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Kuvayı Milliye’ den
Düşündü birdenbire kayalardaki adam

kaynakları ve yolları düşman elinde kalan bütün nehirleri
Kim bilir onlar ne kadar büyük

ne kadar uzundular?
Birçoğunun adını bilmiyordu

yalnız, Yunan’dan önce ve seferberlikten evvel
geçerdi Gediz’in sularını başı dönerek.

Dağlarda tek
tek

ateşler yanıyordu
Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki

şayak kalpaklı adam
nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden

güzel, rahat günlere inanıyordu
ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında

birdenbire beş adım sağında onu gördü.
Paşalar onun arkasındaydılar.

O, saati sordu.
Paşalar: “Üç” dediler,

Sarışın bir kurda benziyordu.
Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun basına kadar,

eğildi, durdu.
Bıraksalar

İnce, uzun bacakları üstünde yaylanarak
ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak
Kocatepe’den Afyon Ovasına atlayacaktı.

Nazım Hikmet

Türk Milletinin  
Misakımillî Haykırışı

  İttifak Devletleri’nde kapanması asrı aşacak derin 
yaralar açmış olan I. Dünya Savaşı, sona ermeye 
yaklaşmışken mücadeleyi masaya taşıyan İtilaf 
tarafı, çelimsiz bıraktığı pek çok devlete götürdüğü 
açgözlü antlaşmaları imzalatmayı başarmış, zor-
lanmadan istediklerini koparmıştı. Sıra İstanbul’a 
gelmişti,  boyun eğdirerek Türk çehresini yere 
döndürmenin hayali gerçekleşiyordu. Sözde silah 
bırakmayı , hakikatte ise Türk’ün direnişini sustur-
mayı amaçlayan “Mondros Mütarekesi“  imzalandı. 
  Anadolu’yu kolayca işgal edeceği gafletine düşen 
İtilaf Devletleri’ne elbette Anadolu halkı tarafından 
umdukları sunulmadı. Mondros ‘tan kısa süre 
sonra, aziz Türk milleti kendi kaderlerini ancak 
kendilerinin tayin edeceğini ilan etti…
  Samsun’da başlayan direniş yolcuğu, Havza’da 
güçleniyor; Amasya’da Kurtuluş Mücadelesi’ nin 
yol haritası çiziliyor, Erzurum’da ve Sivas’ta alınan 
kararlarla ulusal güçler birleştiriliyordu. Vatanın 
bütünlüğünün tehlikede olduğu, ulusal güçleri amil 
ve etken kılmanın gerekliliği ve Türk nüfusunun 
hakim olduğu vatan toprağının asla taviz vermeden 
savunulacağı, işgalin asla ve asla kabul edilmeye-
ceği Misakımillî adıyla Türk milletinin direniş mani-
festosuna dönüşmüştü. Bu manifesto,Türk milletinin 
bağımsızlık ruhundan ortaya çıkmış, titizlikle 
hazırlanmış, vatanın sınırlarını belirlemekten öte 
düşmanın onursuz işgal tasarısına karşı apaçık bir 
başkaldırı niteliği taşıyor, cüretimizi ve cesaretimizi 
dünyaya haykırdığımızı belgeliyordu. “Direniyorum, 
yılmıyorum! Ne sizden korkum ne de bana tayin 
ettiğinizi sandığınız kaderi yaşamaya niyetim var!” 
demekti. Herkesin el pençe divan durduğu İtilaf 
gücü karşısında böylesi bir tavır, tarihte eşine ender 
rastlanır türde bir özgüven timsaliydi.
  Misakımillî’nin tüm dünya tarafından kabul 
edilmesinin birinci koşulu olarak Osmanlı Mebusan 
Meclisi’nde de kabul edilmesi, meclis tarafından 
da ilan edilmesi gerekiyordu. Osmanlı Mebusan 
Meclisi toplandığında Milli Mücadele’de birlikte 
yürüdüğü arkadaşlarından oluşan heyeti İstanbul’a 
göndermiş, ancak orada değişen tutumları son 
derece rahatsız edici bulmuştu. Toprağımızın par-
çalanamaz olduğu ve belirtilen sınırlarda vatanın 
tek bir karışından vazgeçilmeyeceği kararı, amansız 
nitelikte bir karşı koyuştu. Fakat bu karşı koyuşun 
ilanı pek sadeydi, sesi güç bela duyuluyordu...   
İstanbul’a gelen Heyet-i Temsiliye üyeleri de tıpkı 
diğer mebuslar gibi memleketin ket vurulmaz hür-
riyet sevdasına yakışacak biçimde davranmamıştı. 
Takvimler 12 Ocak 1920’yi gösterdiğinde Osmanlı 
Mebusan Meclisi İstanbul’da son defa toplanarak 
Misakımillî kararlarını gizli bir oturumla onadı ve 
17 Şubat’ta duyurdu.
  Bu onurlu  andı, Misakımillî’nin gözü kara 
ruhuna yaraşmayan bir sükutla içmek Mustafa 
Kemal Paşa’nın tereddütsüz direniş anlayışıyla 
taban tabana zıttı. Üstelik hem kararın kendisiyle 
hem kararı veren aziz milletin karakteriyle ters 
düşüyordu. Bu korkak tutum her ne denli 
ciddiyetimizi tümüyle yitirmemize sebep olmasa 
da mertliğimizi kanıtlamayı savaş meydanına dek 
geciktirmişti. Meclis- Mebusan’ın  Misakımillî ilanı 
beklenen şekilde yüksek bir sesle çıkmamış olsa 
da İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u resmen işgalini 
tetiklemişti. Türk milletinin susturulmaya çalışılan 
bu çığlığı ilk yankısını 23 Nisan 1920 günü 
verdi. Artık sadece ve sadece kendi imkânlarına 
dayanarak, öz kaynakları ile kendi öz evlatları ile; 
Mustafa Kemalleri, Kazım Paşaları, Fevzi Çakmak 
Paşaları , İsmet Paşaları ile komutanları, varlığını 
Türk varlığına adamışları ile;   hiç kimseden yardım 
gelmeyeceğini bilerek, Türk milleti Mustafa Kemal 
Paşa önderliğinde  vatan kalbinin attığı yerde 
yeni Türkiye’nin kurtuluşunu sağlayacak kuruluşu 
gerçekleştirmişti. Artık Büyük Millet Meclisi 
Misakımillî’yi ulusal ant olarak en yüksek tondan 
haykırıyor,  vatan savunmasında bir adım geri 
atmadan, taviz vermeden, hürriyeti, bağımsızlığı 
ve ulusal egemenliği gerçekleştirmek için yeniden 
başlıyordu.

Şanlı Tarih Neden
 Bugüne Taşınmalı 

ve Nasıl Yaşatılmalı?
  Bir kez tarih dersi görmüş, tarihi hakkında bir 
sayfa da  olsa  okumuş her Türk, sıradan bir geç-
mişe sahip olmadığını  ve geçmişi hak etmek için 
geleceği kusursuz bir biçimde inşa etmek zorunda 
olduğunu bilir. Peki bunu nasıl yapacağız? Gereken 
özeni nasıl göstereceğiz? Bunu  yanından geçerken 
fark etmediğimiz, hepimizin yalnızca okuduğu ama 
neden seçildiğini bilmediği tabela, cadde, sokak, 
okul, göl hatta ve hatta tren istasyonları adlarının 
bizim için ne kadar önemli olduğunu gösterecek 
eşsiz bir örnek ile açıklayayım. 
 Maalesef çoğumuzun aşina olmadığı 1886’da 
dünyaya gelen,  Beşiktaş Askeri Rüştiyesi ve Bursa 
Askeri İdadisi’ni bitiren, 14 Ocak 1904’te Harp 
Okulu’na giren, 20 Eylül 1907’de Harbiye’den 
teğmen rütbesiyle (1323-P.3) piyade sınıfı 
üçüncüsü olarak mezun olan ve ardından  13 
Ağustos 1910’da Mekteb-i Erkân-ı Harbiye’den 
Kurmay Yüzbaşı rütbesinde mezun olan bir isim 
Miralay Nazım Bey.
  İlkin 13 Şubat 1911’de gönüllü olarak Yemen 
Kuvvetleri Komutanlığı’nda hizmet verdi, vatanı için 
gösterdiği gayret ölüm anına kadar artarak devam 
etti. Dumlupınar Meydan Muharebesi’nde yaralan-
dı. Tedavisiyle Mustafa Kemal bizzat ilgilendi, o 
dönem Garp Cephesi Komutanlığı yapan İsmet Paşa 
(İnönü) da ziyaretine geldi.
  Tedavisinin ardından da cepheye döndü. 10 Ocak 
1921’de Yarbay rütbesine terfi ettirildi. Son olarak 
Kütahya-Eskişehir Muharebeleri sırasında Yumruçal 
sırtlarında ateş hattına ilerlerken, yakınlara kadar 
sokulmuş bir Yunan ağır makineli tüfek müfreze-
sinin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. Ağır yaralı 
bir halde Çöğürler Tren İstasyonu’na ulaştırılmaya 
çalışılan komutan son nefesini burada, 15 Temmuz 
1921 günü  verdi. 
  Naaşı, Ankara’ya getirilerek Ankara Şehitliği’nde 
toprağa verildi. Ölümünden bir gün sonra TBMM 
tarafından Miralay rütbesine terfi ettirilerek “Şehit 
Miralay Nazım Bey” adıyla anıldı. 
 Sahip olduğumuz bugünler için geçmişte verilmiş 
bunca emekten sonra herkesin Mehmet Nazım Bey 
ve silah arkadaşlarına ne kadar minnet duyduğu 
aşikar. Fakat  kuru minnet yetmez, yetmemeli! 
Anmak ve anlatmak gerekli.
  Belki  100 yıl sonra vatanın evlatlarından bir 
Çöğürler Köyü Muhtarı Cevdet Kalem çıkar, bir 
harp coğrafyacısı Dr. Selim Erdoğan ve nice 
tarihçiler çıkar; Miralay Nazım Bey’in vefatının 
100. Yıldönümünde, şehit düştüğü Çöğürler  İstas-
yonu’nun adının “Şehit Miralay Nazım Bey” olarak 
değiştirilmesi talebiyle Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demir Yolları’na (TCDD) başvurur. Belki 100 yıl 
sonra unutmamak adına yürütülen bu yürekli ısrar, 
bu vazgeçmeyen şanlı duruş ;tren istasyonunun  
adının ‘‘Şehit Miralay Nazım Bey İstasyonu’’ olarak 
değiştirilmesini sağlar.
  Belki 100 yıl geçse de üstünden, 100’ündeki 
izlerden, yüreğindeki seslerden kopmayan vatan 
sevdalıları Kurtuluş’un aydınlık yüzlerini nice 100 
yıllara taşıyacaklar…
100 yılın ardından 100. yılında atalarını  unutma-
yanlara selam olsun!..

Kartal Kanadı
 Taarruz öncesinden beri kurmaylarımızın semadaki 
bir numaralı yardımcıları olan tayyarecilerimiz, 
düşmanı denize dökmekte de ordumuzun başat 
unsurlarından olmuşlardır. İşte Büyük Taarruz 
süresince Batı Cephesi Kumandanlığı ve Tayyare 
Bölüğü’nden elde edilen bilgiler:
  26 Ağustos:
 Bizzat Batı Cephesi Kumandanı Miralay İsmet 
Bey imzalı görev emrine göre tayyarecilerimizden 
düşmanın konuşlanışı ve ikmali hakkında bilgi 
toplamalarını istedi. Topçularımızı geciktiren sis 
tayyarecilerimize de tesir etti lakin Tayyareci Sıtkı 
Bey “Böyle başarılı uçuş faaliyetinin I. Dünya 
Savaşı’nda bile hiçbir Türk hava birliğine kısmet 
olmadığı” bilgisini verdi. Tayyarecilerimiz düşmanın 
konuşlanışı ve Türk birliklerinin düzeni hakkında 
muhkem istihbaratlar sağlamakla kalmamış, 
Yüzbaşı Fazıl Bey bir Yunan Breguet 14 A–2 uçağı 
ile muharebeye tutuşmuştur. Yunan pilotu zorla 
Garipçe Köyü dolaylarına indirilmiş ardından uçağı 
yakmaya çalışırken piyademiz tarafından uçak 
ve pilot ele geçirilmiştir. Orta gövdesi hasar alan 
uçağa “Garipçe” adı verilerek tamire gönderilmiştir.
 Kara muharebeleri sonrasında 12 keşif uçuşu daha 
yapan tayyarecilerimiz 4 düşman uçağı ile temas 
etmiş, 3 tanesini kaçmaya mecbur bırakmış 1 
tanesini de düşürmüşlerdir. 
  27 Ağustos:
 Gün içinde daha da çetinleşen hava şartları 
sebebiyle tayyarecilerimiz yalnız öğlen saatlerine 
kadar keşif faaliyetlerinde bulunmuş, ardından 
bir sonraki gün düşmanı havada perişan etmek 
için uçaklar bakıma alınmışlardır. Düşmandan ele 
geçirilen uçaklardan kendi tayyarelerimiz için parça 
çıkarılmış, pilot eksiğimiz sebebiyle keşifçilere 
taarruz eğitimi verilmiştir. Bazı pilotlarımız gün 
içinde kendi tayyaresi dışındaki tayyareler ile de 
sortiler yapmıştır. Batı Cephesi Kumandanlığının 
bildirimine göre Yunan tarafı ise kaybedilen 
cephelerdeki hangarlarını ve teçhizatlarını yakarak 
9 adet uçağını batıya kaçırmıştır.
  28 Ağustos:
 Hava üstünlüğünün büyük ölçekte milli kuvvet-
lerimize geçmesi ve bir önceki gün sürdürülen 
bakım faaliyetleri sonucu daha fazla tayyaremizin 
uçmaya hazır hale getirilmesi ile sabah saatlerinde 
ilki 4 ikincisi 9 uçaktan oluşan hava hücumları 
düzenlenmiştir. Tayyarecilerimizin aktardığı bilgiler-
de ilk uçuşta keşif uçaklarımızın belirlediği düşman 
gerisindeki hedefler 2. uçuşta yerle bir edilmiştir. 
Ayrıca tayyarecilerimiz tarafından düşmanın hiçbir 
muhalefet göstermediği ve hiç Yunan tayyaresi 
görmedikleri de bildirilmiştir. Yalnızca birkaç 
tayyaremiz Yunan piyadesinin makineli tüfek atışı 
sebebiyle isabet aldı. Aynı gün öğlen uçuşlarında 
tayyarecilerimiz tarafından Sülümenli Boğazı 
mevkiinde tespit edilen birbirine karışmış bir 
tümene yakın düzensiz düşman da bombalar ile 
yıldırılmıştır. Batı Cephesi Kumandanlığı aynı gün 
akşam saatlerinde Tayyare Bölüğü’nün kurtarılan 
Afyonkarahisar’a nakli için 5 adet kamyon tahsis 
etmiştir.
  29 Ağustos:
 Geri çekilen düşmana yıkıcı darbeyi vurmak 
isteyen Kurmay Heyetimiz, Tayyare Bölüğü’ne 
düşmanın ihtiyat ve çekilme hatlarının keşfini 
istemiştir. Türk piyadesinin takibinde Dumlupınar 
dolaylarına çekilen Yunan birliklerine ilişkin 
kesin bilgi 29 Ağustos gecesi Kurmay Heyeti’ne 
sunulmuştur. Bugün yapılan keşif faaliyetleri, 
Dumlupınar Muharebesi için gereken istihbaratın 
bel kemiğini oluşturmuştur.
  30 Ağustos:
 Batı Cephesi Kumandanlığı, Tayyare Bölüğü’ne 
Döğer, Çöğürler, Çörez ve Kayalar bölgesinde 
keşif uçuşu yapılmasını emretti. Hava muhalefeti 
nedeniyle öğlenden önce gerçekleştirilemeyen 
uçuş, öğlenden sonra yapılmıştır. Keşfi emredilen 
mıntıkada gerek Türk ve gerekse Yunan birliklerine 
ait en ufak bir belirtinin görülmediği rapor edildi.

