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Atatürk'ün hayat~~ve eseri bütün dünyada
vl alta uyand~rm~~t~r. Yabanc~~ dillerde yaz~lan ve hemen say~lam~yacak kadar çok olan
eserler de bunu ispata kafidir. Atatürk ve
eseri hakk~nda niçin yabanc~~dillerde kitaplar yaz~lm~~~t~r sualini sormak enteresan olacakt~r. Çünkü yeni Türkiye hakk~nda yap~lan
kitaplar~n ço~u s~rf tarihi ve objektif sebeplerden yaz~lmay~p burada bahsetme~e lüzum
görmedi~imiz muhtelif sebeplerden dolay~~
yaz~lm~~t~r. Bunu anlamak da gayet basittir, çünkü bu devletler ya do~rudan do~ruya Türkiye ile temas halindedirler
veyahut Türkiye ile münasebetleri vard~r.
i~ndi Atatürk ve yeni Türkiye hakk~ nda
çince yap~lan kitaplar~n s~rf objektif ve tarihi sebeplerden dolay~~yaz~ld~~~n~~kabul etmek icap eder. Çünkü Çin gerçekten Türkiye ile do~rudan do~ruya temas halinde o!mad~~~~gibi bu iki memleket aras~ndaki münasebetler de s~k~~de~ildir.
Fakat bunun
böyle olmad~~~~hayreti muciptir. Çünkü Çinde yeni Türkiye hakk~nda yaz~lan kitapIar~n
hepsi muayyen bir gaye takip ederler.

edemedi~ini daha birçoklar~~da mevcuttur.
Bundan Çinde, Atatürk ve bugünkü Türkiyeye
hakikaten allika gösterildi~i ve onun hakk~nda maliimat elde edilmek istendi~i anla~~l~r. Burada bahsedilen kitaplar, Türkiye'ye
gelmeyip, bilhassa ingilizce gibi, ba~ka dillerdeki kitaplardan ald~klar~n~~mümkün oldu~u kadar do~ru tasvir etme~e çal~~an müellif ler taraf~ndan yaz~lm~~t~r. Bunun tehlikeli oldu~unu müelliflerden hiç olmazsa biri
hissetmi~tir.
Bahsetmek istedi~i mevzular
hakk~nda, Çindeki büyük kütüphanelerin pek
az~nda malzeme bulundu~undan ve bunun da
natamam oldu~undan ~ikayet eden mücllif
yaz~sma ~öyle devam ediyor: drki yanl~~~
l~ükümlerle dini manialar daima fikir ihtillaf!~ kayna~~~olmu~tur. Bunun için de Avrupal~~müelliflerin de~i~ik hükümleri vard~r.
Biz de her ~eyi derhal kabul edemeyiz [2]>
Bu suretle bütün Çinli müellifler mü~kül
vaziyettedirler. Çünkü orijinal türkçe metinleri okuyamazlar, kendileri de memleketi
tan~mazIar. Buna ra~men yeni Türkiye ve
Atatürk hakk~nda yazmaya te~ebbüs etmeleri
Çindeki alakan~ n delilidir.

Bu alüka neden bukadar büyüktür, neden bu kitaplar yaz~lm~~t~r? Bu sualin cevab~ n~~en iyi müelliflerin kendileri veriyorlar; biri diyor ki: <Türkiye'ye ve Çin'e, her
ikisine de, ~ark~n hasta adam~~deniyordu. Çin
P] Kendisinde bulunan bu kitaplar~~muuzak sark~ n hasta adam~, Türkiye ise yak~n
vakkaten göndererek bana bunlar~~tetkik f~r~ark~ n hasta adam~~idi. E~er Türk ink~labmsat~n~~ veren Izmir I inci Erkek Lisesi didan evet Çin ile Türkiye'nin iç ve d~~~ varektörüne büyük Iütuflairl~~~ ndan dolay~~ te~ekkürlerimi ihlal etmek isterim.
Liu, önsöz S. 2.

Bununla beraber Çinde Atatürk ve yeni
Türkiye hakk~nda az kitap da yaz~lmam~~t~r.
~imdi önümde 6 kitap [1 ] var; fakat elde
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ziyetleri •mukayese edilecek olunursa her ikisi de karde~~devletler s~ras~na girmi~tir.
Buna mukabil Çin karde~~devlet, hasta adam~n memleketi nazariyie bak~labilirdi.... Fakat ~imdiki Türkiye 1924 ink~lüb~ ndan sonra
art~k hasta adam de~ ildir, büyük devletler
=asma girmi~tir. Buna mukabil Çin?... [s]
Bir ba~kas~~daha aç~k olarak: <Bugünkü
Çinden bahsederken birçoklar~~mahvoldu~unu söyliyarlar. Hakikatte ise ümidi, tazyik
alt~nda kal~ncl~~~~için de~il, fakat kendimiz
mukavemet etmedi~imiz yani mukavemet
etmesini bilmedi~imiz için kesmeliyiz. Bugün daima: <Kuvvetsiz bir devletin d~~~siyasete ihtiyac~~yoktur> deniyor. Bu ~nahvolmu~~bir devletin sözüdür. Kuvvetsiz bir
devlet, e~er d~~~siyaseti yoksa, kendinden
ümidini kesmekten ba~ka çare yoktur. Türkiye tekrar yükseli~inde harici siyasetinden
çok kuvvet alm~~t~r. Bütün vatanda~lar~m~z
bundan örnek almal~d~rlar. Bugün umumiyetle
kabul edilen ba~ka bir moktai nazardan da
~öyle söyleniyor: <Militaristierle emperyalistler hükind mutlakt~rlar. Halk onlar~~devirmek için nereden kuvvet bulsun?» Fakat
bu yaln~z isteksizli~in bir delilidir Türkiye de emperyalistierden zarar görmü~~ve
haks~z muahedelerin tazyik~~alt~nda kalm~~~
ve bu suretle talibsizlikte Çinie karde~lik etmi~tir. Toprak kayb~, harp tazminat~, adli
kapitülâsyon ve gümrük idaresine müdahale
gibi bizim için en ac~~olan ~eyleri Türkiye
kafi derecede tatm~~t~r. Bundan maada
sultanlar~n idaresi alt~nda Türkiye 6 700 sene karanl~k mutlak~yet ve budalaca
zulümlerie Çindeki generaller idaresinden
a~a~~~kalmam~~t~r. Bizim noktai nazar~m~za
göre Türkiyenin boynundaki bu iki a~~r zinciri° hiçbir surette ümidi kalmamas~~icap
ederdi. Fakat son senelerin tarihi hakikat.
