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Osmanl› ‹mparatorlu¤u, Birinci Dünya savaﬂ›nda yenilgiye u¤ramas› üzerine imzalanan Mondros ateﬂkes antlaﬂmas› gere¤ince iﬂgal edilmeye baﬂlam›ﬂt›. Bu çerçevede ‹zmir ve E¤e Bölgesi’nin hemen hemen tamam› Yunanl›lar taraf›ndan ele geçirilmiﬂti. Yunanl›lar›n ilerleyiﬂi Afyon’u da içine al›yordu. Bu iﬂgal s›ras›nda Yunan askerleri masum halka büyük iﬂkenceler yapm›ﬂlar, bu iﬂkenceler yaﬂayanlar›n haf›zalar›ndan
uzun süre ç›kmam›ﬂt›r. ﬁehirlerinin hatta evlerinin içine giren düﬂman› kovmak için Afyonlular, ulusal kurtuluﬂ savaﬂ›na bütün güçleriyle destek vermiﬂ ve Kurtuluﬂ Savaﬂ›n›n baﬂar›ya ulaﬂmas›nda ellerinden geleni yapm›ﬂlard›r.
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ABSTRACT
The Ottoman Empaire that was Mondros Ateﬂkes Anlaﬂmas› singed because First World War was defeated as occupe to bigining. Therefore ‹zmir and Ege region almost complete was taked the Greek. Which
goes forward to Afyon. This occupation does innovent people it dosen’t wiped memory. Afyon peoples that
was enemy to go into home and city. They was to support national war and it was succed completely.
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G‹R‹ﬁ
Mustafa Kemal Paﬂa’n›n önderli¤inde Anadolu’da baﬂlayan Türk kurtuluﬂ savaﬂ› baﬂar›ya ulaﬂana kadar, Bat›’da Yunanl›lar, Güney’de Frans›zlar,
Do¤u’da Ermeniler silahs›z masum Türk
halk›na akla hayale gelmedik zulümler
yapm›ﬂ, kad›n-k›z, çocuk, yaﬂl› demeden
binlerce insan› katletmiﬂtir. Özellikle
Bat› bölgelerini iﬂgal eden Yunanl›lar,
‹zmir’den baﬂlayarak bütün Bat› Anadolu’da gerçekleﬂtirdi¤i insanl›k d›ﬂ› davran›ﬂlar›yla tarihe kara bir leke olarak
geçmiﬂtir. Aradan geçen uzun y›llar bu
lekeyi silememiﬂ, özellikle bölge halk› ve
savaﬂa bizzat kat›lan gazilerin anlatt›¤›
hat›ralarla bu olaylar bu günlere kadar
gelmiﬂtir.
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Birinci dünya savaﬂ› Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun da dahil oldu¤u grubun
yenilgisiyle sonuçlan›nca 30 Ekim 1918
tarihinde Mondros Ateﬂkes Antlaﬂmas›
imzalanm›ﬂ ve o güne kadar iﬂgal edilemeyen Türk topraklar›, ad› geçen ateﬂkes antlaﬂmas›n›n yedinci maddesi gere¤ince galip devletlerin iﬂgaline aç›lm›ﬂt›r. Halbuki Mondros Mütarekesinde Osmanl› ‹mparatorlu¤unun s›n›r›, Osmanl›
ordular›n›n bulundu¤u yerler olarak öngörülmüﬂtü. Buna göre hem ‹zmir hem
de tabii olarak Afyon, Misak-› Milli s›n›rlar› içindeydi. Buna ra¤men bu bölgeler
Yunanl›lara verilmiﬂ ve 15 May›s
1919’da baﬂlayan Yunan iﬂgali 26 A¤ustos 1922 tarihine kadar aral›kl› olarak
devam etmiﬂ ve bütün Ege bölgesinde ol-
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du¤u gibi Afyon’da da say›s›z zulümler
yaﬂanm›ﬂt›r. Bu zulümleri yaﬂayan gaziler hayatta çok az kalm›ﬂ olmas›na ra¤men, bu zulümleri yaﬂayanlardan dinleyerek ö¤renen bu gazilerin o¤ullar› veya
torunlar› da haf›zalar›nda bunlar› uzun
süre sakl› tutmuﬂlard›r. Bu durum gösteriyor ki, Yunan iﬂgali ile yaﬂanan olaylar hemen haf›zalardan ç›kacak kadar
s›radan de¤ildir. Yunan iﬂgalinin yaﬂand›¤› Afyon’un Bat› bölgesi halk›n›n anlatt›¤›na göre Yunanl›lar halk›n evlerini
ve mallar›n› alm›ﬂlar, savaﬂ› kaybedip
kaçarlarken de masum Türk halk›n›n
canlar›n› alm›ﬂlard›r.1
GAZ‹LER‹N ANLATTIKLARI2
ﬁimdi Türk Kurtuluﬂ savaﬂ›n›n
kahraman gazileri ile 1970 tarihinde yap›lan röportaj› onlar›n a¤z›ndan kendi
yorumuyla aktar›yoruz. Gazilerin yaklaﬂ›k 40 y›l sonra Türk Kurtuluﬂ savaﬂ›na
bak›ﬂlar›n› ve içinde bulunduklar› durumu yans›tmas› aç›s›ndan dikkate de¤er
görüyoruz.3
KURTULUﬁ SAVAﬁIMIZIN
CANLI HATIRASINI SUNAB‹LMEK
‹Ç‹N HAZIRLADI⁄IM ARAﬁTIRMAMI O GÜNÜN ATEﬁ‹ ‹Ç‹NDE YANANLARIN A⁄ZINDAN ‹LET‹YORUM
Milletlerin kaderi geçmiﬂteki tarihi
kahramanl›klar›na ba¤l›d›r. Türk tarihinin alt›n sayfalar›n› süsleyen, dünya
milletlerini hayranl›¤a düﬂüren zaferlerimizi anlatmak istersek herhalde ciltlerin almayaca¤›n› tahmin edersiniz. Son
olarak dünya milletlerinin haritalardan
silmek istedikleri, aziz milletimin bu kararlar karﬂ›s›nda son parlak zaferini kazand›¤› Kurtuluﬂ Savaﬂ›m›z›n an›lar›n›
savaﬂa bil fiil yaﬂl› gazilerden araﬂt›rma
ile elde edip sunmak bahtiyarl›¤›na ermenin mutlulu¤u içindeyim.
Kurtuluﬂumuzun ve ba¤›ms›zl›¤›m›z›n kazan›ld›¤› Zafer Haftam›zda Sakarya’n›n, ‹nönülerin, Kocatepe’nin ve
Dumlup›nar savaﬂlar›n›n kahraman gazilerini minnet ve ﬂükranla anar, büyük
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ﬂehitlerimize Tanr›’dan rahmet dilerim.
Aziz Afyonlu kardeﬂlerim! Atalar›m›z›n yüz ak›na kara düﬂürmeden onlara lay›k evlatlar olarak daha üstün baﬂar›lar kazanmak zorunda oldu¤umuzu
unutmadan çal›ﬂmak zorunda oldu¤umuzu unutmadan çal›ﬂmam›z gerekti¤ine inanmal›y›z. Yoksa yaﬂama hakk›ndan mahrum olabiliriz. Milletlerin bilim
yar›ﬂmalar›na yabanc› kalmamal›y›z.
ﬁimden sonra kazanaca¤›m›z zafer bu
olmal›d›r. Bizi insanca yaﬂama olanaklar›na kavuﬂturan ulu önder Atatürk bizlerden bunu beklemektedir.
Zafer Haftam›za kat›lan kardeﬂ illerden gelen kardeﬂlerimize misafirperverli¤imizi göstermeliyiz. Afyonumuz geleneklerine ba¤l›l›¤›n› her zaman ispatlam›ﬂt›r. Ufak da olsa baz› noksanlar›m›z olmaktad›r. Milli bayramlar›m›z
cadde ve evlerimiz bayraklarla süslenmelidir. Bu o günlere ba¤l›l›¤›m›z› gösterecektir. ﬁimdi hepinizi gazilerin hat›ras› ile baﬂ baﬂa b›rak›r , Zafer Haftam›z›n
kutlu olmas›n› dilerim.