Akıl En Büyük 
Silahtır

  Peki nasıl oldu da silahları elinden alınan milli 
kuvvetlerimiz, Düvel-i Muazzama’nın tüm desteğini 
alan düşmanı perişan etti?
 Sakarya Meydan Muharebesi ardından iaşe sıkın-
tısı çeken milli kuvvetlerimiz gerek Büyük Millet 
Meclisi’nin gerekse de subaylarımızın çabaları 
sonucu zaruri ihtiyaçlarını hem milletinden hem de 
ortak ve müttefik ülkelerden tamamladı. Cephede 
düşmana kan ağlatan topların takviyesine işgal-
cilerin kibri ve İmalat-ı Harbiye’mizin fevkalade 
hüneri ile başlanmıştır. İşgal kuvvetleri tarafından 
mekanizması sökülen 295 adet sahra topu Türk 
halkının zekâ ve azmiyle işler hale getirildi. 
 Ardından şimaldeki ortaklarımız ile müzakere için 
Kut kahramanı Halil Paşa, Moskova’ya gönderilmiş 
ve Dışişleri Bakanı Çiçerin ile olan temaslar saye-
sinde Türk ordusunu desteklemek amacı ile 60.000 
tüfek 10 ağır top ve 2 milyon liradan mürettep 
ilk Sovyet desteği Nahçıvan üzerinden yurda 
ulaşmıştır. İlk mühimmatların ikmali sırasında 
İngiliz destekli Ermeni kuvvetleri ile Kızıl Ordu 
destekli muharebeler de yaşanmıştır. En büyüğü 54 
vagondan oluşan yüzlerce Sovyet yardımı ilerleyen 
dönem boyunca Anadolu’ya akmayı sürdürmüş, 
yardımlarda gönderilen tayyare ve kamyon gibi 
ağır vasıtaların nakli içinse Samsun limanı tercih 
edilmiştir. Milli ordumuzun Afyon dolaylarında 
Yunan mevzilerini perişan ettiği 150mm’lik ağır 
topların da neredeyse tamamına yakını düşmanın 
müttefiklerinden sağlanmıştır. Fransızların Beyaz 
Ordu’ya destek amacı ile yolladığı ve ardından 
Kızıl Ordu eline geçen bu ağır toplar Anadolu’da 
sahiplerine karşı ateşlenmiştir.
 Bunların yanı sıra yurt dışında bulunan İttihat ve 
Terakki subayları ile Teşkilatı Mahsusa mensupları-
nın faaliyetleri sonucunda büyük kısmı eski mütte-
fikimiz Almanya’dan olmak üzere binlerce sandık 
top ve tüfek mühimmatı sağlanmıştır. Bununla 
birlikte Miralay Nuri Bey başkanlığında Almanya’ya 
giden satın alma heyeti de eski müttefiklerimizden 
yüksek miktarda mühimmat ve tayyare satın 
almıştır. Satın alınan 20 adet Alman malı Albatros 
tipi tayyare ivedilikle 1922 yılında Sovyet Rusya 
üzerinden Anadolu’ya getirilmiştir.
 Cenup bölgesinden çekilen Fransızlar ve İtalyanlar 
da hem bölgedeki mühimmatlarını milli orduya 
terk etmişler hem de yeni silah satışları için hazır 
olduklarını Ankara Hükümeti’ne bildirmişlerdir. 
Bu gelişmelere müteakip İtalyanlardan Spad tipi 
20 keşif uçağı alınmış ve bizzat Tayyare Bölüğü 
tarafından bu uçaklara makineli tüfek monte et-
mek sureti ile hava muharebelerine hazır vaziyete 
getirilmişlerdir.
 Teknik yönden eksiklerin yanı sıra Sakarya 
Meydan Muharebesi ile mevcudu azalan ordumuzu 
nefer bakımından takviye etmek için 15 Eylül 1921 
tarihli seferberlik ilan edilmiştir. Ayrıca cenup ve 
şark bölgelerinden çekilen düşmanı tutmak zorun-
da kalmayan birliklerimiz ve paşalar da doğrudan 
garp taarruzunun sıklet merkezine kaydırıldı. Ne 
kadar çaba sarf edilse de 50 yıldır aralıksız harp 
halinde olan Türk milleti süvarileri dışında nefer 
sayısı bakımından ortalama 20.000 eksik ile 
muharebeye tutuşmuştur. 

  Elif ,ateşler arasından göğe 
yükselen Türk bayrağına doğru 
koşuyordu. Kılıç sesleri onu daha 
da heyecanlandırıyordu. Ger-
çekten de o kutlu taarruza kendi 
gözleriyle şahit oluyordu. Süva-
rilerin arasına girdikçe kandan 
sıyrılan kılıçların birbirlerine olan 
yansımalarında Mustafa Kemal’i 
görüyordu. Askerin yüreğindeki 
Mustafa Kemal inancı kılıcına da 
işlemişti.

İnan Bana

Türk Milletinden Atasına Minnetle
  Manastır Askeri İdadisi…1897.
 Yaşın  henüz 16, idadinin uzun koridorlarında uykusuz geçen geceler, kaygılı bekleyişle akıp giden günlerde okuldan kaçıp 
Türk-Yunan Savaşı’na katılmak isteyişin vatan aşkının geri dönülmez yükselişinin başladığı noktaydı belki de…
1911’de Trablusgarp’a giderken “Ah Selanik, seni bir daha Türk görebilecek miyim?”iç çekerek soruyordun, biliyordun; bir 
vatan toprağı olan Trablusgarp’a vatanı savunmaya giderken; geride bıraktığın doğup büyüdüğün topraklara dönüşünün 
olmayacağını.
 1915’te yedi cephede vatanın üzerine çöken kabus, İstanbul’u tehtit etmeye başladığında Çanakkale’de örülen etten 
duvarın en önündeydin. Ölüme onursuzca götüren hastalıkların kol gezdiği cephede, ceset kokuları ile haşrolan, sinekten, 
bitten, sıtmadan başını alamayan neferlerin yine ölüme korkusuzca  atılışı, sadece vatana değil milletine olan aşkını da 
güçlendirdi. Biliyordun, Türk siperden çıktığında ya ölüme ya da istiklaline koşardı.
1917’de Muş ve Bitlis’te durdurulan Ruslar karşısında yine seni buldu, 1918’de Suriye’de İngilizler, oluşturduğun Türk 
savunma hattından bir adım ileri gidemedi. 
 1918’in 30 Ekim’inde  Mondros’un kara gölgesi üstümüze düşüp önce Türk Musul, sonra Anadolu’nun incisi İzmir işgal 
edildiğinde sine-i milletin seni beklediğini biliyordun. Biliyordun biz kuru canımızı vatana vermekten bir an bile imtina 
etmezdik. Cahildik, yoksulduk, bir tek şey istiyorduk; bir tek hakkımız olanı ; istiklalimiz istiyorduk. Silahlarımız toplatılmış, 
ordularımız dağıtılmış, her köşesi memleketin işgal altındaydı. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan yıllarca etrak-ı bi-idrak 
olarak yaftalanmış, ihmal edilmiş, ötelenmiş, unutulmuş, eğitimsiz bırakılmıştık. Yine de biz kurtarırdık vatanı, bir tek sana 
ihtiyacımız olduğunu biliyordun. Bir tek senin mavi gözlerinin ışığı aydınlatabilirdi yolumuzu, bir tek senin bize inancın güç 
verebilirdi bize, bir tek senin “Aziz Türk milleti!” seslenişin ayağa kaldırabilirdi bizi, çünkü sen ilk defa adımızla çağırdın 
bizi, “AZİZ TÜRK MİLLETİ!”
 19 Mayıs’ta dinlenmemek üzere çıktığın yolda; üstümüzdeki ölü toprağı, gaflet uykusu seninle kalktı, Samsun’dan 
sesleniyordun; “Türklerin yabancı kontrolüne tahammülü yoktur! Türkler bağımsızlığa alışmıştır…” 
Havza’da birleşin dedin, İstanbul’da Sultanahmet’i doldurduk, kıyama kalktık. Amasya’da haykırdık tüm dünyaya “Vatanın 
bütünlüğü ulusun bağımsızlığı tehlikededir.” Uyandık Paşam, seninle uyandık. Kendi istiklalimizi yine kendimiz tayin 
edecektik. Artık biz vardık, hiç olmadığımız kadar Türk, hiç olmadığımız kadar vatandık.
Erzurum’da ant içtik, “ Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.” Parçalatmayacaktık, parçalanmayacaktık.
Sivas’ta senlik benliği bitirdik, topladık bütün Milli Mücadele’ye niyet edenleri, dernekleri, cemiyetleri… Şimdi bir heyetimiz 
vardı tek ve yalnızca milleti temsil eden, milleti için koşturan, konuşan, çalışan.
27 Aralık 1919’da seni Dikmen sırtlarında karşıladığımız günü “Kızılca Gün” ilan etmiştik. Töremizde liderini, önderini, 
beyini seçtiğin gün o gündür. Koç attık, Seymen başı için, kuşandık yeni önderimizi karşılamak için, seninleyiz, yolun 
yolumuz  demek için.
 1920 Nisanı’nın 23. Günü Türk Milletinin kalp atışları hiç bu kadar güçlü ve kararlı duyulmamıştı. İtilaf Devletleri’nde 
panik, İstanbul Hükümeti’nde kabullenemeyiş devam ederken elbette yokluk, yoksulluk işgal altındaki vatanın dört bir 
yanından gelen vekillerin bazılarında umutsuzluğa yol açtı. Sen pes etmek için vazgeçmek için gelmemiştin Ankara’ya 
ancak yaşanacak dağılmalara da başta senin, ardından memleketin tahammülü yoktu. Bütün yüreğinle seslenişini ah yüz 
yıl sonra evlatların da dinleyebilseydi …”İşittim ki, bazı arkadaşlar yoksulluğumuzu bahane ederek memleketlerine dönmek 
istiyorlarmış. Ben kimseyi zorla milli meclise davet etmedim. Herkes kararında özgürdür, bunlara başkaları da katılabilirler. 
Ben bu mukaddes davaya inanmış bir insan sıfatı ile buradan bir yere gitmemeye karar verdim. Hatta hepiniz gidebilirsiniz. 
Asker Mustafa Kemal mavzerini eline alır, fişeklerini göğsüne dizer, eline bayrağını alır, Elmadağı’na çıkar, orada tek 
kurşunum kalana kadar vatanı savunurum. Kurşunlarım bitince de bu aciz vücudumu bayrağıma sarar, düşmanların 
kurşunları ile yaralanır, temiz kanımı, mukaddes bayrağıma içire içire can veririm. Bu buna ant içtim” o gün seni yalnızca 
meclistekiler göz yaşları ile dinledi belki ama içtiğin ant ,Türk Milleti’nin de andı oldu.  Büyük ustanın dediği gibi,” İnsan 
Türk olur da nasıl senden yana olmazdı” insan senin gibi bir lider olur da nasıl ardına katılmazdı…
Yokluktan kurduğun meclis, yokluktan bir ordu kurdu, yokluktan ordu bir vatan kurtardı. I.İnönü, II.İnönü ile kötü talihin 
zinciri kırılırken, Kütahya- Eskişehir Savaşlarında Anadolu’nun bağrında toparlanmaya çektin ordumuzu; burada durdur-
malıydık, olmadı daha içeride, ama muhakkak Yunan durdurulmalıydı. Sakarya Melhame-i Kübrası, kırılan kaburganın 
kestiği nefes kadar acıttı vatanın canını, direndik! İstanbul için Çanakkale ne ise Ankara için Sakarya oydu. Bir adım sonrası 
kalbimize düşman hançerini dayamasın diye 22 gün 22 gece siper ettik tüm varlığımızı. Gözümüzün gördüğü en tepe 
noktada dürbününle hep sen vardın, ordunun başında hepimizin duasındaydın.
  26 Ağustos 1922… Sabaha karşı  05:30  
 Bir emir  sonrası hürriyet, bir emir  sonrası kurtarılmış vatan, bir emir sonrası Akdeniz!...
“Bir memleketi zapt ve işgal etmek o memleketlerin sahiplerine hakim olmak için kafi değildir, bir milletin ruhu zapto-
lunmadıkça bir milletin azim ve iradesi kırılmadıkça o millete hakim olmanın imkanı yoktur.” diyordun. Sen bize   Büyük 
Taarruz ile  işgalcilerin asla zaptedemedikleri ruhu verdin. Ve inandık! Umutsuz durumlar olmadığına,  yürüdüğü yolda 
yalnız olsa da asla teslimiyeti düşünmemeye, Toroslarda dumanı tüten tek bir yörük çadırı varsa Türk Milleti’nin yenil-
meyeceğine, seninle inandık. Sen bu millet için “Sahipkıran”sın , “Ateşten Gömleği” giymiş, kavrulan vatan toprakları ile 
haşrolup kavrulmakta olan bir ulusun nefesi, sesi, kırılmayan azmi ve iradesisin. Sen, Yunan işgalcilerin kadınlarımızı köy 
meydanlarında çengi gibi oynattığı, namusunun ayaklar altına alındığı zaman, Türk kadınına “İstiklal Yolunu” açansın.  Sen 
her fırsatta İstanbul Hükümeti’nin, işgalcilerin aşağıladığı, yokluğun, yoksulluğun, umutsuzluğun kol gezdiği topraklarda 
Türk insanını  Kurtuluş’a inandırmış, Kafkaslarda bedeni soğuktan taş kesilen, Kanal’da savaşmaktan değil de uğradığı 
ihanetten, susuzluktan, açlıktan kırılan, Çanakkale’de kale gibi duruşu Mondros’la hiçe sayılan bu milletin vazgeçmeyişisin. 
Sen Mustafa Kemal Paşa,  Kuvayımilliye’nin, Kalpaklılar’ın en Kemal’isin, Türk Milletinden olma şuuruna ulaşmış her ferdin 
en kıymetlisisin. Ey Büyük Türk Evladı! Türklerin Atası! Seni sonsuz sevgi, saygı ve minnetle selamlıyoruz.

Gizem Canbolat

 “Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümit 
etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, 
yüksek sahne oldu. Bu sahne yedi bin senelik, en aşağı 
bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarlarıyla sallandı. 
Beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı. 
O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, 
kasırgalarından evvela, korkar gibi oldu; sonra onlara 
alıştı; onları tabiatın babası tanıdı onların oğlu oldu. Bir 
gün o tabiat çocuğu tabiat oldu; şimşek, yıldırım, güneş 
oldu; Türk oldu. Türk budur. Yıldırımdır. Kasırgadır, 
dünyayı aydınlatan güneştir.”

Mustafa Kemal 
Atatürk

Tuğba Nur Yalçın

Berfin Turalı

Buğra Tunahan Şahin

Sema Ergün

Buğra Tunahan Şahin

Atamızın izinde, ileri Daima ileri!