lar~~bize yap~lanlar' gösterdi: ba~lar~nda Kemal'in ['al bulundu~u ve bütün halk~n takip
etti~i Türk ink~lüb~~hakiki bir uyarn~, yekvücut bir topluluk, hariçte cesur bir ordu,
rl Sung, S. 38 - 39.
['al isimleri çince metinde olduklar~~gibi alyorum.

ve ak~ll~~bir d~~~siyaset vücuda getirmi~tir.
Herkes bütün kuvvetini ve kalbini vererek
kar~~la~t~~~~mü~külâta ra~men kuvvetli ve
canl~~yeni bir Türkiye meydana getirdi. Bizim vaziyetimiz t~pk~~ eski Türkiye'ninki
gibidir. Türkiye tekrar kalkt~~ve yeni hayat~na kavu~tu. Bizim daha ne kadar gayret etmemiz laz~m!! El». Bu suretle bugünkü
Türkiye ile önderleri her iki müellif için bir
nümune te~kil etmektedir: Atatürk, art~k kurtar~lmas~~ imkans~z görünen esaretten bir
memleketin nas~l kurtar~labilece~ini göstermi~tir. Bu kitaplar yaz~ld~~~~zaman Çin buna
benzeyen bir esaret alt~nda ya~~yordu, fakat
orada Atatürk'ün Türkiye'ye yapt~~~n~~yapacak bir adam henüz görünmüyordu. Çin, Türkiye'den ibret alabilir.
Di~er bir müellif de Çin'in Türkiye ink~lüb~ndan ö~renebilece~i en mühim ~eyleri
tasvir etme~e çal~~maktad~r ve Türk ink~lüb~n~n anuvaffak~yetini Atatürk'ün, muvakkat bir istifade temin etmek için ink~lüpç~~
partinin itilâf akdetmesi icap etti~ini ve ichallerini if~a etmemesi icap etti~ini, bildi~ine
atfederek ~öyle devam ediyor: <Bir ihtilülci
parti ile ~slahatç~~parti aras~nda en büyük
fark ihtilülci partinin itilâf akdetmemesidir.
itilaf akdetmemek idealleri ba~kalar~~veya
ba~ka partiler için feda etmemek, kendi
moktai nazarlarm~~unutmamak ve vaziyete
uymamak demektir. O halde ihtilülci bir
parti neden muvalakat etmek ve vaziyete uymak istemez? Hakikaten hata i~lemez mi?
Hay~r, bu böyle de~ildir. Bir ihtibil gayrikabili içtinap ve lüzumlu bir ~eydir. Bir memlekette ihtilül ç~kt~~~~zaman eskilerden hiçbir ~ey kalm~yacak ve gelecek olsa bile düzelemiyecek bir hale gelmelidir. Bir memlekette ihtilül muvaffak~yetie neticelenirse,
k~sa bir muvaffaluyetten sonra munkariz
olsun, ister uzun zaman devam etsin, bu o
memlekette eski vaziyetin art~k k~ymetini kaybetti~ini gösterir. Bir ihtilül fikri ayaks~z
bütün memleketi dola~~r ve ayr~~ayr~~erkeklerin ve kad~nlar~n kalplerine nüfuz eder...
Bu suretle bir ihtilülin muvaffak~yeti veya
Liu, Onsöz S. 3 - 4.

Yeni Türkiye ve çin
ademi muvaffak~yeti itilafs~zl~~a veya itilafa
ba~l~d~r. Ben burada ba~ka ~eylere giri~mek
istemiyorum, yaln~ z Türkiye'deki genç Türk
harekat~n~ n bir ihtilal ba~lang~c~~ oldu~una
fakat itilüftan ayr~lmad~~~n~~söylemek istedim. idareyi ellerine ald~ klar~~zaman harici bir ni~ane olmak üzere Me~rutiyet! haz~ rlad~ lar. Fakat yapacak ba~ka bir ~ey bilmiyorlard~. Türk Devletinin eski büyüklü~ünün heyecan~~için eski Osmanl~~Imparatorlu~unun miras~n~~tekrar kurmay~~ümit ettiler ve büyük Türk idesini remiz olarak kulland~ lar. Onlar din kudretinin hakiki hudutlar~n' anlamaym, Islam milletlerin birle~ik
kudretleriyle müttefik ordularma kar~~~koymay~~tasarlad~ lar. Bunlar~n hepsi genç Türk
harekat~na mensup olanlar~n kalplerinde henüz ihtilalci olmad~klar~ n~~gösterir El>.
