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Son Cüret

Yılmaz Özdil





     Hasan Tahsin’e





“Kuvayı Milliye, namuslu bir insanın 
yastığının altındaki tabancaya benzer, 

namusunu korumak için herhangi bir ümit 
kalmadığı anda, hiç olmazsa 

intihar etmeye yarar.”

Mustafa Kemal
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Önsöz

“Turquoise adındaki Fransız denizaltısı, Çanakkale Savaşı 
sırasında Kilitbahir’de su yüzüne çıkmış, Müstecip onbaşı 
tarafından farkedilerek, top atışıyla kulesinden vurulmuş, 
periskobu parçalanmış, karaya oturmuş, mecburen teslim 
olmuştu.
Müstecip Onbaşı, dünya savaş tarihinde karadan atılan top 
mermisiyle bir denizaltıyı esir alan ilk ve tek kişiydi.
Komutanı ve 28 mürettebatıyla birlikte savaş ganimeti 
olarak ele geçirilen bu denizaltı, Haliç Tersanesi’ne getirilmiş, 
Fransızca ismi silinmiş, “Müstecip Onbaşı” adı verilmişti.
İşte bu manevi değeri çok yüksek olan ganimet denizaltı, 
Fransız devriminin yıldönümü vesilesiyle, jest olarak, 
topraklarımızı işgal eden Fransa’ya törenle geri verildi!
Top mermisi bile atmaya gerek duymamışlardı.
Saray tam teslimdi...”

L

Saray tam teslimdi ama teslim olmayı aklının ucundan bile 
geçirmeyip, vatanın istiklali için seve seve ölmeyi göze alanlar 
da vardı.
Onlar, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarıydı.
Onlar, yurdun dört bir yanında “ya istiklal, ya ölüm” diyerek 
and içmiş Kuvayı Milliyecilerdi.
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Onlar, okuduğunuz kitaba adını veren o “son cüret”le ayağa 
kalktılar ve tarihte benzeri görülmedik, ilklerle dopdolu bir 
destan yazarak muhteşem bir zafer kazandılar.

L

Türkiye’nin en çok okunan yazarı, değerli kardeşim Yılmaz 
Özdil’in, yıllarca emek vererek hazırladığı Son Cüret’i soluk 
soluğa okurken, ilklerle tanışacak, efsaneleşen isimlerin 
daha önce hiç duymadığınız yönlerini bazen şaşkınlık, çoğu 
zaman da hayranlıkla öğreneceksiniz.

L

Son Cüret öylesine farklı ve öylesine akıcı ki, okudukça, 
içinizden “keşke hiç bitmese” diye geçirecek, sayfalarından 
onlarca film konusu çıkabileceğini düşünecek ve “Milli 
Mücadele” şimdiye kadar böylesine etkileyici ve sürükleyici 
bir dille hiç anlatılmamıştı” diyeceksiniz.

     Uğur Dündar
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İnsanın ruhunu daraltan kasvetli bir günün akşamıydı.
Hava kararmıştı.
Yağmur tükürür gibi çiseliyordu.
465 yıl sonra esir düşen İstanbul’un ıslak sokaklarında, 
fetih gururuyla devriye gezen işgal askerlerinin postal 
sesinden başka yankı yoktu.

Şişli’deki üç katlı pembe binanın perdeleri sıkı sıkıya 
kapalıydı.
Gaz lambasının cılız ışığı, odayı hayal meyal aydınlatıyordu.
Altı kişiydiler.
Üzerine harita yayılmış masanın etrafında, ayaktaydılar.

Talihsiz bir kuşağın çocuklarıydılar.
Hayat onları hep mecbur bırakmıştı.
Bıyıkları terlediğinden beri neredeyse bir gün olsun günyüzü 
görmemişlerdi, Çanakkale’den Trablus’a, Yemen’den 
Sina’ya, Balkanlar’dan Kafkaslar’a vuruşmadıkları coğrafya 
kalmamıştı.
Ve neticede, işte bu daracık odaya sıkışmışlardı.