Afyonkarahisar, 27-28 Ağustos 

Mustafa Kemal Paşa ile Mülakat - 28 Ağustos 1922

  Sabahın erken saatlerinde Afyonkarahisar’daki Başkumandanlık Karargâhına gittim. Beni kapıda Salih Bey karşıladı. Başyaver Salih Bey 
ile birlikte Paşa Hazretlerinin odasına girdik. O sırada elindeki evrakı incelemekte olan Paşa Hazretleri beni görünce ayağa kalktı, nezaketle 
elimi sıktı. Bu yoğun mesaisinde onu meşgul etmek endişesiyle bir an evvel mülakata başladım. Sorularım ve Paşa Hazretlerinin cevapları şu 
minvaldedir:
  Paşam evvela mülakat davetimize icabet ettiğiniz için arz-ı hürmet ederim. Bu yoğun memleket mesainizde sizleri ziyadesiyle meşgul ettiğimiz için özür dileriz. Ancak efkâr-ı 
umumiye harekâtın seyrini ziyadesiyle merak etmekte ve muvaffakiyeti için dua etmektedir. Bu sebeple okuyucularımız için 26 Ağustos itibariyle başlattığınız büyük taarruzun 
umumi ahvalini değerlendirir misiniz?
 Geçen sene Ağustosun - hatıramda aldanmıyorsam - beşinci günü Başkumandan tâyin edilmiş olduğum zaman teşekkür ederken demiştim ki : “Memleketimizi çiğnemek üzere, memleketimize giren Yunan 
Ordusunu harimi ismetimizde boğacağız.” İşte dün itibariyle başlayan bu taarruz harekâtımız tam da bu maksada hizmet etmek üzeredir. Kararımız en son düşman neferini vatanımızdan kovuncaya kadar, taarruza 
devam etmektir, düşmanı takip ve tazyik eylemektir.
  Paşam acaba harbe başvurmadan düşmanı sulh yoluyla bertaraf etmek mümkün olamaz mıydı? Hakikaten zor bir yolu seçmiş olduk.
 Meclisimizin şiarı; kan dökmeden milli gayemizi sağlamak idi. Binaenaleyh; askeri kuvvetlerimizi hazırlamadan evvel kan dökmeye sebebiyet vermeksizin, meseleyi sulh yoluyla halletmek için teşebbüs almak da 
ayrıca bir vazife idi. Bu vazifeyi ifa etmek için her türlü tedbire başvurduk. Bilcümle siyasi teşebbüsler icra ettik. Bu maksatla fevkalâde emniyet ve itimat ettiğimiz Hükümetimizden Fethi Beyefendi hazretlerini 
Londra ‘ya kadar göndermiş idik. O, gerek Londra’da ve gerek diğer büyük devletlerin payitahtlarında siyasilerle görüşmek ve tesis-i sulh için, her şeyi yapmak üzere tam yetkiye sahipti. Fakat Fethi Bey’in 
Londra’da bulunduğu günlerde Mösyö Loyd Corc’un Parlamento kürsüsünden verdiği nutuk gösteriyordu ki; bütün bu teşebbüslerimiz makûs bir şekilde karşılık bulmuştur. Fakat insanî olarak yapmış olduğumuz bu 
teşebbüse İngiliz Hükümetinin vermiş olduğu mâna, sulh girişimimizin bizim zaafımızla izahından ibaret idi. Zannettiler ki; ordumuz zayıftır. Zannettiler ki; ordumuz taarruz ve takip etmek değil, yerinden kıpırdaya-
mayacak bir halde bulunuyor. Zannettiler ki; Meclisimiz ve Hükümetimiz zayıftır ve ümitsizdir. Şüphe yok, bütün bu noktalarda en büyük hataya sapmış oluyorlardı, en derin gaflet içerisinde bulunuyorlardı ve belki 
bazı vaziyetler ve bazı manzaralar düşmanlarımıza bu ümidi vermiş olabilirdi.
  Bu sulh teşebbüsünün başarısızlığı mı askeri harekâta bizi mecbur bıraktı Paşam?
 Fethi Beyefendi kanaatini Hükümete bir raporla bildirdi ve dedi ki; “Makasıd-ı Milliyemizin istihsali, ancak faaliyet-i askeriye ile kabil olabilecektir. Başka tetkike başka tefsire mahal yoktur.” Tabii ki Fethi 
Beyefendinin bu sözüne ve kanaatine iştirak etmek lâzım geliyordu. Aynı zamanda Avrupa’da bulunan bilcümle temsilcilerimizden ve sair siyasi memurlarımızdan da gelen raporların muhteviyatı Fethi Beyefendinin 
sözünü, kanaatini teyit ve takviye ediyordu. Artık anlamıştık ki; askeri harekât bir zaruret haline geldi. Bunun üzerine Başkumandanlık, sulh girişimi ve siyasi gereği dolayısıyla tehir ettiği taarruz kararını fiilen 
gerçekleştirmeye ve taarruzu icraya karar verdi.
  Paşam taarruza başlamadan ne tür hazırlıklar yapıldı?
 Ordumuzun kabiliyet ve kudreti hakkında ve hazırlığı derecesine dair inancımız tam idi. Fakat bir defa daha Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Fevzi Paşa Hazretleri cepheye gitti. Ben de cepheye gittim. Ve baştan 
nihayete kadar ordumuzu tekrar gözden geçirdik. Düşman mevzileri, düşman ordusu tetkik edildi. Bu son teftişimizin neticesinde oluşan kanaat imanımızı takviye etti. Ve o zaman katı olarak taarruz hazırlığı 
için emir verdim. Taarruzumuz öteden beri Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Fevzi Paşa Hazretlerinin pek derin ilmi ile hazırladığı plân dâhilinde vuku bulacaktı. Bu plân düşman ordusunu kaçırmak için değil, 
fakat tutup boğmak esasını ihtiva eden bir plândı. Bu plân dâhilinde hazırlık emri verdikten sonra, bittabi maksadımızı gizlemekte fayda görüyorduk. Onun için, evvelâ Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi ve sonra 
Başkumandan tekrar Ankara’ya avdet etti. Ankara’ya avdetimde Heyet-i Vekile’deki arkadaşlarımla beraber vaziyeti bir defa daha mütalâa ettik. Vaziyet-i umumiyeyi, bilhassa vaziyet-i siyasiyeyi tahlil eyledik ve 
gördüm ki; bu arkadaşlar da bütün kalpleriyle bütün kanaatleriyle Başkumandanlığın kararını tasvip ve takviye ediyorlar. Bundan sonra Konya üzerinden Garp Cephesi Karargâhının bulunduğu Akşehir’e gittim. Son 
tetkikatımda artık düşmanı mağlup etmek için her şey hazır olmuştu ve aralıksız düşmanın İzmir’e kadar takibi için icap eden tüm tedbirler alınmıştı. Bunun üzerine 26 Ağustosta taarruz için emrettim.
  Peki, Paşam 26 Ağustos tarihi itibariyle düşman ordusunun durumu hakkında ne söyleyebilirsiniz?
 Dört ila beş fırkadan ibaret olan Yunan kuvveti Afyonkarahisar’da bulunuyordu. Afyonkarahisar’ın doğu ve güneyinde olmak üzere takriben 90 - 100 kilometrelik bir hat üzerinde tahkimat yapılmıştı. Fakat bu 
tahkimat, alelade değildi. Yunanlılar bir sene mütemadiyen askerleri ve ahaliyi istihdam etmek suretiyle çalışmışlar ve fennin bilcümle vasıtalarını orada tatbik etmişlerdi. Yani bu mevzi tam mânasiyle, son zamanın 
bir kalesi sayılabilecek bir kuvvette idi. Birçok müstakil piyade alayları ve süvarileri mevcuttu.
  Paşam buna karşı bizim batıda bulunan kuvvetlerimizin durumu nasıldı? Nasıl bir harekât planı düşünüldü? Taarruz nereden başlatıldı?
 Biliyorsunuz ki; Garp Cephesi denildiği zaman orada bizim iki ordumuz vardı. Orada bizim daha diğer kuvvetlerimiz de vardı. Birinci Ordu Afyonkarahisar’ın şarkında Akarçay’dan garba doğru Dumlupınar arasında 
bulunan düşman mevzileri karşısında konumlanacaktı. Bu ordu elbette takviye edilmişti ve düşmanı mağlup ederek, kuzeye atmak vazifesini aldı. İkinci Ordumuz; bu Akarçay’dan kuzeye doğru Porsuk vardır, 
biliyorsunuz işte onun daha şimalinde Sakarya kısmı vardır, oraya kadar olan cephede düşmana taarruz edecekti. Kocaeli mıntıkasında bulunan kuvvetlerimiz dahi karşısında bulunan düşman kuvvetlerine taarruz 
edecek ve kuvvetlerin güneye inmesine gayret edecekti. Menderes havalisinde de kuvvetlerimiz vardı. Bunlar da güneyden kuzeye doğru önündeki düşmana taarruz edecek ve o kuvvetlerin geri gelmesine mâni 
olacak ve aynı zamanda düşmanın İzmir’le olan bağlantısını kesecektir. İşte bu esas üzerine bütün tedbir ve tertibat yapılmış ve hazırlık tamamlanmıştır. Bu sayede 26 Ağustos günü taarruz başlamıştır. Bu harekâtı 
yakından sevk ve idare etmek elbette gerekli olduğundan, Başkumandanlık, Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti ve Garp Cephesi Kumandanlığı 26 Ağustos günü fecirle beraber, Birinci Ordunun gözetleme noktası 
olan Kocatepe’de hazır idiler.
  Kocatepe neden seçildi Paşam? 
 Kocatepe bilenlerce malûmdur ki ve harita üzerinde mütalâa edenlerce anlaşılabilir ki, düşmanın güney cephesine ve oradaki mühim noktalara o kadar yakındır ki; bu mevzileri tetkik etmek ve harekâtı sevk ve 
idare eylemek için, hattâ dürbün kullanmaya bile hacet yoktur. Afyonkarahisar’da üç önemli tepe vardır: Batıda Kalecik Sivrisi, kuzeyinde Erkmen Tepesi ve onun da 10 km kadar batısında Tınastepe. Bu üç nokta-
nın düşürülmesi gerekiyordu. Afyonkarahisar’ın güneyindeki düşman kuvveti ağırlıklı olarak bu noktalarda toplanıyordu. Bundan dolayı bütün topçularımız ve ağır topçularımız bu üç noktayı ateş altına alabilecek 
mevzilere konmuştur. Topçularımız o mevzilere gece geldiler ve karanlık içinde mevzi aldılar ve fecirle beraber bütün dünyanın gözleri açıldığı zaman, ateşe başladılar. Kemali takdirat ve hürmetle buradan zikretmek 
isterim ki; topçularımızın o gün göstermiş olduğu maharet ve vukuf, bütün dünya topçuları için, misal olacak mahiyette idi. Askeri hayatımda bu kadar mükemmel bir topçu ve bu kadar mükemmel idare edilmiş bir 
topçu ateşi nadiren gördüm. Topçularımız saat 04.30’da atışa başladılar, bilirsiniz ki; topçulukta evvelâ ateş tanzim etmek için atış yapılır. Yarım saat zarfında bütün bu cephe üstünde ateş tanzim edilmiş ve saat 
05.00’da yani yarım saat sonra, bu saydığım tepeler şiddetle ateşe tutulmaya başlanmıştır. Bu mevziler, çok ve çok müstahkem olup önemini en son tetkik eden bir İngiliz Erkân-ı Harbinin verdiği raporda, “Eğer 
Türkler, bu mevzileri dört, beş ayda işgal ederlerse, bir günde düşürdüklerini iddia edebilirler.” demiştir. Fakat Türkler, bu mevzileri düşürmek için, üç dört ay değil, bir gün de değil, kendisine yalnız bir saat kâfi 
gelmiştir.
  Şükür ki taarruz kuvvetle başladı. Peki, 26 Ağustos itibariyle nereler alındı Paşam? 
 Düşmanın bir engel ve hat olarak çektiği tel örgüsünden Türk askeri bacağını aşırarak atladı ve orada bulunan Yunan neferlerini süngüleri ile tamamen tepeledikten sonra, Tınastepe’yi işgal etti. Ben bu manzarayı 
seyrederken, bir suale cevap vermeyi hatırladım. “Bu tel örgüleri nasıl geçebilirsiniz?” diyorlardı. Oradakilerine dedim ki; “İşte böyle ayağını kaldırır ve geçerler.” Bunu müteakip saat dokuzda Belentepe düştü ve 
onu müteakip Kalecik Sivrisi düştü. Fakat bunun daha kuzeyinde 1310 rakımlı Erkmen tepesi hâlâ direniyordu. Bunun sebebini izah edeyim: Biz, ağır topçularımızı mevzilere getirebilmek için yollar yapmaya mecbur 
olmuştuk. Bu mıntıkayı bilenlerce malûmdur ki; burası tekerlekli vesaitin hareketine müsait olmayan bir yerdir, yol yoktur. Bundan dolayı ondan daha ilerisine yol yapabilmek için, mutlaka düşmanla çarpışmak 
lâzım geliyordu ve tepe topçu ateşimizin tesirinden uzak idi. Orada taarruzlarımız tekerlek geçmediği için yalnız Cebel toplarıyla himaye edilmek mecburiyetinde idi. Onun için, mukavemet edildi. Bu nokta, o kadar 
çok mühimdir; düşman, bütün kuvvetiyle ve bütün vasıtalarıyla orasını elde tutmaya çalışıyordu. O fırkanın kumandanı Reşad Bey namında bir zat idi. Muş’ta beraber muharebe yaptık, Suriye’de çok muharebeler 
yaptık. Çok kıymetli bir askerdi. Şahsen bana çok muhabbet ve emniyeti vardı. Telefonla sordum: “Niçin hedefinize vâsıl olmadınız?” dedim. Cevaben dedi ki; “Yarım saat sonra, bu hedeflere vâsıl olacağız.” Hâl-
buki maalesef yarım saatte bu hedefler elde edilememişti. Tekrar sorduğum, zaman, telefonda Reşad Beyin son bir veda mektubunu okudular. Orada diyor ki; “ Yarım saat zarfında size o mevzileri almak için söz 
verdiğim halde, sözümü yapamamış olduğumdan dolayı, yaşayamam.” Bu misali; Reşad Beyin o hareketini takdir etmek için söylemiyorum. Tabiî öyle bir muamele ve öyle bir hareket bizce şayanı kabul değildir. 
Yalnız ordumuzda zâbitlerin, kumandanların kendilerine verilen vazifeyi ifada gösterdiği özeni ve namusu söylemek isterim. Hakikaten ordumuzdaki zâbitan ve kumanda heyeti yekdiğerine karşı böyle muhabbetle, 
hürmetle, emniyetle, itimatla bağlıdır ve aldıkları emri bir namus telâkki ederek, ifa ederler. 
  Allah rahmet eylesin Paşam.
 Teşekkür ederim evladım. Tınastepe’de düşman tamamen hâkim olduktan sonra, orada bulunan kuvvetlerimizden bir alay - ki ismini hürmetle ve takdirle yâd etmek istiyorum, 57. Alaydır. - düşmana ateş kullan-
maya lüzum görmeksizin süngüsünü taktı; düşman cephesine girdi. Bunun neticesi olarak, gece Tınastepe, baştan nihayetine kadar tekrar elimize geçti. 26 Ağustos akşamına kadar bu cephe üzerinde cereyan eden 
olaylar bundan ibarettir. Yani; Akarçay’dan; Tınastepe’ye kadar uzayan mevziler üzerinde Kalecik Sivrisi, Belentepe ve Tınastepe elimize geçmiştir. 
  Paşam 27 Ağustos itibariyle de Afyonkarahisar tamamen Yunan askerinin elinden kurtuldu. Buna dair ne söylemek istersiniz?
 Erkmen Tepesi düşmandan alındıktan sonra buradaki düşman mağlup ve perişan bir surette kuzeye ve kuzeybatıya doğru atıldı. Bu suretle Kalecik Sivrisi’nden Tınastepe’ye kadar 12 kilometrelik bir gedik açılmış 
bulunuyordu. Düşman cephesi burada yarılmıştır. Bunu müteakip, bu gedikten geçerek, düşmanı bırakmamak ve tekrar taarruz etmek üzere, hareket olundu. 27 Ağustos günü öğleden sonra, saat beşte Sekizinci 
Fırkamız muzaffer şekilde Afyonkarahisar’a girdi. Burada 20 - 22 kadar muhtelif cins top, mühimmat, silahlar ve sair malzeme ele geçirilmiştir. Yalnız düşman Karahisar’da derhal şehri ateşledi. Kıtaatımızın seri 
şekilde yetişmesi sayesinde yangının yayılmasına meydan verilmedi ve yanan yerler de bastırıldı. Bugün düşmanın mühim kuvvetleri müstahkem mevkilerden atıldı ve artık açık sahra muharebesine mecbur edildi.
  Paşam taarruz sırasında askerimizin moral durumu hakkında neler söylemek istersiniz?
 Süvarilerimizin gösterdiği hamaset tasavvurun üzerindedir ve tasviri mümkün değildir. Henüz muharebeye girmemiş taze düşman fırkalarını görür görmez süvarilerimiz tahammül edemiyorlardı, bunları tutmaya 
imkân yoktu ve derhal kılıcı çekiyor, düşmanın içerisine dalıyorlardı. Bir fırkanın içerisine girdikten sonra, ikinci bir düşman fırkası çıkıyor, onun da içine atılıyorlardı ve hakikaten bu kahramanlık sayesinde batıya 
çekilmek isteyen düşman kıtaları durmaya ve vaziyet almaya mecbur edildi. O esnada bir taraftan piyadelerimiz ve topçularımız yetişti ve düşmanı tekrar muharebeye mecbur ettik.
  Paşam bugün itibariyle ordumuzun durumunu da değerlendirerek bitirmek isterim.
 28 Ağustos günü muhtelif muharebelerle geçti. Bunun neticesinde bugün yani 28 akşamı biz vaziyeti şöyle değerlendirdik; artık düşmanın bu pek müsait olan mevzide müdafaadan ziyade, arka yollardan 
saparak, Dumlupınar mevzilerine gitmesi veyahut oradan Uşak mevzilerini tutmak istemesi lâzım gelir. Burada düşmanın 4, 5, 9, 12 13, 1 ve 7. fırkaları var; yani toplam yedi fırkası var. Bugünkü meydan muha-
rebesi esnasında, yalnız birinci ve yedinci fırkaları mağlûp bir halde, Dumlupınar batısına geçebilmişlerdir. Diğer beş fırkası bu dediğim çerçevenin içerisinde kaldı. Dumlupınar’a geçen bu iki fırka, henüz düşmanın 
ikinci fırkası ile birleşti ve bir fırka oldu. Bundan dolayı artık yapılacak şey, düşmanın tüm kuvvetlerini İzmir’e çekilmekten, kuzeye ve hiçbir yere gitmekten menetmek lâzımdır. Bunun için, verilen emre göre, 
Birinci Ordu artık tüm kıtalarıyla batıya yönelecek düşmandan evvel Dumlupınar mevzilerini tutacak ve batıya çekilmek isteyen düşmana taarruz edecektir. İkinci Ordu keza, kuzeyden aynı düşmana taarruz etmek 
üzere, ilerleyecek ve süvari fırkaları Murad dağı ile Kütahya, Kediz şosesi mıntıkasında toplanacak, düşmanın kuzeybatıya çekilmesine mâni olmak vazifesine devanı edecektir.
  Paşam bu yoğun mesai ve meşgalenize rağmen gazetemize vermiş olduğunuz mülakat için bilhassa okuyucularımız adına çok teşekkür ederim. Taarruzumuzun muvaffakiyetle 
neticelenmesini Allah’tan niyaz ederim.
 Ben de teşekkür ederim evladım. Vatan toprağının her bir karışını canla başla müdafaa etmekte olan asker ve sivil tüm halkımıza milli mücadelemize canı gönülden verdikleri destek nedeniyle şükranlarımı 
iletmek isterim. Elbette ki yüce Türk milletinin bu gayreti boşa çıkmayacak ve inanıyorum ki çok yakın günlerde zafer bizim olacaktır.