Buna mukabil tamamiyle yeni bir ideali
do~ru bulan ve bu ideali itilafs~z tatbik eden
Atatürk'ün ink~ lidnn~~gösteriyor. Bu onun
için muvaffak~yetin esas~~olmu~tur. Ve ~öyle
devam ediyor: <Birçok senelerdenberi bizde (Çinde) Türk ink~lab~n~ n muvaffakryeti
idrak ediliyor, fakat muvaffak~yetin sebebi
bilinmiyor. Biz yaln~ z ink~ lf~ b~m~ z~n (Çin)
muvaffaloyetsizli~ine karistyoruz. Fakat muvaffak~yet elde etmek için laz~m gelen esaslar~~ tetkik etmiyoruz. Bu kitap, her nekadar, Türk ink~lab~n~~tasvir etmek istiyorsa
da burada ba~l~ca gayem vatanda~lar~m~n
muvaffak~yete ve muvaff~rk~ yetsizli~e götüren
noktalar~~ görmeleri ve nazar' itibare almalar~ d~r [1.>
Bu neticelerden görülüyor ki, Çinde Atatürk eserlerini yaln~z haynanl~kla seyretmiyorlar ve onun hakk~nda malf~mat elde etmek istemiyorlar, ayni zamanda ona bir örnek ve Çin'de daha ba~ar~ lmas~~kap eden
~eyleri ba~arm~~~bir adam nazariyle bak~yorlar.
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yazdan <Yeni Türkiye> (Ilin Tu-~r~-çi)
dir ve 1927 de ne~redilmi~tir. Müellif 3 sene
bu mevzu üzerinde çal~~t~~~n~~ve lüzumlu
malzemeyi tedarik etmek için çok mü~küli~t
çekti~ini yaz~yor. Kitap 3 k~sma ayr~lm~~t~r:
ilk k~s~mda Türkiye'nin te~ekkül tarihi,
Türklerin Çinlilerle kom~u olduklar~~ve Orta
Asyadaki büyük devlete sahip olduklar~~zamandan ba~l~yor. Bu k~s~m bir dereceye ka•
dar kitab~n mukaddemesini te~kil ediyor (42
sayfa). Sonra Türk hakimiyetinin inhitatm~~
daha mufassal bir ~ekilde tasvir ediyor. Ona
göre 17 ne! as~rda ba~l~yan Türk hakimiyetinin devaml~~inhitat ve k~l~nan Sevr muahedesiyle nihayetleniyor. Kitab~n 3 üncü k~sm~~
(S. 243 - 410) yeni Türkiye'nin ink~lap ve
Sonuna, 1908
kalk~nmas~ndan bahsediyor.
ile birinci te~rin 1926 seneleri aras~ndaki en
mühim siyasi hadiseler ve Türk sultanlarm~n
saltanat y~llar~n~~gösteren iki cetvel ilave edilmi~tir. Yeni Türkiyenin tarihinden b~d~sedilirken Atatürk'ün (Çin kitaplarmda umundyetle Kay-mo-~r~~= Kemal denir) hayat~~
ile Lozan muahedesi ve bu muahedenin Türkiyenin istikbali için olan ehemmiyetine hususi bir bahis tahsis edilmi~tir (S. 305 •
323). Yeni kanunlara, siyasi hadiselerden maada kad~n~n hüriyetine, zirai, s~nal ve ticari
kalk~ nm~ ya ve ink~lab~n di~er ~nuvarfak~yetlerine bilhassa çok ehem~niyet vermi~tir. Üzerinde mümkün oldu~u kadar titizlikle çal~~~lan bu kitap, bilabare yeni Türkiye hakk~nda yaz~!an kitaplar için bir kaynak te~kil etmi~tir. Ayn~~müellif Türkiye hakk~nda
ufak bir kitap daha yazm~~t~r E'L fakat
maalesef onu elde edemedik.
Bu oldukça mufassal kitab~n ne~redildi~i s~ ralarda ayn~~isim alt~nda 46 sayfadan
müte~ekkil ve Sung ~u-jm taraf~ndan yaz~.
lan, harici siyaset serisine dahil, bir kitap

['l Serlavhas~~ ~öyledir: Ilin Tu-~r~-çi (yeni Türkiye). Mûellifi Liu Ko-~u, Shanghai
~imdi ayr~~ayr~~kitaplara bir göz gezdi- 1927, Commercial Press'de ne~redilmi~tir,
rdim ve muhteviyat~~ hulasa edelim. Önü- 4410 sayfa.
müzdeki en eski kitap Liu Ko-~u taraf~ndan
Serlavhas~ : Tu-~r~-çi go-m~n~-~~~(Türk
ink~lap Tarihi). Müellifi Liu Ko-~u. ShanghaL
Ç~n~, Önsöz S. I.
Comercial Press'de ne~redilmi~tir.
['>) Ç~n~, önsöz S. 3.
~~~
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ç~km~~t~r. Burada Osmanl~~Imparatorlu~unun
nihayetlerinde ba~lryan Me~rutiyet mücadelesine bilhassa çok ehemmiyet veriliyor ve sonunda yeni Türkiye kanunu esasisinden
baz~~ k~s~mlar iktibas ediliyor. As~l ink~li~ptan ve siyasi tarihten birkaç kelime ile iktifa edildi~i gibi yeni Türkiye'nin terakkilerinden ve ba~ar~lar~ndan da hemen hiç bahsedilmiyor. Bir memleketin kanunu esasisiyle o
memleketin hakiki ba~ar~lar~~hakk~nda bir fikir edinmenin imküns~z oldu~u tabildir, onun
için bu kitapla yap~lmak istenen tecrübeye
muvaffak olmam~~~ ~~azariyle bak~lmal~d~r.
Buna ra~men müellif e hak verilebilir. Çünkü
onun bunu yazd~~~~ s~ralarda Çinde yeni
kanunu esasi için çetin mücadeleler devam
ediyordu ve Çin'de, bir memleketin dahili
kalk~nmas~ ndaki mü~külât~~ancak modern kanunu esasinin halledebilece~i kanaati vard~~
~imdi bahsedece~imiz kitap orijinal bir
eser olmay~p Ç~n~~Cun~-hing <History of
T~~rkish Revolution» ismini ta~~yan ve A.