Uzuuun uzun anlattığı haritadan başını kaldırdı.
Adeta nefes bile almayan arkadaşlarına baktı.
Ulusun kader anıydı.
Söylenecek ne varsa söylenmişti.
Söz bitmişti.
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O çelik mavisi gözlerinde belli belirsiz bir keder bulutu 
dolaştı.
“Vakit tamam,” dedi...

“Umutsuz olmayacağız.
Uçurumun kenarındayız.
Bizi canlı canlı mezara atmak istiyorlar.
Son bir cüret belki kurtarabilir.
Anadolu’ya geçiyoruz!”

W

Aynı gün aynı saatlerde, İzmir için için kaynıyordu.
Karabasan çökmek üzereydi.
Sayılı saatler kalmıştı.

Mekteb-i Sultani’nin, bugünkü İzmir Atatürk Lisesi’nin 
edebiyat öğretmeni Mustafa Necati bey, çoban ateşinin ilk 
kıvılcımlarından biriydi.
Direnişin çekirdek kadrosundaydı.
Şifreli telgrafı aldı.
“Vakit tamam,” diye mırıldandı.

Yurtseverlere haber saldı...
“Mektepte buluşalım!”

Gazeteci Hasan Tahsin bey, (Gavur) Mümin bey, 
Süleyman Ferit (Eczacıbaşı) bey, miralay Kazım (Özalp) 
bey, Moralızade Halit bey, Vasıf (Çınar) bey, öğretmenler, 
doktorlar, avukatlar, tüccarlar, Mustafa Necati’nin bizzat 
örgütlediği liman işçileri... Mektepte buluştular.

Milli mücadelenin ilk direniş bildirisi orada yazıldı.

El ilanı şeklinde basıldı.
Daha mürekkebi kurumadan, mektebin öğrencileri  
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tarafından, en başta Konak ve Kordon, bütün İzmir’de 
dağıtıldı.

Şu yazıyordu...
“Ey bedbaht Türk!
Hakkın gasbediliyor.
Namusuna saldırılıyor.
Buralarda Rum’un bizden çok olduğu söyleniyor.
Türklerin Yunan ilhakını memnuniyetle kabul edeceği 
söyleniyor.
Güzel memleketin Yunan’a verildi!
Şimdi sana soruyoruz:
Yunan hakimiyetini kabule taraftar mısın?
Artık kendini göster.
Tekmil kardeşlerin Maşatlık’tadır.
Oraya yüzbinlerle toplan, ezici çoğunluğunu dünyaya göster.
İlan ve ispat et... Burada zengin, fakir, alim, cahil yok, burada 
Yunan hakimiyetini istemeyen ezici çoğunluk var.
Bu sana düşen en büyük vazifedir, vazifeden geri kalma.
Acı duymak fayda vermez.
Çağrımıza uy, Maşatlık’a koş!”

W

14 Mayıs 1919...
Simsiyah gece, İzmir’in üstüne matem örtüsü gibi çökerken, 
bugün Bahribaba Parkı olarak bilinen Maşatlık’ta iğne atsan 
yere düşmüyordu.
Kadın erkek çocuk, şehir adeta nehir gibi akmıştı.

İşgal gemileri Körfez’e demirlemişti.
Karşıyaka’nın fenerleri gözyaşları gibi parlıyordu.

Kürsüye ilk Hasan Tahsin çıktı.
Hukuk-u Beşer gazetesinin sahibi ve başyazarıydı.
“Boyun eğmeyeceğiz!” diye haykırdı...
“Canımızı vereceğiz, vatanı vermeyeceğiz!”
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Mahşeri kalabalık kah ağlayarak, kah bağırarak, 
dalgalanıyordu, Maşatlık’tan yükselen uğultu şehrin 
sokaklarına imbat gibi yayılıyordu.