KONUﬁTU⁄UM GAZ‹LER
1-De¤irmen Ayval› köyünden Abdullah Ç›rak
2-Afyondan Hamdi Balc›
3- ﬁuhuttan Münip Özenç
4-K›ﬂlac›k Köyünden Ali Osman
Acar
5-Afyondan ﬁükrü Ayy›ld›z
6-Serban kasabas›ndan Süleyman
Ada
7-De¤irmen Ayval› köyünden Mustafa Bayram
ﬁimdi bunlarla yap›lan röportaj› oldu¤u gibi aktar›yoruz:
(1)-Afyon mutasarr›fl›¤›n›n De¤irmen Ayval› köyünden Bayram o¤ullar›ndan Hasan o¤lu Mustafa (Bayram) 1306
Top niﬂanc› onbaﬂ›.
-Balkan harbine kat›ld›m. Bir sene
esir kald›m. Dönüﬂte seferberli¤e kat›l›p
Karadeniz’de Ruslarla savaﬂt›m.
-Kurtuluﬂ savaﬂ›nda II. F›rkada
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Çall› Etem Paﬂan›n emrinde Haymana’da Sakarya savaﬂ›nda bulundum. Sakarya savaﬂ›n›n bütün yokluklar›na ra¤men nas›l kazan›ld›¤›n›, Mustafa Kemal
Paﬂan›n nas›l çal›ﬂt›¤›n› ﬂu gözlerimle
gördüm.4 Yirmi iki gün geceli gündüzlü
savaﬂ›m›zda yemek ve içmek akl›m›za
dahi gelmedi. Kendini Gaf da¤›nda sanan gavurun periﬂanl›¤›n› ah bir görseydin. Bizim eskisini bulamad›¤›m›z tüfek
ve topun onda (Yunan) yenisinin say›s›
yoktu. Sakarya savaﬂ›nda Yonandan ald›¤›m›z silahlarla biraz silahlana bildik.5 Harbi kazan›nca Yonan Esgiﬂehir(Eskiﬂehir)Afyon hatt›na çekildi. Biz
de Afyonun ﬂark›na düﬂen Gözelim da¤lar›n›n Gazl›göl yönünde Bavurdu Hatt›nda mevzilendik. Daha sonra bizi Avla¤› cephesine çektiler.
-Büyük taarruzla düﬂman› Kayadibi, Y›ld›r›m Kemal istikâmetinde takiple
Dumlup›nar’a vard›k.6Bu harpte zaferi
de¤erli paﬂa (Gazi Mustafa kemal Paﬂa
olmal›.)kazan›yor. Bütün gavurlar :
Türkler, Yunan› buradan ç›karamaz demiﬂler, ne yapt›k gördüler. Kemal’i tan›d›lar. Dumlup›nar’da gavur diye bir ﬂey
koymad›k. Namussuzun paﬂas›n› bile
esir ettik.7 Afyon’dan ‹zmir’e 13 gürde
harbederek hangi millet varabilir? Onu
ancak Türkler yapabilir, bizler yapt›k.
-Yonan›n kaçt›¤› yerleri ne hale getirdi¤ini görmeliydi. Yanm›ﬂ, y›k›lm›ﬂ evler, öldürülmüﬂ kad›n ve çocuklar...Yürekler dayanmaz. Allah’a ﬂükür olsun intikam›m›z› ald›k. ‹ﬂte hizmetim asker
olarak 12 y›ld›r. Vatan hizmetinden bir
gün kaçm›ﬂ de¤ilim. Ama 81 yaﬂ›nda ele
muhtaç bir vaziyetteyim. Kayd›n yok diye bana maaﬂ ba¤lamad›lar. Sa¤l›k olsun ben vatan›ma para ile hizmet etmedim.
Not: Mustafa Bayram’›n ﬂubeden
durumunu sordum. 1306 l›(y›l)lara ait
iﬂgal s›ras›nda evraklar tahrip edilmiﬂler,” Kay›t yok, bir ﬂey yap›lamaz.” dendi.
Onun askerli¤ini bilenler var. Çok ma¤durdur, 81 yaﬂ›ndad›r. Gönlüm bunun
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hakk›n›n al›nmas›n› istedi, ama elden ne
gelir. Bu Gazi’ye devlet eli uzanmal›d›r.
‹nﬂe Allah hak yerini bulur.
(2)-Künye: Afyon Mutasarr›fl›¤›n›n
K›ﬂlac›k köyünden Mehmet o¤lu 1311 do¤umlu Ali Osman (Acar)
Rütbe: Er
Ben Harbi Umumide Galiçya cephesinden geldim. Birliklerimiz da¤›lm›ﬂt›.
Sakarya cephesinde 41. F›rkada Kaz›m
Paﬂa’n›n birli¤inde kalarak vatanî vazifeme devam ettim.8 Sakarya harbinde
Sakarya harbinde dahi harp mazemesinden zay›fd›k. Ka¤n›larla kad›nlar›m›z
cephane ve erzak taﬂ›yordu. Her ana guzusu guvat›n›n yetti¤ince çal›ﬂ›yordu.
Kemal Paﬂa, oradan oraya koﬂuyor, bize
ve paﬂalara cesaret veriyordu. Harp g›z›ﬂt›, da¤ taﬂ cay›r cay›r yan›yordu. Düﬂman›n topu tüfe¤i bol istedi¤i kadar at›yor, biz boﬂ yere bir mermi atar›z diye
korkuyorduk. Bu harbi biz çar›kla s›r›kla gazand›k derim.
Sakarya’da bozulan düﬂman, Afyon
cephesine kadar çekildi. Bütün guvat›n›(kuvvetini) ora y›¤d›. Büyük taruzun
baﬂlad›¤› gün top seslerini biz Esgiﬂeher
cephesinden duyuyorduk. Bizim cephede
ateﬂ yoktu. Paﬂam›z haber alm›ﬂ. Telefonla düﬂman bozuldu takip edin deye.
Ufak müdafalarla düﬂman› takibe geçtik. Kötaya üzerinden yürüdük. Geçdi¤imiz yerlerde halk dü¤ün bayram ediyordu. Ayaklar›m›z› yalamak istiyordu. Kula, Gediz, Simav’dan Bal›kesir’e vard›k.9
Camiler Yunan esiri dolu idi. Bal›kesir’de bir ermeni k›z› peçireden(pencereden)bizim halka bomba atm›ﬂ, bütün
rumlar› topluyorlard›. Afyon kurtulduktan sonra, Bana Alosman(Ali Osman)
köyün yanm›ﬂ sana izin var dediler . Afyona geldim. Afyonda periﬂan. Bizim köyü ve Deper’i yakm›ﬂlar.
Annem ve ailem ﬁuhut kasabas›na
macur(göçmen) gitmiﬂlermiﬂ. Benden evvel onlar gelmiﬂler. Komﬂular›n evlerinde
kald›k. K›ﬂ›n sogu¤unda örene ateﬂ yak›p
elimi ›s›dada(›s›da )bir odal›k tek ev ya-
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pabildim. Vaktim gelen¤e birli¤ime döndüm.
15 gün sonra terhis oldum. Esas köyüme gelince anlad›m me¤er Yunan gavuru buralarda neler neler yapm›ﬂ . Benim köyümden 18 kiﬂiyi kurﬂuna dizmiﬂ
Deperden 72 kiﬂiyi kurﬂuna dizmiﬂ (Baﬂka bir rivayete göre)deper katliam› 72 de¤il 318 olarak ismen birisinden duyulmuﬂtur.
Bu konuﬂmay› yapt›¤›m Ali Osman
Acar Kad›nana10 okulunda s›n›f›ma geldi¤inde, masamda Türk bayra¤› yan›nda bulunan Atatürk’ü görünce selam verdi. Büst’ü okﬂad›. Gözlerindeki yaﬂlar›
silerek , Ah sen sa¤ olmal›yd›n diyerek
içini çekti. Yaﬂl› adamda bir yetim kalm›ﬂl›¤›n izi vard›. Ata yetimi. Tüylerim
ürperdi. ﬁu Atatürk düﬂmanlar›n›n bunu görüpte ibret almalar›n› gönlüm ne
kadar istedi. Vatan kurtuluﬂuna emek
katmay›p, hatta baz›lar› Yunana kuyruk
sallay›p boyun k›rarken niçin bizi, namusumuzu kurtaranlar› bir türlü hazmedemezler. Böyleleri(ne) tavsiyem ﬂudur. K›ﬂlac›¤a kadar gidin 76 yaﬂ›ndaki
Ali Osman amcay› dinleyin.
Not: Madalyal› ve ﬂeref maaﬂ› almaktad›r.
(3)-Künye: Afyon Mutasarr›fl›¤›n›n
ﬁuhut kasabas›ndan ‹smail dede mahallesinden nam› di¤er (Yal› mahallesi) Hüseyin efendi o¤ullar›ndan Mehmet o¤lu
1309 do¤umlu Mehemmedi Münip
(Özenç).
