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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehrene ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül... Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim: Bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.

Garb’ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
‘’Medeniyet!’’ dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri ‘’toprak!’’ diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlahi şudur ancak emeli:
Değmesin ma’bedimin göğsüne namahrem eli;
Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli 
Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder  varsa taşım;
Her cerihamda, İlahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na’şım!
O zaman yükselerek Arş’a değer, belki, başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal.

Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI
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“Hatt-ı müdafaa yoktur; sath-ı müdafaa vardır. 
O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, 
vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.

Onun için küçük, büyük her birlik bulunduğu 
mevziden atılabilir.

Fakat küçük, büyük her birlik, ilk durabildiği 
noktada yeniden düşmana cephe kurup harbe de-
vam eder. Yanındaki birliğin çekilmeye mecbur ol-
duğunu gören birlikler ona tabi olamaz. Bulundu-
ğu mevzide sonuna kadar dayanmaya ve karşı koy  
maya mecburdur”

     Gazi Mustafa Kemal  Atatürk

“Hatt-ı müdafaa yoktur; 
     sath-ı müdafaa vardır
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Recep Tayyip Erdogan
	 	 	 Cumhurbaşkanı

‘Hattı	müdafa	yoktur,	sath-ı	müdafa	vardır;	o	satıh	bütün	vatandır’	anlayışıyla	
zafere	ulaşan	Sakarya	Meydan	Muharebesi,	Türkiye	Cumhuriyeti’ne	uzanan	yolda	
önemli	dönüm	noktalarından	biridir.

Türk	Milletinin	bütün	fertleriyle	kanı	ve	canı	pahasına	22	gün	ve	gece	süren	
şanlı	direnişi	sonrasında		gelen	Sakarya	Zaferi,	İstikbal	Harbi’nin	seyrini	değiştirmiş,	
aziz	milletimize	istikbal	yolunda	güç	ve	umut	katmış,	uluslararası	alanda		Meclisi-
mizin	itibarını	yükseltmiştir.

Sakarya	Meydan	Muharebesi’nde	sergilenen	azim	ve	kararlılık,	bugünde	mil-
letimize	rehberlik	etmektedir.Vatandaşlarımız,	vatan	ve	bayrak	sevgisini		her	şeyin	
üzerinde	tuttuğunu,	gerektiğinde	inancı	ve	istiklali	 	 için	canı	pahası	mücadeleden	
kaçınmayacağını	15	Temmuz’da	dünyaya	bir	defa	daha	göstermiştir.

Bu	vesileyle,	hürriyet	ve	bağımsızlığımıza,	aziz	vatanımıza	sahip	çıkmak	için	
hayatlarını	feda	etmekten	çekinmeyen	bütün	şehitlerimize	bir	defa	daha	Allah’tan	
rahmet	diliyorum.Ruhları	şad	olsun.*
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Binali Yıldırım
Tarihin	sayfalarına	 “Melhame-I	Kübra”	olarak	kaydedilen	ve	 	Anadolu	 tarihi-

nin	en	önemli	harplerinden	biri	olarak	kaydedilen		Sakarya	Meydan	Muharebesi’nin	
96’ncı	yıl	dönümünü	idrak	etmekteyiz.	Sakarya	Zaferi	istiklal	mücadelesinin	en	kritik	
safhasında	kazanılan	ve	adeta	nihai	zaferi	müjdeleyen	bir	destan	olmuştur.

Mustafa	Kemal	Paşa	liderliğindeki	ordu,	İstiklal	Harbi’nin	her	safhasında	oldu-
gu	gibi	Sakarya’da	da	benzersiz	bir	cesaret	ve	fedakarlık	göstermiş,	22	gün	süren	
şiddetli	çarpışmaların	ardından	elde	edilen	zafer,	halkımıza	büyük	moral	ve	güç	ka-
zandırmıştır.	Çok	cetin	mücadeleler	veren,	ağır	bedeller	ödeyen	ecdadımız,vatanına,	
bayrağına	ve	istiklaline	bu	mücadele	ile	sahip	çıkmayı	başarmıştır.

Meclisimiz	askeri	ve	siyasi	bakımdan	önemli	gelişmelere	vesile	olan	bu	büyük	
zaferin	ardından	Mustafa	Kemal	Paşa’ya	‘Mareşallik’	rütbesi	ve	‘	Gazilik’	unvanı	ve-
rerek,	tarihi	bir	karara	imza	atmıştır.

Aziz	milletimizin	 o	 gün	 sergilediği	 yüksek	 ruh	 ve	 şuur,	 bugün	 bizim	 için	 en	
büyük	ilham	kaynağıdır.İnanıyorum	ki,genç	nesillerimiz,	Milli	Mücadele	yıllarında-
destan	 yazan	 gazi	 ve	 şehitlerimizin	mukaddes	 emanetine	 ve	milli	 iradeye	 sahip	
çıkarak,barış,huzur	ve	 refah	yurdu	bir	Türkiye	 inşa	edeceklerdir.	Bu	düşüncelerle,	
Sakarya	Zaferi’nin	sene-i	devriyesinde,	istiklal	mücadelemizin	bütün	kahramanlarını	
rahmet	ve	şükranla	yad	ediyorum.*
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“Tarihimi	Öğreniyor,	Tabiatı	Seviyorum”
“SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NİN ÖNEMİ VE

ŞEHİTLİKLERİN GENÇLERE TANITILMASI”      
Sosyal Sorumluluk Projesi Hakkında

Avrasya	Gazete,	Radyo	ve	Televizyon	Yayıncıları	Derneği	olarak	“Tarihimi	Öğ-
reniyor,	Tabiatı	Seviyorum”	sosyal	sorumluluk	projemiz,	İçişleri	Bakanlığı	Dernekler	
Dairesi	Başkanlığı	tarafından	PRODES	projesi	kapsamında	desteklenmiştir.	“Sakar-
ya	Meydan	Muharebesi’nin	Önemi	ve	Şehitliklerin	Gençlere	Tanıtılması”	adı	ile	des-
teklenen	projemiz,	bir	yıl	süre	ile	devam	ederek	birçok	başarılı	çalışmalar	yapılmıştır.

Tarihimizin	dönüm	noktası	olan	Viyana’da	başlayan	çekilmenin,	238	yıl	sonra	
durdurulduğu	ve	karşı	taarruza	geçildiği	Sakarya	Meydan	Muharebesi	ile	ilgili	belgesel	
çekimleri,	arşiv	araştırmaları,	seminerler,	konferanslar,	çalıştay,	gençlerle	şehitliklerin	
gezilmesi	ve	şehitliklere	fidan	dikilmesi	gibi	başarılı	çalışmalara	imza	atılarak	örnek	
bir	proje	gerçekleştirilmiştir.	Proje	kapsamında	hazırlanan	bu	kitapta	yapılan	çalışma-
lara	yer	verilmiştir.	Ayrıca	www.sakaryazaferi.com	web	sayfası	hazırlanarak	tüm	ça-
lışmalar	sosyal	medya	aracılığıyla	kamuoyu	ile	paylaşılmış	ve	kalıcı	hale	getirilmiştir.

Proje	 çalışmalarına	 Sakarya	Meydan	Muharebesi’nin	 nerede	 yapıldığı	 anke-
ti	ile	başlamıştık.	Anketlerde	Sakarya	Meydan	Muharebesi’nin	nerede	yapıldığının	
yeteri	 kadar	 bilinmediği	 ortaya	 çıkmıştır.	 Sakarya	Meydan	Muharebesi,	 Kurtuluş̧	
Savaşı’nın	dönüm	noktası,	Türkiye	Cumhuriyeti’nin	kuruluşunun	başlangıcıdır.	Sa-
karya	Meydan	Muharebesi,	düşmanın	Ankara	yakınlarında	Polatlı	ve	Haymana’da	
durdurulduğu	alandır.	22	gün,	22	gece	süren	Polatlı,	Haymana	ve	Sakarya	Ovası	
bölgelerindeki	savaş,	5700’den	fazla	şehit	verilerek	kazanılmıştır.	Savaşın	yapıldığı	
bölge,	Orman	ve	Su	İşleri	Bakanlığı	tarafından	08.02.2015	tarihli	Resmi	Gazete’de	
yayınlanan	kararla	tarihi	milli	park	ilan	edilmiştir.	

Sakarya	Meydan	Muharebesi	ile	ilgili	farkındalık	oluşturacak	projemize	destek	olan	
İçişleri	Bakanlığı	Dernekler	Dairesi	Başkanlığı	ile	ilgili	kısa	bir	bilgi	vermek	istiyoruz.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

31.07.2003	 tarihinde	 çıkartılan	 4970	 sayılı	 yasa	 ile	 3152	
sayılı	 İçişleri	Bakanlığı	 Teşkilat	 ve	Görevleri	Hakkında	Kanun’da	
yapılan	 düzenleme	 ile	 İçişleri	 Bakanlığı’nda	 Dernekler	 Dairesi	
Başkanlığı’nın	yeri	ve	görevleri	belirlenmiştir.	

Çağdaş	dünya	ile	bütünleşmiş	güçlü	bir	sivil	toplum	oluşumuna	katkıda	bu-
lunmak	ve	sivil	topluma	rehberlik	ederek	ortak	akla	ulaşmak	amacında	olan	İçişleri	
Bakanlığı	Dernekler	Dairesi	Başkanlığı,	toplumsal	örgütlenmeyi	destekleyerek	katı-
lımcı	demokrasinin	kökleşmesine	ve	toplumun	yaşam	kalitesinin	yükseltilmesine	
katkıda	bulunmayı	vizyon	olarak	benimsemiştir.
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PROJE DESTEK SİSTEMİ (PRODES) 
YARDIMLARININ AMACI VE DAYANAĞI

İçişleri	Bakanlığı	Dernekler	Dairesi	Başkanlığı,	kurumsal	kapasitelerin	ge-
liştirilmesi,	kamu	ile	olan	ilişkilerinin	artırılması	ve	karar	alma	mekanizmalarına	
aktif	katılım	sağlanması	gibi	çeşitli	amaçlarla	derneklerin	faaliyetlerini	destek-
lemektedir.

Bu	kapsamda	Dernekler	Dairesi	Başkanlığı,	10/12/2003	tarihli	ve	5018	sa-
yılı	Kamu	Malî	Yönetimi	ve	Kontrol	Kanununun	29’uncu	maddesine	dayanılarak	
hazırlanan	ve	03/07/2006	tarihli	ve	2006/10656	sayılı	Bakanlar	Kurulu	Kararı	
ile	yürürlüğe	konulan	“Dernek,	Vakıf,	Birlik	Kurum,	Kuruluş,	Sandık	ve	Benze-
ri	Teşekküllere	Genel	Yönetim	Kapsamındaki	Kamu	İdarelerinin	Bütçelerinden	
Yardım	Yapılması	Hakkında	Yönetmelik”in	10’uncu	maddesine	dayanılarak	ha-
zırlanan,	“İçişleri	Bakanlığı	Bütçesinden	Derneklere	Yardım	Yapılması	Hakkında	
Yönerge”	çerçevesinde,	derneklere	hazırladıkları	projeleri	gerçekleştirmek	üzere	
mali	yardım	yapmaktadır.

“TARİHİMİ ÖĞRENİYOR, TABİATI SEVİYORUM” PROJESİ

“Sakarya Meydan Muharebesi’nin önemi ve şehitliklerin gençlere tanıtıl-
ması” projesinin	amacı,	konusu,	gerekçesi	ve	hedefi	ile	ilgili	özet	bilgiler.

Projenin Amacı

Sakarya	Meydan	Muharebesi,	 Kurtuluş̧	 Savaşı’nın	 dönüm	noktası	 olarak	
görülmektedir	ve	Kurtuluş̧	Savaşı’nda	çok	önemli	bir	yeri	bulunmaktadır.	Sakar-
ya	Meydan	Muharebesi	ile	ilgili	Genelkurmay	Askeri	Tarih	arşivlerindeki	belge-
lerden	de	yararlanılarak	oluşturulacak	proje,	gençlere	tarih	bilinci	verilmesine	
vesile	olacaktır.	Arşiv	belgeleri	ışığı	altında	gençlere,	Kurtuluş	Savaşı’nın	nasıl	
vatan	bir	sevgisi	 ile	kazanıldığı	anlatılacaktır.	Bu	proje	 ile	milli	ve	manevi	 ta-
rih	bilincinin	oluşturulması	ile	birlikte	Sakarya	Meydan	Muharebesi’nin	geçtiği	
Polatlı,	Haymana	ve	Sakarya	Ovası	bölgelerinde	tarihin	yeniden	yaşatılması	ve	
bu	büyük	zaferin	yeni	nesillerle	tanıtılması	amaçlanmıştır.	Milletimizin	kaderini	
değiştiren	bu	önemli	zaferin	gelecek	nesillere	aktarılması	çok	önemlidir.

Projenin Konusu

Kurtuluş̧	Savaşı’nın	en	önemli	bölümünü	oluşturan	Sakarya	Meydan	Muha-
rebesi	ile	ilgili	araştırmalar	yapılarak,	proje	kapsamında	belgesel	çekimi	ile	doğ-
rudan	bölgenin	ve	maneviyatının	gençlere	aktarılması	ve	genç̧	nesillere	vatan	
sevgisi	ile	ilgili	tarihi	ve	kültürel	değerlerin	öğretilmesi	ve	tarih	bilincinin	olumlu	
yönde	gelişmesine	katkıda	bulunulması	projenin	konusunu	oluşturmaktadır.
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Projenin Gerekçesi

Kurtuluş	 Savaşının	 en	 önemli	 dönüm	 noktası	 olan	 Sakarya	 Meydan	
Muharebesi’nde	olduğu	gibi	15	Temmuz	hain	darbe	kalkışmasında	gençlerimiz	
ikinci	bir	milli	kurtuluş	mücadelesi	ile	toplara	ve	tanklara	direnerek	çok	önem-
li	bir	kahramanlık	örneği	sergilemiştir.	Gençlerimizin	ve	topyekun	milletimizin	
kahramanlık	duygusunu	ve	vatan	severlik	bilincini	kuvvetlendirmek	için	tarih	ve	
kültür	bilinci	çok	önemli	bir	yer	tutmaktadır.	Bu	kapsamda	projenin	en	önemli	
gerekçesi,	tarihinden	kopuk	olarak	yetişmiş	genç	nesillere	medeniyetinin	yar-
dımlaşma,	dayanışma,	kahramanlık,	vatanseverlik,	devlet	ve	millet	sevgisi	gibi	
birleştirici	milli	değerlerinin	hatırlatılması	ve	tanıtılması	ile	tarih	bilincinin	oluş-
turulmasıdır.

Proje Hedefleri 

1-	 Sakarya	 Meydan	
Muharebesi’nin	 öneminin	
bir	 kez	 daha	 tüm	 boyut-
ları	 ile	 araştırılmasını	 ve	
gençlere	 milli	 kurtuluş	
ruhu	 verilmesini	 sağla-
mak.	

2-	 Sakarya	 Meydan	
Muharebesi	 alanlarının	
gezdirilmesi	 ile	 gençlere	
vatan	 sevgisinin	 verilme-
sini	sağlamak.

3-	 Gençlere,	 Kurtuluş	 Savaşı’nda,	 Sakarya	 Ovalarında,	 Duatepe’de,	
Karatepe’de	ve	Haymana	Dağları’nda	şehit	olan	ecdadını	öğreterek,	gençlerin	
tarihe,	milli	kültüre	ve	topluma	aidiyet	duygusunu	arttırmak.

4-	Tarihimizin	birleştirici	rolünü	kullanarak,	Türkiye	Cumhuriyeti	devletini	
tüm	tehlikelere	karşı	koruma	ve	millet	bilincinin	oluşmasına	katkı	sağlamak.

5-	Gençlerimizin	milli	kurtuluş	bilinciyle	birlikte	milli	ve	manevi	değerler	ile	
donatılarak	özgüven	sahibi	olmalarını	sağlamak.	

6-	Sakarya	Meydan	Muharebesi’nin	tarihimizdeki	önemi	anlatılarak,	Türki-
ye	genelinde	gündem	oluşturmak.	

7-	Bölgedeki	şehitliklere	ilgiyi	ve	ziyareti	arttırmak.	
8-	Proje	kapsamında	hazırlanacak	filmler	ve	görselleri,	yazılı,	görsel	ve	sos-

yal	medyada	yayınlamak	suretiyle,	milli	değerler	ışığında	bireyleri	bilinçlendirmek.
9-	“Tarihimi	Öğreniyor,	Tabiatımı	Seviyorum”	projesinin,	işbirliği	yaptığımız	

resmi	ve	özel	kurumlarla	etkin	bir	şekilde	başarıya	ulaşmasını	sağlamak.
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Sakarya Meydan Muharebesi Nerede Yapıldı?
Osmanlı’dan	Türkiye	Cumhuriyeti’ne	Sakarya	Nehri,	kuruluş	ve	kurtuluş	des-

tanımızın	yazılışına	sahne	olmuştur.	Yunan	ordusu,	Büyük	Millet	Meclisi’nin	bulun-
duğu	Ankara’nın	Polatlı	ve	Haymana		yakınlarından	geçen		Sakarya	Nehri	boylarına	
gelmiştir.		Bu	bölge,	tarihin	kaydettiği	en	uzun	sürecek	meydan	muharebesine	hazır-
lanır.	Genci	ile	yaşlısı,	kadını	ile	erkeği,	Anadolu	bir	ve	beraber	olmuştur.

22	gün,	22	gece	sürecek	meydan	muharebesi	için	devlet	ve	millet	el	ele	ve-
rir.	Sakarya	Meydana	Muharebesi	ile	Viyana	bozgunundan	sonra	düşmana	dur	
denecektir.	Sakarya	Meydana	Muharebesi’nin	önemini	anlamak	için	Yunanların	
neden	İzmir’den	çıkartma	yaptıkları	anlamak	gerekir.

Gordion Düğümünü Çözen Asya’ya Hakim Olur

Yunanların	 Anadolu’yu	 işgal	 etmek	 üzere	 İzmir’e	 çıkarma	 yapmaları	 te-
sadüf	değildir.	Yunanlar	tarafından	“büyük	fikir”	anlamında	kullanılan	“megalo	
idea”	yani	büyük	Yunanistan	imparatorluğu	kurma	hayali	halen	devam	etmek-
tedir.	Fatih,	İstanbul’u	fethettiğinde	13.	Konstantin,	Bizans	İmparatoruydu.	Yu-
nan	Kralı,		14.	Bizans	İmparatoru	olma	hayali	ile	haçlıların	Anadolu’ya	ilk	ayak	
bastıkları	İzmir’den	işgale	başlamışlardı.	Yunan	Kralı,	İzmir	üzerinden	Sakarya	
Meydan	Muharebesi’ne	sahne	olan	Polatlı	yakınlarındaki	Yassı	Höyük’te	bulu-
nan	Gordion	Düğümünü	çözmek	üzere	Anadolu’yu	işgal	edip	tüm	Asya’ya	ha-
kim	olmak	istiyordu.

Yunanların	kültüründe	“Gordion	Düğümünü	çözenler	 tüm	Asya’ya	hâkim	
olur”	felsefesi	ve	ideali	vardır.	Yunan	Kralı,	Polatlı	yakınlarındaki	Sakarya	Nehri	
kenarında	bulunan	Gordion	Düğümü’nü	çözerek	Ankara’yı	işgal	ettikten	sonra,	
14.	Konstantin	olarak	Bizans	tahtına	oturmak	üzere	İstanbul’a	geçip	büyük	Yu-
nanistan	imparatorluğu	ülküsünü	gerçekleştirmeyi	planlıyordu.	

“Hattı Müdafaa Yoktur,  Sathı Müdafaa Vardır”

Tarih	26	Ağustos	1921.	Sakarya	Ovası	ve	Polatlı	bölgesinde	savaşın	en	
şiddetli	yaşandığı	günler.			Mustafa	Kemal	Paşa,	Türk	milletini	başarıya	götüren,	
tarihimize	geçecek	şu	sözleri	söyler:	

“Hattı	müdafaa	yoktur,	sathı	müdafaa	vardır.	O	satıh	bütün	vatandır.	Vata-
nın	her	karış	toprağı	vatandaşın	kanıyla	ıslanmadıkça	terk	olunamaz.”	

Mustafa	Kemal	Paşa’nın	söylediği	bu	söz,	vatanın	her	karış	toprağı	için	can	
vermeyi	emrediyordu.	Bu	emri	alan	her	birlik,	her	asker,	vatan	toprağını	sonuna	
kadar	savunmaya	başlar.	Mustafa	Kemal	Paşa,	10	Eylül	1921’de	topyekûn	sal-
dırıya	geçilmesini	emreder.	11	Eylül’de	Türk	kuvvetlerin	saldırısı	tüm	cepheye	
yayılır.
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	12	Eylül	günü	düşman,	Sakarya’nın	doğusundan	sökülüp	atılır.	Büyük	boz-
guna	uğrayan	Yunanlar,	perişan	bir	durumdadır.	13	Eylül	1921’de	Sakarya’nın	
batısına	sürülen	düşman,	 	Mehmetçiğin	azim	ve	 iradesi	 ile	Eskişehir’e	doğru	
sürülmüştür.

Sakarya	Meydan	Muharebesi’nin	sonunda,	Türk	ordusunun	1683	yılındaki	
2.	Viyana	Kuşatması’nda	aldığı	yenilgiden	dolayı	süregelen	çekilmesi	sona	er-
miştir.	Bu	savaş,	Türk	ordusunun	son	savunma	savaşıdır.

Sakarya Meydan Muharebesi sonuçları:

1-	Bu	savaş,	ulusal	Kurtuluş	Savaşı’nın	son	savunma	savaşıdır.
2-	Düşmanın	saldırı	gücü,	bu	savaşın	sonunda	tükenmiştir.	Türk	toprakla-

rını	ele	geçirme	istekleri	ve	umutları	tamamen	yok	olmuş,	savunmaya	geçmiş-
lerdir.

3-	Mustafa	Kemal’e	Mareşallik	rütbesi	ve	Gazi	unvanı	bu	savaşta	(19	Eylül	
1921)	verilmiştir.

4-	Türkiye	ile	Sovyetler	Birliği	arasında	Kars	Antlaşması	imzalanmıştır.
5-	Türkiye	ile	Fransa	arasında	Ankara	Antlaşması	imzalanmıştır.
6-	Bu	savaştan	sonra	Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi,	Anadolu’da	mutlak	ege-

menlik	sağlamıştır.
BAŞTA	 İÇİŞLERİ	 BAKANLIĞI	 DERNEKLER	 DAİRESİ	 BAŞKANLIĞI	 OLMAK	

ÜZERE	“TARİHİMİ	ÖĞRENİYOR,	TABİATI	SEVİYORUM”	SOSYAL	SORUMLULUK	
PROJEMİZE	DESTEK	OLAN	RESMİ	VE	ÖZEL	TÜM	KURUM	VE	KURULUŞLARA	
TEŞEKKÜR	ETMEYİ	BİR	BORÇ	BİLİYORUZ.

       İsmail KAHRAMAN
	 	 									Avrasya	Gazete	Radyo	Televizyon	Yayıncıları	Derneği	
	 	 	 		AGRT	Genel	Başkanı	ve	Proje	Koordinatörü
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Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi 
Milli Parkı, 2015 yılında Bakanlar Kurulu 
Kararı ile ilan edilmiştir. Ankara’nın Polatlı 
ve Haymana ilçelerinde bulunan 138.500 
dekarlık alanı ihtiva eden Sakarya Mey-
dan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, Or-
man ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9. Bölge Mü-
dürlüğü Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi 
Milli Park Müdürlüğü sorumluluğundadır.

Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi 
Milli Parkı’nın kurulmasını takiben Bakanlı-
ğımız, alanı korumak ve vatandaşlarımızın 
kullanımına açmak için hızla yatırımlara 
başlamıştır.

Alanın vatandaşlarımıza daha iyi anla-
tılabilmesi için; Sakarya Meydan Muhare-
beleri ve Haymana Ziyaretçi Merkezleri  ile 
Kirazoğlu, Ahırlıkuyu ve Evliyafakı Köylerin-
de 3 adet tanıtım birimi oluşturulmuştur.

Kartaltepe’deki Mehmetçik Anıt yanın-
da yapımı sürmekte olan Sakarya Meydan 
Muharebeleri Tanıtım Merkezi inşası tüm 
hızıyla devam etmektedir. 

İstiklal Harbi’nde Türk kadınının rolünü 
anlatan “Halide Edip Adıvar ve Kadın 
Kahramanlar Müzesi” yapılmış olup, eski 
siperlerin onarılması, tanıtım ve bilgi ma-
teryallerinin güncellenmesi gibi faaliyetler 
de eş zamanlı olarak yürütülmektedir.

Öte yandan bugüne kadar yapılan 
çalışmalarla Polatlı  Sakarya Köyü 12. Grup 
Şehitliği, Polatlı Eski Polatlı Köyü Şehitliği 
ve Mangal Dağı Şehitliği ihya edilmiş ve 
şehitlerimizin hatırasına layık bir hale ge-
tirilmiştir. Bunların yanında Evliyafakı Köyü 
Mezarlığı içerisinde “Evliyafakı Şehitliği”, 
Eski Kışla Köyü içerisindeki “Kışla Hastane-
si Şehitliği” ve  “İkiztepeler Şehitliği”nin 
yapımı tamamlanmıştır.

Sakarya Meydan Muharebesi 
Tarihi Milli Parkı

Halide Edip Adıvar ve 
Kadın Kahramanlar Müzesi

Zafertepe Anıtı

Mehmetçik Anıtı

14
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Sakarya Merkez Şehitliği

Malıköy Tren İstasyonu

Jeoradar Çalışması
Şehitlerimizin ebedi istirahatgahlarının ihyasına 

yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Bunların 
yanında; muharebelerin geçtiği  alanlarda  sürmekte  
olan  jeoradar çalışma neticelerine göre tespit edilen 
ve edilecek şehitlikler düzenlenmektedir. Bu bağlamda 
savaşın 100. Yılı olan 2021’e yönelik çalışmalar da hızla 
devam etmektedir. Bunların arasında jeoradar çalışması 
ile şehitliklerimizin tespiti faaliyeti neticesinde bugüne 
kadar 150000 metrekarelik alan taranmış 115 şehitlik 
alanı tespit edilmiştir. Çalışmaları devam ettirerek bütün 
şehitlerimizin hatırasının yaşatılması, ziyaretçilerimizin 
şehitlerimizi bir Fatiha ile hatırlamaları hedeflenmekte-
dir. Bütün bu çalışmalar, Genelkurmay Başkanlığı Askeri 
Tarih ve Stratejik Etüd (ATASE) Daire  Başkanlığı  ile  iş 
birliği içerisinde yürütülmektedir.

Bakanlığımız, Milli Mücadelenin en önemli dönüm 
noktası hükmündeki Sakarya Meydan Muharebesi’nden 
geriye kalanları korumayı ve hatırasını yaşatmayı hedef-
lemektedir. Bu destansı mücadeleyi gelecek nesillerin 
hafızalarında canlı tutmak gayesiyle, savaşın geçtiği 
alanlar ve şehit mezarları, Bakanlığımızca korunmakta 
ve milletimizin milli bir mirası olarak muhafaza  edil-
mektedir.  

Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nın va-
tandaşlarımızla buluşturulması için yapılacak çalışmalar 
arasında; müze ve şehitlikler içindeki tanıtım ve bilgilen-
dirme alanlarının yenilenmesi öncelikle ele alınmaktadır. 
Bunun yanında alanın dünya standardında bir tarihi alan 
haline getirilmesi için gereken strateji geliştirme 
çalışmaları da gerçekleştirilmektedir.

15
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  Milli Mücadele Öncesi

1914-1918 tarihleri arasında 
dört yıl süren Birinci Dünya 

Savaşı’nda ölüm kalım mücadelesi veril-
miş, yedi düvele karşı on cephede mil-
yonlarca şehit verdiğimiz Birinci Dünya 
Harbi bitmiştir. Cephelerde kazanılan 
savaş, müttefikimiz Almanlar yenildiği 
için masa başında kaybedilmiştir. 30 
Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mond-
ros Ateşkes Antlaşması ise ağır şartlar 
içermektedir.

Birinci Dünya Harbi sonrasında im-
zalanan Mondros Ateşkes Antlaşması 
ile İtilaf Devletleri (İngiltere, Fransa, 
İtalya ve Rusya) Anadolu’nun kritik yer-
lerini işgale başlamıştır. Bu anlaşma ile 
Osmanlı Devleti’nin bütün orduları ve 
donanması dağıtılmış, milletimizin hür-
riyeti elinden alınmaya çalışılmıştır.

Milletimiz bu işgale ve haksızlığa 
dur demek için kendi başına diren-
meye başlamış ve yurdun birçok yö-
resinde küçük mukavemet teşkilatları 
kurulmuştur. “Kuvay-ı Milliye” adlı 
bu gönüllü birlikler silahla mücadele 
ederken; ileri gelen toplum liderleri de, 

bulundukları vilayetlerde vatandaşları 
teşkilatlandırmaya ve işgalden kurtuluş 
çareleri aramaya başlamıştır.

1919 yılında Yunan işgaline uğrayan 
Batı Anadolu’da, Kuvayı Milliye hareke-
ti, yani milletin kendini savunmak için 
mücadele etmesi daha da hızlanmıştır. 
Bunun üzerine Yunan işgali  batıya  doğ-
ru genişlemeye başlamıştır.

Öte yandan yurdun geri kalanın-
da vatan müdafaası için takip edilecek 
yollar ele alınmaktadır. Yapılan kongre-
ler ve toplantılar neticesinde bildiriler 
yayınlanarak, vatandaşların teşkilatlan-
ması sağlanmıştır.

19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan 
Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğinde 
hızlanan milli mücadele hareketi, va-
tanın bir bütün olarak korunması ve 
kurtarılmasını hedeflemiştir. Bunun 
için farklı illerde kongre ve toplantılar 
düzenlenmiş, Osmanlı Meclis-i Mebu-
san vekillerinin de katılımı sağlanmaya 
çalışılmıştır. Böylece Milletimizin birliği 
ve bütünlüğü güçlendirilmiş, bağımsızlı-
ğımız için mücadeleye başlanmıştır.

16
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Milli mücadelede hedefler ve 
vatan sınırları “Misak-ı Milli” adlı ka-
rar ile Osmanlı Meclis-i Mebusan’ı 
tarafından  belirlenmiştir. Milleti 
mücadeleye ve direnişe teşvik eden 
bu  kararlar üzerine bağımsızlık mü-
cadelemiz şiddetlenmiş ve en nihaye-
tinde İngilizler İstanbul’u işgal ederek 
Meclis-i Mebusan’ı kapatmıştır. Bu 
noktadan sonra Millet iradesinin te-
celli edeceği tek adres olarak Türkiye 

Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920’ 
de kurulmuştur.

Kapatılan Meclis-i Mebusan üye-
lerinin de davet edildiği Ankara’daki 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, büyük 
fedakarlıklarla toplanm ış, Milli irade-
nin üstünlüğü prensibiyle çalışmıştır. 
Kuruluşundan itibaren milli mücade-
leyi yönetmiş ve vatanın kurtuluşu 
için bütün imkanları seferber etmiş-
tir.
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1921 yılı Ocak ayında başlayan harpler neticesinde silah, mühimmat ve erzak açısından 
çok daha üstün durumdaki Yunanları hemen mağlup etmek mümkün olamamıştır.

Kütahya-Eskişehir Muharebelerinin kaybedilmesi üzerine , aynı yılın yaz aylarında ordu-
muzun Ankara’nın  batısından  geçen  Sakarya  Nehri’ne kadar geri çekilmesi kararlaştırılmıştır. 
Sakarya kıyılarına geri çekilme ile Yunan ilerleyişi ve zulmünü bitirmek için güç toplayarak mil-
letin imanı ve iradesi ile son kalede düşmana dur demek hedeflenmiştir.

1921 yılı ilkbaharında, Yunan Ordusu, Anadolu’yu işgal ederken halka kan kusturuyordu. 
Vatanı kurtarmak için harekete geçen ordumuz ise imkansızlıklar içinde mücadele ediyordu. 
Yıllar süren savaşlarda yaşanan kayıplarla silah ve cephane yok denecek kadar azalmıştı. 
Anadolu’da halkın ve orduların geçimi için gereken erzak bulunamıyordu. Buna rağmen mille-
timiz, Mehmet’ini koruyor, ekmeğini bölüyor, vatan için seve seve fedakarlık yapıyordu.

İnönü ve Kütahya-Eskişehir Savaşlarında istediği 
neticeyi alamayan ordumuz ise gücünü toplamak için 
geri çekiliyordu. Kütahya - Eskişehir muharebelerinde 
45.000 kişilik mevcudunun yarısını kaybeden Türk 
ordusunun mevcudu bu süre içerisinde tarlasından, 
sürüsünün başından, okulundan koşup vatanını sa-
vunmaya gelen yurttaşlarla yeniden aynı seviyeye 
getirilebilmiş ve Ankara’nın batısından geçen Sakar-
ya Nehri’nde müdafaa hattı kurulmuştur. Sakarya 
Meydan Muharebesi’nde savaşan doğrudan doğruya 
halkın kendisidir.

Son Kale

Art arda savaşlar sonu yıkılmış, bezgin 
ve umutsuz bir ülke... 
Koca bir devlet tarihe karışmış;
elde kalan son toprak Anadolu da  
tehlikede...
Böyle günler yaşanırken,
ilk kurşun atılıyor “Kalkın, silkinin!” der 
gibi...
Millet, “Düşman cesedimi çiğnemeden 
yurduma  giremez!” diyor.
Sonra… Sonrası bir destan…

18
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22 gün ve 22 gece sür-
dü Sakarya Savaşı...
Anadolu’nun kalbi,
Sakarya boylarında  

attı günler ve geceler  
boyu.

Kadın, çocuk, yaşlı 
demeden bütün Millet 

cepheye koştu.
Tepeler alındı, tepeler 

verildi; siperler bir 
gecede el değiştirdi.
İmanla, cesaretle, 
azimle savaştı Türk 

ordusu.
Cehennemler yaşandı, 
Sakarya kana boyandı.

Sakarya Meydan Muharebesi 100 kilometrelik bir cephe üzerinde, 
23 Ağustos - 13 Eylül 1921 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Ankara’nın 

Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırlarında kalan Sakarya Nehri’nin doğu yaka-
sındaki  alanda yapılan  savaş, İstiklal  Harbi’mizin dönüm  noktasıdır. Harp, 
Yunan Ordusunun Sakarya Nehri mevzilerine yönelik ileri harekatı ile başla-
mış, Sakarya’nın doğusuna geçerek buradaki Türk mevzilerine taarruzu ve 
güneyden kuşatma teşebbüsü ile devam etmiştir.

Güneyde başarı sağlayamayan Yunan Ordusu, Türk savunma mevzilerini 
Haymana istikametide yarmaya teşebbüs etmiş ama ordumuzun kahraman 
savunması karşısında başarısız olmuştur. Daha sonra ordumuzun karşı ta-
arruzları neticesinde, Yunan Ordusu Sakarya’nın  batısına  çekilmiş  ve  

burada  da  mağlup  olarak, Ege’ye doğru çekilmeye başlamıştır.
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Harbin ilk günlerdeki kötü gidişatı 
üzerine Mustafa Kemal Paşa:

 “Hatt-ı müdafaa yoktur; sath-ı 
müdafaa vardır. O satıh bütün vatan-
dır. Vatanın her karış toprağı, vatan-
daşın kanıyla ıslanmadıkça terk oluna-
maz. Onun için küçük, büyük her birlik 
bulunduğu mevziden atılabilir.

Fakat küçük, büyük her birlik, ilk 
durabildiği noktada yeniden düşmana 
cephe kurup harbe devam eder. Yanın-
daki birliğin çekilmeye mecbur oldu-
ğunu gören birlikler ona tabi olamaz. 
Bulunduğu mevzide sonuna kadar da-
yanmaya ve karşı koy maya mecbur-
dur” sözleriyle orduya emir vermiştir.

Mustafa Kemal Paşa’nın ifade etti-
ği üzere; o güne kadar savunma hattı 
taktiğiyle gerçekleşen harplerde, hat 
kırıldığında bütün ordu geri çekilmek-
tedir. Ancak vatanın bekası için yapılan 
bu son savunmada, tam fedakarlık ta-
lep etmiştir. Bu emri izleyen günlerde 
savunma hattımız yer yer kırılsa da bu 
kısımlar geri çekilerek hemen, yeni-
den mevzilenmiştir. 

Bu başarılı taktik ile Türk askerinin 
iman dolu mücadelesi birleştiğinde 
Yunan ordusu durdurulmuş ve harp 
kazanılmıştır.

Sakarya, saf çocuğu, masum Anadolu’nun, 
Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun!
Sen ve ben, gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız; 
Rengimize  baksınlar, kandan ve çamurdanız!
                                                                      Necip Fazıl Kısakürek

Hattı Müdafaa Yoktur
                  Sathı Müdafaa Vardır
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Sakarya Meydan Muharebesi ile milletimizin 238 
yıllık, Viyana kapılarından başlayarak Anadolu’ya 
doğru gerileyişi, son bulmuştur. Zafer kazanan Türk 
Ordusu ve Milli Mücadele Hükümeti’ne yurtta ve dün-
yada olan saygı artmıştır. Kazanılan zaferin ordumuza 
verdiği moral ve yapılan hazırlıklar sayesinde 26 Ağus-
tos 1922’de Başkomutanlık  Meydan Muharebesi 
zaferi ile Anadolu düşman işgalinden kurtarılmıştır. 
İslam’ın ve Türk’ün son kalesinde bir destan yazılmıştır.

Batılı ülkeler TBMM iradesi ile anlaşmalar im-
zalamış. İlk olarak Fransızlarla Ankara Antlaşması 
imzalayarak İtilaf Devletleri cephesini bozmuş, 
Misak-ı Millîyi kabul etmiş. Sovyet Rusya ile 
bugünkü doğu sınırlarımızı tespit eden Kars 
Antlaşması imzalanmıştır. Sakarya Zaferi; 
yeni Türk Devletinin doğuşunda en büyük 
etkenlerden biri olmuştur. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal 
Paşa’ya mareşallik rütbesi ve gazi unvanı 
Sakarya Zaferi’nden sonra 19 Eylül 1921 ta-
rihinde verilmiştir.

13 Eylül 1683’de Viyana  çekilmesi ile başlayan geri çe-
kilme 238 yıl sonra aynı tarihte 13 Eylül 1921 tarihinde Sa-
karya Meydan Muharebesi zaferi ile Polatlı ve Haymana’da 
durdurulmuş ve karşı taarruza geçilmiştir.

SAKARYA MEYDAN 
MUHAREBESİ’NİN 

SONUCLARI

Sakarya Meydan 
Muharebesi’nde yıllar süren 

harplerde  verilen şehitler ve kayıplar 
neticesinde asker sayısı azalmış, 

kadınlarımız ve gençlerimiz cepheye 
yardıma koşmuştur. Kara  Fatmalar,  

Ayşe  bacılar ve daha nice kadın 
kahramanlar, bebekleri kucağında 
cephane taşımıştır. Birçok okulun 
öğrencileri cepheye koşmuştur. 

Örneğin Kayseri Taş Mektep’teki 63 
lise son sınıf öğrencisi Sakarya’da 

şehit olmuş, okul o yıl mezun 
vermemiştir.
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Tarihi Milli Parkın vatandaşlarımıza daha iyi tanıtılabilmesi için; Polatlı Kartaltepe’de 
Sakarya Meydan Muharebeleri Tanıtım Merkezi ile Haymana ilçe merkezinde idari ve 
ziyaretçi merkezi yapılmaktadır. Ayrıca Kirazoğlu, Ahırlıkuyu ve Evliyafakı köylerinde 3 
adet tanıtım birimi oluşturulmuştur.

SARIÇALTEPE MEVZİLERİ 
Sakarya Meydan Muharebesi sırasında 

savunulan Sarıçaltepe gerçekte Yıldız Dağı 
mevzilerinin ön savunma hattını oluştur-
muştur. Savaşın ikinci günü (24 Ağustos 
1921 gecesi) Yunan birliklerinin eline ge-
çen Sarıçaltepe 13 Eylül 1921 günü geri 
alınmış, aynı günün akşamında ise Sakar-
ya Nehri’nin doğusunda hiçbir düşman 
unsuru kalmamıştır. Sarıçaltepe mevzileri 
jeolojik yapısından dolayı, zemin kazmak 
yerine, kireçtaşı bloklarının istiflenmesiyle 
kaya türü tahkimatı yapılmıştır. Siperlerin 
tümü neredeyse muharebeler sırasındaki 
görünümünü korumuş olup, tarih kokan, 
milli mücadele ruhunu hissedeceğiniz nadir 
alanlardan biridir.

SAKARYA ŞEHİTLİĞİ 
ZAFER ANITI VE MÜZESİ
Sakarya Şehitleri Zafer Anıtı, Sakarya 

Merkez Şehitliğin bulunduğu tepenin üstün-
de inşa edilmiştir. Bu tepeden Sakarya Mey-
dan Muharebesi’nin cereyan ettiği toprakla-
rın büyük bir kısmını görmek mümkündür. 
Bölgedeki ilk şehitlik ve anıt özelliğinin ya-
nı sıra savaşı yaşayan komutanlar tarafından 
yaptırılması ayrıca önem arz etmektedir. Sa-
karya Şehitleri Zafer Anıtı; kadın, asker (Meh-
metçik) ve genç bir erkekten oluşan bu üçlü 
kompozisyon, zamanla olgunlaşan milli şu-
urun ve gittikçe azamiye ulaşan milli gücün 
simgesidir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Ge-
nel Müdürlüğü Sakarya Meydan Muharebe-
si Tarihi Milli Park Müdürlüğü sorumluluk a-
lanında yer alan Sakarya Şehitliği Zafer Anıtı 
ve Müzesi ihya çalışmaları devam etmektedir

Sakarya Merkez Şehitliği Girişi

Sakarya Merkez Şehitliği

Zafer Anıtı

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ  ZİYARETÇİ REHBERİ
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TÜRBE TEPE 
Türbetepe, Mangal Dağı sayılmazsa Yunan 

kuvvetlerini karşılamak üzere en çok hakimiyete 
, görüş ve ateş üstünlüğüne sahip bir savunma 
noktası konumundadır. 

 Türbe Tepeyi savunan 9. Tümen buraya kıs-
men mevizler yapabilmiştir. sarp ve kayalık arazi 
şartları sebebiyle müdafilere avantaj sağlayacak 
nitelikte mevziler oluşturmak mümkün olmamış-
tır. Bölgede karşılıklı süngü hücumları yaşanmış 
olup, bu kanlı ve çetin olduğu kadarda başarılı 
muharebelere “Gedikli Muharebeleri” adı veril-
miştir. Türk ordusunun 1000’e yakın şehidi      

  bulunmaktadır.

KARATEPE 
Polatlı yerleşim alanının 

bittiği yerde Ankara- Eskişehir 
karayolundan görülen ve halk 
arasında yedi defa el değişti-
ren tepe olarak bilinmektedir. 
Halide Edip Adıvar Türk’ün 
Ateşle imtihan” “adlı eserin-
de “1200 kişiden müteşekkil 
olan fırkanın 700 kadarı şehit 
olmuştur.” şeklinde anlatmak-
tadır. 

MANGAL DAĞI
23 Ağustos günü Milli Mücadele ta-

rihine Mangal Dağı muharebeleri ola-
rak geçmiştir. Ana savunma çizgisine gö-
re ileriye doğru çıkıntı yapan tek başına 
bir mevzii durumundadır. Doğa Koruma 
ve Milli Paklar Genel Müdürlüğü Sakarya 
Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Mü-
dürlüğü sorumluluğundaki bu tarih ko-
kan alanda Mangal Dağı Şehitliği ve Sos-
yal Tesisler inşaa edilmiş olup, alana gelen 
ziyaretçilerin siperleri görebileceği ve şah-
lanan bir milletin mücadelesini her karışta 
hissedebileceği, şehitlerimizin edebi isti-
rahatgahlarında manevi ruhlarına Kuran-
ı Kerim okuyabileceği, ibadetlerini gerçek-
leştirebileceği alanlar oluşturulmuştur.

Mangal Dağı

ALAGÖZ 
KARARGAHI MÜZESİ
12 Ağustos-9 Eylül 1921 tarihleri 

arasında birkaç evden ibaret olan Alagöz 
köyü halkından,Tükoğlu Ali Ağa’ya ait 
çiftlik evi karargah olarak kullanılmıştır.
Halide Edip Adıvar Karargah ve Alagöz 
Köyü’nden “Türkün Ateşle imtihanı” 
isimli eserinde bahsetmiştir.Alagöz Karargahı Müzesi
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Sakarya Meydan Muharebesi açısından son derece önemli 
bir noktadır. Mustafa Kemal Atatürk’ün  “Hattı müdafaa yoktur, 
sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır..” ifadesiyle özetle-
diği ve dünya askeri literatürüne soktuğu “cephe hattı yarılsa dahi 
müdafi birliklerin uzun menzilli bir çekilme yapmayıp tutunabil-
diği ilk noktada dövüşmeye devam etmesi, böylece cephe yarıl-
masının savaşın kaybedilmesi olmaktan çıkması” yaklaşımı Çal 
Dağı ve çevresinde vücut bulmuştur. Bu arazi kesiminde 3 Alay 
5 tabur komutanı 900 erimiz şehit olmuştur. Bu eşsiz tarih kokan  
vatan topraklarında Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli 
Parkı Müdürlüğünce ihya çalışmaları devam etmekte olup, o gü-
nün izlerini sizlere yaşatacak, yörenin gelenek ve görenekleriyle 
tarihini buluşturacak Ahırlıkuyu Tanıtım Birimi Sakarya Meydan 
Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğünce oluşturulmuş olup, 
ulaşım yolu yapılacaktır.

