
ZEYTİNDAĞI

Falih Rıfkı Atay



Zeytindağı
Falih Rıfkı Atay

Genel Yayın Yönetmeni: S. Dursun Çimen
Sayfa Tasarımı: 
Kapak Tasarımı: Yunus Karaaslan

Basım: 2019

Kültür Bakanlığı Yayıncılık Sertifikası No: 1206-34-004355

Baskı-Cilt : Kayhan Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
Davutpaşa Cad. Güven san. Sit. C Blok No:244 Topkapı/İstanbul
Tel: 0 212 612 31 85 Sertifika No: 12156

GENEL DAĞITIM
ARTI YAYIN DAĞITIM
Alemdar Mah. Çatalçeşme Sok. Çatalçeşme Han
No: 25/2 34110 Cağaloğlu-İstanbul
Tel: (0212) 514 57 87 • Faks: (0212) 512 09 14
muharrem@artidagitim.com.tr
satis@artidagitim.com.tr
www.artidagitim.com.tr

POZİTİF YAYINLARI
Alemdar Mah. Çatalçeşme Sok. Çatalçeşme Han
No: 25/2 34110 Cağaloğlu-İstanbul
Tel: (0212) 514 57 87 • Faks: (0212) 512 09 14
Tel: (0212) 512 48 84 • Fax: (0212) 512 09 14
www.pozitifkitap.com



ZEYTİNDAĞI

Falih Rıfkı Atay



Falih Rıfkı Atay (1894-1971)
Ata türk üze ri ne ça lış ma la rıy la ta nın mış ga ze te ci, ya zar Fa lih Rıf-

kı Atay 1894’te İs tan bul’da doğ muş tur. Öğ re ni mi ni İs tan bul Ede bi-
yat Fa kül te si’nde yap tı. 1908 dev ri min den son ra “Ta nin” ga ze te sin de 
ga ze te ci li ğe baş la dı. Bir yan dan ga ze te le re, der gi le re ya zı lar ya zı yor, 
bir yan dan da Ba bı âli Mek tu bi Ka le mi’ne de vam edi yor du (1913). 
Bir sü re son ra, ora dan Da hi li ye Hu si si Ka le mi’ne kâ tip ola rak geç ti.

Fa lih Rıf kı Atay Bi rin ci Dün ya Sa va şı’na ye dek su bay ola rak ka tıl-
dı. Bir sü re son ra 4. or du ko mu ta nı Ce mal Pa şa’nın emir su ba yı ola-
rak, Ku düs’te ve Su ri ye’de bu lun du. Bu ara da, res mi gö rev le bir ta kım 
Av ru pa yol cu luk la rı na da ka tıl dı. Sa vaş so na erin ce, Bah ri ye Hu su si 
Ka lem Mü dür mu avin li ği ne atan dı. O sı ra lar da iki ar ka da şıy la bir-
lik te “Ak şam” ga ze te si ni kur du (1918). Dev rim aley hin de bu lu nan-
lar la çe tin bir sa va şa gi ri şen Atay, 1922 yı lın da Bo lu’dan mil let ve ki li 
se çil di, 1950’ye ka dar mil let ve ki li kal dı. Bu ara da, “Ha ki mi yet-i Mil-
li ye”, “Mil li yet”, “Ulus” ga ze te le ri nin de baş ya zar lı ğı nı yap tı. 1950’de 
si ya si ha yat tan çe ki le rek ken di ni büs bü tün ga ze te ci li ğe ada dı. Kı sa 
bir sü re “Cum hu ri yet” ga ze te si ne haf ta lık soh bet ler yaz dık tan son ra, 
bir ar ka da şıy la bir lik te “Dün ya” ga ze te si ni kur du.