Rütbe: Topçu çavuﬂ
Seferberlikten terhis edilip geldi¤imde, vatan›n durumu hiçte iyi de¤ildi.
Mücadele tekrar baﬂl›yordu. Mustafa Kemal Paﬂa, Anadolu’ya geçmiﬂ teﬂkilatlanma baﬂlamak üzere. Bende day›m
olan kuvayi milliye reisi Hoca Hac› Ziya
efendi mahiyetine geçerek Afyon Kuvayi
Milliye Heyeti Merkeziye Reisi Reﬂit bey
mahiyetinde day›m Hac› Ziya efendinin
mahiyetinde istihdam edildim. Kuvayi
Milliye lagv edilincede, Heyeti merkeziye
Kolordu Komutanl›¤› (Fahrettin paﬂan›n
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Süvari kolordusuna nakli ile Halit paﬂan›n emrine girdik.11 Döver cephesinde savaﬂa girdik. Fakat Yunan taarruzu karﬂ›s›nda çekilmek zorunda kald›k. K›rka
istikametinde ricata baﬂlad›k. Sedi gazi(Seyitgazi) ovas›nda aﬂa¤› ve yukar› sö¤üt köyleri üzerinde tahkikat yaparak
cephe kurduk. Fakat burada da tutunamay›p K›rkk›z, Arapören yönünde çekilirken12 3 zabitin iaﬂeleri alamad›klar›ndan aziz bey’e ﬂikayette bulunduklar›n›
ve onunla emirle bütün iaﬂenin asker, sivil halktan vazifeye kat›lanlara da¤›t›lmas›n› emrini verdi.
Seydi Gazi ve K›rkk›z dag›daki iki
f›rk›m›za düﬂman büyük bir top at›ﬂ› ile
sald›rm›ﬂt›. Sar›lma tehlikesiyle karﬂ›
karﬂ›ya kalm›ﬂ›z. Büyük bir çaba ile gece
kurtulduk. Beylik köprü, Polatl› yönünde
ricata baﬂlad›k. Haymana savaﬂ›na haz›rl›k için tahkimata giriﬂtik. Bu s›rada
duyduk ki biz TBMM.den idare ediliyormuﬂuz. Kad›köy s›rtlar›nda iken benimle
Karap›nar’da oturmakta olan Fezi Paﬂaya evrak yollad›lar. Orada As›m paﬂa
benden erak› ald›. Bende paﬂam saat dakika ve zarf› bana verin dedi. As›m paﬂa
“merak etme yavrum gelir.”dedi. Bu s›rada say›s›n› unuttum birkaç taksi geldi.
‹çlerinden Kemal paﬂa, Halide edip han›m,13 Doktor Adnan bey, Erkan› harpler
Fezi paﬂan›n yan›na girdiler. Bu buluﬂman›n sonunda Fahrettin paﬂan›n Sivrihisarda bir bask›n yapmas›la Sakarya
harbi baﬂlam›ﬂ oldu.
Sakarya harbi görülmeye de¤er bir
harpti. Mustafa Kemal Mangal Tepede.
Y›ld›z köy, Tekke, sivri köy, Yeni mehmetli ve uzun bir hattan Yunan üzerine ateﬂimiz ya¤makta. Polatl› ovas› cehennem
ateﬂine tutulmuﬂ. Bütün toplar›m›z Mangaltepe gerilerini dö¤mekte. Yaln›z bizim
ateﬂ de¤il Yunanlarda ﬂiddetli bir ateﬂle
bize karﬂ›l›k vermekte. Bütün kuvetimizle Yunana darbeyi vurmaya çal›ﬂ›yoruz.
Kemal paﬂa, ‹smet paﬂa cephede mekik
dokumakta. Düﬂman›n bozulan amareleri görünmeye baﬂlad›. Y›ld›z köy istika-
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metinde Yunan›n sakaryay› geçerek toplanma yapt›¤› anlaﬂ›lm›ﬂ. ‹smail Hakk›
Paﬂa gelerek, her f›rkadan birer bataryan›n y›ld›z köy hisar›nda Toplans›n emrini verdi. Benim bataryamda orada yer
ald›. Toplar hisarda mevzilendi. Her top
düﬂmana görerek 25 er mermi atacak
emrini verdi. Mesafeyi ölçün ateﬂe baﬂlay›n emri ile top ateﬂi baﬂlad›. Düﬂman›n
bulundu¤u yer hallaç pamu¤u gibi at›l›yordu. Ateﬂ kesilir kesilmez Mustafa kemal paﬂa gelip kumandanlara “Gazan›z
mübarek olsun.? Düﬂman bütün h›z› ile
kaç›yor. Fahrettin paﬂa Çal ve Çivril
m›nt›kas› istikametinde, Halit paﬂa, Mahal›ç, köprü, Geyve istikametinde Kemalettin paﬂa ve di¤er komutanlar tahkimata imkan vermeden düﬂman› takip ediniz
emrini verdi.
Biz Geyve üzerinden Bursa’ya indik.
Düﬂman Afyon cephesine kadar çekildi.
Biz de Band›rma’da bir Yunan birli¤ini
esir ald›k. Büyük taaruza kadar bizde
gücümüzle haz›rland›k. 26 A¤ustos 1922
günü ordular›n harekat› tümden baﬂlad›.(A¤ustos’un) 27(.) günü telgraf müdürü bana Afyon’un ikindi üzeri kurtuldu¤u haberini müjdeledi. ‹nsan bir anda
inanam›yor ama bu yalans›z bir haber
idi. Arkas›ndan Dumlup›nar savaﬂ›n›n
haberi. Neﬂemize diyecek yok. Hele Yunan Baﬂ Komutan› Tirikofisin esir ediliﬂi
haberi neﬂemize neﬂe kat›yordu.
‹zmir kurtuldu. Mudanya mütarekesinde ‹smet paﬂa ve mahiyeti Bursa’ya
geldiler. Belediyeden itibaren yollara hal› döﬂendi. Halk ka¤›ttan çiçek ya¤muruna tutuyordu gelenleri. Onlar Mudanya’ya u¤urland›lar. Oradan çeﬂitli söylentiler geliyordu. Di¤er diplomatlar orada bize süngüyü indirin demiﬂler. ‹smet
paﬂa da “‹ﬂgal birlikleri Türkiye’den ç›k›p gitmedikçe süngü k›n›na girmez, evvela mütarekeyi imza edin demiﬂ. Bu s›rada Halit paﬂa Bursa m›nt›kas› havali
komutan› idi. 20 gün kadar kald›ktan
sonra bizi Adapazar›’na ald›lar. Orada
Halit paﬂa ‹stanbul iﬂgal kuvvetleri ko-
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mutanl›¤›n› istemiﬂ, emrinden al›nan I.
f›rkan›n da tekrar emrine iadesini ﬂart
koﬂunca Mustafa Kemal olmaz istersen
istifa et demiﬂ. Halit paﬂa da ordudan istifa edip, Ardahan mebus adayl›¤›na
koydu. ﬁükrü Naili paﬂa da ‹stanbul iﬂgal kuvvetleri komutanl›¤›na getirildi.14
Ben de orada Merkez komutanl›¤›nda
Ali Fuat paﬂan›n Kardeﬂi Mehmet Ali
paﬂan›n mahiyetinde terhise karar k›ld›m.
(4)-Künye: Afyon Mutasarr›fl›¤›ndan Hac› Mahmut mahallesinden hoca
o¤ullar›ndan Mustafa o¤lu 1314 do¤umlu Ahmed Hamdi (Balc›).
Rütbesi: Onbaﬂ›.
1332 y›l›nda asker oldum. Afyon’da
Jandarma taburunda göreve baﬂlad›m.
‹zmit taraf›nda anzavur hadisesinde de
rahmetli Ali Fuat paﬂan›n mahiyetinde o
cephede çal›ﬂt›m.15 Her akl›na esenin vatan›n kara gününde anzavurlara halife
ordusu dedi¤i günlerdi. Asl›nda Anzavurun ve halifenin müslüman hareketine
yak›ﬂt›r›lacak bir durumlar› yoktu. Mustafa Kemal ve di¤er paﬂalar›n kurtuluﬂ
için yapt›klar› bu yolluk içindeki ölüm
kal›m savaﬂ›nda akl› olan, vatan›n› sevenin tutaca¤› yoldu.