Toynbee ile mesai arkada~~~Kirkwood'un yazd~~~~kitab~n tercümesidir. As~l kitap 1926
da, çince tercümesi de yaln~z mütercimin Bilye etti~i ve yukarda birkaç cümlesini iktibas etti~imiz bir önsözün ilivesiyle 1928 [9
de ne~redi1mi~tir. O halde bu kitaptan burada fazla bahsetme~e lüzum yoktur.
Bundan sonra gelen ve yaln~z <Türk tarihi» ismini ta~~yan Cav Cin~-yüan'~n kitab~~
daha mühimdir ["]. Müellif bu kitab~~<Bü[~l Serlâvhas~: Hin Tw~r~-çi (Yeni Türkiye) Müellifi: Sung-~u-jm. Shanghai 1928,
üçüncü tab~~1930 (~ç sayfada 1927 y~l~~yaz~lichr, önümüzdeki tabi ise 1930 senesindendir). Cung-hva (China Press) matbaas~. 46
sayfa.
['e] Serliivhas~ : Tu-~r~-çi ,ko-min~-~~'d~r.
Mütercimi Ç~n~~Cun~-hin~. 1928 de <The
intelligence Press Shanghai> da ne~redilmi~tir. 18 sayfa.
E111 Serlâvhas~ : Tu-~r~-çi ~~~(Türkiye Tarihi). Müellifi: Cav Cing-yüan. 1935 te Cunghva (China Press) matbaas~nda ne~redilm~~tir, Shanghai. 202 sayfa.

tün ilim sahalar~~hakk~nda Mono~rafyalar>
adl~~bir sende ne~rettirerek kitab~n gayesi
hakk~nda ~öyle söylipor: <1917 de yüksek muallim mektebinden mezun oldu~um zaman
7 . 8 sene orta mekteplerde çal~~t~m. Hergün
erkek ve k~z talebe ile kar~~la~t~m ve hiçbir
günüm bu talebenin nas~l okutulabilece~i sualini sormadan geçmedi. Burada iki mesele
bana çok mühim göründü. Evvelâ ders kitaplar~ndan maada talel~enin okuyabilece~i
mevzular için materyel bulunmamas~, saniyen
mektebe devam edemiyecek gençlerin kendi
kendilerine okuma imkf~n~n~~bulamamas~d~~- [9». ~imdi bu kitap ve serideki di~er kitaplar bu noksam telâfi etmek istiyorlar. Kitapta a~a~~dakilere bilhassa ehemmiyet verilmek isteniyor:
Türkiye'nin di~er büyük Avrupa devletleriyle irtibat!, Türkiye'nin Balkan memleketleriyle münasebeti ve Türkiye'nin ~slâmiyetle
münasebeti. Burada müellifin söyledi~i gibi
[9 en büyük ehemmiyet Atatürk tarihi, Türkiyenin kalk~nmas~, ve kalk~nd~ktan sonra
Türkiye'nin vaziyetine veriliyor. Bu malze~ne 1934'e kadar kifayet ediyor. Bunu muhteviyat~ ndan da anl~yabiliriz; Eski Türkiye
ve <Yak~n ~ark meselekrir~de Türkiye> (s.
31-38) hakk~nda yaz~dan birkaç bahisten sonra <Türkiye'nin ink~llipç~~harekât~nclan ve aksi
tesirinden» (s. 69 -90), <Cihan Harbinde
Türkiye» (s. 91 . 106), <Kemal ve kalk~nma
harekât~» (s. 107 — 123), <Türk — Yunan barbi ve Lozan muahedesi> (s. 124 . 144) tasvir eder. Sonra <C. H. P. nin kurulu~u> (s.
145 • 158), <Atatürk'ün yeni Türkiye'si>
(s. 159 - 202) nin tasviri gelir. Her bahsin
sonunda birkaç sual vard~r ki, bunlar~~okuyucunun dü~ünmesi ve cevab~n~~vermesi lâ~din Çünki kitap bir nevi ders kitab~d~r. Kaynak olarak bilhassa ~ngiliz ve Amerikan eserleri kullamldx. Bundan maada Çin,
~ngiliz, Amerikan gazetelerinden ve son
zamanlar tarihi ve siyaseti hakkmda yaz~lan
hususi çince eserler, Türkiye hakk~nda yazrlan ve yukarda zikredileiderle Hariciye Ve["] Cav, Önsöz S. 1.
Cav, Mukaddeme S. 1.

Yeni Türkiye ve Çin
killeti taraf~ndan ne~redilen fakat elde edemedi~imiz <Türkiye'nin milli hakimiyetinin
istirdad~~tarihi> ad~ndaki eserlerdir. Bu suretle kitap dikkatle haz~rlanm~~~ve baz~~ufak
fakat önüne geçilemiyen anla~mazl~klardan
maada hitap etti~i muhit için iyi bir methal te~kil etmektedir. Bu anla~mazl~klara sebep müellif in orijinal kaynaklar~~okuyamamas~~ve yabanc~~literatürden yaln~z Anglo-Sakson edebiyat~n~n mevcut olmas~~ve Frans~z ile
Alman ve ba~kalar~ndan istifade edememesidir.

629

biliyordu. Netice hakiki bir fayda temin etmeden yaln~z bo~~yere gayret sarfetmekten
ibaret olacakt~. Bu suretle Türkiye dinamik
bir siyasete te~nayül ettiyse de, ayn~~zamanda büyük devletlerle çarp~~maya mini olmak
ve sulhperverane bir terakki ile yava~~yava~~
kalk~nabilmesi için vaziyet ald~. E~er bunu
bilirsek Türkiye'nin en yeni siyasetinde «sal~~birkaç prensip mü~ahede edilebilir [14].>
Müellif için bu prensipler a~a~~dakilerdir:

1 — Sunma idamesi;
2 — Emniyet;
3 — Kom~ularla iyi dostluk mf~nasebat~ ;
4 — Siyasi vaziyetten istifade.