Baş lı ca Eser le ri: Zey tin da ğı (1932), Ata türk’ün Ba na An lat tık la rı 
(1955), Ba ba nız Ata türk (1955), Çan ka ya (1961), Kur tu luş (1966), 
Ata türk çü lük Ne dir? (1966), Ata türk Ne İdi? (1968), Bay rak (1970).
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ÖL BERG

İstanbul,1Haziran1956

Acababuna“HacılarHanı”diyebilirmiyiz?Zeytindağı
üstündevegenişbirçamlığınortasındaidi.Banyoluoda

larınabakarsanızbirAlmanoteline,kiliseliparçasınayaklaşır
sanızbirmanastıra,başörtülüvehastalarındanhabergötürür
gibidolaşanşivesterleriilebirkliniğedebenzer.BirinciDünya
HarbindeDördüncüOrdukarargâhıidi.

Şimdi,YahudiKudüs’ünköşesinden, tâuzakta,büsbütün
ormanlaşan tepedekibeyazhayaletini seyrediyorum.Şehrin
Arapbölgesinde.Aramızdabirbiriilekanlıbıçaklıikidevletin
yasakçılarıvar.Kırkyılönceorada,tunçbirtepsiüstünetokma
ğınıvurarakbiziöğleveakşamyemeklerineçağıran,aramızda
“Davulcu”diyeandığımızsolgunyüzlüşivesteri,eğergidebil
sem,hemenkarşımdabulmamakbana imkânsızgibigeliyor.
Hâtıralar,gençlikhâtıralarım!Sankiorayakapanıpkalmışlar
dakapıyıaçıncaneşelimektepçocuklarıgibibirerbirerdışarı
fırlayacaklar,boynumasarılacaklar!

İşteCafer...İttihatveTerâkkiUmumîMerkezi’ndentanıyor
dum.PekefendibirRumelidelikanlısı idi.Karargâhkadrosu
yeniyiçekemez.İlkkarşılaştıklarınızda:

—Budaneredençıktı?gibibiryadırgamabakışıhisseder
siniz.GurbetçocuğuCafer,kumandanıancakertesigüngöre
bileceğimden,banabiryatakbulmuş,yemekyedirmiş, sonra



İstanbulhavadisleri sormuştu. İttihatveTerâkkiMerkezi’nde
Talât,NâzımveBahaettinŞakirgibiliderlerinadamıolduğunu
bilmekleberaber,neyaptığındanhaberimyoktu.Buradadarüt
besizgibibirşeydi.Şifrekalemindekumandanınhususîyazış
malarınabakanlardanbiriolmalıidi.Cafer’idahasonra,İngiliz
donanmasıİstanbulsularınagirdiğizaman,“Akşam”gazetesin
dekipenceremdenyumruğunusıkıp:

—Gösteririzsana!dediğisabahtandahatırlıyorum.Fakat
şimdigitsem,onualaturkakahvecezvesininbaşında,göğsünün
düğmeleriçözük,Rumelişivesiyledostlarınabirhikâyeanlatır
kenbulmakhissi,beniiçimdenitiyor.ZavallıneferimMehmet!
Arkadaşlarımatgezisineçıktıklarızaman,benZeytindağı’nın
bayırlarındasilâhatmayagiderdim.Ganimetbirİngilizfilintam
vardı.Ebedi, sorulmazvesöylenmezbirkader sırrınınmah
kûmugibi,yüzühiçoynamayan,durduğuyerdekendindenyıl
larcauzaklaragidenveçağrıldığındapekyavaşkendinedönen
Mehmet’in,nişanıvurduğumzamankihafifgülümsemesiniunu
tamıyorum.Gidebilsem,“Mehmet!..”diyeseslensem,şüphesiz,
kırkyılıntâderinlerdekiköşesindenfırlayıpgelecekti.

Yıllariplerikopanperdelergibi,böylebirbiriardıncainmişti.
Sankibirrüyadanayrılmıştıkveşimdiuyanmıştık.

Ölberg,Zeytindağı’nınAlmancası!CebelizzeytûnArapçası,
Zeytindağısadecekitabımınadı.

BirTürkKudüs’üyoktu.BirArapKudüs’üvarmıydı?Hayır.
NeKatolik,neOrtodoks,nedeYahudiKudüs’ü!KudüsHaçlı
alemli,Davudmühürlüsancaklaraltındagözegörünmezordu
larınsessizcealıpverdikleribiryer.Budefaoşehrinbuyaka
sındaSüleyman’ınolduğukadarYahudiolanKudüs’ügörüyorum.