Son konuşmayı Mustafa Necati bey yaptı.
Doğma büyüme İzmir çocuğuydu.
Yelekli, siyah takım elbise giymişti.
Siyah kravat takmıştı.
Ve, başında kalpak vardı.

Kuvayı Milliye’nin simgesi, Kurtuluş 
Savaşı’nın alametifarikası kalpak, ilk 
kez bir sivil tarafından, tarih sahnesine 
işte böyle çıkarılmıştı.

Yüreğinin sesiyle meydanı çın çın 
çınlattı...
“İzmir Yunan’a ilhak ediliyor.

İşgal başlıyor.
Bu akşam, güzel İzmir’imizde son ve tarihi akşamımızdır.
Andolsun ki, ayaktayız.
Vakar ve sükunetinizi muhafaza ediniz.
Vatan ordusuna iltihaka hazırlanınız.
Teslim olmayacağız!”

W

15 Mayıs 1919.
Perşembe’ydi.
Sabah saat tam 07.00.

Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktasıydı... Yunanistan, 
Truva Savaşı’ndan üç bin yıl sonra Anadolu topraklarına 
asker çıkardı.

W
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Megali İdea...
Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethedip, Bizans 
İmparatorluğu’na son verdiği günden beri hayalini 
kurdukları, “büyük fikir”di.

Efsaneye göre... “Bizans imparatoru Konstantin ölmemiş, 
mermerleşmişti, bir melek tarafından Türklerin adım 
atamayacağı bir mağaraya götürülmüştü, orada uykuya 
dalmıştı, bir gün, bir başka melek gelecek, imparatora kılıcını 
getirecek, onu uyandıracak ve imparator Konstantin de 
Konstantinopolis’i Türklerden geri alacak”tı.

Yunan kilisesi tarafından kuşaktan kuşağa aktarılan, 
papazlar tarafından Yunan halkının beynine çivi gibi 
saplanan “büyük fikir” işte buydu!

Megali İdea’ya göre, Bizans kültüründe sözü edilen 
toprakların tamamı, Helen uygarlığının mirasıydı, 
Yunanistan’ın hakkıydı.
İzmir’in işgali sadece başlangıçtı.
İstanbul yetmezdi.
Ege, Trakya, Karadeniz yetmezdi.
Büyük fikir’e göre, Anadolu’nun yarısından fazlası 
Yunanistan’ındı!

W

Bugünkü İzmir Palas Oteli’nin önüne seyyar iskeleler 
bağlamışlardı.
Yunan gemileri bu iskelelere yanaşıyor, işgalciler 
indiriliyordu.

W

İzmir bir prensestir
çok güzel küçük şapkasıyla
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mutlu ilkbaharlar durmaksızın onun çağrısına yanıt verir
nasıl vazo içindeki çiçekler gülümserse,
o da denizler arasından ışıldar
hatta, Arşipel’in yaratılışından çok daha tutkulu

Victor Hugo’nun bu efsanevi dizelerinde “prenses” olarak 
nitelendirilen güzel İzmir’in nüfusu, 400 bindi.
Levanten yapısıyla Anadolu’nun en zengin, en canlı şehriydi.
Osmanlı ticaretinin merkeziydi.
İzmir limanı, Avrupa’nın en büyük limanlarından biriydi,  
her yıl 30 milyon altın liralık ihracat, 40 milyon altın liralık 
ithalat yapılıyordu.
2 bin 500 mağaza vardı.
57 otel, 30 gazino, dokuz tiyatro salonu vardı.
İtalya’dan, Fransa’dan kumpanyalar gelirdi.
Sırf Kordon’da beş sinema vardı.
35 basımevi bulunuyordu, dört Fransızca, üç Rumca, 
iki Türkçe, bir İspanyolca, bir Ermenice gazete-dergi 
yayınlanıyordu.
300’den fazla meyhane vardı.
Bu topraklardaki en eski bira imalathanesi, İzmir’deydi.
Tenis, bisiklet, kürek, kriket, boks kulüpleri vardı.
Osmanlı’da futbol, yelken ve at yarışlarının düzenlendiği  
ilk şehirdi.
Fuhuş “sektör”dü.
Maison Dorée, Madam Eme gibi, dünyaca ünlü  
randevuevleri vardı.