Bu sonuncusu müellife bilhassa fazla tesir
etmi~tir ve kendisine göre Türk siyasetinin
bir hususiyetidir. Bunun bir delili olarak
Lozan konferans~nda Türk heyetinin siyasetiyle elde etti~i muvaffak~yeti gösteriyor [9•
Müellif için Lozan mual~edesi <Türkiyenin
kalk~nmas~n~n esas~> ndan daha ehemmiyetsiz
de~ildir
Biliihare müellif 1921 senesinin Türk . Rus
muahedesinden bahsederek muahedenin en
mühim maddelerini kaydediyor, bunu Frans~z - Türk Wird', ~talyan . Türk
Türk - Amerikan dostluk pakt~~ve Türk Afgan muahedesi takip ediyor ve muahedelerin hemen hepsinin en mühim k~s~mlar~~
iktibas ediliyor. Tabii Lozan mnahedesine
ve muahede için yap~lan müzekerelere pek
çok yer verilmi~~(s. 33--47) ve Musul itilif~ndan mufassalan bahsedilmi~tir (s. 48 60). Türk - Çin münasebat~na hususi bir
hurd tahsis olunmu~tur. 1877 de Türk—Rus
harbi yüzünden ilk defa olarak Türk hükümeti taraf~ndan siyasi mfmasebat~n temini
için te~ebbüslerde bulunmu~sa da o zamanki
Çin sülilesinin iktidars~zl~~~ndan dolay~~hiç
bir ~ey yap~lamam~~ur. 1879 da Paris elçisi
Arif Pa~a taraf~ndan tekrar müzakerelere yol
aç~ld~. <Ancak 17 birineite~rin 1925 de Türki.
yenin Belçikadaki mümessili Kimil Bey ile
lual Bütün serlivhas~: Tu-~r~-çi d~ui-cin-e~~ Çin elçisi Wang Cin~—ci aras~nda ve Türkivay-cvay c~n~-ts~. Müellifi: Lin Van-yen.
C~n~-Cung matbaasz. 122
Shanghai 1937,
["] S. 2 -3.
[9 S. 5.
sayfa.
P') S. 44.
1"191 <Exterritorialit6> hakk~.
Lin Van—yen ['sa] 'in <Türkiyenin en yeni
d~~~politikas~> adl~~kitab~~bütün yeni Türkiye
ile me~gul olmay~p yaln~z Cihan Harbinden
itibaren Türk siyasetiyle me~gul olur. Bu
kitap hakikaten itina ile haz~rlanm~~~ve az
bir miktar te~kil eden 122 sayfa içinde Türkiye'nin hariel siyasetini mümkün oldu~u
kadar objektif tasvir etmek istiyor. Müellif
kaynak olarak muahedelerin as~llar~m ve yaln~z Anglo-Sakson edebiyat~n~~almayrp enternasyonal edebiyat~~alm~~t~r. Cihan Harbinden
sonra Avrupa siyasetini bilhassa a~a~~daki
noktalara göre ay~r~ yor: «.... Karakterlere göre siyaset statik siyaset ve dinamik siyaset
olarak ikiye ayr~l~r. Birincisi sulh siyasetidir
ki mevcut olan ~eraiti idame ettirmeye çal~~~r. Di~eri faal bir siyasettir ve mevcut ~eraiti yrkmay~~dü~ünür Cihan Harbindeki
hezimet ve yeni Türk Hükümetinin hiçbir za~nan kabul etmedi~i Sevr muahedersinden
beri toprak kay~b~, milli hakimiyet hakk~~ribl
ve büyük devletlerin muhtelif cebir ve tazyikleri o kadar a~~rd~~ki, bundan daha a~~r olmalar~na imkan yoktu. Böyle fena bir vaziyet kar~~s~nda Türk harici siyaseti tabii bir
dinamik siyasete temayül etti. Bunu fazla
izah etmeye lüzum yoktur. Fakat Türk ILIk~smeti, ba~~e~meden ve tecavüzi bir siyaset
kullanarak büyük devletlerin vaziyetlerini
de~i~tirmeleri için onlar~~ s~k~~t~rmakla kendi hakimiyetlerini müdafaa edemiyeceklerini
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yenin gösterdi~i müsareat ile memleketimizle bir dostluk ve ticaret muahedesi için
müzakerelere ba~land~. Pekin hükümetinin
hariciyesi elçi Wang'a telgrafla derhal müzakereye ba~lamas~ n~~söylediyse de Türk lüyihas~ nda en ziyade mazhar~~müsaade devlet
olmak hakk~~bulundu~ u için memleketimiz
muvafakat edemedi. Çünkü Manç~~~ devrinden
beri memleketimiz bu en ziyade mazhar~~müsaade devlet olmak hakk~~yüzünden pek çok
hakimiyet hakk~ n~~ kaybetmi~~oldu~undan
cumhuriyetin filminden sonra hükümet en
ziyade mazhar~~müsaade devlet olmak hakk~n~~
vermemek için mücadele etti. Bu siyasetimizin esas kaidelerinden olmu~ tur. Bu suretle
müzakereler kesildi. 1926 da Pekin'deki Hariciye Naz~ r' Wang Cing—yen Türkiye ile
Çin'in Asyada iki büyük devlet olduklar~~ve
muahede akdetmeleri icabetti ~i kanaatma vararak Çin'in Moskova mümessili Cing Yenhi'ye 4 martta telgraf çekti ve Çin—Türk
dostluk itilaf~ nm 8 maddesinin imzas~~ için
Türk elçisi ile müzakere etmesini söyledi.
