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PROF.DR. HİKMET ÖZDEMİRİN ÖZ GEÇMİŞİ 

Siyaset Bilimi Profesörü Hil<met Özdemir 20 Eylül 1950 
Kahramanmaraş doğumlu. Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi Enstitüsü 
Kamu Yönetimi lisans programını bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesinden siyaset bilimi doktoru unvanı aldı. Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumunda uzman, Başbakanlıkta danışman ve 
Cumhurbaşkanlığında başdanışman olarak çalıştı. 

Türkiye dışında British Chevening bursuyla Londra Üniversitesinde; 
Fulbright bursuyla Washington DC'de Georgetov^^n Üniversitesinde; İngiltere 
ve ABD devlet arşivlerinde ve İsviçre'de Milletler Cemiyeti Arşivinde 
incelemelerde bulundu. 

Kırıkkale, Başkent, Kocaeli üniversitelerinde ve Ankara'da Türk Tarih 
Kurumu Ermeni Araştırmaları Masası Kurucu Başkanı olarak görev yaptı. 

Prof.Dr. özdemir, 2007 yılında üniversite öğretim üyeliğinden emekli 
oldu. 

Evli ve iki çocuklu olan Prof.Dr. özdemir, hâlen, TBMM Türk 
Parlamento Tarihi Araştırma Grubu Koordinatörü olarak Türk Parlamento 
Tarihi adlı 40 ciltlik dizinin editörlük görevi yanında Harp Akademilerinde, 
Kara Harp Okulunda ve Ankara Üniversitesinde lisans üstü dersler 
vermektedir. 

Türk Askerî Tarih Komisyonu Üyesi Prof.Dr. özdemir ' in Ttıe Ottoman 
Army: Death and Disease on the Battlefield (1914-1918) başlıklı araştırması 
ABD'de Utah Üniversitesi tarafından yayımlanmıştır. 

Türkiye'nin siyasal gelişimi ve stratejik güvenlik sorunları, Türk-Ermeni 
ilişkileri ve ATATÜRK'ün kriz liderliği üstüne yayımlanmış 36 kitabı vardır. 



GENERAL CHARLES H. SHERRILL ATATÜRK'ÜN BİYOGRAFİSİNİ 
NASIL YAZDI? 

General Charles H. Sherrill, 1934 yılında New York, Londra ve Paris'te 
İngilizce ve Fransızca ve İstanbul'da da Türkçe basılan ATATÜRK 
monografisine şöyle başlamıştır: 

"Büyük adamlar yetiştiren bir ırk, herhalde büyük bir ırktır. Bir milleti 
anlamak için, onun liderliğini tetkik etmekten daha isabetli bir yol, bir vasıta 
yoktur. Devrimizde kendisinden daha üstün bir başka devlet adamı 
bulunmayan Mustafa Kemal kadar büyük, liyakatli bir insanı, Türkler ender 
yetiştirmişlerdir. Binaenaleyh Türkiye'yi ve Türkleri tetkik için takip 
edeceğimiz en doğru yol, ülkeyi yöneten siyasi insanla işe başlamak ve 
kurtarıcı, öncü, millî kahraman ve beynelmilel devlet adamı olan 
Cumhurbaşkanını tetkik etmek olacaktır."^ 

Bir ATATÜRK Dostunun Portresi 

General Charles H. Sherrill, 13 Nisan 1867'de New York 
Manhattan'da doğmuştur ve New York nüfusuna kayıtlıdır. 

1889'da Yale Kolejini, 1891'de Yale Hukuk Okulunu bitiren şampiyon 
sporcu, başarılı hukukçu, diplomat, asker, olimpiyat yöneticisi, tarihçi ve 
biyografi yazarı sözün gerçek anlamında çok yönlü, enerjik ve hayli üretken 
bir kişilik olarak tanınmıştır. 

8 Şubat 1906'da Bayan George Parker Gibbs ile evlenmiştir. 

1 Nisan 1909 ve 16 Eylül 1911 arasında ABD Maslahatgüzarı olarak 
Arjantin'de ülkesini temsil etmiştir. 

Dünya Savaşı'nda Amerikan ordusunun New York Eyaleti Asker Alma 
Sorumlusu ve tuğgeneral rütbesiyle Eyalet Millî Muhafızları Komutanıdır. 

Ordudaki unvanını sivil kamu yaşamında ve eserlerinde özenle 
kullanmış; diplomatlık kariyerini uzun bir ayrılıktan sonra 17 Mart 1932 - 23 
Mart 1933 arasında bir yıl boyunca ABD'nin Türkiye Büyükelçisi olarak 
tamamlamıştır. 

General Sherrill'in Türkiye Büyükelçiliği olağanüstü olarak 
tanımlanabilir. 

' General Charles Sherrill; Gazi Mustafa Kemal, Çev. Alp İlgaz, istanbul, Tercüman 1001 Temel 
Eser, 1974, s.9. 
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Türkiye'deki görevinde, hayran olduğu devlet adamını yakından 
tanıması ve ondan yazmayı planladığı biyografisi için doğrudan katkılar 
sağlaması, Türk Devrimi'ni yakından izlemesi her açıdan büyük bir şans 
olarak kabul edilmelidir. 

General, 1933 kışı biterken ülkesindeki diplomatik geleneğe göre, yeni 
ABD Başkanı Roosevelt göreve başladığı için Türkiye'den ayrılmıştır. 

Türk dostları kendisini aralıksız ziyaret etmişler ve Türkiye'den kısa 
sürede ayrıldığı için üzüntülerini bildirmişlerdir; işte bu ziyaretlerden birinde 
verilen bir özel hediye Generali pek çok duygulandırmıştır: 

"Türkiye'den ayrılacaktım. Pek çok Türk dostum beni ziyaretle, 
ayrılmadığımdan dolayı teessürlerini bildirdiler. Gerçek bir Türk dostunu 
kaybettiklerinden dolayı üzüntülü idiler. Ancak bu nezaket ziyaretlerinden 
birisi benim üzerimde, istanbul Güzel Sanatlar çevresinin şöhretli sanatkârı 
Ali Sami Bey'in jesti kadar derin tesir yapmadı. Bu sanatkâr, Sakarya Zaferi 
için çıkarılacak posta pulları serisine hazırladığı modelle sanatının zirvesine 
ulaşmıştı. Ali Sami Bey, Elçiliğimize geldi. Ayrılmamdan dolayı duyduğu 
teessürü ifadeden sonra, kendisine sanat hayatının en büyük başarısını 
kazandırmış olan resminin orijinalini çıkardı ve bunu kişisel saygısının bir 
ifadesi olmak üzere kabul etmekliğimi ısrarla rica etti. 

'Size verebileceğim', diyordu... 'En kıymetli hazinem olan bu eser', 
yine Türkiye'nin istikbaline bu derece samimiyetle inanmış bir zatın elinde 
olduğu kadar, başka hiçbir yerde daha güzel ve manalı olmayacaktır. 

Böyle bir millete nasıl olur da samimiyet duymam? Yahut nasıl olur da 
Sakarya sahnesi hatıralarım arasında silinmez bir surette nakşedilmez? 

Veda için huzurlarına çıktığım Gazi Paşa'ya bu olayı anlattığım 
zaman, askerliğin türlü acı ve şiddetli vakaları içinde yoğrulmuş bu çelik gibi 
zatın bile heyecanlandığını açıkça gördüm."^ 

Generalin ATATÜRK'e sözünü ettiği ve kendisini çok duygulandıran 
bu ziyaretçisi; Cumhuriyet'in ilk posta pullarındaki ve basılan ilk Cumhunyet 
banknotlarındaki resimlerin sanatkârı; Londra ve Paris'te resim sergileri 
açmış olan ve tarihî değer taşıyan pek çok tablonun sahibi Bahriyeli Ressam 
Ali Sami (Boyar)'dir.^ 

^ age.; s.138-139. Sakarya Savaşı tablosunun orijinali, General Sherrill tarafından kendisine 
hediye edildiği için ABD'ye götürülmemiş ise ABD Büyükelçiliği'de olabilir./HÖ. 
^ http://tr.wikipedia.org/wiki/Ali_Sami_Boyar 
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Türk Deniz Müzesi'nin kurucusu olan bu ünlü ressam, Sakarya 
Savaşı'nı tasvir eden -muhtemelen- en değerli tablosunu ATATÜRK'ün bir 
dostuna hediye etmek suretiyle gerçekte ona millet adına şükranlarını 
sunmuştur. 

General Charles H. Sherrill, Türkiye'deki büyükelçilik görevinden 
sonra bu defa âdeta Türkiye'nin gönüllü sözcüsü olarak uluslararası camiaya 
ısrarla ve her fırsatta yeni Türkiye'nin liderini tanıtmış ve 1934 yılında da bir 
süredir üzerinde çalıştığı ATATÜRK'ün biyografisini yayımlamıştır. 

Samimi, çalışkan ve saygın bir ATATÜRK dostu olarak General 
Sherrill, New York, Paris gibi önemli merkezlerde düzenlenen toplantılarda 
yeni Türkiye'nin lideri ATATÜRK'Ü tanıtma çabalarını, hayata veda ettiği 
1936 yılına kadar hayranlık dolu bir bağlılıkla sürdürmüştür. 

Ankara'daki Cumhuriyet Arşivinde General Sherrill'in bu faaliyetlerine 
dair önemli belgeler bulunmaktadır: 

22 Ocak 1934 günlü ve Hariciye Vekili Tevfik Rüştü (Aras) imzasıyla 
Başvekâlete gönderilen yazıda aktarıldığına göre; ABD eski Büyükelçisi 
Charles H. Sherrill 7 Ocak 1934 günlü mektubuyla New York Ticaret Odası 
Dergisi'nin dördüncü sayısında yayımlanan bir konferansının metnini 
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Münir (Ertegün)'e iletmiştir.'' 

General Sherrill, New York Ticaret Odası üyelerine hitap ederken yeni 
Türkiye'nin yönetimini ATATÜRK'ün liderliğinde bir "fikir üretim merkezi 
(think-tank)" olarak tanımlamaktadır: 

"(...) Şimdi Türkiye'de işlemekte olan 'fikir üretim merkezi'ne bakalım. 
Mustafa Kemal'in etrafında topladığı kabine dünyanın her tarafında benim 
bildiğim kabinelerin en iyisidir. (...) 