W

Yunan işgal gemileri yalnız değildi.
Amerikan, İngiliz, Fransız donanması refakat ediyordu.

Zaten aslına bakarsanız...
Kilkis muhribi, USS Mississippi’ydi.
Limnos muhribi, USS Idaho’ydu.
ABD tarafından Yunanistan’a verilmişlerdi.



19

Yunan donanmasının en güçlü gemisi Averof’tu.
İtalya’dan almışlardı.

Barbaros döneminde Akdeniz’i “Türk gölü” haline getiren 
Osmanlı donanmasının ise, maalesef kayığı bile kalmamıştı.

W

İzmir işgalinin en trajik aktörlerinden biri, Nusret’ti.
Çanakkale Savaşı’nın kahraman gemisi Nusret...
İngilizlerin emriyle, İstanbul’dan İzmir’e gönderilmişti.
Yunan işgal gemilerinin başına iş açmasınlar diye, nisan ayı 
boyunca İzmir Körfezi’ndeki mayınları temizlemişti.
İngiliz donanmasını Çanakkale Boğazı’na gömen 
kahramanımız Nusret, Anadolu’nun işgal edilmesi için 
çalıştırılmıştı!

Bugünkü adı Alsancak olan Punta semtinde bayram vardı.
Yerli Rumlar Kordon’u doldurmuştu.
Sevinçle alkışlıyor, Yunan bayrakları sallıyorlardı.
Genç kızlar mavi-beyaz giyinmişti.
Bando coşkulu marşlar çalıyordu.
“Zitooo!” diye haykırıyorlardı.
Yaşaaa!
Kilise çanları yeri göğü yırtıyordu.

Konak’a doğru yürüyüşe geçtiler.
Önlerine Türk bayrakları fırlatılıyordu.
Çiğneyerek geçiyorlardı.

Sağanak yağmur vardı... İki bin yıllık devlet geleneğine 
sahip olan Türk milletinin düştüğü bu hale, adeta gökyüzü 
ağlıyordu.

İzmir Metropoliti Hrisostomos etekleri uçuşa uçuşa koştu.
Altın sırmalı cübbesini giymişti.
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Diz çöktü, işgal komutanının çizmesini öptü.
Tuz serpti, haçını havaya kaldırdı...
Askerleri takdis ederek o meşhur vaazını verdi.

“Evlatlarım!
Bugün İsa’nın en büyük mucizesini göstermiş oluyorsunuz.
Bu uğurda ne kadar Türk kanı içerseniz, o kadar sevaba 
girmiş olacaksınız, ben de bir bardak Türk kanı içmekle, 
onlara olan kin ve nefretimi teskin etmiş olacağım, azizler 
arkanızda!”

İşte tam o sırada, Saat Kulesi yakınlarında...
Uzun boylu, siyah takım elbiseli bir delikanlı fırladı ortaya.
Elinde revolver vardı.
“Bu kadar kolay olamaz!” diye bağırıyordu.
“Bu kadar kolay olamaz!”

Bastı tetiğine...
İlk kurşun’du.

İşgal alayının sancaktarı atından düştü.
Hani ölüm sessizliği derler ya, öyle olmuştu.
Keyifleri suratlarında donup kaldı.
Sonra baktılar ki, tek kişi... Sarıverdiler etrafını, ilk süngüyü 
iman tahtasına sapladılar, sonra neresine denk gelirse, 
orasına.

Hasan Tahsin’di o.
Henüz 30’undaydı.