Duatepe’nin Sakarya Meydan Mu-
harebesi içerisinde moral ve stratejik an-
lamda özel bir anlamı vardır. Duatepe 
Türk genel karşı taarruzunda, düşman-
dan geri alınan ilk tepedir. Duatepe, Vi-
yana önlerinden başlayan geri çekilme-
nin sona erdiği bir dönemeç, düşmanın 
Ege Denizine dökülünceye kadar kova-
landığı, sonu aydınlık bir sürecin başlan-
gıç noktasıdır. Sakarya Meydan Muhare-
besi Tarihi Milli Park Müdürlüğü sorumlu-
luk alanında bulunan müdürlükçe ihyası, 
peyzaj çalışmaları ve düzenlemeleri yapı-
lan  bu alanı ziyarete gelenler için düzen-
li bir yol bulunmaktadır. Ziyaretçilerin do-
laşımının sağlanması için Ulaşım/Dola-
şım Alt Planı kapsamında tur güzergah-
ları ve taşıt yolu ile ziyaretçilerin araçları-
nı ve tur otobüslerinin park edeceği bir o-
topark bulunmaktadır. Peyzaj çalışmala-
rı ile alanın tarihi dokusu canlandırılmış-
tır ayrıca törenlerin da-
ha düzenli yapılabil-
mesi için 500 kişilik 
metal tribün, 1200 
kişilik amfi tiyatro 
ziyaretçileri bekle-
mektedir

Haymana Eskikışla ve Gedikli köyleri 
arasında kurulan sahra hastanesinde şehit 
olanlar defnedilmiştir. Sakarya Meydan 
Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğün-
ce şehitlerimizin ruhuna edilecek dualar 
için mescit ve alanlar oluşturulmuştur.

Ankara il merkezine yaklaşık 123 km, 
Polatlı ilçe merkezine ise yaklaşık 45 km 
uzaklıktadır. Buradaki emniyet harekatı 
esnasında 13 şehit verilmiştir. Gazitepe’deki 
anıt bu şehitlerimizin anısına Ağustos 2003 
tarihinde inşa edilmiştir. Başkomutan tam 
atına binerken at huysuzlanınca, ayağı ü-
zengiden kayıp yere düştüğü ve kaburgasını 
kırdığı yer burasıdır. Burayı ziyarete gelenler 
halen burada o günlerin izlerini görebilirler. 
Ayrıca alanda ağaçlandırma çalışmaları 
yapılmıştır.

DUATEPE BÖLÜMÜ

KIŞLA HASTANESİ 

ŞEHİTLİĞİ
ÇALDAĞI

Duatepe

24
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BASRİKALE MEVZİİLERİ

EVLİYAFAKI ŞEHİTLİĞİ

Orgeneral Kazım ÖZALP Milli Müca-
dele adlı eserinde bu muharebeleri şöyle 
anlatır: “Düşman Basrikale tepeyi o kadar 
şiddetli topçu ateşi altına almıştı ki birkaç 
dakika içerisinde orada gömülü bulunan 
Basri Baba kabrinin etrafındaki takriben 
1,5 metre yüksekliğindeki taş duvardan 
eser kalmamıştı.”  Duatepe’nin doğusun-
da bulunan Basrikale mevzileri birlikleri-
mizin en son çekildiği hatlardandır.

KIZILKIRMATEPE - 

İKİZTEPELER ŞEHİTLİĞİ

Kızılkırmatepe bölümün en kuzey-
batı ucunu oluşturur ve Yunan taarruz 
alanını panoromik şekilde görme özel 
liğine sahiptir. 13 Eylül 1921 öğle saat-
lerinde Kızılkırmatepe-İkiztepeler bölü 
mündeki mevzilerin tamamı düşman-
dan geri alınmıştır. İkiztepe siperleri 
savaş alanına hakimiyeti sebebiyle o 
günlerin anısını canlandıracak ziyaret-
çileri o günlere götürecek, duaların edi-
lebileceği Sakarya Meydan Muharebesi 
Tarihi Milli Park Müdürlüğü’nce şehitlik 
oluşturulmuş olup, ziyaretçilere eşsiz bir 
tarihi güzellik ve o günlerin en acı fakat 
o kadar da başarılı kanlı çarpışmaları ile 
baş başa bırakacak. 

Sakarya Meydan Muharebesi’nde Yunan birliklerinin cepheyi 
yarmak maksadıyla en şiddetli taarruzlarını yaptıkları  Evliyafakı 
Köyü’nün  savunmasını III. Gruba bağlı 15. Tümen ve Batı cephesi-
nin ihtiyatındayken 57. Tümen tarafından yapılmıştır. Göğüs göğse 
muharebelerin yaşandığı bu cephede şehit düşen askerlerimiz için;

Evliyafakı Köyü Mezarlığı’nda bulunan şehitlik, Sakarya Meydan 
Muharebesi Tarihi Milli Park ilanından sonra, Sakarya Meydan Mu-
harebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü tarafından yaptırılmış ve aynı 
zamanda köy içerisinde, savaşın izlerin, o günlere ait yaşamların, 
gelenek ve göreneklerin izlerini bulabileceğiniz tarihe yolculuk ya-
pacağınız tanıtım birimi oluşturulmuştur.
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Şehitlik olarak bilinen alan-
da 40 şehit bulunmaktadır. İlk 
yapılan şehitliklerden olup, Sa-
karya Meydan Muharebesi Ta-

rihi Milli Park ilanından sonra, 
Sakarya Meydan Muharebesi 
Tarihi Milli Park Müdürlüğünce 
ihya edilmiştir. Polatlı ya yolu-

nuz düştüğünde uğramadan 
geçemeyeceğiniz tarih kokan, 
milli mücadele ruhunu hissede-
ceğiniz nadir alanlardan biridir.

ESKİ POLATLI

HALİDE EDİP ADIVAR VE 
KADIN KAHRAMANLAR 

MÜZESİ

Sakarya Meydan Muharebesi son-
rası eski adı Tırnaksız Köyü cumhuri-
yet ilanından sonra Mustafa Kemal A-
tatürk tarafından ismi Sakarya Köyü o-
larak değiştirilen köyde Sakarya Mey-
dan Muharebesi sırasında Halide Edip 
Adıvar’ın konakladığı, savaş sonrası i-
se Halide Edip Adıvar, Yusuf Akçura 
ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu’ndan 
müteşekkil “Yunan Mezalimi İncele-
me Komisyonu Ofisi” olarak kullanılan 
metruk bina Milli Mücadele’ye en az 
erkekler kadar katkıda bulunmuş Türk 
kadınını onurlandırmak adına Sakarya 
Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park 
Müdürlüğünce Halide Edip Adıvar ve 
kadın kahramanlar müzesi  olarak dü-
zenlenmiştir. Halide Edip Adıvar anıla-
rında bu köyden şöyle bahsetmekte-
dir: “Bir hafta kadar bir Tatar köyünde 
kaldım. Onları Rus saydıkları için Yu-
nanlılar bir şey yapmamışlardı.”  

Halide Edip Adıvar ve 
Kadın Kahramanlar Müzesi

Halide Edip Adıvar ve 
Kadın Kahramanlar Müzesi

Türk kadınına ait o yıllardaki milli mücadele 
ruhunu kadın çocuk demeden yaşayabileceğiniz 
tarihten kesitler bulabileceğiniz eşsiz duyguların ya-
şayabileceğiniz güzellikler sizleri bekliyor olacak…

26
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Batı cephesine bağlı 12. Grup 
Komutanlığının karargahı eski adı 
Tırnaksız Köyü olan daha sonra Ulu 
önder Mustafa Kemal Atatürk tara-
fından ismi Sakarya Köyü olarak de-
ğiştirilen yerde bulunmaktadır. 

Grup komutanı Albay Halit 
Karsıalan’dır. Bünyesinde 11. Tümen 
ve ona bağlı  piyade alayları bulun-
maktadır. Karahamzalı - Tırnaksız 
- İğciler- Beştepeler hattında düş-
manla amansız şekilde mücadele 
etmiştir. Göğüs göğüse çarpışmala-
rın kahramanca verilen mücadelele-
rin yaşandığı muharebeler sonucun-
da şehit düşen askerlerimizin bir kıs-
mının defnedildiği şehitlik Sakarya 
Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park 
Müdürlüğünce ihya edilmiş olup, şe-
hitlerimiz ruhlarına dualar gönde-
rebileceğimiz eşsiz güzelliklerin si-
zi beklediği bir alan bulunmaktadır.

Yıldız Dağı bölümünde, dağın batı eteklerinde 

ve zirvesinde olmak üzere iki hat şeklinde savunma 

mevzileri görebilir. Topçu mevzilerinin bulunduğu 

Yıldız Dağı Bölgesinden Sakarya Ovasını ve Ilıca-

özü Vadisini görebilirsiniz.

12.GRUP ŞEHİTLİĞİ

YILDIZ DAĞI MEVZİİLERİ 

12. Grup Şehitliği

27
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Kartaltepe, karayolunun geçtiği 
Duatepe ile birlikte Sakarya Nehri 

üzerindeki Beylikköprü bölgesinde 
bulunan geçit ve köprüleri kontrol 
eden stratejik bir konumdadır. Bu 
stratejik önemi sebebi ile düşmanın 
en son terk ettiği bölgelerden biridir. 
Bugün tepenin karayoluna yakın 
uzanımındaki tepede düşmana DUR 
diyen Mehmetçik Anıtı yükselmekte 
olup, Sakarya Meydan Muharebesi 
Tarihi Milli Park Müdürlüğü’nce resto-
rasyonu yapılmıştır. Sakarya Meydan 
Muharebesi Tarihi Milli Parkı Ziyaretçi 
Merkezi Tanıtım Birimi oluşturulmak-
ta olup içerisinde gelenleri o günlere 
götürecek kadını, erkeği ve çocuğuyla 
mücadele eden bir milletin son nefes-
lerini hissedeceksiniz.

KARTALTEPE VE 

MEHMETÇİK ANITI

Beştepeler bölgesinde büyük 
bir direniş ve kanlı muharebelerin 
yaşandığı bir çok mevzi hattını bu 

bölgede görmek mümkündür.

BEŞTEPELER MEVZİLERİ

28
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Ilıcaözü mevzilerinden ve Yıldız Da-
ğı’ndan geri çekilen birliklerimiz bu hatlardaki 
mevzilere savaşa savaşa çekilmiştir. Cephe 
gerisinde kızlarımız, kadınlarımız ve ihtiyar 
vatandaşlarımız yer almıştır. Bu mevzi hattı-
nın bir kısmı köyün çevresinde görülmekte-

dir. Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli 
Parkı Müdürlüğü tarafından, Toydemir Köyü 
sınırları içerisinde çok sayıda mevzi, siper 
ve şehitlik alanları tespit edilmiş olup, yatırım 
programları çerçevesinde bu alanların ihya 
ve yapımı tamamlanacaktır. 

TOPÇU VE FÜZE OKULU 

TOYDEMİR KÖYÜ

Başkomutanlık karargahı karşı taaruz 
safhasını yakından idare etmek üzere Ka-
rapınar Köyü’ne gelmiştir. Karapınar Köyü 
bir diğer önemi ise Mürettep Kolordu ve 9 
Eylül’den sonra da Batı Cephesi Kararga-
hı olmasının yanı sıra başta Gazi Mustafa 
Kemal Paşa olmak üzere Türk Ordusu’nun 
tüm komuta kademesinin, taarruzu Kara-
pınar’da bulunan Zafertepe’den idare etme-
sidir. Hatta bugün Duatepe’de bulunan hey-
kele model oluşturan “muharebeyi dürbünle 
izleyen Mustafa Kemal” fotoğrafının çekildiği 
yer de Zafertepe’dir

Topçu ve Füze okul komutanlığı içe-
risinde yer alan müze özel izinle ziyaret 
edilmektedir. Topçu sınıfına ait objeler ve 
Sakarya Meydan Muharebesi’nde kulla-
nılan tahta tekerlekli hafif toplar müzede 
sergilenmektedir.

KARAPINAR KÖYÜ
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GORDİON'UN DÜĞÜMÜ

Belgesel Metni
Dr. Ekrem SALTIK

30



30 31

Orada	nehirler	vardı.	O	nehirler	sırtlarına	iklimleri	yükler,	çağların	geçişine	
tanıklık	eden	hafızalarıyla	orta	dünyanın	yüksek	yaylalarından	coşkuyla	iner-
lerdi.	O	nehirler,	orta	dünyanın	geniş	düzlüklerini	bazen	öfkeyle	sular	altında	
bırakır,	bazen	merhametle	kucaklardı.

Küçük	Asya	da	denilen	orta	dünya,	omuzlarından	aşağıya	bir	damar	gibi	
uzayan	nehirlerin	taşıdığı	sularla	hayat	bulur,	üzerinde	mevsimler	önce	yeşe-
ren	hayatlar	bazen	aynı	sularla	son	bulurdu.

O	nehirler	tarih	boyunca	yol	kesip	yol	vermiş,	hak	almış,	hak	dağıtmış,	kol-
ları	üzerinde	kurulan	medeniyetleri	emzirmiş	ya	da	yok	etmişlerdi..	O	nehirlerin	
öfkelendiği	mevsimlerde	orta	dünyada	ağıtlar	yankılanır,	ağrılı	gün	batımları	
yaşanırdı.

O	nehirlerin	gülümseyerek	geçtiği	mevsimlerde	orta	dünya	huzurlu	hayat-
ların	kaynağı,	bereketli	toprakların	membasıydı.	

O	nehirler	orta	dünyadan	geçerek	denizlere	doğru	akarken	heybetli	or-
duları,	kadim	imparatorlukları,	derme	çatma	beylikler	ve	onların	hikâyelerini	
geleceğe	taşıyan	zamanı	selamlardı.

Orada	el	değmemiş	gün	doğumları,	göz	görmemiş	akşam	kızıllıklarının	
ortasında,	tarihin	derinliklerinden	gelen	efsanevi	kelimeler	mırıldanan	ezgiler	
yankılanmıştı.

Orada,	o	nehirlerin	aktığı	topraklarda	insanlık	çağlar	açıp	kapatmış,	tarihi	
değiştiren	ve	medeniyeti	besleyen	eşsiz	destanlar	yazmışlardı.
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Oradan,	orta	dünyanın,	küçük	Asya’nın	ve	nihayet	Anadolu’nun	bağ-
rından,	hınçların,	özlemlerin,	kavgaların,	sevinçlerin,	adaletin,	tövbelerin,	
doğumlar	 ve	 ölümlerin	 içinden	Sangarius	Nehri	 de	 doğmuş,	 zamanla	
Sakarya	Nehri	adını	almıştı.

Sangarius	Nehri,	çevresinde	kurulan	 irili	ufaklı	devletler	nedeniyle	
tarih	boyunca	orta	dünyanın	önemli	çekim	merkezlerinden	biri	ve	doğal	
bir	set	oluşu	nedeniyle	de,	söz	konusu	devletlerin	birbirleriyle	olan	mü-
cadelelerinde	kritik	roller	almıştı.

İnsanlık	orta	dünyanın	yükselişiyle	huzurlu	şarkılar	söylediğinde	ve	
kalıntılarıyla	bile	efsaneleşen	yapılar	tufanlarla	toprağa	gömüldüğünde	
hep	orada	olan	Sangarius	Nehri,	 önüne	kattığı	orduları	 yerle	bir	 eden	
güçlü	kumandanların	korkutucu	naralarıyla	gerçekleşen	kanlı	savaşla-
rına	tanıklık	etmişti.

Hazar’ın	 ve	 Aralın	 sularında	 doğan,	 o	 sulardan	 yükselen	 bulut-
larla	 ıslanan	 çocukların	 dörtnala	 Anadolu’ya	 girişine	 de	 tanıklık	 eden	
Sangarius	Nehri,	Haçlı	ordularının	Roma’dan	fırlatılan	metalik	birer	ok	
gibi	 Kudüs’e	 gönderilişine	 ve	 Selçuklular’ın	 açtığı	 kapılardan	 geçen	
Osmanoğulları’nın	tarihin	yönünü	değiştirişine	de	eşlik	edecekti.

Sangarius’un	en	büyük	kollarından	birini	içine	alan	devletlerden	biri	
de	Frigya	olmuş,	nehrin	Porsuk	çayıyla	birleştiği	noktada	bulunan	Gordi-
on	bu	devlete	başkentlik	yapmıştı.

Sangarius’un	 savunmayı	 kolaylaştırıcı	
doğal	fiziki	yapısı	ve	suladığı	toprakları	ve-
rimli	hale	getiren	bereketli	akışı	nehir	boyun-
ca	uzanan	coğrafyayı	Anadolu’nun	stratejik	
noktalarından	biri	haline	getirmişti.
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Rivayet	odur	ki,	ilk	Frig	kralı	Gordios	tahta	oturmak	üzere	saraya	gi-
rerken	sabanını	boyunduruğuna	kızılcık	dallarından	bir	kördüğüm	atarak	
burada	bağlamış,	o	günden	sonra	bu	düğümü	çözecek	kişinin	Asya’nın	
hâkimi	olacağına	inanılmıştı.

	 Etimolojik	olarak	“kördüğüm”	ifadesinin	kaynağı	olarak	da	göste-
rilen	Gordion’un	yakınlarında	Küçük	Asya’nın	kördüğümlerinden	biri	olan	
Sangarius	Nehri,	Kızılırmak	ve	Fırat	nehirlerinden	sonra	orta	dünyanın	
en	uzun	nehriydi.	Bu	uzun	ve	hırçın	nehir,	milattan	önce	333	yılında	Bü-
yük	 İskender’in	geçişine	tanıklık	etmiş,	Asya’nın	hâkimi	olabilmek	 için	
sefere	 çıkan	 İskender,	 Gordion’un	 düğümünü	 çözmek	 için	 Sangarius	
Nehri’nden	geçmişti.

Asırlardır	çözülemeyen	Gordion’un	düğümünü	sabırla	çözmek	yerine	
kılıcıyla	koparan	Büyük	İskender,	efsaneye	göre	bunun	laneti	yüzünden	
daha	33	yaşındayken	geçirdiği	ateşli	bir	hastalıkla	hayatını	kaybetmişti.

Büyük	İskender’den	sonra	kıyısında	ve	çevresinde	Asya’nın	hâkimi	
olma	 iddiasını	 taşıyan	 birçok	 siyasi	 yapı	 teşekkül	 etmiş,	 nehrin	 iç	
Anadolu’yu	bir	düğüm	gibi	saran	kolları	Haçlı	Seferleri’ne	de	tanıklık	et-
mişti.

Haçlı	seferlerini	püskürterek	Gordion’un	düğümünü	bu	defa	Türklerin	
küçük	Asya	hâkimiyeti	olarak	düğümleyen	Türklerin	üç	kıtada	hâkim	oldu-
ğu	çağlar	boyunca,	Sakarya	Nehri	de	destansı	akışına	devam	etmişti.

33



34 35

Küçük	 Asya’yı	 Türk	 yurdu	 haline	 getiren	 Türklerin	 nehirler	 yatağı	
Anadolu’nun	son	hâkimi	olmalarını	sağlayacak	olan	Osmanlı	Devleti’nin	
inkişafı	Sakarya	havzasında	gerçekleşmişti.

Osmanlı	Devleti’nin	Viyana	önlerinden	başlayan	iki	asırlık	geri	çekili-
şinin	durması	ve	Türkiye	Cumhuriyeti’nin	kurtuluş	mücadelesi	de	yine	bu	
nehrin	kollarında	mümkün	olmuştu.

Efsanelerden	hareketle	Gordion’un	düğümünün	çözülmesi,	tarihi	ger-
çeklerle	bakıldığındaysa	Türklerin	Anadolu’dan	atılması	 için	yapılmış	en	
büyük	mücadele	Sakarya	Nehri	havzasında	1921	yılında	gerçekleşmişti.

	 Yunan	ordusunun	binlerce	yıl	önce	Asya’nın	hâkimi	olmak	iste-
yen	Büyük	İskender’inkine	benzeyen	bir	pervasızlık	ve	kibirle	başladığı	
bu	işgal	girişimi,	imparatorluğun	düşüşünden	sonraki	en	iddialı	Yunan	
saldırısı	olacaktı.

Yunanlıların	işgal	girişimine	karşı	verilen	ve	tarihe	Sakarya	Meydan	
Muharebesi	olarak	geçecek	olan	22	günlük	heybetli	mücadele,	Anadolu	
Türk	tarihinin	de	en	önemli	savaşlarından	birisiydi.
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Ankara’ya	doğru	hareket	emri	verilmiş	olan	Yunan	ordularının	dur-
durulamaması	durumunda,	TBMM	Sevr	Anlaşması’nı	kabul	etmek	zo-
runda	kalacaktı.

Yunan	ordularının	olası	başarısı,	doğu	cephesinde	24	tümenle	hazır	
beklemekte	olan	Rus	askerlerinin	Kafkaslardan	Anadolu’ya	girmesi	için	
ateşlenen	bir	işaret	fişeği	de	olacaktı.	Sakarya	Meydan	Muharebesi’nin	
Yunanlılarca	kazanılması,	Büyük	İskender’den	sonra	asırlar	süren	bir	fü-
tuhat	ve	iskân	politikasıyla	Anadolu’yu	Türklerin	yurdu	haline	getiren	son	
düğümün	yeniden	koparılması	demekti.

Adını	 Yunan	 mitolojisindeki	 nehirler	 tanrısından	 alan	 Sakarya	
Nehri’nin	 kolları	 üzerinde	 bir	 zamanlar	Gordion	 olarak	 anılan	 bölgede	
yaşanan	bu	mücadele	bizzat	Mustafa	Kemal’in	ifadesiyle	bir	Melhame-i	
Kübra	idi.“Çok	büyük	ve	kanlı	savaş”	anlamına	gelen	Melhame-i	Kübra,	
Asya’nın	değilse	bile	en	azından	Anadolu’nun	büyük	bir	bölümünü	ele	
geçirmek	isteyen	Yunan	ordularının,	TBMM	ordusunun	peşinden	Sakar-
ya	Nehri’nin	doğusuna	doğru	ilerleyişiyle	başlamıştı.

Kütahya-Eskişehir	 yenilgisinden	 sonra	 büyük	 bir	 çıkmaza	 giren	
TBMM	Ordusu	başkomutan	sıfatıyla	komutayı	eline	alan	Mustafa	Kemal	
Paşa’nın	direktifiyle	Sakarya	Nehri’nin	doğusuna	çekilerek	geniş	bir	sa-
vunma	hattı	oluşturmayı	hedefliyordu.	Askeri	tarih	açısından	da	önemli	
bir	taktiksel	hamle	olarak	görülen	bu	geri	çekilme	“Hatt-ı	müdafa	yoktur;	
sath-ı	müdafa	vardır.	O	satıh	bütün	vatandır”	diyen	Mustafa	Kemal’in	Yu-
nan	ordusunu	bölme	girişimiydi.

35



36 37

Mustafa	 Kemal	 Paşa,	 TBMM	 ordusunun	 Sakarya’nın	 doğusuna	
çekilirken	hedeflediği	planı	bizzat	şu	sözlerle	 ifade	ediyordu:	 “Vatanın 
her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça vatan terk olunamaz. 
Onun için küçük, büyük her cüzütamı bulunduğu mevziden aÉtılabilir. 
Fakat küçük, büyük her cüzütam ilk durabildiği noktada, tekrar düşma-
na karşı cephe teşkil edip muharebeye devam eder. Yanındaki cüzüta-
mın çekilmeye mecbur olduğunu gören cüzütamlar, ona tabi olamaz. 
Bulunduğu mevzide nihayete kadar sebat ve mukavemete mecburdur.” 
Meydan	muharebesinin	hemen	öncesinde	122	bin	kişilik	Yunan	ordusu,	
90	bin	piyade	tüfeği,	700	makineli	tüfek,	300	top,	20	uçak	ve	1500	kişilik	
bir	süvari	kuvvetine	sahipti.

45	bin	piyade	tüfeği,	240	makinalı	tüfek,	175	adet	çeşitli	çapta	topu	
ve	2	uçağı	bulunan	yaklaşık	100	bin	kişilik	ordu	ve	4	bin	500	süvariyi	
idare	edecek	2500	subay	TBMM	ordusunda	görev	yapıyordu.

Mustafa	Kemal’in	TBMM	Başkanı	ve	Türk	Orduları	Başkomutanı	ola-
rak	yer	aldığı	muharebede	Başvekil	ve	Genelkurmay	Başkanı	makamında	
Ferik	Mustafa	Fevzi	Çakmak	bulunuyor,	Milli	Müdafaa	Vekilliği	görevini	
Mirliva	Refet	Paşa	yürütürken,	Mirliva	Mustafa	İsmet	İnönü	Batı	Cephesi	
komutanlığını	yapıyordu.

Geri	 çekilmenin	 belirlenen	 noktalarda	 gerçekleşecek	 bir	 meydan	
muharebesine	dönüşmesine	kadar	yaklaşık	9	gün	boyunca	herhangi	bir	
Türk	askeriyle	karşılaşmayan	Yunan	askerleri	1921	yılının	14	Ağustos	
günü	büyük	bir	taarruza	geçecekti.

Yunan	ordusunun	ilerleyişini	sadece	bir	savunma	hattı	oluşturarak	
değil,	orduyu	arkadan	kuşatarak	kontrol	altına	alan	Türk	süvarileri	Yunan	
askerlerinin	lojistik	damarlarını	koparmıştı.

Bir	süre	sonra	Yunan	tarafında	açlık	sorunu	ortaya	çıkmasına	rağ-
men,	muharebenin	hemen	öncesinde	Tekâlif-i	Milliye	Emirleri’yle	 top-
lanan	yiyecek	ve	diğer	 lojistik	malzemeler	sorunsuz	bir	şekilde	TBMM	
ordusuna	ulaştırılıyordu.

Sıklet	merkezini	Haymana	istikametinden	ortaya	kaydırarak	savun-
ma	mevzilerini	yarmak	isteyen	Yunan	birlikleri,	Ankara’ya	50	km	kadar	
yaklaşmış	 olsa	 da	 TBMM	 ordusunun	 savunma	 duvarına	 çarpmaktan	
kurtulamamıştı.
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Yunan	ordularının	Haymana	ve	Mangal	Dağı	çevrelerindeki	bu	ilk	taar-
ruzları	başarısızlıkla	sonuçlanmış,	Türk	ordularının	10	Eylül’deki	geri	atağı	
Yunan	askerlerinin	yeniden	savunmaya	geçmesine	engel	olmuştu.

Türk	ordusunun	peşine	taktığı	Yunan	ordusuna	karşı	giriştiği	ve	üç	gün	
sürecek	olan	bu	ilk	taarruz,	Çal	Dağı’nın	geri	alınması	ve	Yunan	ordusunun	
geniş	bir	hat	boyunca	geri	çekilmesiyle	sonuçlanacaktı.

Eskişehir-Afyon	hattının	doğusuna	kadar	çekilmek	zorunda	kalan	Yu-
nan	askerlerini	gerisin	geri	püskürterek	 ilerleyen	Türk	askerleri,	bu	sırada	
Sivrihisar,	Aziziye,	Bolvadin	ve	Çay	ilçelerini	işgalden	kurtarmayı	başarmıştı.

22	günlük	takvimi	ve	yaklaşık	100	km’lik	bir	hat	üzerinde	gerçekleş-
miş	olması	hasebiyle	tarihin	en	uzun	sürede	en	geniş	alanda	gerçekleşmiş	
meydan	muharebesi	olan	Sakarya	Savaşı’nın	nihayetinde	her	iki	taraftan	da	
büyük	kayıplar	verilmişti.

Yunan	ordusunun	3758	ölü,	18.955	yaralı	ve	354	kayıp	olmak	üzere	
toplamda	23	bin	kişilik	bir	zayiat	verdiği	muharebede	Türk	ordusunun	kaybı,	
5713	şehit,	18.480	yaralı,	828	esir	ve	14.268	kayıp	olmak	üzere	toplamda	
39.289	kişiydi.

Hayatını	kaybedenlerin	çoğunlukla	subay	olması	nedeniyle	“Subay	Mu-
harebesi”	olarak	da	anılan	Sakarya	Meydan	Muharebesi’nde	bozguna	uğ-
rayan	Yunan	orduları	geri	çekilirken	önlerine	çıkan	Anadolu	kasabalarında	
büyük	bir	yıkım	ve	katliam	gerçekleştirmişti.

Yunan	ordularının	koparmaya	çalıştıkları	Gordion	düğümünün	sonun-
cusu	olan	Türklerin	yaşadığı	köy	ve	kasabaları	yağmaları	bir	milyonu	aşkın	
insanın	evsiz	kalmasına	neden	olacaktı.
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Sistematik	bir	yıpratma	mücadelesine	dönüşen	muharebenin	TBMM	
ordusu	lehine	sonuç	vermesi,	askeriyle	omuz	omuza	veren	milletin,	ceb-
ren	topraklarına	giren	Yunan	ordusuna	karşı	bir	düğüm	gibi	kenetlenme-
siyle	mümkün	olmuştu.

“Rengimize	baksınlar,	kandan	ve	çamurdanız!”	diyen	Necip	Fazıl’ın	
Sakarya	şiirindeki	gibi	 köpükten	gövdesine	kurşundan	bir	 yük	binmiş	
olan	Sakarya	havzasında	yaşanan	şiddetli	çarpışmalarda	 toprağa	dü-
şen	şehitlerin	kanı,	cephe	gerisinde	sancağı	için	didinen	milletin	teriyle	
karışmıştı.

Mustafa	Kemal’in	 “Gazi”	 ve	 “Mareşal”	 unvanını	 alacağı	 bu	 savaş,	
Anadolu’daki	direniş	ve	diriliş	düşüncesi	yeniden	alevlendirmiş,	 impa-
ratorluğu	köşeye	sıkıştırmanın	sarhoşluğunu	yaşayan	itilaf	devletleri	ve	
özellikle	İngiltere,	Yunan	ordusuna	verdiği	desteği	geri	çekmişti.

TBMM’nin	Anadolu	halkının	 desteğiyle	 giriştiği	 bu	 yeniden	doğuş	
mücadelesi,	mücadeleye	kayıtsız	kalamayan	devletlerle	ardı	ardına	an-
laşmalar	imzalanmasını	da	sağlayacaktı.

Kurtuluş	 Savaşı’nın	 son	 savunma	 savaşı	 olan	 Sakarya	
Muharebesi’nin	kazanılmasını	Sovyetler	ile	imzalanan	Kars	Antlaşması	
ve	Fransa	ile	imzalanan	Ankara	Antlaşması	takip	ediyordu.

Sakarya	Meydan	Muharebesi’nde	kazanılan	zafer,	Yunan	ordularının	
Anadolu’dan	püskürtüleceği	26	Ağustos	1922	tarihli	büyük	taarruzun	da	
miladı	olacaktı.

	 Savunma	savaşlarından	taarruz	savaşlarına	geçecek	olan	Türki-
ye	Büyük	Millet	Meclisi	ordusu,	önüne	kattığı	işgal	kuvvetlerini	Anadolu	
coğrafyasından	püskürterek	Sakarya	Nehri	havzasından	başlayan	yeni	
bir	kuruluş	destanı	yazmıştı.

Anadolu’nun	 saf	 çocuğu	 olan	 ve	 sırtına	 Türkün	 tarihi	 vurulan	
Sakarya’da,	öksüz	ve	hor	görülmüş	ama	büyük	bir	davaya	kurulan	pusu	
püskürtülmüş,	bir	zamanlar	çil	çil	kubbeler	serpiyor	olsa	da	birkaç	asırdır	
yüzüstü	sürünen	bir	ordu	yeniden	ayağa	kalkmıştı.
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TARİH SAYFALARI ÇALIŞTAYDA ARALANDI

Program Akışı

İçişleri Bakanlığı Der-
nekler Daire Başkanlığı’nın 
Prodes Projesi kapsamında 
desteklenen Tarihimi öğreni-
yor, tabiatımı seviyorum, Sa-
karya Muharebesi’nin önemi 
ve şehitlerin gençlere tanı-
tılması “konulu belgesel çe-
kimleri, araştırma, konferans 
ve seminer çalışmalarının 
yer alacağı Sakarya Meydan 
Muharebesi çalıştay’ı  Polatlı 
13 Eylül Kültür Merkezi’nde 
düzenlendi.

AGRT Genel Başkanı 
İsmail Kahraman’ın oturum 
başkanlığı yaptığı çalıştayda; 
Yrd. Doç. Dr. Sayim Türk-
men, Yrd. Doç. Dr. Bahattin 
Demirtaş, Sakarya Meydan 
Muharebesi Milli Park Müdürü 
Ömer Aygül ve Polatlı Tarihi 
Alanlar Tanıtım Merkezi Genel 
Koordinatörü Kadim Koç ko-
nuşmacı olarak yer aldı.
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Kahraman, burada 
yaptığı konuşmada, kamu-
oyunda yaptıkları anket ve 
araştırmalar sonucunda, 
pek çok vatandaşın Sakar-
ya Meydan Muharebesi’nin 
Sakarya’da yapıldığını dü-
şündüğünü, savaşın geçtiği 
asıl yeri bilmediklerini tespit 
ettiklerini söyledi.

Sakarya Meydan Muharebesi’nin Polatlı ve Haymana civarında ya-
pıldığını anlatmak, milli bilinç oluşturmak ve bu bölgenin ziyaret edilmesi-
ni sağlamak için “Tarihimi Öğreniyor Tabiatımı Seviyorum” adlı proje baş-
lattıklarını anlatan Kahraman, İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkan-
lığının Proje Destek Sistemi (PRODES) kapsamında çalışmanın destek-
lendiğini, belgesel çekimleri, araştırma, konferans ve seminer çalışmala-
rı yürüttüklerini ifade etti.

Kahraman, proje doğrultusunda eğitim kurumlarında konferans ve 
seminerler verdiklerini,  Türkiye’de ve yurt dışında arşiv taramaları yapa-
rak Sakarya Meydan Muharebesi hakkında bilgi topladıklarını ve savaşın 
yaşandığı bölgelerde araştırmalar yaptıklarını dile getirdi. Projenin bir yıl 
süreceğini bildiren Kahraman, ”Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili ar-
şivleri araştırarak topladığımız bilgilerden nasip olursa ortaya çok güzel 
bir kitap çıkacak ve bugün yaptığımız çalıştay da o kitabın bir parçası o-
lacak.” dedi.
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Kahraman, proje çerçevesinde ayrıca Sakarya Mey-
dan Muharebesi ile ilgili belgesel çektiklerini, şehitlerin 
anısını yaşatmak için de Polatlı Kartaltepe’de fidan dikeceklerini dile 
getirdi.

Çalıştayda, Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Sayim Türkmen, Gazi 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Bahattin Demirtaş ve Po-
latlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanı-
tım Merkezi Genel Koordinatörü 
Kadim Koç, çalıştaya katılanlara 

Kurtuluş Savaşı ve Sakarya Meydan Muharebesi’ni anlattı.

Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürü Ömer Ay-
gül, Sakarya Zaferi’nin yüzüncü yılı olan 2021 yılına yönelik çalışma-
lar hakkında bilgiler verdi. Sunumların ardından Sakarya Meydan 
Muhaberesi’nin topluma kapsamlı şekilde tanıtılması için neler yapıla-
bileceğine ilişkin öğrencilerin fikirleri alındı.
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Sakarya Meydan Muharebesi Belgeseli 
Çalıştayda, yapımı devam eden Sakarya Meydan Muharebesi’ni anlatan 

belgeselin 8 dakikalık bölümü de ilk kez gösterildi. 

Çalıştayın sonunda, Polatlı Belediyesi Meclis Üyesi ve Kent Konseyi Başka-
nı Tekin Çelik ve Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordina-
törü Kadim Koç katılımcılara sertifika ve hediyeler takdim etti.

Programa, Polatlı Belediyesinin bazı meclis üyeleri, Polatlı ve Haymana 
müftüleri, Gazi Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden öğretim üyeleri 
ve öğrenciler katıldı.



44 45

BASINDA 
POLATLI ÇALIŞTAYI
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 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

Sakarya Savaşı’na 
Kadar Milli Mücadele

(1912-1923)

Yrd. Doç. Dr. Sayim Türkman*

1

AGRT PRODES PROJESİ
Tarihimi öğreniyor, tabiatımı seviyorum

POLATLI ÇALIŞTAYI BİLDİRİSİ



46 47

1869’da Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla beraber İngiltere’nin 
Osmanlı Devleti ile ilgili politikaları da değişmeye başlamış 
ve Osmanlı Devleti’nin parçalanarak büyük devletler arasında 
paylaşılmasına sıcak bakmaya başlamıştır.

Bu çerçevede İngiltere Berlin Anlaşması’na göre geçici olarak 
Kıbrıs’a 1878’de asker çıkarttı. Rusya’nın Osmanlı topraklarını 
terk etmeleri halinde Kıbrıs’ı terk etme sözü vermesine ragmen 
kalıcı olarak o tarihten bugüne kadar işgaline devam etti. Aynı 
şekilde dört yıl sonra da 1882’de Mısır’ı ele geçirdi. 

İngiltere’nin bu tutumu sebebi ile II. Abdulhamit Han Alman 
blogu ile işbirliği içine girdi ve bu kapsamda Bağdat Demiryolu 
Projesi için Almanlarla işbirliği yaptı ve Almanya ile askeri, ticari 
ve kültür yatırımlarına ağırlık verdi. Bu dostluğun bir göstergesi 
olarak Alman İmparatoru II. Wilhem, 1889 ve 1898 tarihlerinde 
Osmanlı topraklarını iki kez ziyaret etti.

İttihat ve Terakki yönetiminin dış politikasında “Turancılık 
Fikri” ağırlıklı olarak ön plana çıktı. Turan fikrine göre dünyaya 
yayılmış olan Türk topluluklarının Osmanlı Devleti’nin himayes-
inde birleştirerek büyük Turan hayali ile siyaset yapmaya gayret 
ettiler.

İttihat ve Terakki yönetiminin yanlış dış politikaları çerçeves-
inde Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti 6 cephede savaşa 
girdi.
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Çanakkale Cephesi
Bu cephelerin en büyüğü Çanakkale Cephesi oldu. İlk aşamada 

İtilaf Devletleri donanması ile Çanakkale müstahkem mevkilerine 
savaş gemileri ile bombardıman tutup, boğazı geçme gayretine girdi. 
Şubat ve Mart ayı deneme taarruzlarının nihayetinde 18 Mart 1915 
saat 10.30 başlayan deniz muharebesinde 18 savaş gemisinden 12’si 
mayına çarpması veya top atışları ile savaş dışı kaldı. Akşama doğru 
Çanakkale Deniz Savaşları sona erdi ve düşman Limni ve Bozcaada’ya 
çekilmek zorunda kaldı. 
Böylece deniz savaşı Türk 
zaferi ile sonuçlandı.

İtilaf Devletleri, Deniz 
Savaşı ile İstanbul’u geçe-
meyeceğini anlayınca 25 
Nisan 1915 tarihinde ka-
ra savaşına kara savaşını 
başlattı. 8 ay süren kara 
savaşları nihayetinde İtilaf 
Devletleri kara ordusu 
da Aralık 1915 tarihinde 
Çanakkale’yi büyük zayi-
atlarla terk ettiler.  
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Doğu (Kafkas) Cephesi 
Doğu Cephesi’nde en büyük zayiat Sarıkamış Muharebeleri’nde ver-

ildi. Enver Paşa’nın emir komutasındaki 90.000 kişilik Osmanlı ordusu 
ile 1.5 metre kar ve -27 derece soğukta 23 Aralık 1914 tarihinde savaşa 
başladı. Binlerce Osmanlı askeri Allahuekber dağlarında donarak şehit 
olduktan sonra, kalanlarını da Sarıkamış önünde Rus ordularının üstün 
silah ve asker gücü karşısında da şehit edildi. Bu muharebelerde Rus res-
mi kayıtlarına göre 23.000 şehidimiz Rus askerleri tarafından çevreden 
toplatılarak defnedilmişlerdir. 7.000 Osmanlı askeri muharebe gücünü 
kaybedip hasta ve donuk vaziyette esir düştüler. Savaşın sonunda 3. Or-
du Komutanı olan Hafız Hakkı Paşa geriye kalan er mevcudunun 4.000 
kişi olduğunu rapor etmiştir.Verilen esirler, hasta ve yaralılarla beraber 
Osmanlı ordusunun asker kaybı 60.000 olmuştur. Bu savaşta ölü, yaralı, 
esir, kayıp olmak üzere Rus kayıpları 30.000’dir.
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1915 sonun-
da Rus ordusunun 
mevcudu 700.000 
kişiye çıkarıldı. 3. 
Türk Ordusu ancak 
64.000 kişilik kuv-
veti ile 300 kilome-
trelik bir cepheyi 
savunmak zorun-
da kaldı. Türklerin 
de takviye almasına 
fırsat vermeden 
Türk cephesini yarmak ve Erzurum’a ele geçirmek isteyen Ruslar 
11 Ocak 1916 tarihinde Köprüköy Erzurum istikametinde taarru-
za geçtiler. Kanlı çatışmalardan sonra Erzurum 16 Şubat 1916 tar-
ihinde düştü. Sağ kanat bölgesinde ise Muş Ruslar’ın eline geç-
ti. Türk ordusu Erzincan istikametinde geri çekildi. Kop ve Çoruh 
cephelerinde üstün Rus kuvvetlerine rağmen 5 ay bölge başarı ile 
savunulmuştur. 

1916 - 1917 yılları arasında meydana gelen Osmanlı - Rus 
Savaşı sonunda Doğu Anadolu’nun büyük bir kısmı Ruslar 
tarafından işgal edildi. Bu savaşlarda Trabzon ve Erzincan’da 
Rus işgaline uğradı. Çok fazla zayiat veren Rus askerinin silah 
cephanesi bitmeye başladı ve lojistik üstlerinden çok uzaklaştılar. 
Bu yılın sonlarında komunizm akımı Kafkas Cephesinde Rus ask-
erleri arasında yayılmaya başladı. 1917 komünist devriminden 
hemen sonra, Kerenski Hükümeti müttefikleri yanında harbe de-
vam etmeye karar vermişse de artık Rus ordusunun savaşa devam 
edecek hali kalmamıştı. Bunun bir sebebi de Çanakkale ve İstanbul 
boğazlarından geçemeyen İngiliz ve Fransız gemileri cephanesi ve 
malzemesi biten Rus ordusuna yardım edemiyordu. Bu nedenlerle 
16 Aralık 1917 tarihinde Ruslarla Erzincan Mütarekesi imzalandı. 
Mütarekeden sonra Şubat 1918 tarihinden itibaren ilerlemesine 
devam eden Osmanlı Ordusu Doğu bölgesinde Ermeni çetelerini 
tasviye ederek Erzincan, Erzurum, Kars, Van, Trabzon, Batum ve 
Bakü’yü alarak, sınırlarını emniyete aldı.
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Irak Cephesi:  
Irak Cephesinde En Önemli Başarı Kut’ül Amare Zeferidir.  

Özellikle bu Cephede (Sakallı) Nureddin Paşa, Halil Kut  Paşa 
ve  Ali İhsan Sabis Paşa’nın önemli katkıları olmuştur. Basra 
Körfezi’nden kuzeye doğru ilerleyen Townshend komutasındaki 
İngiliz Ordusu Selmanıpak mevzilerinde yenilmiş, ardından Kut 
mevzilerine çekilmişlerdir. Yaklaşık 5 ay süren kuşatma netices-
inde İngiliz Ordusu 5 General ve 13.300 Asker ile teslim olmak 
zorunda kalmıştır. Ancak, İngilizler sömürgeleri olan Hindistan, 
Yeni Zelanda ve Afrika ülkelerinden çok sayıda asker getirme-
si ve bu arada Amerika’nın İtilaf Devletlerine silah ve malzeme 
yardım yapması sonucunda asker sayıları Irak Cephesi’nde 200 
bine yakın asker gücüne ulaşmıştır. Sonunda bu cephe tamamen 
İngilizlerin işgaline uğramıştır. Altıncı Ordu’dan geriye ancak 4 - 5 
bin civarında asker kalmıştır. 

*

* http://www.yenisoz.com.tr
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Suriye Cephesi: 
Suriye cephesinde Birinci ve Ikinci Kanal harekatları 4. Ordu 

Komutanı Cemal Paşa tarafından sevk ve idare edilmiştir. 14 /15 
Ocak 1915 tarihinde başlayan intikal  harekatı ile 200 kilometrelik 
Sina çölü geçilmiştir. 2 / 3 Şubat gecesi yapılan taarruz neticesinde  
600 kişilik Türk kuvveti Süveyş kanalını geçmeyi başarmış, an-
cak 80.000 kişi ile tutulan  İngiliz mevzileri karşı taarruzlarla 600 
kişilik Türk kuvvetini imha etmişlerdir.  Çanakkale Cephesi’nde 
başlayan kara savaşı sebebiyle Ikinci Kanal Harekatı Ağustos 1915 
tarihinde gerçekleşmiştir. Bu savaşta da Türk Kuvvetleri kanalı ele 
geçirememiş ve Gazze mevzilerine çekilmek zorunda kalmıştır. 

Gazze muharebeleri üç muharebeden oluşmaktadır. Birin-
ci ve Ikinci Gazze Muharebelerini Türk tarafı kazanmış 3. Gazze 
Muharebelerini ise İtilaf Devletleri kazanmıştır. 31 Ekim 1917 tar-
ihinde genel taarruza geçen İngiliz Kuvvetleri Türk mevzilerini 
yarmış ve 8 Aralık tarihinde Kudüs düşmüştür. Kudüs’ün düşmesi 
üzerine Yıldırım Orduları Grup Komutanı General Falkenhayn 
görevden alınmış ve yerine Liman Von Sanders Paşa atanmıştır. 
28.000 kişilik Osmanlı Ordusu 100 kilometrelik bir cepheyi savun-
mak zorunda kalmış ve Yafa- Kudüs arasındaki Nablus mevzilerine 
çekilmiştir. Nihayet 19 Eylül 1918 tarihinde üç koldan taarruz eden 
İtilaf Devletleri Nablus Muharebesini kazanmış Osmanlı Ordusu 
bunun üzerine Dera hattına çekilmiştir. Genel çekilme harekatı 
10 Ekim’e kadar devam etmiş. 1 Ekim 1918 tarihinde Şam ve 
25 Ekim’de Halep düşmüştür. Böylece, Suriye Cephesi tamamen 
düşman eline geçmiştir. 