O zamanlar memleketimizde bu husustaki fikirler muhtelifti. Ve Türkistan valisi
Yang Dzin~—hui ~iddetle bunun aleyhinde
olup ~öyle söyledi: <Türkler islamiyetin önderidirler. Türkistan nufusunun yüzde yetmi~i müslümand~ r. Ve Türklere bir ilâbi varl~k naztr~~ile bak~yorlar. E~er Türk—Çin muahedesi üzerine Türkler serbest olarak Türkistana seyahat edebilirlerse Türklerin bize
kar~~~fena niyetleri olmasa dahi belki üçüncü
bir devlet taraf~ ndan kendi menfaatleri için
kullanabilirler ve memleketimizin garb~~tehlikede olabilir 19.> <Buna mukabil Wang
Dzin~—~an ile Türkiyede ya~~yan 164 Çinli
Pekin'deki Hariciye Nezaretine bir istida vererek iki memleket aras~ nda bir muahede
mevcut olmad~~~~için vaziyetlerinin kötülü~ünü izah etmiye çal~~t~lar. Nihayet iki devlet
uyu~amad~. Ayni zamanda Nankin'de halk
hükümeti ihdas edildi ve bu suretle müzakereler tekrar inkitaa u~rad~. ~ubat 1929 da
tekrar Türkiyede ya~~ yan Çinlilerin talebei
üzerine, Nankin'deki milli hükümet Va ~ingIri S. 61 2.

ton'daki elçileri vas~ tasiyle Türk elçisi Muhtar Beye müracaat ederek Türk—Çin ticaret
muahedesi için müzakerelere ba~lamas~n~~
söyledi. Bu Lozan muahedesi ile daha ba ~ka
muahedelerin akdedildi~ i bir sene idi. Ve
Türkiye iktisadi buhran neticesinde herhangi
bir ticari muahede akid temayülünü göstermiyordu. Bu suretle ticari mühadeleye ait Çin
teklifi Türk Hükümeti taraf~ ndan tasvip edilmedi ve Türk .hükümeti evvela bir dostluk
muahedesinin ve bunu müteakip bir ticaret
muahedesinin aktini teklif etti. Hükümetimiz muvafakat etmiye haz~rd~~ve elçi Vu
Çav—su'ya istisare etmesi için tan~~salithiyet
verdi. Bunu müteakip Türk hükümeti misliz~ n Hulusi Fuat Bey'i Çine diplomatik miimessil olarak gönderdi. Bu da 9 nisanda Pekin'de Hariciye Nezaretini ziyaret ederek bir
dostluk ve ticaret muahedesinin akdedilmesi
için müracaatta bulundu. Çin Hükümeti müzakerelerin Nankin'de yap~lmas~n~~ münasip
gördü. Ve Hariciye Naz~ r Muavini Li Cin lun'a müzakere etmek vazifesini verdi. Müteaddit müzakerelerden sonra dostluk muahedesinde uyu~tular. Fakat Ticaret muahedesi hakkmdaki müzakerelerde her iki devletin fikri ayr~~oldu~undan yine bir netice elde edilmedi. Ayn~~zamanda 1931 in yaz~nda
Türk hükümeti siyasi ~nümessili Fuat Bey'i
memleketine geri ça~~rd~.» ["] <1931 Eylülünde Cenevredeki müzakereler de bir netice
vermedi. Çünkü bu sefer Çinlilerin temayülleri yoktu. Nihayet 1934 y~l~n~ n ilkbahar~nda Çin hükümeti kançieriyle beraber Kahire'de bulunan Isvigredeki elçisi Hu ~~-dz~'ya
isviçreye dönü~ünde gayri resmi olarak Türkiyeye u~ramas~, vaziyet hakk~nda bizzat
malümat almas~~vazifesini verdi. Bu 1 nisanda Türk Hariciye Vekületini ziyaret etti.
Müzakereler esnas~nda nihayet anla~t~lar. Ve
2 nisanda Bay Hu'ya telgrafla icabeden selühiyetler verildi. 4 nisan günü ö~leden sonra
saat 5 de uzun zaman münaka~a edilen Türk
Çin dostluk muahedesi Ankarada imza edildi.
Bu sürede iki memleket aras~ nda ilk defa
olarak esasl~~olarak siyasi münasebetler tesis
["] S. 63- 64.

Yeni Türkiye ve çin
edilmi~~oldu ["]> Kitab~n bu k~sm~, kendimden hiçbir tenkit ilüve edilmeden anlat~lm~~t~ r. Bu k~sm~~yeni maliimat veren ye~ane bir
parçad~r. Zira di~er k~s~mlarda müellif daima
yabanc~~kaynaklara dayanm~~t~r. Burada ise
kendi memleketindeki kaynaklardan istifade
etmi~~ve hadiselerden bir Çinliye nas~l görünüyorsa öyle bahsetmi~tir. Bu suretle bu
k~s~ m çok mühim ve enteresand~r.
Burada tetkik edece~imiz sonuncu eser
yaln~z Atatürk'ün hayat~ndan bahsediyor.
<Kemal'in Bibliyografyas~> ["] Dz~ ng Cin
tarafmdan yaln~z 87 sayfal~k ufak bir nüsha
olup bütün ilim sahalar~n~~ ihtiva eden bir
n~ ono~rafya serisindendir. Müellif in beyan
etti~ine göre yar~s~~bir Japon biografyas~ ndan ["] tercüme edilmi~~fakat çok canl~~yaz~lm~~~ve gayesi en büyük adamlardan birinin hayat~n~~tasvir etmektedir. Kitap ~u kelimelerle ba~l~yor: <Gazi Mustafa Kemal Pa~a
yeni zaman~n büyük devlet adamlar~ ndan
biridir. Bütün kuvvetini feda edip büyük bir
enerji ile sukut etmi~~Türkiyeyi yükselten büyük devletlerin takip etti~i yola getiren yeni
zamanm müstakil bir devletini kuran bir
halk kahraman~d~ r. Eski zamanlardanberi daima "zaman kahraman yeti~tirir„ derler, böylece Kemal en büyük kahramanlardan oldu~u halde e~er Türkiye evvelce bu halde olmasayd~~belki o da yeti~miyecekti [22 ]..> Bunu ilk
önce Atatürk'ün do~um s~ralar~nda Türkiye.
nin vaziyetinin bir tasviri takibediyordu.
