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“Bütün maddi, manevi varlığında bir 
göçüş hali seziyorduk. Atatürk, sonsuz 
ölüm ülkesinin eşiğinde idi. Onun bir 

dönülmez yolda bizden uzaklaştığını yana 
yakıla anlıyorduk.” 
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Onu özlüyorum...

Aslında onu hiç görmedim.
Yüz yüze gelmedim.

Ama onu tanıyorum.

Sesini cızırtılı bantlardan dinledim.
Hep siyah beyaz filmlerde gördüm yüzünü.
Çelik bakışlarını şiirlerde okudum.

Onu yaşıyorum.
Özlü sözlerini okudum köşe başlarında
Adını her sabah okul sıralarında andım. 

Şimdi yıllar sonra
Onunla son yolculuğa çıkıyorum
Bir kez daha...
Onun geçtiği yollardan geçiyorum.
Yollarda bıraktığı anıların izini sürüyorum. 
Çektiği acıları ruhumda taşıyorum. 

Onu arıyorum.
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Yirminci yıla doğru...

Sarı Zeybek’in televizyon kaydından unutamadığım bir hatıra var:
Değerli sanatçı Ecder Akışık’tan (Mehmet Atay’la birlikte) belgesel-

deki alıntıları seslendirmesini rica etmiştik.
O da memnuniyetle kabul etmişti.
Metni okuduktan sonra beni tebrik etmiş, her zamanki titizliğiyle 

okuyacağı bölümleri dikkatle incelemiş ve seslendirme stüdyosuna gir-
mişti.

Ancak metnin sonlarına doğru, Atatürk’ün vefatını izleyen dakikalara 
dair tanıklıkları seslendirirken boğazı düğümlendi, sesi titredi. Su isteme 
gerekçesiyle ara verdi. 

Onu bir süre stüdyoda duygularıyla baş başa bıraktık.
O bölümü izleyenler, Ecder Akışık’ın hüzünle titreyen sesini işitebilir.

Sarı Zeybek’in izleyicide nasıl bir karşılık bulacağına dair ilk ipucuydu 
bu…

Nitekim belgesel, 1993’ün o 10 Kasım gecesinden itibaren her izle-
yende benzer duygulara yol açtı.

İlk yayınlandığında ilkokul çağında olanların, şimdi ilkokul çağında 
çocukları var. Arada yanıma gelip, “Belgeselinizi okulda gözyaşlarıyla izle-
miştim, şimdi çocuğuma izletiyorum,” diyorlar.

Sarı Zeybek, yayınlandıktan 20 yıl sonra, ikinci kuşakla buluşuyor.
Bir belgeselci için daha büyük mutluluk olabilir mi?
Belgeselden bir yaş küçük olan kitap, ondan biraz daha geniştir. Ek 

bilgilerle takviye edilmiş, belgesele sığmayan tanıklıklara yer verilmiştir.
Benim hayatımda çok önemli yeri olan “ilk kitap”ımın yeni baskısını 

şimdi Can Yayınları, belgeselin DVD’si ile birlikte sunuyor sizlere…
Hem de Yapı Kredi arşivinde, Necmettin Özçelik koleksiyonunda yer 

alan çok özel pozlar ve Muhammet Yüksel’in ortaya çıkardığı 10 Kasım 
gününe ait yeni fotoğraflar eşliğinde…
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Sarı Zeybek’e arşivini açanlara özellikle teşekkür ediyorum.
Kitap, geçen 20 yıl içinde Çinceden Makedoncaya kadar değişik dün-

ya dillerine çevrildi. 
Türkiye’de de onu, yazıldığından hayli farklı bir konjonktürde ye

ni(den) okuyacak olanlarda, bambaşka duygular uyandıracağını ve Ata
türk’ü yüreklere daha da yaklaştıracağını umuyorum.

Kitabın bu yeni baskısını, 2010 yılında yitirdiğimiz değerli sanatçı, 
sevgili ağabeyimiz Ecder Akışık’a ithaf etmek istiyorum.