Avrupa Cephesi
Enver Paşa kesin neticeyi muharebenin Avrupa cephelerinde 

alınacağını düşünüyordu. Bu çerçevede, Çanakkale Savaşı’ndan 
zaferle çıkan seçkin birlikler Galiçya, Makedonya ve Romanya 
cephelerine gönderildi. Mayıs 1917 tarihine kadar bu cephelerde 
savaşan Osmanlı askerleri 20.000’e yakın şehit bırakarak tekrardan 
Doğu Cephesi’ne ve Suriye Cephesi’ne gönderildiler. 
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İstiklal Harbi (1919-1923) 
Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları, Osmanlı Ordusu-

nun Birinci Dünya Savaşı’ndan yorgun, hasta, silah ve teçhizattan 
yoksun olarak çıkmasına rağmen, yeni bir milli mücadeleye gir-
me kararı almışlardır. Kurtuluş Savaşı’nın planlanması İstanbul’da 
8 aylık bir fikri hazırlık sonucunda ortaya konulmuş ve 19 Mayıs 
1919 tarihinde Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkması ve ay-
rıca Ali Fuat Cebesoy ve Kazım Karabekir paşaların Anadolu’ya 
geçmesi ile  fiilen başlamıştır.

1919-  1920’li yıllarında Türkiye genelinde kongreler yapılmış, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmış ve yapılan faaliyetlerin 
halka duyurularak halkın desteği sağlanmıştır. 

Özellikle 1920 yılında İngilizler, İstanbul ile Ankara Hükümeti 
arasında fitneler çıkartarak iç isyanların çıkmasına sebep olmuş ve 
bu isyanlar Çerkez Ethem kuvvetleri ile bastırılmaya çalışılmıştır. 
Çerkez Ethem, 15 Mayıs’ta Yunanlıların İzmir’e asker çıkarması i-
le başlayan savaşta 1,5 yıl hem Yunan ordusuyla mücadele vermiş 
hem de isyanları bastırarak düzenli ordunun kurulması için gerekli 
zamanı kazandırmıştır. Ancak, Ankara hükümeti ile arasının açıl-
ması sebebiyle Ocak 1921 başında Çerkez Ethem kuvvetleri tasfiye 
edilmiştir. Bunu fırsat bilen Yunan Ordusu İnönü mevzilerinden 
taarruza geçmiştir.Birinci ve İkinci İnönü muharebelerini Türk Or-
dusu kazanmıştır. Daha sonra çok fazla miktarda silah, teçhizat ve 
asker getiren Yunan Ordusu Kütahya ve Eskişehir muharebelerini 
kazanmıştır. Bu gelişme üzerine Mustafa Kemal Paşa ordusuna Sa-
karya nehrinin doğusuna çekme kararı vermiştir. 

Yunan ordusu Türk ordusunun toparlanmasına fırsat vermeden 
2 / 3 haftalık bir hazırlıkla taarruza geçmiştir. Sakarya Savaşı’nda 
büyük özveriyle savaşan Türk ordusu Yunan ordusunu yenmiştir. 
Türk ordusu bir yıllık hazırlıktan sonra Kocatepe önlerinde taar-
ruza geçmiş ve 9 Eylül 1922 tarihinde Yunan Ordusu’nun büyük 
bölümü imha edilerek Ege sahilleri ve İzmir kurtarılmıştır. 
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Giriş
I. Dünya Savaşı’nı kaybeden Osmanlı Devleti bir ateşkes ve barış ant-

laşması imzalamak için harekete geçmiştir. Bunun için Limni Adası’nın 
Mondros limanında Rauf Bey başkanlığındaki Türk heyeti1 ile İtilaf 
Devletleri’nin Ege Donanma Komutanı Amiral Calthorpe arasında gö-
rüşmeler başlamıştır. İngiliz amiralin doğrudan doğruya görüşmeleri 
başlatması Fransız Hükümetinin protestosuna yol açmıştır. Fransız Ge-
nerali Amet’ten ayrı olarak başlayan ilk görüşmelerden sonra 30 Ekim 
1918’de Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır. Fransa bu oldubitti 
karşısında boyun eğerek 31 Ekim’de ateşkes hükümlerini onaylamıştır.2

Antlaşmanın imzalanmasından sonra Amiral Calthorpe, Rauf Bey’e 
gizli kalmasını istediği bir mektup vermiştir. Bu mektupta Amiral, Ça-
nakkale ve Karadeniz Boğazları istihkâmlarının yalnız İngiliz ve Fransız 
askerleri tarafından işgâlini, İngiliz Hükümetinin kabul ettiğini, işgâl 
kuvvetleri yanında Türk kuvvetlerinin bulunmasını da hükümetine du-
yurduğunu, İstanbul ve İzmir’e Yunan askeri gönderilmemesi hakkındaki 
Türk dileğini bildirdiğini, Osmanlı Hükümeti asayişi koruyabildiği sürece 
İstanbul’un işgâl edilmeyeceğini, Osmanlılar ile İngilizler arasında dostça 
ilişkiler kurulması hususunda büyük bir gayretle çalışacağını ifade etmiş, 
bu mektubun padişah ve sadrazamdan başka kimseye gösterilmemesini 
istemiştir. Ancak bu mektupta yazılı olan İngiliz teminatlarının mütare-
ke dönemiyle asılsız olduğu görülmüştür. Örneğin İstanbul’a gelen İtilaf 
Devletleri donanmasında Rauf Bey’e verilen sözün aksine Yunan gemileri 
de yer almıştır. Böylelikle 30 Ekim 1918 tarihinde mütareke şartları Sadra-
zam Ahmet İzzet Paşa tarafından Osmanlı Ayan ve Mebusan Meclislerinin 
gizli oturumlarında açıklanmış ve yapılan tartışmalardan sonra antlaşma 
kabul edilmiştir. Osmanlı devlet adamlarının diğer yenik devletlerle im-
zalanan anlaşmalardan daha hafif olduklarını düşündükleri bu anlaşmayı 
padişah da ağır bulmakla birlikte kabul edilmesinden yana olmuştur.3

Meydana getirilen mütareke tamamen İngiliz menfaatlerini ve üstünlü-
ğünü sağlayan bir vesika olmuştur. Bu nihayete kadar İngiltere’nin elinde, 
Fransa ve İtalya’ya karşı Osmanlı toprakları üzerinde taviz vermekte silah 
olarak kullanılmıştır.4
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Müzâkereler süresince Rauf Orbay ve arkadaşları, ilk İngiliz önergeleri-
ni hafifletmek için çok uğraşmışlar, bir takım noktalarda ufak başarılar elde 
etmişlerdir. Ancak bir takım belirsiz cümlelere ve bunların alabildiğince 
galiplerce kendi lehlerine yorumlamaları mütareke hükümlerinin galip dev-
letlerin elinde öldürücü bir silâh olmasına vesile olmuştur. İtilâf Devletleri 
bu mütarekeye, dış görünüşünde Osmanlı Devleti’ni ve Türk milletini yok 
edici “kayıtsız şartsız teslim” hissini verecek açık hükümler koymaktan dik-
katle kaçınmışlardır. Buna mukabil, harp içinde aralarında vardıkları gizli 
paylaşma anlaşmalarının tatbik edilebilmesi için de yeteri kadar elastiki ve 
tefsire müsait bir metin düzenlemekte büyük gayret sarf etmişlerdir.6

Mütarekenin imzalanmasından sonra padişah şartları ağır bulmakla bir-
likte, diğer müttefik devletlerin hükümdarları gibi tahtı kaybetmemiştir.7 
Başbakan İzzet Paşa, Türk delegasyonunun gördüğü iyi kabulden dolayı 
Amiral Calhorp’a teşekkür mektubu göndermiştir. İki devlet arasında dost-
luk ilişkilerinin bir daha bozulmamasını temenni etmiştir. Baş delege Albay 
Rauf Bey de, İstanbul gazetecilerine mütareke ile devletin bağımsızlığı ve 
saltanatın hukukunun kurtulduğunu, İstanbul’a tek bir düşmanın dahi çık-
mayacağını söylemiştir. Osmanlı Meclisinde mütarekenin ağır şartları tepki 
ile karşılansa da başbakanın açıklamaları üzerine hükümete mütarekeyi im-
zalama yetkisi vermiştir.8

Bu konu ile ilgili olarak hükümetin vilayetlere, müstakil sancaklara ve 
ordulara yaptığı tamimde bir taraftan mütarekenin nispeten hafif hükümleri 
ihtiva ettiği söylenmiş, diğer taraftan devleti teşkil eden bütün milletlerin 
yani azınlıkların tam bir hak ve hürriyetleri esasına dayanacak bir sulh aktı 
ümidi doğmuştur. 

4 İngilizlerin Fransa ve İtalya’ya danışmadan Türklerle bırakışma görüşmelerine girişmeleri ve sonunda tek 
başlarına Osmanlı yönetimiyle bir bırakışma imzalamalarına içerleyen Fransızlar, bu davranışı protesto ediyorlardı. 
Amiral Calthorpe’la işbirliği yapması için Fransız Amirali Amet’i Mondros’a gönderdikleri halde İngiliz baş 
murahhası, Fransız meslektaşını Bırakışma Müzakerelerine sokmamış, sonunda Fransa ile İtalya İngilizlerin mey-
dana getirdiği oldubitti karşısında boyun eğmek zorunda kalmışlardı. Salahi Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış 
Politika, Cilt: I, Ankara 1971, s.7 ; Şahingöz, a.g.e., s.21.

5 Mütarekenin İngilizce metni geçerli idi. Türkçe metin ile İngilizce metin arasında farklılıklar vardı. Ayrıca 
maddeler içerisinde kullanılan tabirler yorumlanmaya muhtaçtır. Anlaşma metninde yer alan coğrafi terimler 
İngiliz ve Türk taraflarınca farklı algılanmıştır. Örneğin Suriye, Irak, Kilikya, Mezopotamya, Toros tünelleri, 
demiryolları, terhis işlemleri gibi sınırları belli olmayan kasıtlı muğlak yer isimleri ve durumlar vardır. Bu du-
rumu galip devletler daha sonra kendi lehlerinde kullanmışlardır. Kelimelerdeki muğlaklıklar da tefsire muhtaç 
idi. Meselâ mütarekenin 16. maddesindeki Türkçe metinde “Muhafız Kıtaat” denilirken, İngilizce metinde “Gar-
nizon”, 24. madde de, Türkçe metninde “Vilâyât-ı Site” yani altı vilâyet (Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, 
Sivas) denilmişken, İngilizce metinde, “Six Armenian Vilayets” tabiri kullanılmaktadır. Bu durumda hangi birlik 
“garnizon” sayılır, hangisi sayılmaz. Doğu Anadolu’nun hemen tamamı Ermenistan mıdır, değimlidir, belli olmuy-
ordu. Şahingöz, a.g.e., s.21.

6 TİH, Mondros...a.g.e., Cilt: I, s.44 ; Şahingöz, a.g.e., s.21-22.
7 Padişah Vahidettin, Meb’usan ve Ayân Meclisi’nin onayladığı bu mütarekeyi tastik etmiş olmasına rağmen, 

10 Kasım 1918’de arz-ı tazimat için saraya gelen mütarekeye imza koyan delegeleri kabul etmeyerek, yapılan işi 
beğenmediğini anlatmak istemiştir. Ali Fuad Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, Ankara 1984, s.156

8 Fahri Belen, Türk Kurtuluş Savaşı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1983, s.15-16.
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2 Kasım 1918 tarihini ve bizzat Sadrazam İzzet Paşa’nın imzasını ta-
şıyan tamim, muhtelif unsurlara arasında iyi bir ahenk, toprak kardeşliği 
şefkati oluşturmak ve devamını sağlamak noktasında toplanmıştır. Bu tami-
me ek olarak padişahın bir de umumi af ilanı gerçekleşmiştir.9

Mütareke hükümleri hükümet tarafından yapılan telkinin de etkisi 
Wilson Prensiplerinin inanılan amaçları, Türk halkına yeniden düzenleme 
ve çalışma imkanları memleket üzerinde başlangıçta büyük bir ferahlık 
oluşturmuştur. Bu mütareke 1911 yılından beri devam ede gelen savaş du-
rumuna son vermiştir. Basın da, memleketin o sıralarda muhtaç olduğu tek 
şeyin asayiş ve barış olduğu, bununda elbirliği ile gerçekleştirileceğini açık-
lamış, bu da toplum üzerinde olumlu tesirler bırakmıştır. Fakat mütarekenin 
uygulama tarzı bu ferahlık ve ümitleri pek acı bir şekilde silmiştir. Galip 
devletlerin Osmanlı’yı yok etme çabaları açıkça ortaya çıkmıştır. Mütare-
kenin imzalanmasından sonra İstanbul’da Beyoğlu’nda Rumların sevinç 
gösterileri başlamıştır.10

Ahmet İzzet Paşa kabinesi mütarekeyi imzalayarak kendisinden bek-
lenen vazifeyi yerine getirmiştir. Fakat bu sırada Talat, Enver ve Cemal 
Paşaların İstanbul’dan habersizce ayrılmaları bu hükümeti güç durumda 
bırakmıştır. Zaten yarı ittihatçı bir karakterde sayılan Ahmet İzzet Paşa 
hükümeti suçlu görülmüş ve kamuoyunda, basında tasfiyeciler seslerini 
yükseltmeye başlamıştır. Nihayet Sadrazam 9 Kasım’da istifasını vermiş 
ve yeni hükümeti ayandan Tevfik Paşa kurmuştur. Bu hükümet ilk iş olarak 
firar eden ittihatçıların mallarına emlaki haciz kararı almıştır. Arkasın-
dan Ermeni tehciri ile ilgili olarak sorumlu tutulan kişiler Divan-ı Harpte 
yargılanmış ve İttihat ve Terakki Fırkası’nın ileri gelenleri tutuklanmıştır. 
Hükümetin çeşitli konular için komisyonlar kurmaya başlaması ise ciddi 
adımlar olmuştur. 21 Aralıkta Tevfik Paşa ve padişah fikir birliği içinde Me-
busan Meclisinin fesih olunmasını uygun bulmuştur. Bu meclis 12 Ocak 
1920’ye kadar kapalı kalmıştır.11

Tevfik Paşa kabinesi iş başında bulunduğu yıllarda kamuoyu nezdinde 
hayli yıpranmıştır. 15 Şubat 1919’da kabinede bir buhran baş göstermiştir. 
Tevfik Paşa üç defa kabinede değişiklik yapmasına rağmen uzun ömürlü 
olamamış ve 3 Mart 1919’da istifa ederek yerini Damat Ferit Paşa kabine-
sine bırakmıştır.12

9 Tayyib Gökbilgin, Milli Mücadele Başlarken, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1959, s.3. 10 Şahingöz, 
a.g.e., s.29 ; Gökbilgin, a.g.e., s.4.

11 Gökbilgin, a.g.e., s.7-10 vd.
12 Belen, a.g.e., s.39-40.
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13 TİH, Mondros...a.g.e., Cilt: I, s.83-84 ; İngiliz-Irak Ordusu Komutanı General Marshall’ın bu istekleri, 
bir çok bakılardan Mondros Mütarekesi hükümleri hilâfında olduğu aşikar idi. Mütarekenâmenin 7. maddesi, İtilâf 
Devletleri’nin emniyetini tehdit eden olaylar karşısında, bazı sevkülceyş noktalarını işgâl etmelerini ifade etme-
ktedir. Halbuki Musul şehrinde ve çevresinde İngiliz Ordusu’nun emniyetini tehdit edecek hiçbir asayişsizlik ve 
karışıklık olmamıştı. Diğer taraftan bu madde yalnız “Sevkülceyş” noktalarının işgalinden bahsetmektedir. Bütün 
bir vilâyetin ise sevkülceyş noktası sayılamayacağı meydandadır. Şahingöz, a.g.e., s.24

14 Cemal Kemal, “Birinci Dünya Savaşı ve Sonrasında Musul Meselesi”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp 
Tarihi Enstitüsü: Atatürk Yolu Dergisi, Sayı: 40, Kasım 2007, s.657

 İngiliz, Fransız ve İtalyan İşgalleri
Irak Cephesi’ndeki 6. Ordu Komutanı Ali İhsan Paşa’nın 1 Kasım 

1918 sabahı İngiliz Irak Cephesi Komutanı General Marshall’a gön-
derdiği mektubunda, Mondros Mütarekesi’nin imzalandığı 30 Ekim 
1918’de iki taraf kuvvetlerinin bulundukları hatlar arasındaki arazi-
nin tarafsız bölge olduğu özellikle belirtilmiştir. General Marshall, Ali 
İhsan Paşanın gönderdiği mektuba karşılık olarak 2 Kasım 1918’de 
verdiği cevabında: “Mondros Mütarekesi’nin 7.maddesine göre, lü-
zum gördüğü stratejik noktaların işgal hakkına haiz olduğunu, 16. 
maddeye göre de, Irak’ta bulunan Türk birliklerinin teslim olmaları 
gerektiğini” bildirmiştir.513 General Marshall’ın 13 bu mektubundan; 
Musul vilayetini (Musul. Erbil, Süleymaniye ve Kerkük) ve Güney-
doğu Anadolu’nun stratejik noktalarını işgal ederek petrol bölgesini 
kontrol etmek ve Sykes-Picot Antlaşması’nın şartlarını gerçekleştir-
mek istediği anlaşılmaktaydı.14
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Nihayet İngiliz Süvari Tümeni Komutanı General Cassel’e Musul’u işgal 
etmesi ve Irak hududu içinde bulunan bütün garnizonların silah, mühimmat, er-
zak ve teçhizatına el koyması emredilmiştir. İngilizler, gerekli tebligatı yaptıktan 
sonra, Musul şehrini kuşatmak üzere 3 Kasım 1918 ‘de hareket etmiştir. Ge-
neral Cassel; “Irak’ın kuzey hududunun Süleymaniye-Köysancak-Erbil-Akra-
Amadiye-Siirı-Silvan-Ergani-Osmaniye-Siverek hattından geçtiğini, bu hattın 
güneyinde kalan tüm Türk birliklerinin silah ve cephaneleriyle birlikte teslim 
edilmesini” istemiştir. Bu istek, Musul ve Diyarbakır vilayetleriyle Urfa ve Si-
irt sancaklarının da Irak sınırlarına dâhil edilmesi anlamını taşımaktaydı. İngiliz 
birlikleri, Mondros Mütarekesi şartlarına aykırı olarak ve mütareke imzalandığı 
anda bulunulan hattı ihlal ederek, 3 Kasım 1918’de Musul’a girmiştir.15

Musul’un işgalinden sonra hızla her tarafa yayılan işgallerin sonunda, 6 
Kasımda Boğazlar İngilizlere teslim edilmiştir. Bundan sonra 9 Kasım’da İs-
kenderun, 13 Kasım 1918’de İstanbul fiilen işgal edilmiştir. İngilizler Urfa, 
Antep, Maraş, Kars ve Batum’u işgal ederken, İzmit, Eskişehir, Afyon, Sam-
sun ve Merzifon’a da asker göndermiştir. Batum ve Kars’ın işgal edilmesinde-
ki amaç bir Ermenistan Devleti kurmak olmuştur. Bu arada Fransızlar, Trak-
ya’daki demiryollarının önemli noktalarını, Mersin, Dörtyol, Adana ve Afyon 
istasyonlarını işgal etmiştir.16 İtalyanlar, ise Mondros Ateşkes Antlaşmasına 
göre Antalya, Konya, Kuşadası, Fethiye, Bodrum, Muğla ve Marmaris’i ele 
geçirmiştir.17

15 Kemal, a.g.m., s.657-658.
16 Selek, a.g.e., s.188-189 ; TİH, a.g.e., s.70-74 ; Şahingöz, a.g.e., s.25.
17 Gökbilgin, a.g.e., s.23-36 ; Kurat, a.g.e., s.54-63 ; Belen, a.g.e., s.24-28.

Kaynak: Genel Tarih Atlası Dr. Hüseyin Dağtekin
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18 Bayur, Atatürk’ün Hayatı...a.g.e., Cilt: I., s.325 ; Yuluğ Tekin Kurat, “Batılı Kaynakların Işığı Altında 
İzmir’in İşgâli Sorunu (15 Mayıs 1919)”, VII. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, Cilt: II, Ankara 1973, s.843 ; TİH., 
Cilt: II, K.I., s.7-8 ; Şahingöz, a.g.e., s.36-37.

19 Sonyel, a.g.e., s.35-36.
20 Kurat, a.g.m., s.344, 844-845 ; TİH., Cilt: II, K.I, s.17-18 ; Şahingöz, a.g.e., s.39-40.

Yunan İşgalleri

Paris Barış Konferansında Türklere karşı esen olumsuz havadan fay-
dalanmak isteyen Yunan Başbakanı Venizelos daha konferans başlamadan 
faaliyete geçmiş, 30 Aralık 1918’de bir muhtıra ile Yunan isteklerini açık-
lamıştır.18 Yunan Başvekili, Paris Barış Konferansının 3 ve 4 Şubat tarihli 
toplantılarında Anadolu üzerindeki isteklerini tekrarlamıştır. Usta bir poli-
tikacı olan Venizelos, Yunan hak iddialarını Wilson Prensiplerine, özellikle 
12. prensibe ve self-determinasyon (halk oylaması) hakkına dayandırmıştır. 
Öte yandan İtalyanlar bu isteklerin büyük bir kısmının 6 Nisan 1915 tarihli 
Londra ve 17 Nisan 1917 tarihli St. Jean de Maurienne gizli antlaşmaları 
ile kendilerine vaat edilmiş olduğunu iddia etmişlerdir. İngilizler ise, Lond-
ra Antlaşması ile yalnız Antalya’nın İtalya’ya vaat edildiğini, St. Jean de 
Maurienne Antlaşmasının, Rusya’nın değişen tutumu karşısında muteber 
sayılamayacağını ileri sürmüşlerdir. Paris görüşmelerinde İngilizler Batı 
Anadolu’nun İtalyanlar yerine Yunanlılar tarafından işgal edilmesini tercih 
ettiklerini açıkça belirtmiştir.19

Konferans’ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson’un tutumu da 
enteresandır. Yunan başbakanına hayran kalmıştır. Özellikle Venizelos’un 
yaptığı konuşmadan sonra onu hararetle alkışlamıştır. Böylelikle Wilson 
bilerek veya bilmeyerek prensiplerini bir kenara itmiştir. Oysa Amerikan 
diplomatları böyle düşünmüyordu. Özellikle Amerika’nın Atina Elçisi 
Droppers Garret Paris’teki meslektaşlarına gönderdiği 13 Mart 1919 tarihli 
mektupta Venizelos’un amacının İzmir ve yöresini Helen krallığına katmak 
olduğu, fakat bununla da yetinmeyip, Trabzon, Samsun, Adana, İskenderun 
ve özellikle İstanbul’u da almak olduğunu söylemiştir. Garret Yunanlıların 
böylelikle bütün Anadolu’ya sahiplenmek isteyeceklerini, bu tezinde Os-
manlı imparatorluğu için bir çözüm yolu olamayacağını yazmıştır. Ayrıca, 
Konferans’ta Yunan isteklerini incelemekle görevli komisyonda görevli bu-
lunan Amerikan delegesi Mr. Westermann’da Venizelos’un, Wilson pren-
siplerine dayanmak suretiyle, ileri sürdüğü iddiaları dört noktada toplayıp, 
bunları teker teker ele alarak reddetmiştir. Bu dört nokta şunlardır: 1. Rum-
ların çoğunluğu meselesi, 2. İlhakı istenen arazinin coğrafi yapısı, 3. Rum 
halkının Yunanistan’la birleşmeyi istemeleri, 4. Bölgedeki Rumların Yunan 
kanından olduğu iddiası.20
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21 Tansel, a.g.e., Cilt: I, s.162-163 ; Ömer Kürkçüoğlu, Türk-İngiliz İlişkileri 1919-1926, Ankara 1978, s.72 
; Kurat, a.g.m., s.845.

22 Gotthard Jaeschke, “İngiliz Belgelerinin Işığı Altında Yunanlılar’ın İzmir Çıkarması”, Belleten ,Cilt: 
XXXII, Sayı:128, Yıl:1968, s.567-568 ; Tevfik Bıyıkoğlu, Atatürk Anadolu’da 1919-1921, Kent Basımevi, 1981, 
s.19 ; Jaeschke, a.g.e., s.567-568 ; Kürkçüoğlu, a.g.e., s.71 ; Şahingöz, a.g.e., s.41.

23 TİH., C.II, K.I, s.21-22 ; Şahingöz, a.g.e., s.41.
24 Şahingöz, a.g.e., s.42.

İngilizler ise Yunan propagandasının tesiri altındaydılar. Mutaassıp 
koyu bir Türk düşmanı olan Lloyd George Yunanlıları destekliyordu. 
Zaten İngiltere’nin çıkarları Akdeniz’de Yunan çıkarları ile çatışma-
makta idi. Ayrıca İngilizlerin Yunanlılara karşı öteden beri büyük sem-
patileri vardı. İngilizler böylece, daha önce verilmiş taahhütlerin aksine 
İtalya’nın Akdeniz’deki gücünün artmasına karşı idiler. Ve İzmir’in Ro-
ma yerine Atina’dan yönetilmesini istiyorlardı.21 Buna rağmen, bu teze 
karşı olan İngiliz diplomatları da vardı. Onlar bu fikri tehlikeli bulmuş-
tur. Mesela Amiral Calthorpe 3 Nisan 1919’da Helen İmparatorluğu’nun 
Ege Denizi’ni doğu sahiline kadar uzamayacağını ciddi bir şekilde ümit 
ettiğini, zira böyle bir hareketin taraftarlarına saadet ve refah değil tam 
tersini sağlayacağını söylemiştir. Lord Curzon da 18 Nisan 1919 tarihli 
meşhur muhtırasında şöyle diyordu: “Selânik kapılarının beş mil uza-
ğında nizam temin edemeyen Yunanlılara İzmir gibi büyük bir şehir ve 
Aydın gibi bir eyaleti işgal ve idare etmelerine müsaade edilebilir mi?” 
Fakat Lloyd George, İtalya’nın emperyalist isteklerinin peşinden git-
mektense, daha kolay kontrol edebileceğini düşündüğü Yunanistan’ı 
desteklemeyi tercih etmiştir.22

İngiltere’den sonra en kuvvetli bir Akdeniz Devleti olan Fransa da 
İtalya’nın Akdeniz’de daha fazla kudret ve nüfuzla yerleşmesini isteme-
miştir. Nitekim Komisyon’da İngiliz delegesinin kararı hakkında yapılan 
oylamada, Fransa delegesinin cevabı kısaca bir “evet” den ibaret kal-
mıştır. Ayrıca Fransız kamuoyunda Yunanlılara karşı büyük bir sempati 
vardı. Gerçi Fransız gazeteleri içinde Türkiye’yi destekleyenlerde vardı. 
Meşhur Türk dostu Pierre Loti, Claude Farreere ve Madam Gaulis gibi.23

İtalyanlar ise, konferansta Yunan isteklerine karşı en kuvvetli tepkiyi 
göstermiştir. İtalyan delegeleri, Yunan isteklerinin incelenmesinde, Ana-
dolu halkının refah ve saadetlerinin, bütün isteklerinin üstünde tutulma-
sını ve bu halkın medeniyete doğru yöneltilmesi yollarının araştırılma-
sını tavsiye etmekle konuyu ele almıştır. Ondan sonra da, Venizelos’un 
muhtırasında ileri sürülen iddia ve onların dayanaklarım birer birer ele 
alarak, bunları çürütmeye ve hükümsüz bırakmaya çalışmıştır.24
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25 TİH., Cilt: II, K.I, s.44 ; Şahingöz, a.g.e., s.43-44.
26 Nurdoğan Taçalan, Ege’de Kurtuluş Savaşı Başlarken, Milliyet Yayınları, 1971, s.212 ; Kurat, a.g.m., 

s.848 ; Şahingöz, a.g.e., s.44-46.
27 TİH., Cilt: II, K.I, s.47 ; Tansel, a.g.e., s.189 ; Şahingöz, a.g.e., s.47.

İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)

Paris Sulh Konferansı’nda İzmir ve havalisinin Yunanistan’a verilmesi İtal-
yanları hiç memnun etmemiştir. İtalyanlar 28 Mart’ta Antalya’ya asker çıkar-
maya başlamıştır. Arkasından Mayıs 1919 başlarına kadar Konya dâhil olmak 
üzere Kuşadası hizalarına kadar bütün Güneybatı Anadolu’yu işgal etmiştir. Kon-
feranstaki tavrı ve bu son işgal hareketleri İngiltere’nin kuşkusunu bir kat daha 
arttırmıştır. Bu konuda Yunanlılarda aynı derecede endişeli idiler. Onlara göre, 
İzmir’in Yunan kuvvetleri tarafından işgal edilmesine en mühim amil, öteden 
beri burayı işgal etmeye niyetli olan İtalyanları, bir olupbitti ile karşı karşıya bı-
rakmaktı. Onlar Antalya’yı işgal etmiş bulunan İtalyanların şimdide kargaşalıklar 
çıkarmak suretiyle İzmir’e hâkim olmaya kararlı bulunduğu inancında idiler.25Bu 
sebeplerle Lloyd George, Yunan kıtalarının bir an önce İzmir’i işgal etmelerini 
istemiştir. 2 Mayıs 1919’da İngiltere Başbakanı Lloyd George, Fransız Başbakanı 
Clemenceau ve ABD Cumhurbaşkanı Wilson, İzmir’in işgali meselesini görüş-
meye başlamıştır. 12 Mayıs’ta tekrar konferans oturumlarına katılan İtalyanlar 
bir oldubitti ile karşılaşmıştır. Clemenceau, İzmir Hristiyanlarını kurtarmak için 
şehire Yunanlıları çıkarmak kararı aldıklarını, bu harekâta İngiliz ve Fransızlarla 
birlikte de katılmasını istediklerini açıklamıştır. 26

Amiral Calthorpe yapılan toplantılardan sonra alınan kararları İzmir valisine 
ve 17. Kolorduya bir nota ile bildirmiştir. 09.00’da Kolordu Kumandanı Mirliva 
Ali Nadir Paşa ile Vali İzzet Bey’e tebliğ ettiği notasında: “İzmir İstihkâmatı ile 
civarı ve müdafaa tertibatına haiz bulunan arazi Mondros Mütarekenâmesi’nin 7. 
maddesi gereğince bu gün (14 Mayıs) öğleden sonra saat 14.00’de İtilâf Devlet-
leri tarafından işgal edilecektir” diyordu.27

Ali Nadir Paşa hemen harekete geçmiş ve durumu telgrafta, Harbiye Nazırı 
Şakir Paşa’ya bildirerek ne yapması gerektiğini sormuştur. Ali Nadir Paşa ayrı-
ca halk arasında işgâlin geçici olmadığı ve Yunanlıların İzmir’le çevresini ilhak 
edecekleri şeklinde söylentilerin yayıldığını da Harbiye nazırına bildirmiştir. Şa-
kir Paşa’dan gelen cevap şöyleydi: “Bâb-ı Âlî’nin işgal hakkında bilgisi yoktur. 
Amiral’in notasının mütareke gereği sayılıp, karşı gelinmemesi lâzımdır. Halk 
arasındaki söylentilere önem vermeyiniz.” Bununla beraber valinin kendiliğin-
den bazı teşebbüslerde bulunduğu ve bu arada Amiral Calthorpe’a başvurarak hiç 
olmazsa işgalin İngilizler tarafından yapılmasını istediği, 15 Mayıs sabahı saat 
5.30’da da Amiral’e gönderdiği bir yazı ile olayı protesto ettiği anlaşılmaktadır. 
Böylece 15 Mayıs 1919 günü sabahı Yunan kıtaları İzmir rıhtımına çıkmaya baş-
lamıştır. Şehrin yerli Rum ahalisi Efzun taburlarını coşkun gösterilerle karşılamış, 
İzmir metropoliti, sevinç gözyaşları arasında, gelenleri takdis etmiştir.
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28 TİH, C.II, K.I, s.47-48; Tansel, a.g.e., s.190-191; Jaeschke, a.g.e., s.78; Şahingöz, a.g.e., s.47-49 ; Bekir Sıtkı Baykal, 
“İzmir’in Yunanlılar Tarafından İşgali ve Bu Olayın Doğu Anadolu’daki Tepkileri”, Belleten, Cilt: XXXIII, Sayı: 136, s.522; 
Şahingöz, a.g.e., s.50.

29 Tansel, a.g.e., s.201 ; Şahingöz, a.g.e., s.50.
30 Şahingöz, a.g.e., s.57-58.
31 Yunan mezaliminin Avrupa basını ve kamuoyunun dikkati çekmesi üzerine Paris Konferansı Yüksek Konseyi, 21 

Temmuz 1919’da Batı Anadolu’ya mezalimin boyutlarını araştırmak üzere bir heyet göndermeye karar vermiştir. İtilaf Dev-
letlerine mensup dört generalden oluşturulmuştur.Tahkik Heyeti’nin raporu, İzmir’in işgalinden sonra ortaya çıkan tablonun 
sorumluluğunu Yunan Hükümeti’ne ve perde gerisinde İtilaf Devletleri’ne yüklemiştir. Rapor, Yunan işgalinin haksızlığını or-
taya koyan ilk resmi uluslararası belge olmuştur. Selçuk Ural, Batı Anadolu’da Yunan İşgali ve Sonrası, Güneş Vakfı Yayınları, 
Erzurum 2005, s.101vd.; Mustafa Turan, “İstiklal Harbinde “Müttefikler Arası Tahkik Heyeti”, Çalışmaları, Raporu ve Tahki-
kat Neticesi”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü: Atatürk Yolu Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 8, Ankara 1991, s.695-722.

32 Günver Güneş, “İzmir’in İşgali ve Aydın’daki Yankıları”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 9, Şubat 2007, s.29-30.

Bu gelenler, asırların rüyasını gerçekleştiren son hamlenin müjdecisi 
olarak selâmlanmıştır. Bütün davranışlar, işgalin geçici bir süre için değil, 
fakat daimi olduğunu, bir ilhak niteliğini taşıdığını göstermiştir.28

Yunan işgal ve faciası sadece işgal günüyle kalmamış, 16 Mayıs ile 12 
Haziran arasında Urla, Çeşme, Torbalı, Menemen, Manisa, Bayındır, Sel-
çuk, Aydın, Ayvalık, Tire, Kasaba, Ödemiş, Nazilli, Akhisar ve Bergama 
işgal edilmiştir. 17 Haziran’da Menemen’de bir katliam yapılmıştır. Hülâsa, 
ünlü tarihçi Toynbee’nin dediğine göre “15 Mayıs 1919’da yıkıcı bir kuv-
vet Batı Anadolu’ya bir anda volkan dehşetiyle saldırmıştı. Dünya Savaşı-
nın sona erişinden altı ay sonra sivil halk ve silahsız Türk askerleri İzmir 
sokaklarında katliam edilmiştir. İzmir’in köyleri de tahrip edilmiş ve kan 
deryası haline sokulmuştu.”29 Bu işgal ve facia karşı Türk milletinin tepkisi 
de büyük olmuştur. Memleketin her tarafında yapılan protesto ve vitinglerle 
tavırlarını ortaya koymaya çalışmıştır. 

İzmir’in İşgaline Tepkiler
İşgallere karşı Türk halkı tarafından gösterilen ilk direniş ve atılan ilk kur-

şun Fransızlara karşı Hatay Dörtyol’da Mehmet Çavuş ve müfrezesine aittir. 
İkinci direniş Yunanlılara karşı İzmir’in işgalinden sonra Batı Anadolu da 
olmuştur. Hukuk-u Beşer gazetesi başyazarı Hasan Tahsin İzmir’de Yunan-
lılara ilk kurşunu atmıştır. Zaten İzmir’in işgal sabahı “Redd-i İlhak Heyet-i 
Milliyesi” tarafından bütün yurda gönderilen telgraflar bir bomba gibi patla-
mıştır.30 İşgali izleyen günlerde ülke içinde giderek yoğunlaşan protesto hare-
ketlerine girişilmiştir. İstanbul’daki işgal güçleri kumandanlıklarına, Osmanlı 
sarayına ve hükûmetine ülkenin her yanından ve bu arada halkın tepkilerini 
dile getiren -özellikle çeşitli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyetlerince- telgraflar çe-
kilmiştir.31 Bu telgraflarda işgale karşı koymak  için ulusun her yolla kendi-
ni savunacağı dile getirilmiştir. Diğer taraftan işgal Anadolu halkı üzerinde 
bütünleşme ve kenetleşme bakımından olumlu bir etki oluşturmuştur. İşte 
bütün bunlar göz önünde tutulmuş olsa gerektir ki, yabancı basında çeşitli za-
manlarda çıkmış olan yazılarda “Anadolu Direnişi”nin oluşma nedeni olarak 
İzmir’in işgali gösterilmiştir.32
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BATI CEPHESI
Yunanlıların 15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgalinden itibaren Batı 

Anadolu’da hızla yayılması ve işgal bölgelerinde katliamlara girişmeleri üze-
rine, işgali durdurmak, katliâmlara son vermek maksadıyla yer yer mahallî 
cepheler kurulmuştur. Bu cephelerde vatansever, milliyetçi vatandaşlar ve su-
baylar vazife almıştır. 29 Mayıs’ta Denizli Hareket-i Millîyesi, 3 Hazîran’da 
Muğla Müdâfaa-i Vatan Cemiyyeti kurulmuştur. 17. Kolordu Kumandanı 
Bekir Sami Bey, havâlîde Kuvâ-yı Millîyye teşkîli için çalışmaya başla-
mıştır. Aynı günlerde Müdâfaa-i Hukuk ve Redd-i İlhak Cemiyyetleri’nin 
çalışmalarıyla Balıkesir Kongresi’nde (26-30 Temmuz) Yunanlılara karşı 
direnme kararı alınmıştır. Bunun üzerine Burhâniye- İvrindi, Soma-Akhi-
sar-Salihli-Aydın ve Çine havalisinde 23., 57. ve 61. tümenlerle birlikte bir 
Kuvâ-yı Milliye Cephesi teşkil edilmiştir. Fakat içte başlayan ayaklanmaları 
bastırmak için, bu kuvvetlerin büyük bir kısmı ayaklanma bölgesine sevk 
edilmiştir. Garp Cephesi güç durumda kalmıştır. Bu sırada Paris’te toplanan 
İtilâf Devletleri, hazırladıkları barış antlaşması taslağını Osmanlı murahhas 
heyetine tebliğ etmiştir. Sevr’in taslağı olan bu metnin Osmanlılarca kabulü-
nü kolaylaştırmak ve antlaşma hükümlerinin tatbikini sağlamak üzere İngil-
tere desteğinde “Küçük Asya Ordusu” adı verilen Yunan ordusu, daha önce 
kararlaştırılan Milne Hattı’nı geçerek 23 Haziran 1920’de umumi taarruza 
başlamış ve Kuvâ-yı Milliyye’yi kısmen dağıtmıştır. 57. ve 61. tümenleri-
miz geri çekilmek mecburiyetinde kalmıştır. Yunan taarruzunun başlaması 
üzerine Garp Cephesi Kumandanlığına Ali Fuad Paşa, 20. Kolordu Kuman-
danlığına Albay Bekir Sami Bey getirilmiştir. Çerkeş Edhem Bey, Demirci 
Mehmed Efe, Yörük Ali Efe, Sarı Efe cephe boyunca direnişleri devam et-
tirmeğe çalışmıştır. Yunanlıların Marmara kıyılarına kadar ilerlemeleri üze-
rine, Bursa tehlikeye girmiştir. Bekir Sâmî Bey, Bursa’yı savunma tedbirleri 
almış, fakat Yunanlıların 30 Haziran’da Balıkesir’i, 9 Temmuz’da Bursa’yı 
işgallerine mâni olamamıştır. 3 Temmuz’da Nazilli, 26 Ağustos’ta Uşak, Yu-
nanlıların eline geçmiştir (1920).33

Bu arada, Yunan ordusunun bu hızlı ilerleyişi karşısında İstanbul Hü-
kümeti, 10- Ağustos 1920’de Sevr Antlaşması’nı kabul etmiştir. TBMM bu 
antlaşmayı tanımadığı gibi, imzalayanları da vatan haini saydığını duyur-
muştur. Antlaşma hükümleri, Türk milletinin Millî Mücadele’yi yürütme az-
mini daha da kamçılamıştır. Bölgedeki askerî birliklerle, havalideki Kuvâ-yı 
Millîye birlikleri düzenli ordu hâline getirilmiştir. 1921 başlarından itibaren 
de çetin muharebeler başlamıştır.34
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Heyet-i Temsiliye Harbiye Nezaretine 16 Kasım 1919’da milli kuvvet-
lere de dâhil olmak üzere Batı Anadolu’da mevcut kuvvetlerin üç cepheye 
bölünerek sevk ve idare edilmelerini teklif etmiştir. Nihayet, Mart 1920 
başlarında fiile mücadeleye atılmamış gibi görünen ordu birlikleri, Heyet-i 
Temsiliye’nin onayı ile işe el koymuştur. Bunun sonucu Batı Anadolu üç 
cepheye bölünmüştür. İzmir Kuzey Cephesine 61. Tümen Komutanı Albay 
Kazım (Özalp) emrine, İzmir Doğu Cephesi, 23. Tümen Komutanı Albay 
Ömer Lütfü emrine, İzmir Güney Cephesi ise 57. Tümen Komutanı Albay 
Şefik (Aker) emrine verilmiştir. Cephe komutanları Mart 1920’den itibaren 
gayri resmi olarak komuta yetkilerini kullanmaya başlamıştır.35

I. İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921)
İnönü Savaşı’nın Yunanlılar bakımından nedeni, yeni kurulmakta 

olan Düzenli Ordunun etkinliğine fırsat vermemek, o dönemde demir-
yolu ulaşımı açısından son derece önemli konumda bulunan Eskişehir’i 
almak, böylece Sevr Antlaşması’nı uygulatma güç ve kuvvetinde oldu-
ğunu kanıtlayarak İtilaf Devletleri katında Konstantin ve Rallis’in itiba-
rını sağlamak, Venizelos zamanında kendilerine Batılı devletlerce veri-
len “mezuniyeti” yeniden elde etmektir.36

Bunların dışında bu savaşın çıkmasında etkili olan diğer faktörler: 
Yunanlıların Sevr’i kabul ettirmek istemeleri, Türk ordusunun güçlen-
mesinin engellenmek istenmesi, Çerkez Ethem’in ayaklanması ve Yu-
nanlılar ile işbirliği içinde olması, kendilerine işbirliği teklif eden Çerkez 
Ethem’e yardımcı olma isteği, Yunanlıların düzenli ordunun kurulmasını 
önlemek istemesi, Yunanlıların Eskişehir’i aldıktan sonra Ankara’ya ka-
dar gelerek Milli Mücadeleye son vermek istemeleridir.37

Garb Cephesi Kumandanı Ali Fuad Paşa (Cebesoy), 24 Temmuz 
1920’de Yunan ordusuna Gediz Cephesi’nde taarruz etmiş, fakat başarı-
sızlığa uğramıştır. Düzenli ordunun bu ilk hareketinin başarısızlığı Kuvâ-
yı Milliye üzerinde menfi tesirler oluşturmuştur. Bunun üzerine Ali Fuad 
Paşa cephe kumandanlığından alınarak Moskova Büyükelçiliği’ne tayin 
edilmiştir. Daha sonra 9 Kasım 1920’de Garb Cephesi ikiye bölünerek 
Kütahya ve kuzeyine, yine Garb Cephesi Kumandanlığı adıyla, Genel 
Kurmay Başkan Vekili Albay İsmet Bey (İnönü), kuzey kesimine de Al-
bay Refet Bey (Bele) tayin edilmiştir. 
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Bu arada Gediz muharebesinin başarısızlığını orduya yükleyen ve 
Garp Cephesi’nin yeni kumandanı Albay İsmet Bey’le anlaşamayan, daha 
doğrusu onun emrine girmek istemeyen Çerkes Ethem Bey, Demirci Meh-
med Efe, Sarı Efe, Genelkurmayın direktifleri dışında hareketlere giriş-
meye başlamıştır. Bunları yola getirmek için çeşitli tedbirlere başvuruldu 
ise de fayda vermemiştir. Bunun üzerine Garp Cephesi Kumandanı Albay 
İsmet Bey’e Çerkes Ethem’in emrindeki Kuvâ-yı Seyyâre’ye karşı hare-
kete geçmesi emri verilmiştir. Albay İsmet Bey, Çerkes Ethem kuvvetle-
rini tamamen dağıtmıştır. Ethem, Yunanlılara sığınmak zorunda kalmış, 
birliklerinin büyük bir kısmı düzenli orduya katılmıştır.38

Garp Cephesi Kumandanı Albay İsmet Bey’in bir kısım kuvvetleri ile 
birlikte asıl kuvvetlere karşı giriştiği harekâtı fırsat bilerek, bundan yarar-
lanmaya kalkışan Yunanlılar, Bursa ve Uşak’tan yürüyüşe geçirdikleri 2 
tümenlik bir kuvvetle, Afyon ve Eskişehir istikametinde taarruza başla-
mıştır. Bunun üzerine İsmet Bey, 61. Tümen’i Çerkez Ethem kuvvetlerinin 
karşısında bırakarak diğer kuvvetlerini Dumlupınar ve İnönü mevkilerin-
de toplamıştır. Taarruz eden Yunan kuvvetleri, bu cepheye yetiştirmeyi ba-
şardığımız kuvvetlerden 3 misli daha kuvvetlidir. 9 Ocak 1921’de Yunan 
taarruzu başlamıştır. 2 gün süren kanlı savaşlarda Yunan kuvvetleri um-
dukları zafere ulaşamayarak 10-11 Ocak gecesi Bursa istikametinde çekil-
mek zorunda kalmıştır. Garp Cephesi’ndeki düzenli ordu birliklerimizin 
düşmanla bu ilk çatışmasına “I. İnönü Muharebesi” denilmiştir.39

Eskişehir İnönü civarında yapılan I. İnönü Muharebesini Türk ordusu 
kazanmıştır. Bu, Albay İsmet Bey’in komutasındaki düzenli birliklerin ka-
zandığı ilk zaferdir. Zaferle birlikte asker alma ve vergi toplama işlemleri 
hızlanmıştır. Milli birlik ve beraberlik duyguları kuvvetlenmiştir. Düşman 
oyalanarak zaman kazanılmıştır. Düzenli orduya duyulan güven artmış 
ve Milli Mücadele ruhu kuvvetlenmiştir. Kuvâ-yı Milliye sona ermiş ve 
Çerkez Ethem olayı tamamen bitmiştir. Albay İsmet Bey Mirliva (Tuğge-
neralliğe) yükselmiştir.