Reis Mustafa Kemal, ismi harp tarihine geçen en parlak 
stratejistlerden biridir. Bunu Fransız General Franchet Desperey'nin 
tanıklığına dayanarak söylüyorum. (...)"^ 

General Sherrill, aynı mektubunda yakın dostu Büyükelçi Mehmet 
Münir (Ertegün)'e Encylopedia Britannica'nm "Türkiye" maddesini 
yenileştirmekle meşgul olduğunu da haber vermiştir.^ 

Ne yazık ki onun bu çabası, vefatı nedeniyle tamamlanamamış ve 
ünlü ansiklopedinin 1938 yılında yapılan 14. basımında "Türkiye" maddesi 

' Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-10-267-802-15. 
' Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-10-267-802-15. 
' Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-10-267-802-15. 
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(AAA) Adnan Adivar; "Mustafa Kemal ATATÜRK" maddesi (AJT) Arnold J. 
Toynbee kisaltmalariyla yer almıştır/ 

1934 ilkbaharında General Sherrill, ATATÜRK'ün biyografisini New 
York'ta basım için yayınevine teslim etmiştir; aynı tarihlerde Amerikan Asya 
Derneğinin yayın organı Asia dergisinin (Mart 1934) 34. sayısında da "My 
Interview with Gazi" başlıklı bir makalesi yer almıştır.^ 

ABD eski Büyükelçisinin Türkiye Reisicumhuru konulu bu makalesi 
Türkiye'de de 2 Mart 1934 günlü Hâkimiyet-i Milliye ve 4 Mart 1934 günlü 
Cumhuriyet gazetelerinde yayımlanmıştır. 

Yine Ankara'daki Cumhuriyet Arşivi kayıtlarına göre; General Sherrill, 
17 Aralık 1934 günü New York'ta ABD Başkanı Roosevelt'in annesi ve 
seçkin davetlilerin katılımıyla Türkiye Büyükelçisi Mehmet Münir (Ertegun) 
onuruna bir yemek vermiştir. 

Bu yemekle ilgili olarak Washington'dan Büyükelçi Münir imzalı yazı 
ile Ankara'ya iletilen bilgi notu şöyledir: 

"General Sherrill tarafından şerefimize bugün New York'ta büyük bir 
ziyafet verilmiştir. Mühim rical ve Cumhurreisinin annesi hazır bulunmuştur, 
irat ettiği nutukta Gazi Hazretlerinin dehasından Amerika Cumhurreisinin bir 
ecnebi Hariciye Nazırına [SSCB Hariciye Vekili Litvinof] vaki sualine 
Avrupa'nın en büyük adamının Türkiye'de oturduğunu söylediğinden 
bahsetmiş ve alkışlanmıştır. Tarafımdan teşekkür edilerek Amerika 
dostluğundan Generalin muvaffakiyetinden Türkiye hakkındaki eserinden 
uzun uzadıya bahsedilmiştir."^" 

Ankara'daki Cumhuriyet Arşivi kayıtlarına göre 1935 Haziran ayında 
General Sherrill, Paris'teki Amerikalı ve ingilizler için sosyal incelemeler 
merkezinde "ATATÜRK" konulu ve "çok alkışlanan" bir konferans vermiştir. 
Onun bu faaliyetiyle ilgili Türkiye'nin Paris Büyükelçisi tarafından Ankara'ya 
gönderilen bilgi notunda şunlar yazılmıştır: 

"Dün akşam Amerikalı ve İngiliz talebe ve artistler içtimai etüt merkezi 
kulübünde reisliğim altında kalabalık bir heyet karşısında eski Amerika 
Büyükelçisi dostumuz Sherrill tarafından 'ATATÜRK' mevzusu etrafında bir 
konferans verildi ve çok alkışlandı. Bu mevzu etrafında yetmiş birinci 
olduğunu söylediği bu konferansta mumaileyh (adı geçen) ATATÜRK'ten 

' Encylopedia Britannica, Fourtheenth Edition, Volume 22 ve Volume 16. 
° Asia, Voi. 34, No. 3 (March 1934), s.140-143. 
' Hâl<imiyet-i Milliye, 2 Mart 1934 ve Cumhuriyet, 4 Mart 1934. 
°̂ Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-10-268-603-2. 
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büyük bir sitayişle bahsederek memleketimizin ATATÜRK'ün önderliği 
altında terakki yolunda yaptığı hamleleri anlattı ve İsmet İnönü'nün 
Lozan'daki muvaffakiyetleri ile Lozan Muahedesi'ni tahlil etti. Sonra da 
zatıdevletlerlnin dış siyasamızdaki muvaffakiyetlerini pek güzel anlattı. 
Ankara'nın devlet merkezi oluşu, Hilafetin ilgası ve ekonomik tedbirlerimiz 
hakkında sorulan sorgulara pek ilmi ve izahlı karşılıklar verdi ve şiddet ile 
alkışlandı. Cemiyet reisinin kısa bir söylevinden sonra ben de söz alarak 
SherriH'in diplomasideki dirayetinden ve kudretinden ve memleketimizde 
yapıp bıraktığı samimi ve sıcak havadan ve mensup olduğu büyük memleket 
ile memleketimiz arasında kuvvetlendirdiği dostluk bağlarından uzunca bahis 
ile şeflerim ve memleketim namına teşekkürde bulunduğumu bilgileri için arz 
eder im."" 

Farklı alanlarda 22 kitap ve ABD'ndeki ciddi tarih dergilerinde tanıtım 
yazıları ve bilimsel makalelerin sahibi General; 1922-1936 arasında 14 yıl 
boyunca ABD'yi temsilen Dünya Olimpiyat Komitesinde yönetici olarak da 
hizmet etmiştir. 

... Ve 25 Haziran 1936'da Dünya Olimpiyat Komitesi çalışmaları için 
bulunduğu Paris'te vefat etmiştir. 

Ertesi gün New York Times gazetesinde bu acı kayıp, "General 
SherriH'in Paris'te aniden vefat ettiği" şeklinde yer almıştır. 

7 Temmuz 1936 günlü New York Times gazetesinde de General 
Sherrill için Paris'teki Amerikan Kilisesi'nde eşi, oğlu ve Fransız devlet 
adamlarının katılımıyla dinî tören yapıldığı yazılıdır. 

1938'de, vefatından iki yıl sonra meslektaşı ünlü hukukçu Prof. James 
M. Landis, Yale Üniversitesi tarafından basılan 777e Administrative Process 
adlı ve ders notlarını topladığı başvuru eserini "Brigader General Charles H. 
Sherrill" anısına ithaf etmiştir. 

Amerikan dış politikasından, güvenlik doktrininden, kültür ve sanat 
tarihine kadar çok geniş alanda akademik yayınlara imza atan Charles H. 
SherriH'in kitaplarından bazıları şunlardır (basım tarihine göre): 

Ttıe Descendants of Samuel Sherrill of Easttıampton, Long Island, 
New York, (New York, 1894). 

Stained Glass Tours in France, (New York, John Lane, 1908). 

Stained Glass Tours in England, (London, John Lane, 1909). 

" Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-10-245-654-4. 
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Pan-Americanism of Henry Clay, Sarmiento and Root, (Buenos Aires, 
J. Grant and Son Printers, 1909). 

Sfa/neof G/ass Tour/'n/fa/y, (London, John Lane, 1913). 

Tfie South American Point of View, (New York, American Association 
for International Conciliation, 1914). 

French Memories of Eighteenth-Century America, (Freeport, N.Y.; 
Books for Libraries Press, (1915) 1971). 

Modernizing the Monroe Doctrine, (Boston and New York, Houghton 
Mifflin Company, 1919). 

Korea and Shantung Versus the White Peril, (Seoul, Chosen, Seoul 
Press Office, 1920). 

Have We A Far Eastern Policy? (New York, C. Scribner's Sons, 1920). 

Prime Ministers and Presidents, (New York, George H. Doran 
Company, 1922). 

The Purple or the Red, (New York, George H. Doran Company, 1924). 

Stained Glass Tours in Spain and Flanders, (New York, Dodd, Mead 
and Company, 1924). 

Stained Glass Tours in Germany, Austria and the Rhine Lands, 
(London, John Lane, 1927). 

Bismarck and Mussolini, (Boston, New York, Houghton Mifflin Co., 
1931). 

Mosaics in Italy, Palestine, Syria, Turkey and Greece, (London, John 
Lane, 1933). 

A Year's Embassy to Mustafa Kemal, (New York, London, C. 
Scribner's Sons, 1934). 

Mustafa Kemal; I'homme, I'oeuvre, le pays, (Paris, Plon, 1934). 

My Story Book, (Brattleboro, Vt., Private print., 1937) (vefatından 
sonra). 

Hayat, Rastlantı ve Uyum 

27 Şubat 1932 tarihli ve Ankara'da Dışişleri Bakanlığına ulaştırılan 
bilgi notu Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği tarafından acele kaydıyla 
gönderilmiştir ve ABD'nin yeni büyükelçisi hakkındadır. Türkiye'ye yeni 



atanacak büyükelçi ABD Başkanı Hoover'ın yakın dostu General Charles H. 
Sherrill, daha önce bir-iki defa istanbul'u ziyaret etmiştir ve Türkiye'deki 
devrimi yakından izlemektedir. Yeni Büyükelçinin, ABD başkanlık seçimleri 
yenileneceğinden Cumhuriyetçi Başkanın yeniden seçilememesi veya 
Cumhuriyetçi Partinin adayını değiştirmesi durumunda bir yıl sonra elçilik 
görevinden istifası da söz konusudur. Türk diplomatlarının Ankara'ya 
gönderdikleri bir diğer önemli bilgi ise yeni büyükelçinin İtalya Devlet Başkanı 
Mussolini'nin yakın dostu olduğudur. Fakat yeni Büyükelçinin "Bu asrın ricali 
mühimmesi meyanında en ziyade takdir ettiği ve icraatının hayranı 
bulunduğu zat, Reisicumhurumuz Gazi Hazretleridir." Yeni Büyükelçi, 
VVashington'da bir diplomatımızla daha önceki görüşmesinde "asrı hazırın 
yegâne dâhisi Türkiye Cumhuriyeti Reisi Gazi Hazretleridir." diye 
konuşmuştur.^^ 

Amerikalı Charles H. Sherrill'in hayatı boyunca rastlantı ve uyum 
açısından ne tür olaylarla karşılaştığını bilemiyoruz. Ancak, bunların 
arasında belki en ilginçlerinden biri; hiç kuşkusuz biyografisini yazmak 
istediği kahramanın nezdinde büyükelçi olarak görevlendirilmesidir. 