Sarı Zeybek, biraz da onun sesiydi.
Ölümsüz şimdi…

CAN DÜNDAR
Eylül 2012
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Onuncu yıla önsöz

İnanması güç:
Sarı Zeybek yazılalı on yıl olmuş.
Kitabı bitirdiğim günü dün gibi anımsıyorum oysa...
1994 güzüydü.
Gece, eşim Dilek’le eğlenceli bir yere davetliydik. Hiç gidecek halde 

değildim. “Kitap yazarının kahramanla özdeşleşmesi” türünden bir du-
rum yaşıyordum herhalde içdünyamda...

Kahramanım ölmüştü. Had safhada mutsuzdum.
Bu, birkaç gün böyle sürdü.
Sonunda Dilek, kitabı okuyunca anladı halimin nedenini...
Durulma sırası ona geçti.
O günden sonra on yıl boyunca nereye gittiysem konuştuğum insan-

lar, Sarı Zeybek’le nasıl ağladıklarını anlattılar bana... Adeta gözyaşlarıyla 
teşekkür ederek...

Kitap çıkmadan önce, 10 Kasım 1993’te belgeseli yayınlanmış ve o 
gece Show TV’nin santrali kilitlenmişti. Kanalın o zamanki sahibi Erol 
Aksoy, “Ne oluyor?” diye aradığında karşısına çıkan santral görevlisinin de 
ağlamakta olduğunu anlatmıştı bana...

O günden sonra neredeyse her 10 Kasım’da yayınlandı Sarı Zeybek...
Video kasedi, seslendirilmiş CD’si, müzik kasedi çıktı.
Kitabı ve kasedi, gazetelerce promosyon olarak dağıtıldı, milyonlarca 

kişiye ulaştı.
Kitap, 20 baskı yaptı, promosyonlarla birlikte bir milyondan fazla 

okura ulaştı.
Belgesel, Millî Eğitim’in tavsiyesiyle okullara, Genelkurmay’ın tali-

matıyla kışlalara girdi.
(Hadi itiraf edeyim: 1995’te askere gittiğimde “talimatla” Sarı Zeybek 

izlettirilen erat arasında ben de vardım ve o durumda olmaktan biraz 
utanmıştım.)

Sonraları belgesel, Anıtkabir’de ziyaretçilere izletilir oldu.
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İstanbul’da bir tiyatro grubu tarafından sahneye konuldu.
Bir moda defilesine, bir rakı markasına adını verdi.
Tıp fakültelerinde –çoğuna benim de katıldığım– “Atatürk’ün Hasta-

lığı” konulu konferanslara öncülük etti.
Fahir Atakoğlu’nun belgesel için yaptığı harikulade müziğin ezgisi, 

Sezen Aksu’nun unutulmaz şarkısına dönüştü.
Ve kitap, 2004’te benim için “başka bir ilk”e zemin hazırladı.
Yabancı bir dile çevrilen ilk kitabım oldu.
Tayvan’da bir üniversitede okutulmak üzere çevrilen kitap, daha son-

ra Çinceye tercüme edildi. Ardından Uygur Türkleri için Uygurca basımı 
yapıldı. İngilizce baskı hazırlığına girişildi.

Niyeydi ki bunca ilginin nedeni?
Benim cevabım, aynı zamanda kitapla ilgili olarak övündüğüm en 

önemli unsura dayanıyor:
Bu kitapta Atatürk’ün insan yanı öne çıktı.
“Son düşman”ı ölüme karşı verdiği savaş, onu biraz daha ve çok içten 

duygularla yaklaştırdı insanlara...
Ecele karşı dizini yere vura vura zeybek oynaması, evrensel bir dire-

niş göstergesiydi; Çin’de de sevilmesi ondandı.
80’lerin “Gardırop Atatürkçüleri” tarafından halkından uzaklaştırılan 

lider, son dönemde, resmî takvimlerde bile çocuksu bir neşeyle salıncağa 
binerken bir sofrada gülerken hatırlatılmaya başlandı.

Yasayla koruma altına alınan adam, duyguların koruması altına girdi.
Sevindik buna... Yasalar bugünden yarına değişebilirdi çünkü...
Duygular öyle mi ya!..