Asıl adı Osman Nevres’ti.
1888 yılında Selanik’te dünyaya gelmiş, 
Mustafa Kemal’in de eğitim gördüğü 
Şemsi Efendi ilkokulundan mezun 
olmuştu.
Paris’te Sorbonne Üniversitesi’nde 
sosyoloji okurken, Teşkilat-ı 
Mahsusa’ya katılmıştı. 1914 yılında 
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Bükreş’te İngiliz ajanları Noel ve Charles Buxton kardeşlere 
suikast düzenlemiş, bu operasyona “Hasan Tahsin” sahte 
pasaportuyla gitmişti.
O günden itibaren hep o ismi kullanmıştı.

Gerçek Hasan Tahsin, subaylıktan ayrılmış bir gazeteciydi.
Mustafa Kemal’in harp okulundan sınıf arkadaşıydı.
Selanik’te Silah ismiyle gazete çıkarıyordu.
İstihbarat teşkilatı içindeki iktidar mücadelesinde 
boğdurularak öldürülmüş, kimliği Osman Nevres’e monte 
edilmişti.

Osman Nevres, Buxton kardeşleri vurunca, tutuklanmış, 
beş yıl hapis cezası almış, iki yıl sonra serbest bırakılmış, 
İsviçre’ye geçmiş, 1918’de İzmir’e gelmiş, Hukuk-u Beşer 
gazetesini çıkarmıştı.

Hukuk kelimesi, o günkü kullanımda, Arapça hak 
kelimesinin çoğuluydu, haklar anlamına geliyordu.
Hukuk-u Beşer “insan hakları” demekti.
Logosunun altında “İnsan hukukunun savunucusu, 
gerçeklerden ayrılmayan, hür, bağımsız gazetedir, genç 
idealistlere sahifeleri açıktır” yazıyordu.

W

İlk kurşun’dan itibaren, katliam başladı.
Halka ateş açıldı.
Fes ve başörtüsü hedef olmak için yeterliydi.

İlk üç günde iki binden fazla sivil öldürüldü.
İbreti alem için çoğunun cenazesi denize atıldı.
Güzelyalı, Karşıyaka sahillerine haftalarca ceset vurdu.
Kadınlar, çocuklar günlerce eşlerinin, babalarının 
cenazelerini aradı. Hastanelerin morgları dolup taşmıştı.
Tabutlar içindeki cenazeler, adeta manav kasaları gibi 
hastanelerin bodrumlarında, bahçelerinde istifleniyordu.
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İngiliz donanmasına ait Adventure gemisinin kaptanı, o 
günkü raporuna şöyle yazmıştı: “Kontrolsüz ve gereksiz 
zalimlikten tiksindim!”

Bine yakın subay, memur ve sivili tutukladılar.
Patris gemisine götürdüler.
Hayvanların konulduğu ambara tıktılar.
Kimleri tutuklayacaklarını isim isim, adres adres biliyorlardı.
Kilise’nin örgütlediği yerli Rumlar liste hazırlamıştı.
Tutuklananlar arasında, İzmir Atatürk Lisesi 
öğrencileri de vardı.
Mustafa Necati’nin öğrencileriydi.
Üç gün aç susuz bırakıldılar.
Cüzdanları, saatleri çalındı.
200’den fazlası öldürüldü, denize atılanlar oldu.
Üç gün sonra gemiden indirip, depolara hapsettiler.
İşkenceyle sorguladılar.

W

İzmir valisi kambur İzzet, o kargaşada kim vurduya 
gitmemek için, oğluyla birlikte İngiliz elçiliğine sığındı!
Görgü tanıklarına göre, elçiliğe doğru koşarken “Seyfi 
oğlum, zito bağır, zito bağır,” diye tembih ediyordu.

Süzme vatan hainiydi.
Hatta, ailece vatan hainiydiler.
Mustafa Kemal hakkında idam kararı verecek olan 
mahkemenin başkanı, Nemrut Mustafa, bu kambur İzzet’in 
eniştesiydi.

İşgalin üçüncü günü, İngiliz elçiliğinden çıkacak, Yunan 
işgal komutanı tarafından yeniden İzmir valiliğine 
oturtulacaktı.

W