I. İnönü zaferi uyandırdığı etki ve yankıları dönemin gazeteleri olan 
Öğüd, Açıksöz, Albayrak ve Hâkimiyet-i Milliye’de yer alan haber ve yo-
rumlardan takip etmek mümkündür. Bu gazetelerdeki haberlerden zaferin 
Anadolu’da bayram sevinci oluşturduğu, kutlamaların düzenlenmesine 
yol açtığı ve yardım kampanyalarının başlatılmasını sağladığı gözlenmek-
tedir. 
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Kazanılan askeri başarının “Meydan Muharebesi” şeklinde sunulduğu 
da dikkati çekmektedir. Fakat “I. İnönü Savaşı” geniş cepheli bir savaş ol-
mayıp çeşitli noktalarda yapılan çarpışmalardan ibarettir ve mevzi nitelikli 
bir silahlı vuruşmadır. Bu durum halk üzerinde olumlu ve yüksek moral de-
ğerlerin oluşturulması ile ilgilidir. Anadolu kamuoyunun yanında İstanbul 
basınının Anadolu direnişine karşı olan kesimi de savaşın kazanılmasından 
memnun olmuştur. Fakat savaşı kazanmanın kesin çözümler getirmeyeceği 
noktasından hareketle kalıcı olanın İtilaf Devletleri ile bir an evvel anlaş-
mak ve uzlaşmak olduğu vurgulanmıştır. Böylece başlangıçtan beri Kuva-
yı Milliye’nin izlediği politikaların çok sert biçimde eleştirilmesinin yeni 
bir örneği sergilenmiştir. Bu arada Anadolu basınında birçok yerden gönde-
rilen kutlama telgraflarının yanında, yurt çapında bayram sevinci ölçüsünde 
çoşkulu gösterilerin yapıldığı haberleri yer almıştır.40

I. İnönü savaşının Yunanistan’daki değerlendirmesi ise sonucun başa-
rısızlık olmadığı yönündedir. Yunanistan’da yayınlanan resmi tebliğlerde, 
aslında savaşın keşif taarruzundan ibaret olduğu, Yunanlıların birçok esir 
ve ganimetler elde ederek başarılarıyla eski mevzilerine dönmüş olduğu ya-
zılmaktadır. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı hem Avrupa kamuoyunda 
hem de Türk kamuoyunda ortaklaşa benimsenen husustur.41

II. İnönü Savaşı (23-31 Mart 1921)

Yunan ordusunun Mart 1921 taarruzu, aynı yılın Ocak ayındaki 
harekâtın daha büyük ölçüde tekrarından başka bir şey değildir. 
Yalnız bu defa, taarruza daha çok kuvvet katılmış ve taarruz hedefi 
daha geniş tutulmuştur. Bu muharebenin nedenleri ise: Yunanlıların I. 
İnönü Savaşı’nın intikamını almak istemesi, Londra Konferansı’nda 
barış tekliflerinin kabul edilmemesi, Kral Konstantin’in prestijini kur-
tarmak istemesi, İngilizlerin yeni bir saldırı için Yunanlıları teşviki, 
Türk ordusuna gelişme zamanı bırakmama isteğidir. Yunanlıların 
ayrıca Eskişehir-Afyon-Kütahya bölgelerini ele geçirerek Ankara’ya 
ilerlemek, TBMM’ye Sevr’i kabul ettirmek, Milli Mücadeleyi sona 
erdirmek amaçları da vardır. II. İnönü Muharebesi’nde Türk kuvvetleri, 
Kütahya kuzeyinden geçen bir ara hattı ile Batı ve Güney Cephelerine 
ayrılmıştır. Batı Cephesi’nin komutanı İsmet Paşa, Güney Cephesi’nin 
Komutanı ise Refet Paşa’dır. Kocaeli Bölgesinde de Albay Halit Bey ko-
mutasında Kocaeli Özel Grubu bulunmaktadır. 
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Resmî kaynaklara göre 1 Mart 1921 tarihi itibari ile Türk ordusu: 
3.591 subay ve 69.207 erden oluşmuştur. Ayrıca Türk ordusu: 34.175 tü-
fek, 235 ağır makineli, 55 hafif makineli tüfek, 104 top, 3.500 kılıç ve 4 
uçağa sahiptir.

Türk Genel Kurmay Başkanlığı, Yunan asıl taarruzunun kuzeyden ya-
pılacağını kabul etmiştir. Böyle bir taarruzun kolaylaştırılması için aynı 
zamanda Afyon istikâmetinde de bir Yunan taarruzunun gelişmesi tabiî 
görülmüştür. Buna göre kuzey ve güneyden gelişecek Yunan taarruzunu 
önce İnönü ve Dumlupınar mevzilerinde karşılamak daha sonra belirecek 
olan asıl taarruz cephesine kuvvetin çoğunu toplayarak kesin sonuçlu bir 
taarruza geçilmesi düşünülmüştür. Türk harekât plânı, daha çok ihtiyatı 
elden bırakmayan bir prensibe dayanmıştır.

Yunan ordusu ise iki kolordu ile bağımsız tümen ve alaylardan ku-
rulu idi. 3. Yunan Kolordusu (3., 7., 10. Tümenler ve 1 Süvari Tugayı) 
Bursa’da, 1. Yunan Kolordusu (1., 2., 13. Tümenler) Uşak-Alaşehir böl-
gesinde, 11. Tümen İzmit’te, 1. Tümen Sarayköy’de yer almakta, bunlar-
dan başka 6 bağımsız alayla iki Yunan hava taburu daha bulunmaktaydı.42

Türk Genel Kurmayının edindiği istihbarata göre, Yunan kuvvetleri: 
41.550 tüfek, 720 ağır makineli ve 3.134 hafif makineli tüfek, 3.100 kılıç, 
220 top ve 145.000 insandan oluşmaktaydı. Bununla birlikte Yunan Kü-
çük Asya Ordusu Komutanı Papulas’ın Yunan Harbiye Nezaretine gön-
derdiği raporunda, yeni takviye kuvvetlerinin ve diğer bir takım askerî 
tedbirlerinde alınması istenilmiştir.43

2 ay önce İnönü’de başarısızlığa uğrayan Yunan ordusu, Bursa-
Uşak ve İzmir havalesine çekilmişti. Türk kuvvetleri ise 2 grup halinde 
Dumlupınar’ın doğusunda ve Kocaeli havalisinde bulunuyordu. Türk 
ordusu teşkilatlanmasını henüz tamamlayamamıştı. Yunanlılar 23 Mart 
1921’de ileri harekâta geçmiştir. Cephe kumandanı İsmet Paşa, muha-
rebeyi İnönü’de kabul edecek şekilde kuvvetlerini toplamıştır. Yunan 
kuvvetleri 26 Mart akşamından 30 Mart gününe kadar 4 gün süre ile dur-
madan saldırmıştır. Türk kuvvetleri, kendisinden üstün olan, Yunan kuv-
vetlerinin taarruz gücünü kırmış, 31 Mart günü Türk ordusu karşı taarruza 
geçerek Yunanlıları eski mevzilerine çekmiştir. Kuvvetlerimiz düşmanı 
Afyon’a kadar takip etmiştir. Bu suretle İkinci İnönü Muharebesi de za-
ferle neticelenmiştir.44
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II. İnönü Muharebesi ile halkın TBMM’ye güveni artmıştır. İşgal güç-
lerinin Yunanlılara olan güveni endişeye dönüşmüştür. Afyon Yunan işga-
linden kurtarılmıştır. İngilizler barış şartlarını yumuşatmaya çalışmıştır. 
Bu sebeple Malta’da bulunan esirlerin bir kısmı (40 kişi) serbest bırakıl-
mıştır. İstanbul’daki İtilaf Devletlerinin yüksek komiserleri, Yunanistan 
ile TBMM arasındaki savaşta taraf tutmadıklarını açıklamıştır. 

İsmet Bey’in rütbesi Tuğgeneralliğe, Genelkurmay Vekili Fevzi 
Paşa’da Orgeneralliğe yükseltilmiştir. Fransızlar Franklin Boullion’u 
Ankara’ya göndererek TBMM ile antlaşma zemini aramıştır. 
Zonguldak’tan çekilen Fransızların barış önerisi çok ağır şartlar taşıdı-
ğı gerekçesi ile reddedilmiştir. Bu başarıdan sonra İtalyanlar, 5 Temmuz 
1921’den itibaren Anadolu’yu terk etmeye başlamıştır. 

Zaferden sonra Mustafa Kemal Paşa İsmet Paşa’ya çektiği telgrafta: 
“Siz orada yalnız düşmanı yenmekle kalmadınız, ülkenin makûs talihini 
de değiştirdiniz” demiştir. Ayrıca Şehzade Ömer Faruk Efendi Milli Mü-
cadeleye katılmak için Anadolu’ya geçmiştir.45

II. Muharebesinden sonra, İngiltere hâriç, İtilâf devletleri, Yunan 
ordusunun kuvvetinden kuşku duymaya başlamıştır. İtalya, 5 Temmuz 
1921’de Anadolu’daki kuvvetle- rini geri çekmeğe başlamış ve böylece 
İtalya’nın askerî tarafsızlığı sağlanmıştır. 

Yunanlılar, bu mağlûbiyetin intikamını almak ve kudretlerini göster-
mek üzere, 4 aylık hazırlıktan sonra yeni bir taarruza karar vermiştir. Yu-
nanistan Kralı Konstantin, taarruzdan önce yaptığı basın toplantısında ga-
zetecilere Ankara’da mülakat için randevu vermiştir! Hepsini Ankara’da 
yapılacak merasime davet etmiştir! Ham hayâli içinde yaşadığı bu mera-
simde takacağı bütün nişanlarını da yanına almıştır! İlân ettikleri umumi 
seferberlikle kuvvetlerini 11 tümene çıkarmıştır. Bu esnada millî ordu, 
bütün gayretlere rağmen seferberliğini ve teşkilatlanmasını tamamlaya-
mamıştır.46

İnönü savaşlarından sonra güneydeki Yunan güçlerini yok etmek için 
Aslıhanlar ve Dumlupınar mevziinde taarruza geçen Türk Ordusu bunda 
başarılı olamamıştır. Henüz saldırı gücünün oluşmadığı görülen ordu da 
komutan olan Albay Refet Bey görevden alınmış ve Batı Cephesi tama-
men İsmet Paşa’nın emrine verilmiştir.47

45 Selek, a.g.e., s.564-572.
46 Şahingöz, a.g.m., s.2392.
47 Belen, a.g.e., s.316-318.
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48 Kazım Özalp, Milli Mücadele 1919-1922, TTK, Ankara 1988-9, s.186.
49 İbrahim Artuç, Yeniden Doğuş (Türk Kurtuluş Savaşı), Kastaş Yayınevi, İstanbul 2001, s.245.

KÜTAHYA-ESKİŞEHİR MUHAREBELERİ 

Savaştan önceki durum

1919 Mayısında İzmir ve çevresini bir yıllık durağan bir devreden 
sonra 1920 yazında tüm Ege’yi ve Türk Trakya’sını zahmetsizce ele 
geçiren Yunan ordusu artık zorlanmaktaydı. İnönü Muharebelerinde 
aldığı iki yenilgi Atina’da şok etkisi oluşturmuştu. Durum da giderek 
Türklerin lehine dönmekteydi. Birinci İnönü’den önce Demirci Meh-
met Efe, bu savaşlardan sonra da Çerkez Ethem’in ortadan kaldırılma-
sıyla Türk ordusu kendi içinde birliği sağlamıştı. 

Papoulas’a göre Türkler umulmadık bir gelişme göstererek düzen-
siz birliklerden toplu tüfekli bir ordu kurmuşlardı. Türklerin bu başarı-
ları milli maneviyatın yükselmesini sağlamış içte olduğu gibi dış poli-
tikada da olumlu gelişmeler başlamıştı. Doğuda işler düzelmiş, Rusya 
ile yakın ilişkiler kurulmuştu. Zonguldak’taki Fransız kuvvetleri, Ha-
ziran ayı sonunda buradan çekildi. Temmuz başlarında da İtalyanlar 
Antalya’yı boşalttılar. Artık Avrupalılar fırsat düştükçe Türkler lehine 
konuşmaya başlamıştı.48

Yunanistan’da ise Kral Aleksandır’ın ölümünden sonra yapılan se-
çimde Venizelos kaybedince iş tersine dönmüş yeni kral ve hükümet 
zamanındaki komutan General Papoulas’ın ordusu Türklere İnönü’de 
iki defa yenilmişti. Muhalefete göre Paris’teki Venizelos tekrar iktida-
rı eline almalıydı.

Dış politikada da Yunanistan’ın durumu pek parlak değildi. 
Venizelos’un uzaklaştırılmasına İngiltere ve Fransa hoş bakmamış 
Yunanistan’ı yalnız bırakmış gibi bir tavra bürünmüşlerdi. Ancak 
İngiltere, her şeye rağmen Yunanistan’ı destekliyor, onlar vasıtasıy-
la Milli Mücadeleyi ezip Sevr’i uygulamaya koymaya çalışıyorlar-
dı. İtalyanlar ise başından beri Yunanistan’a karşıydı. Tüm bunlara 
rağmen Yunanlılar İnönü’deki Türklerin başarılarını küçümsüyor ve 
önemli bir netice doğurmadığını düşünüyorlardı. Anadolu ile ilgili 
Megali İdealarından hala vazgeçememişlerdi.49



70 71

51 Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, C.2, Bilgi Yayınevi, Ankara 1991, s. 249,
52 Tansel, a.g.e., s.97. 
53 Tansel, a.g.e., s.99.
54 Artuç, a.g.e., s.254.

Yunan Kralı Anadolu’da
Yunanistan, umumi bir hücum ile Türk kuvvetlerini yenebileceğini ve hatta yok 

edebileceğini düşünüyordu. Bu amaçla faaliyetlere de başlamışlardı. Kral Konstan-
tin 11 Haziran 1921’de iki destroyerin eşlik ettiği Lemnos zırhlısı ile yanında baş-
bakan Gounarus, savunma bakanı Theotokis, yeğeni Pens Andreas, Genelkurmay 
Başkanı Durmanis ve heyetiyle birlikte İzmir’e yola çıktı.50 13 Haziranda İzmir’e 
çıkan kral, büyük sevinç gösterileri ile karşılandı.51 İzmir’de adeta bir haçlı kuman-
danı gibi muamele görüyordu. Askerler ve Yerli Rumlar “Bizans’a, Ankara’ya” 
diye bağırıyorlardı. İzmir, tıpkı 15 Mayıs 1919’u andırıyordu. Tek farklılık Zito 
(yaşa) Venizelos yerine Zito Constantine haykırışlarıydı.52 Şimdi dünya yeni bir 
savaşa gebe olan Anadolu’ya bakışlarını çevirmişti. Dünyanın huzura ihti-
yacı olduğu bu dönemde savaş engellenmeliydi. Özellikle Fransa ve İtalya 
Hükümetleri’nin gayretleriyle (gönülsüz de olsa Llyod George’nin savaşı 
istiyor duruma düşmemek için) İngiltere, Fransa ve İtalya; Yunanistan’a bir 
nota vererek savaşın fayda sağlamayacağını, bundan vazgeçilmesi gerekti-
ğini, aksi halde doğacak sonuçlarda yalnız Yunanistan’ın sorumlu olacağını 
belirtiyorlardı.

Yunan yönetimi, İngiltere’nin de katıldığı böyle sert bir müdahaleyi bek-
lemiyordu. Ama kararları kesindi, Sevr’i uygulatmak, yerine getirmek için 
böyle bir müdahaleye ihtiyaç duyulduğunu belirtiyordu. Kısaca Yunanistan 
onlar karşı çıksa da tamamen kendi gücüne dayanarak yüzde yüz kazana-
cağına inandığı zaferden vazgeçmeyecekti. 1829’da bağımsızlığına kavuşan, 
90 yıllık sürede tamamı Osmanlı Devleti’nden olmak üzere topraklarını üç 
misli büyüten Yunanistan, bir daha böyle fırsatın ele geçmeyeceğini biliyor 
ve bunu kaçırmak istemiyordu.53

Savaştan önce Anadolu
Ankara hükümeti bu sıralarda büyük zorluklar içerisindeydi. Kuvay-ı 

Milliye ile düzenli ordu birbirine girmişti. Yunan ordusu ile 3 ay ara ile I 
ve II. İnönü savaşları yapılmıştı. Yorgunluk ve bıkkınlık had safhaya ulaş-
mıştı. Ancak Yunan seferberliği ve başbakan ile Kral’ın Anadolu’ya gelişi, 
Yunan harekâtının çok büyük çapta ve kesin sonuç alınacak şekilde ya-
pılacağının kanıtını taşıyordu.54Türkler Mondros Mütarekesi ve Sevr Ant-
laşmalarının hükümleriyle dış dünyadan kopmuş, Anadolu’nun ortasında 
sıkışıp kalmıştı. İnönü’de, Dumlupınar’ın düşmana kaptırılması sonucu 
Albay Refet Ankara’ya alındı. 
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Yunan cephelerinden Batı ve Güney cepheleri birleştirilerek Batı Cep-
hesi komutanlığı adı altında İsmet Paşa emrine verildi (3 Mayıs 1921). 
Bu görev değişikliği ve Refet Paşa için Mustafa Kemal sonraları şöyle 
diyecekti:

“Fevzi ve İsmet Paşaları alarak Rafet’in yanına gittim. Duru-
mu yakından inceledim. Hemen şöyle bir çözüm yolu düşündüm. İs-
met Paşa artık genelkurmay başkanlığından istifa ederek tamamen 
genişletilmiş olan batı cephesi komutanlığı ile meşgul olacak, milli 
savuma bakanı bulunan Fevzi Paşa vekil olarak yürütmekte olduğu 
genelkurmay başkanlığını asil olarak üzerine alacak, ondan boşa-
lacak olan milli savunma bakanlığı görevini Refet yapacak. Refet, 
esas itibarıyla yine askeri bir görev almak taraflısı idi. Bu sebepten, 
benim hal şeklimi beğenmesi. Diyordu ki, milli savunma bakanı bu-
lunan Fevzi Paşa’nın makamından ayrılmasına sebep yoktur. İsmet 
Paşa’nın genelkurmay başkanlığından istifasını zorunlu görüyor 
ve bana da bu aralık bir görev vermeyi düşünüyorsanız, hal şek-
linin ona göre düzenlenmesi mümkündür. Ben birden bire Refet 
Bey’in sözlerindeki maksadı her nasılsa intikal edemedim. Çünkü 
biraz sonra anlar gibi olduğum düşünce hiç hatırıma gelmemişti. 
Duraksadığım noktayı aydınlatmak için kendisine sordum, dedim 
ki: Yani siz mi genelkurmay başkanı olmak istiyorsunuz? Gerçi 
açık bir cevap vermedi, ama ben maksadın tamamen bundan ibaret 
olduğunu kabul ettim. Bunun üzerine şu düşüncemi ileri sürdüm: 
Genelkurmay başkanlığını bizim teşkilatımıza göre, bugün fiilen 
başkomutanlık makamıdır. Siz henüz Türk ordusuna başkomutan 
olacak niteliği göstermiş değilsiniz. Bunu şimdilik hatırınızdan 
çıkarınız. Refet Bey karşılık olarak dedi ki: Öyleyse ben de milli 
savunma bakanlığını kabul etmem. O sizin bileceğiniz iştir, dedim 
bıraktım. Gerçekten kabul etmedi ve aldığı izin üzerine Kastamonu 
dolaylarında Ecevit’te bir süre dinlenmeye çekildi.”

İtalya’dan silah almak için görüşmeler yapılıyordu ancak bununda savaşın 
başına yetişmesi olanaksızdı. Yunan seferberliği bilindiği halde koşullar uy-
gun olmadığından seferberlik ilan edilememişti. Asker bulunsa bile bu kadar 
insana silah cephane ekmek nereden sağlanacaktı? İstanbul’daki gizli örgütler 
depolardan ne kaçırabilirse ve Sovyetlerden ne alınabilirse hepsi buraya inti-
kal ettiriliyordu. Bunlara rağmen Yunan taarruzundan önce iki piyade tümeni 
daha kuruldu ve İsmet Paşa ordusu 2500’ü subay 55000 erle takviye edildi. 
Bununla beraber Türk ordusunun komuta heyeti Balkan, I. Dünya ve İnönü 
savaşlarında savaşmış deneyimli askerlerdi.
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Türk 

Asker         

125.520 

Ağõr Makineli TŸfek 

437 

TŸfek 

60.103 

Top 

165 

Hafif Makineli tŸfek 

256 

Kõlõç(SŸvari) 

4.227 

 

Yunan 

Asker 

136.147 

Ağõr Makineli TŸfek 

852 

TŸfek 

66.300 

Top 

460 

Hafi Makineli TŸfek 

3.100 

Kõlõç (SŸvari) 

3.106 

 
Asker sayısı aynı gözükse de bu yanıltıcıdır. Çünkü Türk erlerinin 

eğitimi zayıftır, teçhizatı, silahı eksiktir, kağnıya dayalı olduğu hareket ka-
biliyeti yoktur ve cephanesi çok azdır, silahları eksiktir.57

10 Temmuz’da harekete başlayan Yunanlılar, İsmet Paşa’nın dikkati-
ni buraya çekmek için bu bölgede iki gün önce (8 Temmuzda) harekete 
geçmiştir. Uşak grubu daha yakın mesafede olduğu için Türklerle daha 
çabuk temasa geçti ve 12-13 Temmuz Taarruzları sonucu Yunan I. Kolor-
dusu 13 Temmuz akşamı Afyonu ele geçirdi. Burada kuzeye harekete de-
vam etti. Artık Yunan planı aydınlanıyordu. Bunu İsmet Paşa, 14 Temmuz 
akşamı Ankara’ya gönderdiği raporda dile getiriyordu.

16 Temmuz’da Türklerin Batı cephesinin güney kanadı yarılmıştı. Tür-
kler daha fazla kayıp vermemek için kendilerini Eskişehir- Seyitgazi hattına 
atmaya çalışıyor kuşatmadan kurtulmaya çalışıyordu.58

55 Özalp, a.g.e., s.184. 
56 Artuç, a.g.e., s.259. 
57 Tansel, a.g.e., s.100. 
58 Turan, a.g.e., s.250.

Savaşın Başlaması
10 Temmuz 1921 tarihinde Kral Konstantin cepheye giderek Yunan or-

dusuna savaş emri verdi.55 Yunanlılar İnönü yenilgilerinden derslerini almışa 
benziyorlardı. Bu sefer ellerindeki bütün kuvvetleri savaşa sokacaklardı. 
Ayrıca sınırlı hedef ele geçirmek gibi bir maksatla yola çıkılmayacak, Türk 
kuvvetlerinin imhasını sağlayacak kesin sonuçlu bir harekâta girişilecekti. 
Türkler asıl taarruzu Bursa’dan beklerken onlar uşak doğrultusundan taar-
ruza geçeceklerdi. Türk Yunan kuvvetlerinin askeri kuvvetleri ise şöyleydi.56
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59 Turan, a.g.e., s.250.
60  Artuç, a.g.e., s.260.
61 Taylan Sorgun, İmparatorluktan Cumhuriyete, Kamer Yayınevi, İstanbul 1998, s.290. 
62 Kars, a.g.e., s.96.
63 M. Orhan Bayrak, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk, Kastaş Yayınevi, İstanbul 1990, s.60.

Mustafa Kemal Paşa 17 Temmuz sabahı 05.00’da Eskişehir’de durumu 
yakından görmek için geldi. Durum tahmin ettiğinden daha fazla kötüy-
dü. Aynı gün 1 hafta süren Kütahya savaşları da kaybedilmiş ve Kütahya 
Yunanistan’ın eline geçmiştir.59 Bu koşullar altında Eskişehir-Seyitgazi’de 
beklemek de tehlikeliydi. Mustafa Kemal çekilme emrini verdi.60

“Orduyu Eskişehir kuzey ve güneyinde topladıktan sonra, düşman or-
dusuyla araya büyük mesafe koymak lazımdır ki, ordunun düzenlenmesi 
ve takviyesi mümkün olabilsin. Bunun için Sakarya nehri doğusuna kadar 
çekilebilirsiniz. Bu tarzı hareketlerimizin en büyük mahzuru, Eskişehir gibi 
mevkilerimizi ve geniş bir araziyi düşmana terk etmekten dolayı kamuoyun-
da doğacak manevi sarsıntıdır. Fakat az zamanda elde edeceğimiz başarılı 
sonuçla bu mahzur kendiliğinden giderilmiş olacaktır. Askerliğin gereğini 
tereddüt etmeksizin uygulayalı, diğer mahzurlara mukavemet ederiz.”

19 Temmuzda ise Yunan birlikleri Eskişehir’e girdi. 20 Temmuzda Türk 
kuvvetleri Eskişehir’in doğusuna çekilmişlerdi.61 21 Temmuzda. Tümen-
le Türkler bir taarruza girişti ise de Yunan kuvvetleri ilk şaşkınlığı attıktan 
sonra karşı taarruzla Türk kuvvetlerini geriye attı. Yunanlılar artık zafer 
kazandıklarına inanıyorlardı. 21 Temmuz akşamı General Papoulas, Uşak’ta 
bulunan savunma bakanına gönderdiği raporda bu zaferi müjdelemekteydi.

“Büyük Eskişehir meydan muharebesi, kahraman kıtalarımız için kesin 
ve önemli bir zaferle son buldu. Kaçmakta olan düşmanın takibi, dün bütün 
Eskişehir’in 4 kilometre doğusuna kadar devam ettirildi. Esir edilmiş büyük 
rütbedeki subaylar üzerinde ele geçirilmiş emirlerden anlaşıldığına göre, 
düşman bütün kuvvetlerini toplayarak Eskişehir’i tekrar almak niyetiyle 
taarruz etmiş ve böylece kıtalarımıza bu önemli zaferi elde etme fırsatını 
vermiştir. Kalan düşman kuvvetleri, gece yürüyüşleriyle Sivrihisar ve kuzeyine 
kaçmaktadır. Şimdiye kadar 40 top, makineli tüfekler, birçok esir ve bir miktar 
tüfek ve cephane birliklerimiz tarafından elde edildiği raporla bildirilmiştir. 
Fakat, düşmanın acele takibi dolayısıyla elde edilen ganimetin gerçek miktarı 
henüz öğrenilememiştir.” 

Gelişmeleri Ankara’da büyük bir heyecan uyandırdı. Ankara’nın 
boşaltılarak başkentin Kayseri’ye taşınması için hazırlıklara başlandı.62 
Yunanistan’ın Türk kuvvetlerini takipten vazgeçmeleri Türk ordusuna düzen-
li geri çekilme imkânı vermiş ve 23 Temmuz günü ordu Sakarya Nehri’nin 
doğusuna ulaşmıştı.63
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Türklerin cephe gerisindeki kayıpları ise hem daha çok hemde telafi edil-
mesi mümkün olmayan kayıplardı.66 Çünkü Yunanlılar, her zamanki gibi bu 
defa da Türk köylerini yakarak, halkını süngüleyerek, kocalarının önünde 
Türk kadınlarını kirleterek, kocalarından ayırdıkları kadınları üç gün üç gece 
kendi askerleri ile baş başa bırakarak, 60 yaşındaki kadınlara bile tecavüz ede-
rek, kütle halinde insanları kurşuna dizerek, yaralı esir askerlerin karınlarını 
deşerek sağlamlarını da birbirlerine bağladıktan sonra ateşleyerek ve geri ka-
lan halkı da açlık ve sefalete terk ederek ilerliyorlardı.

Silah kayıpları 18 top, 55 makineli tüfek ve hayli hafif tüfekti. Demiryolu 
merkezleri olan Eskişehir, Kütahya ve Afyon kaybedildi. Ermenilere karşı ve 
İnönü’deki zaferlerle elde edilen ümitler solmuştu. Yunanlıların kayıpları ise 
dörtte biri ölü olmak üzere beş bin dolayında idi.67

Yunanlılar zaferlerini abartarak ilan ettiler. Türklerin, önlerinden kaç-
tıklarını duyurdular. Artık Yunanlılar Sevr’i beğenmiyor, elde ettiklerini az 
buluyorlardı. Onlara göre İstanbul’da onlara verilmeliydi. Yunan başbakanı 
Gounaris 20 Temmuz’da Daly Telegraph Gazetesi muhabirine bu arzuyu şu 
şekilde ortaya koyuyordu: “Barışa giden yol İstanbul sorununun çözülmesin-
den geçer”. Onlara göre artık Ankara yolu açılmıştır.

Yunanlılara göre zaferle sonuçlanmış harekâtın ancak birinci safhası bit-
miştir. İkinci kısmı ise Ankara doğrultusunda ilerleyerek kalan Türk ordusu-
nun imhası ve Ankara’nın ele geçirilmesidir.68 Bu karar Yunan meclisinde oy 
birliği ile kararlaştırılmıştı. 

64 jaeschke, a.g.e., s.132.
65 Mustafa Barut, TC Tarihi, Alkım Yayınevi, İstanbul 1999, s.149.
66 Barut, a.g.e., s.149.
67 Ayten Sezer, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Siyasal Kitabevi, Ankara 2003, s.164.
68 Mesut Çapa, Rahmi Çiçek; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Serander Yayınları, Trabzon 2001, s.248-249.

Türk ordusunun bu savaştaki kayõplarõ şšyleydi: 

 Şehit Yaralõ Esir 

Subay    121    267  54 

Er 1.522 4.714 320 

Toplam 1.643 4.981 374 

 

Savaşın Sonuçları
Görünüşe göre Türk Batı ordusu ağır bir yenilgiye uğramıştı. Büyük 

bir emekle kurulan düzenli ordu birlikleri ağır bir darbe almıştı.64 Mütte-
fiklerden yardım almayan Yunanistan, Ankara yolunu açmış ve Sevr’i silah 
zoruyla kabul ettirecek bir durumu oluşturmuştur.65



74 75
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Yunanlılar Ankara’nın ele geçmesiyle yeniden iç isyanların çıkacağına 
inanıyorlar ve Türklerin Ankara’dan atılmasıyla demiryolu bağlantısının da 
kesileceğinden çok zor durumda kalacaklarına inanıyorlardı. 

Artık Ankara’ya yürüme planı sır olmaktan çıkmıştı. Yunanistan’da gözle 
görülür kaynama başlamıştı. Anadolu’ya gelecek gemilerde yükleme telaşı 
vardı. Cepheye yakın olduğu için ana üs Bursa’ya taşınmıştı.69

Bu mağlubiyetten sonra Afyon, Eskişehir, Kütahya, Bilecik işgal edilmiş-
tir. Anadolu’dan çekilmeye başlayan İtalya çekilmeyi durdurmuştur. TBMM 
ile barış görüşmeleri yapan Fransa bekleme siyasetine geçmiştir. Türk Ordu-
su Sakarya nehrinin doğusuna çekilmiştir. Bunda Mustafa Kemal’in amacı 
ordunun yok olmasını engellemek ve düşman ile Türk Ordusu arasında bir 
mesafe oluşturma ve zaman kazanmaktır. Bu durum Mustafa Kemal Paşa’nın 
şahsına çok sert muhalefet yapılmasına neden olmuştur. Mustafa Kemal, 
savaşlar sırasında ordunun başında bulunmadığı, Ankara’da kaldığı, askeri 
işler ile ilgilenmediği noktalarında eleştirilmiştir. Bu arada yeniden Kuvâ-yı 
Milliyeye dönülmesi ve Milli Mücadele merkezinin Ankara’dan Kayseri’ye 
taşınması tartışılmıştır.70

Başkomutanlık Kanunu
10 Temmuzda Yunan harekâtının başlamasından sonra Ankara da du-

rumun pekiyi olmadığını biliyordu. Ankara’ya ilk resmi açıklama ordunun 
Sakarya doğusuna çekildiği 23 Temmuz’da yapıldı ve zaten gergin olan 
sinirler koptu, ortalık karıştı.71 O sırada mecliste Adana milletvekili olan 
Damar Arıkoğlu bu heyecanı şöyle anlatacaktı:

“Böyle tatsız bir günde Hükümet ve aynı zamanda Genel-
kurmay Başkanı Fevzi (Çakmak) Paşa meclisten, hükümet adına 
gizli bir oturum yapılmasını istedi. Derhal gizli oturuma geçildi. 
Kürsüye çıkan Fevzi Paşa’nın rengi uçmuş, traş olmamış, kim bi-
lir kaç gündür uykusuzluktan gözlerinin etrafı halka halka, elbi-
sesi toz toprak, perişan kıyafetle söze başladı. Millet vekillerinin 
hiç birisinde ses yok, dikkatle onun ağzından çıkacak kelimeleri 
sabırsızlıkla bekliyorlardı. Fevzi Paşa dedi ki: Arkadaşlar, tarihi 
günler yaşıyoruz. Yunanlıların çok üstün kuvvetlerle yaptıkları 
taarruza karşı, asker ve subaylarımız insan üstü bir gayretle, kah-
ramanca çarpıştılar. Harp çok kanlı oldu, ağır kayıplara uğradık. 
Biz şehir veya bölge harbi yapmıyoruz. 
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Hedefimiz sonucu belirleyen zaferdir. Ordumuz stratejik ba-
kımdan uygun ve güvenli yerde savaşa devam edecektir. Askeri 
bakımdan en uygun ve güvenli olan yerde harp edeceğiz. Hükü-
metimiz adına Ankara’yı bir hafta zarfında boşaltmaya, başkenti 
Kayseri’ye taşımaya karar verdik. Şimdiden hazırlığa başlamanı-
zı rica ederim.

Hükümet adına hükümet başkanının bu beyanatı Mecliste top gibi pat-
ladı. Zaten sinirler iyice gergin. Kürsüye çıkan çıkana. Herkes içindekileri 
döküyordu...

Mecliste iki eğilim belirmiş bulunuyordu: Ankara’yı harpsiz terk etme-
mek ve orduyu bu hale getiren kumandanları cezalandırmak. Orduyu ne 
ile besleyeceğiz diye bağıranlar vardı.. Fevzi Paşa bütün hatiplerin konuş-
malarını dinledikten sonra kürsüye geldi. Bu şiddetli taleplere nasıl cevap 
vereceğini merakla bekliyorduk. Dedi ki: 

Memleket müdafaasında tamamen sizinle aynı fikirdeyim. Strate-
jik kumanda hatasına gelince, Genelkurmay başkanı olarak bundan 
bizzat ben mesulüm. Hiçbir kumandan bunun için mesul tutulamaz. 
Vereceğiniz cezayı şahsen şimdiden kabul ettiğimi arz ederim.

Hâlbuki meclise akseden malumatta Fevzi Paşa’nın hiçbir kusuru yok-
tu. Fevzi Paşa’nın böyle açık, mert ve samimi konuşması üzerine meclis 
üzerinde büyük bir yumuşama havası yarattı. Bu hususta hiç kimse söz kür-
süye çıkmadı...”72

Ancak meclis durulmadı. Özellikle altı ay önce Mustafa Kemal’in ön 
ayak olmasıyla düzenlenen yasa yüzünden Sultan ve Hilafet taraftarları ve 
bazı ittihatçı milletvekilleri boy hedefi olarak Mustafa Kemal’i seçmişlerdi. 
Sabahattin Selek’in ifadesine göre “sağduyu hakim olmadığı takdirde bu 
kriz iki şekilde sonuçlanabilirdi. Ya Mustafa Kemal Paşa’yı harcayacaklar-
dı veya o zor kullanarak meclisi dağıtmak mecburiyetinde kalacaktı.” Şim-
di gözler Mustafa Kemal’e çevrilmişti. Milletvekillerinin kimi iyi kimi kötü 
niyetle çözümü ondan bekliyorlardı.73 Meclisin içinde bulunduğu durumu 
Mustafa Kemal Nutuk’da şöyle anlatacaktı.

“Nihayet Mersin Mebusu Selahattin Bey kürsüden benim is-
mimi telaffuz ederek ordunun başına geçsin, dedi. Bu teklife işti-
rak edenler çoğaldı. Buna karşı olanlar da vardı. Bir defa benim 
fiilen ordunun başına geçmem teklifinde bulunanların fikir ve 
maksatlarını ikiye ayırmak mümkündür. 

72 Artuç, a.g.e., s.267. 
73 Özalp, a.g.e., s.189.
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 Benim ve benimle beraber birçoklarının o zaman anladığımı-
za göre, bir kısım zevat, artık ordunun tamamen mağlup olduğuna 
ve vaziyetin iadesine imkân kalmadığına, bu sebeple davanın, ta-
kip ettiğimiz milli davanın kaybolduğuna inanmışlardı. Bu yüzden 
duydukları hiddet ve şiddeti benim üzerimde teskin etmek istiyor-
lardı. İstiyorlardı ki, kendi tasavvurlarına göre, hezimete uğramış 
ve hezimete devam edecek ordunun başında benim de şahsiyeti 
hezimete uğrasın. Diğer bir kısım zevat diyebilirim ki ekseriyet 
bana olan emniyet ve itimatlarından dolayı samimi olarak or-
dunun fiilen başına geçmemi arzu ediyorlardı. Henüz fiilen ku-
mandanlığı deruhte etmemi sakıncalı görenlerin de düşüncesi şu 
idi: Ordunun bundan sonraki herhangi bir muharebede muvaffak 
olmaması, tekrar geri çekilmesi uzak bir ihtimal değildir. Bu vazi-
yetlerde ben, fiilen ordunun başında bulunursam, genel anlayışa 
göre son ümidin de ortadan kaybolmuş olacağı gibi bir inancın 
doğması ihtimali vardı. Hâlbuki henüz durum son tedbir, son çare 
ve son kuvvetlerin feda edilmesini gerektirecek mahiyette değildir. 
Bu nedenle kamuoyunda son ümidin saklanması için benim şah-
sen harekâtı idare etmek zamanım gelmemiştir.”

Mustafa Kemal’in başkumandanlık teklifini kabul etmemesi durumun 
tahmin edilenden de kötü olduğu izlenimini verdi. Ancak 4 Ağustostaki otu-
rumda söz alarak aşağıdaki önergeyi sundu.

“Sayın milletvekillerinin genel olarak ortaya çıkan isteği üzerine baş-
komutanlığı kabul ediyorum. Bu görevin faydalarından mümkün olan ça-
buklukta yararlanabilmek, ordunun maddi manevi gücünü büyük bir hızla 
artırmak, gerek sevk ve idaresini bir kat daha takviye etmek için –Türkiye 
Büyük Meclisi’nin yetkisini kullanmak şartıyla- üzerime alıyorum. Ömrüm 
boyunca milli egemenliğin en sadık hizmetkârı olduğumu millete bir defa 
daha göstererek kuvvetlendirmek içi, bu yetkinin üç ay gibi kısa bir süre ile 
kayıt altına alınmasını ayrıca rica ederim.”

Muhalifler meclisin yetkisini ona vermeyi kabul etmese de 5 Ağustosta 
184 oyla kabul edildi.74

74 Jaeschke, a.g.e., s.135.
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76 Artuç, a.g.e., s.272.

TBMM Reisi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 
Başkumandanlık tevcihi hakkında kanun:

Madde 1- Millet ve memleketin mukadderatına bilfiil vazi’ül yed 
yegâne kuvvet-i aliye olan ve azasından her birinin Teşkilat-ı Esasiye Ka-
nunu ile hukuk ve masuniyet-i teşriiyesi tabiatıyla mahfuz ve şahsiyet-i 
maneviyesi başkumandanlığı haiz bulunan Türkiye Büyük Millet Mecli-
si, aşağıdaki kayıtlarla Başkumandanlık fiili vazifesine kendi Reisi Mus-
tafa Kemal Paşa’yı memur etmiştir.

Madde 2- Başkumandan ordunun maddi ve manevi kuvvetini azama 
suretle tezyit ve sevk ve idaresini bir kat daha tarsin hususunda Türkiye 
büyük Millet Meclisi’nin buna müteallik salahiyetini Meclis namına fii-
len istimale mezundur.

Madde 3- Müşarünileyhe yukarıdaki maddelerle verilmiş sıfat ve sa-
lahiyet üç ay müddetle muteberdir. Meclis lüzum gördüğü takdirde bu 
müddetin bitmesinden evvel de bu salahiyetleri kaldırabilir.

Madde 4- İş bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde5- Bu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur.
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Jaeschke, a.g.e., s.135.  
Selek, a.g.e., s.80.

Enver Paşa Sorunu
Aslında bu dönemde Ankara hükümetinin başında bir de Enver Paşa 

sorunu vardı.75 Hem de aylar öncesinden devam eden bir sorun. Enver Paşa 
Almanya’ya oradan da Rusya’ya geçmişti. Amacı Sovyet destekli Müslü-
man birliği kurmaktı. Şöhretini hala koruyordu Büyük Millet Meclisi’nde 
bile 40 tane ittihatçı milletvekili bulunuyordu. Mustafa Kemal Enver 
Paşa’yı yakından takip ediyor ve memlekette karışıklık çıkmaması için 
Anadolu’ya girmesini engellemeye çalışıyordu. 16 Temmuz’da Enver Paşa, 
Kütahya yenilgisinden sonra Ankara’ya gönderdiği mektup bir ültimatom 
niteliğindeydi. Ancak kuşkusuz o henüz Kütahya yenilgisini bilmiyordu.76

“...Şimdi bugün gerçeklere rağmen karşınızda bir hasmınız 
varmış gibi hareket ediyorsunuz. Evvelce de dediğim gibi şimdi 
ben ve arkadaşlarım iki seneden beri takip ettiğimiz memleketin ve 
İslam’ın kurtuluş gayesini güdüyoruz. Bununla beraber memlekette 
halka dayanan ve cidden onun yararını düşünür bir fikirle çalışmak 
taraftarıyız. 
Eğer zatıâliniz bizi rakip telakki ediyorsanız, yanılıyorsunuz. Bu 
aklımızdan bile geçmemiştir. Bizce memleketin kurtulması esastır. 
Değil bunu sizin gibi uzun seneler beraber çalıştığımız bir arkadaş, 
belki Damat Ferit Paşa gibi bencil bir ihtiyar yapabilseydi, ona karşı 
da hürmet duyardık ve başarısına yardım ederdik.

Şimdi sen, başta ben olmak üzere arkadaşlarımın gelmemes-
ini istiyorsunuz değil mi? İkilik çıkacağından korkuyorsunuz değil 
mi? Hâlbuki ben ve arkadaşlarım o kanaatteyiz ki bizim vatanda 
bulunmamız vatan için hayırlı olacaktır. Ancak dışarıda kalmamızın 
vatana ve İslam’a hayrı olmadığını hissettiğimiz zaman memle-
kete geleceğiz....İşte o kadar...Şimdi gene gözlerinden öper, Cenabı 
Hak’tan senin için yücelikle ve İslam ve vatana yararlı büyük 
başarılar dilerim.”

Sovyetler ise Mustafa Kemal’i destekliyor ancak onun başarısız olma 
ihtimaline karşı ikinci bir koz olarak Enver Paşa’yı elinde tutmak istiyordu. 
Yunanlılar ise savaşı psikolojik savaşa da dönüştürerek uçaklarla Türk 
bölgelerine bildiri dağıtıyor, hedeflerinin Türk halkını Mustafa Kemal’in 
işkencesinden kurtarmak ve Anadolu’da güven ve huzuru sağlamak (!) 
olduğunu belirtiyorlardı.
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Mustafa Kemal Paşa Başkomutanlık yetkisini aldığının 2. ve 3. günü 
(7-8 Ağustos) Tekâlif-i Milliye (Milli Yükümlülükler) Emrini yayınladı:77

1 No’lu Tekâlif-i Milliye Emri: Her ilçede bir Tekâlif-i Milliye 
komisyonu kurulacak. Bu komisyonlar 11.08.1921 tarihinden itibaren daimi 
toplantı halinde bulunacaklardır. Kaymakam başkanlığında, maliye, askeriye, 
idare meclisi, belediye ve ticaret odalarının seçtiği ikişer kişiden oluşacaktı. 
Bu komisyonlarda toplanan malzemenin orduya temini sağlanacaktı.

77 Turan, a.g.e., s.250.

Tekâlif-i Milliye Emirleri
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2 No’lu Tekâlif-i Milliye Emri: Her ev bir kat çamaşır, bir çift çorap 
ve bir çift çarık hazırlayıp komisyonlara verecekti. Pek fakir ailelerin bu 
zorunluluktan istisnası ve bu fakirin hissesinin bir zengine havalesi bu 
komisyonun vazifesidir. Bu emrin icrasına en ufak suistimali görünenler 
Hıyanet-i Vataniye cürmüyle itham edilecektir.

10 Eylül 1981 tarihine kadar bu madde ile toplanan mallar şöyleydi. 

Cinsi Fiyatõ (Kuruş)  Miktarõ (Adet) 

Don 75  429.609 

Gömlek 75  452.672 

Mintan 110  60.934 

‚arõk 45  334.934 

Çorap 31  363.285 

 3 No’lu Tekâlif-i Milliye Emri: Tüccarların ve halkın elinde bulunan 
her türlü bez, kumaş, pamuk, yün, tiftik, kösele, meşin, kundura, urgan 
vb. bütün giyim kuşam eşyasının yüzde kırkına bedeli sonradan verilmek 
üzere el konacak.