1932 başında ABD'nin 31'inci Başkanı Herbert Hoover, partidaşı 
Charles H. Sherrill'i, ülkesinin Türkiye Büyükelçiliği için önerirken onun 
askerlik mesleğindeki rütbesinin ev sahibi devlet başkanı ile ilişkisinde 
olumlu etkisini hesaplamış da olabilir. Fakat mevcut bütün bilgiler 
göstermektedir ki; ABD Başkanının bu önerisinin hemen ardından, 
Ankara'da, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde bu tarihten yaklaşık iki yıl 
sonra üç ayrı dilde basılan bir biyografinin kahramanı (devlet başkanı) ile 
yazarının (büyükelçi) olarak karşılaşmaları tümüyle rastlantıdır. 

... Ve 20 Mayıs 1932 günü saat 16.00'da ABD Büyükelçisi, Türkiye 
Reisicumhuru huzurunda itimatnamesini sunmuştur." 

Yeni ABD Büyükelçisi General Sherrill, Türkiye Cumhurbaşkanlığı 
makamındaki bu kabulü şöyle anlatmıştır: 

"Çankaya tepesine ilk çıkışım 1932 yılının tatlı bir mayıs gününde 
olmuştu. Elçiliğimizin ileri gelenleriyle beraber Devlet Başkanının kabul 
resmine gitmiştik. Dışarıda bir askerî birlik selam vaziyeti almıştı. İçeride ise 
itimatnamenin takdimi ve bu münasebetle yapılan kısa konuşmalar tam bir 
resmiyet havası içinde olmuştu. Ancak, bu töreni takiben Devlet Başkanı 

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-10-267-801-26. 
'^Atatürk'ün Nöbet Defteri 1931-1938, Ankara, TİTE Y., 1955, s.61. 
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tarafından gösterilen yakınlık ve nezaket, benim gibi VVashington'da doğmuş 
bir insana, bizim 'Beyaz Saray' çevresini hatırlatıyordu."^" 

Yeni Büyükelçi, Türkiye'ye atanmadan bir yıl önce sanat tarihi 
konusunda bir eserinin hazırlıkları için İstanbul'da bulunmuştur. Bu ziyareti 
boyunca Gazi Mustafa Kemal ile "ilgili"dir ve hakkında bilgi toplamıştır. 
Generalin hayranlıkla izlediği ATATÜRK'ün biyografisini yazma kararı göreve 
atanmadan öncedir; kahramanını tanıması ve dost olması ise onunla yaptığı 
görüşmeler sayesindedir: 

"Türkiye Başkanının hakiki şahsiyetini keşfetmekliğim ve onu sevmeye 
başlamaklığım ancak kendisi ile yapmış olduğum hususi görüşmelerden 
sonra olmuştur. 

Resmî mahiyeti olmayan bu uzun görüşmeler kendisinin biyografisini 
yazmaklığımı mümkün kıldılar. Hoover, Türkiye Sefirliği vazifesini bana 
tevcih etmeden evvel, Kemal ile çok alâkadar olmuştum. Birleşik Devletler 
Başkanının bundan haberi yoktu. Bu asker-devlet adamı hakkında yazılmış 
olan bütün yazıları okumuş idim ve hatta kendisini tam bir şekilde tasvir 
edecek bir kitap yazmak için lâzım olan elemanları toplamak üzere idim. 

Sefirliğe tayin edilmeden bir sene evvel istanbul'a gitmiştim. 

Bu ziyaretimde maksat, sanat hakkında çıkacak olan bir kitap için eski 
mozaiklere dair notlar toplamak olmasına rağmen ben Kemal hakkındaki 
etütlerime o zamandan başlamış bulunuyordum.^^ 

Ertesi sene, resmen vazifeye başladığımdan biraz sonra tasavvur 
etmekte olduğum biyografiden iki fasıl yazdım ve Fransızcaya çevirdim."^^ 

Generalin Türkiye Reisicumhurunun biyografisini yazma projesini ilk 
açtığı Türk yetkili. Hariciye Vekili Tevfik Rüştü'dür.^^ 

"Ondan sonra yabancı bir sefirin böyle bir biyografi yazmasının 
patavatsızlık olup olmayacağını Türkiye Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü'den 
sordum. 

Cevap vermeden evvel okumak üzere yazmış olduğum parçayı istedi." 

Sherrill; Gazi Mustafa Kemal, s. 32 ve ayrıca bkz. Sherrill; Üç Adam: Kemal Atatürk, 
Roosevelt, Mussolini, Çev. Cemal Bükerman, İstanbul, Cumhuriyet M., 1937, s.20. 

Mosaics in Italy, Palestine, Syria, Turkey and Greece, adlı eser 1933'te yayımlanmıştır 
(London, John Lane). 

Sherrill; Üç Adam: Kemal Atatürk, Roosevelt, Mussolini, s.29-30. 
" Rıfat N. Bali; New Documents on Atatürk: Atatürk As Viewed Through The Eyes Of American 
Diplomats, (Istanbul, The ISIS Press, 2007) içinde "Ambasador Charles H. Sherrill's Request for 
Meeting Atatürk", Istanbul, June 15, 1932 tarihli rapor (s. 153-154). 
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Hariciye Vekili bir nabız yoklamasından sonra yazarın bu amaçla 
kahramanı tarafından özel olarak kabulünü sağlamıştır: 

"Ertesi sabah gelen haberde, öğleden sonra saat 5'te Başkan 
tarafından kitabım hakkında görüşülmek üzere kabul edileceğim 
bildiriliyordu."^^ 

"Kütüphanesinde" ve "Huzurlu" 

General SherriH'in Reisicumhur Gazi Hazretleri tarafından özel 
görüşme için davet ve kabulü -kendisi bir ay sonra bu görüşmenin 
gerçekleştiğini yazıyor- itimatnamenin takdiminden 40 gün sonradır: 

"Başkanın bana bahşetmiş olduğu mülakat tam manasıyla hususi olup 
hiçbir resmî mahiyeti haiz bulunmuyordu. Bu mülakat iki saat devam etti ve 
sonradan yaptığımız görüşmelerin en kısası oldu. 

Ne diplomatlan ve ne de yabancıları her ne şekilde olursa olsun yalnız 
olarak kabul etmek Başkanın âdeti değildi. 

Onunla baş başa kalmanın ve onun mükemmel bir Fransızca ile 
konuşmasını dinlemenin benim üzerimde ne kadar derin bir hayret ve ne 
kadar canlı bir mahzuziyet [keyif] hâsıl etmiş olduğu tasavvur olunabilir. 

Bu defa, Ankara'da Çankaya tepesindeki köşkünde Başkana yapmış 
olduğum ziyaret, resmen kabul edilmiş olduğum zamankinden çok farklı idi. 
İçerisine alındığım bina bile başka idi. Şimdi, eskiden bilmekte olduğum 
binanın biraz ötesinde, artık itmam edilmiş bulunan, çok daha büyük, ultra
modern bir şekilde döşenmiş, yeni bir bina yükseliyordu."^^ 

General Sherrill, Çankaya'daki ilk kabul ziyareti ile özel amaçlı ikincisi 
arasında mekân dâhil pek fazla farklılık olduğunu ve bunlarla ilgili ayrıntıları 
şöyle anlatmıştır: 

"Eski ikametgâh yenisinin içine ferah ferah sığabilir demekle pek az 
mübalağa etmiş olurum. 

Yeni köşkün içinde geniş bir hol mevcuttur. 

Solda büyük kabul daireleri, sağda diğer kısımlar bulunuyor. 

Bu kısımların kapıları Pompei stilinde, etrafı sütunlu bir portik ile 
çevrilmiş, yukarıdan ışık alan geniş bir pisine açılmaktadır. 

' Sherrill; Üç Adam: Kemal Atatürk, Roosevelt, Mussolini, s.29-30. 
'age.;s.30-31. 
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Bu köşkün medeniyetin en son incelikleri ile döşenmiş olduğunu 
ayrıca izaha lüzum yoktur. 

Fakat bu defa merasim salonlarını takdir etmeme fırsat bırakılmıyor. 

Yaver, beni geçirdiği uzun holün nihayetinde, sağa dönüyor, son 
zamanlarda iskandinavya'da yapıldığı şekilde sönük nüanslı tapisörilerle 
süslenmiş duvarlar arasından merdivenleri çıkmaya başlıyor. 

Halıların hepsi aynı renkte olup renklerindeki sadelik böyle bir yerde 
daha şatafatlı manzaralar görmeye hazırlanan insan üzerinde çok latif bir 
sürpriz husule getiriyor. 

Merdivenin yukarısında, solda, köşkün en uzak köşesinde, geniş bir 
salonun kapısı açılıyor; bu salonun ortasında uzun bir mesai masası göze 
çarpıyor. 

En uzak köşede hakiki bir iş adamı bürosunun yanında, Gazi 
bulunuyor."^" 

General Sherrill Çankaya Köşkü'ne ikinci ziyaretinde Reisicumhurun 
kendisini gerçek dünyasında, kütüphanesinde kabul ettiğini yazıyor: 

"Gazi ile ikinci görüşmemiz birincisinden tamamen farklı olmuştu. (...) 
Ortada uzun bir toplantı masası bulunmaktadır, ö te baştaki köşede, tam bir 
iş adamına yakışacak masanın yanında Gazi durmaktadır. Ve bu defa 
yüzünde bir yakın dost tebessümü vardır. Şimdi, ilk görüşmemizden daha 
çok kendi çevresini ve yuvasını bulmuşa benziyordu. Çünkü 
kütüphanesindeydi; yaratılış itibarıyla daima okumak, tetkik etmek isteyen 
kimseler için bu varılacak en mutlu hedeftir. Mustafa Kemal, pek sevdiği 
kitapları, haritalarıyla çevrelenmiş kütüphanesindeki huzur ve rahatı hiçbir 
yerde bulamazdı. (...)' 

General, bir diğer eserinde bu çalışma ofisini tekrar anlatmıştır: 

"Bu defa, birinci mülakatımızda olduğundan daha fazla kendi 
muhitinde olduğu görülüyor; çünkü kütüphanesinde bulunuyor. 

Etüt adamı olarak doğmuş bulunan bir insan için hiçbir zaman kitapları 
ihata edilmiş ve onların bir nevi himayesine sığınmış bulunduğu zaman 
olduğundan daha sağlam bir vaziyet mevcut değildir. 