Bugün kitabı yeniden yazacak olsam, son on yılda öğrendiğim kimi 
bilgileri eklemek isterdim:

Mesela ölüm nedenine ilişkin, tıp çevrelerinde çıkan tartışmayı nok-
talayan Köşk belgelerini...

Mesela İnönü’yle tartışmalarının detaylarını...
Mesela o can çekişirken alevlenen koltuk kavgasının taraflarını...
Ama kitabın orijinal haline dokunmak istemedim.
Sadece, kitapta da çok emeği olan Ülkem Özge Sevgilier’in değişik 

arşivlerden derlediği fotoğraflarla zenginleştirdim.
Bu baskısıyla, Sarı Zeybek, yazılışından on yıl sonra yeniden buluşu-

yor okuruyla...
Ne mutlu bana...

CAN DÜNDAR
Ekim 2004, Ankara
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Sarı Zeybek, bir fikir olarak 1980’lerin sonunda Savarona’da doğdu. 
Bu güzelim yat, Atatürk öldükten sonra bir yangın atlatmış ve sonra ka-
derine terk edilmişti. Yıllar yılı devlet, Atatürk’ün yatına bakmak için 
ödenek ayıramamış, sonunda bir işadamı yatın restorasyonuna turistik 
amaçla talip olmuştu.

Savarona’yı o harap haliyle gezerken içim sızladı. Bakım sonrası, için-
de bir tarihin kol gezdiği kamaralarında Arap şeyhlerinin âlem düzenleye-
ceğini düşündüğümde üzüntüm bir kat daha arttı.

Savarona’nın öyküsünün ayrıntılarına girdikçe orada yepyeni bir Ata
türk’le karşılaştım. Bize pek anlatmadıkları, öğretmedikleri bir Ata türk’tü 
bu... Okulda anlatılanlar kadar güçlü ve heybetli değildi belki ama sıcak 
ve yakındı. Hasta yatağında doktorlara küçük yalanlar söyleyecek kadar 
muzip, korumalarını atlatıp saraydan kaçarak sahil meyhanelerinde ho-
ron tepecek kadar yalnız, hayatını ortaya koyup yurt gezisine çıkacak 
kadar gözüpek, ölüm döşeğinde nutuk dikte ettirecek kadar güçlü, An
kara’ya, başkentine gidemeyince ağlayacak kadar insandı.

Bizim gibiydi.
Ama araştırmayı derinleştirdikçe fark ettim ki, “o Atatürk”e ilişkin ne 

varsa adeta üstü örtülmüştü. Ortalık hamaset yüklü klişe yayınlardan ge-
çilmezken onun insancıl yönlerini anlatan kitapların son baskı tarihi ne-
redeyse benim doğumumdan önceydi. Ölümü üzerine ciddi bir tıbbi 
araştırma yok gibiydi. 

Müzelerde, 1930’ları yaşamış yaşlı kuşak emekli olduktan sonra, ona 
ait bilgiler de adeta yok olmuş, genç kuşak müzecilere sadece rivayetler 
ve hatıralar kalmıştı. Çocukluğumuza, gençliğimize, hayatımıza damgası-
nı vuran adamla adeta hiç tanışmamış gibiydik.

Kütüphaneye girince ona ilişkin renkli ayrıntılar birer ikişer döküldü 
tozlu ciltlerin satır aralarından... Onun hastalığının belirtilerini saklamak 
için makyaj yapıp gittiği son balodan, kâbus gecelerinde gördüğü ilginç 
rüyalara, Paris’ten gönderilen golf çorapları ve boyunbağından, yakın çev-

Önsöz
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resinin ona aşk derecesinde bağlılığına kadar yüzlerce ipucu çıkıverdi eski 
baskı hatıralardan...

Okudukça ona ait eski bilgilerimin daha bir yerine oturduğunu, biraz 
daha ete kemiğe büründüğünü hissettim.