3 No’lu Tekâlif-i Milliye Emri ile toplanan malzemelerin cins, miktar 
ve fiyatları şöyle tespit edilmiştir.
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Cinsi Kilo Fiyatõ Miktarõ 

 Kuruş Santim   Ton   Kg 

Un  10 50   1890   586 

Buğday 7 -   16703   703 

Cinsi Kilo Fiyatõ Miktarõ   1274   568 

 Kuruş Santim   Ton   Kg 

Mercimek 12 -   87   395 

Cinsi Kilo Fiyatõ   Miktarõ 

Fasulye 14 25   231   68 

Nohut 12 25   1441   106 

Ot 2 50   533   656 

Yulaf 3 50   386   008 

Çavdar 4 50   18   848 

Saman 2 -   5354   709 

Odun  2 -   8   346 

Peynir 70 -   15   34 

Pirinç 27 50   98   650 

Mum 7 50   2697  

Tuz 6 -   352   867 

Şeker 62 50   224   627 

Et 34 -   315   728 

Sade yağ 120 -   126   921 

Sabun 66 -   180   475 

Mõsõr 5 -   11   227 

Zeytin yağõ 82 50   140   605 

Çay  154 -   14   417 

Kahve 120 - -   5 

Kõrmõzõ 

biber  

100 - -   39 

Soğan 5 50   101   554 

Zeytin 

tanesi 

45 -   2 - 

Cinsi Kilo Fiyatõ Miktarõ 

 Kuruş Santim   Ton   Kg 

Un  10 50   1890   586 

Buğday 7 -   16703   703 

Cinsi Kilo Fiyatõ Miktarõ   1274   568 

 Kuruş Santim   Ton   Kg 

Mercimek 12 -   87   395 

Cinsi Kilo Fiyatõ   Miktarõ 

Fasulye 14 25   231   68 

Nohut 12 25   1441   106 

Ot 2 50   533   656 

Yulaf 3 50   386   008 

Çavdar 4 50   18   848 

Saman 2 -   5354   709 

Odun  2 -   8   346 

Peynir 70 -   15   34 

Pirinç 27 50   98   650 

Mum 7 50   2697  

Tuz 6 -   352   867 

Şeker 62 50   224   627 

Et 34 -   315   728 

Sade yağ 120 -   126   921 

Sabun 66 -   180   475 

Mõsõr 5 -   11   227 

Zeytin yağõ 82 50   140   605 

Çay  154 -   14   417 

Kahve 120 - -   5 

Kõrmõzõ 

biber  

100 - -   39 

Soğan 5 50   101   554 

Zeytin 

tanesi 

45 -   2 - 

4 No’lu Tekâlif-i Milliye Emri: Yurtta bulunan yiyecek maddele-
rinin %40’ına el konulacak. Bu yiyecek maddeleri içinde buğday, arpa, 
un, fasulye, bulgur, mercimek, kasaplık hayvan, şeker, gaz, pirinç, sa-
bun, yağ, tuz yer alacaktı. Bu emrin uygulanmaya konmasıyla aşağıdaki 
malzemeleri toplanmıştır.

Cinsi Kilo Fiyatõ Miktarõ 

 Kuruş Santim   Ton   Kg 

Un  10 50   1890   586 

Buğday 7 -   16703   703 

Cinsi Kilo Fiyatõ Miktarõ   1274   568 

 Kuruş Santim   Ton   Kg 

Mercimek 12 -   87   395 

Cinsi Kilo Fiyatõ   Miktarõ 

Fasulye 14 25   231   68 

Nohut 12 25   1441   106 

Ot 2 50   533   656 

Yulaf 3 50   386   008 

Çavdar 4 50   18   848 

Saman 2 -   5354   709 

Odun  2 -   8   346 

Peynir 70 -   15   34 

Pirinç 27 50   98   650 

Mum 7 50   2697  

Tuz 6 -   352   867 

Şeker 62 50   224   627 

Et 34 -   315   728 

Sade yağ 120 -   126   921 

Sabun 66 -   180   475 

Mõsõr 5 -   11   227 

Zeytin yağõ 82 50   140   605 

Çay  154 -   14   417 

Kahve 120 - -   5 

Kõrmõzõ 

biber  

100 - -   39 

Soğan 5 50   101   554 

Zeytin 

tanesi 

45 -   2 - 
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5 No’lu Tekâlif-i Milliye Emri: Halk elinde kalan taşıtlarıyla ayda 
bir defa olmak üzere 100 kilometrelik bir mesafeye ücretsiz ordu mal-
zemesi taşıyacaktır. Bir ay içinde bu görevi yapan kişiler o ay yeni bir 
taşıma görevi yapmayacaktır. Tekâlif-i Milliye komisyonları kendi böl-
gesinde olan taşıma yükümlülüğüne girebilecek vasıtaları 15 Ağustosa 
kadar bildireceklerdir. 

6 No’lu Tekâlif-i Milliye Emri: Ordunun yiyecek ve giyecek mal-
zemesi için yararlı görünen bütün sahipsiz mallara el konulacak. Ter-
kedilmiş malları kendi malı imiş gibi almak isteyenlerin vatana hıyanet 
cezasıyla cezalandırılacağı bildirilmelidir.

7 No’lu Tekâlif-i Milliye Emri: Halkın elinde bulunan orduya elve-
rişli silah ve cephane 3 gün içerisinde senet karşılığı teslim edilecektir.

8 No’lu Tekâlif-i Milliye Emri: Yurtta bulunan teknik araç ve ge-
reçler (akaryakıt, kamyon, muharebe malzemesi, vakum yağları, vaze-
lin, sülüsyon yağı, buji, tutkal) üç gün içersinde teslim edilecek.

9 No’lu Tekâlif-i Milliye Emri: Demirci, marangoz, dökümcü, sa-
raç, arabacı ustaları ve imalathaneleri ile bu ustalar ve imalathaneleri 
ordu emrine çalıştırılacak.

10 No’lu Tekalif-i Milliye Emri: Her çeşit araba ve vasıtaların 
%2’sine el konulacak.

Cinsi Kilo Fiyatõ Miktarõ 

 Kuruş Santim   Ton   Kg 

Un  10 50   1890   586 

Buğday 7 -   16703   703 

Cinsi Kilo Fiyatõ Miktarõ   1274   568 

 Kuruş Santim   Ton   Kg 

Mercimek 12 -   87   395 

Cinsi Kilo Fiyatõ   Miktarõ 

Fasulye 14 25   231   68 

Nohut 12 25   1441   106 

Ot 2 50   533   656 

Yulaf 3 50   386   008 

Çavdar 4 50   18   848 

Saman 2 -   5354   709 

Odun  2 -   8   346 

Peynir 70 -   15   34 

Pirinç 27 50   98   650 

Mum 7 50   2697  

Tuz 6 -   352   867 

Şeker 62 50   224   627 

Et 34 -   315   728 

Sade yağ 120 -   126   921 

Sabun 66 -   180   475 

Mõsõr 5 -   11   227 

Zeytin yağõ 82 50   140   605 

Çay  154 -   14   417 

Kahve 120 - -   5 

Kõrmõzõ 

biber  

100 - -   39 

Soğan 5 50   101   554 

Zeytin 

tanesi 

45 -   2 - 
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78 Sezer, a.g.e., s.165.

Bu emirlerin yerine getirilmesi - de-
netlenmesi için İstiklal Mahkemeleri gö-
revlendirilmiştir. Ankara, Samsun, Kas-
tamonu, Konya ve Eskişehir’de İstiklal 
Mahkemeleri kurulmuştur.78 Bu emirleri 
yerine getirmeyenler için verilecek ce-
zalar oldukça sertti. Örneğin Elinde silah 
olup da vermeyenlerin dördüncü günü 
asılacakları tebliğ olunuyordu. Buna rağ-
men bu emirlere uymayanlar ise İstiklal 
Mahkemelerinde Hıyanet-i Vataniye su-
çuyla yargılanıyorlardı.

Tekalif-i Milliye Komisyonları tarafın-
dan ordu için alınan mal ve malzemelerin 
bedelleri Kurtuluş Savaşı’nı izleyen yıllar-
da halka geri ödenmiştir Tekalif-i Milli-
ye komisyonlarının tutanaklarına göre 
yapılan ödemeler yıllara göre aşağıdaki 
gibidir.

Yõllar Miktar (TL) 

1923 4.340.508 

1924 1.145.053 

1925 236.949 

1926 - 

1927 189.988 

1928 86.564 

1929 4.601 

Toplam 6.003.663 TL 

 

Taşõt Aracõnõn Cinsi Adet Fiyat 

Dört tekerlekli öküz  

ve manda arabasõ 

2362 30 

Kağnõ arabasõ 14738 12 

Yaylõ at arabasõ 34 200 

‚ift at arabasõ 396 140 

Tek at arabasõ 20 45 

Öküz ve manda 38434 45 

Merkep 17522 20 

Deve 2334 200 

Koşum 812 85 

Binek 1260 95 

Mekkari(Ester)(Katõr) 3975 70 

 

19 Aralık 1921 
tarihli ve Ordu 
Dairesince ha-
zırlanan yüzde 
yirmi miktarda 
alınan nakliye 
vasıtalarının 

adedi ve ortala-
ma fiyat cetveli 
yanda  gösteril-

miştir. 
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SAKARYA MEYDAN SAVAŞI
Sakarya Meydan Muharebesi Milli Mücadelenin bir dönüm nok-

tasıdır. Bu muharebenin sonucu, Türk-Yunan harbinin, dolayısıyla 
Türk milletinin geleceğini de tayin edecektir. Eskişehir-Kütahya mu-
harebelerinin kaybedilmesi, Milli Mücadele’yi en tehlikeli noktasına 
getirmiştir. Yunan ordusunun amacı, TBMM’ye Sevr’i kabul ettir-
mek, Türk ordusuna son darbeyi vurmak ve Ankara’yı ele geçirerek 
Milli Mücadeleyi sona erdirmek olmuştur.79

Savaş Hazırlıkları

Doğuda barış devam ediyordu. Ancak burada yeterince gü-
venlik sağlanamadığından ve buradan batıya asker getirmek çok 
zaman alacağından sadece Kars bölgesindeki 12. Piyade Tümeni 
batıya alınmıştır. Güneydeki orduların ise çoğunluğu batıya kay-
dırılmıştır. Pontus tehlikesi devam ettiğinden kuzeydeki birlikler-
de yerinde bırakılmıştı. 15-55 yaş arası erkekler silahaltına alındı. 
Sakarya’da orduyu takviye için alınan kuvvetler işte bu kadardı.80 
Mustafa Kemal’de durumu yakından takip etmek için 12 Ağustosta 
cepheye, Polatlı yakınlarındaki Karadağ’a gelmişti ancak dönüşte 
ata binmek isterken düşmüş ve kaburga kemiğini kırmış, zorunlu 
olarak Ankara’ya dönmüştü.81

Yunanlılar ise başarılı olacaklarına o kadar emindiler ki çok ted-
birli konuşmaları gerekirken yetkili kişiler ve komutanlar bile alışık 
olunmadığı şekilde açık beyanatlarda bulunuyorlardı. Yunan ordu-
su 14 Ağustos sabahı tüm kuvvetleriyle birlikte doğu yönünde hare-
kete geçecekti.82

79 Selek, a.g.e., s.616. 80 Artuç, a.g.e., s.281. 
81 Özalp, a.g.e., s.192. 16 Ağustos’ta Halide Edip, Mustafa Kemal Paşa’ya bir telgraf çekerek savaşa gönüllü 

olarak katılmak istediğini bildirir. Mustafa Kemal Paşa ona ‘cephe karargâhında görev verildiğini’ duyuruyor. 
Cephe karargâhı nerededir? ‘Cephe karargâhı gizli tutulduğundan nereye gideceğimi bilmiyordum. Mallı istasyo-
nunda trenden indim’ diye yazıyor, ‘Türkün Ateşle İmtihanı’nda karargâhı erlerinden Halide Edip. Gece treniyle 
inmiş Malıköy’e, odunla işleyen bir trenle. ‘Vagonlar hep üçüncü ve çok eskiydiler. Oturacak yerler hep tahta, 
pencereler kırıktı. Her yer tahta kurusuydu.’ dedikten sonra Alagöz Köyüne varışını şöyle anlatıyor: “...Köy yolları 
karanlık, çamur içinde. Ay batmış. Gece yarısı oluyor. Küçük bir tahta köprüyü geçerek öbür yandaki eve gittik.” 
Burası Alagözlü Türk Ali Ağa’nın iki katlı köy konağıdır. “Mustafa Kemal Paşa’nın kapıdaki koruyucularından 
biri beni yukarıya çıkardı. Paşa’nın yaveri Yüzbaşı Muzaffer Bey beni Paşa’nın odasına götürdü. Çok aydınlık ve 
tek lüks lambası olan bir Anadolu odası.”

82 Tansel, a.g.e., s.111.
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Sava  ba lamadan her iki tarafın kuvvetleri öyleydi:85 

Türk Subay 5.401 

Kılıç(Süvari)1.309 

Er 96.326 

Top 196 

Tüfek 54.571 

Uçak 2 

Mk. Tüfek 825 

Kamyon 0 

Yunan Subay 3.780 

Kılıç(Süvari) 1350 

Er 120.000 

Top 386 

Tüfek 57.000 

Uçak 18 

Mk. Tüfek 2.768 

Kamyon 840 

 

                                                
1 Artuç, a.g.e., s.283. 

Asker sayısı bakımından eşit görünseler de teçhizat bakımından 
çok büyük farklılıklar vardı. Özellikle 840 kamyonun o günkü koşullar-
da ikmal ve tahliye için sağladığı yarar küçümsenemeyecek kadar bü-
yüktür.

83 A.M Şamsutdinov, Mondros’tan Lozan’a Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı, Doğan Kitapçılık, İstanbul 2003, 
s.260.

84 Özalp, a.g.e., s.195. 
85 Artuç, a.g.e., s.283.

Savaş başlamadan her iki tarafın kuvvetleri şöyleydi.85

Yunanistan’ın Savaş Planı
Yunan Komutanı Papoulas, Türk ordusunun Sakarya doğusunda 

mı yoksa batısında mı olduğunu öğrenememişti. O, Türk ordusunu gü-
neyinden kuşatmayı ve Ankara ile olan bağlantılarını kesip kuzeydeki 
dağlık kesime atıp orada imha etmeyi planlıyordu. Şayet ilerleme sıra-
sında Türk ordusunun Sakarya doğusunda olduğu anlaşılırsa bu sefer 
Sakarya torbası içinde az bir kuvvet bırakacak ve diğer iki kolorduyu 
da güneye çekerek bütün kuvvetleriyle Türk ordusunu kuşatacaktı.83

Papoulas, ilerleyince Türk ordusunun Sakarya doğusunda olduğu-
nu anlamış ve biraz önce bahsettiğimiz planı uygulamaya koymaya 
başlamıştı. İsmet Paşa da Yunan ordusunun buraya yöneldiğini görün-
ce Sakarya kesimindeki kuvvetlerini buradan çekerek Sakarya güneyi-
ne kaydırmaya başlamıştı.

22-23 Ağustos akşamı Yunan kuvvetleri, Türklere ertesi gün yapa-
cakları taarruza hazır hale gelmişlerdi.84 Sakarya’daki Türk ordusu ise 
savaşsız geçen bir ay gibi bir sürede rahat rahat hazırlıklarını tamam-
lamış, yorgunluğunu gidermiş, düşmanı bekler bir ordu değildi; dola-
yısıyla hala yorgundu. 22 Ağustos günü Türk kuvvetlerinin yönü batıya 
dönükken yunan ilerleyişinden dolayı şimdi kuvvetlerinin çoğu ile gü-
neye dönmüş bulunuyordu. 
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86 Bayrak, a.g.e., s.63.
87 Özalp, a.g.e., s.197. Atatürk Nutuk’ta bu konuda şunları yazıyor : “Düşman ordusu 23 Ağustos günü ciddi 

olarak cephemize temas ve taarruza başladı. Birçok kanlı ve buhranlı safhalar ve dalgalar oldu. Düşman ordusunun 
faik grupları hattı müdafaamızın birçok parçalarını kırdılar. Meydan muharebesi yüz kilometrelik bir cephe üzer-
inde cereyan ediyordu. Sol cenahımız, elli kilometre Ankara’nın cenubuna çekilmişti. Ordumuzun cephesi garba 
iken cenuba döndü, arkası Ankara’ya iken şimale verildi. Tebdili cephe edilmiş oldu. Bunda bir beis görmedik. 
Hatt-ı müdafaalarımız kısım kısım kırılıyordu. Fakat derakap kırılan her kısım en yakın bir mesafede yeniden tesis 
ettiriliyordu. Hatt-ı müdafaaya çok raptı ümit etmek ve onun kırılmasıyla, ordunun büyüklüğü ile mütenasip, uzun 
mesafe geriye çekilmek nazariyesini kırmak için memleket müdafaasının başka tarzda ifade ve bu ifademde ısrar 
ve şiddet göstermeyi faydalı ve müessir buldum. Dedim ki : ( Çok bilinen meşhur emrini veriyor) Hatt-ı müdafaa 
yoktur. Sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça 
terk olunamaz...”

88 Çapa ve Çiçek, a.g.e., s.251. 
89 Artuç, a.g.e., s.306.

Sakarya Savaşı Başlıyor
Yapmış oldukları plan neticesinde Türk ordusunun sol kanadını çevi-

rerek imha etmek için Yunan birlikleri daha ilk günde Sakarya dirseğinin 
kırk kilometre kadar doğusunda Haymana’nın güneyinde 5-6 kilometre 
genişliğinde sarp ve heybetli, bir o kadar da askeri açıdan önemli olan 
Mangal Dağı’nı ele geçirdiler.86 23 Ağustos gecesi Mangal Dağı tepesi 
Türklerin elinde, koca dağın sırt ve yamaçları Yunan işgalindeydi. Bunda 
5. Tümenin 24. Alayı’nın kuşatıldığını sanarak ikinci siperlere çekilmesi 
ve bunu diğer alayların çekilmelerinin izlemesi etkili olmuştu.87

Daha savaşın ilk günü yarım günlük bir çatışma ile önemli bir mevki-
nin kaybedilmesi adeta bir oldubittiye gelmesi Türk komutanları arasın-
da bomba etkisi yarattı. Savaşın üçüncü günü Mangal Dağı gibi önemli 
bir mevki olan Türbetepe 09.00’da Yunan birliklerinin eline geçti.88 Bu-
ranın da Yunan eline geçmesi Türk sol kanadı için büyük tehlike oluştu-
rabilirdi. Bu sebeple akşam karanlığı basarken Türkler karşı taarruz ile 
Türbetepe’yi geri ele geçirdi.89

Türbetepe’de bu gelişmeler olurken Mangal Dağı etrafında da kanlı 
çatışmalar devam etmekteydi. Burada Yunanlıların hedefi Türkleri ku-
şatmak, Türklerin hedefi ise kuşatılmamaktı. Ama artık yunan ordusu-
nun planı belli olmuştu ve artık tüm güçleri ile Türk sol kuvvetlerinin 
karşısındaydılar.

Savaşın dördüncü günü beklenildiği gibi Yunanlılar Tüm cephede 
saldırıya geçtiler. Yunan birinci ve üçüncü kolordularının taarruzu ba-
şarılı olmadı. Ancak Türklerin 2. Grup komutanlığına yapılan baskın tüm 
şiddetiyle devam ediyordu. Türbe tepe birkaç kez el değiştirmiş ama 
nihayetinde Yunanlılar’ın elinde kalmıştı. İkinci grup dayanamayarak 
çekilmeye başlamıştı. Eğer bu grup çekilmeye devam ederse tüm cep-
henin çöküşü ile sonuçlanabilirdi. 
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Durumun çok tehlikeli hale geldiğini gören cephe komutanlığı “Tü-
menler son erleri ölünceye kadar mevzilerini kesin olarak savunacaktır.” 
emrini verdi. Gece 23.00 sularında Yunanlılar taarruzu durdurdular, bu 
ise gücü kalmayan Türk birliklerine toparlanma imkânı verdi. 26 Ağustos 
günü 22 gün sürecek olan Sakarya Meydan Muharebesinin en kanlı, en 
buhranlı günlerinden biri olarak anılacaktı.90

Durumu yakından takip eden Başkomutan Mustafa Kemal 26-27 
Ağustos gece yarsı Ankara’daki Milli Savunma Bakanı Albay Refet’e aşa-
ğıdaki şifreli telgrafı gönderiyordu.

“Meydan muharebesinin Ankara’ya kadar intikal etmesi ihtimali be-
lirmiştir. Meclis ve hükümetin ilk iş olarak Yahşiyan üzerinden Kayseri’ye 
taşınması lazımdır. Taşıma işi iki gün içinde yani 29 Ağustos akşamına 
kadar mutlaka sonuçlandırılmalıdır.” 91

Ancak son ulaşan telgraflarda durumun o kadar da kötü olmadığını 
öğrenince 3 saat sonra tekrar bir telgraf çekti. Burada “Yazdığım son 
şifrenin gereğini yerine getirmek için bugün öğleden sonra yeni haberle-
rimi beklemenizi rica ederim bu haberime kadar konunun gizli kalması 
lazımdır.” diyordu. Bununla birlikte ordunun direnmesi karşısında ne 
öğleden sonra nede daha sonra böyle bir emir vermeye gerek duyula-
caktı.

Türk ordusunun yorgunluğu son haddindeydi ama Başkumandan 
son kaya parçasına kadar savunulmasını emrediyordu. Daha sonradan 
o bu durumu ve emri şöyle dile getiriyordu.

“Bir hat halindeki savunmamız kısım kısım kırılıyordu. Fakat hemen 
kırılan kısım, en yakın mesafede yeniden kuruluyordu. Bir hat halindeki 
savunmaya çok ümit bağlamak ve onun kırılmasıyla, ordunun büyüklü-
ğü ile orantılı olarak, uzun mesafe geriye çekilmek düşüncesini kırmak 
için memleket savunmasını başka tarzda ifade ve bu ifademde ısrar ve 
şiddet göstermeyi faydalı buldum dedim ki: Hattı müdafaa yoktur, sathı 
müdafaa (alan savunması) vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her 
karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz. Onun için 
küçük büyük her cüzütam (birlik) bulunduğu mevziden atılabilir; fakat 
küçük büyük her cüzütam ilk durabildiği noktada tekrar düşmana karşı 
cephe teşkil edip muharebeye devam eder. Yanındaki cüzütamın çekil-
meye mecbur olduğunu gören cüzütamlar, ona tabi olamaz. Bulunduğu 
mevzide nihayete kadar sebat ve mukavemete mecburdur.”

90 Özalp, a.g.e., s.196. 
91 Kars, a.g.e., s.94.
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92 Sorgun, a.g.e., s.302-303. 
93 Artuç, a.g.e., s.313-314.

“1- Geri hizmetinin iyi çalışmaması, ordunun 
bir haftadan beri kazandığı başarıyı felakete götürmektedir. Bu nedenle 
size başvurmaya mecbur oldum.

2- Dün istekte bulunulan çabuk ateşli sahra top mermisinin en geç 
bu gece yarısına kadar bataryalara dağıtılması lazım gelirken cephane 
henüz bu saatte Mahköy’dedir. Cephane treni iki saatten beri Malı istas-
yonunda manevra yapıyor. Bir lokomotife 500 mermi yüklemek süratiy-
le bir vagon takılarak yarım saatte Polatlı’ya gönderilmesi, memleketin 
ve ordunun aydınlığa çıkarılması lazım iken ve bunun da az hamiyetli 
ve az düşünceli bir kafanın bile yapması lazım gelirken, cephanenin tren 
manevrası yüzünden Malı istasyonunda iki saat durması, orduya, vata-
na ve davamıza ihanettir.

Yarın muharebeye cephanesiz giriyoruz. Bundan dolayı felaketin so-
rumlusu, cephaneyi Yahşiyan’dan Polatlı’ya göndermeye memur büyü ve 
küçük geri hizmetle görevli olanlardı.

Allah aşkına, bir tesir yapılarak bu cephanenin acele yetiştirilmesine 
emir ve dalalet buyurulması arz olunur.”

Uzunbey Baskını
Albay Fahrettin emrindeki bir Tümen ve bir Tugaydan oluşan 5. 

grubun süvarileri, açıklardan dolaşıp, gece karanlığından yararlanıp 
düşman cephelerinin bir hayli gerilerine kadar sarkmış ve sabahleyin 
Uzunbey köyündeki Yunan topluluğuna bir baskın yapmıştı.92

Yunan ordusu komutanı Papoulas ve karargâhı, Yunan veliahdı 
Prens George’de bu sırada buradaydı. Ancak Türk birliklerinin bun-
dan haberi yoktu. Cephe komutanlığından Albay Fahrettin’e cephe-
ye dönme emri gelince Albay Fahrettin, bir daha ele geçmez büyük 
bir Fırsatı kaçıracak ve bundan habersiz şekilde taarruzu durdurarak 
cepheye dönecekti.

Türk ordusunun artık dayanacak mecali kalmamıştı. Bu durumu 
29 Ağustos gecesi saat 23.30’da 4. grup Komutanı Albay Kemalettin 
Sami’nin cephe komutanını atlayarak doğrudan Başkomutan’a yazdı-
ğı aşağıdaki rapordan anlayabiliriz.93
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23 Ağustosta Türkler tüm cephelerde geriliyordu. Bundan cesaret 
alan Yunan birlikleri 30 Ağustos’ta Ankara’ya yürüme kararı almışlar-
dı. Ordu komutanları da Çaldağı gibi önemli bir mevzinin neredeyse 
elden çıkmış durumda olmasından huzursuzdurlar.94

Ankara’ya 50 kilometre kalmıştı ancak hala Türklerin inadı kırıla-
mıyordu. Yunanlılar’da da artık ilk günkü heyecan kalmamıştı.95

Ankara’daki bakanlıkların bir kısmı ise Kayseri’ye taşınmaya başla-
mıştı.96 Milletvekillerinin çoğu da görevde sağda solda bulunuyordu. 
Ankara bunalmış gibiydi. Gazeteci Naşit Hakkı Uluğ, o günün Anka-
ra’sının portresini şöyle çizmekteydi:

“Düşmanın Haymana ovasına kadar geldiğini duyan Ankara halkı ara-
sında yalnız Mustafa Kemal’e değil Meclise karşı homurdanmalar da başla-
mıştı. İzmir’de uslu uslu oturan Yunan’ı kışkırttılar, yarın Yunan’la bizi baş-
başa bırakacaklar diyorlardı.

Ankara boşalıyordu. Kayseri’de Büyük Millet Meclisi için toplantı salonu 
bile hazırlanmış ve başkanlık divanı için yüksekçe bir kürsü bile yapılmış-
tı. Vekâletler bomboştu, vekillerin birer tahta masayla hasır iskemlesinden 
başka bir şey kalmamıştı. Vekillerin ya müşavirleri veya bir müdürleri yan-
larında idi. Herkes çoluk çocuğunu göndermek için Yahşiyan’a kadar odunla 
işleyen dar hatlı şimendiferin mahdut imkânlarından faydalanmak üzere sı-
raya girmişti. Bunda yer bulamayanlar, ailelerinin ırz ve namusunu korumak 
için bir kağnı tutmaya uğraşıyordu. Çünkü beklenen düşman aynı zamanda 
ırz ve namus düşmanı idi.

Orduya ve devlete ait dosyaların Kayseri’ye taşınması işi tamam olmuş-
tu. Son olarak Mili Savunma Bakanlığı’nın bazı daireleri de Kayseri’ye doğru 
yola çıkmıştı. Ankara boşalmış gibiydi. Eğer Ankara’nın gerisine çekilmek la-
zım gelirse, vazifeliler Ankara’yı yakıp yıkacak, gelecek düşman barınamaya-
caktı. Milli Savunma Bakanlığı’nın Sevkiyat ve Nakliyat Dairesi memurları, 
bu vazifeyi ifa için en geriye bırakılmıştı.

Ankara hapishanesinden muhafızların nezaretinde Kayseri’ye taşınmak-
ta olan 200 kadar mahkûmun Kırıkkale yakınlarında jandarmalara hücum 
ederek silahlarını almaları ve o civarda padişaha ve hilafete sadakat perdesi 
altında vatana hıyanet ve şekavet eden Dişikitli Hasan çetelerine katılmala-
rı, Ankara’da bu boşaltma kararı aleyhine bir koz olarak kullanılmak isten-
mişti.”

94 Turan, gös. yer.
95 Özalp, a.g.e., s.202. 
96 Tansel, a.g.e., s.115.



92 93

97 Tansel, a.g.e., s.114.

2 Eylül’de Çaldağı da elden çıkmış bulunuyordu. Çatışmalar Hay-
mana bölgesinde şiddetlenmişti.97 Haymana’nın kaybı bütün vatanın 
savunma bölgelerinin çökmesine sebep olabilirdi. Şimdi Mustafa Ke-
mal bile umudunu yitirmiş görünüyor geri çekilme kararı verip ver-
memekte tereddüt ediyordu. Ancak zafere inanmış tek bir komutan 
vardı. Fevzi Paşa. O, Mustafa Kemal ile yaptığı telefon konuşmasın-
dan sonra belki de Milli Mücadelenin kaderini belirleyecekti. Bu ko-
nuşma ve o günleri, Halide Edip hanım şöyle dile getirecekti.

“İlk zamanlar Yunanlılar zaferi kazanıyordu. Ufak tepele-
ri birer birer ele geçiriyorlardı. Bu tepeler askeri bakımdan çok 
önemli idiler. Mustafa Kemal Paşa onların Çaldağı’nı işgal edin-
ceye kadar korkulacak bir şey olmadığını, fakat Haymana’ya gi-
rerlerse bizim de kapana kısılacağımızı söyledi. Ben, Yusuf Ak-
çura ve Binbaşı Ali Bey’le karargâhta Alagöz Tepesi’ne çıkarak 
savaşı seyrettik. Yunan uçakları uçuşup duruyorlardı. Binbaşı 
Ali bizim yerimizi keşfetmiş olmalarından endişe ediyordu. Bir 
aralık, Mustafa Kemal Paşa, Refet ve İsmet Paşalar karargâhta 
toplanmışlardı. Alagöz Tepesi’nden aşağı doğru inen sonsuz va-
diler ve toprak yığınları, kırmızı, mavi renklere boyanmış gibiy-
diler. Çaldağı, bunların üstünde bir dev gibi yükseliyordu. Fevzi 
Paşa’ya Mustafa Kemal Paşa’nın evinin önünde rastladım. Be-
raber yürüdük konuştuk, o, Yarbay Salih ile beraber ve ön saf-
taydı. Onda zaferimize karşı o kadar büyük bir güven vardı ki, 
bu, insana ümit veriyordu. Bir hafta geçmeden Çaldağı düştü. 
Korkunç bir sükût... Mustafa Kemal Paşa sövüyor, aşağı yukarı 
dolaşıyor ve geri çekilme emri verip vermemekte tereddüt edi-
yordu. Bir subay odaya girerek, Fevzi Paşa sizi telefonda arıyor 
efendim, dedi. Gece yarısından sonra, saat tam ikiydi. Bana o 
gece yarısı bir tiyatro sahnesi gibi gelir. Mustafa Kemal Paşa, 
karşıdaki odada telefon ediyor, ben de kapıya dayanmış dinli-
yorum. Salon ayakta dimdik duran subaylarla doluydu, herkes 
bekliyordu.

Mustafa Kemal konuşuyor:

Siz misiniz Paşa Hazretleri? Ne?.. Vaziyet lehimize mi de-
diniz?... Doğru anladım mı?... Haymana hemen hemen işgal 
edilmiştir.... Ne?... Yunanlılar dayanma gücünün sonuna mı 
gelmiş, ricat mı edecekler?...
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Orada duranların yüzleri ışıldıyor. Ondan sonra Mustafa 
Kemal Paşa hazretleri geldi. Yunanlılar tedbir almadan onları 
kuşatmak için kullanabileceği kuvvetler için planlar yapmaya 
başladı. Mustafa Kemal Paşa’nın gözleri o gece, Dante’nin ce-
henneminde yananların gözleri gibi, anlatılamayacak kadar acı 
içindeydi. Dinleniniz paşam, yatınız dedim.

Hayır, haydi bir kahve daha içelim, diyerek kendisine hiz-
met eden Ali Çavuş’a seslendi. Eğer bazen tesadüfi bir hareket 
bir milletin kaderini değiştirebilirse, işte Fevzi Paşa’nın telefo-
nu böyle bir tesadüf oldu.”

Yunanlılar, 3 Eylül’de sükûnet içinde kaldılar. 4-5 Eylül’de yap-
tıkları taarruzlarda ise büyük kayıplar vererek durduruldular. Bun-
dan sonraki taarruza devam kabiliyetleri ve kudretinden mahrum 
kalmışlar ve savunma durumuna geçmişlerdir. Türk ordusu onların 
savunmadaki direnme derecelerini yoklamak için 6 ve 8 Eylül’de 
taarruz yapmıştı. Bu iki taarruzda da başarılar kazanıldığı için Türk 
ordusuna genel bir taarruz fikri doğmuştu.98 Türk komuta bu doğ-
rultuda 8 Eylül akşamından itibaren kuvvetlerini batıya, Polatlı böl-
gesine kaydırıyordu.99

Yunan komutanı Papoulas ise uzun süreden beri devam eden 
savaşta bir şey elde edememesinin etkisiyle çekilmeye karar ver-
mişti, hem de Sakarya Nehri gerisine değil Eskişehir- Afyon önlerine 
kadar. Ancak bir Türk taarruzundan da çekinmekteydi. Gelen rapor-
lar da bunu doğrulamaktaydı.100

10 Eylül 1921’de ilk top sesleri batıdan değil doğudan duyulmaya 
başlanmıştı. Süngüler ilk defa batıdan doğuya doğru değil, doğu-
dan batıya doğru çevrilmişti. Mustafa Kemal, Fevzi ve İsmet Pa-
şalarla beraber Duatepe hücumunu yakından takip ediyordu. Ağır 
baskıya dayanamayan Duatepe’deki 7’nci Yunan Tümen birlikleri 
çekilmeye başlamış ve tepe saat 14.00’a doğru Türk birliklerinin eli-
ne geçmiştir.101

“Kazım Bey komutasındaki taarruza katılan kahraman tümen 
komutanlarını hatırlar gibiyim. Bunlar Abdurrahman Nafiz, Şükrü 
Nail, Osman Zati, Mümtaz, Halis Bey  gibi kıymetli komutanlardı. 

98 Tansel, a.g.e., s.115. 
99 Özalp, a.g.e., s.205. 
100 Sorgun, a.g.e., s.306. 
101 Artuç, a.g.e., s.335.
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102 Ünlü edebiyatçılarımızdan İsmail Habip Sevük daha sonra Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınladığı bir yazıda 
şu hususları dile getirmişti: “Sakarya Savaş meydanlarını trenle geçerken Dûa Tepe’ye bakıyorum. Bakırdan iki 
zirvesi ile tunçlaşmış gibi duran Dûa Tepe Artık bir dağ değil abidedir. Bütün bu Gâzâ diyarını Gâzânın Gazisi 
ile beraber geçerken sanki kendinde o gâzânın bir yerine iliklenmiş gibi içinde kutsileşmiş bir şey duyuyorum. O 
gün yazıları tarih sayfalarına biraz olsun bugün eğilenler, insan iradesi azim ve cesaretin sonsuz varlığına inanmak 
ihtiyacını içlerinde duyacaklardır.”

103 Çapa ve Çiçek; a.g.e., s.252. 

Kazım Bey taarruz emrini vererek her tümenin hedeflerini gös-
terdi. Birlikler geceden bu bölgeye gelmişlerdi. Sabahın erken saat-
lerinde taarruz, bir topçu ateşiyle başladı. Cephanemiz azdı, süngü-
müze güveniyorduk. 

Birliklerimiz düşman saflarına yaklaştığı zaman ellerimizde dür-
bünler, nefeslerimizi kesmiştik. Fevzi Paşa başı önünde durmadan 
Kur’an okuyor, elinde tespih dua ediyordu. İsmet Paşa, heyecandan 
yüzünün bütün hatları gerilmiş, eli dürbünde sık sık ileri hatları iz-
lemekle meşguldü. Boynumda asılı olmasa, elimdeki dürbünün yere 
düşecek kadar titrediğini hissettim. Mustafa Kemal, büyük batarya 
dürbününün gerisinde, taarruzun gelişmesini izliyor ve sesleniyordu. 
“şimdi göreceksiniz bu iş burada bitecek.”

Ses sadece ileriden geliyordu. Top sesleri, tüfek sesleri ve arkada 
kalan erlerin öne erişmek için süngü ellerinde Allah.. Allah diye kük-
reyişlerini işitiyor gibiydik. Çok çetin bir boğuşmadan Sonra Duatepe 
elimize geçmiş bulunuyordu.” 

                         (Kurmay Albay Asım Gündüz.) 102
Albay Fahrettin komutasındaki 5.Süvari grubu 2. Yunan Kolordusunun 

yan ve gerilerine kadar sokularak zayıf bir artçı birliğinin savunduğu Man-
gal Dağı ve çevresini ele geçirmişti. Böylece savaşın ilk günü kaybedilen, 
uğruna bunca insanın öldüğü Mangal Dağı, Türklerin eline geçiyordu.

Eğer Türkler Mangal Dağı’ndan sonra Beylikköprü’yü de ele geçirirler-
se Yunan çekilişi tehlikeye girecek ve Yunan ordusu Eskişehir ana ikmal 
yolundan uzağa atılarak imha edilmesi gibi feci bir durum ortaya çıkacaktı. 
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Bununla birlikte Türklerle Beylikköprü arasında sadece 12-13 kilomet-
relik bir uzaklık kalmıştı.103

11 Eylül’de Karadağ Türklerin eline geçtiyse de burası iki kez el 
değiştirdikten sonra tekrar Yunanlıların elinde kalmıştı. 12 Eylül’de Düş-
manın geri birliklerinin çekilmeye başladığı öğrenilince, Fettahoğlu Köp-
rüsü ele geçirildi.104 Köprüyü tahrip için yerleştirilen tahrip kalıpları da bir 
bir temizlendi. Burada 1 röntgen makinesi, birkaç kamyon, 15 at arabası, 
1500 kasaplık hayvan ve 3 sağlam uçak ele geçirilmişti. O günkü şartlara 
göre bu büyük bir ganimetti. Çünkü bu sıralarda Türk ordusunun elin-
de sadece 2 uçak vardı, 1500 hayvan ise ordunun iki günlük et ihtiyacı 
demekti. Bütün cephelerde bir tek röntgen makinesi bulunmadığı gibi 
Ankara’da bile ancak bir röntgen makinesi vardı.

Mustafa Kemal Paşa’nın bir ay önce attan düşerek kaburga kemiğini 
kırdığı Karadağ, onun öncesinde de Sivrihisar bir baskınla ele geçirildi. 
2 doktor, 25 asker ayrıca 3 düşman yaralısı Türkleri eline geçmiş ve 400 
Türk esiri kurtarılmıştı. Bugün öğleden sonra Batı cephesi komutanlığı-
nın, Başkomutana sunduğu rapor şöyleydi.105

“23 Ağustostan beri devam Eden Sakarya Meydan Muharebesi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Ordusu’nun kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. 
Üç güden beri devam eden genel taarruzumuz tesiri ile bugün (13 Eylül 
1921) öğleden evvel bütün düşman ordusu mağlup olarak ve bütünüyle 
nehir batısına atılmış bulunuyor. Düşmanı aralıksız takip ediyoruz.”

Mustafa Kemal Paşa bu raporu  “Türkiye Büyük Millet Meclisi yüce 
katına, 13 Eylül 1921 durumuna dair Batı Ordusu Komutanlığı’nın rapo-
ru aşağıda aynen arz olunur” diyerek Türk milletine zaferi duyururken 
aynı zamanda tüm dünyaya da ilan etmiş bulunuyordu.106

Başkumandan kazandığı askeri başarıyı politik ve psikolojik etki 
yolu ile sürdürmek için yeni bir girişimde bulunur. Ve 14-15 Eylül gece ya-
rısından itibaren bütün vatana genel seferberlik ilan edilmiştir.107 Ama-
cın mağlup düşmanı Anadolu içerisinde en son neferine kadar imha 
etmek olduğu bildirilir. Ancak bu sadece kâğıt üzerinde kalacaktır. 

104 Özalp, a.g.e., s.1209.
 103 Ünlü edebiyatçılarımızdan İsmail Habip Sevük daha sonra Cum¬huriyet Gazetesi’nde yayınladığı bir 

yazıda şu hususları dile getirmişti: “Sakarya Savaş meydanlarını trenle geçerken Dûa Tepe’ye bakı¬yorum. 
Bakırdan iki zirvesi ile tunçlaşmış gibi duran Dûa Tepe.. Artık bir dağ değil abidedir. Bütün bu Gâzâ diyarını 
Gâzânın Gazisi ile bera¬ber geçerken sanki kendinde o gâzânın bir yerine iliklenmiş gibi içinde kutsileşmiş bir 
şey duyuyorum. O gün yazıları tarih sayfalarına biraz olsun bugün eğilenler, insan iradesi azim ve cesaretin sonsuz 
varlığına inanmak ihtiyacını içlerinde duyacaklardır.”

105 Artuç, a.g.e., s.343. 
106 Tansel, a.g.e., s.115.
107 Baykara, a.g.e., s.97.
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Çünkü Mustafa Kemal Paşa da vatanda silah altına alınacak yeni 
birliklerin olmadığını bilmekteydi ama düşman, yabancı ülkeler ve 
Türk halkı üzerinde bir etki oluşturarak asıl savaşın bundan sonra baş-
ladığı gibi bir hava oluşturmak istiyordu. Nitekim o aşağıdaki şifreli bir 
emirle asıl maksadını belirtir.

“Milli savunma bakanı Refet Paşa Hazretlerine,
İlan edilen genel seferberlik sadece hariçte siyasi bir tesir yap-

mak maksadına dayanmaktadır. Bundan ötürü, gereken sınıfların 
silahaltına çağrılması eskiden olduğu gibi cereyan edecektir. Bu 
hususun lüzum görülecek olursa gizli bir oturumla Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne de gizli bir şekilde açıklanmasını rica ederim”

Türk Başkomutanı Mustafa Kemal yayınladığı bildiri ile Sakarya za-
ferini millete ve orduya şu şekilde duyuruyordu.

“Kutsal topraklarımızı çiğneyerek Anka’ya girmek yurdun ba-
ğımsızlığının fedakâr muhafızı olan ordumuzu yok etmek isteyen 
Yunan ordusu 22 gün devam eden pek kanlı muharebelerden sonra 
Allah’ın yardımıyla mağlup edilmiştir. İzmir’e çıkan düşman, bun-
dan evvel dahi İnönü’nde, Dumlupınar’da tekrar tekrar Türk azim 
ve imanı karşısında kahrolmuş ve yenilmişti. Ancak bu derslerden 
ibret almayan ve hiçbir hakka dayanmayan mübarek vatanımıza 
tecavüz etmekte inat gösteren Yunanlılar bu defa Constantine’in 
saltanat hırsını doyurmak için memleketinin bütün kaynaklarını 
açtılar ve para asker malzeme hususunda hiçbir fedakârlıktan çe-
kinmeyerek aylarca hazırlandılar. Ayrıca doğudaki siyasi çıkarlarını 
korumak için masum kanlarının dökülmesinden çekinmeyen bazı 
yabancı dostlarının gizli ve açık yardımlarına kışkırtmalarına da-
yandılar. Bu suretle vücuda getirdikleri düzenli ve donatılmış büyük 
bir kuvvetle çekinmeden Anadolu içlerine saldırdılar. Düşünmediler 
ki Türklerin Vatan sevgisi ile dolu olan göğüsleri kendilerinin, aşırı 
heveslerine karşı daima demirden bir duvar gibi yükselecektir. Hiç 
kimsenin hakkına tecavüz etmek istemediğimiz gibi, diğerleri ta-
rafından yaşamak hakkımıza ve istiklalimize saygı olunmasından 
başka bir davamız yoktur. mili sınırlarımız içinde yabancıların içle-
rimize karışmaktan uzak her medeni kuvvet gibi hür yaşamaktan 
başka gayesi olmayan Türk milletinin meşru hakkı nihayet insanlık 
ve medeniyet alemi tarafında telsim olacaktır. Ancak silahlarımızı 
amacımız tamamen kazanıldıktan sonra bırakacağımızdan pek ya-
kın olan bu mesut ana kadar eskiden olduğu gibi bütün millet fertle-
rinin en büyük fedakârlı ve çaba göstermesini beklerim.”
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108 Artuç, a.g.e., s.346.
109 Tuncer Baykara, Milli Mücadele, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1985, s.97. 
110 Bayrak, a.g.e., s.67.
111 “Ben Yunanlıları Sakarya’da yenecek ve hepsini esir edecektim. Ne çare ki, kumandanlardan biri vazifesini 

saatinde yapamadı. Düşmanı yavaş yavaş sol cenahından çekmiştim. Kumandan kendisine düşen ödevi vaktinde 
yapsaydı sert bir itme ile onu tuzlu çöle sokacaktık. Orada ya tutsaklığı yahut ölümü benimseyecekti. Bu takdirde, 
Yunan ordusundan milleti de hükümeti de habersiz kalacaktı. Herkes birbirine ordumuz nerede diye soracaklardı. 
Dünya şaşıp kalacak Yunan ordusunu aramaya çıkacaktı. En sonra Tuzlu Çöl’de onun salamurasını bulacaklardı.” 
Mahmut Esat Bozkurt, Atatürk İhtilali, C.I-II, 3. Basım, Kaynak Yayınları, İstanbul 2003, s.379.