Haritaları ile çevrilmiş olan Gazi için de vaziyet bu merkezde idi. (...) 

age.; s.31. 
Sherrill; Gazi Mustafa Kemal, s.34-35. 
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Başkanın kütüphane bürosunda birçok haritadan maada salonun 
büyük kısmını işgal eden ve biraz evvel bahsetmiş olduğum masaya bitişik 
olarak geniş Anadolu yaylasına karşı bulunan bir rejonajda sayısız kitaplar 
mevcut olduğu görülüyor."^^ 

Generalin kahramanından edindiği "ilk izlenim" şöyledir: 

"Gazinin insanda bıraktığı ilk intiba dikkate değerdir. Gazinin arkası 
ışığa dönüktür. Öyle ki, sonradan ister istemez inceleme imkânı bulacağınız 
yüzünün hatlarını tam anlamıyla göremezsiniz. Fakat daha ilk bakışta 
anlarsınız ki, karşınızda sağlıklı, keskin bakışlı, derisi pürüzsüz, geniş alınlı 
bir yüz ve gayet zeki bir kimse vardır. Ve birbirinden uzak ve çok derin 
manalar ifade eden iki güzel göz..."^^ 

Bu "ilk izlenim" çok ilginç bir anıyla taçlandırılmıştır: 

"Mustafa Kemal'in simasında en mesut ifadenin tebarüz etmesini 
isterseniz yani gri renkte gözlerinin mavileşmesini arzu ederseniz ona, 
masasının yerleştirilmiş bulunduğu iki pencere arasında, duvara, 
çerçeveleterek astırmış bulunduğu bir vesikanın ne mana ifade ettiğini 
sorunuz. 

Sualiniz karşısında simasında husule gelecek olan ışığa hayret 
edeceksiniz. (...) 

Altından bir çerçeve içinde muntazam surette sıralanmış olarak som 
altından Latin harfleri, eski Arap yazısının yerine ikame etmiş olduğu yeni 
Türk alfabesi, bu vesikada, açık renkli bir zemin üzerinde tezahür 
etmektedir."^'* 

Devrimci, Türk alfabesi ile ilgili o muhteşem ve cesur kararı anısına 
TBMM tarafından kendisine takdim edilen kabartma altın harflen gösteren bu 
özel vesikayı duvara asmıştır: 

"Dünyada bu çerçeve içindeki belgenin bir benzeri yoktur ve Mustafa 
Kemal için özel bir değeri vardır. Maddi değerlerin çok üstünde, paha 
biçilmeyecek kadar aziz hatıralar taşımaktadır bu belge..."^^ 

General, ev sahibinin coşkulu ve kuvvetli bir mantığa dayalı 
açıklamaları karşısında kendi algılamasını yazmıştır: 

Sherrill; Üç Adam: Kemal Atatürk, Roosevelt, Mussolini, s.32-33. 
Sherrill; Gazi Mustafa Kemal, s.34. 

*̂ Sherrill; Üç Adam: Kemal Atatürk, Roosevelt, Mussolini, s.33. 
Sherrill; Gazi Mustafa Kemal, s.203. 
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"Hayatımda, meşgul olduğu mevzuyu onun kadar benimseyen ve 
kendisini o mevzunun akışına kaptıran bir insan daha gördüğümü 
hatırlamıyorum. 

Yalnız öğrenmek arzusu ile titreyen bir tecessüs üzerinde Kemal gibi 
bir zekânın husule getirdiği füsun itibarıyla değil fakat aynı zamanda bu 
devlet adamının göstermiş olduğu taşkın yurtseverlik dolayısıyla o öğleden 
sonrasının hatırası hafızamda çok canlı bir şekilde yaşamaktadır."^^ 

General, kahramanıyla buluşmasına dair anlatımlarına şunları da 
eklemiştir: 

"Şimdiye kadar ondan daha doğru düşünen bir insan ile 
konuşmadım."^^ 

Konuğuna haritalar üstünde açıklamalar yapan ev sahibi, anlatımlarını 
çeşitli kaynak eserlerden aktardığı delillerle sunmaktadır: 

"Mustafa Kemal'in en bilgili olduğu taraflardan birisi de Türklerin Orta 
Asya'dan batıya doğru ilerleyişlerini, etnografik haritalar ve belgeler üzerinde 
takip ve izah etmesidir. 

Gazi, Türklük heyecan ve davasını ispat için, öğle yemeğinden 
akşama kadar kütüphanesinde bana, haritalar ve olayların devamını 
gösteren sayısız kitaplar ve belgeler göstererek bilgi verirken inandım ki, 
onun kadar vecd ve heyecanla davasına sarılan bir insan tarihte az 
görülebilir. Bu öğle sonrası, hatıralarım arasında değerli bir yer tutmaktadır. 

Bu ilham veren konuşmayı hatırlamaya çalışıyorum. (...) 

Bu ne muhteşem bir akşam sohbeti idi! .. Asırlardan aşağıya doğru ne 
kartalca bir süzülüş ve nasıl bir kartal? ..."^^ 

ATATÜRK'le General Sherrill arasında resmî kayıtlardan saptanabilen 
görüşme sayısı altıdır; bunlardan üçü protokol amaçlıdır: 

20 Mayıs 1932, Ankara'da saat 16.00'da ilk kabul ve itimatnamenin 
takdimi,^^ 

30 Haziran 1932, Ankara'da saat 17.00-19.00 arasında biyografi için 
görüşme,^" 

Sherrill; Üç Adam: Kemal Atatürk, Roosevelt, Mussolini, s.32-33. 
"age.;s.36. 

Sherrill; Gazi Mustafa Kemal, s.215 ve 217. 
^' Atatürk'ün Nöbet Defteri 1931-1938, s 61. 
^ Bali; New Documents on Atatürk: Atatürk As Viewed Through The Eyes Of American 
Diplomats, adlı yayında bkz. "Ambasador Charles H. Sherrill Meeting With Atatürk", Ankara, 
July 1, 1932, s. 155-157. 
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14 Ağustos 1932, Yalova'da saat 15.00-20.00 arasında biyografi için 
görüşme, 

29 Ekim 1932, Ankara'da Cumhuriyet töreni ve resepsiyonu,^^ 

16 Mart 1933, Ankara'da öğleden sonra üç saatlik görüşme,^^ 

29 Mart 1933, Ankara'da Büyükelçinin veda ziyaret i .^ 

General, "Bu biyografi için benim Mustafa Kemal'le pek çok 
görüşmelerim olmuştur. Bu görüşmelerimin hiçbirisi iki saatten az 
sürmemiştir." diyor.^^ 

Burada yanıtlanması gereken bir diğer ayrıntı da şudur: Acaba 
birbirleriyle hangi dilde konuşmuşlardır? 

General, bu soruyu yanıtlarken önce kuralı yazıyor: 

"Gazi ilk görüşmesinde daima Türkçe konuşmak âdetindedir. Fakat 
yaptığınız kısa konuşmanın herhangi bir noktası dikkatinizi çekerse, gayet 
mükemmel Fransızcası ile size mukabele eder. Benimle de öyle olmuştu. 
Protokolün bu bölümü de tamamlandıktan sonra Elçilik ileri gelenleri ikişer 
ikişer Gaziye takdim edilmişler, her birisi ayrı ayrı iltifat görmüşlerdi. Bu 
iltifatlar öylesine samimi idi ki sanırım hiçbirisi kendilerine gösterilen bu 
nezaketi hatıralarından silememişlerdir."^^ 

1930'lar Ankara'sında yabancı diplomatlar için Generalin ilginç bir 
gözlemi vardır: 

"Bir bakıma Türkiye kendine has özelliği olan bir yerdir ve burada çifte 
dil konuşulmaktadır. Karşılaştığım her memur Fransızca konuşmaktaydı. 
Ancak bunun da bir sakıncası var: Bu hâl, yabancıların Türkçe öğrenmesine 
mani olur. Hâlbuki Türkçe şimdiye kadar öğrenmeye çalıştığım dillerin içinde 
en dikkate değer olanıdır. Türkiye'de ingilizce yavaş yavaş yayılmaktadır. 
Fakat tahsil ve terbiye görmüş Türklerin hemen hepsi Fransızca 
konuşmaktadır."^^ 

^' Atatürk'ün Nöbet Defteri 1931-1938, s.86. 
Sherrill; Üç Adam: Kemal Atatürk, Roosevelt, Mussolini, s.133. 
Bali; New Documents on Atatürk: Atatürk As Viewed Through The Eyes Of American 

Diplomats, s.169. 
^ Atatürk'ün Nöbet Defteri 1931-1938, s.161. 

Sherrill; Gazi Mustafa Kemal, s. 10. 
^ age.; s.34. 

age.; s. 12-13. 
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Generalin anlatımına ve Çankaya Köşkü kayıtlarına göre; 
ATATÜRK'le görüşmeleri Yalova'da da sürmüştür: 

"Gazi ile yapmış olduğum konuşmalardan biri Yalova'da cereyan etti. 

Kemal orada, Marmara Denizi sahilinde, Washington'un Mount 
Vernon'daki ikametgâhından çok daha sade bir köşkte oturmaktadır. 

Bu köşk de Ankara'daki gibi ultra modern stilde, fakat ondan çok daha 
küçük mikyasta olup büyük ve yaşlı ağaçların yanına, sahile yapılmıştır. 

Köşkün yanında ve kumsalda, Sultanların harplerde kullandıkları XVII. 
yüzyılın işlemeli ipekten iki büyük çadırı kurulmuş bulunuyordu. 

Bu çadırlardan birinde rahatça oturduk; nefis Türk kahveleri içerek 
yazacağım biyografinin esasları üzerinde konuştuk."^^ 

Eserin İngilizce ve Fransızca Basımları 

Eserin 1934 yılında yapılan ingilizce basımın sunuş yazısından ABD 
Büyükelçisi General Sherrill ATATÜRK'ün biyografisinin ingilizce metnini 1 
Şubat 1934 itibarıyla New York'ta yayınevine teslim etmiştir. 

General Sherrill'in New York'tan Türkiye'ye gönderdiği ve Reisicumhur 
Gazi Mustafa Kemal'e imzalı olarak takdim ettiği nüshadan eserin dizgi ve 
basım işlemlerinin aynı yılın nisan ayında gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. 
Ankara'ya gönderilen ve Anıtkabir Kütüphanesi'nde bulunan nüsha General 
Sherrill'in el yazısı ile ve 15 Nisan 1934 günü imzalanmıştır.''" 

Eserin ingilizcesi; A Year's Embassy to Mustafa Kemal, (New York, 
London, Charles Scribner's Sons, 1934) 277 sayfa olarak basılmıştır. 

Eserin Fransızca basımı ise yine aynı yıl gerçekleştirilmiştir: Mustafa 
Kemal. L'Homme-L'Oeuvre-le Pays, (Tradut de l'Anglais par Pierre Carolet), 
(Paris, Libraire Plon, 1934), 241 s. 