Ve bu hisleri başkalarıyla da paylaşmak istedim.
Bu kitapta yaptığım; yıllar önce basılıp birer tarih parçası olmuş o 

eski anıları, tutanakları, günlükleri bir araya getirmekten ibarettir...
Bu küçük parçalarla örülen mozaiğin tümüne baktığınızda ortaya çı-

kan Atatürk’ü, sizin de benim kadar seveceğinizden eminim.
Sarı Zeybek’in hazırlığı sırasında bana destek olan bir dizi insana şük-

ran borcum var.
Öncelikle belgeseli izleyip faksla, mektupla, telefonla kutlayan, öven, 

omuz veren dostlara sonsuz teşekkür ediyorum.
Savarona yatının, Yalova Terminali’nin ve Dolmabahçe Sarayı’nın 

yetkilileri, araştırma aşamasında yardımlarını esirgemediler. Meclis Kü
tüphanesi’nin değerli şefi Ali Rıza Cihan sabrıyla, Hakan Velidedeoğlu da 
titizliğiyle çalışmaya destek oldu.

Nazan (Gezer) her başımız sıkıştığında yardıma koştu.
Kitaptaki bazı fotoğraf ve bilgileri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekrete-

ri Hasan Rıza Soyak’ın oğlu Enver Soyak ile Salih Bozok’un oğlu Muzaf-
fer Bozok’tan aldım. Çoğu ise artık bir “arşiv uzmanı”na dönüşen Bülent’in 
(Özkam) yardımlarıyla bulundu. Özge (Sevgilier), başından sonuna çalış-
manın temel direği oldu. Büyük bir özveriyle bu zorlu işin altından başa-
rıyla kalktı.

Mehmet Ali Birand’ın her aşamada büyük yardım ve desteğini gör-
düm.

Son olarak eşim Dilek’e teşekkür borçluyum. Başta beni cesaretlen-
dirdiği, metnimi gözyaşlarıyla onayladığı, uykusuz uzun gecelere göğüs 
gerdiği için...

Sabrı ve sevgisi için...

CAN DÜNDAR
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11 Kasım 1923

Ölümle ilk randevu



1920’li yıllar...

24
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Hastaydı. Üstelik, hastalığı Cumhuriyet’le yaşıttı. İlk belirtiler 
15 yıl öncesinden başlamıştı. Cumhurbaşkanı seçilmesinden he-
men on gün sonra gelmişti ilk kriz. 11 Kasım 1923 günü eşi Lati-
fe Hanım’la birlikte Çankaya’da öğle yemeğindeydiler. Sofra ba-
şında birden eli kalbine gitmiş ve sol kolunun dirseğinden göğsü-
ne vuran şiddetli bir sancıyla kıvranmıştı. Neyse ki sofrada, o 
günlerde ağır bir zatürree geçirmekte olan Latife Hanım’ı tedavi 
için Köşk’e gelen Doktor Refik Saydam vardı. Saydam, hemen 
Latife Hanım için yanında getirdiği kalbi kuvvetlendirici ilaçları 
hazırladı. Ata’ya derhal bir morfin iğnesi yaptı ve yatışmasını sağ-
ladı. Ağrı tam 20 dakika sürmüş, Ata’ya epey ter döktürüp hayli 
sıkıntı vermişti.

Ama bitmedi.
İki gün sonra yine bir öğle yemeğinin ardından Köşk’ün bah-

çesinde gezinirken aynı ağrı yeniden yüklendi. Aniden rengi sa-
rardı ve ter bastı. Yanındakiler telaşlanınca yakın bir kayanın üze-
rine çöktü ve, “Çocuklar, bana bir fenalık geldi,” dedi. Bu kez san-
cı daha hafifti ve daha kısa sürdü. Yaverler koşuştururken Ata 
doğruldu ve, “Merak etmeyin, geçti, bir şeyim kalmadı,” dedi.