Afyonkarahisar Bizimdir!!!
  Bugün ordularımız ve milletimiz büyük bir zafere 
kavuştu. Yıllardır düşman çizmesi altında ezilen 
şehrimiz Afyonkarahisar, ordularımızın kutsal 
mücadelesi ile kurtarıldı.
  Bugün sabah sularında taarruz durumunda 
olan Türk ordusu, süngü  ve süvari hücumları 
ile olağanüstü bir mücadele ile Afyonkarahisar’a 
girdi. Başkumandanlık Karargahı ve Batı Cephesi 
Komutanlığı aynı gün içerisinde buraya taşındı.
Muharebemiz bütün şiddeti ile aynen devam 
ediyor. Ordularımız büyük bir taarruza başlamış 
olup yenik ve bozgun düşman askerlerini İzmir’e 
doğru kovalıyor. Yunan halkı durumdan oldukça 
rahatsız. Atina sokaklarında büyük bir sefalet 
ve öfke var. Halk hükümetin son dönemlerde 
yaptığı hatalardan bıkmış ve artık savaşa bir son 
verilmesini istiyor.  Hatta krala ve monarşiye karşı 
yapılacak bir darbenin dedikoduları da subaylar 
arasında dolaşıyor. Yunan orduları kumandanı 
Yorgo Hacienestis ise orduları geri çekmekten bir 
şey yapamayacak durumda.  Geçilemez denen hat 
paşalarımızın ve özellikle Başkumandan Mustafa 
Kemal Paşa sayesinde geçildi. Dünya tarihinde 
görülmemiş bir zafere doğru koşuyoruz. Zafer bize 
hiçbir zaman olmamış gibi yakın. Tarih yeniden 
mazlumların yanında oldu!
  Türk milleti tarih boyunca ezilmiş halkların bir 
sesi olmuş durumda. Kuzey Afrika’da Pakistan’da 
hak mücadelesi veren halklara büyük bir örnek 
olmuş durumda ve mücadeleyi kalpten destekle-
mektedirler. Emperyalist devletler unutmamalıdır ki 
bir milletin bağımsızlığı artık kolay elde edilemez. 
Umuyoruz ki dünya üzerindeki her ezilmiş halk 
bunu örnek alır ve işgalcileri evlerine “geldikleri 
gibi” gönderirler.

27 Ağustos 1922

Özgürlük Öykümüzün 
Yıldırım Kemal’i

  Savaşırken ölenleri kahraman yapan, ölümleri 
değil, ölümlerin sebepleridir. Yıldırım Kemal’in de 
şahadeti toprağı vatan yapan unsurdur.

  Memleketin en karışık devrelerinde ordu saflarına 
katılan Kemal’in babası İzmir Nüfus Müdürlü-
ğü’nden emekli Hasan Askeri Bey’dir. Bir memur 
çocuğu olması onu fikir cereyanlarına da katmış, 
böylece hürriyet ve vatan sevgisiyle meşhur ve şair 
ruhlu olan Kemâl orduya katıldığı günden itibaren 
temayüz etmeye başlamıştır. O’nun için vatan her 
şeyin üstündedir. Yaşamak için ölmesini bilmek 
her vatanseverin asli vazifesi olmalıdır. Bu engin 
duygu onu Millî Mücadele’ye katan ilk teşvik edici 
faktör olmuştur.
  Ünlü yazar Aslan Tufan Yazman bu Mülazım’ı şu 
şekilde anlatır:
  “Sakarya Muharebesinden sonra yorgun ve zayıf 
olduğu için doktorlar onu Konya Hastanesi’ne 
gönderdiler. Bir süre kaldıktan sonra taburcu edil-
mek istedi ancak doktorlar izin vermedi. Sonunda 
hastaneden kaçtı.Bu feci hâdisenin detayları ise 
şu şekildedir:

  24 Ağustos gecesi hastaneden temin ettiği üni-
formayla çıkar. Yanında para olmaması nedeniyle 
borcunu ödemek koşuluyla bir at satın alır. Çok 
iyi ata binmesiyle ünlü olan Mülazım Kemal, 
Afyon yakınlarında Türk Cephesine ulaşır. Milli 
Mücadele’de düşük rütbeli bir subay olmasına 
rağmen 5. Kolorduda tanınmış bir subaydır. 
Katıldığı Akhisar, Balıkesir, Bursa cephelerinde 
kahramanca çarpışmış, 57. Tümenle Çivril, Afyon 
ve Sakarya Muharebeleri’nde kahramanlık göster-
miştir. Önceden tanıdığı, başarıları nedeniyle ona 
“Yıldırım” lakabını takan Fahrettin Altay Paşa’ya 
gider. “Kılıcımı sallayarak İzmir’e en önde girmek 
isterim, beni en ileri bir alaya göndermenizi arzu 
ederim” der komutanına. Bunun üzerine Yıldırım 
Bey’e Küçükköy Tren İstasyonunu ele geçirmesi 
emri verilir. Göğüs göğüse yaşanan çarpışmanın 
ardından burada şehit düşer.”

  Altay Paşa olayın ardından, “Şehadet haberi 
gelince vatansever subayımın arkasından gözlerim 
dolu dolu oldu” demiştir.

  Acı haberin babaya iletilmesi ise hayli zor olmuş-
tur. Şanlı ordumuzun İzmir’e girmesinin ardından 
bir ihtiyar elindeki fotoğrafıyla süvarilere yaklaşır. 
Oğlunu, Kemal’ini sormaktadır. Acı haberi iletmeye 
kimsenin dili el vermez. Bunun ardından bir süvari, 
“Baba ne soruyorsun? Biz hepimiz Yıldırım’ız, biz 
hepimiz Kemal’iz. Onun yerine bizi kucaklasana!” 
diye seslenir. 

  Dökülen kanların ardından Afyon- Uşak arasında-
ki Küçükköy civarındaki mevki Yıldırımkemal olarak 
adlandırılmıştır. Yıldırım Bey ve silah arkadaşları 
için burada yapılan anıtmezar, aynı zamanda 
İstiklal Savaşı’mızın ilk şehitliğidir. 

“Verdiğim Sözü Yerine 
Getiremediğim İçin 

Yaşayamam”
  Mustafa Kemal Paşa’ya verdiği sözü tutamayan 
57.Tümen Komutanı Albay Reşat Bey, beylik tabanca-
sıyla intihar etti.
  Astsubay Kıdemli Çavuş Osman Ataç, 
komutan Albay Reşat Bey’i anlattı ; 
 26 Ağustos 1922 sabahı, Büyük Taaruz esnasında 
cepheler genelinde gelişmeler kaydedilmesine 
rağmen  olumsuz arazi koşulları ve kuvvetli 
düşman tahkimatı nedeniyle Çiğiltepe bölgesindeki 
ilerleme yavaşlamış ve 27 Ağustos’ta taaruzu 
hızlandırmak amacıyla tedbirler arttırılmıştı. Bu 
esnada saat 10.30 sularında Mustafa Kemal Paşa, 
Reşat Bey’i arayarak bu önemli tepenin ne zaman 
alınacağını öğrenmek istedi. Albay Reşat Bey 
“yarım saat sonra alacağız” cevabını verdi ise de 
düşman direnişi güçlü ve aktif bir şekilde devam 
etmekteydi. Verdiği sözü tutamayacağını anlayan 
Reşat Bey, vicdan azabından hayatını sonlandırarak 
kurtulmayı diledi. 11.00’da 57. Tümen Karargahı 
tekrar arandığında Albay Reşat’ın “yarım saat 
zarfında bu tepeyi almak için söz verdiğim halde 
sözümü tutamadığımdan dolayı yaşayamam” no-
tunu bırakarak intihar ettiğini öğrenildi. Böylesine 
büyük bir vatanseverin vefatı Mustafa Kemal’in 
gözlerini yaşartmıştır. Reşat Bey, vatan uğruna 
verilmiş binlerce candan biridir. Saat 11.45’te 
Başkomutan’ın telefonu çalar; “Çiğiltepe alınmıştır 
komutanım” haberi gelir…
  Ölümünden sonra Reşat Bey, Kırmızı şeritli İstiklal 
Madalyası ile onurlandırılmış, Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından 
ailesine “Çiğiltepe” soyadı verilmiştir.

Dün Sabahtan İtibaren 
Bütün Cephelerde

 Kahraman Ordumuz 
Düşmanla Çarpışmaya 

Başladı
  Dün Gelen İlk Malumat
 Birkaç günden beridir bazı mıntıkalarda devam 
eden  çatışmalar cephenin geneline sirayet etmiştir. 
Kahraman ordularımız kalplerinde iman elde süngü 
düşmanla her tarafta çarpışmaya başlamıştır. 
Son söz yine silaha düştü. Fedakar milletimiz için 
mukadder olan mesut günler artık yaklaşmışur. 
Samsunlular, “Biz size tayyare gönderiyoruz, siz 
bize lzmir’i, Bursa’yı ne zaman vereceksiniz?” 
diyorlar. Biz de onlara diyoruz ki, “Yakında …” 
Anadolu’nun hakkı da, kuvveti de, hususiyle azim 
ve kararı da var ve ziyadeleşiyor.” Karilerimize 
sükûnetle neticeye ve resmi tebliğlere intizar 
tavsiye ediyoruz.

4 Muharrem 1341

5 Muharrem 1341
  Seyitgazi ve Afyon mıntıkasında şiddetli çarpışma-
lar sürmektedir. Dünkü muharebat hakkında resmi 
malumat mevcut olmamakla beraber kahraman 
ordumuzun düşmanla pek büyük bir hevahiş ile 
pek muvaffakiyetli bir surette çarpışmakta olduğu 
istihbar edilmiştir. Muharebe bilhassa Afyon 
mıntıkasında kesb-i şiddet etmiş ve askerlerimiz 
pek büyük yararlıklar göstermişler ve muvaffaki-
yetler elde etmişlerdir. Ordumuz düşmanın  karşı  
taarruzlarını  süngü  hücumuyla  tard  ederek
Afyon’u zapt ile pek çok esir ve ganimet elde 
etmiştir. Başkumandanımız Rauf Bey’e “Düşmanın 
kaybı çok. Bizimki pek az. Askerlerimiz sevinçlidir. 
Yorulmak bilmiyorlar. Bu gece Karahisar’dayım. 
Halk şenlik yapıyor.” Duyurularını yapmıştır. Bunun 
üzerine Rauf Bey Karahisar bölgesindeki kutla-
malara teşekkürlerini iletmiştir. Rus,Azerbaycan 
ve Fransız temsilci ve elçileri Rauf Bey’i ziyarete 
gelerek zaferden dolayı kutlamışlardır.
  Mağdur Yunan komutanı Hacıanesti’nin istihbarat 
subayı ise gazetecilere: “Mustafa Kemal, Ankara’da 
perişan olan saygınlığını pekiştirmek için bir savaş 
oyununa başvurmuştur. Kim bilir, belki de iki gün 
sonra esir Mustafa Kemal’i size burada takdim ede-
bilirim.” sözlerini sarf ederek muzaffer ordumuzu 
istihkar etme çabasına girişti.

471 - 26 AĞUSTOS ZAFERİNE DAİR 
Telgraf
(27. VIII. 1922)
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
İki günden beri bilâinkıta devam eden muharebat 
neticesinde düşmanın Afyonkarahisarı mevazıını 
iskat ve Afyonkarahisar’ımız istirdat olunmuştur. 
Üsera, ağır ve hafif top, mühimmat ve her nevi 
malzemeden ganaim çoktur. Düşmanın müteaddit 
mevazıının her biri birkaç hattan mürekkep 
olduğundan kıtaatımız birçok müstahkem hatları 
müteakiben iskat mecburiyetinde bulunmuştur. 
İstihzaratımız her nevi vesaiti fenniye ve mevanii 
feriye ile teçhiz ve takviye edilen düşman mevazıı-
nın bazan bir saatten az zaman zarfında ıskatını 
temin ettiği gibi asker ve zabıtanımızın müsellemi 
cihan olan havariki besalet ve şecaati bu defa dahi 
tezahür ve teeyyüt etmiştir.
  Kumandanlarımızın sevk ve idarede 
düşman kumanda heyetine faikiyeti ba-
riz bir surette mütecellidir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ordularının müstesna kıymet ve 
kabiliyeti sebebiyle Meclisi âliyi tebrik ederim.                                                                                   
Başkumandan                                                                                         
Mustafa KemalDr. Zübeyde Tiryakioğlu
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Uşak, 29 Ağustos

Bin Diriliriz
Duydun mu hiç? O, şanı yüce 

Eşme,
Türk’ün adı yazılır yere, göğe.
Yunan mezalimi girdiği sene,
Yiğitler belirir mevzilerinde.

Teslim mi olur dinin son kalesi?
Ali Bey’dedir sevk ve idaresi.

Düşman, ardında kahpe efendisi,
Vurur haine Mehmet’in sillesi.

İnanmışsa erler, gayret illa şart,
Yarılır birer birer her gelen hat.

Kabaklar, Elvanlar, Takmak 
olmaz zapt,

Sahipsiz mi sandın? Şaşarım, 
heyhat!

Uşak, dirilir akşamın beşinde.
Düşünür Paşa’m, eli çenesinde,

Sırtındaki yük yok başka beşerde,
Zira İslam’ındır kutlu zafer de.

Top atışları ile başlar sefer,
Mahvedilir, Helen’ler üçer beşer.

Tüfekte değil itikatta hüner,
Cihan sus pus kesilmiş, her yer 

mahşer.

Gurup vaktinde düşer leşler yere,
Hiçbiri denk değil şehitlerime.

Yığarlar, anca kol, bacak heybeye,
Selamlar olsun efsane Göğem’e.

Baş Kumandanın elinde Triku-
pis,

Şer saçar etrafa, vallahi necis.
Türk nezaketinde Ata’m, o ne his! 
Gayrı, nazlı İzmir’dir mevzubahis.

Uşşak diyarından doğan güneşle,
Bağımsızlık aşkı yansır Ege’ye.