Sakarya zaferinin ardından daha önce bahsettiğimiz Enver Paşa 
tehlikesi de sessiz sedasız atlatılmıştı.108 Enver Paşa 30 Temmuzda 
Türk sınırındaki Batum’a gelerek Trabzon milletvekili Hafız Mehmet 
ile görüşmüştü. Ankara ise bu gelişmeleri yakından takip ediyordu. 
Sovyetler de Türk kuvvetlerinin yenilmesine karşı on koz olarak elde 
tutmak istiyordu. Ancak Sakarya Savaşı’nın Türk kuvvetleri tarafın-
dan kazanılmasıyla Enver Paşa ve ittihatçıların yönetimi ele almak 
ümitleri de kaybolmuştur. Enver Paşa bundan bir ay sonra Turan dev-
leti kurma niyetiyle Buhara’ya gidecek ve sonra olayların zorlamasıy-
la Sovyetlerin aleyhine dönecek ve Ruslarla yaptığı bir çarpışmada on 
aydır sürdürdüğü macerası ölümle son bulacaktır (4 Temmuz 1922).109

Yunanlılar Çekiliyor
Yunanlılar Sakarya gerisinde de uzun süre kalamayacaklardı. An-

cak çekilmeden önce birkaç güne ihtiyaçları vardı.110 Hem kendini bi-
raz toparlayacak hem kaçmadığını gösterecek hem de demiryolu ve 
diğer tahripleri yapabilecektir. Bu arada Türkler şayet nehri geçmeye 
niyetlenirlerse takip heveslerini kırma fırsatını da kaçırmamış olacak-
lardır. Nitekim küçük bir birlikle yapılan Türk ileri harekâtı kolaylıkla 
geri atılmıştı. 16 Eylülde Sal Köprü’den geçmeye başlayan 5. Kafkas 
Tümeni bir alaylık büyükçe bir kuvvetle nehri geçmeye çalışmıştı an-
cak Yunan saldırısı sonucu açık arazide topçu desteğinden mahrum 
olan birlik 200 şehit 150 kayıp ve 400 yaralı vermiş ve hemen hemen 
bütün alay elden çıkmıştı. Bundan sonra da Türk ordusu büyük kuv-
vetlerle geçiş harekâtına son verdi.

Düşman ordusunu gerektiği şekilde takip etmek mümkün olmadı. 
Çünkü Türk ordusunun o günkü şartları, durumu ve cephanesi ve va-
sıtaları buna uygun değildi. Ayrıca Yunanlılar kendi ordularının pek o 
kadar taciz edilmeden geri çekilebilmesini ve Eskişehir’le Afyonkara-
hisar önlerinde tedafüi bir cephe kurabilmesini, sırf geçirilen yerlerin 
yakılması gibi vahşiyane bir taktiğe borçlu idi.111
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Sakarya Savaşı’yla birlikte ilk kez Türk ordusunu komuta eden 
Mustafa Kemal, savaşın kazanılmasıyla birlikte Ankara’ya gelişinden 
önce Harp karargâhında Sakarya Savaşı’yla ilgili Türk milletine bir be-
yanname yayımlamıştır:  

“...Milli maksat uğrunda milletin hususi menfaatle-
rini hazır etmek emrinde gösterdikleri harikalar nesille-
rimizin ve insanlarımızın sonsuza dek övünme vesilesi 
olacaktır. Bu umumi gayretler sayesindedir ki ordumuz 
ölüme atılmak için bir dakika tereddüt etmeyecek suret-
te yüksek bir kuvve-i maneviye ile düşman üzerine atıldı. 

Canımızı ve namusumu almak üzere Haymana 
Ovası’na kadar gelen düşman efradı esir düştükleri za-
man âlicenap askerlerimizden ilk istirham olarak bir 
parça ekmek istemeleri manzarası mağrur düşmanları-
mızın akıbetini gösteren manidar bir levhadır. Bu derece 
azim bir hiss-i fedakârlıkla topraklarını müdafaa eden 
milletimiz ne kadar iftihar etse haklıdır. 

İstiklal mücadelemizde inayet-i samadaniyeti Türk 
milletinden esirgemeyen Cenab-ı Hakk’a hamd ve sena 
etmeyi asla unutmayalım. Bizler esasen meşru olan da-
vamızda inayet-i ilahiyeden hiçbir zaman ümidimizi 
kesmedik. Hiç kimsenin hakkına tecavüz etmek isteme-
diğimiz gibi diğerleri tarafından hakk-ı hayat ve istikla-
limize riayet olunmasından başka bir davamız yoktur. 

Hudud-u millimiz dâhilinde müdahale-i ecnebiyeden 
azade olarak her medeni millet gibi hür yaşamaktan 
başka bir gayesi olmayan Türk milletinin meşru hakları 
nihayet âlem-i insaniyet ve medeniyet tarafından teslim 
olunacaktır. Ancak silahlarımızı maksadımızı elde et-
tikten sonra bırakacağımızdan pek garip olan bu mesut 
ana kadar eskisi gibi bütün millet fertlerinin azamî gay-
ret ve fedakârlık göstermesini intizar eylerim. Cenab-ı 
Hakk tevfikat-ı samadaniyesini idâme buyursun, Amin.”

18 Eylülde cepheden Ankara’ya gelen Başkumandan Mustafa 
Kemal Paşa burada da Türk ordusuna bir beyanname yayınlamıştır. 
Mustafa Kemal Paşa 18 Eylülde Ankara’ya gelişinden sonra TBMM’de 
Sakarya Savaşı’yla ilgili bir konuşma yapmıştır. 
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Mustafa Kemal Paşa, konuşmasının izleyen bölümünde “Türki-
ye Büyük Millet Meclisi ordusunun Sakarya’da kazanmış olduğu 
meydan muharebesinin pek büyük bir meydan muharebesi” ol-
duğunun altını çizdikten sonra “Düşmanın pek büyük gayretlerle, 
fedakârlıkla vücuda getirdiği ve diğer bazı devletlerin de büyük 
muavenetiyle takviye eyledikleri hakikaten mükemmel ve kuvvetli 
ordularını mağlup etmek için kendimizde bulduğumuz kuvvet ve 
kudretin davamızın meşruiyetinin” sonucu olduğunu vurgulamak-
tadır. Daha sonra “Bu parlak muzafferiyetin amili olan zevatı huzur-u 
alinizde ve bu kürsüden hürmet ve takdirat ile yad etmeyi bir vecibe-i 
vicdaniye addederim” diyerek Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Fevzi 
Paşa ve Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa’nın savaşın kazanılma-
sında oynadıkları rolü öven çarpıcı ifadeler kullanmaktadır. 

Başkomutan ordunun kumanda kademesi mensupları için şu ifa-
delerde bulunmuştur : 

“Diğer grup ve kolordu ve fırka, alay ve ilah kuman-
danlarının her biri yekdiğeriyle müsabaka edercesine 
fedakârlık, kahramanlık ve dirayet göstermişlerdir. Za-
bitanımızın kahramanlıkları hakkında söyleyecek söz 
bulamam, yalnız ifadede isabet edebilmek için diyebili-
rim ki bu muharebe zabit muharebesi olmuştur. Bina-
enaleyh zabit arkadaşlarımın en ufak rütbelisinden en 
büyük rütbelisine kadar kıymet ve fedakarlıklarını bü-
tün kalp ve vicdanımla ve takdirlerle yad ederim. Kah-
raman Türk neferi Anadolu muharebelerinin manasını 
anlamış, yeni bir mefkûre ile muharebe etmiştir.”

99

Tekâlif-i Milliye Emirleri
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Maliye
Maliyenin en büyük kaynağı Aşar vergisi, hayvan vergisi ve diğer 

vergilerdi. Bunlara ek olarak Tekâlif-i Milliye kanunları ile kaynaklar yete-
rinden fazla zorlanmıştı. Sakarya Savaşında deniz taşıtları vergisi, aske-
ri ulaştırma vergisi, İşgalden kurtarılan mallar hakkında kanun, skerliği 
erteleme vergisi gibi bazı yeni vergi kanunları çıkarılmıştır. Sakarya ile 
Büyük Taarruz arasında vergilerle ilgili çıkarılan kanunların sayısı 23’tür.

Ulaştırma

Batı Anadolu’yu Yunanlar, İtalyanlar az önce Antalya’yı boşaltmışlar-
dır ama Mersin ve İskenderun Fransızların elindedir. Boğazların kontro-
lü müttefiklerde olduğundan Karadeniz zaten Türklere kapalıdır. Biraz 
Trabzon ve İnebolu limanlarından faydalanmak mümkündür. Donan-
ma ise gözaltındadır. O tarihte Türk ordusunda motorlu araç hemen 
hemen hiç yoktur. Mustafa Kemal ve İsmet Paşa’ların sahip oldukları 
otomobiller sanki birer uzay aracıymış gibi görenlerde şaşkınlık ve biraz 
da hayranlık uyandırıyordu. Dolayısıyla Anadolu’da ulaştırma için kala 
kala demiryolu kalıyordu. Bağdat demiryolu ise bu hattın belkemiğini 
oluşturuyordu. Demiryollarının ise %95’i düşman kontrolündeydi. Türk-
lerin elinde kalan ise Ankara-Polatlı demiryoluydu ki, ikmal bakımından 
çok önemli olan bu hat, Sakarya Savaşının zaferle sonuçlanmasında 
kurtarıcı rolü üstlenecekti. Türklerin elinde bir kamyon bile bulunmaz-
ken, Yunanlıların elin 840 kamyonun bulunması Yunan ordusuna müt-
hiş bir üstünlük sağlıyordu. Türklerin kağnı ve eşeklerle ikmal yaptığı ve 
1 kamyonun 60 kağnı veya 120 eşek yükünü bir seferde hem de daha 
uzağa taşıdığı düşünülürse kamyonun savaştaki önemi daha iyi anlaşılır.

Haberleşme

Kurtuluş Savaşında Türkiye hayret edilecek derecede mükemmel 
işleyen haberleşme sistemine sahipti. Osmanlı Devleti, Avrupa’dan 
sadece on yıl sonra telgraf döşeme işlemine başlamış ve kısa za-
manda ülkenin her tarafına yaymıştı. Mustafa Kemal “Biz zaferi telg-
raf telleri ile kazandık” derken de haberleşme sisteminin ne kadar 
önemli olduğu üzerinde duruyordu.

Sakarya Savaşında Ordunun Durumu
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İnsan kaynakları
1921 yılında 13 milyon insanın yaşadığı Türkiye’nin 4 milyonu iş-

gal altındaydı. Geriye ordunun yararlanabileceği 9 milyonluk bir nü-
fus kalmaktaydı. Askerler ise Çanakkale, Sarıkamış, Suriye, Yemen, 
Bağdat önlerinde çok fazla kayıp vermişlerdi. Böyle bitmek bilmeyen 
savaşlarda askerin bir kısmı firar etmişti. Özellikle Kütahya-Eskişehir 
Muharebelerinden sonra firari sayısı artar. 30800 kişi hem de silahları 
ile birlikte firar etmiştir. Bunu engellemek için gayet sert olan kanun 
maddeleri uygulanır. Örneğin kaçanın yerine yakalanıncaya veya tes-
lim oluncaya kadar, akrabalarından biri silahaltına alınır ve yanında 
götürdüğü silah, araç ve gerecin değeri miktarınca memleketindeki 
evinde veya yakın ailesinden para veya mal olarak alınacaktır. Bu ted-
birlerden sonra firari sayısı 440’e kadar düşer ancak tam manasıyla 
engel olunamaz. Bununla beraber Türk halkının göstermiş olduğu 
fedakârlık da inkâr edilemez boyutlardadır. Savaş esnasında da harıl 
harıl yeni sınıflar silahaltına alınır. Özellikle vakit azlığı sebebiyle Çan-
kırı, Çorum, Yozgat, Ankara, Kayseri ve Konya’dan erler silahaltına 
alınırlar, bunlar 15-20 günlük eğitimden sonra cepheye götürülürler.

112 Sonyel, a.g.e., s.212.

Silah ve Cephane

Mondros mütareke-
sinden sonra Türk ordu-
su terhis edilmiş, silahları 
toplanmıştı. Bunların bir 
kısmı ise iade edilme-
mişti. Ancak bunlarla 
ciddi bir savaşa girilme-
si olanaksızdı. Sakarya 
Savaşında ancak Sovyet 
Rusya’dan,112 İstanbul’da 
işgal altındaki depo-
lardan, doğu ve güney 
cephelerinden ve birde 
halktan temin edilmeye 
çalışılmıştı.
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113 Merhum Orgeneral Asım Gündüz, “Hatıralarım” isimli kitabında diyor ki; “Sakarya Meydan Muharebesi” 
bir ölüm-kalım savaşı ve bir subay savaşı idi. Bugünkü Türk nesli daha elli seneyi doldurmamış dünkü geçmişte, 
“Haçlı Seferleri”nin çıkarıldığını bir an unutmamalıdır.

114 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtuluşu ve Anadolu topraklarının Yunan ordusundan arındırılması ile sonuçlanan 
bu süreci Yunanlılar ve onları kışkırtan İngiltere, Rusya ve Fransa Küçük Asya Felaketi (Minor Asia Catastrophe) 
olarak adlandırır. Türk’ün 30 Ağustos 1921 Sakarya Meydan Muharebesi ile başlayan ve 9 Eylül 1922 işgalcinin 
denize dökülmesi ile sonuçlanan bu zaferi Yunanistan okullarında okutulan ders kitaplarında Yunan Tarihi’nin en 
büyük felaketi olarak anlatılır. Çünkü bu yenilgi, onlar için Büyük Ülkü’nün tarihe gömülmesi anlamına gelme-
ktedir. Savaşlar tek bir olay ancak iki ayrı taraf için iki ayrı sonuçtur. Taraflardan birisi için zafer ötekisi için ise 
felaket. Zaferlere sevinilir/kutlanır, felaketlere ise üzülünür/anılır. 30 Ağustos, 9 Eylül, 13 Eylül Türkler için sevinç 
duyulacak kutlanacak zafer tarihleridir.

Savaşın Sonuçları ve imzalanan Antlaşmalar
Sakarya Meydan Muharebesi’nin sonuçları şunlardır: 1683’te II. 

Viyana önlerinde başlayan Türk ordusunun geri çekilmesi sona ermiş, 
Türk ordusu taarruza geçmiştir. İtilaf Devletleri’nin Yunanistan’a olan 
güveni sarsılmıştır. Savaşa İsmet Paşa ve Fevzi Paşa komutanlık etmiş-
tir. Yunan ordusunun üçte biri yok edilmiş ve düşmanın saldırı gücü 
kırılmıştır.113 

İtilaf Devletleri, TBMM’ye ateşkes ve barış teklifinde bulunmuş-
tur. Yunanlılar Doğu Trakya’dan İstanbul’a yapmak istedikleri ilerle-
yişten vazgeçmiştir.114 İtalya Anadolu’dan çekilişini tamamlamıştır. 
İngiltere’de Sakarya Zaferi üzerine 23 Ekim 1921’de İstanbul’da imza-
ladığı “Esirlerin Değiştirilmesi” anlaşması ile resmen Ankara Hüküme-
tini tanımıştır. 25 Ekim 1921’de İngilizler Malta adasından getirdikleri 59 
Türk sürgününü İnebolu’da Ankara Hükümetine teslim etmiştir (Rauf 
Orbay gibi). 

Dünya tarihinde ilk kez topyekûn savaş kavramı Mustafa Kemal 
Paşa’nın emri ile uygulanmıştır. Savaştan sonra Paris’te yeni bir barış 
görüşmesi yapılmıştır. İtilaf Devletleri, 22 Mart 1922’de ateşkes önerisi 
getirmiştir. Ancak bu antlaşma tam bağımsızlık için yeterli olmadığı için 
kabul edilmemiştir. 

TBMM, Mustafa Kemal Paşa’ya Gazilik unvanı ve Müşirlik (Mareşal-
lik) rütbesi vermiştir (19 Eylül 1921). 

Yunanlılar ise artık taarruz ve istila davranışlarından vazgeçip mü-
dafaaya girişmiştir. 

31 Ekim 1921’de Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın isteği üzerine Başku-
mandanlık salahiyeti, yeni bir kanunla üç ay daha uzatılmıştır. Savaşa 
katılan komutanların rütbeleri yükseltilmiştir. Bu anlaşmadan sonra 
Rusya ile Kars, Fransa ile 20 Ekim 1921’de Ankara Antlaşması yapılmış-
tır. 2 Ocak 1922’de Ukrayna ile de Dostluk Antlaşması imzalanmıştır.
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“Tek Adam” isimli üç ciltlik eseriyle Atatürk hakkında geniş bir bi-
yografik inceleme yapan Şevket Süreyya Aydemir, söz konusu ese-
rin 2. cildinde Sakarya Savaşı için şöyle demektedir: “Ama bugün bile 
orada dolaşanlara bu çorak dağların havasında binlerce ve binlerce 
şehidin son nefesleri halâ duyuluyormuş gibi gelir ve geceleri dağlar-
da dolaşan çobanlarla, dağ yollarından geçen yolcular mesela “Dua 
Tepe” üzerine zaman zaman gökten nûr yağdığını anlatırlar. İnanırsı-
nız, çünkü her bastığımız toprak parçası bir şehidin mezarıdır.”

Bizimde kanımız odur ki arada bir bu savaş alanını dolaşmak bir 
şehitler mahşerini ziyaret gibi gelir insana! Fakat Anadolu’da o kadar 
çok şehitler mezarı vardır ki, bunları ziyaret etmek belki de bir insan 
ömrüne sığmayabilir.115

Anadolu’daki bu zafer başta İslâm dünyası olmak üzere İngiliz ve 
Fransız emperyalistlerinin pençeleri altında inim inim inleyen bütün 
dünyadaki milletlerde sevinç ve gururla karşılandı. Öyle ki birçok ül-
kede eğlenceler düzenlendi. Oradaki direniş örgütleri ayrı bir kuvvet 
kazandı. Bunun coşkusuyla İran, Arap diyarları ve hatta Afrika’daki 
bazı ülkelerden gönüllüler Anadolu’ya savaşmaya geldi.

Sakarya Savaşı ile ilgili olarak Halep’te yayımlanan Ar-Rayad ga-
zetesi o günlerde şunları yazıyordu: “Avrupa, bize cesaret verici, tatlı 
sözler söyleyip vaadlerde bulunabilir, ama gereksindiğimiz yardımı 
ancak bizim gibi aynı durumda bulunan Türklerden alabiliriz.” Hin-
distan’daki direniş örgütleri ise büyük coşku içindeydi. Sakarya Zaferi 
Hindistan’da ayrı bir coşkuya neden oldu. Öyle ki Liberal Parti’nin bir 
üyesi “Derilerimizden Türk askerine ayakkabı yapmaya hazırız” diyor-
du. İstanbul’da bulunan Hindli askerlere dağıtılmak üzere hazırlanan 
bir beyannâmede ise Müslüman Hindli askerlerin Anadolu ordusuna 
katılmak için Felah Grubuna müracaat ettiklerinden bahsedilmekte 
Genelkurmay Başkanı tarafından gruba gönderilen yazıda da Müs-
lüman Hindli efradın Anadolu’ya kaçırılmasının yerinde olacağı, bun-
ların sayılarının ne kadar fazla olursa İngilizler üzerinde o kadar çok 
menfi tesir bırakacağı ifade ediliyordu. Hind Hilafet Komitesi, Musta-
fa Kemal Paşa’ya Sakarya Zaferi’nden sonra alakasını artırır. 

115 Ünlü İngiliz Tarihçisi Joseph Arnold Toynbe, “Türkiye” adlı eserinde şöyle diyordu; “Sakarya Savaşı” 
ile Türk-Yunan Savaşındaki durum, tersine dönmüştü. Denebilir ki bu savaş içinde yaşadığımız yüz yıl tari-
hinin en büyük savaşlarından biridir. Sakarya kıyılarındaki Türk zaferi, yakın ve Orta Doğu’nun siyasal yüzünü 
değiştirmiştir. İki yüz yıldan beri batı, ihtiyar Osmanlı İmparatorluğunu parçalamaya çalışıyordu. Fakat Sa- 
karya’da Türkün kendisi ile karşılaşmıştır ve ona dokunduğu anda da tarihin yönü değişmiştir. Tarih birgün 
Sakarya kıyılarında cereyan eden ve çok kimsenin bilmediği bu savaşı, dönemin en büyük olaylarından biri olarak 
kaydedecektir...”
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Daha fazla maddi yardım için seferber olur ve bu doğrultuda 
Anadolu’ya para gönderir. Hatta iki uçak alarak göndermeyi bile karar-
laştırırlar. Aynı coşku Afrika’da da sürüyordu. Fransızların işgali altında 
direnmeye çalışan Fas’taki direnişin ileri gelenleri, “Biz de bağımsız ve 
güçlü bir Türkiye istiyoruz” diyorlardı. Trablusgarp Şefi Süleyman Elba-
rus, Türk gazetecilerine gönderdiği bir mektupta şunları söylüyordu: 
“Bağımsız Türkiye, İslâm dünyasının bir nevi emniyet süpabıdır. İngi-
liz politikası bu supabı kapatmakla Türk milliyetçiliği ile temsil edilen 
Müslüman enerjisinin bütün İslâm ülkelerine yayılmasına sebep oldu.”

Zafer Asya’daki soydaşlarımız arasında da büyük yankı yaratır. 
Azerbaycan, Kırım ve Türkistan’dan özel heyetler Ankara’ya gelir. 
Afganistan’da ayrı bir heyecan yaratan zafer, Endonezya ve uzak do-
ğuda da ses getirir. Buralarda Mustafa Kemal’in resimleri ve Türk bay-
rakları ipeklere işlenerek evlerin en güzel yerlerine konulur.

Kurtuluş Savaşı’na dünya basınının nasıl baktığı da konunun bir başka 
yönünü teşkil eder. Örneğin Avustralya basınının Milli Mücadele’ye bakı-
şı, neredeyse tümüyle Mustafa Kemal eksenli. Kendilerine Çanakkale’de 
büyük bir yenilgi yaşatsa da sanki içten içe onun kazanmasını istiyorlar, 
sürekli olarak kahramanlığından ve onurlu bir asker olduğundan söz edi-
yorlar. İran basınının bakışı ise İstanbul ve Osmanlı eksenli. Mustafa Ke-
mal yok gibi. Yugoslav basınının yaklaşımı ise Mustafa Kemal’in askerleri 
ve Yunan diplomasisinin aymazlığı üzerine kurgulanmış. En ilginci tabii 
ki Yunan basınının yaklaşımı! İktidar ve İngiliz yanlısı gazeteler olayları 
çarpıtarak orduya gaz verirken, komünist gazeteler en başından beri Yu-
nan ordularının Anadolu’da ne işi var diye itiraz etmiş. İngilizlerin kuklası 
olduk diyenler de, hatta savaş sonrası, döktüğümüz kan ve bu ders bize 
yeter, artık bir daha savaş istemiyoruz manşetleri atanlar da var.
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116 Rahmi Doğan, “Milli Mücadele Döneminde Türkiye, Sovyet Rusya ve İtilaf Devletlerinin Kafkas 
Politikaları”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 2, Elazığ 2009, s.295-296.

117 Selek, a.g.e., s.657.
118 İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları, I. Cilt (1920-1945), TTK, 1983, s.41-47.

Kars Anlaşması (13 Ekim 1921)

Rus emperyalizmi altına düştüğünden itibaren, Kafkasyalıların 
yüzü hep Osmanlı ve Türkiye’ye dönük olmuştur. I. Dünya Savaşı için-
de Rus Çarlığının yıkılması üzerine, Kafkasyalılara en büyük yardım, 
savaş içindeki Osmanlı tarafından yapılmıştır. Kafkasya’da kurulacak 
dost devletler, Rus emperyalizminin durdurulması için önemliydi. Ön-
celeri ve hatta I. Dünya Savaşı’nın son yılı içinde Osmanlı yöneticileri, 
bölgedeki Türk ve Müslüman hatta (Ermeni ve Gürcüler gibi) Hıristi-
yan unsurlarla ilgilenmiş, onları organize etmeye çalışmıştır. 1918 yılı 
baharında Trabzon’da, Osmanlı gözetiminde toplanan, Kuzey Kaf-
kasyalıların da temsil edildiği konferansta, bir Gürcü-Ermeni-Azeri fe-
derasyonu gündeme getirilmiştir. Sonraki gelişmeler, gerek kurulan 
çok sayıda şura hükümetlerini, gerek Şimali Kafkas Cumhuriyeti’ni 
ve İslam Ordusu gibi oluşumları getirdiyse de, bu girişimler Kızılordu 
karşısında direnememiştir. 116

Moskova Antlaşmasından yedi ay sonra Sovyet Rusya’nın isteği 
ile TBMM hükümetine başvuran Ermenistan, Gürcistan ve Azerbay-
can arasında 26 Eylül 1921 tarihinde toplanan Kars Konferansı’nda im-
zalanmıştır. Türk tarafına Kazım Karabekir Paşa başkanlık etmiştir.117

Kars Anlaşmasının bazı maddeleri şunlardır118:

Madde 1. TBMM Hükümeti ile Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcis-
tan Sosyalist Sovyetler Cumhuriyetleri Hükümetleri, tarafların ülkele-
rinin parçalarından bulunan topraklar üzerinde daha önce egemenlik 
haklarını kullanmış olan hükûmetler arasında kararlaştırılmış olup söz 
konusu topraklara ilişkin antlaşmalar ile üçüncü hükûmetler arasında 
yapılmış Güney Kafkasya Cumhuriyetlerine ilişkin antlaşmaları geçer-
siz sayarlar. Moskova’da 16 Mart 1921 (1337) günü imza edilen Türk 
- Rus Antlaşması bu madde hükmünün dışında tutulmuştur.

Madde 2. Taraflar, içlerinden birine zorla kabul ettirilmek isteni-
lecek her hangi bir barış antlaşması ya da uluslararası bir antlaşmayı 
tanımamak konusunda görüş birliği içindedirler.
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Madde 3. Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan Sovyetler Cum-
huriyetleri Hükûmetleri Türkiye’de kapitülasyon yönteminin herhan-
gi bir biçimde ilişkili her türlü yetkilerin ve hakların kullanılmasını ge-
çersiz ve kaldırılmış sayar.

Madde 4. Türkiye’nin kuzey-doğu sınırı, Karadeniz kıyısında bu-
lunan Sarp Köyünden başlayarak Hedis Meta Dağı-Şavyet Dağında 
suların bölündüğü çizgi-Kani Dağı ve oradan, sürekli olarak, Ardahan 
ve Kars Sancaklarının eski yönetim sınırlarının kuzeyini ve Arpa Çay 
ile Aras ırmaklarının talveğini Nizni-Kara Su’yun döküldüğü yere dek 
izleyen çizgi ile belirlenmiştir.

Madde 5. Türkiye Hükûmeti ile Ermenistan ve Azerbaycan Sov-
yetler Hükûmetleri Nahcivan bölgesinin Azerbaycan’ın koruyuculu-
ğunda özerk bir ülke oluşturulması konusunda anlaşmışlardır.

Madde 6. Türkiye, Batum Livasına ilişkin topraklar ile Batum kenti 
ve limanı üzerindeki egemenlik hakkını, Gürcistan’a bırakmağa razı 
olur.

Madde 9. Boğazların tüm ulusların ticaretine açılması ve geçiş 
özgürlüğünün sağlanması için Türkiye ile Gürcistan, Karadeniz ve Bo-
ğazların bağlı olacağı rejimin kesin biçimde hazırlanması işinin, kıyı 
devletlerinin temsilcilerinden oluşmak üzere, daha sonra yapılacak 
bir konferansa bırakılmasını uygun bulurlar.

Madde 12. Taraflar, içlerinden birinin öteki ülke topraklarında 
oturan uyrukları için “En Çok Gözetilen Ulus” işlemi uygulanmasına 
izin verirler.

Madde 16. Taraflar işbu Antlaşmanın imzalanmasından sonra iki 
aylık bir süre içinde, kendi toprakları üzerinde bulunan eski asker ve 
sivil tutsakları karşılıklı olarak yurtlarına geri yollamağı kabul ederler.

Madde 18. Ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmek için gerekli 
ticaret ilişkilerinin kurulması ve ekonomik, parasal vb. işlerin çözüm-
lenmesi amacıyla, işbu antlaşmanın imzalanmasından sonra, Tiflis’te 
ilgili ülkeler temsilcilerinden oluşan bir Komisyon toplanacaktır.

Madde 20. Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan arasın-
da yapılan bu Antlaşma onay işlemi görecektir. Onay belgelerinin ve-
rişimi en kısa bir süre içinde Erivan’da yapılacaktır.
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Daha önce yapılan antlaşmalarla Batum üzerindeki haklarından 
vazgeçen Türk tarafı, Kars Antlaşmasıyla yeni bir özveride bulun-
muştur. Buna göre, Batum iline özerklik verilecek, Batum limanın-
da Türkiye’ye ayrıcalık hakkı tanınacak, 1920 yılının sonlarına doğru 
Rusların Türkleri çıkarmak istedikleri Ardahan ve Kars üzerindeki 
Türk hakları kesinlikle kabullenilecektir. Gürcüler de Türk hükümeti 
karşısında taviz vermek zorunda kalmıştır. Artvin ve Ardahan yeni-
den Türk toprağı sayılmıştır. Konferansta Ermenilere küçük bir ödün 
dahi verilmemiş, Sarıkamış ve Oltu’da onlara ekonomik haklar sağ-
lanmamış, Ani kasabasının Ermeni sınırı içinde olmasına karşı çıkılmış, 
ancak Ermeni savaş esirlerinin ülkelerine geri dönmeleri kabul edil-
miştir. Ruslarda konferansta Türk tarafı ile uzlaşmacı bir tavır içinde 
olmuştur.119

Misak-ı Millî’nin üç ayrı devlet tarafından kabul edildiği bu antlaş-
ma ile Sovyet Rusya ile doğu sınırı kesin olarak çizilmiştir. Diğer taraf-
tan, Kafkas ülkelerinde, İtilaf Devletlerinin özellikle İngiltere’nin uygu-
ladığı siyaset iflas etmiştir. Kars Antlaşması, Moskova Antlaşması’nın 
bir tekrarı olmuştur. Moskova Antlaşması’nın bu üç devlet için de ge-
çerli olduğu vurgulanmıştır. Nahcivan bölgesine muhtariyet verilmiş-
tir. Taraflar arasında sağlık, güvenlik, ticaret ve gümrük konularında 
işbirliği yapılmıştır. Boğazların ticarete açılması ve İstanbul’un güven-
liği benimsenmiştir. Ticaret, gümrük, sağlık ve güvenlik konularında 
ortak tedbir alınması kararlaştırılmıştır.120

119 Sonyel, a.g.e., s.185-186. 
120 Sonyel, a.g.e., s.186.

Misakı Milli Sınırları



108 109

121 M. Turan, a.g.e., s.177-179.
122 Soysal, a.g.e., s.
123 M. Turan, a.g.e., s.183-195.
124 İstanbul’daki Fransız Yüksek Komiseri General Pelle Türk Fransız gazetelerine verdiği beyanatta, “Biz 

salibin geldiği yere hilal giremez düsturunu asla benimsemedik, geleneksel dostluk politikasına dönmüş bulunuy-
oruz” demiştir. Belen, a.g.e., s.373.

125 Sonyel, a.g.e., s.203-204 ; Selek, a.g.e., s.664-668.

Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)

Ankara Hükümeti’nin, Bekir Sami Bey’in Londra Konferansı’nda yap-
tığı anlaşmayı tasdik etmek için “Fransa’ya verilen iktisadi bölgenin kaldı-
rılmasını” şart olarak ileri sürdüğü Paris’te öğrenildikten sonra Franklin 
Bouillon 9 Haziran 1921’de Ankara’ya gelmiştir. 13 Haziran’da Fransa ve 
TBMM Hükümeti arasında resmen müzakereler başlamıştır. Bu müza-
kerelerde çoğu zaman Mustafa Kemal Paşa ve Fevzi Paşa bulunmuştur. 
Görüşmelerde Sevr gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten 
Franklin Bouillon, Bekir Sami- Briand Anlaşması’nın esas alınmasını öne-
rirken, Mustafa Kemal Misak-ı Millîyi savunmuştur. Bouillon, 13 Haziran 
1921’de başlayan görüşmelere devam ederken imza yetkisi olmadığını 
bildirerek hükümetine danışmak üzere Adana’ya gitmiştir. Bu hareketin 
sebebi Yunan taarruzunun sonucunu beklemek içindir. Sakarya’da Türk 
Ordusunun zaferi sonunda Bouillon çok geçmeden Ankara’ya dönmüş-
tür. Böylece 20 Ekim 1921 tarihinde TBMM Hükümeti adına Yusuf Kemal 
Bey ile itilafnameyi imzalamıştır.121 Bu antlaşmanın maddelerine göre122:

Ankara Antlaşması ile ilk defa bir İtilaf Devleti TBMM ile bir antlaşma 
yapmıştır. Bu antlaşma ile İtilaf Devletleri arasında var olan anlaşmazlık 
artmış ve İtilaf Devletleri bloğu parçalanmıştır. Sovyet kuşkularına karşılık, 
Doğu ve Batı’nın gözünde TBMM yönetimin saygınlığı artmıştır.123 Güney 
Cephesindeki birlikler batı cephesine sevk edilmiştir. TBMM’yi ve Misak-ı 
Milliyi ilk tanıyan İtilaf Devleti Fransa olmuştur.124 Bu ülke Güney cephe-
sinden çekilirken Türk kuvvetlerine silah, cephane ve malzeme yardımı 
yapmıştır. Öte yandan bu antlaşma Fransızlar içinde faydalı olmuştur. 
Fransa’nın geri çekilmesi bu ülke ordusunun Kilikya’daki yılda 500 milyon 
franklık masrafını sona erdirmiştir. Ayrıca Türk tarafı, Mersin limanından 
yararlanarak Fransa, İtalya ve öteki ülkelerden de savaş gereci sağlamak 
imkânı da bulmuştur. Hatay’ın Fransız mandasındaki Suriye’ye bırakılması 
Misak-ı Milliden verilen ikinci taviz olmuştur. Fransa, İskenderun ve Hatay 
için özel hükümler kabul ederek bu yerlerin anavatanın bir parçası olduğu-
nu kabul etmiştir. Antlaşmanın imzalanmasından sonra Türk delegesinde 
bulunan Yusuf Kemal Bey Hatay’da Türk bayrağını andıran bir bayrağın 
bulunmasını kabul ettirmiştir.125
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 
Sakarya Meydan Muharebesi Milli Park  Müdürü

Fotoğraflarla 
Sakarya Meydan Muharebesi 

Tarihi Milli Parkında 

Yapılan Çalışmalar

Ömer AYGÜL

3

AGRT PRODES PROJESİ
Tarihimi öğreniyor, tabiatımı seviyorum

POLATLI ÇALIŞTAYI BİLDİRİSİ
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Grubumuzca 
haritalanan 

toplam mevzii 
uzunluğu 

118.388 metre

Mevzi ve Siperlerin Tespiti ve Haritalanması
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Kayıp Şehitliklerin Tespiti
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DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YAPILAN VE DEVAM EDEN FAALİYETLER

Duatepe Tören Alanı

Mehmeçik Anıtı

Mehmeçik Anıtı Heykeller
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Mangaldağı Şehitliği yol
 ağaçlandırma çalışmaları

Şehitliklerin ihyası

Mangaldağı Şehitliği’nden siperlere yürüyüş
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Eski Polatlı Şehitliği İhyası

Mangal dağı ve Duatepe 
ağaçlandırma çalışmaları

Önce Sonra

Sakarya Köyü ve 12. Grup Şehitliği
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Çamdağı İlköğretim Okulu

Eski Kışla Hastanesi Şehitliği

Halide Edip Adıvar ve Kadın Kahramanlar Müzesi

Önce

Önce

Sonra

Sonra

Evliyafakı köyünde şehit mezarı
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Önce

Önce

Sonra

Sonra

Kirazoğlu Tanıtım Birimi

Ahırlıkuyu  Tanıtım Birimi

Evliyafakı Köyü Şehit Mezarlığı

Tarihi Köprü ihyası Muharebe İzleme noktaları
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Zafer Anıtı

Haymana İdare ve Ziyaretçi Merkezi Kartaltepe Mesire Alanı
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Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi
Kurucusu ve Genel Koordinatörü

SAKARYA MEYDAN 
MUHAREBESİ

Kadim KOÇ

4

AGRT PRODES PROJESİ
Tarihimi öğreniyor, tabiatımı seviyorum

POLATLI ÇALIŞTAYI BİLDİRİSİ
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Türk Harekat Planı;
Hazırlanırken, düşmanın 9 tümenle ESKİŞEHİR - ANKARA genel istikametinde 

ilerleyebileceği değerlendirilmiş ve muhtemel hareket tarzları şöyle düşünülmüştür
Sakarya mevziine, asıl kuvvetleri ile cepheden taarruz yapabilir
Kuzeyden kuşatıcı bir taarruz yapabilir
Güneyden kuşatıcı bir taarruz yapabilir
Cephede az bir kuvvet bırakarak kuzey ve güneyden iki kuşatma kolu ile taarruz 

edebilir
Düşman için en uygun hareket tarzının güneyden kuşatma yapmak olduğu ka-

bul edilerek Harekat Planının ANA FİKRİ şöyle saptanmıştır:
ANKARA ÇAYI ile ILICAÖZÜ D. arasındaki SAKARYA boyunda batı ve güney-

batıya karşı savunma tertibi almak, herhangi bir kanadın kuşatılma ihtimaline karşı 
geride kuvvetli ihtiyatlar bulundurmak

Mürettep Kor. ve 12 Grup Sakarya doğusunda
Kabul edilen bu plan gereğince Türk Ordusu; ANKARA ÇAYI ile MANGAL DAĞI 

arasındaki bölgede ve SAKARYA Nehri - ILICAÖZÜ D. gerisinde, kuvvet çoğun-
luğu kısmen güney kanatta olmak üzere ve muhtelif istikametlerden yapılabilecek 
Yunan taarruzlarını karşılamak için geride güçlü ihtiyatlar ayırarak elastiki  bir şekil-
de tertiplenmiştir. Bu tertiplenmeye göre kesin sonuçlu muharebeler; düşman asıl 
taarruzunu kuzeyden yaparsa, DUA TEPE ile ÇİLE DAĞI arasındaki bölgede, gü-
neyden yaparsa, TOYDEMİR ile MANGAL DAĞI arasındaki bölgede yapılacaktır. 
Sakarya’dan Mangal Dağı’na kadar olan cephede ise  4.,  3. ve 2. gruplar savunma 
için tertiplenmiştir.

TÜRK ORDUSUNUN TERTİPLENMESİ
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Porsuk Çayı’nın güneyinde 7 nci Tüm. 
Kavuncu köprüsünün güneyinde 3 ncü Kor. 
Beşköprü’nün  batısında  1  ve  2  nci  Kor.

Yunan Başkomutanlığı harekat planını şöyle hazırladı;
Küçük Asya Ordusu asıl kuvvetleri ile Porsuk Çayı güneyinden ANKARA’ya 

kadar ilerleyerek Türk Kuvvetlerini yok edecek, Türklerin Harekat üssünü ve tesis-
lerini işe yaramaz hale getirecek ve demiryolunu da tahrip ederek taarruz mevzine 
dönecektir.

YUNAN KÜÇÜK ASYA ORDUSUNUN TERTİPLENMESİ
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1 NCİ SAFHA (14-22 AĞUSTOS 1921)

Yunan Küçük Asya Ordusunun Sakarya’ya Yanaşması
Kütahya, Eskişehir, Nasuhçal ( 08-25 Temmuz 1921 ) muharebelerinden 

sonra, Türk Ordusunun Sakarya doğusuna çekilmesi ile Yunan Ordusu ve 
Türk Ordusu arasında 100 km. lik bir mesafe oluşmuştur

Başarıyla yapılan bu çekilme 25 TEMMUZ 1921 günü sona ermiş ve ordu-
muz bütünüyle SAKARYA nehri doğusuna geçmiştir. Bu harekat ile, muharebe 
etmeksizin büyük bir arazi kesimi düşmana terk edilmişse de, karşılığında;

Yunan Ordusu lojistik destek, üs ve tesislerden uzaklaştırılmış

Ordumuzun güçlendirilmesi ve eksiklerinin tamamlanması için zaman ka-
zanılmış

Bizim için çok daha elverişli olan  bir bölgede muharebe etme imkanı sağ-
lanmış

Düşman ise, kendisi için elverişli olmayan bir bölgede muharebeyi kabul 
etmek zorunda bırakılmıştır

Yunan Ordusu Alpu, Hamidiye, Seyitgazi, hattından, ileri hareket ile 14 
Ağustos’tan 22 Ağustos tarihine kadar Sakarya doğusuna yanaşarak Türk Or-
dusu ile temas sağlamıştır

Yunan Komutanlığı Türk Ordusunun büyük kısmı ile SAKARYA doğusuna 
çekildiğini kesin olarak anlayamamıştır. Bu nedenle;

İki kolordusu ile SAKARYA’nın kuzey ve güney kolları arasından, bir kolor-
dusu ile de kuşatıcı bir şekilde güneyden ilerlemeye karar vermiştir

Türk ordusunun SAKARYA doğusuna çekildiği anlaşılırsa, ordu güneye 
kaydırılacaktır. Tabii bu, zaman kaybı demektir

Yunan 3 ncü Kolordusu bir tümeni ile PORSUK ÇAYI kuzeyinden, iki tüme-
ni ile güneyinden;

1nci Kolordusu daha güneyden, SİVRİHİSAR istikametinden

2 nci Kolordusu ( +1 süvari tugayı ) SAKARYA güneyinden ilerleme görevi 
almıştır.
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Türk ve Yunan Ordusu çok çetin muharebelerde çok büyük zayiatlar ver-
miştir

Cephe Komutanlığı bu muharebelerde “ Tümenler, son erleri ölünceye ka-
dar mevzilerini kesin olarak savunacaklardır ” emrini vermiştir

Muharebeler öyle kanlı geçiyordu ki;

Yedek subaylar Bölük Komutanlığı görevini, çavuşlar  da takım komutan-
lığı görevini üslenmiş, üç günlük kanlı boğuşmalar sonucunda, şehit ve yaralı 
kayıplarıyla koca Tabur erimiş, bir bölüğe dönmüştür

24 Ağustos günü 7 nci Yunan tümeni de Dua Tepe hattından doğuya doğru 
taarruza başlamış ancak başlangıçta başarı gösterememiştir. Bu gün yapılan  
muharebeler beylikköprü muharebeleri olarak anılmaktadır. 

15 nci Tümen 38 nci Alay 1 nci Taburunun yirmi kişilik subay kadrosu ilk 
üç günlük çarpışmalardan sonra sadece Tabur Komutanı, emir subayı, iaşe 
subayı ve dört bölükte üç yedek subay sağ kalmıştır.

2 NCİ SAFHA (23-30 AĞUSTOS 1921) 

GÜNEYDEN KUŞATMA
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ÇALDAĞI İSTİKAMETİNDE YARMA HAREKATI
Ancak; Güneydoğudan yaptıkları kuşatma taarruzları başarılı olmayınca 

kuvvet çoğunluğunu cephenin orta kesimine kaydırarak, 30 AĞUSTOS’tan 
itibaren ÇALDAĞ-ANKARA genel istikametinde yarma teşebbüsüne giriştiler. 

Sakarya mevziinin orta kesiminin en kritik yeri Çaldağ bölgesidir. 1 ve 3ncü 
Kor. ile cepheyi yarmaya çalışmıştır. Bu esnada Yunan 7 nci Tüm. yeniden Dua 
Tepe   istikametinde   taarruza   geçmiştir. Savunanın üç misli olan Yunan 7 
nci Tüm. Dua Tepe bölgesini ele geçirmiş ve Karadağ’a taarruza başlamıştır.

Şidetli ve kanlı muharebelerde Karadağ tam yedi defa el değiştirmiştir. Yu-
nanlılar, Polatlı istasyonuna  500 metreye kadar yaklaşmış ancak  girememiştir.

Yunanlılar, İngilizlere 05 Eylül’de ANKARA’yı ele geçireceklerine dair ver-
dikleri söz ile birlikte, Kral Konstantin, ANKARA’da yapılacak geçit töreninde 
takacağı nişanlarını bile yanına almıştıBu kanlı muharebelerin geçtiği günlerde 
ordumuzda henüz bir çözülme belirtisi yoktu.

Bir tek ağaç gölgesinin, bir avuç suyun hasretle arandığı bu kavurucu yaz 
sıcağında, günlerce bir kaşık sıcak yemek yiyemeden dövüşen Anadolu insa-
nı, bu direnmenin belki de son şansı olduğunu bilerek silahının kabzesini daha 
bir başka sıkıyor ve bütün güçlüklere karşı yine de direniyordu.

Yunan Ordusunun ikmali daha iyi, cephanesi ve yiyeceği daha bol, as-
kerinin sırtı daha kalındı ama o da aynı taşlık, çorak topraklar üzerinde, aynı 
iklimde, aynı koşullarda savaşıp durmaktan halsiz düşmüştü.

İki tarafta gırtlak gırtlağa, hırsla, kinle günlerdir dövüşüp duruyordu. Erken 
yorulan, sinir sağlamlığını kaybedip düşmanın boğazını sıkan eli gevşeyen ta-
raf, ayaklar altında kalacak ve bu zorlu mücadelede ezilip gidecekti.

Defalarca el değiştiren Çaldağın’da çok kanlı muharebeler olmuş, Yunan 
10 ncu Tümeni ile 190 ncı Türk Alayı gırtlak gırtlağa dişiyle tırnağıyla  altı saat 
durmadan savaşmıştır. Bu çarpışmalar sonunda koskoca Alay sadece birkaç 
subayla 150 erden ibaret kalmış ancak Çaldağı Yunana verilmemiştir.