Eserin Fransızcada yapılan ikinci basımı hemen ertesi yıl, 1935'tedir.''^ 

Eserin sunuşunda teşekkür edilen isimler arasında Generalin 
Türkiye'deki Büyükelçilikteki mesai arkadaşları ve ataşe olarak görevli oğlu 
Gibbs W. Sherrill'in adı yer almıştır."*^ . 

^'Sherrill; Üç Adam: Kemal Atatürk, Roosevelt, Mussolini, s.35. 
'̂ Sherrill; A Year's Embassy to Mustafa Kemal, New York-London, Charles Scribner's Sons, 

1934, s.xii. 
Anıtkabir Kütüphanesi Envanter Nu: 1931. 
Türker Acaroğlu; Açıklamalı Atatürk Kaynakçası I, Ankara, T. İş Bankası Y., 1981, s.7. 

*̂  Sherrill; A Year's Embassy to Mustafa Kemal, s.xi. 
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Eserin Türkçe Basımları ve Bazı Özensizlikler 

Bu eserin Türkçede ilk basımı istanbul'da 1935 yılında yapılmıştır: 

General Sherrill, ATATÜRK Nezdinde Bir Yıl Elçilik, (ingilizceden Çev. 
Ahmet Ekrem), (İstanbul, Muallim Ahmet Halit K., 1935), 96 s. 

Türkçe tercümenin 1935 basımında eserin İngilizce ve Fransızca 
basımlarında bulunan "İstanbul'a Varış" başlıklı birinci bölüm ve arkadaki 28 
sayfalık orijinal "Ek" maalesef yer almamıştır. 

Türkçede bu tercümeden ayrı 1955 yılında eserin Fransızca 
basımından geniş şekilde özetlenerek aktarılan bir tercüme daha 
yayımlanmıştır: 

General Sherrill, Mustafa Kemal ve Memleketi, (Çev. Enver 
Esenkova), (istanbul. Yabancı Gözüyle Atatürk Serisi Y., 1955), 93 s. 

Maalesef bu tercümede de eserin orijinalindeki 28 sayfalık "Ek" yer 
almamıştır. 

Eserin 1973 ve sonrasında farklı yayınevleri tarafından farklı isimlerle 
yapılan basımları sırasıyla şu şekildedir: 

General Charles Sherrill, Gazi Mustafa Kemal (Çev. Alp İlgaz), 
(İstanbul, Tercüman 1001 Temel Eser, [1973]), 236 s. 

Charles H. Sherrill, Bir ABD Büyükelçisinin Türkiye Hatıraları, (Çev. 
Örgen Uğurlu), (İstanbul, Cumhuriyet K., 1999), 2 Cilt. 

Charles H. Sherrill, Selanik'ten Gelibolu'ya, (Çev. A. Basad Kocaoğlu), 
(istanbul, ilgi Y., 2006), 199 s. 

General Charles H. Sherrill, Mustafa Kemal'in Bana Anlattıkları, [Çev. 
Belirtilmemiş], (İstanbul, örgün Y., 2007), 241 s. 

Bu yayıncılardan ikincisi, kapakta yazarın ikinci isminin kısaltmasını 
yanlış yazmış ve kitabın orijinal ismini yazarın kendi anıları gibi çevirmiş; 
üçüncüsü, yazarın ön sözünü kitaba koymamış ve kitabın orijinal ismini 
değiştirmiş ve hayli isabetsiz bir isim koymuştur; bilindiği gibi biyografide 
ATATÜRK'ün kendi anlatımları Gelibolu'da bitmez; ağırlıklı olarak Türk 
İstiklal Savaşı'nı kapsar. 

Asıl önemli ve kabulü mümkün olmayan özensizlik; birincisi hariç her 
üç yayınevi, görüşmeler sırasında ATATÜRK'ün eliyle çizdiği ve General 
SherriH'e verdiği tarihî krokileri, orijinaline sadık (renkli) olarak okura sunma 
sorumluluğunu göstermemişlerdir. 



Türkçe basımlardaki bir diğer özensizlik yayıncılar tarafından 
gerçekleştirilen sansürdür. 

1973 yılındaki Tercüman Yayınları basımı ile 2006 yılındaki İlgi 
yayınları basımlarında Mustafa Kemal ve Martin Luther karşılaştırmasının 
yapıldığı "Türkçe ibadet" konulu bölüm General SherriH'in adlandırmasıyla 
"Sekizinci inkılap" kısmı yer almamıştır. 

Eserin ingilizce ve Fransızca basımlarında bulunan 28 sayfalık "Ek", 
istanbul şehrinin tarihî kültür varlıkları ile ilgili "mükemmel" bir tanıtım 
metnidir ve hiçbir Türkçe basımda yayınevleri tarafından tercümeye değer 
bulunmamıştır.'*^ 

Eser Hakkında Bir Yöntem Tartışması 

General SherriH'in 1934'te basılan ATATÜRK biyografisi dışında Üç 
Adam: Kemal ATATÜRK, Roosevelt, Mussolini adlı bir eseri daha vardır. 
ATATÜRK, Roosevelt ve Mussolini hakkında yazdığı bu eseri, 1936 yılında 
ingilizce (New York, Charles Scribner's Sons), Fransızca (Paris, Libraire 
Plon) ve İtalyanca (Bologna, N. Zanichelli) basılmıştır.'*'* 

ikinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra 1944 yılında General 
SherriH'in her iki çalışması Alman Prof. Melzig tarafından eleştirilmiş ve 
kullandığı yöntemin çok ciddi bir tarihsel hata oluşturduğu iddia edilmiştir. 

Bu şiddetli eleştirilerinin kişisel bir nedeni var mıdır, bilemiyorum. 

Prof. Melzig, General SherriH'in bu eserlerindeki yöntemle ilgili 
eleştirisini şu şekilde ortaya koymuştur: 

"(...) Amerika Büyükelçisi Charles H. SherriH'in ATATÜRK'e karşı 
duyduğu hayranlığın çok candan ve samimi olduğuna şüphe yoktur. Ancak, 
A Year's Embassy to Mustafa Kemal ve Tfıree Men: Roosevelt, Mussolini, 
Mustafa Kemal, ismindeki eserlerinde yaptığı tarihî mukayeselerde büyük 
tarihî hataya düşmüştür.'"*^ . 

Prof. Melzig şöyle devam etmiştir: 

"Dünyanın en sağlam görüşlü muharrirlerinden biri olan eski italyan 
devlet adamlarından Kont Carlo Sforza, ATATÜRK'ün ölümü münasebetiyle 
Neue Zürcfıer Zeitung'öa çıkan bir yazısında onun, ne Bismarck, ne 

" age.; s.239-267. 
" Türkçe basımı İçin bk. Sherrill; Üç Adam: Kemal Atatürk, Roosevelt, Mussolini, Çev. Cemal 
Bükerman, İstanbul, Cumhuriyet M., 1937, 302 s. 

Herbert Melzig; Atatürk Bibliyografyası: Yeni Türkiye'nin Siyasi Bibliyografyası, İstanbul, 2. 
Basım, 1944, s.218. 
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Cromwell ne de Büyük Petro ile kıyas olunamayacağını açık bir lisanla 
anlatmıştı. Hâlbuki Sherrill, A Year's Embassy to Mustafa Kemal, adlı 
kitabında Atatürk'ü din ve devlet işlerini ayırmak bakımından ingiltere Kralı 
Sekizinci Henry'ye; Kur'an'\ Türkçeye tercüme ettirmesi yönünden de Büyük 
Alman devrimcisi Luther'e benzetiyor. Fakat bütün bu mukayeselerde, 
bilhassa tarihî olanlarda büyük aksaklık vardır. Çünkü ATATÜRK, kurumları 
yıkmakla kalmamış, bir milleti bir kültür durumundan diğerine geçirmeye 
çalışmıştır. Mussolini, İtalya'da liberal sistemi kaldırıp yerine faşizmi koymak 
ve iktidar mevkisinde tutunabilmek için evvela monarşi ile sonra papalıkla 
uzlaşmak mecburiyetinde kalmıştır. Hâlbuki, Kemal ATATÜRK, Osmanlı 
İmparatorluğu'nu ve hilafeti olduğu gibi tarihin derinliklerine gömmüş ve onun 
yerine hiçbir Avrupa sistemine, ideolojisine uymayan ve fikir yönünden 
kendine has değeri olan modern bir millî devlet kurmuştur. ATATÜRK 
biyografları arasında bunu ilk gören Carlo Sforze olmuştur.""^ 

Prof. Melzig'in yukarıda aktardığım yöntem eleştirisi daha çok 1936 
yılında basılan ikinci kitabına yöneliktir. 

Çünkü ATATÜRK, Roosevelt ve Mussolini karşılaştırması ikinci kitapta 
yapılmıştır. 

Burada iki nokta önemlidir: 

Biri, Prof. Melzig, Generalin 1936'da basılan ikinci eserinin hangi 
kaygılarla hazırlandığını gözden kaçırmaktadır. 

Diğeri, -ki Generalin bu ikinci kitabının asıl talihsizliğidir- eserin üç 
kahramanından birinin (Mussolini) gözden düşmesi ve ikinci Dünya Savaşı 
sonunda dünya kamuoyuna Hitler'le birlikte "savaş suçlusu" olarak ilan 
edilmesidir. 

Bir başka söyleyişle kahramanlardan biri yazarına ihanet etmiştir! 

1936 yılında General Sherrill, sanki yapılacak eleştirileri tahmin 
edercesine bu üç tarihî şahsiyeti niçin karşılaştırmalı olarak incelediğinin 
öyküsünü anlatmıştır. 

Sherrill'in bu anlatımında Mustafa Kemal'le ilgili biyografinin Paris'te 
basımı hakkında bazı ayrıntılar yer almaktadır: 

"Bu kitap nasıl yazılabildi? 

'^age.; s.219. 
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Biyografi meselelerinde, hayatından bahsedilen kimsenin hatta 
doğmasından evvel üzerinde müessir olan hadiseleri tarif etmek moda 
olmuştur. 

Bunu kabul ederim; fakat bir kitap hakkında da, daha yazılması 
düşünülmeden evvel, onun hazırlanması ve neşredilmesi için müessir olan 
hadiseleri tahlil etmek lazım gelmez mi? 

Şimdi Mustafa Kemal üzerine yazacağım bir kitabın Fransa için 
haklarını satın almak çarelerinin münakaşa olunduğu bir Paris Basımevinin 
bürosuna beraberce girelim. 