Kalleş düşmanı denize dökünce,
Kesinleşti zafer Dokuz Eylül’de.

Hâlâ, ilk hedefimizdir Akdeniz,
Rahat ol Ata’m biriz, beraberiz.

Küffar da iyi bilir, izindeyiz,
Hâk için, bir ölür bin diriliriz…

Aytaç Erken

Hasan ve Himmet
  Halide Edip, Millî Mücadele yıllarında Batı Anadolu’da Yunan mezalimini dünya kamuoyuna 
duyurmak için bir komisyonla diyar diyar gezer. Bu geziler sırasında Uşak’a da gelir ve burada 
yaşanan bir olayı daha sonra öyküleştirir. Himmet Çocuk isimli bu öykü, Uşak’ta yaşayanların 
nezdinde bütün Anadolu’nun yoksulluğunu ve çaresizliğini gözler önüne serer.
Yıl 2022 …Büyük Taarruz’un 100.yılı Hasan, Uşak merkez Şehit Abdulkadir Kılavuz Anadolu 
Lisesi’nde okumakta olan bir öğrencidir. Ailesini ziyaret için Eşmeye yola çıkar. Trene binerken 
bile hala düşünmektedir: “Acaba tarih öğretmeninin verdiği ödevi nasıl yapsam da daha etkileyici 
olsa? ”diye. O sırada yanına uzun boylu, sırtında çantası boynunda fotoğraf makinesi genç bir 
adam oturur. Selamlaşırlar; genç adam adını, buralı olup olmadığını sorar Hasan’a. Koyu bir 
sohbet başlamıştır bile.
  Hasan; genç adamın isminin Halit olduğunu, gazeteci olduğunu ve kurtuluşun 100. Yılı için 
geldiğini öğrenir. Hemen aklına tarih ödevi gelir.
-Tarih öğretmenimiz bize “Uşak’ın kurtuluşunun 100. Yılını  bir öyküyle öyle çarpıcı anlatın ki ben 
de bu yıl çıkaracağımız dergiye yazınızı basayım” dedi. Bu benim için çok önemli ama nerden 
başlayacağımı bile bilmiyorum, der.
Halit, kısa bir süre pencereden dışarıyı izler. Sonra Hasan’a döner:
-Bak aklıma ne geldi; sen Halide Edip’in Himmet Çocuk öyküsünü okudun mu?
-Evet okudum, der bizim Hasan. 
-Tamam işte, bu hikâye üzerinden sen de 100.yılı çok güzel anlatırsın işte.
Hasan, hemen düşüncelere dalar. Halide Edip’in şu sözleri aklına gelir:
‘Kamyonda İstanbul gazetecileri vardı. Yunan ordusunun emsalsiz mezaliminin külleri ve facia 
sahnesi üstünde tetkikat yapacaklar, ben cephenin Yunan mezalimi raporunu hazırlarken onlar da 
ajansla Türk’ün felaketini dünyaya bildireceklerdi.’
  Hasan, geçtiği yolları düşünür, memleketini. Yüzyıl önce işte tam da burda yaşanmıştır bu hika-
ye. Durum nasıl da elimdir. Koskoca bir millet yokluğun fakirliğin üstüne bir de Yunan mezalimi 
ile büsbütün sınanır, koca dünya önünde. Bu kadar zulme sesini bile çıkarmaz, hiçbir dost sayılan 
ülke. Yunan işgal ederken aziz vatanı, genciyle yaşlısıyla kadını erkeğiyle herkes ‘Olmaz’ der. 
Şehit kanıyla sulandı bu topraklar, ha deyince çıkar mı elden? Ama bunun bir bedeli vardı elbet. 
Herkes Mehmet oldu bu ülkede yüzyıl önce. Eli silah tutan herkes cepheye gitti. Yok saydı canını, 
yok saydı sevdiklerini. Tek bir düşünce vardı kafasında: “Düşman işgalinden kurtarmaktı vatanı.”
Bu kararlı millet isterse yapardı; olmazı bile oldururdu. Yok muydu örnekleri; vardı, ya vardı işte 
o örneklerden biri de, yüz yıl önce Hasan’ın tam da bulunduğu yerde olmuştu. Kendi memleketin-
de, Eşme’de Yunan’a karşı tek yürek olmuştu halk ama zalimin zulmü biter miydi, köyleri yakıp 
yıkmıştı. Yenilince Yunan, milletin başında dam sofrasın da ekmek bırakmamıştı. Hasan’ın içi cız 
etti, öyküdeki o cümleler aklına gelince:
‘- Ev isteriz, rüzgâr bıçak gibi kesiyor, çocukların başını sokacak kovuk bile yok. Uşak’ta birçok ke-
reste ve Yunan esiri varmış, bunlardan bize verilmesini emretsin. Hemen kendimize dam yapalım.  
Ekmek isteriz, askeri ambarlarda buğday var, bir saat ötede... Emretsin, bize versinler, çiğ olsun 
çocuklarımıza yedirelim. (Sesi acıyla, merhametle yırtılarak devam etti.) Büyükler söz anlıyor, 
sesi çıkmıyor, ama çocuklar söz anlamıyor, açlıktan hep ağlıyorlar, sabaha kadar ağlıyorlar, bunu 
Paşa’ya söyle! ’
  Bundan daha dokunaklı bir yüzüncü yıl hikayesi mi olur diye düşündü Hasan ve Halide Edip’in 
bu durum karşısında duyduğu ümitsizliği duydu o an ‘Anadolu hilkat günlerinin ilk devrelerin-
deki yoksulluk, harap ve vasıtasızlık içinde idi. Yeni Türkiye’yi inşa edecek millete yine Hazreti 
Âdem’den sonraki devlere benzeyen kudret ve mesai kabiliyeti lazımdı. Evsiz, ekmeksiz, meyus 
bir halk... Dünya onların zafer destanını terennüm ederken onlar ölümün gözlerinin içine bakıyor-
lardı. Memleketi kim yapacak? Nasıl yapacağız?  ’   
  Nasıl olacaktı da toplanacaktı bu millet, bu kadar yoklukla baş edecekti? O da yine Hasan’ın 
topraklarında gizli idi aslında. Himmet oldu sonra, düşüncelerinde. Anasını babasını kaybetmişti; 
bir nenesiyle kız kardeşi, bir çift de öküz kalmıştı koca dünyada ama yılmamıştı, yorulmamıştı. 
Öküzleri salgına yakalanmış yine bıkmamıştı. Çalışmış ve yenilerini almıştı. Olacak ya bu sefer de 
Yunan peyda oldu Anadolu’ya. Tuttu düşman Himmeti de, canını zor kurtardı ellerinden. Yunan 
aldı öküzleri . Ama yılmadı, ümitsizliğe düşmedi hiçbir zaman.
Hasan bunları düşünürken bir ses böldü düşüncelerini:
-Heyyy Hasan fena düşünceye daldın simit almıştım yer misin? 
Teşekkür etti Hasan Halit’e ve artık rahattı. En güzel şekilde Halide Edip’in Uşak kokan Himmet 
Çocuk Öyküsüyle anlatacaktı 100.yılı.

Nihal Yıldırım
Hasan Yılmaz

Kaplangı Muharebeleri
  İlk olarak Türk ve Yunan ordularının 30 Ağustos 
1922 saat 24.00 durumlarını inceleyelim.
1. Ordu Komutanı, Başkomutan ve Genelkurmay 
Başkanı Dumlupınar istasyonundaydılar. Batı 
Cephesi Komutanı ise  Afyon’daydı. 1.Kolordu: 
15. Tümen Hallaçlar’da. 14.Tümen Paşacık köyü 
batısında, 30. Alayı Kaplangı Dağında. 57. Tümen 
Kaplangı Dağı’nın en yüksek noktası Dedetepe’de 
düşmanla temastadır. Kolordu Komutanı 
Büyükoturak’ta. Bağımsız 6. Tümen: Yenice – 
Şabanköy – Ahat hattında düşmanla temastadır.  
Ordu ihtiyatı olan 2. Kolordu: 4.Tümeniyle Paşacık, 
7.ve 8 .Tümenleriyle Büyükoturak – Santtepe 
bölgesinde. 
  Yunan Ordusu ise General Trikopis Adatepe 
Muharebesinden kaçabilenlerle Kızıltaş Vadisi’nden 
çekiliyordu. Banaz’a çekildiğini umduğu General 
Franko grubuyla birleşmek için oraya gitmek 
kararındaydı.  Yanındaki kurtulabilen birliklerle bir 
an önce Banaz’a varmak istediğinden bütün gece 
yürüyüşe devam etti. 12.Tümenden bir iki taburu 
Küçük Aslıhanlar’a göndermişse de Türklerin 23.Tü-
meninin karşı koyması üzerine bu taburlar Çal’a 
geri çekilmişlerdi. 4.Türk Kolordusuyla muharebe 
eden diğer birlikler de kolay kolay çekilemiyorlardı. 
29/30 Ağustos gecesi muharebenin pek yakından 
devamı ve 14. Türk Süvari Tümeninin kuzeyden 
yaptığı baskınlar birlikleri fazla karıştırmış ve saba-
ha kadar Çalköy dolaylarında toplanamamışlardı. 
 Sabah erken güneybatıya gönderilen süvari bö-
lüğünden saat 10.30’da gelen raporda; Hasanköy, 
Gümele bölgesinde Yunanlıların faaliyeti olduğu, 
Yeniceköy civarında düşman ateşiyle karşılaştı-
ğından fazla ileri gidemediği, 6. Tümenle irtibat 
yaptığı bildiriliyordu. Hasanköy batısından bir alay 
kadar (4 .Yunan Tümeninin dört taburu) Yunan 
kuvvetinin Kaplangı Dağına (Dede tepesi) açılmış 
olarak ilerlediği görüldü. Ayrıca Gümüle’de bir iki 
bölük piyadesi (1. Tümenin 4 .Alayı) vardı. 37.Alay 
hemen saat 10.30’da 1364 rakımlı tepeden Hasan-
köy doğu sırtlarına ilerleyerek Sığıralanı sırtlarını 
işgal etti. İki dağ bataryası 1364 rakımlı tepede 
mevzilendirildi. Ancak, bataryaların mevzie girişleri 
pek geç oldu. Yunanlılar ise Hasanköy batısında 
mevzilenmiş topçusu ve Banaz istasyonundaki ağır 
bataryaları ile 39.Alaya (1342 rakımlı Dede tepesi) 
şiddetli ateş açtılar.
  Gece yarısına kadar devam eden imha 
muharebesi günün ilk ışıkları ile yerini derin bir 
sessizliğe bıraktı. Yunan ordusunun büyük kısmı 
imha edilmiş, direnme azim ve iradesi de tamamen 
kırılmıştı.
  1. Kolordu, 30 Ağustos günü Kaplangı Dağı-Hal-
laçlar-Murat Dağı hattında tertiplenmiş olan üç 
tümen kadar olan Franko grubuna taarruzuyla 
Kaplangı Dağını düşürdü. Yunanlar, gece karşı 
taarruzu ile geri aldılar. 31 Ağustos günü yapılan 
taarruzlarla Franko grubu bu hattan geri atıldı ve 
Uşak istikametinde takip edildi. 
Çekilen Yunanlar, yer yer direnmek istediler, ancak 
muvaffak olamadılar.  
  Takip insanüstü bir hızla ilerledi. Türk 
askeri dinlenmek ve uyumak istemiyordu. Çünkü 
kurtardığı her kasabanın, köyün, şehrin Yunanlar 
tarafından yakıldığını, bölgedeki Türklerin de 
vahşice katledildiğini görmekteydi. Bir dakikalık 
zaman kazanmasının, birçok yerleşim merkezinin 
ve birçok Türk’ün hayatını kurtaracağını anlamıştı. 
Bu nedenle Türk piyadeleri, süvarilerle aynı günde 
İzmir’e girdiler. Takipte katedilen mesafe yaklaşık 
450 km dir.
  Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, Zafer 
Tepeden; bizzat idaresinde, 30 Ağustos Zaferi ka-
zanılırken, yakın muharebe hatlarına kadar giriyor, 
birliklerimizin kahramanca saldırışlarını, süngü 
hücumlarını memnunlukla seyrediyordu. 
Kaplangı Muharebesi’nin askeri terimlerini bir 
kenara bırakıp bu muharebenin benim için ne 
anlama geldiğinden bahsetmek istiyorum. Bu 
muharebede her şey karmakarışık bir durumdadır. 
Kim savunuyor, kim taarruz ediyor belli değildir. 
Zaten Türk ordusunun kısıtlı imkânı, az sayıda 
askeri varken kendilerini birden böyle bir çatış-
manın içinde bulması her şeyini ortaya koyarak, 
yüreklerinde kesinlikle var olduğunu bildiğimiz, 
defalarca kanıtladıkları vatan sevgisi ile savaşmala-
rını sağlamıştır. Yunanlar Franko grubu ile birleşip 
arkalarından gelen Türk kuvvetlerini durdurmak 
istiyorlardı. Türk ordusunun amacı ise buna katiyen 
izin vermemekti. Çünkü bir şekilde Yunanlar Franko 
grubu ile birleşmeyi başarırsa mevcudu Yunan’a 
göre az olan Türk askerini geçebilecekti. Zaten 
Yunanların daha önceden zarar verdiği Uşak daha 
büyük bir yıkımla karşılaşacaktı. Sonra İzmir’de 
bulunan ana karargahlarına varabileceklerdi. Mak-
sat hasıl olduğunda belli bir Batı Anadolu savunma 
hattı oluşturup Anadolu’dan kopmamak Megali 
İdea’yı gerçekleştirmekti. İşte Uşak, bu yüzden bir 
kilit noktasıydı. Burada düşman kuvvetleri mümkün 
olduğunca zaiyata uğramalı, birlikleri ayrı kalma-
lıydı. Dede Tepesi Yunanlar ve Türkler arasında 3 
kez el değiştirse bile Türk’ün bitmeyen azmi ve 
sabrı ile sonunda Türk kuvvetlerinin eline geçti. 
Kaplangı’da Yunan ordusunun dağıtılması onların 
gücünü azalttı. Bu sayede Kurtuluş Savaşı’nda bir 
dönüm noktası yaşanmış oldu. Bundan sonrası 
Yunanlar için sonun başlangıcıydı. Kısaca Kaplangı 
bir ölüm kalım savaşıydı, Kaplangı düğümün 
çözüldüğü cephelerden biriydi.
  Vatan için canını vermiş, kanıyla bu toprakları 
sulamış, vatana karışmış her bir Mehmet’imin ruhu 
şad olsun! Rahat uyuyun, devrettiğiniz bayrak 
bizde, emanetiniz bizde!

Takmak Muharebeleri 
  1 Eylül 1922 günü Yunan birlikleri General Franko komutasında Saraycık-Takmak-Ke-
merdağ-Yeleğen üzerinden Uşak’ın güneyine çekilmiştir.  1.Ordu komutanı 2 Eylül 1922 
muharebeleri hakkındaki raporları kolordulardan geç aldığı için Batı Cephesi Komutanlığına 
durumu ancak 3 Eylül 1922 saat 01.00’de bildirebilmiştir. Takip harekâtını yakından izleyen 
Ordu Komutanı, Batı Cephesi Komutanlığının emrini almadan, kolordulara 3 Eylül saat 01.30’da 
emir vermiştir. Bu emre göre ordumuz 3 Eylül günü de takibe devam edecektir. Kolordu 
komutanı Ordu emrini almadan 3 Eylül sabahı 7. Tümeni Takmak kuzeyinden Bebekli’ye, 8. 
Tümeni Takmak’tan Güney Köy istasyonuna, 4. Tümeni demiryolu boyunca Elvanlar istasyonuna 
yürüttü. Sol yanı ile Yunanlıları güneyden kuşatmak kolordunun görevi olduğu halde 3 tümeni 
de demiryolu ve kuzeyinden yürütüyordu. Tümenler hareket edince ordu emri alındı. İki Kolordu 
ara hattı dağı Kolonkaya-Umurbaba dağı tepeler hattı olduğu halde 7. Tümeni 1. Kolordu 
bölgesinden güneye aldırmadı. Yalnız 4. Tümene İlhan doğrultusunda ilerlemesini emretti. 
7.Tümen 3 Eylül saat 06.00’da Düzköy’den Dereköy yoluna doğru hareket etti. Önde giden 
takviyeli takip taburu Dereköy doğusunda Yunan artçılarının ateşiyle karşılaşınca Tabur derhal 
taarruza geçti. Takmak kasabasının batısı -Kemer Dağı- Yunanlılar tarafından işgal edilip dikenli 
tellerle çevrilmiştir. 8.tümen saat 15.00’de Takmak doğu sırtlarına vardığında ileriye gönderilmiş 
olan takip müfrezesi Takmak kuzeyinde Yunan artçıları ile muharebeye girmiş ve saat 15.30’da 
muharebe şiddetlenmiştir. Yunanlıların direnmelerine rağmen saat 18.00’de mevzilere girilmiş-
tir. Yunanlılar fazla kayıp vererek batıya doğru çekilmeye başlamıştır. Bu sırada Tümen Süvari 
Bölüğü 200’e yakın Yunan erini yok etmiştir. Dereköy batı sırtlarından taarruz eden 7.Tümen 
Yunanlıların Kıranköy ve batısına çekilmeleri üzerine takibe geçerek saat 21.00’de Kıranköy’e 
vardı ve orada geceledi. 8. Tümen yangın söndürmek için istihkam bölüğünü Takmak’ta bıraka-
rak saat 21.00’de Ürküden köyüne geldi ve geceledi. İstihkam bölüğünün gayretleriyle  Takmak 
kasabasının bir kısmı yangından kurtarılmıştır ancak kasabada yalnız 20 ihtiyar sağ kalmıştır. 