Anzavurlarla u¤raﬂmak kuvvet bak›m›ndan bize zararl› oldu. Boﬂa sarf
edecek hiçbir ﬂeyimiz yoktu. Cephede savaﬂ›rken esir düﬂtüm. Beni esir alanlar
yüzüme tükürerek “Tu utanmazlar siz
halife ordusuyla çarp›ﬂmaktan utan m›yormusunuz . Mustafa Kemal ve etraf›ndakiler eﬂk›ya namussuzlar.” dediler.
Aralar›ndan birisi aya¤›mdaki çizmelerimi ç›kartt› ald›. 19 lira da param› ald›.
Beni genç birisine teslim edip bunu Adapazar›’na götürün dediler. Fundal›klar
aras›ndan çakmak taﬂlar›nda ayaklar›m
parça parça kanlar içinde giderken bir
aral›k f›rsat›n› bulup Bolvadinli bir arkadaﬂ›mla kaçt›k. Da¤ tepe nihayet Adapazar›’na gelip oradaki Kuvai Milliyecilere iltihak ettik. Ayaklar›m›z› sard›lar.
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Bizi istirahata b›rakt›lar. O günlerde
balkonda otururken beni eser alan adam› aﬂa¤›da gezer gördüm. Yan›mda bulunan arkadaﬂlara aman›n ﬂo adam› bir
yakalay›n dedim. Hemen koﬂup yakalayarak getirdiler. “Beni tan›yor musun?”
diye sordum. “hay›r tan›m›yorum.”Beni
esir ald›¤›n›z zaman ﬂu aya¤›ndaki çizmelerimi ve 19 liram› alan, yüzümüze tüküren sen de¤il misin? Bu söz karﬂ›s›nda
ürperdi, garip ›n›lt›lar ç›kartarak”Aman
beni öldürtme.” Korkma istersen yemek
getirteyim. Yaln›z çizmelerimi ç›kar bakay›m. 19 liram› da ç›kar.
Aman yan›mda para yok, tezkere
yaz›p ﬂimdi tan›d›¤›mdan getirteyim.
Çizme ve param› al›p bu Do¤ançay istasyonu civar›ndaki ‹kramiye köylü Ali oldu¤unu (Geyve) anlad›¤›m sap›¤› sal›verdik. Anvavur iﬂi hallolunca Devlet
Demiryollar›nda görevlendirildim. Kurtuluﬂ savaﬂ› son bulana kadar ayn› vazifede kald›m. (okunam›yor) meﬂkuleye dahil olanlara verilen I ay izinden faydalanarak Afyon’a geldi¤imde evlerin üzerinde fenerler as›l› gördüm. Bunu Yunanlar›n emri ile yapm›ﬂlar, her gece yakt›r›rlarm›ﬂ.
Kurtuluﬂun sevinci sonsuz devam
ederken, her hali ile düﬂman›n yapt› eziyet, tahribat ortada s›r›t›yordu. ‹znim bitince vazifeme döndüm. Terhis olana kadar ayn› vazifede kald›m.
Hamdi Balc›’n›n benimle konuﬂmak
üzere geldi¤i zaman geri hizmette oldu¤unu onun için anlatmaya de¤meyece¤ini söylemiﬂti. O istiyordu ki düﬂmanla
karﬂ› karﬂ›ya gelip savaﬂs›n. Anadolu’ya
haddini bilmeyerek pis ayaklar›n› sürüyenlerin cezas›n› süngüyle versindi. Halbuki geri hizmet dedi¤imiz s›n›flar›nda
di¤erleri kadar mühim ve laz›m oluﬂudur. Takviye, mühimmat onlar›n varl›¤›yla mümkün olacakt›r. Bunlar›n ihmal
edilmesi durumu muhakkak de¤iﬂtirebilir. Diyerek üzüntüsünü gidermeye çal›ﬂt›m.
(5)-Künye: Afyon Mutasarr›fl›¤›n›n
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De¤irmen Ayval› köyünden ç›rak o¤ullar›ndan hasan o¤lu 1316 do¤umlu Abdullah (Ç›rak).
Kurtuluﬂ savaﬂ›ndan önce 4 üncü
orduda Filistin cephesinde, 7 inci ordu
komutan› Mustafa Kemal’in mahiyetinde idim. Harbi umuminin durumu malum. Millet gelece¤inden ümitsiz. Yurdumuz yer yer iﬂgal edilmekte. Afyon da iﬂgal edilmiﬂ durumda.
Aya¤›m›n tozu ile tekrar asker olarak ﬁuhut kasabas›n›n Efe köyünde bulunan Efe Kaz›m’›n 8 inci f›rkas›nda görev ald›m. Durmadan haz›rl›klar›n yap›lmas›ndan taarruzun yak›n oldu¤unu
anlayabiliyorduk. Lakin kati tarihini
kimse bilmiyordu. Bir gün beni Garp
Cephesi komutan›na16 gönderdiler. ‹smet
paﬂa bana ﬂunu sordu:
-Sen askerlik yapt›n m›?
-Evet Efendim. Filistin’de sizinle beraberdim. Yaral›nd›¤›n›z zaman ben orada idim.
-Nereden yaralanm›ﬂt›m?
-Elinden, kolundan, omuz baﬂ›ndan.
-Komutan›n kimdi?
-Kaymakam ﬁemsettin beydi. Beni
götüren kumandana dönüp, K›v›zu (?)
tam yerinde bulmuﬂsunuz. Haydi yavrum sen yat dedi.
Bu olay Büyük Kalecik köyünün Avla¤› yaylas›nda oldu. Kocatepe’ye çok yak›n bir yerdir. 26 A¤ustos 1922 günü ﬂafaktan evvel bildi¤im bu mevkiden taarruz için k›lavuzluk yaparak harekete
baﬂlad›k.17 Büyük Kalecik istikametini
takiben ateﬂ aras›nda K›ﬂlac›k, Deper
köylerinden akﬂam ezan› karanl›¤›nda
Örenba¤’dan Afyon’a girdik. Bütün ahali yollara ç›km›ﬂ sevinç içinde bizi karﬂ›l›yor, bize bir ﬂeyler ikram etmeye çal›ﬂ›yorlard› Moralimiz çok yüksekti. Gece
Hamidiye mahallesinde ﬂimdiki nafia
olan yerde istirahat ettik.18 Gece saat 22.5 raddelerinde Ömer hamam› istikametinde düﬂman› takibe baﬂlad›k. Süvari zaten takibi hiç b›rakm›yordu. Yollar-
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da pek çok düﬂman›n b›rakt›¤› eﬂya ve
malzeme vard›.
Bu durumda anlat›yordu. Düﬂman
can›n› kurtarmaktan baﬂka hiçbir ﬂeye
bakm›yor, bütün yükünü üzerinden at›yordu. Hatta yaral›lar›n› bile b›rak›p kaç›yordu. Ufak tefek müdafaya kalk›ﬂmak
istedi¤i her yerde darbeyi yiyerek Banaz,
Uﬂak yönünde kaç›yor. Süvarilerimizden
gözünü açam›yordu. 30 A¤ustos günü
Dumlup›nar’da bir daha müdafaaya kalk›ﬂt›. Akﬂamdan sabaha kadar öyle bir
muharebe oldu ki tarif etmek imkan› yok.
Sabahleyin harp sahas› insan cesetlerinden geçilmez halde idi. Bu s›rada
400 Yunan zabiti ile say›lar› çok olan Yunan askerinin esir al›nd›¤›n› gördüm.
Son tutunmas› da kâr etmeyen düﬂman
kal›nt›lar› Alaﬂehir’e do¤ru kaç›yor. Eﬂme’de toparlad›¤› bir miktar askerle yine
karﬂ› koymaya çal›ﬂ›yor. Orada da tutunamayarak Salihli hududundan, Turgutlu Nif (Kemal Paﬂa) Belkahve’den ‹zmir’e indi. Biz de birli¤imizde Bornova’ya vard›k. Orada 400 kiﬂi bende dahil
birinci kordona inzibat olarak verildik
‹zmir görülecek durumda halk neﬂe ve
ç›¤l›k içinde kurtuluﬂun tad›n› ç›kar›yor.
Yer yer büyük yang›nlar var. Bunu da
Rum, Ermenilerin teﬂviki ile Yunanl›lar›n yapt›¤›n› anl›yoruz.
Alt› gün sonra bizi Menemen’e ald›lar. Orada sekiz ay kald›k. Mütareke neticeye erince terhis oldum. Allah›n izni
Türk milletinin ve büyük paﬂalar›m›z›n
sayesinde vatan kurtuldu. Kemal paﬂan›n, ‹smet paﬂan›n, Fevzi paﬂan›n ve di¤er paﬂa ve zabitan›n nas›l çal›ﬂt›klar›n›
ﬂu gözlerimle gördüm. Günlerce uyku
uyumad›lar, yemek yemediler. Bizi kurtard›lar. Allah hepsinden raz› olsun.
