhi sebepler dolars~yle naklini
istemi~, bunun üzerine tekrar Bern Elçili~i'ne ta'yin edilmi~, bu vazifede üç sene
çal~~m~~t~r. I~te eserinin Ha~iye k~sm~nda (S. 307-319, Tahran Büyük Elçili~i'nden,
Orta-elçilik pâyesiyle Bern'e ta'yini üzerine gazetelerin dedikod~lara yol açan ne~riyat~na, kendisinin bu husustaki dü~üncelerine, ~ark ve Garp'te büyük devlet adam~~
anlay~~~~hakk~nda izahata, siyasi bâz~~mes'elelere dair mülk~azalar~na bu Ha~ire
k~sm~nda yer vermi~tir.
Bir mektep çocu~u eksikli~iyle çekine çekine girdi~i diplomatl~k meslekinde
yirmi y~l, gurbette ve kendine benzer kimselerden uzak bir ömür geçirme~e mahküm
oldu~unu kaydeden Yakup Kadri, bunu tam mânas~yle Bir Sürgün addetti~ini söylemekle, 1938'de bas~lan Bir Sürgün adl~~romamyle hayat~~aras~ndaki münasebeti de
i~aret etmi~~oluyor (S. 47). Kendi kendiyle alay etmek için eserine, Vefik Pa~a'n~n
Moli&e'den adapte etti~i Zoraki Tabib'ini hat~rlayarak, Zoraki Diplomat ad~n~~vermi~tir (S. 31 ~~).
Eski diplomatlann hk~ralannda oldu~u gibi, ~ahsi ba~anlann~~ zikrederek
okuyanlar~~ s~lcmak gayesinde olmad~~~na i~aret eden müellif, hakikaten kendisine
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ait ~eylerden hemen hiç bahsetmemi~tir. Vaktiyle Osmanl~~topraklar~ndan bulunan
Arnavutluk'la memleketimiz aras~ndaki baz~~benzerlikler, buran~n halk ve münevver
tabakas~n~n hususiyetleri, 1934-35'de dahili ve harici siyaseti, Tiran'la diplomatik
münasebetlerimizin kesilmesi sebepleri üzerinde duruyor. Çekoslovakya, HAanda
bahislerinde de ayn~~mes'eleler ele al~nm~~t~r; fakat, Yakup Kadri'nin, Ikinci Cihan
Harbi'nde Almanlar'~n i~gali s~ras~nda bu memleketlerde bulunmas~~sebebiyle,
eserin bu k~s~mlar~~siyasi mes'elelere ait malzeme cihetinden çok zengindir. Bu sayede,
Orta Avrupa Anla~mas~'n~n sars~lma~a, Nazi Almanyas~'n~n kuvvetlenme~e ba~lad~~~~
s~rada bir parti lideri olarak hareket etti~i için milli birli~i sarsan Çekoslovakya
Reisicumhur'u Bene~'in tak~ betti~i siyaseti, iç ve d~~~kar~~~kl~klar~, i~gal günlerine
ait hadiseleri, Bene~~memleketini terke mecbur edildikten sonra yerine geçen Dr.
Haha'n~n vaz~yetini canl~~misallerle ö~renmi~~bulunuyoruz. 1935-39 senelerinde
Çekoslovakya'da bulunan Yakup Kadri, i~galden sonra iki sene kald~~~~La-Hey
elçili~ine ta'yin edilmi~, Hollanda'n~n da i~galine ~ahit olmu~tur; bu münasebetle,
bura halk~n~n hususiyetleri ve fikir hayat~ndan ba~ka, bilhassa Ikinci Cihan Harbi'nin
bu sahadaki te'sirleri, halk aras~nda Alman dostlu~u, ~ngiliz dü~manl~~~~fikirlerini
meydana getiren sebepler, gaflet içinde bulunan Hollanda'n~n Hitler'e nas~l teslim
oluverdi~i üzerinde duruyor. Müellif, ~~ 939'da Istanbul'dan Prag'a giderken Paris'ten, Hollanda'n~n i~gali üzerine ~~94.o'da Istanbul'a dönerken de Berlin'den geçmi~tir. Bu y~llarda Paris halk~n~n Polonya hisab~na harbe girmekten duyduklar~~memnuniyetsizli~i, Hitler'in zaferlerinin Berlin'de endi~e ile kar~~land~~~~misallere dayan~larak anlat~l~yor. ~~942'den itibaren yedi sene Isviçre'de bulunan Yakup Kadri,
buraya, tedavi maksadiyle Birinci Cihan Harbi s~ras~nda da gitti~inden, Birinci ve
~ kinci Cihan Harbi Isviçresi aras~nda farklara dikkatimizi çeker; bu memleketin
Türkiye'ye kar~~~siyasi prestiji artm~~, buna mukabil ticari itibarnruza emniyeti
kalmam~~t~r. Harb dolay~s~yle Isviçre'de Anglosakson, Rus, Türk muhacirlerinin
ço~ald~~~na da temas etti~i Isviçre balninde, kendisini sihhate kavu~turan, fikir
hayat~n~~besleyen bu memleketten bahsederken bi-taraf kalamayaca~ma i~aret ediyor; bir münasebet bularak gençken okudu~u eserler hakk~nda izahat veriyor.
1949-51 y~llar~nda Iran'da bulundu~u esnada ~ahit oldu~u Fedâiyan-~~islam, Komünist Partisi ile Ahundlar'~n siyasi faaliyetleri hakk~nda geni~~ölçüde maffimat
vermi~tir.
Zoraki Diplontat'ta, Arnavutluk, Çekoslovakya, Hollanda, Iran ve ~sviçre'nin
iç ve d~~~siyaseti, muhtelif hususiyetlerinden ba~ ka, bu memleketlerin mühim ~ahsiyetleri üzerinde de durulmu~, Kral Zog, Bene~, Dr. Haha, Kraliçe Wilhelmine,
Prof.-Pittard, ~ah Riza Pehlevi, Kâ~ani, Sa'd Han, Razmara, Dr. Musadd~k, Hüseyin A'lâ, ~air Siiretkar'~ n muhtelif mes'elelere ait fikirleri ve karakterleri de izah
olunmu~tur. Hitler ile Chamberlain'in gizlice nas~l anla~t~~~na dair tafsilât~~verirken, Chamberlain Kabinesi'nde Naz~r'l~ k eden Duff Cooper'in eserinden faydaland~~m~~kaydeden Yakup Kadri, Zoraki Diplornat'ta, di~er k~s~mlar~~tamamiyle mü~ahede ve hât~ralar~na dayanarak yazm~~t~r. Zoraki Diplomat, k~smen, müellifinin
fikri, hususi ve resmi hayat~n~ , daha ziyade, Ikinci Cihan Harbi'ne tekaddüm eden
ve harbi müteakip y~llarda gezip dola~t~~~~memleketlerin iç ve d~~~siyasetini, hususiyetlerini, mühim ~ahsiyetlerini muhtelif bak~mlardan ayd~nlatan mühim ve
k~ymetli bir eserdir.
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