 57. Tümen Oruçlu güneyinden  İlyaslı-Takmak yoluyla Kıranköy’e hareket etmiştir. Öncüsü ile 
Takmak’ın  6 km kuzeyine vardığı zaman buradan top sesleri gelmektedir. Kasaba yanıyor ve 
güneybatısında zayıf piyade muharebesi oluyordu. Kasabanın kuzeydoğu sırtlarında 8. Tümen 
birlikleri toplu olarak görünmekteydi. Tümen komutanı öncüdeki hücum taburunun süratle 
Takmak’ın 1.5 km kuzeyindeki tepeye yanaştırdı ve dağ bataryalarını ileriye aldırdı. Yapılan 
gözetlemelerde Yunanlıların kasabanın güneybatı tepelerini savunmakta olduklarını ve savunma 
mevzilerinin  güneyine doğru uzandığı, Kıranköy doğusundan itibaren kuzeye doğru uzanan 
sırtlarda da Yunanlıların mevzi aldığı görülüyordu. Tümen komutanı kuzeydeki Dereköy dolay-
larına 2. Kolordunun 7. Tümeninin geldiğini öğrendi. Kolorduların birbirine karışmaması için 2. 
Kolordu Komutanının saat 15.30’daki ricası üzerine tümeni bekletti. 

 Saat 17.00 olduğu halde 8.Tümen cephesi karşısındaki Yunan birlikleri hala direniyordu. Bunu 
gören 57. Tümen Komutanı 8. Tümene yardım maksadıyla iki dağ bataryasını saat 17.30’da 
mevziye sokarak Yunanlılara yan ateşi açtırdı. Hücum taburunu da 8. Tümenin kuzey yanından 
taarruza sürdü. Sarsılan Yunanlılar geri çekildiler. Dereköy dolaylarında 7. Tümen karşısındaki 
22. Yunan alayı da batıya çekildi. Hücum taburu takibe devam etti, arkadan tümen de Kıran-
köy’e giderek geceyi orada geçirdi. 

 3 Eylül günü, Yunanlıların büyük uğraşlar sonucu kasabadan atıldığı gündür. 20 ihtiyardan 
başka sağ kalan olmasa da bugün Kurtuluş günüdür. Günümüzde hala Takmak bölgesinde bü-
yük şenliklerle kutlanır. Hatta halk bu zaferi öylesine sahiplenmiştir ki yeni nesillere öğretmek, 
tarihini unutturmamak için büyük zaferin her adımını toprağına karış karış işlemiştir. Sadece 
Takmak değil, vatanın her toprağı türlü zorluklarla zafere ulaştırılmıştır. Bizlere düşen ise bugün 
de yarın da bu zafere gururla sahip çıkmaktır.

  Takmak Şehitliği
 Muharebeler sırasında vatan uğruna can veren şehitlerimiz anısına 1976 yılında, Takmak köy 
halkı ve Ali Öztürk tarafından şehitlik yaptırılmıştır. Tahminlere göre bu şehitliğin olduğu bölge 
muharebeler sırasında yaralananların tedavi edilmesi için kurulan sargı yeridir. Şehitlerimiz ise 
muharebe meydanında değil, tedavi olmak için geldikleri bu bölgede şehadete ermiştir.

  Atatürk’ün Eşme’ye Gelişi, Tarihi Emir ve Anıt Ağaç
 Mustafa Kemal, Asım Gündüz’ün hatıralarına göre 1 Eylül günü Eşme’ye gelmiştir. Asım Bey 
şöyle anlatır: ‘Mustafa Kemal ile beraber 1 Eylül 1922 sabahı Eşme sırtlarında idik. Yanmamış 
tek bir ev kalmamıştı. Bir kahvehanenin enkazı içerisinde yanmamış üç iskemle bulabildik. Baş-
kumandan, İsmet Paşa ve ben oturduk. Karargahımızdan beraberimizde subay olarak rahmetli 
Şükrü Ali vardı. Mustafa Kemal’de büyük bir karar arifesinde olmanın fevkaladeliği görülüyordu. 
Bir anda bana döndü ve hazır olunuz talimatı verdi. Şükrü Ali’ye işaret ettim. Kalem kâğıt 
elinde, diz çöktü, elindeki çantayı beraberce tutarak seyyar bir masa durumuna getirdik. Her 
zamanki gibi düşüncelerini en iyi ifade eden kelimeleri bulmakta hiç zorluk çekmiyordu. Metnini 
zaferimizin en değerli vesikası olarak hassasiyetle muhafaza ettiğimiz tarihi emri yazdı.

 “Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları!
Afyon-Dumlupınar büyük meydan Muharebesi’nde zalim ve mağrur anasır-ı aslisini inanılmayacak 
kadar az bir zamanda imha ederek büyük ve necip milletimizin fedakarlıklarına layık olduğumuzu ispat 
ediyorsunuz. Sahibi olan bu Türk milleti istikbalinden emin olmakta haklıdır. Muharebe Meydanı’ndaki 
maharet ve fedakarlıklarınızı yakından müşahede ve takip ediyorum. Milletimizin hakkındaki takdiratına 
delalet etmek vazifemi mütevaliyen ifa edeceğim.
Başkumandanlığa teklifatta bulunulmasını cephe kumandanlığına emrettim. Bütün arkadaşlarımın 
Anadolu’da daha başka meydan muharebeleri verebileceği nazar-ı dikkate alarak ilerlemesi ve herkesin 
kuva-i akliyesini, menabi-i celâdet ve hamiyetini müsabaka ile ibzale devam eylemesini rica ederim. 
Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!”

 İşte bana Eşme sırtlarında bu tarihi emri yazdırdığı vakitte ayağa kalktı. Başkumandan Mustafa 
Kemal geldi, güler yüzlü ve nemli gözleriyle apoletlerimi o mübarek elleriyle omzuma taktı.’
Askeri Tarih Belgeleri Dergisi, bu tarihi emrin  Dumlupınar’da verildiğini söyler. Asım Gündüz’ün 
Hatıralarım isimli eseri ve diğer kaynaklara göre ise Uşak’ta, Takmak’taki bir meşe ağacının 
altında verildiği söylenir. Bu ağaç İzmir 2. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 
13.09.2009 tarihli ve 4950 sayılı kararı ile anıt ağaç olarak tescil edilmiştir. Bu ağaca bölge 
sakinleri tarafından Atatürk Ağacı denilmiştir ancak ‘Gazi Dal’ adıyla da bilinir. Bulunduğu tarla, 
sahibi tarafından hazineye bağışlanmıştır. 2008 yılında yıldırım düşmesi sonucu büyük bir dalı 
kurumuştur. Daha sonra paratoner yerleştirilmiştir. 

  Eşme’nin Kurtuluşu ve Başkumandanlık Karargahının Taşınması 
 Eşme 3 Eylül’de ele geçirilmiş ve zafere ulaşılmıştır. Ardından 4 Eylül günü Atatürk, Başkuman-
danlık karargahının Eşme’ye taşınacağını, Uşak’tan yazdığı harp telgrafı ile Meclis Başkanlığına 
ve diğer ilgili merkezlere bildirmiştir. 4 Eylül gecesi karargah, Eşme’ye taşınmıştır. Başku-
mandan artık kararlarını burada alacak ve yazışmalarını burada yapacaktır. Mustafa Kemal, 
Başkumandanlık karargahı Eşme’ye taşınırken düşmanın geride bıraktığı manzara üzerine 
5 Eylül’de çektiği telgrafta harbin sebep olduklarının tamirini hükümetten istemiştir. Atatürk 
6 Eylül günü Eşme’den ayrılmıştır.

Elif Naz Doğan

29 Ağustos 1922 
  Amansız takip ve varlık yokluk mücadelesi devam 
ediyor Anadolu’da. 1. ve 2. ordularımız takip 
kuvvetleri olarak bizzat Mustafa Kemal tarafından 
konumlandırıldı.
  Artık Mehmet düşmanı nerede görse taarruz edi-
yor, en fazla zayiat vermesi için mücadele ediyor. 
Dile kolay 239 yıl… Tam 239 yıldır çekilmekten, 
toprak kaybetmekten bu millet yorulmuş, bıkmış; 
Mehmet kendine ar etmiş ama artık burası son 
nokta. Bıçak kemiğe dayandı. Anlı şanlı bir tarihe 
sahip olan, pek çok devlet kurmuş, pek çok coğ-
rafyada yaşamış, medeniyetin adı olmuş koca bir 
millet yok mu olacaktı? Hayır dedi Mehmet; önce 
Sakarya’da, şimdi Büyük Taarruz ‘da artık düşman 
bir daha bu cesarette bulunmamalıydı. Bunun yolu 
düşmanı geldiği yere geri göndermekti. Sarıldı 
süngüye tüfeğe Mehmet, var gücüyle.
  Çatkuyu’nun 3 kilometre batısı Dadaylı Halit Bey, 
saat 6.30 Yunan ile göğüs göğüse mücadeleye 
girişti. Saat 8.00… Kemalettin Sami Bey alayıyla 
Kağnıcı köprüsüne taarruza başladı. Dumlupınar 
istikametine çekilmekte olan iki Yunan alayı da 
savaşmak zorunda kaldı. Kim taarruzda kim savun-
mada belli olmadı. Kemalettin Sami Bey büyük bir 
risk aldı; ihtiyattaki kuvvetleri de ileri sürdü. Çok 
şükür ki Yunan geri çekilmek zorunda kaldı.
  Arpalı Küçük Aslıhanlar Kazım Orbay Bey 
askeriyle Yunan’ın üzerine taarruza geçti. O yiğit 
Mehmet torunlarının müreffeh günleri için atıldı 
düşmana bir şahin gibi.
  4. kolordu da görevini yaptı, Trikupis Grubunu 
savaşmaya zorladı, kaçıp kurtulmalarını engelledi. 
General Trikupis’in tek umudunun bu kuşatmadan 
çıkıp Dumlupınar’daki Frangou Grubuyla birleşmek 
olduğunu çok iyi biliyordu. Ancak Frangou’nun 
ensesinde, İzzettin Çalışlar Bey’in olduğundan 
habersizdi.
  Yunan ordusu nereye ilerlese Türkler bir duvar 
gibi kesmekteydi önlerini. Aslında bu 239 yıllık 
geri çekilmenin öcüydü, aslında bu Türk milletinin 
‘ben buradayım, bu topraklar benim’ demesinin 
davranışa dökülmüş haliydi.
  29 Ağustos 1922 MÖ.209’dan beri kazandığı 
tecrübeyi uygulama zamanıydı. Yunan’ın Sakar-
ya’da, Eskişehir-Kütahya Savaşlarında yapamadığı 
stratejiyi Türk ordusu o yüce tecrübesi sayesinde 
yaptı. Kolordu ayrımı gözetmeksizin her tümenin 
yanındakinin durumunu takip edip, onun işini 
kolaylaştıracak şekilde, inisiyatif alarak hareket 
etmesiydi. Bu milletin her bireyi, her neferi çok 
iyi bilir ki birlik olursak var; ayrı kalırsak yok 
oluruz. İşte bu ruh ve tecrübe, bu milletin en büyük 
meziyetiydi. 
  Ne mutlu bize ki böyle bir milletin fertleriyiz, ne 
mutlu bize ki vatan söz konusu olduğunda canlarını 
vermekten bir anlığına bile imtina etmeyen ataların 
çocuklarıyız. Ruhları şad olsun!

Nihal Yıldırım

  Trikopisin Yunan Ordusu İçin Önemi 
 Trikopis Yunan ordusunda daha önce katıldığı savaşlarda göstermiş olduğu başarıyla 1.Dünya Savaşı’ndan 
sonra tümgenerallik rütbesine terfi etmiş, tecrübeli bir komutandır. 
Trikopis ayrıca savaş esnasında Başkumandanlığa terfi ettirilmiş ama bunu, savaş esnasında öğrenememiş 
ancak esir düştükten sonra Atatürk’ün ağzından duyabilmiştir . 
  Trikopisin Esir Alınışı   
 Yunan Ordusu’nun büyük kısmı,29 Ağustos’ta kuzey, doğu, güney ve güneybatıdan kuşatılmıştı. Tek çıkış 
yolu GeneralFranko’nun bulunduğu batıydı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay  Başkanı Fevzi 
Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa harp meclisi toplayarak taarruzun şiddetle devamına karar 
verdiler. Türk tebliğleri Trikopis’in bu çarpışmalarda I. Yunan Kolordusuna komuta ettiğini göstermektedir, 
Trikopis Dumlupınar’a çekilmesinin imkânsız olduğunu görüp Uşak’a yöneldiğini kaydetmektedir. Trikopis, 
Uşak’ta General Franko grubuyla buluşmayı ümit ediyordu Yunan Birlikleri, Murat Dağı’nı geçemeden 30 
Ağustos günü Uşak istikametinde ilerleyen Türk takip kuvvetleri tarafından Dumlupınar’ın güneydoğusunda 
kuşatılarak savaşa zorlanmıştır. Yunan kuvvetlerinin geri çekilebileceği yegâne boşluk Amerikan arşiv vesika-
larında da bahsedilen Murat Dağı’nın Kızıltaş Deresi tarafıydı. Derenin karşısında Türk süvarileri bulunduğu 
için burası da Yunan kurtuluşu için güvenli değildi. Yunan güçleri, arka kısımları Kızıltaş Deresi yönünde 
olmak üzere Çalköy’ün batısında savunma hattı oluşturmuştu. Türk saldırısı karşısında tutunamayan Yunan 
birlikleri ağır bir mağlubiyet aldı, bu savaşta kurtulmayı başaranlar askerî disiplinden uzak bir şekilde savaş 
alanını terk etmişlerdir. Yunanlılar çekilebildiler, fakat bütün ulaşım araçlarını ve toplarını kaybettiler. O 
kadar kötü durumdaydılar ki, sadece 5. Tümen savaşabilecek güçteydi. I.ve II. Yunan Kolorduları 1 Eylül’de 
Uşak’a girdiler. Yunanlıların kendine güveni kalmamıştı. Eylül’ün ilk gününde, Türkler karşısında konuşlan-
dırılmış dokuz Yunan tümeninden sadece üçü savaşabilir durumdaydı. Eskişehir’deki Yunan birlikleri henüz 
çok fazla zarar görmemişti. Bu nedenle, dağınık Yunan birliklerinin birleşerek yeniden Ödemiş civarlarında 
savunma hattı kurmasının engellenmesi gerekiyordu. Yunanlıların ümitsiz durumuna karşın İstanbul’daki 
Yunan temsilciliği, Yunan ordularının halen bir savunma yapabileceği ümidiyle 1 Eylül’de Güney Ordu Grubu 
ve I. Kolordu komutanı General Trikopis’i Başkomutan olarak atadı.
 2 Eylül 1922 günü 5 Kafkas fırkasına bağlı 10 mevcutlu bir Süvari keşif kolu Minkarip (Çamyuva) köyüne 
yaklaştığında 4 Yunan subayı ile silahsız 10 erin ellerinde beyaz mendil sallayarak kendilerine doğru 
yaklaştıklarını görmüştür. Yaklaşan Yunan askerleri teslim olmaya karar verdiklerini söylemişler, 10 dakika 
sonra da iki general 100 kadar karışık rütbede subay gelerek teslim olmuştur. Teslim olanlar kendilerinin 1. 
ve 2. kolordu birliklerine ait olduklarını ve mevcutlarının 12.000 civarında olduğunu bildirmişlerdir. Yunan 
askerleri saat 19.00’dan itibaren teslim olmaya başlamışlar, 5. Kafkas Fırkasına bağlı 9 ve 13. alaylar ve 
hücum taburu Kusura Vadisinde sabaha kadar esirleri toplamakla meşgul olmuştur. 10. Alay Kusura deresi 
doğusunda Göğem köyü sırtlarında fırka karargâhı ve birlikleri ise Göğem köyünde geceyi geçirmiştir. 
5. Kafkas fırkası komutanı Dadaylı Halit (Akmansu) Bey gerekli emirleri vererek teslim olan askerlerin Zeep 
köyünde toplanmasını, yaralı olanların da Göğem köyünde Sıhhiye bölüğüne gönderilmesini emretmiştir. 
2-3 Eylül 1922 akşamı saat 22.30’da Süvari Bölük Komutanı Sivaslı Yüzbaşı Ahmet Bey esir Yunan General 
ve askerleri Göğem köyü üzerindeki Bölmeli Tepe’de bulunan Dadaylı Halit Bey’in yanına getirmiştir. Esirler 
arasında Yunan Kuvvetleri Başkomutan Vekili ve Birinci Kolordu Komutanı General Trikupis, Kurmay Başkanı 
Albay Nirotis, 2 Kolordu Komutanı General Dienis, ve Kurmay Başkanı Albay Vasilekopulos, Kolordu Levazım 
Başkanı Albay Nirotis, Albay Katiyas, 13 Fırka Komutanı Albay Vandelis yer almaktaydı.  
 Nihayet artık güneş Türk milleti için doğacaktı; sabırlı bekleyiş son bulmuştu. İngiliz destekli Yunan birlik-
lerinin başkomutanı, yüzyıllardır hor görülmüş, Avrupa’da dışlanmış, toprakları kurtlar sofrasına pay edilmiş 
bir milletin ordusu tarafından yakalanıp tutsak edilmişti. Aziz Türk milleti, vatan dediği bu toprakları kendi 
menfaatini, ailesini, dünya sefahatini düşünmeden koruyacak, göz dikene de haddini bildirecekti.     