(s. 1-3). Bunu müteakip hayat~ n~ n ve yapt~~~~i~lerin tasviri gelir. Burada teferruata giri~mek istemiyorum. Yaln~ z kitab~ n ne tarzda
yaz~ ld~~~n~~göstermek için on ikinci k~srmdan
‹Kar~m modern bir Türk kadm~d~r> serl~lvhali parçay~~tercüme edece~im:
<Kemal nas~l bir adamd~, karakteri nas~l-.
d~ ? Bunu ayd~nlatamay~ z. Çünkü onunla ya.
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k~ndan temas eden hiç kimse onun hakk~nda
bir~ey yazmam~~t~r. Fakat yapt~~~~bütün i~lerden a~a~~daki noktalar~~görebiliyoruz:
1) Fevkalâde kuvvetli bir adamd~. Çocuklu~undan, büyük eseri olan ink~ lâb~ n nihayetine
kadar geçirdi~i bütün tehlikelerden hiçbir zaman y~lmad~ ; hepsini ayr~~ayr~~yendi ve ba~ard~. E~er böyle kuvvetli bir karaktere sahip
olmasayd~~hiç bir zaman bu kadar çok tehlike
ve zarurete katlanamazd~. E~er kendini çok
yormasayd~~ böyle bir vazifeyi ba~aramazd~.
Tehlikeli ve her taraftan mukavemet gören
yolunda, Kemal, di~lerini s~ karak, ~ zt~ raplara
tahammül ederek yüksek idealine ula~t~ ran
yolunu takip etti. Bunu ba~arabiln~esi Kemalin, kendine insan~~hayran ettiren bir vasf~ d~r.
2) Kemalin azimkür oldu~unu da görüyoruz.
Gençli~inde annesinin arzusu hilaf~ na askeri
mektebe girmesi, askerlikte daima kendisinin
karar vermesi, karar verme kabiliyeti oldu~unu ispat eder. Biliihare cemiyete girdi, Abdülhamid Il hükümetinin memleket için te~kil etti~i tehlikeyi hissetti ve zalim hükümeti
gördü~ü zaman kendi hayat~na ehemmiyet
vermeden derhal genç Türk harekât~ na i~tirak etti. Ilerde genç Türk partisinin zaaf~ n~~
ve Enverin karanl~k phinlar~n~~gördü~ü zaman da derhal önasya çöllerine kaçarak kendi
Türk halk partisini kurdu. Bunda da onun
kuvvetli azmini görebiliyoruz.
C. H. P. si te~ekkül etme~e vakit buldu~u
s~ralarda kötü Yunan ordular~~büyük bir taarruza geçtiler. Yunanl~lar fevkalade kuvvetli
olduklar~ndan Anadolu ordular~~bunlara nas~l mukavemet edebileceklerdi? E~er o zaman
Kemal'in karar ve plân kuvveti olmasayd~~
Yunan ordular~n~~nas~l kovabilirlerdi?

Bili~hare bütün müzakerelerdeki tavr~~büyük bir karar kuvvetine sahip oldu~unu gösteriyor. ink~lâbl~n sonunda Cümhuriyet ilün
edildikten sonra birdenbire islâmiyetin kuv['J S. 64.
[21 Serliivhas~ : Kai ma-~r~~çuan-ci. Müel- vetini k~rd~. Devletle dini ay~rd~~ve hükümet
lifi: Dz~n~~Cin. Shanghai 1939 (?), Cin~-vey merkezini Ankaraya nakletti.Bunda ve gündelik hayat~ n daha birçok de~i~ikliklerinde,
matbaas~. 87 sayfa.
[2 1 Serlitvl~ as~ : <Cihan tarihinde 10 kah- yeni edebiyat~n yaradd~~~nda velluis~l her yerde karakteri ~iddetli bir karar kuvveti göste.
ramamn biyo~rafyas~>.
riyor.
[22 ] S. I.
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E~er böyle fevkalâcle bir karakteri olmaZarif Kemal bir defa <kan~ n modern bir
sayd~~ufak bir gümrük memurunun yetim o~- Türk kad~n~ d~r» demi~ti. Bu kelime bir kere
lundan, Türkiyenin en yüksek Cümhurreisine cümhuriyete olan sevgisini gösteriyor di~er
nas~l yükselebilirdi. Böyle bir muvaffakiyeti taraftan ise melânkolik bir cümledir. Çünkü
kim tahayyül edebilir?
Kemal kendi eliyle bir löytha haz~rlam~~t~r
ki
bunda halk 20 ya~~ ndan itibaren evleneKemal yaln~ z kuvvetli bir adam de~ildi.
Vak~ a bir taraftan enerjik ve cesur olmakla cekti. Fakat kendisi ancak 43 ya~~ nda evlen•
m~~t~r. Bu Yunanl~lardan ~zmiri kurtard~~~~
beraber aleliide insanlardan daha çok hassasu.