Bu ticarethanenin direktörü benim Türkiye'de sefir sıfatıyla oynadığım 
rolü bilmektedir; ayrıca Bismarck ile Mussolini arasında paralel tesis eden bir 
eserin müellifi olduğumu da öğrenmiştir. 

Kitabımın başlangıcına Türk, İtalyan hükümet adamları ile Başkan 
Roosevelt arasındaki yaş yakınlığına dair bir haşiye ilave etti. 

Bu üç şahsiyet arasında, Bismarck ile Mussolini arasında yapmış 
olduğum şekilde bir mukayese yapmaklığımın çok enteresan olacağını 
söyledi. 

Fakat, Birleşik Devletler Başkanının siyasal fikirleri ile benimkiler 
arasındaki büyük farkı misal olarak göstermek sureti ile bu mütalaasını kabul 
edemeyeceğimi söyledim. 

Bundan birkaç zaman sonra New York'a dönüşümde bu teklifi, kendisi 
ile Avrupa siyaseti hakkında birçok defa görüşmüş olduğum sevgili dostum 
Albay [Edward Mandell] House'a bildirdim, fikir beyan etmek istemedi. 

Bununla beraber on gün sonra, Paris'te bana fikri telkin edilmiş olan 
kitabın yazılması hususunda. Başkan Roosevelt ile konuşmuş olduğu ve 
Başkanın böyle bir kitabın yayımlanmasına taraftar bulunduğu hakkında 
telefonla malumat verdi. 

Bunun üzerine kararımı verdim ve bir ay sonra Beyaz Saray'a giderek 
Birleşik Devletler Başkanını ziyaret ettim. 

Başkan ilk seneleri hakkında ve bilhassa' Kemal ve Mussolini'nin de 
paylaştıkları orman sevgisinin kendisinde doğuşu hakkında yazılacak bir fasıl 
için lazım olan şeyleri bana söyledi. 
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Ondan sonra Başkanla bazen Beyaz Saray'da bazen de başka bir 
yerde eserim üzerine birçok görüşmeler yaptık.'"*'' 

... Ve General Sherrill, ATATÜRK'ün Roosevelt ve Mussolini ile 
birlikte yer aldığı ikinci eserinin girişinde 1930'ların üç önemli dünya liderinin 
birlikte incelenmesindeki özel amacı da yazmıştır: 

"Bizim alâkadar olduğumuz şey, milletleri sevk ve idareye nasıl 
hazırlanmış oldukları ve her birinin sıra ile Türkiye, İtalya ve Amerika'da 
hüküm süren krizi ne şekilde karşılamış bulunduklarıdır. 

Onların misali [deneyimi] bütün ümitsiz insanlara ümit ve mecalsiz 
memleketlere gürbüzlük aşılayacaktır."'*^ 

General, eserinin ön sözünde ATATÜRK, Mussolini ve Roosevelt'i 
incelemekteki amacını "içlerinden birine veya diğerine veyahut da her üçüne 
birden diktatör denilebilmesi bizi alakadar etmez; bizim alakadar olduğumuz 
şey, milletleri sevk ve idareye nasıl hazırlanmış oldukları ve her birinin sıra 
ile Türkiye, İtalya ve Amerika'da hüküm süren krizi ne şekilde karşılamış 
bulunduklarıdır." diye açıklamıştır."^ 

Generalin eserindeki yöntem konusunda kişisel değerlendirmem 
şöyledir: 

General, ATATÜRK'ün biyografisinde bir yazım tekniği olarak 
karşılaştırmaların okur üzerinde sihirli etkisini kullanmıştır. Yaşam öyküsünü 
incelediği kahramanını ve eylemlerini, başka milletlerin tarihî kahramanları 
ve eylemleriyle kurguladığı ve gerçekte hiç yaşanmamış düzlemlerde 
karşılaştırmıştır. 

General, eserinde kahramanını anlatırken kendisinin de ötekiler gibi 
güçlü mantıki dayanaklara sahip bir kurgulama yolunu benimsediğini 
söylemektedir: 

"Biyografi yazıcıları, Plutark'ın zamanından beri 'çifte kundaklı' denilen 
biyografi şeklinden ve bu suretle coğrafi ve sosyal çevresi, hükümet şekli ve 
hatta çağları birbirinden çok ayrı iki hayat hikâyesini birbirine karıştırmaktan 
çok hoşlanmışlardır. (...) Mustafa Kemal'e ait tetkiklerimizin daha başında, 
bu büyük Türk'ün başardığı işleri[n], yalnız kendi George 

Sherrill; Üç Adam: Kemal Atatürk, Roosevelt, Mussolini, s.6-7. 
'age.; s.12. 
'age.; s.12. 
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Washington'umuzun yaptıklarına değil Musa Peygamber, Martin Luther ve 
İngilizlerin VIII. Henry'sinin faaliyetlerine çok benzediğini belirtmeliyim. (...)"^° 

Generalin vurguladığı gibi gerçekte çoğu kere başvurulan bir yöntem 
olarak karşılaştırmalar biyografiye farklı boyutlar katarken okur açısından da 
ciddi bir anlama kolaylığı sağlamaktadır. 

Okur, farklı bir tarihte ve mekânda bir başka milletin kahramanını; bu 
yöntemle yani kendi kahramanı ile karşılaştırarak daha kolay tanımakta ve 
benimsemektedir. 

Bu yöntemde, kahramanlar arasında bir veya birkaç benzerlik bulunur 
ve eserde onlar vurgulanır; bu şekilde yabancı kahraman yerli kahramanla 
kurgulanmış bir dünyada buluşturulmaktadır ve bu durum okur açısından 
kolaylıkla kahramanla arasında bir sempati bağına dönüşebilmektedir. 

Eğer, yazarın amacı bu ise! 

Bu örnekte Generalin bu karşılaştırmaları yaparken tamamen samimi 
bir niyet taşıdığından kimsenin kuşkusu olmasın. 

Bir biyografi kahramanı olarak ATATÜRK, Avrupa ve Amerika tarihini 
bilen okurun yabancısı olmadığı üç şahsiyetle karşılaştırılmıştır. 

Bunlar sırasıyla, George Washington, VIII. Henry ve Martin Luther'dir. 
Birincisi, Amerikan Ordularının Başkomutanı ve Kurucu Devlet Başkanı; 
ikincisi İngiltere halkı üzerinde Vatikan'daki Papalık hâkimiyetine son veren, 
gerçekte kilise ile devleti ayıran bir Kral; üçüncüsü, Hristiyanların kutsal 
kitabının anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla Latince dışındaki farklı 
dillere çevrilmesini gerçekleştiren bir reformcudur. 

General, kahramanı ile seçilmiş öteki kahramanlar arasında benzerlik 
kurarken bunun okur açısından eserinin anlaşılmasını kolaylaştıracağını 
bilmektedir. 

Bu yöntemin bir pazarlama tekniği olarak düşünülmesi de mümkündür; 
fakat yazar, söz konusu benzerliklerin gerçekten bulunduğu kanısındadır ve 
esasen bu yaklaşımını doğrulayan ve gerçek olgulara ve eylemlere dayalı 
tarihî kanıtlarını herkesin değerlendirmesine açmaktadır. 

Okur, bu kanıtların ve benzerliklerin gerçek olup olmadıklarını kontrol 
edebilir ve hüküm yürütebilir, bu hakkıdır. 

Yazar, George Washington ve Mustafa Kemal'in benzerlikleri 
hakkında şunları öne sürmüştür: 

' Sherrill; Gazi Mustafa Kemal. s.107-108, 
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"ilk Başkanımız General VVashington'un hükümet merkezini 
Philadelphia'dan VVashington'a taşıdığı gibi Mustafa Kemal de Ankara'yı 
İstanbul Limanı'na tercih etmişti. Paşa, General anlamına gelir. Bu da iki 
kurtarıcının meslekleri ve mesleklerindeki gelişmeler yönünden 
benzerliklerinin ikincisini teşkil eder. Her ikisi de sonuçları birer 'Cumhuriyet'i 
doğuran savaşlarda general idi. Her ikisi de kurulmalarını sağladıkları 
Cumhuriyet'in ilk 'Cumhurbaşkanı' olmadan ince devrimci birer 
kumandandı."^* 

İkinci olarak yazar, Mustafa Kemal'i İslam dünyasının VIII. Henry'si 
olarak ilan etmiştir. Generale göre, Mustafa Kemal, tıpkı ingiliz Hükümdarı 
gibi kilise ve devlet işlerini birbirinden ayırmak için kesin bir adım atmıştır; 
istiklal ve hürriyetine yeniden kavuşan Türklerin yararına olarak hilafeti 
kaldırmıştır; VIII. Henry'nin İngiltere'de yaptığını Gazi Türkiye'de yapmıştır.^^ 

Yazar, 1934'te basılan ATATÜRK monografisinde Türkiye 
Reisicumhurunun din alanında yaptığı hizmetleri ayrıntılı şekilde anlatmıştır: 

"Çok geçmeden biyografinin muhtelif kısımları hakkında Gazi 
Hazretleri ile bir mülakat daha yaptım. Bu sefer ki mülakatımız Ankara'da 
olmuş ve üç saatten fazla sürmüştü. Söz arasında Bursa hadisesinden bahis 
açılmış ve tabiatıyla din meselesine temas mecburiyeti hâsıl olmuştu. Gazi 
Hazretleri kendi şahsi düşüncelerini açıkladıktan sonra Türklerin din 
hakkında ne düşündüklerini de uzun uzadıya anlatmışlardı. Mustafa Kemal 
Hazretlerinin din bahislerinden hoşlanmadıklarına dair söylenen sözlere 
rağmen kendilerinin benimle bu konuya dair gayet serbest ve uzun uzadıya 
konuşması beni mütehayyir [hayret içinde] bıraktı. 

Gazi Hazretleri ile din meseleleri hakkında görüştüklerimizin hepsini 
burada anlatacak değilim. Şurasını söylemeliyim ki; Mustafa Kemal, 
aranızda bir tartışma olduğunda yalnız delillerini dinlemek istemekle de 
kalmayıp görüş noktanızı da anlamak arzu eden bir zattır. Ben hayatımda 
onun kadar hakkaniyetle düşünen bir zatla konuşmadım. (...)"^^ 

Gazinin, Protestanların reformcu lideri Martin Luther'le 
karşılaştırılmasının Türkiye'deki algılanması biraz farklıdır. Bu durum eserin 

' 'age.;s.108. 
"age.;s.187ve190. 