Trikupis’in Esir Edilişi

Halil Hatipoğlu

İlayda Sıla Merdin

Orhan Korkut



İzmir, 30 Ağustos

Mavi
Bu sabah hava çok aydınlıktı

Güneş parlıyordu sevinçten coşar gibi
Nasıl da güzeldi bu his

Hava Paşamın gözleri gibi maviydi

Bu sabah top, tüfekle değil,
Hürriyetin huzur veren sessizliğiyle 

Uyandı Anadolu, 
Toprak, su, deniz, gün, güneş

Bu sabah nefes aldım sonunda
Neredeyse üç yıldır ilk defa.
Şimdi bitti, diye hislendim

Rüzgârla uçarken kara bulutlar üzerimizden

Dağılmıştı sahi,
Bitmişti bu lanet illet

Allah göstermesin ırkımıza
Bir daha böyle bir zillet.

Ay yıldızlı al bayrağıma
Sarıldım, öptüm, ağladım

Hak ettin hürriyeti nazlı nazlı
Masmavi göklerde.

Bedri Yiğit Erkul

Mevzubahis Vatan İse...
Mütareke yıllarından beri süregelen o hain saldırıların bitmeye yüz 
tuttuğu günlerdeyiz çok şükür. Askerin döşeğini toprak yaptığı, halkın 
canla başla mücadelesinin zaferle sonuçlanmasının saadetini yaşa-
maktayız. Hürriyet şerefine yapılan kutlamalarda Konak’ta bulunan 
İzmir Mekteb-i Sultanisi’nin derin  sessizlikte olduğu dikkati nazarımız-
dan kaçmadı. Bu zaferin çığlıkları tüm ülkede yankılanıyorken cepheye 
giden ve okulunu yarıda bırakan talebeler zaferi mektepte değil 
cephede kutluyorlar. Buruk bir sevinç vardı Mekteb-i Sultani’nin sessiz 
duvarlarına bakan gözlerde… Bir yanda gurur bir yanda hüzün…

Meryem Balcı

Vatanın Neresi?
Hey hey Artin Kemal, İngiliz hayranı Kemal ! 
  İtibar etmiyordun milletin azmine, karısını kızını ardında bırakıp, şeha-
det şerbetini içmeye can atan Kuvayımilliye neferlerinin mücadelesine. 
“Avrupa ile başa çıkmayı, yüzyıllardan beri Asya’nın hangi kavmi ba-
şardı ki biz başarabilelim?” beyanatlarını korktuğun için mi veriyordun? 
Biz ki, elde avuçta ne varsa cepheye göndermekten imtina etmemiş, 
askerine ve Mustafa Kemal Paşa’ya duyduğu güvenle yüzyıllardan 
beri yapılamayanı yapmaya mazhar olmuşuzdur. 
  Hani “Mustafa Kemal, Yunan ordusunun hızlı bir taarruzuna bir 
dakika bile dayanamaz.’’ diyordun ya… Yanıldın Artin Kemal, sen ki 
kurtuluşu itilaf siyasetinde görmüş, vatanından vazgeçmiş, düşma-
nın emellerini emel eylemişsin. Mustafa Kemal Paşa ve askerlerine 
hakaretvâri sözler eden sen; bir milleti  ‘zamanın ötesine’ taşımayı 
hedefleyen vatanperverler için idam naraları atmadın mı? 
  Şimdi ne oldu Artin Kemal? Çok güvendiğin İngilizler mi koruyacak 
sanıyorsun seni bugünden sonra. Bugünü unutma! Bugün yalnızca bir 
başlangıçtır…  Şanlı ordumuza ‘düzme kahramanlar’ diyerek, hem bu 
vatanın evlatlarının, hem onların ebedi inançlarının, azimlerinin beyhu-
de bir çaba olduğuna inanan Ali Kemal vatanın neresi? 
  Misakımilli sınırları içinde, memleket toprağının her bir zerresi üstün-
de al bayrağın nazlı nazlı dalgalanması için atılan hiçbir adım beyhude 
değil, bilakis vatani görevdir.  
  -Söyle Artin Kemal senin vatanın neresi ? 
30 Ağustos Zaferi Ali Kemal nesline ders, vatanperverlere şan olsun !

Meryem Balcı

  Vatan temizliğinden dönen askerlerimize
  “Kese için kese açtırmıyoruz” Pür-ü Pak Hamamları 

Mustafa Necati ile Zafer Hususunda
 Mülakat

  C: Bugün 30 Ağustos 1922 Çarşamba, bendeniz Ceren K. Bu mülakata iştirak 
ettiğiniz için müteşekkirim. Pek Muhterem Mustafa Necati Bey,  zat-ı alinizi  İzmir 
işgal günlerindeki, ‘Ey bedbaht Türk, memleketin Yunan’a verildi…’ cümleleriyle 
başlayan Maşatlık mitingiyle daha iyi tanımaktayız. 1919’un o meşakkatli günle-
rinde, Maşatlık Beyannamesinin İzmir halkı üstünde çokça tesir göstermesine nasıl 
muvaffak oldunuz?
  M: Harbin birçok facia ve sefaletler bırakarak tarihe intikal ettiği mütareke günlerinden beri, 
memleketin namus ve milli hukuku ile oynanmaktaydı. Rumlar harıl harıl silahlanıyor ve bir şeyler 
bekliyorlardı. Biz ise kalemle, muhtıra ve nutuklarla iş görmeğe çalışıyorduk. Bu doğru değildi. Her 
ihtimale karşı bütün Türklüğün silahlanması icap etti. Bütün beşeriyetin topları ve tüfenkleri başımızda 
patlasa, bütün hâkimiyetlerin mağrur sedaları kulaklarımızı doldursa yine ürkmemek gerektiği fikrini 
verdik. Vatansız kalmanın hayatsız kalmaktan farkı olmayacağını anlattık. Hakikat de zaten budur. 
Vatanseverleri toparlamak o açıdan güç olmamıştır. Nitekim istiklalimizin geldiği şu günler de doğru 
işler yapıldığının ispatıdır.  
  C: Mukaddes vatanımızda nizamın kalmadığı, hem iç siyasiyede hem cephede 
düşmana karşı türlü türlü mücadele vermek durumunda olunan bu karanlık günlerde 
ümidinizi yitirdiğiniz oldu mu?
  M: Mücadelenin en karanlık günlerinde bile umudumuzu yitirmedik. Bu umudun kaynağı şüphesiz Türk 
ulusudur. Bu sualinizi şahit olduğum bir hadiseyle cevaplayayım:
 “Bir yaz günü… Türk milletinin Sakarya kıyılarından heyecan içinde zafer müjdesi beklediği günlerden 
biri… Öğle güneşinin bunaltıcı sıcaklığı içinde cepheye doğru ağır ağır ilerleyen kafilelerden biriyle 
karşılaştım. Zayıf öküzlerin çektikleri cephane yüklü arabaları ve bunların başlarında yanık yüzlü, çıplak 
ayaklı kadınlar, ihtiyarlar, çocuklar… Gözlerim yaşardı. Tam selam verip geçecektim ki, nazarım dört 
sandık yüklü hayvanla kafileye karışmış bir gencin üzerinde tevakkuf etti. Bu gürbüz, geniş göğüslü 
gencin bir ayağı tahtadandı; bu gaziydi… Ayağını Çanakkale Muharebe’sinde isabet eden bir mermi 
almış götürmüş. Bu delikanlı cephede arkadaşlarıyla omuz omuza muharebe edemediğinden müteessir 
olmuş, gönüllü olarak deruhte ettiği bu hizmette teselli bulmuş. ‘ Bey, muharebeye gidemedim, bari 
o iki kat  kâfir milletten, götürdüğüm gülleler intikam alsın ‘ diyordu. Düşman denize dökülene kadar 
benim ahtım budur bey!’ dedi. Heyecandan titreyen sesimle, ‘ Yolun açık olsun kardeş! ‘ diyebildiğimi 
hatırlıyorum.
 Türk’ün nasıl bir ulvi ruha malik olduğunu anlatabildim kanaatimce. Nitekim Antep, Urfa, Maraş 
savunmalarındaki Kuvayı Milliyecilerin kahramanlıkları, Fransızların kaçarcasına geri çekilişleri, Kazım 
Paşa’nın şark cephesi muzafferiyetleri, faziletli Türk Milletini defaten perçinlerken, biz kimiz ki ümidimizi 
yitireceğiz?
  C: Bugün Türk Ulusu, Başkomutanı mahiyetinde “ Ya İstiklal ya ölüm! “ düsturuyla, 
kahraman ordusuyla saadet gözyaşları dökmekte. Şehitlerimiz bir mezar taşından 
mahrum olsa da nurdan hareleri göğe yükselmekte. Sizler gibi vatanperver şahsiyet-
ler ile birçok farklı dimağın ufuklarını aşmasına yardım ettiniz. Kıymetli vaktinizi ve 
fikirlerinizi bizlerle paylaştığınız için size şükranlarımı arz ediyorum.
  M: Teveccüh buyuruyorsunuz, ben de memnuniyetimi bildirmekten haz duyarım. 26 Ağustos’tan bugü-
ne kadar, 30 Ağustos günü aldığımız Dumlupınar Zafer havadisleri, o kahraman tahta ayaklı mütevazı 
gazinin ahtının habercisidir. Böyle inanca, azme, imana sahip insanların olduğu yerde neticenin ne 
olması beklenebilir? . Bu sadece Türk Ulusunun emperyalistlere vurduğu zincir değildir; mazlum tüm 
cihan devletlerine, milletlerine şimdi misaldir.

Ceren Karadağ

Paşalar Takımı 
Gol Attı

“Futbol Maçında Galip Geldik, Sıra Çay Keyfinde!”
   Sakarya Zaferi sonrası, mütareke tekliflerinden 
kayda değer netice alınmayacağı aşikâr olmasına 
rağmen, sulh politikamızın ispatı mahiyetinde 
gönderilen heyetler gördüler ki, masada sulh 
sağlanamayacaktır. Ayrıca muhalefetin tavrı 
endamları da moralleri azami ölçüde bozmak-
tadır. Öyle ki;  “meçhule gidiyoruz,   âti boş bir 
karanlıktan ibaret” gibi ifadeler zaten güçlükler 
içinde sürdürülen selamet politikasını baltalıyordu. 
Ancak, yorgun bedenindeki zerre kalmış gücüyle, 
imanının ferahlığına güvenen yokluğun, azmin, 
cesaretin vücut bulmuş hali Mehmetçik, ümitleri 
hep yeşil tutmayı sürdürmüştür. Türk Milleti ise 
kahraman ordusuna ve Başkumandan’ına güvenini 
hep hissettirmiştir. Zira İzmit gezisinde Mustafa 
Kemal Paşa’ya gösterilen teveccüh de ortadadır. 
Bugün cephelerden gelen zafer haberleri, taarruz 
hazırlıklarının mahremiyetinin ne denli haklı 
olduğunu ispatlıyor bize. Büyük tenkitlere sebep 
olan “Akşehir’de’’ futbol maçı izlemeye gitmenin 
aslında, düşmana atılacak gollerin hazırlık aşaması 
olduğu gün gibi aşikârdır. Zafer gollerinin planları 
yapılmış meğer bu maç sırasında Paşalarca. Ta-
arruzdan bir hafta önce gazetelerdeki, “ Paşa’nın 
çay ziyafeti” haberlerini tenkit edenler şimdi ne 
durumdalar acaba? Böyle bir sır içindeki hazırlık 
ancak âtiyi emin günler için görenlerin ellerinde 
anlamlı neticelere varabilirdi; öyle de oldu. Bu 
planlar, sahte adımlar, düşmanı meşgul etmiş, 
yanıltmıştır. Zira Yunan kumandanlar ve İtilaf 
Devletleri delegelerinin “ Anadolu’da asla askeri 
bir harekâtın mevzubahis olamayacağı, Türklerin 
taarruzu hatırlarından bile geçiremeyecek durumda 
oldukları” beyanatları gazetelerde yerini almıştır. 
Gündüz yapılan keşif uçuşlarının yanılgılarını 
yaşamışlar, gecenin karanlığının Türk ordusunun 
taarruz çabalarını örttüğünü, köylerin Mehmetçikle 
doldurulduğunun gerçeğini görememişlerdir.
   Anaların ak sütüyle helallenmiş kınalı kuzular… 
Ey korkusuz ordu ve onun Başkumandan’ı, Kemal 
Paşam! Hasretle beklediğimiz zafer golünü attık. 
Cephede yorulan gazi ordu, Mustafa Kemal Paşa;  
Afyon, Uşak’tan sonra kıyıda sizi beklemekte Aydın, 
Ödemiş, Tire… Çay ziyafeti asıl Ege’de, İzmir’de…

Nilgün Aytürk

İzmir
O gün İzmir’de kulakları yırtan, sokaklarda 
yankılanan iki tür ses vardı.. Bir Rumların ‘’Zito 
Venizelos’’ diye haykırışları, bir de Türklere 
yapılan katliamların sesleri… Her şey 15 Mayıs’ta 
başlamıştı. Her yeri yakıp yıkıyor, Türkleri kurşuna 
diziyor, kurşunları bitince de süngüleriyle kan 
dökmeye devam ediyorlardı. Kadın kız, çoluk çocuk 
demeden yapılan bu katliam ile sadece bir kaç 
günde, vatanı ve hürriyeti uğruna şehit olanların 
sayısı beş bini geçmişti.
    Bu zulümden üç sene sonra Mustafa Kemal Paşa 
ve Ankara Hükümeti’nin idaresinde Afyon-Kocate-
pe’de başlatılan harekât ile İzmir’den, Anadolu’nun 
her yerinden yükselen ağıtların yerini şimdi 
zafer nidaları alıyor; “Mustafa Kemal Paşa, sen 
çok yaşa!” Geldikleri gibi gitmekte olan Yunan 
askerleri, geçtikleri her yeri  yıkmaya ve halkımızı 
boğmaya devam ediyor. 
   Bugün 30 Ağustos…  İzmir, cayır cayır yanan 
üzüm bağlarını, camilerin üzerinden yükselen kara 
dumanları ufuktan gözü yaşlı izliyor ancak bu 
yangını hıdırellez ateşi gibi görüyordu. Anadolu’nun 
kurtuluş ateşine hırs yapanların cehennemiydi bu 
kara dumanlar. Sanki her şey dile gelmişti; Hasan 
Tahsin’in kanının düştüğü Arnavut kaldırımlı yol, 
Yunanların yükünden kurtulacak;  evsizlere ev ol-
muş ağaç kovuğu sadece ağaçlık görevini yapacak; 
Yunan potini ile ezilen çimen yeniden yeşerecekti. 
İzmirli için artık mavi, Ege’nin derinliklerini, 
beyaz ise gökteki hür bulutları hatırlatacaktı. 
Çocuklar kendi sokaklarında korkmadan saklambaç 
oynayacak, ellerindeki meşeler sanki güneşin bütün 
renklerini var güçleri ile yansıtacaklardı. Manav 
Hüseyin, Terzi Mehmet, Berber Bedri işlerine döne-
cek, ay yüzlü Emine bacı kapısının önünü yeniden 
süpürecek,cephede ve cephe gerisinde namus dediği 
vatanı için, ‘azını çok, yoğunu var’  eden kahraman 
Türk kadınları sonunda gülebilecekti. 
  ‘Vatan sağ olsun’ diye toprağın kara bağrında 
yatanlar… Zaferimiz kutlu olsun! 