Ancak üst üste gelen bu iki kriz, Köşk’tekileri endişelendir-
meye yetmişti. Derhal İstanbul’dan kalp mütehassısı Neşet Ömer 
(İrdelp) Bey çağrıldı. Neşet Ömer Bey, Ata’yı ilk muayenesinde 
kalbinin çok çalışmaktan yorgun düştüğünü saptadı. Alkol, tütün 
ve kahveyi azaltmasını ve bir süre dinlenmesini tavsiye etti. Hava 
değişimi için Akdeniz sahillerinde bir tatil önerdi.

Neşet Ömer Bey, İstanbul’a dönerken Ata’nın hasta olduğu 
haberi de bir anda virüs gibi yayılmıştı. Muhalif İkdam gazetesi, 
hemen söylentileri haber yapmış ve hükümetten açıklama iste-
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mişti. Beklenen açıklamayı 17 Kasım günü, Haydarpaşa’ya inen 
Doktor Neşet Ömer Bey yaptı:

“Gazi Paşa, fazla mesaiden dolayı biraz yorgunluk belirtileri 
göstermişlerdir; ancak kısa bir istirahatten sonra sağlık durumları 
normale dönmüştür.”

Kamuoyu bu açıklamayla rahatladı. Ama onu yakından tanı-
yanlar tatmin olmadı. Çünkü kalbin dinlenmesi için kesin istira-
hat ve perhiz gerekiyordu. Oysa Ata’ya bunları yaptırmak, her 
babayiğidin harcı değildi. Doktorlar, söz geçiremeyeceklerini an-
layınca bu işi, Latife Hanım’a havale ettiler. Latife Hanım, Köşk’ 
ün hizmetçilerine kesin talimat vererek kahve servisine ambargo 
koydu. Sigarayı ise 10’la sınırladı. Gazi’nin tabakasına her sabah 
on sigara koyuyor ve bununla yetinmesini rica ediyordu. Fakat o, 
ne yapıp etmiş, muzip bir çocuk gibi Köşk’teki hizmetçilerden 
birini kandırıp kendisi için yaptırılan özel sigaralardan yüzlük bir-
kaç paket getirterek, “zula”lamıştı. “Zula”sı, her öğleden sonra dü-
zenli olarak gittiği İstasyon’daki özel kalem binasının üst katında-
ki çalışma odasındaydı. Sigaraları oradaki masanın çekmecesinde 
saklıyordu.

Ama bir gün, “zula”dan tabakaya aktarma yaparken Cumhur-
başkanlığı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak’a yakalandı.

Hasan Rıza Soyak (Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri)

“Salona girdiğim zaman bu paketlerden biri, açık olarak masa-
nın üzerinde duruyordu. Beni görünce paketi orada unuttuğunun 
farkına varmış, utanır gibi olmuştu. Paketi telaşla aldı, çekmeceye 
koyup bana tebessüm etti ve, ‘Misafirlere veririm, diye getirmiş-
tim de,’ dedi. Anladım ki, bu konuda da hem doktorların tavsiye-
leri hem de eşinin titiz önlemleri boşa gitmişti. O, bir yolunu bul-
muş, yine istediği kadar sigara ve kahve içmeye devam etmişti. 
Tabii bu arada devlet işleriyle uğraşmaktan ve Meclis’e devam 
ederek önemli görüşmelerde bulunmaktan da geri kalmıyordu. 
Yani geçirdiği krizden epeyce sarsılmış olmasına rağmen yine eski 
yaşayış tarzına ve faal hayatına dönmüş bulunuyordu.”

Sonunda Ankara’da Mustafa Kemal’e hâkim olunamayacağı 
anlaşılınca yakınları, bir İzmir seyahati tavsiye ettiler. Latife Ha
nım’ın da hava değişimine ihtiyaç duyması üzerine Atatürk bu 
öneriyi kabul etti ve yılın son günü yanına eşini alarak İzmir’in 
yolunu tuttu.



Latife Hanım’ın Göztepe’deki köşkünde 50 günlük bir din-
lenme sonunda Gazi, iyileşmiş olarak Ankara’ya geri döndü. Ve 
yeniden işe koyuldu. Oysa atlatıldı sanılan bu ilk kriz, onun ölüm-
le ilk randevusuydu.

İkincisi, 3,5 yıl sonra geldi.
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