Abdullah Ç›rak hala o günün heyecan› ile coﬂuyor. Nas›l oldu¤unu bende
biliyorum. 14 günde önümüzde düﬂman
harbede ede ‹zmir’e vard›¤›m›z›. Bu bir
mucize idi diyor, gözlerinin yaﬂ›n› parma¤› ile siliyordu.19
Not: Maaﬂ almaktad›r.
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(6)-Künye: Afyon vilayetinin Hac›
Cafer Mahallesinden Hac› Mehmet o¤ullar›ndan Mehmet ﬁükrü (Ayy›ld›z).1311
do¤umlu.20
Rütbe: Tak›m komutan›, yüzbaﬂ› olmuﬂtur. ‹stiklal madalyas› vard›r.
Seferberlik sonunda Milli orduya
kat›larak II inci ‹nönü muharebesine
takviye birli¤inde tak›m komutan› olarak kat›ld›m. Muharebe hatlar›n› yak›n›n ‹smet paﬂaya selam verip kendimi
taktim ettim. Kendi kendine bir ﬂeyler
söyleniyordu. Zafer kazan›ld›ktan sonra
Haymana s›rtlar›na çekilmiﬂtik.
Haymana, Polatl› Hatt› üzerinde
meydana gelen cephe hayli geniﬂti. Bütün haz›rl›klar›m›z yokluk içinde zaferi
kazanmak içindi. Sakarya savaﬂ› baﬂlam›ﬂt›. Mustafa Kemal, ‹smet, Fevzi, Fahrettin paﬂalar cephede durmadan dolaﬂ›yor laz›m gelen emirleri veriyorlard›. Bütün ﬂiddetimizle Polatl› hatt›na yükleniyorduk. Polatl› cay›r cay›r yan›yor(?).21
Bir gün gece Kemal ve ‹smet paﬂalar birli¤inin bulundu¤u Y›ld›z Tepeye geldiler.
Dikenleri yakt›m ateﬂin ›ﬂ›¤›nda haritay›
tetkik ettiler. Düﬂman bozulmuﬂtu. Sivrihisar istikametin de ilerledik. Sivrihisar’da düﬂman›n sant›ral› ve bir birli¤i
vard› bak›nla oray› kuﬂatt›k. Beraber bulundu¤um makineli tüfek zabiti Gadiyal›(?) Hasan efendi ani bir bask›nla sant›ral› ele geçirmiﬂ. Çok güzel rumca bildi¤inden hemen telefona geçip Tirikopis’e
“Türkler bast› aç›z erzak ve takviye gönderiniz.” Ald›¤› cevapta “‹ki kamyon eﬂya
birisi erzak biride benim eﬂyam, iki f›rkada takviye gönderdim. Falan saatte
oradalar.
Tertibat›m›z› vaziyete göre ald›k
Hakikate denilen saatte kamyonlar göründü. Pusudaki askerlerimiz kamyonlara atlay›p ﬂöförleri bizim hatta ald›lar.
F›rkalar› da yanaﬂmaya baﬂlad›lar. Tabi
biz siperlerdeyiz. Tam ateﬂ menziline geldikleri s›rada ani ateﬂe baﬂlad›k. Onlarda mukabele ettilerse de tutunamay›p bozuldular. Ricata baﬂlad›lar. Bizde ayn›
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istikametten paralel olarak yanyana Seyitgazi istikametinden takibe koyulduk.
Onlar›n hedefide bizim hedefimizde Güzelim da¤lar›n› daha evvel tutup Afyon’u
ele geçirmekti. Emirde, Güzelim da¤›ndan Susuz ve Akçin köylerine bask›nla
Afyon’a girilecekti. Fahrettin paﬂa, yaveri Ali Taﬂkap›l›, Naz›m bey(Merhum Afyon vilayeti baﬂ katibi yan›nda toplar›
da beraber Susuz köyünde idiler. Bizde
araziyi tan›mam›z bak›m›ndan demircili Ali bey ile keﬂif kollar›m›z› alarak Güzelim tepesini hucum taburuna teslim
edip vazifeye ç›kt›k. Onlar tertibatlar›n›
alm›ﬂlard›. Biz Susuz köyüne inerken
Naz›m beyde ‹¤deli istikametine süvari
birli¤i ile gitti. Bu s›rada Güzelim’deki
bizim hücum taburu nöbetçisi uyumuﬂ,
Yunan birli¤i bask›nla onu öldürüp, Güzelime ç›kt›m. Keﬂif kolunda yan ateﬂine
tutmuﬂ. Piyade kollar›n da arkas›n› kesmek üzere. Durum karﬂ›s›nda Susuz bo¤az›ndan Çavdarl› s›rtlar›na çekilmemiz
emrini Fahrettin paﬂa verdi. Orada topland›k, tahkimat yapt›k. Bu s›rada taarruzla Güzelim tepesinin hücum taburunun taarruzu ile düﬂmandan geri al›nmas› emri verildi.
Taarruzla Güzelim tepesinin yar›s›n› ald›k. Tepe ikiye bölünmüﬂ oldu. Fakat burada düﬂman bizi yan ateﬂine alabiliyordu. Bizimle Sivrihisar’dan beri gelen düﬂman birli¤i Afyon’daki birli¤i ile
kar›ﬂarak, Çavdarl› s›rtlar›na taarruza
geçtiler. Dürbünle ilk anlarda ovay› tarassut etti¤imizde hiçbir ﬂey görünmezken taarruz baﬂlay›nca ovan›n her yan›nda mantar gibi insan ç›kt›. Ön hatlar›m›za o kadar yaklaﬂt›lar ki silah› siperden aﬂa¤› dikerek ateﬂ edebiliyorduk.
Nihat isminde bir bölük komutan› vard›.
Benim yerime geçmiﬂti. Ona: “Yüzbaﬂ›m
gel vaziyeti gör.” dedi¤imde çukurdan
ç›km›yor “man›n siz bak›n.” Diyordu.
Düﬂmanla süngü durumuna geldik. Lakin arkam›zdan sar›lmakta oldu¤umuzu
anlay›nca ricatta mecbur olduk. Yüzbaﬂ›
Nihat bey de burada esir oldu. Onu Af-
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yon’da esir ald›k diye bütün çarﬂ›lar›
gezdirmiﬂler. Hatta benim aileme “Ben
ﬁükrü’nün yüzbaﬂ›s›yd›m o sa¤d›r.” demiﬂ.
Güzelim da¤›ndan ve Çavdarl› s›rtlar›ndan ricattan sonra Karaaslan Hal›morlu, Ayval›, Gökp›nar hatt›nda yerleﬂtik. Bu s›rada I inci ordu komutanl›¤›na
Ali ‹hsan paﬂa22 getirildi. Haz›rl›k devresindeki hizmetleri büyüktür. Büyük taarruza kadar burada kald›m. Taaarruz
durumunu biliyorduk, bu s›rd›. Hatta
esas taaruzu yapacak olan birinci ordu
de¤ilde ikinci orduymuﬂ gibi gösterilecek
düﬂman›n dikkati o tarafa do¤ru çekilerek Kocatepe’den yüklenilecekti. Bizim,
hatta düﬂman›n, en ufak ﬂüphesi bile
yoktu. Hatta (düﬂmn)nöbetçisi silah›n›
b›rakarak abdest bozdu. Yedi kat tel örgü
ile cepheyi tahkim eden Yunan tel öngüye
ceryanl› bombalar ba¤lam›ﬂt›. Düﬂman
moralimizi bozmak için beyannameler
yaz›p as›yor, “Siz bu iﬂi baﬂaramazs›n›z,
bu sevdadan vaz geçin.”(diye) Bunlar›
toplat›yoruz, askerin haberi olmas›n diye.23
26 A¤ustos Büyük Taarruzun baﬂlad›¤› gün düﬂman nöbetçisi baﬂ siperlerinin birinin yak›lmas›ndan sonra içeri
gitti. 3-5 kiﬂi ile geri geldi¤i görüldü. Ondan sonra Yunan askeri mevzilere girdi.