Dönüşümdehâtıralarımlaokadarhasretliidimki,Zeytinda
ğı’nıbirdahaokumakistedim.Kitapçılardapekazalmış.Yeni
denbastırmakfikribundandoğdu.
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ÖNSÖZ

BüyükHarbin sonaylarında“AteşveGüneş”iyazmıştım.
CemalPaşaŞam’danİstanbul’agelmiş,artıkyalnızBah

riyeNazırıidi.Kendisinigördümveyayınlanmasınıuygunbulup
bulmadığınıanlamakistedim.

“AteşveGüneş”çölordusununkahramanlıkveıstıraphikâye
lerindenibaretti.Nazırımbirgünsonramüsveddelerigeriverdi.

—Bastırmasanıziyiolur,dedi.

“AteşveGüneş”debirkaçsubayveneferdenbaşkahiçkim
seninismiyoktu.EskiDördüncüOrduKumandanınındörtyıl
yanındaçalışanbiryazardanbeklediği,belkibudeğildi.Okita
bımdakendiniaramıştı.

BüyükHarbdeSuriyeidaresi içinhiçbirsatıryazıyazma
mıştım,çünküyalnızbeğendiğimşeylerdenbahsetmeklâzımdı.

Mütarekedeise,yalnızbeğenmediğimşeyleriyazabileceğim
için,Suriyehâtıralarınıyinebiryanabıraktım.

Bugünherikisinidesöylemekmümkünolduğundan,“Zey
tindağı”nıbastırıyorum.

Biz,şimdikırkınayaklaşanlar,Osmanlıİmparatorluğunun
songençleriyiz.1914’deüç,beş,yediyaşındabulunançocuk
lar,bugünyeniTürkiye’ningençleriolmuşlardırvehatırlarında
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Zeytindağı

İmparatorluktanhiçbirizkalmamıştı.İşteonlara,saltanatın,Suri
ye’de,FilistinveHicaz’dakisonyıllarınıanlatmakistiyorum.

BizdenBelgrad’ıaldıkları zaman,düşmandelegeleriNiş
kasabasınıdaistemişlerdi.Osmanlıdelegesiayağakalkarak:

—Nehacet,dedi,İstanbul’udasizeverelim.

BabalarımıziçinNiş,İstanbul’aokadaryakındı.

BizeğerVardar’ı,Trablus’u,Girid’iveMedine’yibırakır
sak,Türkmilletiyaşıyamazsanıyorduk.

ÇocuklarımızınAvrupasıMarmaraveMeriç’tebitiyor.

Batışvekurtuluşgibi,birmilletin tarihinde ikisi tekyüz
yıliçinepekazdefasığmışolanveyalnızbirimillîtarihinbir
büyükfaslıolanikihâdiseyidört,beşyıliçindegörüpgeçirmiş,
enbüyükacıyıveenbüyükmillîsevincitatmışolanlarınhikâ
yeleriokunmağadeğer.

v v v

Zeytindağı’nıkumandanımakarşısaygısızlıkeseridiyegöste
renlerolmuştur.Onlar,birkumandanınyanındadörtyılçalışan
bir subay tarafından,böylebirhareketi kimbilirnasılmuha
kemeetmişlerdir?

Zeytindağı için sonradanbir tenkidyazanHüseyinCahit,
diyorki:“BueseriCemalPaşaaleyhindetelâkkiedenlerFalih
Rıfkı’yıseciyesizlikleithamediyorlardı.Ovakitbundanhayret
veteessürduymuştum.Şimdibirkeredahagörüyorumki,oku
duğunuanlamaknezormuşvebuzorluğubilebileninsanlarne
kadarazmış.FalihRıfkı,CemalPaşa’yısunî,cansızuydurmabir
kalıpgibimedihvetasviretmiyor.Onuzaaflarıvemeziyetleriile
gerçektenbirinsangibikarşımızdacanlandırıyor.Herhaldebu
canlanış,eskiDördüncüOrduKumandanıiçinçokşereflidir.”