Sherrill; Atatürk Nezdinde Bir Yıl Elçilik, Ingilizceden Çev. Ahmet Ekrem, İstanbul, Muallim 
Ahmet Halit Kitaphanesi, 1935, s.85. 
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1935'ten sonra yapılan Türkçe basımlarında uzun yıllar özellikle bu 
bölümünün sansürlenmesinin nedeni olmuştur.^'' 

General Sherrill, eserinin bu kısmında; Gaziyi, Türkler için İslam 
dininde Arap dili yerine Türkçeyi koyduğu için Martin Luther ile 
karşılaştırmaktadır: 

"Bütün Türkler kendi kendilerine okuyup anlayabilsinler diye Kur'an 
gibi büyük bir kitabın kapılarını arkasına kadar açmak maksadını beslemiş 
olan Türk Cumhurreisi gibi bir devlet adamına bir şey söylemeye kimin hakkı 
vardır? Şüphesiz ki hiçbir kimsenin!"^^ 

Türkiye'deki farklı algılama din alanındaki hassasiyetler yanında; 
esere konu olan bu görüşmelerin Fransızca yapılmasından kaynaklanabilir 
ve asıl önemlisi yazarın, kahramanının sözlerini tam ve yorumsuz 
aktaramaması olabilir. 

Tahmin edileceği gibi bu görüşmeler herhangi bir şekilde teyple veya 
tutanakla kayda alınmamıştır. 

Yazar, kendi anlatımına göre kahramanına zaten yakındır: 

"Tercüme-i halini yazdığım müddetçe bazı fasıllarını kendisiyle 
beraber gözden geçirmek suretiyle; her sefirin nail olamadığı yakın bir temas 
sayesinde, bu şayan-ı hayret adam, Mustafa Kemal'le münasebetimiz çok iyi 
idi. { . . . ) " ' ' 

Bu nedenle olmalı; Sherrill, 1936'da basılan bir diğer eserinde 
ATATÜRK'le din konusunda yaptığı "çok özel" görüşmenin "özü" hakkında 
kendi kişisel değerlendirmesini tereddütsüz şekilde kitabında aktarmıştır; 
şöyle diyor: 

"Burada Kemal'in din hakkındaki mütalaaları üzerinde uzun boylu 
durmamız muvafık düşmeyebilir. 

Yalnız onu agnostik ve hatta din düşmanı telâkki edenlere karşı, 
ATATÜRK'ün Allah'a, beşeriyetin bir Allah ihtiyacına, insanın şahsen Allah'a 
hitap etmek (tabii bu da daima kurulmuş olan dualar vasıtasıyla yapılması 

" General Sherrill'in Atatürk Nezdinde Bir Yıl Elçilik (İstanbul, Muallim Ahmet Halit Kütüphanesi, 
1935) adıyla Türkçede yayımlanan eserinin ilk basımında "Türkçe Kur'an - Mustafa Kemal ve 
Martin Luther" başlıklı bir bölüm vardır (s.81-86). Fakat 1935 tercümesinde bulunan bu önemli 
bölüm, aynı eserin 1974 yılında İstanbul'da Tercüman Yayınlan tarafından gerçekleştirilen ikinci 
basımında yer almamıştır./HÖ. 

Sherm, Atatürk Nezdinde Bir Yıl Elçilik. S.8Z. 
^ Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-10-267-802-15. 

22 



lazımdır manasına gelmez) hakkına ve ihtiyacına inandığını teyit etmek 
muvafıktır."" 

Mevlana'nın söylediği gibi aktarılanlar, dinleyenin anlayabildiği 
kadardır. 

Bir tarihî gerçeklik olarak ifade etmeliyim ki; ATATÜRK başta olmak 
üzere Cumhuriyet'in kurucu liderliği, Türk milletine, her alanda canları 
pahasına özveriyle büyük hizmet sunarken Türk milletini diliyle, diniyle, 
kültürüyle dünya üzerinde milletler ailesinin onurlu bir üyesi olarak ebediyen 
var kılmak için mücadele etmişler ve bu çabalarında başarılı olmuşlardır.^ 

Generalin, Ankara'daki yakın dostu Prof. Yusuf Akçura'dan eserine 
aktardığı bir tanıklık vardır ki; bu açıdan Türk Devleti'nde kurucu liderlerin ve 
dolayısıyla ordu komutanlarının dinle ilişkisi hakkında sıradan bir gözlem 
olmaktan çok daha fazla bir anlam taşımaktadır. 

Sherrill, ATATÜRK biyografisinde bu önemli tanıklığı şöyle aktarmıştır: 

"Aziz dostum milletvekili ve tanınmış tarihçi Yusuf Akçura Bey, 22 gün 
22 gece fasılasız devam eden Sakarya Savaşı boyunca, bir yedek subay 
olarak istihbarat şubesinde görevli idi. Savaşın kritik bir anında Mustafa 
Kemal, üstün bir strateji ustası olan Fevzi Paşa ile görüşmek istemişti. Fakat 
bütün aramalara rağmen Fevzi Paşa ne karargâh içinde ne de dışında 
bulunamamıştı. Yusuf Akçura, karargâhın bulunduğu tepenin yamacından 
biraz aşağıya inerse kendisini oralarda bir yerde görebileceğini düşünmüştü. 
Gerçekten de karargâhtan bakıldığı zaman bir perde gibi yükselen bir 
kayanın arkasında, bütün savaş boyunca bir tek defa bile namazını ihmal 
etmemiş ve daima barıştan yana olan Tann'ya dualarını sürdürmüş bulunan 
Fevzi Paşa'yı yine namaz kılarken görmüştü. O uzun ve meşakkatli savaş 
günlerinde, iki misli düşman kuvveti karşısında bütün gücünü ortaya koyarak 
dövüşen Türk askerlerinin moralini yükseltmek için bu ağırbaşlı ve cesur 
komutan, mevziden mevziye dolaşarak erlerine Kur'an'dan parçalar 
okumuştu. Aynı derece soğukkanlı ve savaşta bir an bile cesaret ve azmini 
kaybetmemiş olan İsmet Paşa da Fevzi Paşa gibi dinine yürekten bağlı bir 

" Sherrill; Üç Adam: Kemal Atatürk, Roosevelt, Mussolini, s.258. Atatürk'ün din anlayışına dair 
General Sherrill'in hayli kişisel ve spekülatif yorumlara açık izlenimlerini yansıtan bu raporlar için 
bk. Bali; New Documents on Atatürk: Atatürk As Viewed Through The Eyes Of American 
Diplomats, Istanbul, The ISIS Press, 2007. Aynı konuda bkz. Bali; "Atatürk'ün Dine Bakışı", 
Toplumsal Tarih, 153 (Eylül 2006), s.14-19 ve ayrıca yine bkz. "Atatürk'le Gizli Kalmış Bir Din 
Söyleşisi", Radikal, 6 Eylül 2006. 

Bkz. Hikmet özdemir; Atatürk'ü Yeniden Düşünmek, İstanbul, Remzi K., 2008. 
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Müslüman'dı. Hiç şüphesiz Mustafa Kemal, bu iki generali komuta heyetinin 
başına ve kendisinin en yakınına getirmekle çok akıllıca davranmıştı." 

ATATÜRK Hakkında Bazı Tanıklıklar ve Tarihî Krokiler 

Şimdi, Sherrill'in ATATÜRK biyografisinde ayrıntıların arasında 
saklanan bazı önemli tanıklıklar, bilgiler ve daha ilginci görüşmeler sırasında 
ATATÜRK'ün çizdiği ve muhatabına verdiği tarihî krokilerden söz etmek 
istiyorum. 

General, 1936'da yayımlanan eserinde bir lider olarak ATATÜRK'ün 
kendisini çok etkileyen ve devlet adamlığı kalitesini gösteren iki önemli 
özelliğini şöyle aktarmıştır: 

"Kemal ile yaptığım görüşmelerde elde ettiğim malumatın en kıymetlisi 
olan ve Kemal'in devlet adamı kalitesini bariz bir şekilde meydana çıkaran iki 
vakayı nakledeyim. Bu iki vakayı, Kemal hakkında Birleşik Devletler'de ve 
bilhassa New York Ticaret Odasında ve Yale Üniversitesinde vermiş 
olduğum konferanslar serisinde anlattım. 

Türkiye'ye vasıl olduğum zaman, yabancıların Fransa'da yaptıkları gibi 
ben de Kemal'in muharebe meydanlarını gezmekliğimin, sefir sıfatı ile 
muvafık bir hareket olacağını tasavvur ettim. Bu arzumu Türk makamatına 
bildirdiğim zaman bana Kemal'in, bu muharebe meydanlarında eski düşmanı 
olan Yunanlara karşı kazanmış olduğu zaferleri canlandırmaktan ise 
Türkiye'nin Yunanistan'la dostça münasebette bulunmasını görmeyi tercih 
ettiği cevabını verdiler. 

Bu kadar ihatalı bir muhakeme benim üzerimde çok derin tesir husule 
getirdi. 

Şimdi anlatacağım tesirleri ise belki bundan da büyük olmuştur. 

Türkiye'nin Yunanistan'ı mağlup ettikten sonra ne için ondan savaş 
tazminatı talep etmemiş olduğunu sormuştum. 

Bana verilen cevapta Kemal'in Yunanistan ile yeniden ticari 
münasebetler tesis etmek ve bu münasebetleri sıklaştırmak kararını vermiş 
olduğu bildirildi. Bu şekilde iyi münasebetlerin devamını her sene birçok 
müşkülat ile alınacak ve iki memleket arasında ebedi bir soğukluk husulüne 
sebebiyet verecek olan tazminattan daha istifadeli buluyordu." 

General Sherrill haklı olarak şöyle soruyor: 

' Sherrill; Gazi Mustafa Kemal. s. 137-138. 
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"Avrupa'da bu kadar büyük feraset eseri göstermiş olan bir tek devlet 
adamı var mıdır?"^° 

Üçüncü bir önemli bilgi General Sherrill, kendi görev döneminde 
(1932-1933) ATATÜRK'ün sağlığının son derece yerinde olduğunu 
yazmaktadır: 

"(...) Hususi hayatı umumun ve bilhassa kin ve hırslarını ifade için 
hiçbir fırsatı kaçırmayan muharrirlerin iftirasına onunki kadar hedef olmuş bir 
kimse daha yoktur. 

Batı Avrupa'da Kemal'in sıhhatinin bozuk olduğunu sanmalarının 
sebebi budur. 