Tam bu s›rada bizim toplar at›ﬂa baﬂlad›lar. ‹ki saat devam eden top ateﬂinden
sonra taarruza geçilece¤i s›ra bir emir
geldi. Kocatepe düﬂmedikçe taarruza geçmeyin, oldu¤unuz yerde bekleyin. O geceyi orada geçirdik. Meﬂecik denilen yerde
27 A¤ustos 1922 (günü)Kalecik istikametinden gelen 98 mi 198 mi alay kurt kayas› ve Kalecik istikametinde tel örgü ölene kalana bakmadan çi¤nedi geçti. Görmeli idi o durumu. Yunan›n güvenli¤i,
tel örgü ve elektrikli bombalar hiç olmuﬂtu. Biz de kendi istikametimizde taarruz
emrini ald›k. Düﬂman hatlar›na girdi¤imiz zaman neler yoktu. Konserveler, peksimetler, ﬂeker,elbiseler. Asker bunlara
bakmadan takibe devam etti. Tak›m za-
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bitim Ödemiﬂli Ali efendi kaçan düﬂmana bakarak; “Aman ﬂu düﬂmana ateﬂ
edip intikam alay›m.” dedi. 2-3 düﬂman›
vurdu ama kendi de yaraland›. Benim
at›mla onu geriye gönderdim.
Öncü birli¤imiz y›ld›r›m h›z›yla Afyon’a girdi. Ben de H›d›rl›k’tan Deper yolu üzerenden birli¤imle girmek için orada topland›k. Dörderli s›ra yapt›m. Askerlerim bana Yunan’dan kalma bir at
yakalam›ﬂlar, bindim askere ﬂark› söyleterek Örenba¤’dan Afyon’a girdik. Toplu
k›tan›n baﬂ›ndaki atl› yüzbaﬂ› bendim.
Hükümet önüne gelen birli¤imle ﬂimdiki
istasyon caddesinden (geçerek) Cirit kayas›na istirahata çekildik. Afyon’a girdi¤imizde halk yollarda kad›n erkek ayran, su ve lokum ikram ediyorlar. Vakit
ikindi sonu idi. Garip bir olay, karﬂ›lay›c›lar içinde birini düﬂman diye yakalay›p askerler öldürelim mi? diyorlar. Bir
ses: “ﬁükrü bey ﬁükrü bey ben Ra¤›p, ben
türküm diye ba¤›r›yor. Bakt›¤›m zaman
haf›z arkadaﬂ›m Ra¤›p’› tan›d›m. B›rakt›rd›m. Ra¤›p Dumlup›nar okulu eski baﬂö¤retmeni.
Askerler cirit kayas›nda uykuya yatt›lar. Çavuﬂlar› baﬂlar›nda b›rak›p ben
de evimize ziyarete gittim. ‹ki saat sonra
geldim. Sabahleyin Dumlup›nar istikametinde takibe koyulduk. 28-30 A¤ustosta bizden evvel giden birlikler cepheyi
tutmuﬂlar. Fahrettin paﬂa Sand›kl› üzerinden Ah›r da¤›n› süvarileri ile tutup
cepeyi sarm›ﬂ. Mustafa Kemal, ‹smet ve
Fevzi paﬂalara bir zabitle haber gönderiyor. Paﬂalar Afyon’da tarihi zafer odas›ndalar. Vakit gecedir. Kemal paﬂa di¤erlerini de uyar›p haritada durumu tetkik
ederler. Mustafa Kemal :”Hemen Dumlup›nar’a hareket ediyoruz, düﬂman› orada
bo¤aca¤›z.” der hareket ederler.
Dumlup›nar’da düﬂman son dayan›ﬂ›n› ve tüm imkanlar›n› kullanarak tutunmak ister. Türk yumru¤u burada daha beter beynine inince bütün eﬂyas› ve
askeri orada periﬂan, Tirikopis baﬂ kumandan olarak bir çok zabitan› ve birlik-

158

leriyle esir oldu. Demiryolunu takiben
Alaﬂehir, Turgutlu,Eﬂme’de bir denemesini daha k›rarak ‹zmir’e girdik Sar›k›ﬂla’ya çektiler. ‹zmir’de askerimizle takibe
evlere tutunan Yunanl›lar pencereden
baz› yerlerden makinal› tüfek, bomba
at›yorlar. Bundan korunmak için askere
duvar k›y›s›ndan gidiniz emrini veriyordum. Her tarafta yang›n vard›. Askerlerimiz yang›n söndürmeye gidiyordu. ‹zmir’den Menemen’e al›nd›k. Mütarekeyi
alana kadar orada kald›k.
ﬁükrü Ayy›ld›z’a madalyas› olup olmad›¤›n› sordum: “Var ama ne k›ymeti
var. Lây›k olana tak›lmad›ktan sonra.”
dedi. Hat›ras›n› anlat›rken o günün heyecan›n› yaﬂad›¤›n› gördüm. Hat›ralar›n› yazmas›n›, bunlardan bizlerin çok ﬂeyler ö¤renece¤imizi taktir edersiniz dedim. Bunun üzerine bana: II tane hat›ra
defterine sahiptim, darmada¤›n etmiﬂler.”dedi.24
(7)-Afyon Mutasarr›fl›¤›n›n Sinanpaﬂa Nahiyesinin Serban köyünden 1312
do¤umlu Hac› Habip o¤ullar›ndan Veysel o¤lu Süleyman (Ada).
S›n›f›: Piyade a¤›r makinal› tüfekçi.
ﬁark cephesinden gelerek 23. F›rkaya kat›ld›m. Daha evvel Arif bey çetesinde de çal›ﬂt›m. Arif beyle beraber Bozk›r
isyan›nda Delibaﬂ üzerine gittik.25 Delibaﬂ olay›na bast›rd›ktan sonra piyadeye
çevrilip nizamiye dönüﬂü ‹nönü muharebelerinde bulundum. Komutan›m›z ‹smet paﬂa idi. Yolluk ve az kuvvetle kazand›¤›m›z ‹nönü muharebelerindeki subay ve askerlerimizin azim ve cesaretini
görmeli idi. Ma¤rur düﬂman›n aczini de
görmek bizlere çok büyük cesaret veriyordu. Garp cephesi komutan› olarak ‹smet
paﬂan›n hizmetlerini her zaman taktirle
anlat›r›m. Ona ait söylenen kötü iftiralar› savaﬂ›n içinde bulunan bir kiﬂi olarak
nefretle red ederim. ‹nönü zaferleri kurtuluﬂumuzun ilk müjdesini vermektedir.
‹nönü savaﬂlar› sonunda çekilmemiz düﬂman› yaymak için yap›lm›ﬂt›r.
Birli¤imiz Haymana’ya kadar çekilmiﬂti.
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Ben iﬂte o zaman 23. F›rkaya iltihak ettim. Komutan›m›z da Ömer Halis beydi.
Haz›rl›klar›m›z h›zla devam ederken taarruzun yak›n oldu¤u belli oluyordu.
Ka¤n›lar ve hayvanlarla kad›n, çocuk,
ihtiyar herkes cephane taﬂ›yordu. Türk
milletinin bütün gücü bir araya gelmiﬂti.
Mustafa Kemal bütün cepheleri ve haz›rl›klar›m›z› gözden geçiriyor, hepimize cesaret veriyordu. Sakarya savaﬂ› bütün
ﬂiddeti ile baﬂlam›ﬂt›. Birliklerimiz baz›
hatlar› al›yor tekrar geri çekiliyordu. Sonunda bütün hatlarda kesin sonuca
ulaﬂt›k. 22 gün devam eden muharebe
zaferimizle bitti. Yunan kuvvetleri periﬂan bir vaziyette Afyon istikametinde çekiliyordu. Bizde Afyon’un ﬁuhut kasabas› civar›ndaki Akar›m, Çay, Karacaviran
çevresinde cephemizi tuttuk. Düﬂman T›naztepe, Afyon hatlar›nda mevzilenmiﬂ
ve tahkimat›n› da çok kuvvetli yapm›ﬂt›.
Bir sene haz›rland›ktan sonra 21 A¤ustos 1922(1338)günlerinde toplar›m›z›
Kocatepe’ye ç›kard›k. Bu s›rada Yunan
keﬂif tayyaresi çok alçaktan üzerimize
geldi. ‹steseydik piyade tüfe¤i ile düﬂürebilirdik. 25 A¤ustos günü Ömer Halis
paﬂa askeri toplad›. Vakit ikindi s›ralar›
idi. “ Yavrular›m, iﬂte hucuma gidiyoruz,
analar›m›z bizi bu günler için do¤urdu.
Ölüm kal›m günü. Birlikler birbirinden
ayr›lmayacak.” Bu s›rada bir asker paﬂam: “Bir arkadaﬂ›m›z› y›lan soktu.” dedi. Paﬂa’da: “Bunu u¤ur sayar›m.” dedi
Hucum vaziyetini bize anlatt›.