3 NCÜ SAFHA (30 AĞS.-06 EYL. 1921)
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Yunan taarruzları 06 Eylül’den itibaren yavaşlayarak durmuş ve karşılıklı 
cephelerde savunma durumunda kalınmıştır

Sakarya Meydan Muharebesi süresince sanki üç perdelik bir oyun oynan-
mıştı. Birinci perdede Yunan Ordusu saldırıya kalkmış, zorlamış ve başarama-
yınca durmuştu. 

İkinci perdede iki taraf nefes nefese kalmış, birbirini kollamıştı

Üçüncü perde ise sıranın kendisine geldiğine inanan Türk Ordusu, Yunan’a 
saldıracaktı

09 Eylül 1921 günü, ikinci perdenin son günüydü. Cephe Komutanı İsmet 
Paşa ilk emrini, daha sabah olmadan, 02:00’da vermişti;

Düşman harekatında çekilme emareleri görülmektedir

Kesin sonucun elde edilmesi için, 10 Eylül’de fecirle birlikte, tüm cepheden 
Yunan Ordusuna taarruzlara başlanacaktır.

11 Eylül 1921 günü, Sakarya Meydan Muharebesinin en kanlı ve iki taraf 
için de en buhranlı günlerinden biri olmuştur

12 Eylül 1921 günü, Yunan Ordusunun Sakarya Nehri gerisine çekilme 
gayretleri daha da belirgin bir hal almıştır

Yunanlılar 22 
Eylül’e kadar 
Afyon – Seyitgazi - 
Eskişehir hattına 
çekilmiş  ve bu hatta 
savunma 
tertibi almıştır.

4 NCÜ SAFHA  (06-13 EYLÜL 1921)

129
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Sakarya Meydan Muharebesi 
( 23 Ağustos-13 Eylül 1921 )

23 Ağustos’ta başlayan; Türk Ulusu’nun kanı ile yazılan, dünya tarihine “En Uzun 
Meydan Muharebesi”, Türk tarihine “Subay Muharebesi” diye geçen SAKARYA Mey-
dan Muharebesi;

22 gün-22 gece devam etmiş ve Türk ordusu 250’yi aşkın subay olmak üzere 
5713 şehit vermiştir. Bu beyhude hayal ise Yunan ordusu’na 4000 ölüye mal olmuştur.

Atatürk’ün öngördüğü ve vatanın karış karış savunulması azim ve iradesini 
simgeleyen “Hattı müdafaa yoktur, Sath-ı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır.” 
Prensibinin uygulandığı SAKARYA Meydan Muharebesi Kurtuluş Savaşının dönüm 
noktasını teşkil etmiştir.

“Ya istiklal, ya ölüm” parolasıyla İstiklal Savaşı’na başlayan ulusumuzun kendisini 
yok etmek isteyenlere karşı, varlığını sürdürme mücadelesidir . İstiklal Savaş’ımızın 
kaderi burada, Sakarya Vadisinde değişmiş, en zayıf ve umutsuz anımızda bile, yur-
dumuzu nasıl savunduğumuzu tüm dünya görmüştür

Sakarya Savaşı her haliyle Türk Kurtuluş Savaşının büyük dönemecidir. Ancak 
bu köşe dönüldükten sonradır ki, Anadolu da uyanan bağımsızlık şuurunun artık ön-
lenemeyeceği kesin olarak anlaşılmıştır.

Yine bu tarihten sonradır ki Türk ordusu savunmayı bırakmış, taarruza hazırlan-
maya başlamıştır. Bütün bu oluşuma ve sonuca bakılarak denilebilir ki, genç ve yeni 
Türk Devleti’nin temeli Sakarya’da atılmıştır. Sakarya zaferinden hemen hemen  bir 
yıl sonra 26 AĞUSTOS 1922’DE BÜYÜK TAARRUZ ile beklenen sonuca ulaşılmış 
ve Türk İstiklal Harbi kazanılmıştır.
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Sakarya Meydan Muharebesinin 
Askeri ve Siyasi Sonuçları

Askeri sonuçları;
- Milletin orduya güveni ve geleceğe ümidi artmıştır.
- ESKİŞEHİR-AFYON hattına kadar olan saha Yunanlılardan temizlenmiştir.
- Yunan Ordusunun çok zayiat vermesiyle savaş gücü azalmıştır.
- Taarruz inisiyatifi Türk Ordusuna geçmiştir.

Siyasi sonuçları;
- Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalanmıştır. ( 21 EKİM 1921)  Böylece 

itilaf devletleri cephesi bozulmuştur.

- Fransa Misak-ı Milli’yi kabul etmiştir

- Sovyet Rusya ile bugünkü doğu sınırlarımızı tespit eden Kars Antlaşması 
imzalanmıştır (13 EKİM 1921) Böylece doğu ve güneyde serbest kalan kuvvet-
lerimiz ile Batı Cephesi güçlendirilmiştir.

Bu muharebelerden sonra Türk ordusu, daha çok milis kuvveti görüntü-
sünde olan yapısından kurtulmuş, vatanın kalan topraklarını düşmandan ebe-
diyen kurtarmak üzere eksikliklerini tamamlamaya başlamıştır.

Hareket serbestliği ve taarruz sırası artık Türklerin eline geçmiştir.

Sakarya zaferinden hemen hemen  bir yıl sonra 26 AĞUSTOS 1922’DE  
BÜYÜK TAARRUZ ile beklenen sonuca ulaşılmış ve Türk İstiklal Harbi kaza-
nılmıştır.
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BELGESELİ METNİ
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BİRİNCİ DÜNYA HARBİ’NDEN KURTULUŞ SAVAŞI’NA

Tarihimizin en uzun, en karanlık ve en sıkıntılı yılları. 1914-1918 
tarihleri arasında dört yıl süren Birinci Dünya Savaşı’nda ölüm kalım mü-
cadelesi verilmiş,  Osmanlı Devleti İttifak devletleri yanında yer almış ve 
savaşta ağır yenilgiye uğramıştır. 

Yedi düvele karşı on cephede milyonlarca şehit verdiğimiz Birinci 
Dünya Harbi cephelerde kazanılsa da müttefikimiz Almanlar yenildiği için 
masa başında kaybedilmiştir. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mon-
dros Ateşkes Antlaşması ağır şartlar içermektedir. Taksimatı çok önceden 
yapılan sinsi plan devreye girmiş, son kale Anadolu düşmek üzeredir. 

1919 yılında bir oldubitti ile 14. Bizans Konstantin’i olma hayali ile 
Yunan Kralı Venizelos’un orduları İzmir’i işgal eder. Yunan ordusu iki farklı 
koldan Anadolu’nun içlerinde ilerlemeye başlamıştır. İşgal ettikleri yerleri 
yakıp yıkmakta, Anadolu’da büyük bir mezalim ve vahşet yaşanmaktadır.

19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal, bu kötü gidişe 
dur diyerek bağımsızlık meşalesini yakmış, Türk milletini de peşinden 
sürüklemiştir. Onun önderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşı bütün dünyaya 
Türk milletinin haysiyetiyle ve şerefiyle yaşamak istediğini göstermiştir. Er-
zurum ve Sivas Kongrelerinde ise Kurtuluş Savaşı’nın yol haritası ortaya 
çıkmıştır. Takvim yaprakları 27 Aralık 1919’u gösterdiğinde Mustafa Kemal 
Paşa ve kurmayları Ankara’dadır. Artık mücadele buradan devam ede-
cektir. 

23 Nisan 1920, Türk tarihinin dönüm noktalarından biridir. Büyük Mil-
let Meclisi’nin açılmasıyla artık yeni Türk devletinin de temelleri atılmıştır. 
Bu sırada ağır harp koşullarında büyük yara almış Türk ordusu da topar-
lanma sürecine girmiştir. 6-11 Ocak 1921 tarihleri arasında Garp cephesi 
kumandanı İsmet Paşa komutasında yapılan Birinci İnönü ve 23 Mart - 1 
Nisan 1921 tarihleri arasındaki İkinci İnönü muharebeleriyle Türk Ordusu 
işgalci Yunan kuvvetlerini yenerek moral bulmuştur. Ancak 10-24 Temmuz 
1921 tarihleri arasında yapılan Kütahya - Eskişehir Muharebelerinde Türk 
ordusu yenilgiye uğramıştır.
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 SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ  NEREDE YAPILDI ?

Yunan ordusu başkent Ankara yakınlarına kadar gelmiş. Polatlı, Hay-
mana ve Sakarya nehri boyları Yunan orduları tarafından işgal edilmiştir.  
İşgal yıllarının canlı şahidi Sakarya nehri dile gelse o karanlık günlerden 
acaba bize ne söyler. Ne anlatır. Kim bilir…

Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için.
Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin?
Rabbim isterse, sular büklüm büklüm burulur,
Sırtına Sakarya’nın, Türk tarihi vurulur.

Sakarya Nehrinden sadece su akmaz. Zaferler tarihimizde akar.  
Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne Sakarya Nehri kuruluş ve kurtuluş 
destanımıza canlı şahitlikte yapmıştır. Sakarya Nehri, işgaller yaşamış, 
zaferlere görmüş, hainliklere şahit olmuştur. 
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TARİHİN EN UZUN SÜREN MEYDAN MUHAREBESİ
Artık toparlanma vakti gelmiştir. Ordunun tüm ihtiyaçları için 7 ve 8 

Ağustos 1921 günlerinde Tekâlif-i Milliye adında bir dizi harp yükümlül-
ükleri çıkarıldı. Türk milletinin karakterini çok iyi bilen Başkomutan Musta-
fa Kemal Paşa, herkesi orduya hizmet etmek için yükümlü kılıyordu. Tekâ-
lif-i Milliye emirleri ile tüm halk elinde yiyecek, giyecek, yakacak, araç, 
gereç ne varsa yüzde kırkına yakın bir oranını Türk ordusuna verecekti. 
Bu emrin yayınlanmasından itibaren en fakirinden zenginine kadar herkes 
tüm varını yoğunu orduya vermiştir. Ordumuz artık savaşa hazırdır…

Yaklaşık 80 kilometrelik bir cephe üzerinde, 23 Ağustos 1921’de 
başlayıp 13 Eylül günü sona eren Sakarya Meydan Muharebesi aynı za-
manda “Her Türk asker doğar” sözünün bir klişe olmadığının ispatıdır.  Sa-
karya meydan muharebesinden Bir buçuk ay önce Kütahya - Eskişehir 
muharebelerinde 45.000 kişilik mevcudunun yarısını kaybeden ve boz-
guna uğrayan Türk ordusunun mevcudu bu süre içerisinde tarlasından, 
sürüsünün başından, okulundan koşup vatanını savunmaya gel-
en yurttaşlarla yeniden aynı seviyeye getirilebilmiştir. Sakarya Meydan 
Muharebesi’nde dövüşen doğrudan doğruya halkın kendisidir. 
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O yıllarda Trabzon’a bağlı küçük bir ilçe merkezi olan Giresun 42 
ve 47. Gönüllü Giresun alayları ile Mangal dağında destanlar yazmış, 
Kayseri lisesi öğrencileri gönüllü olarak Sakarya Meydan Muharebes-
ine katıldıkları için o yıl mezun vermemiş. Anadolu topyekün Kurtuluş 
Savaşı’na katılmayı kutsal bir görev bilmiş, Sakarya Nehri gibi coşkulu bir 
şekilde vatanı kurtarmaya koşmuştu.

Akışta demetlenmiş, büyük, küçük, kâinat;
Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat!
Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne,
Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine;

Zaferler tarihimize altın harflerle geçecek Sakarya meydan mu-
harebesi için ordumuz hazırlık yapar. 22 gün 22 gece sürecek tarihin 
en uzun meydan muharebesi için Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın 
önderliğinde devlet ve millet Kuva-i Milliye ruhu ile tek yürek olur. Viya-
na bozgunundan sonra çekilme duracak taarruz başlayacak düşmana 
dur denecekti. Sakarya Meydan Muharebesi’nin önemini anlamak için 
Yunanlıların neden İzmir’den çıkarma yaptıklarını anlamak gerekir.
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YUNANLILAR NEDEN İZMİR’E ÇIKTILAR?
Yunanların Anadolu’yu işgal etmek üzere İzmir’den çıkarma 

yapmaları tesadüf değildir. Yunanlılar Megalo İdea yani Büyük Yunani-
stan İmparatorluğu kurma hayaline kapılır. Fatih, İstanbul’u fethettiğinde 
13. Konstantin Bizans İmparatoruydu. Yunan Kralı, 14. Bizans imparatoru 
olma hayali ile Haçlıların Anadolu’ ya ilk ayak bastıkları İzmir’den işgale 
başlar. Yunan Kralı, İzmir üzerinden Sakarya Meydan Muharebesine sah-
ne olan Polatlı yakınlarındaki Yassı Höyük’te bulunan Gordion düğümünü 
çözmek üzere Anadolu’yu işgal edip tüm Asya’ya hâkim olmak istiyordu.
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GORDİON DÜĞÜMÜNÜ ÇÖZEN ASYA’YA HÂKİM OLUR 
Yunanlıların kültüründe “Gordion düğümünü çözenler tüm 

Asya’ya hâkim olurlar.” felsefesi ve idealleri vardır. Yunan Kralı Polatlı 
yakınlarındaki Sakarya nehri kenarında bulunan Gordion düğümünü çöz-
erek Ankara’yı işgal ettikten sonra 14. Konstantin olarak Bizans tahtına 
oturmak üzere İstanbul’a geçip Büyük Yunanistan İmparatorluğu arzusunu 
gerçekleştirmeyi planlıyordu. 

Çoğu Subay ve gönüllü mürettep alaylardan oluşan,  binlerce şehit, 
yaralı ve esir verdiğimiz Sakarya Meydan Muharebesinin önemini daha iyi 
anlamak için işgal yıllarını hatırlamakta yarar var.  

Yunan Ordusu, Kütahya-Eskişehir muhaberelerinden sonra taar-
ruza başlar. 23 Ağustos 1921 sabahı Yunan Ordusu Sakarya ırmağının 
doğusunda bulunan Türk savunma alanlarına saldırısı ile savaş 100 km’lik 
bir alana yayılır. Düşmanın mevzi içindeki kritik hedefleri ele geçirme 
isteğine Türk ordusu var gücü ile direnir. Sakarya ırmağının doğusunda 
çok şiddetli çarpışmalar meydana gelir. Yunan saldırılarına karşı Türk 
ordusu ağır kayıplar verir. Yunan kuvvetleri önemli mevzilerimizi bir bir 
ele geçirerek Polatlı’ya kadar yaklaşırlar. Bazı yerlerde Türk savunma 
hatları bölünür, askeri birlikler arasında bağlantı kopar. Yunanların şiddetli 
taarruzlarına karşı ordumuz yer yer geri çekilmek zorunda kalır. Sakarya 
ovası, Polatlı ve Haymana bölgesindeki köyler vadiler ve dağlar tarihin en 
uzun süreli meydan savaşına sahne olurken, gönüllü alaylardan oluşan 
ordumuz etten ve kemikten kaleler örer. Mehmetçik kanı ile zaferler tari-
himize altın harflerle geçecek Sakarya meydan muharebesi destanını 
yazar. Vatan Şairi Mehmed Akif bu destanı İstiklal Marşı’nda şu mısralar 
ile dile getirmekte. 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın



140 141

“HATTI MÜDAFA YOKTUR,  SATHI MÜDAFAA VARDIR”

Tarihler 26 Ağustos 1921. Sakarya ovası ve Polatlı bölgesinde 
savaşın en şiddetli yaşandığı günler. Mustafa Kemal Paşa Türk milletini 
başarıya götüren, tarihimize altın harflerle geçecek şu sözleri söyler. 

“Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır.”
“Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. 

Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olu-
namaz. Onun için, küçük büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir; 
fakat küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada tekrar düşmana cephe 
teşkil edip muharebeye devam eder. Yanındaki birliğin çekilmeye mecbur 
olduğunu gören birlikler ona tabi olamaz. Bulunduğu mevzide nihayete 
kadar sebat ve mukavemete mecburdur”

Mustafa Kemal Paşa’nın söylediği bu söz vatanın her karış toprağı 
için can vermeyi emrediyordu. Bu emri alan her birlik, her asker, va-
tan toprağını sonuna kadar savunmaya başlar. Küçük büyük her birlik 
durabildiği mevzide yeniden düşmana karşı cephe oluşturup muharebeye 
devam eder. Sakarya ovası,  Polatlı ve Haymana’da ölüm kalım mücade-
lesi verirken düşmanın başkent Ankara’ya ulaşma ihtimaline karşı önlem-
ler düşünülmekte. Büyük Millet Meclisi ve hükümetin Kayseri’ye taşınması 
için planlar yapılmakta. 
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SAKARYA ZAFERİ’NDE POLATLI VE HAYMANA 
Polatlı ve Haymana’da çok çetin kanlı çarpışmalar yaşanmakta. 

Cepheler sürekli el değiştirmekte. Sakarya ovası kanlı muharebelere sah-
ne olmakta. Karatepe bir gecede yedi kez el değiştirir. Mehmetçik Mangal 
Dağı ve Haymana bölgesinde ölüm kalım mücadelesi vermekte. Allah 
Allah nidaları ile Sakarya ovası inlemekte. Bulunduğu mevzide sonuna 
kadar direnen Mehmetçik bir gül bahçesine girercesine şehadet şerbeti 
içmekte. 

Binlerce şehid verilen Sakarya ovası, Polatlı ve Haymana dağlarında 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğümüz toplu şehitlikleri tek tek tespit etmekte, şehitlikler yaparak 
aziz şehitlerimize vefa borcumuzu ödemekte.  Şehitliklerle genç nesle milli 
tarih şuuru da verilmekte. Sakarya Meydan muharebesi tarihi milli park 
alanı içindeki şehitlikleri gezen gençler Mehmet Akif ’in nasihatine kulak 
vermekte. Ecdadına sahip çıkarak asımın nesli olduğunu ispat etmekte.

Bastığın yerleri ‘’toprak!’’ diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
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SAKARYA “ÖLÜM KALIM SAVAŞI”NIN ADIDIR
23 Ağustos - 12 Eylül 1921 tarihleri arasında yapılan bu savaş Türk 

milleti için bir ölüm kalım savaşıdır. Sakarya Meydan Savaşı; Kurtuluş 
Savaşında kader tayin edici olmuştur. Mustafa Kemal Paşa 10 Eylül 
1921’de topyekûn saldırıya geçilmesini emreder. 11 Eylülde Türk kuv-
vetlerinin saldırısı tüm cepheye yayılır.  Düşman 12 Eylül günü Sakarya’nın 
doğusundan sökülüp atılır. Büyük bozguna uğrayan Yunanlar, perişan 
bir durumdadır. 13 Eylül 1921’de Sakarya’nın batısına sürülen düşman 
Mehmetçiğin azim ve iradesi ile Eskişehir’e doğru çekilmeye başlar.

Mehmetçiğin kararlı duruşu azim ve iradesi Sakarya Meydan Mu-
harebesinin kaderini değiştirir. Anadolu’yu işgale gelen Düşmana dur 
denir. Yunanlıların Sakarya’da durdurulması 238 yıllık kötü gidişe de son 
verir. Viyana çekilmesinden sonra işgalciler ilk kez geri püskürtülmüş. 
Artık karşı bozgun başlamıştır. Yunanlar büyük kayıplar vererek işgal edip 
mezalim yaşattıkları Anadolu’dan geri çekilmeye başlar.

Büyük hayallerle Anadolu’yu işgale gelen Yunanlılar için geri 
çekilmekten başka seçenek kalmamıştır. Yunan ordusu geri çekilirken sivil 
halka karşı korkunç bir mezalim başlatır. Tecavüzler, kundaklamalar ve 
yağmacılık sonucunda 1 milyonun üzerinde sivil halk evsiz kalır.
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Halide Edip Adıvar’ın da aralarında bulunduğu bir heyet yaşanan 
vahşeti araştırmak için muharebe bölgesine gelerek araştırmalar 
yapmıştır. Halide Edip Adıvar’ın araştırma yaparken kaldığı ve Ateşten 
Günler romanında bahsettiği eski adı Tırnaksız olan Sakarya köyündeki 
bu ev Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel müdürlüğü tarafından restore 
edilerek “İstiklal Harbinde Türk Kadını Müzesi” haline getirilmiştir.  

Bir ölüm- kalım savaşı olan Sakarya Meydan muharebesinin ni-
hai aşaması Duaepe’nin geri alınması olmuştur. Kanlı çarpışmaların 
yaşandığı Duatepe 11 Eylül 1921’de başlayan genel karşı taarruzda, 
düşmandan geri alınan Son tepedir.  Duatepe,  bir anlamda Viyana önler-
inden başlayan geri çekilmenin sona erdiği yerdir. Türkiye Cumhuriyetinin 
kuruluş destanının ön sözüdür. Sakarya zaferinin yıl dönümleri dolayısı ile 
her yıl 13 Eylül’de devlet törenlerinin düzenlendiği Duatepe şehitlerimizin 
şanına uygun olarak Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park 
Müdürlüğü tarafından zafer anıtı yeniden düzenlenmekte anıt çevresine 
çok önemli yatırımlar yapılmakta.  

Halide	Edip	Adıvar’ın	araştırma	
yaparken	kaldığı	ev,	İstiklal	
Harbi’nde	Türk	Kadını	Müzesi	

haline	getirilmiş
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Halide	Edip	Adıvar,	Sakarya	
Meydan	Savaşı’nda	

Polatlı’da
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SAKARYA MEYDAN SAVAŞI
22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi: Başkomutan 

Mustafa Kemal emrinde, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ile Batı Cep-
hesi Komutanı İsmet Paşa’nın yönetiminde Türk askerlerinin gayretleriyle 
Türk Milleti’nin azmiyle zaferle sonuçlanmıştır. 13 Eylül 1921 günü Güneş 
Sakarya ovaları, Polatlı ve Haymana dağlarından zafer müjdesi ile doğar. 
Sakarya meydan muharebesi kurtuluş ve kuruluş tarihimize altın harflerle 
geçer. 

Taarruz inisiyatifinin Türk Ordusu’na geçmesini sağlayan Sakarya 
Zaferi, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine siyasi başarı kapılarını 
açmış Türk milletinin özgürlüğünü ve vatanını kurtaracağı inancını da kuv-
vetlendirmiştir.

Milli Kurtuluş Savaş’ı tarihimize subaylar muharebesi olarak geçen 
Sakarya Destanı Türk ordusunun iradesinin üstünlüğünü ortaya konmuş-
tur. Sebep ve sonuçları bakımından Türk tarihin seyrini değiştiren Sakarya 
meydan muharebesinde Türk ve Yunan ordularının asker kaybı da büyük-
tür. 

Sakarya Meydan Muharebesi’nde Türk ordusunun zayiatı; 5713 
şehit, 18.480 yaralı, 828 esir ve 8629 kayıp olmak üzere toplam 
33.650’dir. 

Ancak kayıtlara kayıp olarak geçen şehitlerin çok büyük kısmı mu-
harebeler sırasında şehit olup aceleyle mevzilere defnedilen Mehmetçik-
lerdir. Doğa Koruma ve Milli Parklar genel Müdürlüğü bölgede sürdürdüğü 
sistematik arama çalışmaları sırasında muharebe meydanında kaybolmuş 
yaklaşık 2000 şehidimize ulaşmayı başarmış, şehit mezarlarını koruma 
altına almıştır.

Yunan ordusunun kaybı ise; 3758 ölü, 18.955 yaralı, 354 kayıp 
olmak üzere toplam 23.007’dir. 

Sakarya meydan muharebesinde çok fazla subay kaybı olduğu için 
bu muharebeye “Subay Muharebesi” adı da verilmiştir. Mustafa Kemal 
Atatürk bu muharebe için “Sakarya Melhame-i Kübra’sı” yani büyük kanlı 
savaş, kan gölü, kan deryası demiştir.
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Sakarya Nehri 
kıyıları, Polatlı ve Hay-
mana dağları, köyler, 
vadiler ve ovaların 
her karış toprağı şehit 
kanı ile sulanmıştır. 
Atatürk’ün atından dü-
şüp kaburga kemiğinin 
kırıldığı köy, karargâh 
merkezleri toplu şe-
hitlikler Doğa Koruma 
Milli parklar Genel 
müdürlüğü ve Genel-
kurmay ATASE Daire 
Başkanlığı’nın bel-
geleri doğrultusunda 
tespit edilerek hatıra 
ormanları kurulup şe-
hitlikler yapılıp koruma 
altına alınıyor. 

M.Kemal	Sakarya’da	Duatepe	
Muharebelerini	takip	ederken
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SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ TARİHİ MİLLİ PARKI
Sakarya meydan muharebesinin yapıldığı Polatlı, Haymana ve Sa-

karya ırmağı boylarında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz şehitlerimize yaraşır bir şekilde yatırım 
seferberliği başlattı. Toplu şehit mezarlarını ortaya çıkarıp savaş alanları ve 
tarihi mekânları düzenleyerek devlet ve milletimiz adına şehitlerimize vefa 
borcumuzu ödemekte. 

Sakarya Meydan Muhaberesi savaş alanlarının korunup gelecek 
kuşaklara aktarılması için Başta Cumhur Başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım,  Genel Kurmay 
Başkanlığımız ve devletin tüm kurumları şehit ve gazilerimize özel önem verip 
aziz hatıralarını yaşatmak için çalışmalar yapmakta.

Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu’nun yakın ilgi 
ve destekleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Sn. Nurettin 
Taş’ın Sakarya Meydan Muharebesi’nin yapıldığı alanlardaki başarılı ekip 
çalışmaları kamuoyunda takdirle karşılanıyor. Genelkurmay ATASE Daire 
Başkanlığı ile müşterek yapılan çalışmalarda Jeoradar taramaları ile yeni to-
plu şehitlikler tespit edilip koruma altına alınıyor, şehitler adına fidanlar dikilip 
şehitler anıtlarda yaşatılıyor. Aziz Sakarya Şehitlerine vefa borcu ödeniyor. 
Şehitlerimizin rahmet, minnet ve şükranla anılmasına vesile olunuyor.
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HAYMANA’DA ŞEHİTLER İÇİN FİDAN DİKİLDİ 
Şehitleri anma haftası dolayısı ile Mart ayı başında Ankara Giresun 

Platformunun ev sahipliğinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 9.  Bölge 
Müdürlüğü ve Ankara Orman Bölge Müdürlüğü iş birliği ile Sakarya Mey-
dan Muharebesi’nde en kanlı çarpışmaların yaşandığı Haymana Mangal 
dağında şehitler için fidanlar dikildi. Sakarya meydan muharebesinde şehit 
olan Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan komutasında 42. Gönüllü Giresun 
alayı erleri olmak üzere Mangal dağında şehit olan Mehmetçikler için 
hatıra ormanlığı kuruldu. Şehitler için başlatılan fidan dikme kampanyasına 
soğuk havaya rağmen kadınlar, gençler ve çocukların büyük ilgi gösterme-
si duygu dolu anlar yaşattı.

Sakarya Meydan Muharebesi şehitleri için düzenlenen fidan dikme 
töreninde yapılan konuşmalarda Sakarya Meydan Muharebesi’nin önemi 
dile getirildi. 42. Gönüllü Giresun Alayı komutanı Binbaşı Hüseyin Avni 
Alparslan olmak üzere birçok subayın şehit olduğu Mangal Dağı şehitliği 
gezildi. Şehitlerin ruhu için Kur’an hatimleri okunup dualar edildi. Doğa 
Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Mangal Dağı’nda yaptığı 
şehitlik anıtı, mescit, siperlerin korunması ziyaretçiler tarafından takdirle 
karşılandı. Sakarya Meydan Muharebesi’nde çok önemli bir konuma sa-
hip olan Mangal Dağı’ndaki şehitlik anıtı şehitlere verilen vefanın da bir 
göstergesi niteliğinde.

Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü ve Ankara Orman bölge müdürlüğü 
tarafından ortaklaşa düzenlenen Mangal Dağı  “Hüseyin Avni Alparslan ve 
42. Gönüllü Mürettep Alayları Hatıra Ormanlığı ve Hüseyin Avni Alparslan 
Anıtı” Türkiye’nin dört bir yanından Sakarya meydan muharebesine gönül-
lü mürettep alaylarla gelen şehit Mehmetçiklere adandı. Sakarya Meydan 
Muharebesini gençlerimize tanıtmak ve tarih bilinci oluşturmak için gen-
çlerimize şehitlikler gezdirilmeli ve savaş alanları ile ilgili bilgiler verilme-
lidir. Türkiye’nin 81 ilinden şehitler için Sakarya nehri boyları, Haymana ve 
Polatlı bölgesinde hatıra ormanlığı kurulmalı. Eğitim çağındaki öğrenciler 
ve yeni yetişen neslimize Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli 
Parkı’ndaki şehitlikler gezdirilip zaferler tarihimizdeki önemi anlatılmalı. 
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SAKARYA TARİHİ MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ
Ankara İli, Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırları içerisinde bulunan 

13850 Hektarlık alanın “Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı” 
olması 29 Aralık 2014 tarih ve 2014/7152 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile kararlaştırılmış ve bu karar 8 Şubat 2015 tarih ve 29261 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu kanun çerçevesinde Sakarya Tarihi Milli Park Müdürlüğü kurula-
rak Sakarya savaşı şehitliği ve Zafer tepedeki anıtın bulunduğu şehitler 
alanında faaliyete başlamıştır.

Sakarya Tarihi Milli Parklar Müdürlüğü muharebenin günümüze inti-
kal etmiş izleri olan; mevziler, siperler, şehitlikler, anıtlar, muharebede kul-
lanılan binalar ve benzeri alanlar Tarihi Milli Park’ın ana kaynak değerlerini 
oluşturmakta. Ankara İli, Polatlı ve Haymana İlçeleri topraklarında Tarihi 
Milli Park’ın sınırları tespit edilmiş muharebenin yoğun olarak geçtiği alan-
lar sınır içine alındığı için Tarihi Milli Park 14 parça araziden oluşmakta, Bu 
bölgelerdeki şehitlikler, mevziler ve siperler Sakarya meydan muharebesi-
nin aziz hatırasını bağrında barındırmakta. 
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SAKARYA SAVAŞI’NIN GEÇTİĞİ ALANLAR
Başta Sakarya Nehri boyları olmak üzere Polatlı ve Haymana bölge-

sindeki her dağ, her ova, her taş, her köy ve her yer Sakarya Meydan Mu-
harebesine sahne olmuş. Viyana çekilmesinden 238 sene sonra işgal ve 
istilaları durdurduğumuz bu bölgeler Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından SAKARYA MEYDAN 
MUHAREBESİ TARİHİ MİLLİ PARKI ilan edilerek şehitlerimizin aziz hatı-
rası koruma altına alınmıştır. 

Dünya harp tarihine en uzun süren meydan muharebesi olarak geçen 
Sakarya savaşının geçtiği; Karapınar Karargâhı, Polatlı Merkez, Karate-
pe,  Dua ve Kartal tepe,  Kocabayırtepe,  Çal Dağı, Yıldız Dağı, Toydemir, 
Sarı çaltepe, Kocadere tepe, Kızıl kırma ve İkiztepe, Türbe tepe, Gazi 
Tepe İnler ve Haymana Mangal Dağı bölgesi Tarihi Milli Park ilan edilerek 
koruma altına alındı. Bu bölgeler siz şehit torunlarını Fatihalar okumak 
üzere ziyarete bekliyor, Sakarya Meydan Muharebesi şehitlerinin davetine 
ne zaman icabet edeceksiniz?  

Sakarya Meydan Muharebesini; bugün ve gelecek nesillerin hafızala-
rında canlı tutmak üzere, Orman ve Su İşleri Bakanlığımız Doğa Koruma 
ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz tarafından savaşın geçtiği tarihsel 
ve kültürel kaynak değerlerinin koruma-kullanma dengesi gözetilerek sür-
dürülebilir bir şekilde yönetimi sağlanmakta, zaferler tarihimize adını altın 
harflerle yazdıran Sakarya Meydan Muharebesi alanları gelecek nesillere 
milli bir miras olarak bırakılması için canla başla çalışılmakta.

Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nın tarihsel önemini 
ortaya koymak için adeta milli seferberlik ilan edilerek, Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Genel müdürlüğümüz bölgenin sahip olduğu tarihsel ve kül-
türel kaynak değerlerinin korunması, yapılacak uygulamalar ile farkında-
lığı artıracak eğitim-tanıtım ve yönetim faaliyetleri ile tarih ve kültür bilinci 
oluşmasına katkı sağlayacak çalışmalara büyük önem vermekte.

Sakarya Meydan Muharebesinin gerçekleştiği zamanki kendine has 
şartlar göz önüne alındığında Dünya Harp Tarihi içerisinde hem süre hem 
de askeri harp stratejileri kapsamında özel anlam ifade edilen az sayıdaki 
meydan muharebelerinden biridir. Bu genel öneminin yanında esas olarak 
Sakarya Meydan Muharebesi’ni ülkemiz tarihi açısından önemli ve eşsiz 
kılan ise bu savaşın Milli Mücadele içerisindeki özel yeri zaferler tarihimi-
zin dönüm noktası olmasıdır. 
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SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NİN ÖNEMİ
Bu anlamda Milli Mücadele, Birinci Dünya Savaşı’nın bir devamı 

ve bu savaşı sonuçlandıran muharebeler dizisi olarak görülmektedir. 
Bu muharebeler dizisinden biri olan Sakarya Meydan Muharebesi Milli 
Mücadele’nin kaderini değiştirmiş ve bütün dünyaya yeni bir Türk devleti-
nin kurulduğunu kabul ettirmiştir.

Sakarya Meydan Muharebesi’ni önemli kılan diğer bir husus da yıl-
lardır topraklarını savunmaya çalışan bir milletin varını yoğunu ortaya ko-
yarak işgal kuvvetlerine karşı savunmayı bırakarak taarruza başlamasıdır.

Ankara’ya bağlı Polatlı ve Haymana ilçeleri dâhilinde ve civarında ya-
şanan bu tarihi olayın geçtiği coğrafya, her yıl binlerce kişi tarafından ziya-
ret edilmektedir. Yaklaşık 60 kilometrelik bir cephe üzerinde,  23 Ağustos 
1921’de başlayıp 13 Eylül günü sona eren harp tarihinin bilinen en uzun 
Meydan Muharebesi olan Sakarya Meydan Muharebesi sadece fiziksel 
izlerden ibaret değildir. Aynı zamanda Türk insanı için bir hafıza deposu, 
duygusal ve kültürel yenilenme mekânı görevini de yerine getirmektedir. 
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SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NİN SAFHALARI
Sakarya Meydan Muharebesi, Yunan Ordusunun ileri harekâtını ta-

mamlaması ve Sakarya mevzilerine yaklaşması ile Sakarya Meydan Mu-
harebesi başlamıştır. 22 gün 22 gece devam eden bu muharebeler dört 
safhada icra edilmiştir.

- 1’nci safha (23-28 AĞUSTOS 1921) : Yunan Ordusunun Sakarya 
Nehri mevzileri ile temasa geçmek için yaptığı ileri harekâtı,

- 2’nci safha (28 AĞUSTOS-01 EYLÜL 1921): Yunan Ordusunun 
Sakarya Nehrinin doğusunda savunma yapmakta olan Türk kuvvetlerine 
taarruzu ve güneyden kuşatma teşebbüsü,

- 3’ncü safha (1 - 6 EYLÜL 1921): Güneyde başarı sağlayamayan 
Yunan Ordusunun Türk savunma1 mevzilerini Haymana istikametinde 
yarma teşebbüsü,

- 4’ncü safha (6 -13 EYLÜL 1921): Türk Ordusunun karşı taarruzları 
ve Yunan Ordusunun Sakarya Nehrinin batısına çekilerek, Yunan birlikle-
rinin Sakarya doğusuna sürülmesi

Ayrıca Mustafa Kemal Paşa’nın muharebelerin başından beri çatış-
malara hiç sokmadan Konya Ilgın bölgesinde örtme görevi görmesi için 
“günü gelecek, bekleyin” dediği Mürettep Tümeni’nin de güneyden katıl-

masıyla 13 Eylül - 10 Ekim 1921 arası batıya doğru takip harekâtı 
muharebelerin artçı evresi sayılabilir.
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Sakarya Meydan Muharebesi, Çanakkale Savaşlarından kalan su-
baylarımız Anadolu’nun birçok yerinden gelen mürettep gönüllü askerle-
rin şehadet şerbetini içtiği yerdir. Aziz şehitlerimiz, Şair Necmettin Halil 
Onan’ın ifadesiyle milletimize hürriyet zevkini tattırmış, düşman işgalini 
canları ve kanları pahasına durdurmuştur. Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğümüz Sakarya Zaferi’nin aziz şehitlerini Kartal Tepe’deki 
Mehmetçik anıtı ile abideleştirmiş. 

Polatlı’dan gelip geçen yolculara şehitlerimiz adeta ellerini kaldırıp 
dur yolcu diyerek, bu bölgede yaşanan savaşları düşün şehit ve gazileri 
hatırla demekte. Sakarya Meydan Muharebesi tarihi milli park alanındaki 
şehitlikleri ziyaret et. Bizleri hatırla ve bir Fatiha oku demekte.

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.
  Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
  Gördüğün bu tümsek Anadolu’nda,
  İstiklal uğrunda, namus yolunda
  Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.

DUR YOLCU!
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SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NİN SONUÇLARI

Sakarya Meydan Muharebesi neticesinde Türklerin yüzyıllardır Avru-
pa içlerinden Anadolu’ya doğru devam eden gerileyişi son bulmuştur. As-
keri başarı siyasi başarıları da beraberinde getirmiştir. Batılı ülkeler TBMM 
iradesi ile anlaşmalar imzalamış. İlk olarak Fransızlarla Ankara Antlaşması 
imzalayarak İtilaf Devletleri cephesini bozmuş, Misak-ı Millîyi kabul etmiş.  
Sovyet Rusya ile bugünkü doğu sınırlarımızı tespit eden Kars Antlaşması 
imzalanmıştır. İtilaf devletleri tarafından İstanbul’a yapılan baskı durmuş. 
İngiltere’nin TBMM güçlerine bakışı değişmiş ve Yunanistan’a verdiği des-
tekten vazgeçmiştir. Sakarya Zaferi; yeni Türk Devletinin doğuşunda en 
büyük etkenlerden biri olmuştur.

“Ya istiklal, ya ölüm” parolasıyla Milli Mücadele’nin başlangıcı Sa-
karya meydan muharebesi, 30 Ağustos 1922 yılında kazanılan Büyük 
Zafer’in habercisidir.  Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Ke-
mal Paşa’ya mareşallik rütbesi ve gazi unvanı Sakarya Zaferi’nden sonra 
19 Eylül 1921 tarihinde verilmiştir.

Sakarya Savaşı’nın kazanılmasıyla, Türk Milleti’nin moral değeri 
yükselmiş, işgal altındaki İstanbul’da, tüm camiler’ de Sakarya şehitlerine 
mevlitler okunmuştur.  Kurtuluş savaşına mesafeli duran İstanbul Basının-
da Kuva-i Milliye’ye destek gelmeye başlamıştır. 

13 Eylül 1683’de Viyana çekilmesi ile başlayan geri çekilme 238 yıl 
sonra aynı tarihte 13 Eylül 1921 tarihinde Sakarya Meydan Muharebesi 
zaferi ile Polatlı ve Haymana’da durdurulmuş ve karşı taarruza geçilmiştir. 

Viyana çekilmesinden Sakarya Zaferine canları ve kanları ile destan-
lar yazan aziz şehitlerimize minnet ve şükran borcumuz var. Onlar gen-
cecik fidandılar, birer damla çocuktular. Kan gibi dökülüp aktılar ülkemizin 
ırmaklarına. Can oldular vatan topraklarına. 

Onlar çiçek çiçek açıp gittiler. Zaferler tarihimize şan ve şeref verdiler. 
Halen gelincikler kızıl, güller al aldır. Sakarya ovasında açan tüm çiçekler 
renklerini isimsiz ve mezarsız şehitlerden alır. 
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Meçhul asker dense de İsimleri Ahmet, Mehmet, Ali, Hüseyin 
Mustafa’dır. Anadolu coğrafyasından savaşlara gönüllü katılan bizi düş-
mana çiğnetmeyen er oğlu erlerdir. Onlar sabah güneşinin ilk ışıkları, ak-
şamın grup vakti kızıllığıdır. Onlar için ne yapsak az. 

Sakarya zaferini bizlere armağan eden aziz şehitlerimizi Mehmet 
Akif ’in mısraları ile rahmet minnet ve şükranla anıyoruz. 

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
‘Gömelim gel seni tarihe’ desem, sığmazsın.
Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,
Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.
Şimdi şehitler ve gazilere vefa zamanı… 
Kurtuluş ve kuruluş mücadelemizin isimsiz kahramanları…
Viyana çekilmesini 238 yıl sonra Sakarya Ovası’nda durduran aziz 

şehitlerimiz… Yedi düveli dize getirmek için cepheden cepheye koşan,  
adını peygamberinden alan mehmetçikler...

Eşini ve oğlunu Çanakkale, Sarıkamış, Galiçya, Hicaz ve Yemen el-
lerinde şehit verip, Kurtuluş Savaşı’na baltası ile katılan Anadolu anaları.

Vatanımız işgale uğramasın... Ezanlar susmasın... Bayraklar inmesin 
dediler. Göğüslerini düşmana siper edip, yurdumuzu çiğnetmediler.

Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir diyen Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın 
emrini dinlediler. İstiklal ve istikbal davamız için canlarını feda ettiler. Unut-
mamak ve unutturmamak için harekete geçtik.

Şehit ve gazilerimizin ruhları şad olmalıdır dedik. Yurdumuz yeniden 
düşman işgaline uğramasın tarihten ders ve ibret alınsın istedik.

Tarihimizin şanlı zaferleri, Sakarya Meydan Muharebesi, Afyon Ka-
rahisar, Şuhut ve Büyük Taarruz, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile 
milli kurtuluş destanımızın yazıldığı bölgeleri tarihi milli park ilan ederek 
şehitlerimize vefa borcumuzu ödemeye çalıştık.
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DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  TARİHÇESİ
Ankara İli, Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırları içerisinde bulunan 

13.850 hektarlık alanın “Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı” 
olması 29.12.2014 tarih ve 2014/7152 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
kararlaştırılmış ve bu karar 08.02.2015 tarih ve 29261 sayılı Resmi Gaze-
tede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  Muharebenin günümüze intikal et-
miş izleri olan; mevziler, siperler, şehitlikler, anıtlar, muharebede kullanılan 
binalar alanın ana kaynak değerlerini oluşturmaktadır. Polatlı ve Haymana 
topraklarında Tarihi Milli Park’ın sınırları tespit edilirken yerleşim alanları, 
özel mülkiyetler göz önünde bulundurularak, muharebenin yoğun olarak 
geçtiği alanlar sınır içine alındığı için Tarihi Milli Park 14 parça araziden 
oluşmaktadır

1 Karapınar Karargâh Bölümü 40.46 ha Polatlı 74 Km

2 Polatlı Merkez Bölümü 36.55 ha Polatlı 80 Km
3 Karatepe Bölümü 52.21 ha Polatlı 85 Km
4 Duatepe - Kartaltepe Bölümü 4.031.04 ha Polatlı 100 Km
5 Kocabayırtepe Bölümü 51.52 ha Polatlı 96 Km
6 Çal Dağı Bölümü 2.710.70 ha Haymana

Polatlı
86 Km

7 Yıldız Dağı Bölümü 601.86 ha Polatlı 105 Km
8 Toydemir Bölümü 2.453.32 ha Polatlı 105 Km
9 Sarıçaltepe Bölümü 83.51 ha Polatlı 112 Km
10 Kocaderetepe Bölümü 606.58 ha Polatlı 108 Km

11 Kızılkırmatepe - İkiztepe 
Bölümü

1.737.04 ha Haymana
Polatlı

115 Km

12 Türbetepe Bölümü 460.53 ha Haymana 105 Km
13 Gazitepe - İnler Bölümü 55.11 ha Polatlı 123 Km
14 Mangal Dağı Bölümü 930.04 ha Haymana 109 Km 

No  Bölüm Adı   Alan     İl  Ankara   İl Mrkz.
    Uzaklık
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Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme 
Planı (UDGP) çalışmasının temel maksadı; Türk Milletinin canını ortaya 
koyarak kaderini tayin ettiği, Milli Mücadelenin en önemli dönüm nokta-
sını oluşturan, dünya harp tarihinde en uzun meydan muharebesi olan, 
Ulu Önder Atatürk’ün emir ve komutasında gerçekleşen Sakarya Meydan 
Muharebesinin; bugünkü ve gelecek nesillerin hafızalarında canlı tutmak 
üzere, savaşın geçtiği tarihsel ve kültürel kaynak değerlerinin koruma-kul-
lanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir bir şekilde yönetiminin sağlana-
rak gelecek nesillere milli bir miras olarak bırakılmasıdır.

Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nın tarihsel önemini or-
taya koyarak, Milli Park’ın sahip olduğu tarihsel ve kültürel kaynak değer-
lerinin uzun dönemde korunması, Milli Park’ın sahip olduğu kaynak değer-
lerin koruma ve kullanma dengesi içinde sürdürülebilirliğinin sağlanması, 
yapılacak uygulamalar ile farkındalığı artıracak eğitim-tanıtım ve yönetim 
faaliyetlerinin desteklenmesidir.

Sakarya Meydan Muharebesinin gerçekleştiği zamanki kendine has 
şartlar göz önüne alındığında Dünya Harp Tarihi içerisinde hem süre hem 
de askeri harp stratejileri kapsamında özel anlam ithaf edilen az sayıdaki 
meydan muharebelerinden biridir. Bu genel öneminin yanında esas olarak 
Sakarya Meydan Muharebesi’ni ülkemiz tarihi açısından önemli ve eşsiz 
kılan ise bu savaşın Milli Mücadele içerisindeki özel yeridir.