Hasan Alp Özkan

Çok Sert Olsun
Edindiğimiz bilgiye göre, İngiltere Başbakanı Lloyd 
George’a haber geldiğinde oturduğu yerden sıçra-
mış ve “Doğru olamaz!” diye adeta isyan etmiş. 
Haberi getiren Miss Frances Stevenson’a  “Lanet 
olsun!” diye haykırdığı belirtilmiştir.
  Kendisine iletilen notu bir kez daha okuyan, Lloyd 
Geroge’un ; “Askerler uyarmıştı” diye mırıldandığı 
ve kendi kendine, “Ama ben, Yunanların kaza-
nacağına inandım! Adamları teşvik ettim… Şimdi 
yalnızca Yunanlar yenilmedi, benim politikam ve 
saygınlığım da darbe aldı! Bir çıkış yolu bulmalı-
yım…” dediği öğrenildi
  Bunun üzerine, Miss Stevenson, üşümüş gibi 
büzülen Başbakan’ın bir çocuk gibi çaresiz kalışına 
üzülmüş ve “Kahve ister misiniz efendim?’’ diye 
sorduğunda ise  “Bana sert bir kahve yap Frances 
ama çok sert olsun!” dediği alınan duyumlar 
arasında.

Kadir Tosun

Cepheden Gelen 
Havadisler

Türk ordusu 26-27 Ağustos tarihlerinde Karahisar’ın 
güneyinde elli ve doğusunda yirmi ila otuz kilomet-
re olmak üzere düşmanın sağlamlaştırılmış cephe-
lerini bertaraf etti ve yenilen düşman ordusunun 
bütün kuvvetlerini 30 Ağustos’a kadar Aslıhanlar 
yöresinde kuşattı. 30 Ağustos’ta yapılan, Mustafa 
Kemal Paşa’nın  ‘Rum Sındığı’ da dediği, Başko-
mutanlık Meydan Muharebesi neticesinde düşmanın 
ana kuvvetlerinin yok edilmesi bekleniyor. 
  Düşmanın yaklaşık on beş kilometre geri 
çekileceği tahmin edilirken bu durumun, Türklerin 
Karahisar’ın zaptı ile sarsılması beklenen Yunan 
cephelerinin üzerine Türk ordusunun ana kuvvetle-
riyle 31 Ağustos 1922 tarihi itibariyle İzmir’e doğru 
yol alması, ordunun geri kalanının ise Eskişehir 
ve kuzeyinde bulunan kuvvetleri ile mücadeleye 
girmek üzere ilerlemesi bekleniyor.
  Zafer haberleri peş peşe gelirken İzmir’e yol alın-
ma ihtimalinin duyulmasıyla birlikte İzmir’de de 
halk kurtuluşu bekliyor. Bir yandan da başta Konya 
olmak üzere Anadolu’nun dört bir yanından yaralı 
askerler de tedavi için cephe gerisine getiriliyor. 
Halkın yaralılara desteği kesintisiz devam ederken 
mecruhların asıl ihtiyacının tütün olduğu belirtili-
yor, aileleri ve yakınlarıyla mektuplaşmaları için 
yanlarında kâğıt ve zarf bulundurmaları isteniyor. 
Ordunun gündemden ırak kalmasını istemeyen ga-
zeteler, özellikle İzmir ve Trabzon halkına okunmuş 
gazeteleri yollamaları adına bir adres vermiş ve 
buralardan da gazeteleri cepheye yolluyorlar.

Bedri Yiğit Erkul

İlahi Adalet Bu Olsa 
Gerek

  Büyük gizlilikle sürdürülen ve dâhiyane planlar 
çerçevesinde uygulanan harp ancak büyük komu-
tanların sevk ve idaresindeki ordularla mümkün 
olabilirdi, öyle de oldu. 26 Ağustos gününden beri 
cepheden gelen havadisler, tüm memleket üstünde 
şehitlerin nuru olarak harelendi. Başkomutan 
Mustafa Kemal Paşa’nın büyük bir basiretle 
ateş hattından yönettiği taarruzda,  “Yarım saat 
zarfında bu tepeyi almak için söz verdiğim halde 
sözümü tutamamış olduğumdan dolayı yaşayamam 
komutanım.” diyerek Yaradana kavuşan Albay 
Reşat Bey’in huzur bulduğu gündür 30 Ağustos.
  Hürriyete susamış kahraman Mehmetçik, Dumlu-
pınar mevzilerine çekilen Yunan ordusu karşısında 
galibiyet elde etmiştir. 30 Ağustos günü Anadolu 
halkının yüreğine su serpen hürriyetin serinliği tüm 
yurtta hissedilmiştir. Zafer bizimdir, bayram bizedir.
  Türkiye tarihine “ Yurt Açan Zaferi” olarak kazı-
nan Malazgirt Savaşı da 26 Ağustos günü Türkler 
için bayramdır. Bu zaferin seneyidevriyesinde, 
tarihin sayfalarına “ Yurt Kurtaran Zaferi “ olarak 
geçecek harbin ilk top sesi yankılanmıştır vatan 
üstünde. Dikkate şayan bir başka konu ise Osmanlı 
İmparatorluğu’ndan ayrılarak bağımsız devlet olan 
Yunanistan’ın milletler arası mertebede tanınması 
ise 1832’nin 30 Ağustos günüdür.
  Kırmızı gelincikler açan vatan topraklarının 
semalarında, ay yıldızlı al bayrak nazlı nazlı 
dalgalanırken, bekle Yunan bekle Rum! “Zito 
Venizelos” diye karşılandığın İzmir sana mezar 
olacak. Aşikâr olan şu ki; Mustafa Kemal Paşa’nın 
1918’in 13 Kasım’ında söylediği “ Geldikleri gibi 
giderler! “ pek yakında hakikat olacaktır. .Bu zafer 
maddiyatın değil, maneviyatın zaferi olarak tarihte 
yerini alacaktır.
 Nicolaos Trikupis bekle! 

Hasan Alp Özkan

Dünyada Zaferimiz
The New Stateman 

Yorumu
“Süngüleri Nur 

Saçan Yiğit Ordu”
The New Statesman, 3 Temmuz 1920 tarihli 
nüshasında Yunanların İzmir’den Anadolu’ya doğru 
Kuzey ve Doğu yönünde yaptıkları İleri harekâtın, 
Mustafa Kemal Paşa’ya karşı başarıyla sürdüğünü, 
Türk kuvvetlerinin morallerinin çöktüğünü, 
malzeme ve silâh yönünden yetersiz olan Türklerin 
yenilgisinin kolay olduğunu açıklıyordu.  Ama öyle 
olmadı. Her şeye rağmen kararından vazgeçmeyen 
Mustafa Kemal Paşa ve yüce Türk halkı hırs,  azim 
ve çabasıyla tüm zorlukların üstesinden geldi ve 
bugün muharebeyi kazandı. Bakalım The New 
Statesman bu durum karşısında ne yazacak...

Dumlupınar’daki zafer Ortadoğu’da büyük yankı 
uyandırdı. İran, Beyrut, Mısır, Kıbrıs ve Irak gibi 
önemli merkezlerde Türk ve Müslüman halklarca 
zafer mitingleri düzenlendi. Ankara Hükümetine 
onlarca tebrik telgrafı geldi.
  Afganistan Elçisi Ahmet Han, Büyük Zafer’i kutla-
mak için gönderdiği, “Ey süngüleri nur saçan akıllı, 
yiğit İslam ordusu!” diye başlayan mektubundan:
“Yarattığın olayın büyüklüğü akıllara sığmıyor. 
Tarihi yine altüst ettin. Yaslı sayfaları kapattın. 
Esirlik zincirlerini parçaladın. Zulüm şebekelerini 
hurdahaş ettin. Yalnız Anadolu’yu değil, Asya’nın, 
Afrika’nın en uzak köşelerine, en ıssız yerlerindeki 
kulübelerine kadar 350 milyonluk koca bir İslam 
dünyasına nurlu sevinçler, neşeler saçtın… Bugün 
artık İslam için yeni bir tarihin, kurtuluş tarihinin 
başladığı büyük, kutsal bir gündür. Bu büyük günü 
yalnız Anadolu değil, bütün İslam dünyası, bütün 
İslam milletleri kutlar ve kutsar...”

Kadir Tosun

Bitti
   Bitti… Bir sonbahar günü, memleketimin üstüne çöken, o puslu, o kara bulutların kol gezdiği o kasvetli 
hava,  gelen zafer haberleriyle nihayet bitti! Mondros ile başlayıp, Sevr ile süren, hayâsızca, insanlık dışı, 
haksızca yapılan o işgal geride kaldı. Bedel ödedik, ödettik, bitti… Kuşların kanatları yeniden çırpacak, 
cıvıltıları “hürriyet, hürriyet“ olarak duyulacak. Dökülen yapraklar, boynu bükük fidanlar yeniden yeşerecek, 
boy verecek… 
   Sakarya’dan uzanan devlerin hikâyesidir bu zafer. Baş döndürücü bir sabır, tahammül ve irade ürünüdür 
gösterişten uzak. Eşsiz bir pinhanın, zincir olmuş dev karıncaların sessiz mücadelesinin neticesidir. Bu sır, bu 
azim, bu dev karıncaların dağdan, ovadan, ottan çöpten topladıkları top, tüfek demir parçalarından oluşan 
cephaneden ve etten örülmüş bu eşsiz kalkan,  azgın seller gibi gelen işgalciyi durduran güçtür. Tezgâhını 
yastık, geceyi yorgan yapanlar, var olun, hep olun.
 “ Ordunun amacı vatanı kurtarmaktır “ diyen Kazım Paşa’ya muhalif mebuslar, gördünüz mü maddiyatın 
değil azmin zaferini? Ya Başkomutanlık yetkisini verirken, süresini uzatırken duyduğunuz endişenin boşlu-
ğunu? Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa, Fevzi Paşa, Nurettin Paşa ve askerleri; var olun, hep olun. Şehadet 
şerbetini içen, bayrağımı yere düşürmeyen Mehmetçik, ruhun şad olsun. Erini, yârini, kızını kızanını ardında 
bırakan Ey Türk! Bulduğu son demir parçasını süngü yapmaya çalışan ustam, tek buğday tanesinden aş 
çıkarmaya çalışan anam, bu zafer senin.” Vatan sağ olsun” düsturundaki kahramanlar muvaffakiyet senin, 
muzafferiyet senin.
    Geçtim dünyevi zevklerden, en son lokmasını midesine ne zaman indirdiğini hatırlamayan, gözleri kan 
çanağı, nerede ne zaman uyuduğu belli olmayan; dizleri çıkmış pantolonları ile rengi ağarmış üniformalı 
kumandanlar… Kirli yün çoraplı, yırtık şalvarlı, avurtları çökük ancak gözlerindeki fer hürriyetimin ışığı; 
anasının bilmem ne zaman “ vatana kurban ol “ diye yolladığı, itişe kakışa sıraya girip bölüğünü öğrenme-
ye çalışan kınalı kuzular, VATAN SİZE MİNNETTAR!
“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır”
      Gazilik en çok sana yaraştı Paşam! Bu ne kararlılık, nasıl bir güven, ne büyük bir cesaret; harikulade 
atiye dönüş,  görüştür! Korkaklık da cesaret de sirayet eder etrafına,  derdi anam. Mustafa Kemal Paşam, 
cesaretin ve azminle ayakta kaldı bu millet; yanında, ardında durdu herkes. 1919 Mayıs’ında güneş gibi 
doğuşun, o asil duruşun muştulamakta idi zaferi. Paşam gurur senin, mağruriyetin en çok yakıştığı sensin.
Yetti gari, yetti! Pişirdiğim aşımı paylaştığım, evimi damımı açtığım, düğününde omzuna kolumu doladığım, 
cenazesini kaldırdığım, “gonum gomşum” dediğim Yorgo… Büyük bayramının 1919 ‘un 15 Mayıs’ı olduğunu 
gösterdin bize; güzel Rum kızlarının ellerinde çiçekler, mavi beyaz bayrakları dalgalandırdıkları o kara gün 
benim yanıldığım, yandığım gündür. “ Zito Venizelos” sesleridir hala çınlayan kulaklarımda. 
   İzmir Sultanisinin korkusuz neferleri, ilhakı reddeden İzmirli; “ Ey bedbaht Türk! Memleketin Yunan’a ve-
rildi, Rum senden daha mı çoktur? Yunan egemenliğini kabul ediyor musun? Artık kendini göster! Maşatlık’a 
koş! “ diye haykıran Mustafa Necati, Vasıf Bey, Kahraman Mehmetçik bitti zafer sizindir, bitti!
   “Vatan sevgisi imandan gelir” diyen Rahmetullah Efendi, camilerden okuttuğun salaların zaferini 
yaşamakta millet. Nice bembeyaz sakallar kan ile kızarmış fakat alçak Yunan’ı selamlamanın kara lekesi 
düşmemiştir hiçbirinin üstüne…
   ”Nereye gidiyoruz, bizi kim nereye sevk ediyor? Meçhulata! Koskoca bir millet, belirsiz, karanlık hedeflere 
serseriyane sürüklenir mi?” diyenlere mi;“ Avrupalılar bize mütareke teklif ediyorlarmış, sulh teklif 
ediyorlarmış. Hala ne duruyoruz? Ne olacaksa olsun bitsin bu iş…” diye haykıranlara mı kulak verecekti bu 
millet.? Gazi Paşam, milleti, meclisi, orduyu hazırlamak, en zoru hangisi geldi sana? Hangisi daha zordu 
acaba?
       Seni bekledik, mavi gözlerinin ışığı hangi noktayı aydınlatıyorsa, parmağının ucu hangi noktayı 
işaret ediyorsa, izini sürmeyi vazife bildik, emir saydık. Samsun’dan doğan güneşi aydınlığımız gördük, 
Kocatepe’den verdiğin selamını aldık. Bekliyoruz Paşam, yollarını gözlüyoruz. Akdeniz’e gelecek altın 
yürekli Başkomutanı, demir bilekli Kahraman ordumuzu bekliyoruz. Balıkesir, Aydın, Tire, Ödemiş, İzmir açtı 
kollarını bekliyor.
Kara günlerin zaferle aydınlandığı gündür bugün!
Kurtuluş “Ya İstiklal, Ya Ölümdür.”

Nilgün Aytürk

Ceren Karadağ