Ben kendi nefsime. Olimpiyat Oyunları Komitesi azalığım bir yana; 
uzun müddet yarış, kürek çekme, eskrim, boks, güreş ve golf gibi sporlarla 
meşgul olmuş bulunduğumdan fertlerin fizik vaziyetlerini az çok 
anlayabilecek durumdayım. Kemal ile biyografisini yazmak için yapmış 
olduğum ve her birisi en aşağı iki saat devam etmiş bulunan uzun 
görüşmeler esnasında kendisini rahat rahat tetkik edebilmek fırsatlarına nail 
oldum. 

Bunlara istinaden, teyit ederim ki, Kemal müstesna bir kuvvete, bir 
insanı sahip olabileceği en mükemmel bir sıhhate malik bulunan bir 
adamdır."^* 

Generalin bu önemli tanıklığı 1933 ilkbaharındadır. 

Dördüncü olarak General SherriH'in kahramanı hakkında çok 
düşündürücü bir tanıklığı ve değerlendirmesi vardır: 

"Türkiye Cumhurbaşkanı Kemal ATATÜRK kadar, hakkında dedikodu, 
yalan ve uydurma haber çıkarılan bir başka lidere rastlamadığımı itiraf 
etmeliyim. Mustafa Kemal Paşa'nın özel hayatı ve sağlık durumu ile ilgili 
olarak ortaya atılan iddiaların sahipleri çoğunlukla haset ve kıskanç birtakım 
yazarlar olmuştur. (...)"^^ 

General SherriH'in beşinci bir gözlemi veya saptaması (onu her 
birimizin kontrol etmesi mümkündür) vardır, şöyle diyor: 

^ Sherrill; Üç Adam: Kemal Atatürk, Roosevelt, Mussolini, s.36-37. 
age.; s.65-66. 
Sherrill; Gazi Mustafa Kemal, s. 10. 
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"Kitabıma koymak üzere Kemal'in bir resmini seçmekliğim icap ettiği 
zaman çok garip bir vaziyet karşısında kaldım: Türkiye Cumhurbaşkanının 
hiçbir resmi diğerine benzemiyordu."^^ 

Altıncı olarak General Sherrill'in, 1936 yılında basılan eserinde 
ATATÜRK tarafından başkentin Ankara'ya taşınması konusunda önemli bir 
tarihi bilgi bulunmaktadır: 

"Bir gün kendisi ile biyografisi hakkında yapmış olduğum uzun 
mülakatların birinde, niçin VVashington'un misaline uyarak idare merkezini 
yurdunun içlerine nakletmiş olduğunu sordum. 

Bir ucu kırmızı, diğer ucu mavi olan bir boyalı kalem alarak cevap 
verdi: 

-Bunun sebebini, Yıldız Köşkü'nde Sultan ile yapmış olduğum son 
mülakatı tasvir eden bir kroki ile izah edeceğim. 

Odaya girdiğim zaman Sultan orada, bir masanın etrafında oturmakta 
idi. (Odanın süratle çizmiş olduğu planı üzerinde mevki işaret etti); Ben 
burada ('ben' kelimesini mavi kalemle yazdı.) onun karşısında idim. 

Şurada bir pencere bulunuyordu. (Türkçe 'pencere' kelimesinin birinci 
harfi olan P'yi majüskül olarak yazdı) ve Sultan benimle konuşurken 
mütemadiyen o tarafa doğru bakmakta idi. Acaba nereye bakıyordu 
dersiniz? 

(Süratle birkaç mavi gemi çizdi) Sultan, Boğaz'da Yıldız Köşkü'ne 
karşı demir atmış bulunan Müttefik devletler donanmasına bakmakta idi. 

"Bu resim size, İstanbul'da yerleşmiş bulunan herhangi bir Türk 
Hükümetinin yabancı devletlerin Boğazlar üzerindeki bahri kontrolü ile ne 
derece meşgul bulunduğunu ve idare merkezimizi bu devletlerin bahri ve 
askerî kontrolünden masun bir yere, yurdumuzun içerilerine nakletmenin ne 
kadar lüzumlu olduğunu izah eder."^ 

ATATÜRK, General SherriH'e Dünya Savaşı'nda Çanakkale 
Cephesi'ndeki Anafartalar Muharebeleri'ni ve Türk istiklal Savaşı'ndaki 
muharebeleri anlatırken renkli kalemle krokiler çizmiştir. 

Sherrill, bu krokilerle ilgili olarak şunları yazmıştır: 

"(...) Gazi, bana bu muharebenin hikâyesini, zamanın en mükemmel 
yapısı olan köşklerinin kütüphanesinde anlatmışlardı. İkisini bu kitaba 

Sherrill; Üç Adam: Kemal Atatürk, Roosevelt, Mussolini, s.26. 
''age.;s.153-154. 
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koyduğum krokileri çizmek için, zaman zaman hikâyeye ara veriyorlardı. 
(Krokilerde kırmızı renk Türkler, mavi renk Yunanlar için kullanılıyordu). 
Hikâyeyi anlatırken olaylara isabetli teşhisler koyuyor ve bunları zaman 
zaman esprilerle süslüyordu. Bu arada askerî ve siyasi liderlerin bazılarının 
karakteristik yönlerini belirtirken güzel ve zengin menkıbeler anlatıyordu. 

İşte, bu biyografya için Gazi ile yaptığım mülakatların en değerlileri, 
mutlaka bu savaş hikâyeleri idi. Görüşmelerimizin hiçbirisi iki saatten az 
olmamış ve en uzunu da üç saat yirmi dakika sürmüştü. Görüşmelerimiz 
esnasında, zaman zaman küçük fincanlarla Türk kahvesi getirilir, fasılalarla 
da limonata bardakları çeşniyi değiştirirdi. Böyle uzun görüşmelerde çok 
sigara içilmesi âdettir. Hâlbuki Mustafa Kemal çok sigara içmiyordu. Onun 
anlatma kabiliyeti, kuvvetli tarihçilerden pek azında bulunabilecek bir 
meziyetti. "^^ 

Sherrill'in anlatımına göre bu krokiler altı tanedir; fakat, ATATÜRK'ün 
İstanbul'da Sultan'la yaptığı son görüşmeyi anlatan kroki ve muharebe 
alanlarında kendisinin ve karşı tarafın askerî taktiklerini anlatan dört kroki 
dâhil eserde beş kroki yer almıştır. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve bölgedeki 
Rum faaliyetlerini gösteren kroki maalesef esere konmamıştır. 

Bu krokiler, Türk askerî tarihçiliği açısından çok kıymetli birer belge 
olmanın ötesinde; Türk İstiklal Harbi'nin öğretiminde söz konusu 
muharebelerin anlatımı çabalarında Başkomutan'ın kendi kaleminden 
muhteşem bir katkıdır. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ebedi Başkomutanı ATATÜRK tarafından 
çizilen bu tarihî krokilerin her kademedeki ders kitabında hak ettikleri yerlerini 
alacaklarına inanıyorum. 

1934 yılında İngilizce ve Fransızca 1935 yılında da Türkçe olarak 
basılan bu önemli eserdeki kahraman hakkında son sözü yazarın kendisine 
bırakmak en adil davranış olarak kabul edilmelidir. 

General Sherrill, kahramanı için şöyle yazmıştır: 

"Kemal, tamamıyla alâkadar olmayı bilen bir insandır. 

Filhakika, fikirlerine iştirak etmediğiniz zaman, bu ayrılığınızın yalnız 
sebeplerini sormuyor; aynı zamanda o sebeplerin esaslarını da araştırıyor. 
Sizi, kendisinden başka türlü düşündüren şeyi öğrenmek istiyor. 

' Sherrill; Gazi Mustafa Kemal, s. 130. 
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Şimdiye kadar ondan daha doğru düşünen bir insan ile 
konuşmadım."^^ 

75 yıl sonra bir Türk akademisyen olarak General Charles H. SherriN'e 
devletimizin kurucusu ATATÜRK'Ü dünyaya tanıtma çabaları ve bizzat 
ATATÜRK tarafından çizilen bu harp krokilerini bu muhteşem eserine 
koyduğu için şükranlarımı sunarım. 

Milletimize, Cumhuriyet'imize ve Ordularımıza esenlikler, ebedî 
zaferler dilerim. 

Sherrill; Üç Adam: Kemal Atatürk, Roosevelt, Mussolini, s.35-36. 
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ATATÜRK TARAFINDAN 
GENERAL CHARLES H. SHERRİLL İÇİN 

ÇİZİLEN TARİHÎ KROKİLER 
1932 

Kroki 1: Arıburnu ve Suvla Koyu Harekâtı 

Kroki 2: Sultan'la Son Görüşme 

Kroki 3: Sakarya Savaşı İlk Evre 
Kırmızı işaretli Türkler Ankara'ya doğru çekilmek suretiyle cephelerini 
daraltmak ve bu suretle kuvvetlenmek istemişlerdir. 

Kroki 4: Sakarya Savaşı İkinci Evre 
Krokide Yunanlar mavi, Türkler kırmızı çizilmiştir. Yunanlar Türklerin Ankara 
ile irtibatını kesmek için sol cenahı çevirmek istemektedir. Mustafa Kemal 
kuvvetlerini sağ cenahta toplayarak Yunan ordusunu ezmiş ve Sakarya'nın 
gerisine çekilmeye mecbur etmiştir. 

Kroki 5: Dumlupmar Savaşı 
Türkler (kırmızı) Yunanların (mavi) üç fırkasını ezdikten sonra düşmanın 
İzmir yönüne kaçmasını önlemek için çevirme harekâtı yapmışlardır. 
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Kroki 1 : Arıburnu ve Suvla Koyu Hareltâtı 
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Kroki 2: Sultan'la Son Görüşme 
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Kroki 3: Sakarya Savaşı İlk Evre 
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Kroki 4: Sakarya Savaşı İkinci Evre 
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Kroki 5: Dumiupınar Savaşı 
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Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesine, 
Türk Tarih Kurumu Kütüphanesine ve 
Kara Harp Okulu Kütüphanesine 
şükranlarımı sunarım. 



Kemal, tamamıyla alâkadar olmayı bilen bir insandır. 

Fikirlerine iştirak etmediğiniz zaman, bu ayrılığınızıni 

yalnız sebeplerini sormuyor; aynı zamanda o 

sebeplerin esaslarını da araştırıyor. 

Sizi, kendisinden başka türlü düşündüren şeyi i 

öğrenmek istiyor. ! 

Şimdiye kadar ondan daha doğru düşünen bir 

insan ile konuşmadım. 