Gün inerken yürüyüﬂe geçtik. Bey tepesine gelerek avc› hatt›na geçtik. Baﬂ siperlerini düﬂman›n tel örgüsü yak›n›nda
yapt›k. 26 a¤ustos sabaha karﬂ› ﬂafakla
beraber bizim toplar patlad›. Tel örgüye
düﬂtü. Arkas›ndan grup ateﬂi baﬂlad›.
Yunan beyaz bayrak çekti. Bizde ateﬂ ediyorduk. Tam öyle vakti idi. Tel örgüler
kesilmiﬂti. Hucuma kalkt›k. Bizim toplar
bizi de düﬂman sanarak ateﬂe devam ediyordu. Anlaﬂ›yas›ya kadar birkaç ﬂehit
verdik. ‹kinci bir hucumla düﬂman mevzilerine at›ld›k. O gün orada geceledik.
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Bütün cephelerde baﬂar› haberi al›n›yor,
yaln›z T›naztepe’de durumun iyi olmad›¤›n› duyuyorduk. 27. Günü oradan da sevindirici haberi ald›k. O gün Garp cephesi komutan› at üzerinde, at›n dili sarkm›ﬂ vaziyette gelip: “Arkadaﬂlar, sa¤ ve
sol cenah ilerledi siz neden duruyorsunuz?” biz de Sinir köyü istikametinde hareketle düﬂman› önümüze kat›p sürmeye
baﬂlad›k. Makineli tüfek benim omuzumda idi. Sinir köyünün üzerindeki hisara
makinal›y› kurduk, bir sand›k cephanemiz vard›. Yan›m›za gelen bir topunda
iki mermisi varm›ﬂ. Sinir köyü halk›n›
camiye yakmak için toplayan düﬂmana
ateﬂe baﬂlad›k ve köylüyü kurtard›k. Boyal› yönünde düﬂman kaç›yordu. Gün
do¤arken köprülü köyü a¤›llar› çevresinde yay›lm›ﬂ düﬂman üzerine bir tak›mla
bizim birlikten bir subay hucum etti. Teslim baya¤›n› çeken düﬂman arkas›nda
baﬂka kuvvet olmad›¤›n› anlay›nca bütün tak›m› orada ﬂehit etti. (Ben bu ﬂehitlerimizin yatt›¤› yeri bilirim. Köprülü ve
‹naz köyleri kara yolu üzerindedir. 38 ﬂehit oldu¤u görülür.)
Dumlup›nar’da toplanan düﬂman
son denemesini yapmak için çabalamaktad›r. Ordular›m›z keçiler Bo¤az› dahil
düﬂman› çembere alm›ﬂ vaziyette. Dört
taraftan kurﬂun ya¤›yordu. Kendi birliklerimizin belli olmas› için Ayy›ld›zl› iﬂaretler kondu. Tabur komutan› sabaha yak›n bizleri toplad›: “Evlatlar›m bu son
harbimiz olacak, biraz sonra süngü harbine girece¤iz, birbirinizden ayr›lmay›n.”
Gazya¤› ile süngülerimizi ya¤lad›k. Taﬂç›tepe’de Mustafa kemal paﬂa bütün paﬂalar› toplam›ﬂ. Bir ka¤n› üzerinden :
“Arkadaﬂlar, biz efrad› süngü harbine sokacakm›ﬂ›z? Baz› paﬂalarla baﬂ komutan
keçiler bo¤az›ndan düﬂmana yol vereli,
zaten bitmiﬂ vaziyette, ‹zmir’e kadar kalan› da temizlenir. “ demiﬂler, öylede oldu. Savaﬂ alan› bir ceset denizi, Tirikopus ve bir çok subaylar› da esir edilmiﬂti. Manisa’dan biz Mudanya’ya gittik. ‹zmit’te görevimiz bitti.
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NOTLAR
1
Yunan iﬂgalini u¤rayan Düza¤aç kasabas›ndan Fethiye BAYRAK ile yapt›¤›m görüﬂmelerde anlatt›klar›na göre; Yunanl›lar›n köylerini iﬂgal etti¤i
zaman evlerini ikiye bölerek iﬂgal ettiklerini ve yiyeceklerini ald›klar›n› söyledi. Yunanl› askerlerle
komﬂuluk yapt›klar›n› hatta bir keresinde ateﬂ isteyen Yunanl› askerin eline kendini gizleyen bir Türk
kad›n›n›n ateﬂi Yunan askerinin avcuna b›rakt›¤›n›
ve askerin elinin yand›¤›n› söyledi. Yine anlat›lanlara göre Yunan komutan “E¤er savaﬂ› kaybedersek
askerlerinin halk› katledece¤ini” önceden söylemiﬂ
nitekim de öyle olmuﬂtur. Yine Afyon merkezde Talat KOÇAK(20), komﬂular›ndan duydu¤u iﬂgal s›ras›nda yaﬂanan benzer baz› olaylar› bana anlatt›: ‹ﬂgal alt›ndaki köylerde iki y›l içinde köylünün elinde
canl› hayvan kalmad›¤›n›, Yunanl›lar›n halk›n paras›n› da ald›¤›n›, evlerin iﬂgal ederek halkla birlikte
yaﬂad›klar›n› önce iyi davranmalar›na ra¤men , Büyük Taarruzdan sonra kaçarlarken yakalad›klar›
masum insanlar› Yunan askerlerinin öldürdü¤ünü
dinledi¤ini anlatt›.
2
‹talik olarak verilen k›s›m Mustafa Durrna’n›n kaleme ald›¤› hat›ralar olup gazilerin anlatt›klar›n› içermektedir.
3
Bu yaz›y› Say›n Doç. Dr. Ali TORUN, Afyon
Kad›nana ‹lkö¤retim okulunun Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne ba¤›ﬂlanan kitaplar aras›ndan bularak
bize vermiﬂtir. Yaz›y› kaleme alan emekli tarih ö¤retmeni Mustafa DURDA ile de birkaç defa görüﬂtüm. Kendisi bana gazilerin anlatt›klar›n› ve heyecanlar›n› yaz›ya aktaramad›¤›n› söyledi. Atatürk
hayran› ve Atatürk’ün resmini yakas›nda taﬂ›yan
bir ö¤retmenimizdi. Ayr›ca Mustafa Durna’n›n bu
yaz›lar› aras›nda “Kurtuluﬂ Savaﬂ›m›z ve Kurtuluﬂ
ﬁehitlerine” adl› 15.12.1970 tarihini taﬂ›yan iki de
ﬂiiri bulunmaktad›r.
4
Sakarya Savaﬂ›, Mustafa Kemal Paﬂa’n›n Polatl›’dan cephe karargah›na gitmesiyle baﬂlad›. Düﬂman ordusu 21 A¤ustos 1921 tarihinde ciddi olarak
Türk cephelerine taarruzuyla ﬂiddetlendi. Düﬂman
ordusu, üstün kuvvetleriyle Türk cephesini bir çok
noktadan parçalad›. Yüz kilometrelik bir cephe üzerinde yap›lan meydan muharebesinde Türk cephesinin sol taraf› Ankara’ya elli kilometre kuzeyine kadar çekilmiﬂti. Buna ra¤men k›r›lan cepheler yeniden müdafaa hatt› meydana getiriyorlard›. Böylece
yap›lan savaﬂlar› Türk ordusu kazand› ve 13 Eylül
1921 günü Sakarya nehrinin do¤usunda düﬂman ordusu kalmam›ﬂt›(Nutuk 1989: 824).
5
Türk ordusunda; 186bin asker, 99 bin tüfek,
iki bin hafif, 839 a¤›r olmak üzere 2839 makineli tüfek, 323 top vard›. Yunan ordusunda; 195 bin asker,
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130 bin tüfek, üç bin hafif bin a¤›r olmak üzere dört
bin makineli tüfek, 380 top bulunuyordu(Belen
1962: 23; Akﬂin 1991:99).
6
Afyon’dan hareketle Bat›ya ilerleyen 23.
Türk tümeni Yunan General Frangos, Türk ordular›n›n ilerleyiﬂi karﬂ›s›nda tutunamam›ﬂ ve Dumlup›nar’a do¤ru çekilmeye baﬂlam›ﬂt›. 1. kolordunun 14.
ve 57. tümenleri Dumlup›nar mevziine yaklaﬂ›rken
6. tümen de Toklusivrisi denilen tepeyi alarak ilerlemeye devam ediyordu(Belen 62:46).