Kar~~dan göründü~ü zaman sert ve so~uk bir zamand~. ~ zmir 3 seneden beri Yunan i~ gaadamd~, di~er taraftan da eski zamanlarda li alt~ nda bulunuyor ve halk Kemal'in orduLo-yang'~n <gümü~~semerli beyaz ata binip lar~n~ n kendilerini kurtaracaklar~~günü hask~ rbaç sall~yan» ~en münevverlerimize benzi- retle bekliyordu. Kemal ~zmiri kurtard~~~~
yordu n. Devlet i~lerine gömülse bile, yi- Zaman orada bulunan say~s~ z insan taraf ~ndan
ne gençli~inde Paris'in renkli dünyas~nda ge- bir fitili gibi kar~~land~. Onu sayanlar araçirdi~i içki âlemlerini hat~rlat~ yordu. Bugüne s~nda bir genç k~z da vard~. Kemal henüz 3
kadar bazan Ankaral~ lar Çankayadan, Reisi- gün Izmir'de iken bu genç k~ z gelerek Kecümhurun evinden, gelen piyano seslerini i~i- maPle görü~ebilmesi için rica etti ve karartebiliyordu. Bu Reisicumhurlar~~Kemal'in gillu evine nakletmesini teklif etti. O zaman
Kemal çok hayret etmi~ ti ve bir genç k~ z~n
çald~~~~piyanonun güzel toplariydi...
bu kadar cesur ve !heyecanl~~olabilece~ini haYeni do~ an Türkiye ile reisleri Kemal'in kikaten tasavvur edemiyordu. Bir müddet
iki karakteri vard~ : Bir defa kuvvetli bir milli dü~ündükten sonra ~nuvaf~k görmedi~i için
hisle,
siyasetlerine ve iktisadiyat~na kar~~~ teklifi reddetti. Fakat k~ z evine ta~~nmas~~için
taarruz eden Avrupan~ n büyük devletleriyle ~srarla rica etti~i zaman, Kemal bir az teredmücadele ediyorlar, di~er taraftan da avru- düt ettikten sonra bu heyecandan mütehassis
paile~mek ve modernle~mek için gayret edi- oldu. Kemal bu k~z~ n evinde oturdu~u zaman
yorlar.
~ahsi ~nünasebetlere yol aç~ ld~~ve birbirlerine kar~~~olan ~ahsi duygular~~gittikçe artt~~
Kemal ekseriya suvari gibi, güzel bir
«morning coat> giyer, saati yele~inin cebinde ve nihayet evlendiler. Evlendiklerin zaman
Kemal 43, k~ z ise 23 • yahut baz~~rivayetlere
bulunur, caketinin cebinden bir mendil görünür. Büyük Yunan ordusunu ma ~lüp eden göre 19 ya~~ nda idi. ~smi Lâtife idi...» ~" a].
Bu kitab~ n son fasit <Kemal'in bize s ercesur General Kemal riyaseti cümhur kö~di~i mesaj» d~r. Ve a~a~~ daki cümlelerle niküne böyle girer ç~kard~. Bu ~ekilde kar~~la~~ld~~~~zaman belki bir çoklar~~onu dansl~~ hayetleniyor: <Kemal art~ k insanlar~n aras~ne~lencelerde dikkat ,nazarmi çeken kibar bay- da bulunmuyor fakat bütün zay~f ve küçük
lardan oldu~unu zannedebilir. Fakat ona devletlere, mevcudiyetleri için mücadele eden
bir az daha yakla~~ lacak ve daha dikkatli ha- bütün devletlere sarih bir mesaj b~rakm~~t~ r:
E~er muvaffak olunmak istenirse uzun bir
k~ lacak olursa, onda büsbütün ba~ka bir ~ey
görülür. Bazular~~ çelik gibi, s~k ka~lar~~ ve mücadeleye mukavemet edebilmeli, o za ~nan
son sulh yak~ n istikbalde olacakt~ r, o zaman
keskin gözleri vard~ . Kime rasgelse onu ba~kurtulur
ve ümitsizlen~neyiz. Küçük ve kuvtan aya~a kadar dikkatle süzerdi. Bu ona has
bir fidetti. K~rm~z~, s~k~, ve ince dudaklar~~ vetsiz devletler gelin, gelin, gelin, ve cebir
vard~ . Yüzü beyaz insanlardaki gibi beyazd~~ zineirini kopar~ n E"]!.»
fakat gö~sünde ~ark~ lar~ n alevli kalbi çarp~ yordu.
Bu suretle sathi tetkikimizi bitirmi ~~ olEski bir Çin ~iirinden bir m~sra, Lo['al S. 80 - 84
yang Cinin eski bir hükümet merkeziydi.
1'1 S. 87.

Yeni Türkiye ve Çin
duk. Mümkün oldu~u kadar her tenkitten
içtinap etme~e ve Çinin bugünkü Türkiye
hakk~nda bildiklerini ve dü~ündüklerini gösterme~e çal~~t~k. Yaz~lan bütün kitaplar~n elimizde mevcut olmad~~~~ve yaln~z ufak bir
k~sm~n~n bulundu~unu söylememiz icap eder;
fakat buna sebep de bu zamanlarda kitap.
lar~n getirilmesi çok güç olmas~d~r. Buna ra~men orada Türkiye hakk~nda do~ru bir fikir
edinmek istediklerini ve memleketimiz ile yarad~c~s~~Atatürk hakk~nda vukuflar~~oldu~unu

633

görebiliyoruz. Bu kitaplarda hakikate ~~ym~yan baz~~noktalar vard~r. Fakat bu ikinci bir
kayna~a muhtaç olan Çinli müelliflerin kabahati de~ildir. Bu memlekette ya~am~~~olan Çinlilerin yazd~k:ar~~eserler daha noksand~r. Belki
~imdiye kadar yaz~lanlar~~olmu~tur. Sonra
Türkçeden ve bilhassa Atatürk'ün bizzat yazd~~~~ese,-lerin tercümeleri de noksand~r. Buna
te~ebbüs edilece~inden ve Türkiyenin orada
daha iyi tan~nmas~na yard~m edilece~inden
eminim.
Türkçeye çeviren: Ikbal Berk