7
Yunan 1. ordu komutan› General Trikopis 2
Eylül 1922 tarihinde ikinci k›s›m baz› yüksek dereceli subaylarla esir al›nm›ﬂt›(Türk ‹stiklâl Harbi
1972:166).
8
12 Nisan 1921 günü Refet Paﬂa’n›n buyru¤u
alt›nda kuzeyden güneye ve do¤udan bat›ya sald›ran kuvvetler içerisinde k›rk birinci tümen de vard›(Nutuk 1989: 780).
9
Bal›kesir’in kurtuluﬂu 6 Eylül 1922(Kocatürk
1988: 340).
10
Afyon merkezde Mustafa DURNA’n›n görev
yapt›¤› ve halen de aç›k olan ilkö¤retim okulu.
11
13 Eylül 1921 tarihinde Baﬂkomutanl›k emriyle “Koceli Grup Komutanl›¤›” kuruldu ve komutanl›¤›na Halit (Kars›alan) tayin edildi(Türk ‹stiklal
Harbi 1972:274).
12
Bu cephedeki muharebeler için bak›n›z:(Türk ‹stiklâl Harbi 1966:542).
13
2 Haziran 1921 tarihinde Halide Edip Han›m, Ankara’dan Eskiﬂehir’e gelmesi ve Hilâl-i Ahmer Cemiyetinde yaral›lara bakmas›(Ad›var
1962:194 vd).
14
Mudanya ateﬂkes Antlaﬂmas› yap›ld›ktan
sonra Ankara hükümeti taraf›ndan Trakya’y› teslim
almak üzere 19 Ekim 1922 tarihinde Refet Paﬂa görevlendirilmiﬂtir(Harp Tarihi Vesikalar› Dergisi, say› 66, sayfa 1483).
15
Anzavur isyan› ç›kt›¤› zaman Ali Fuat Paﬂa
“Garbi Anadolu Umum Kuva-y› Milliye Komutan›”
olarak tayin edilmiﬂ, birinci Anzavur isyan› s›ras›nda 61. tümen komutan› Kaz›m (Özalp) ve 56. tümen
komutan› Bekir Sami Bey görevlendirilmiﬂtir(Atatürkü’ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri 1964:58;
Askeri Tarih Belgeleri Dergisi, say› 66, s. 1483.
16
9 Kas›m 1920’de Bat› Cephesi ikiye ayr›larak Garp Cephesi komutanl›¤›na Albay ‹smet Bey,
Güney Cephesi komutanl›¤›na Albay Refet Bey
atanm›ﬂt›r(Kocatürk 1988:212).
17
Atatürk’ün ﬁuhut’ta kald›¤› evden kahvalt›
yapmadan 26 A¤ustos gecesi Kocatepe’ye bir at arabas›yla ç›karken yolda ac›k›r ve bir de¤irmene u¤rayarak ekmek ister. De¤irmenci yumurta piﬂirmeyi
teklif edince Muska Kemal Paﬂa sadece ekmek al-
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makla yetinir ve “Çocuk milletin vakti yok.” cevab›n› verir(Mustafa Mercan: 46).
18
ﬁimdi bu bina “Afyon köy Hizmetleri” olarak
hizmet vermektedir.
19
Abdullah Ç›rak’›n Hemﬂehrisi olan ve Afyon’da esnaf olan Mustafa Mercan(46), kendisinden
bu olay› detayl› olarak dinledi¤ini bize anlatt›.
20
ﬁükrü Ayy›ld›z’›n torunu , dedesinden kurtuluﬂ savaﬂ› ile ilgili duyduklar›n› bize anlatt›: Sar›kam›ﬂ’ta bulundu¤unu, so¤uktan ve kardan askerlerin karargahtan ön cephelere varmak için küreklerle her gün ç›¤›r aç›ld›¤›n›, vaktinden beﬂ dakika bile
geç gerçekleﬂen nöbetçi de¤iﬂiminin nöbetçilerin ölmesine sebep oldu¤unu, ayr›ca Rus ihtilalinden sonra sar› Rus alt›nlar› ile maaﬂlar›n› ald›klar›n› anlatt›. ‹htilalden sonra Rus ordular›n›n cepheyi Ermenilere b›rakt›ktan sonra Ermenilerin katliam yapt›klar›n›, hatta baz› Ermeni askerlerin katliam› o derece ileri götürmüﬂler ki hamile kad›n›n çocu¤unun
k›z m› erkek mi olaca¤›na bahse girerler ve çocu¤u
ç›kard›ktan sonra havaya at›p alt›na k›l›ç tuttuklar›n› dedesinden duydu¤unu anlatt›. ﬁükrü Ayy›ld›z,
Batum’dan gemiyle ‹stanbul’a ayn› zamanda tercüman› olan Mehmet ad›nda 8-9 yaﬂlar›nda birkaç dil
bilen çocukla dönmüﬂtür. ‹stanbul’dan Anadolu’ya
geçiﬂini ﬂöyle ifade eder; Mehmet’e meyve sataca¤›
bir el arabas› al›r ve alt›na silahlar› koyarak gemiye
bindiklerini, hatta Rus paras›yla ald›¤›n› söyledi¤i
dürbünü de bu sayede getirmiﬂ. Kurtuluﬂ savaﬂ›nda
ise Ali ‹hsan Paﬂa’ya her seferde hayranl›¤›n› belirtirmiﬂ ve Paﬂa’n›n Yunan iﬂgali s›ras›nda kömürcü
k›l›¤›nda Afyon’a girerek Yunan ordusu hakk›nda
bilgi ald›¤›n› aktarm›ﬂt›r. Büyük Taarruz s›ras›nda
Mustafa Kemal ve ‹smet Paﬂalar›n denetim amac›yla yanlar›na geldi¤inde bölü¤ünün iki taraf›ndan ve
ortas›ndan aralarla birer kurﬂun att›rd›¤›n› görünce
durumu sorar ve ﬂu cevab› al›r; Paﬂam her askerimde beﬂ kurﬂun var. E¤er fazla atarsak mermimiz biter. Mustafa Kemal Paﬂa, sonra ne yapacaks›n›z diye sorar? Ayy›ld›z: “Süngümüz var.” cevab›n› verir.
Mustafa Kemal Paﬂa ve ‹smet Paﬂa oradan güvenle
ayr›l›r. Anlat›ld›¤›na göre Yunan süngü harbinden
çok korkarm›ﬂ. Bunun için her kurﬂun at›lan yere
uzun süre makinal› tüfek at›ﬂ› yap›yormuﬂ. Mustafa
Kemal Büyük Taarruzun planlar›n› yaparken Ayy›ld›z da orada bulunur ve akﬂam çal› yakarak haritaya bakt›klar›n› anlatm›ﬂ. Torunu, gösteriﬂe önem
vermeyen gururlu ve Afyon’da yap›lan törenlerde cipin üzerine binmesi için birkaç kere ›srar edilmesi
üzerine bindi¤ini ve vatan için savaﬂt›¤›n› ﬂöhret
için savaﬂmad›¤›n› s›kla ve övünçle bahsetti¤ini aktarmaktad›r.
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21
II. ‹nönü savaﬂ›ndan sonra taktik gere¤i
Türk ordusu Sakarya’n›n do¤usuna çekilmiﬂ, ancak
Polatl› iﬂgale u¤ramam›ﬂt›r(Afetinan 1998:84-85).
22
Ali ‹hsan(Sabis) Paﬂa 7 Ekim 1921’de Garp
cephesi emrine verilmiﬂ ve bir süre sonra da bu görevden al›nm›ﬂt›r(Kocatürk 1988:292).
23
Tevhid-i Efkâr, 22 Eylül 1922, Cuma. ‹zmir’de yap›lan bir mülâkatta yapt›¤› aç›klamada
düﬂman›n bir y›ld›r buray› tahkim etti¤ini ve aﬂ›lamayaca¤›n› gururla söylediklerini ifade etmiﬂtir.
24
ﬁükrü AYYILDIZ’›n o¤lu ve torunu Afyon’da
esnaf. Kendileriyle görüﬂmelerimiz neticesinde bir
tak›m bilgiler verdi, ancak yukar›da ad› geçen hat›ra defterlerini vermediler.
25
Delibaﬂ isyan›:Konya’da Delibaﬂ isminde bir
eﬂk›yan›n Ekim 1920’de beﬂ yüz asker kaça¤›yla
Konya hükümet binas›n› basmas›yla baﬂlad›, Beyﬂehir ve Alaﬂehir bölgesine yay›ld›, ancak milli kuvvetler taraf›ndan bast›r›ld›(Ero¤lu 1982:208).
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