 
SAKARYA MEYDAN 
MUHAREBESİ’NİN ÖNEMİ
Milli Mücadele’nin kaderini değiştiren Sakarya Meydan Muharebesi, 

dünya tarihinin en uzun süreli meydan muharebesi olarak tarihe geçmiştir. 
Polatlı ve Haymana topraklarında 22 gün, gece-gündüz devam eden 

bu muharebede Yunanların hedefi, Milli Mücadelenin merkezi Ankara Ol-
muştur. Yunan Ordusunun Ankara yönünde ilerleyip, Türk Ordusunu yok 
ederek Ankara’yı ele geçirmesi amaçlanmıştır.
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SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ 
ÖNCESİ GELİŞMELER
Osmanlı imparatorluğu, Birinci Dünya Harbi’ne Almanya’nın yanında yer ala-

rak katılmıştır. Dört yıl süren bu savaş sonunda mağlup devletler safında Mondros 
Mütarekesini imzalamak zorunda kalmıştır. Mondros Mütarekesi neticesinde Os-
manlı İmparatorluğu’nun imzalamak zorunda kaldığı Sevr Anlaşması ile Osmanlı 
İmparatorluğu’nun geniş coğrafyasının İtilaf Devletleri tarafından paylaşılması ile ne-
ticelenmiştir. Bu anlaşma ile Türk toplumuna Anadolu ortasında Kızılırmak Havzası 
içerisinden başka bir yaşama alanı bırakılmamıştır. Daha sonrasında Anadolu coğraf-
yası içerisinde önce çete savaşları olarak daha sonrasında ise Kuva-yi Milliye olarak 
adlandırılan düzenli ordu dahilinde işgalci kuvvetlere karşı direniş hareketi başlatıl-
mıştır.   Bu anlamda Milli Mücadele, Birinci Dünya Savaşının bir devamı ve bu savaşı 
sonuçlandıran muharebeler dizisi olarak görülmektedir.  Bu muharebeler dizisinden 
biri olan Sakarya Meydan Muharebesi Milli Mücadele’nin kaderini değiştirmiş ve bütün 
dünyaya yeni bir Türk devletinin kurulduğunu kabul ettirmiştir.

Sakarya Meydan Muharebesini önemli kılan diğer bir husus da yıllardır toprak-
larını savunmaya çalışan bir milletin varını yoğunu ortaya koyarak işgal kuvvetlerine 
karşı savunmayı bırakarak taarruza başlamasıdır.

Polatlı ve Haymana ilçeleri dahilinde ve civarında yaşanan bu tarihi olayın geçtiği 
coğrafya, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Yaklaşık 60 kilometrelik 
bir cephe üzerinde,  23 Ağustos 1921’de başlayıp 13 Eylül günü sona eren tarihte bi-
linen en uzun Meydan Muharebesi olan Sakarya Meydan Muharebesi sadece fiziksel 
izlerden ibaret değildir. Aynı zamanda Türk insanı için bir hafıza deposu, duygusal ve 
kültürel yenilenme mekânı görevini de yerine getirmektedir. 
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SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NİN 
ASKERİ ve SİYASİ SONUÇLARI
Sakarya Meydan Muharebesi 22 gün ve 22 gece süren uzunluğu ile 

askeri harp tarihinin en uzun süre cereyan eden meydan savaşıdır. Bu sa-
vaş neticesinde Türklerin yüzyıllardır Avrupa içlerinden Anadolu’ya doğru 
devam eden gerileyişi son bulmuştur. Bu durum Türk Ordusu’na ve onun 
önder kadrosuna olan güveni artırmıştır. Bu moral üstünlüğünün yanında 
bu savaş işgalci Yunan kuvvetleri açısından tam bir yıkım olmuştur. Moral 
olarak çöken Yunan Ordusu askeri güç anlamında da büyük zayiat ver-
miştir. Yunan kuvvetleri Eskişehir-Afyonkarahisar hattının batısına kadar 
çekilmek zorunda kalmıştır.

Türk kuvvetlerinin elde ettiği bu askeri başarı siyasi başarıları da 
beraberinde getirmiştir. Birinci Dünya Harbi sırasında yorgun düşen ve 
kamuoyuna yeni bir savaşı kabul ettirmekte zorlanacak Batılı Kuvvetler 
TBMM iradesi ile barış imzalamak zorunda kalmıştır. İlk olarak Fransızlar-
la Ankara Antlaşması imzalanmış ve bu şekilde İtilaf 
Devletleri cephesi bozulmuştur. Fransa Misak-ı Millîyi 
kabul etmiş Sovyet Rusya ile bugünkü doğu sınırları-
mızı tespit eden Kars Antlaşması imzalanmıştır. Böy-
lece doğu ve güneyde serbest kalan kuvvetlerimiz 
ile batı cephesi güçlendirilmiştir. Tüm bu gelişmeler 
sonucunda İstanbul’a yapılan baskı durmuş İtilaf 
Devletleri’nin Yunanlara güveni azalmıştır. 

- Sakarya Zaferi; 30 Ağustos 1922’de 
kazanılan büyük zaferin temelini atarak 
yurdun kurtarılmasında ve yeni Türk Devle-
tinin doğuşunda en büyük etkenlerden biri 
olmuştur.

“Ya istiklal, ya ölüm” parolasıyla Milli 
Mücadele’ye başlayan milletimizin kendisini yok 
etmek isteyenlere karşı varlığını sürdürme müca-
delesinde belki de en önemli dönüm noktası olan 
Sakarya Meydan Muharebeleri 30 Ağustos 1922 
yılında kazanılan Büyük Zafer’in habercisi ve ön-
cüsü olmuştur.



160 161

En	son	askerine	kadar	şehadet	şerbetini	içen	
57.	Piyade	alayı	bayram	namazı	sonrası

Silah	yapımı	ve	
mekanizmaların	

kontrolü

İzzettin	Çalışlar	Teftişte
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Bu bölüm Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 
“Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Uzun Devreli Geliştirme Planı” raporundan yararlanılarak hazırlanmıştır.
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Tarih  boyunca  bağımsızlığını  ve  hürriyetini   eşsiz  zaferlerle taçlandıran aziz mille-
timiz, bundan 96 yıl önce işgalci Yunan ordusuna karşı Türkiye Cumhuriyeti  tarihinin  en  
önemli  zaferlerinden  birisini kazanmıştır.

İstiklali uğruna her şeyini feda etmeye razı olan milletimiz, Sakarya Meydan Muha-
rebesi olarak tarihe geçen şanlı direnişi ile adeta bütün Dünya’ya bu vatanın ilelebet Türk 
toprağı olarak kalacağını haykırmıştır.

Bakanlık olarak, milletimizin tarihe altın harflerle kazınan bu önemli zaferini ge-
lecek nesillere aktarılabilmek gayesiyle 2015 yılında “Sakarya Meydan Muharebesi 
Tarihi Milli Parkı”nı ilan ettik. Devamında muharebenin günümüze intikal etmiş izleri, 
mevziler, siperler, şehitlikler ve kullanılan binalar gibi kaynak değerlerin tespitine ve ih-
yasına yönelik çalışmaları yürütüyoruz.

Bu vesile ile Sakarya Zaferi’nin yıl dönümünde, istiklal mücadelemizde canını seve 
seve feda eden bütün kahraman şehitlerimizi rahmet  ve şükranla  yad ediyorum.*

Veysel Eroğlu
Orman ve Su İşleri Bakanı
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SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ 
TARİHİ MİLLİ PARKI KAYNAK DEĞERLERİ
Sakarya Meydan Muharebesi içerisinde yürütülen çalışmalarda tes-

pit edilen kaynak değerleri alansal ve noktasal kaynak değerler olarak iki 
kısımda düşünülebilir. Alansal kaynak değerleri içerisinde daha çok Sa-
karya Meydan Muharebesi içerisinde Türk ve Yunan kuvvetlerinin muha-
rebe ettikleri alanlar ele alınmıştır. Noktasal Kaynak Değerleri içerisinde 
ise savaş sırasında lojistik üs olarak kullanılan köprüler, tren istasyonları, 
karargâh olarak kullanılan köy evleri ile savaş sonrasında yapılan anıtlar 
ve şehitlikler gibi yapılar ele alınmıştır.  Bu kısımda alansal kaynak değer-
lerinin muharebe tarihindeki yeri özetlenmeye çalışılarak alanın tanıtılma-
sı amaçlanmıştır.

Bana kefendir yatak  sana tabuttur havuz
sen kıvrıl ben gideyim son peygamber kılavuz!
Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya;
Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, sakarya!!
    Necip Fazıl Kısakürek

Sakarya	Meydan	Savaşı’nın	
yapıldığı	ve	binlerce	şehit	

verdiğimiz,	şehit	kanıyla	sulanan	
topraklarda	açan	gelincikler	
aslında	çok	şey	anlatıyor
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SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ TARİHİ MİLLİ PARKI
Sakarya Meydan Muharebesi 

Tarihi Milli Parkı, 2015 yılında Ba-
kanlar  Kurulu Kararı ile ilan edil-
miştir. Ankara’nın Polatlı ve Hay-
mana  ilçelerinde bulunan 138.500 
dekarlık alanı ihtiva eden Sakarya 
Meydan Muharebesi Tarihi Milli 
Parkı, Orman ve Su İşleri Bakan-
lığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğü, 9. Bölge Müdür-
lüğü, Sakarya Meydan Muharebesi 
Tarihi Milli Park Müdürlüğü sorum-
luluğundadır. 

Sakarya Meydan Muharebesi 
Tarihi Milli Parkı’nın kurulmasını 
takiben Orman ve Su İşleri Bakan-
lığı, alanı korumak ve vatandaşları-
mızın kullanımına açmak için hızla 
yatırımlara başlamıştır. 

Alanın vatandaşlarımıza daha 
iyi anlatılabilmesi için, Polatlı’daki 
tanıtım merkezleri yanında Hayma-
na Kirazoğlu, Haymana Ahırlı Kuyu ve Haymana Evliya Fakı Köylerinde 3 
adet tanıtım  birimi oluşturulmaktadır. 

Kartaltepe’deki Mehmetçik Anıtı yanında yapımı sürmekte olan Kartalte-
pe Sakarya Meydan Muharebeleri Tanıtım Merkezi Panoramik Müze inşası, 
tüm hızıyla devam etmektedir. İstiklal Harbinde Türk Kadınının rolünü anlatan 
“Halide Edip Adıvar Kadın Kahramanlar Müzesi” yapımı ve eski siperlerin 
onarılması, tanıtım ve bilgi materyallerinin güncellenmesi gibi faaliyetler de 
eş zamanlı olarak yürütülmektedir.

Öte  yandan bugüne kadar yapılan çalışmalarla Polatlı Sakarya  köyü  
12. Grup Şehitliği, Polatlı Eski Polatlı Köyü Şehitliği ve Mangal Dağı Şehitliği 
ihya edilmiş ve şehitlerimizin hatırasına layık bir hale getirilmiştir. Bunların 
yanında Evliyafakı Köyü Mezarlığı içerisinde ‘’Evliyafakı Şehitliği”, Eski Kışla 
Köyü içerisindeki “Kışla Hastanesi Şehitliği” ve “İkiztepeler Şehitliği” nin çalış-
malarına başlanmıştır.
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Orman ve Su İşleri Bakalığı Müsteşarı Akif Özkaldı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürü Nurettin Taş’ın, Sakarya Köyü Halide Edip Adıvar Müzesi Ziyareti

Orman ve Su İşleri Bakalığı Müsteşarı Akif Özkaldı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürü Nurettin Taş’ın Sakarya Köyü Mevkii 12. Grup Şehitliği Ziyareti
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MANGAL DAĞI ÇEVRESİ
Sakarya Meydan Muharebesi’nin geçtiği cephelerden birisi olan Mangal 

Dağı, Haymana ilçesi sınırları dahilindedir. Sakarya Nehrini güneyden geçen 
Yunanlar, Haymana’nın doğusunda kuşatma yapmak amacı ile Sivrihisar’dan 
itibaren güneye çark etmeye başlamıştır. Bu hareket, Yunan ordularını he-
definden gittikçe uzaklaştırmış ve güneye kaydıkça kendileri için gittikçe 
güçleşen ve Türk kuvvetlerinin hareket ve manevrasına tabii kalan durumlar 
içerisine sokmuştur. 

Yunan kuvvetleri 21 Ağustos’ta Sakarya Nehri güney kolu üzerindeki 
Hacı Hüseyin ve Fettahoğlu köprülerinden geçmiş ve Mangal Dağı doğrultu-
sunda ilerlemeye başlamıştır.

23 Ağustos günü Milli Mücadele tarihine Mangal Dağı muharebeleri 
olarak geçmiştir. Mangal Dağı, Sakarya dirseğinin 40 km. kadar doğusunda 
Haymana’nın 25 km. güneyinde ana savunma çizgisine göre ileriye doğru 
çıkıntı yapan tek başına bir mevzii durumundaydı. Bu anlamda Yunanların 
Mangal Dağı’nı ele geçirmeden etkili bir kuşatma yapmaları imkânsızdır. 

Mevzide, arazinin kayalık ve sarp oluşundan, iki üç günlük zaman olma-
sına rağmen, birçok yerde boy çukuru bile kazılamamış ancak dağın güneye 
bakan yamaçlarında grup grup siperler kazılabilmiş, kuzeye bakan yamaçla-
rında ise ihtiyatlar için çok basit ve az sayıda sığınak ve siperler yapılabilmiş-
tir. Dağın tepe gölgesinde ise hiçbir tahkimat yapılmamıştır.

Kaynak: Türk İstiklal Harbi Batı Cephesi Sakarya Meydan Muharebesi ve Sonraki Harekât, 2. Cilt, 5. Kısım, 2. Kitap, 
Ankara Genelkurmay Basım Evi, 1995, Kroki 2b, s.520.
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21 Ağustos’tan beri Mangal Dağının savunması ile 2. Grup 5. Piyade 
Tümeni görevlendirilmiştir. 5.  Tümen birlikleri, üç alayla birinci hatta olmak 
üzere savunma için tertiplenmiştir. Tümenin topçuları (dört toplu şnayder, 
iki toplu kudretli dağ bataryaları) Mangal Dağı kuzey yamaçlarında mev-
zilendirilmiştir.

1. Yunan Tümeni Türk 5. Tümen sol kanat ve merkez cephesine ta-
arruza başladığı 23 Ağustos tarihinde, Türk siperlerine karşı esen şiddetli 
yağmur ve fırtına sebebiyle Türk kuvvetlerinin yaşadığı zorluğu değerlen-
direrek, kolaylıkla 5. Tümenin mevzisine 1 km kadar yaklaşmıştır. Daha 
sonrasında Türk kuvvetlerinin etkili savunma ateşleri karşısında 1.  Yunan 
Tümeni durmuştur. Akşam saatlerinde (saat 17.00 civarı) 5.  Tümen birlik-
leri, karşıdan gelen yağmurun ve şiddetli esmekte devam eden fırtınanın 
etkisiyle görüş ve atış imkânlarını tamamıyla kaybetmiştir. Dalga dalga 
yamaçları ve tepeyi sıyırarak kuzeydoğuya kayan sis ve bulutlar gerisinde 
1. Yunan Tümeni, Mangal dağı mevziinin batı kanadı ile beraber doğu 
kanadına da taarruza başlamıştır. Hava şartlarından da faydalanan Yunan 
tümeni, ısrarlı taarruzlarına saat 21:30’a kadar devam etmiştir.

Tümen merkez kesimindeki 24.  Alay, sağ kanadındaki göğüs göğüse 
kanlı muharebelerin etkisiyle birinci hat siperlerini terk edip kendiliğinden 
tepeye çekilmiştir. Uygunsuz ve sonucu çok acı olabilecek bu duruma rağ-
men, Mangal Dağı tepe bölgesi 5. Tümen birlikleri elinde kalmak üzere 
karşılıklı ateş muharebesi saat 23.00’a kadar sürmüştür.

2. Grup Komutanı, 5. Tümeni bir alayla daha takviye imkânı bulama-
dığından, ertesi gün 24 Ağustos tarihinde düşmanın daha büyük kuvvet-
lerle Mangal Dağı’nı kuşatarak yapacağı taarruzlar karşısında daha da 
ağır durumlarla karşılaşabileceğini, hatta mevzideki toplarını da düşmana 
kaptırabileceğini düşünerek bütün sorumluluğu üzerine alıp Mangal Dağı 
mevziinin terk edilmesine karar vermiş ve bir raporla durumu Batı Cephesi 
Komutanlığı’na bildirmiştir. Mangal Dağı’ndaki muharebeler neticesinde 
900 civarında Türk Askeri Şehit düşmüştür. 



168 169

TÜRBETEPE ve GEDİKLİ MUHAREBELERİ
Sakarya Meydan 

Muharebesi’nde savaşın 
sürdüğü bir diğer cephe 
ise Türbe Tepe ve Ge-
dikli Bölgesi’dir. Mangal 
Dağı’nın Yunanların eli-
ne geçmesinden önce, 
Türbetepe’yi savunan 
9’uncu Tümen burayı 
kısmen tahkim etmiştir. 
Mangal Dağı düşünce, 
2. Grup burayı 9’uncu 
Tümen’in 27. Alayı ile 
Hücum Tabur’una bırak-
mış; bu birlikler de bölgenin savunması ile görevli olan 7.Tümen emrine veril-
mişlerdir.  

24/25 Ağustos gecesi 2. Yunan Tümeni’nin bu istikamete taarruz eden 
alayından bir taburun baskınına uğrayan Kokartepe’deki Hücum Taburu, ilk ola-
rak bu tehlikeyi atlatmıştır. 

Türbetepe’yi savunan 7’nci Tümen, saat 03.00’e doğru Türbetepe isti-
kametinde 2. Yunan Tümeni ile Temürözü Deresi boyunca sol kanat ve gerisi 
yönünde de 12. Tümen’den iki alayla takviyeli 1. Yunan Tümeni’nin taarruzuna 
uğramıştır.

3. Kafkas Tümeni, 2.Grup Komutanlığı’nın emriyle 1.Yunan Tümeni’nin 
yarma harekâtını önlemek üzere, bulunduğu hatta savunmaya geçmiştir.

 1. Yunan Tümeni, özellikle 3. Kafkas Tümeni 7.  Alayı’nın süngü hücum-
ları karşısında büyük ölçüde kayba uğramıştır. 3. Kafkas Tümeni 7. Alayı bölük-
lerinde de er mevcudu 90’dan 40’a düşmüştür. Alayın yalnız 3. Tabur’undan 6 
subay şehit olmuş ve birçok yaralı verilmiştir. Alayın 3. Taburu ile Tümen Hücum 
Taburu cephelerinde Yunan ölüleri sayılamayacak derecede çoktur.

Kaynak: Türk İstiklal Harbi Batı Cephesi Sakarya Meydan Muharebesi ve Sonraki Harekât, 2. Cilt, 5. Kısım, 2. Kitap, 

Ankara Genelkurmay Basım Evi, 1995, Kroki 5c, s.530.
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Cephe Komutanlığı saat 14.00:
1) Saat 13:00‘te verilen hareket emrinden önce 1. Grup’un Mangal Dağı 

doğusu-Yağcıkebir istikametinde harekete başlamış olduğu anlaşılmıştır. 3’ün-
cü Grub’un sol kanadında 7. Tümen’in karşı taarruzu muvaffakıyetle başlaya-
rak, düşman kısmen geriye atılmıştır.

2) 1. Grup, başlamış olduğu istikametlerde taarruza devam edecektir. İhti-
yatında bulunan 23. Tümen’in kullanılmasında, Türbetepe’den yarmaya teşeb-
büs eden düşman harekatını göz önünde tutmalıdır.

3) 2. Grup, 3. Grup ile beraber Türbetepe istikametinde taarruzlara de-
vam edecektir. 

Tüm bu emirler neticesinde, Karapınar’a gelmiş bulunan 57. ve 7. Tümen-
ler, Karapınar kuzeyi çevresinde mevzilenen 17 sahra topunun desteğinde ku-
zeyden ve 3. Kafkas Tümeni de Gedikli civarından taarruza başlamışlardır. Ka-
rapınar-Alacık-İncirli hattı güneyine kadar ilerlemiş olan 2. ve 1. Yunan Tümen-
leri, Türk hücumları karşısında saat 16.00’dan itibaren Türbetepe’ye doğru geri-
lemeye başlamıştır. Devam ettirilen taarruzlarla Türbetepe’de tutunamayan Yu-
nan kuvvetleri, Türbetepe-Bahçecik hattı güneyine perişan bir halde çekilmiştir. 
57. ve 7. Tümenler saat 18.30’da Türbetepe’yi tamamen ele geçirmişler fakat 
12. Tümen ile 13. Tümen’den birer müfreze ile takviye edilen 1’inci Yunan Tüme-
ni, tekrar Türbetepe istikametinde bu taarruza katılmıştır. Türbetepe’yi savunan 
birliklerin sert mukavemetleri, yer yer karşı hücumları ve 3. Kafkas Tümeni’nin 
de 5. Tümen’den 15. Alay ile birlikte işbirliği halinde Temürözü deresi boyunca 
taarruza katılmasıyla düşmanın taarruzu kırılmıştır. Bu muharebeler sonucunda 
Yunanlar Kokaryayla güneyi-Bahçecik hattı güneyine kadar çekilmiştir.

Gece,Türbetepe mevzileri 57. Tümen’e devredilmiştir. 7. Tümen, grup ih-
tiyatı olarak Kavak köyü-Evliyafakı bölgesine; 9. Tümen’in 27. Alayı ve Hücum 
Taburu, Karapınar’a grup ihtiyatına alınmışlar; Grup Karargâhı da Karapınar’a 
taşınmıştır.

3. Kafkas Tümeni, 2. Grup Komutanlığı emriyle, ertesi gün taarruz etmek 
üzere, iki topla takviyeli 8. Alayını Temürözü Deresinde tutan 15. Alay ile irtibatlı 
olarak İncirli-Tepeköy güneyi hattında bırakmış ve Gedikli Köyü’nde toplanmış-
tır. 3. Kafkas Tümeni’nin, Türbetepe’nin Yunanlardan geri alınması için katıldı-
ğı bu kanlı ve çetin olduğu kadar da başarılı muharebelere Gedikli Muharebe-
leri adı verilmiştir.   
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KARATEPE MUHAREBELERİ
Polatlı yerleşim alanının bittiği yerde Ankara Eskişehir karayolundan 

görülen ve halk arasında yedi defa el değiştiren tepe olarak bilinen fakat ka-
yıtlarda beş defa el değiştirildiği görülen Karatepe’deki muharebeler şöyle 
gelişmiştir.

30 Ağustos sabah erken saatlerde başlayan Yunan taarruzları sonucun-
da 17. Tümenimizin sol kanadını oluşturan birlikler Karatepe sırtlarına çekil-
meye başlamıştır.  

31 Ağustos’ta 7’nci Yunan Tümeni topçusunun desteğinde, bir alayla 
1’inci Tümeni tali taarruzla yerinde tespit ederken, bir alayla demiryolu bo-
yunca Kartaltepe kuzeyine, bir alayla Beştepeler - Karatepe kuzeyi istikame-
tinde ve bir alayla da Tırnaksız - Karatepe istikametinde taarruza başladı. 
Harekâtlar sonucunda Yunan Kuvvetleri Üçpınar doğusunda demiryolu ile 
Karatepe doğusundaki sırtlar hattına kadar ilerlemiştir. Bu şekilde Karatepe 
düşman eline geçmiştir.

Gece taarruzlarını müteakip 01 Eylül saat 08.00’den itibaren Karate-
pe’deki alayını takviye eden 7’nci Yunan Tümeni taarruzlarına devam etmiştir. 
Aynı şekilde 2- 5 Eylül günleri bölgede mevzii taarruz ve karşı taarruzlarla 
muharebeler devam etmiş, 7-8 Eylül günleri karşılıklı baskınlar, taarruz ve 
karşı taarruzlarla geçmiştir.

9 Eylül’de genel karşı taarruza hazırlık maksadıyla; gece keşif maksatlı 
Çekirdeksiz, Üçpınar ve Eskipolatlı istikametlerinde yapılan baskınlardan so-
nuç alınamamıştır. 

10 Eylül 1921 sabahından itibaren Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk 
muharebeleri 9 Eylül sabahı gelmiş olduğu Mürettep Kolordu Karargâhı olan 
Karapınar’dan izlemekteydi. Kolordunun 23, 15 ve 1. Tümenleri ile koordineli 
olarak 17. Tümen, Kartaltepe - Karatepe - Eskipolatlı hattındaki Yunan bir-
liklerine taarruz etmekteydi. 63’üncü Alay’ın taarruzları Karatepe’nin 1 km. 
doğusuna kadar ilerledi. Öğleden sonra takviye 57. Tümen’in de katılması ile 
taarruz hızlandı.
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11 Eylül 1921 sabah erken saatlere kadar süren taarruzlar bütün gün 
devam etmiştir. 57. Tümen birlikleri saat 02.00’de Karatepe’yi işgal etmiş, 
düşman Tırnaksız Köyü’nün kuzeydoğusuna çekilmek zorunda kalmıştır. 
03.00’de düşman birliklerini takviye ederek yeniden Kara Tepe’ye taarruza 
başlamış, saat 03.30’da tepe tekrar düşmanın eline geçmiştir. 

57. Tümenin 17. Tümenle koordineli olarak saat 15.00’de başlattığı ta-
arruzları yer yer süngü muharebeleriyle boğaz boğaza bir muharebe şeklinde 
yaklaşık bir buçuk saat kadar devam etmiştir. Bu muharebeler sonucu düş-
man tekrar eski mevzilerine çekilmiş; bir başka ifade ile Karatepe tekrar bizim 
kontrolümüze geçmiştir.

12 Eylül 1921 saat 21.00’e kadar süren muharebeler 23. Tümen birlikle-
rinin de katılması ile hızlanmıştır. Birkaç defa el değiştiren Karatepe 21.00’de 
tamamen birliklerimizin eline geçmiştir. Ancak karşı taarruzlar sonunda Kara-
tepe tekrar düşman tarafından işgal edilmiştir.

13 Eylül günü 1. ve 23. Tümenlerin sabah erken saatlerde başlayan 
süngü hücumları sonucu bir daha verilmemek üzere Karatepe ele geçirilmiş-
tir. Cephenin her yerinde ağır yenilgi alan Yunan 7. Tümeni bozgun halinde 
Sakarya Nehrinin batısına kaçmıştır. 
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KARTALTEPE MUHAREBELERİ
Kartaltepe, karayolunun geçtiği İğciler boğazını kontrol eden ayrıca 

Duatepe ile birlikte Sakarya Nehri üzerindeki Beylikköprü bölgesinde bu-
lunan geçit ve köprüleri kontrol eden stratejik bir konumdadır Bu stratejik 
önemi sebebi ile düşmanın en son terk ettiği bölgelerden biridir. Bugün Te-
penin karayoluna yakın uzanımındaki tepede Mehmetçik Anıtı ile inşaatı 
durmuş Panoramik Müze bulunmaktadır. Bu bölgedeki muharebeler kısaca 
şu şekilde gelişmiştir. 

Sakarya Nehrini Beylikköprü bölgesinden geçen Yunan 7. Tümeni 28 
Ağustos’ta itibaren 5 gün aralıksız taarruzlarıyla zayiata uğrayan 17. Piya-
de Tümenimizin, mevcudunun azalmasına rağmen mevzilerini elde tutma-
ya devam etmiştir. 

Yunanlılar Kartaltepe hemen batısı, Beştepeler doğusu, 
Tırnaksız batısı, Velidede Tepeleri hattında tutunmuş ve 
yerleşmiştir. 48. ve 49. Alaylarla 4. Gruptan getirilen 
62.Alay, Tümen karargâhının geldiği Ada Tepe 
civarına alınmışlardır. Bu muharebelerde 48. 
Alay komutanı da şehit olmuş, 63. Alay 
komutanı ise ağır yaralanmıştır. Ta-
arruzlarına devam eden 
Yunan kuvvetleri, 
Beştepeler ile güne-
yindeki sırtlardaki bir 
kısım araziyi ele geçir-
miştir.

29 - 30 Ağustos tarihleri karşılık-
lı taarruzlarla geçmiştir. 31 Ağustos’ta 7. 
Yunan Tümeni topçusunun desteğinde, bir 
alayla 1. Tümeni tali taarruzla yerinde tes-
pit ederken, bir alayla demiryolu boyunca 
Kartaltepe kuzeyine, bir alayla Beştepeler - 
Karatepe kuzeyi istikametine ve bir alayla 
da Tırnaksız - Karatepe istikametine taar-
ruza başlamıştır. 
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31 Ağustos Saat 13.00’de Kartaltepe’nin batı kesimlerini ve kısa bir 
süre sonra da tepeyi süngü hücumları sonucu ele geçirmiştir. Saat 17.30’da 
Kartaltepe’yi tamamen işgal eden düşman, Polatlı istikametinde ilerlemeye 
başlamıştır. 17. Tümen, saat 18.00’e doğru Polatlı istasyonu 500 m güney 
batısı - Karatepe doğusundaki sırtlar - Menteşe ağılları hattına çekilmiştir. 
Bu gelişmeler neticesinde Kartaltepe düşman eline geçmiştir.

10 Eylül 1921 çetin ve şiddetli Yunan savunması karşısında Mürettep 
Kolordu Birlikleri, Çekirdeksiz Köyü batısı, Duatepe batısı, Ezineli, Kartalte-
pe kuzey yamaçları-Karatepe doğusu, Eskipolatlı kuzey ve doğusu hattına 
vardılar. Fakat Kartaltepe o günde ele geçirilememiştir.

11 Eylül 1921 gününün ilk saatlerine kadar devam eden taarruzlar 
sonunda 17. Tümen Kartaltepe’ye ilerlemiş ve tepenin doğu eteklerine 
varmıştır. Saat 03:00’de düşman Kartaltepe’deki birliklerini takviyeye baş-
lamış; takviye ettiği birlikleri ile Kartaltepe ve Karatepe’ye karşı taarruza 
başlamıştır. 17. Tümen Kartaltepedeki düşmanın inatçı savunması ve karşı 
taarruzları neticesinde 57. Tümenin de hareketlerine uyarak saat 13.00’de 
Üçpınar-Polatlı genel hattına çekilmek zorunda kalmıştır. Saat 15:00’de 17. 
Tümen, Karatepe’ye taarruz eden 57. Tümen ile koordineli olarak yeniden 
Kartaltepe’ye taarruza başlamış; taarruzlar karşısında Yunan birlikleri eski 
mevzilerine çekilmek zorunda kalmıştır. Yunanlılar kaybedilen Duatepe’den 
sonra hakim olan Kartaltepe’yi bırakmak istemiyorlardı. Çünkü bu muha-
rebeler yaşanırken aynı zamanda da Sakarya Nehri’nin batısına çekilen 
birliklerini korumak istiyorlardı.

12 Eylül 1921 günü Yunan 7 ve 3. Tümenlerinin çekilmeye devam 
etmeleri üzerine Mürettep Kolordu Komutanlığı, 1. Tümeni Kartaltepe’ye, 
17 ve 23. Tümenleri Karatepe-Eskipolatlı hattına taarruzla görevlendirildi. 
Kartaltepe’ye taarruz eden 1. Tümen, tepeyi savunan 16. Yunan Piyade 
Alayı’nı çok çetin muharebeler sonucu muharebeyi keserek Tepeler istika-
metinde geri çekilmek zorunda bırakmıştır. Özellikle Tümenin 5 ve 3. Alay-
larının inatla tekrarladıkları süngü hücumları sonucu saat 20:10’da tepe 
düşmandan temizlenmiştir.
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YILDIZ DAĞI - TOYDEMİR MUHAREBELERİ
24 Ağustos 1921 Saat 14:00’de diğer birlikleri ile koordineli olarak taar-

ruza başlayan Yunan Kuvvetlerinden 3’ncü Yunan Kolordusunun 3. tümeni, 
Kocahacılı, Etrek, Etrek Doğusu, Yıldıztepe istikametinde Tarlabayırı Müfre-
zesinin güney kanadına ve Yıldız Deresi boyunca 61.Tümen sağ kanadına 
taarruza başlamıştır.

Devam eden taarruzlar karşısında Tarlabayırı Müfrezesi, 57. Tümen Hü-
cum taburu ile birlikte asıl mevziine intikal etti. 3. Yunan Tümeni Yenice Dağ 
-Yıldız Güneyi hattında durdurulmuştur.

Cephe komutanlığı, Yunanlıların 7. tümenleri ile koordineli olarak bir tü-
menle Yıldıztepe-Sabanca istikametine ilerlemesi üzerine bölgeyi savunmak-
tan sorumlu 4. Grup Komutanlığına şu emri verdi:

“Grup sağ kanadını kırmaya mecbur olursa, Toydemiri elde bulundur-
mak suretiyle sağ kanadını geri çekecek ve eğer Beylikköprü istikametinden 
ilerleyen düşman durdurulamazsa grup bu düşmana bütün kuvvetiyle taarruz 
edecek ve 3. grubun yerinden oynatılmasına müsaade edilmeyecektir…” Sa-
at 17:30’dan itibaren düşman kuvvetleri Kabak Köyü civarından Yıldız isti-
kametine ilerlemiş ve diğer bir kuvveti (Tümen) Ilıca-İnler Katrancı hattına 
taarruzlarına devam etmiştir.

24 Ağustos 1921 itibariyle Ilıca Deresini geçerek Sarıçaltepe Kuzeyi-Yıl-
dıztepe Güneyi hattına varan 3. Yunan Tümeni, 25 Ağustos 1921 sabah er-
ken saatlerde siklet merkezi ile Tarlabayırı Müfrezesine taarruza başlamıştır. 
Önem kazanan bölge Yenimehmetli’de bulunan 61.Tümenin 159’ncu Piyade 
Alay Komutanı sorumluluğuna verildi. Bu alayın bir taburu ile Tarlabayırı Müf-
rezesi takviye edildi. 3. Yunan Tümeni Tarlabayırı Müfrezesi mevzilerine yakın 
mesafeye kadar yaklaştı, ancak müfrezenin mukavemeti karşısında 200’den 
fazla zayiat vererek durdu.

26 Ağustos 1921 günü sabah Tarlabayırı Müfrezesine yaptığı taarruzlar-
dan sonuç alamayan Yunan 3 ncü Tümeni, bir alayı ile 61. Tümen bölgesine 
kayarken siklet merkezi ile Hacımuslu Harabeleri istikametinden 5. Kafkas 
Tümenine taarruza başladı. Saat 15:00’da her iki tümen bölgesinde de taar-
ruz şiddetlendi. Türk topçularının şiddetli ve isabetli atışlarına dayanamayan 
Yunan topçularının yarısı çekilmek mecburiyetinde kalmıştır. Bu muharebeler 
neticesinde Türk Kuvvetleri Birinci savunma hattını kaybetmiştir.
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27 Ağustos 1921 günü Yenice Dağı güneyinden Tarlabayırı’na ilerleyen 
bir Yunan alayı öğle saatlerinde müfrezenin güney kanadı ile muharebeye 
tutuştuysa da başarılı olamamıştır.

28 Ağustos 1921 günü düşmanın 06:45’te 61’nci Tümen ve 5’nci Kaf-
kas Tümeni bölgelerine taarruzları başlamıştır. Yunan birlikleri her iki tümen 
bölgesinde de öğleye kadar ancak 1 km. kadar ilerleme kaydedebilmişlerdir. 
Gece boyunca devam eden Yunan taarruzları, 29 Ağustos 1921 saat 05:00 
dan itibaren Hacımuslu Harabeleri-Kızıltepe bölgesinde mevzilenen topçula-
rının desteğinde tüm cephe boyunca hız kazanmıştır. 3’ncü Yunan Tümeni 
Tarlabayırı Müfrezesi ve 61’nci Tümen sol kanadına, 10’ncu Yunan Tümeni 
ise 5 nci Kafkas tümeni ve 8’nci tümen bölgelerine taarruz etmekteydi. Taar-
ruzlar özellikle 5 nci Kafkas Tümeni bölgesinde gelişme kaydetmiştir. Birlik-
lerini takviye edemeyen 5 nci Kafkas Tümeni saat 08:00 den itibaren öğleye 
kadar Toydemir-1084 Rakımlı Tepe kuzeyine çekilmek zorunda kalmıştır. Bu 
hatta düşman süngü taarruzlarıyla durdurulmuştur. Ancak Toydemir ve 1084 
Rakımlı Tepe’nin düşman eline geçmesi ile savunma insicamı bozulan 61’nci 
Tümen, sol kanadını Toydemir sırtlarına doğru kırmak zorunda kalmıştır.

30 Ağustos 1921 sabah erken saatlerde 3’ncü grubun Soğulca-Dikilitaş 
hattına alınmasıyla birlikte 4’ncü grup birlikleri de Karahamzalı Doğusu-Kara-
kuyu-Sarıhalil Kuzeyi hattına yerleşmiştir.

02 Eylül 1921 günü düşmanın tüm cephe boyunca başlattığı taarruzları 
yer yer gelişme gösterse de etkili olamamıştır. Grup topçusu mühimmatı kal-
madığı için geriye çekilmek zorunda kalmıştır. 

Yaralıların	taşınması
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03 Eylül 1921 günden itibaren bölgesel çekilmeler ve karşı taarruzlarla 
savunmasını sürdüren 4’ncü Grup karşısında başarı elde edemeyen düşma-
nın taarruz gücü kırılmaya başlamış; özellikle Mürettep Kolordu ile koordineli 
sürdürülen taarruzlarla düşman yer yer geri çekilmeye mecbur bırakılmıştır.

06 Eylül 1921’den itibaren düşmanın bir kısım birlikleriyle Kavuncu Köp-
rüsü ve Beşköprü istikametinde çekilmeye başladığı görülmüştür.

10 Eylül 1921 gününe kadar devam eden karşılıklı taarruzlar sonucu 10 
ncu Yunan Tümeni Toydemir-Yıldız Dağı istikametinde çekilmeye başlamıştır. 
Düşmanın çok miktarda zayiat verdiği görülmüştür. Saat 19:00’dan sonra ise 
Yunan taarruzları tüm Grup cephesinde durdurulmuştur. 

12 Eylül 1921 günü erken saatlerde taarruz müfrezeleri ilerlemeye baş-
lamıştır. Düşmanın zayıf artçı kuvvetleri bırakarak Karsaklı-Karakuyu genel 
hattına çekildiği görülmüştür. Devam eden taarruzlarla 47 nci Alay tarafından 
Toydemir geri alınmıştır.

13 Eylül 1921 günü 4’ncü Grup birliklerimiz güneş doğarken Kavuncu 
Köprüsü genel istikametinde ilerlemeye devam etmişlerdir. Düşman bu böl-
gede Kavuncu Köprüsü’nü kullanarak geri çekilmiştir. Çok sayıda askerimizin 
şehit olduğu muharebelerin geçtiği alanlarda Sarıçal ve Yıldız Dağ bölgesinde 
hatlar halinde mevziler günümüze kadar ayakta kalabilmiştir. 
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 DUATEPE ÇEVRESİ
Duatepe’nin Sakarya Meydan Muharebesi içerisinde moral ve strate-

jik anlamda özel bir anlamı vardır. Duatepe Türk genel karşı taarruzunda, 
düşmandan geri alınan ilk tepedir. Duatepe, Viyana önlerinden başlayan geri 
çekilmenin sona erdiği bir dönemeç, düşmanın Ege Denizine dökülünceye 
kadar kovalandığı, sonu aydınlık bir sürecin başlangıç noktasıdır

30 Ağustos günün ilk ışıklarıyla Kartal Tepe’yi kuşatmak amacıyla Üç-
pınar istikametinde başlayan Yunan taarruzları, bu bölgeye kaydırılan 1’nci 
Tümen ihtiyatları yardımıyla durdurulmuştur.

31 Ağustos’ta 7’nci Yunan Tümeni topçusunun desteğinde, bir alayla 1 
nci Tümeni tali taarruzla yerinde tespit ederken, bir alayla demiryolu boyunca 
Kartaltepe kuzeyine, bir alayla Beştepeler–Karatepe kuzeyi istikametinde ve 
bir alayla da Tırnaksız–Karatepe istikametinde taarruza başlamıştır. Güney 
kanat ve gerileri tamamıyla açık kalan 1’nci Tümen’in sol kanat birlikleri Bas-
rikaletepe güneyine çekilmeye başlamıştır. 1’nci Tümen eski mevzilerinde bı-
raktığı emniyet birlikleri himayesinde saat 19:00’dan itibaren Hamamboğazı-
Basrikaletepe-Demiryolu hattında tertiplenilmiştir. Bu gelişmeler sonucunda 
Duatepe düşman eline geçmiştir.

9 Eylül’de genel karşı taarruza hazırlık maksadıyla; cephemizin güney 
kanadından bu bölgeye kuvvet kaydırılmıştır. 9 Eylül günü Başkomutan, Ge-
nelkurmay Başkanı ve Batı Cephesi Komutanı, cephe karargâhının bir kıs-
mıyla saat 15.00’den sonra Karapınar’da Mürettep Kolordu Karargâhı civa-
rına geldiler.

10 Eylül 1921, Saat 07.00’de Kolordu ve Tümen topçularının hazırlık 
ateşleri sonunda, Yassıhöyük güneyi, Pınar güneybatısı, Çekirdeksiz kuzeyi, 
Duatepe, Üçpınar hattını tutmakta olan 7’nci Yunan Tümenine 08.00’den iti-
baren topçu ateşleri ile taarruz başlamıştır. 

Öğlene kadar cephenin her yanında şiddetli muharebeler yaşanmış; öğ-
leden sonra kuzeyden ve doğudan 23 ncü Tümen ve 15’nci Tümenin birlikte 
taarruzları ve süngü hücumlarıyla saat 13.40’da Duatepe ve batısı 31, 38 ve 
56 ncı Alaylarla tamamıyla Yunanlılardan temizlenmiştir.

11 Eylül günü Yunan 7’nci Tümeninin karşı taarruzları geliştiyse de bir-
liklerimizin süngü hücumlarıyla dağılan düşman birlikleri perişan bir halde 
geriye kaçmak zorunda kalmışlardır.
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Tarihi Milli Park sınır-
ları dışında olmakla 

birlikte Tarihi Milli Park 
açısından önemi bulu-
nan noktasal kaynak 

değerleri bulunmakta-
dır. Bu alanların sayısı 
fazla olmakla birlikte 
başlıcaları şu şekilde 

sıralanabilir: 

TARİHİ MİLLİ PARK SINIRI DIŞINDA KALAN ANCAK
 TARİHİ MİLLİ PARK AÇISINDAN 

KAYNAK DEĞERİ OLUŞTURAN ALANLAR
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MALIKÖY İSTASYONU 
Bu istasyon, Sakarya Meydan Muharebesi zamanında kullanılan iki istasyon-

dan biridir. İçerisinde tarihi yapılar mevcuttur. TCDD tarafından müze olarak kulla-
nılmaktadır. Bu bölge lojistik üst olarak kullanılmıştır. Bölgede ilkyardım hastanesi, 
hayvan hastanesi ve havaalanı kurulmuş ve kullanılmıştır 

Bugüne kadar yaşanan tarihi süreç gözden geçirildiğinde; dünyadaki en hak-
lı, en kutsal savaşlardan birisi ve Milli Mücadele’nin en önemli safhası olan Sakarya 
Meydan Muharebesi’nde lojistik ikmal merkezi olarak kullanılan, bulunduğu alan iti-
bariyle küçük ama yerine getirdiği hizmetlerden dolayı tarihimizde büyük ve anlamlı 
bir yeri olan tarihi Malıköy Tren İstasyonu, binlerce askerin geçişine, gece gündüz 
demeden Mehmetçiklerin koşuşturmalarına, at kişnemelerine, trenlerin hüzünlü 
ama umutlu önünden gelip geçmesine, kısacası bir döneme tanıklık etmiştir.

Sakarya Meydan Muharebelerinde ordunun iaşesiz ve cephanesiz kalma-
ması için, birliklerdeki ikmal vasıtalarının azlığı göz önünde tutularak cephe gerile-
rinde birçok menzil noktası ve dağıtma merkezi açılmıştır. 

Baş menzil noktası olarak Ankara, indirme istasyonu olarak da Polatlı ve Ma-
lıköy İstasyonları lojistik ve ikmal bakımından çok önemli rol oynuyorlardı. Böylece 
Malıköy istasyonu, özgürlüğe giden yolda önemli bir durak konumundadır. 
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Ordunun ihtiyacı olan her şey Ankara’dan Malıköy ve Polatlı’ya yolla-
nıyordu. Demiryolu olmasaydı her gün 575 ton yem, yiyecek ve cephaneyi 
Ankara’dan 90 km. uzaklıktaki cepheye taşımak için binlerce araba gerekirdi. 
Türk ordusunun hayati damarını oluşturan demiryolları bu yüzden büyük bir gö-
rev üstleniyordu. 

Diyebiliriz ki demiryolunun önemini ve değerini hiç kimse istiklal ordusu 
subayları kadar bilemezdi. Ankara’dan trenle Polatlı ve Malıköy’e gelen yiyecek, 
silah ve mühimmat, araba ya da kağnı ile kuzeydeki ve güneydeki birliklere 
dağıtılıyordu.

Malıköy’ün cephe gerisinde bulunması nedeniyle, cephedeki birliklerin ihti-
yacı olan yiyecek ve mühimmatın bir kısmı burada depolanmıştı. Ayrıca Malıköy 
Demiryolu İstasyonu dolaylarındaki düzlük alan Sakarya Muharebelerinde Türk 
ordusunun iki keşif ve bir savaş uçağından oluşan hava gücünün üssü olmuştur.

Yzb. Fazıl Bey’in komutasındaki Cephe Tayyare Bölüğündeki bir grup 
havacı, yaptıkları keşif uçuşlarında topladıkları bilgiyi, Alagöz Köyü’ndeki Batı 
Cephesi Komutanlığı Karargâhına ulaştırmaktaydı. Sakarya Meydan Muhare-
belerinde yaralı askerlerin tedavi edilmesi amacıyla Polatlı’daki hastaneyle bir-
likte Polatlı ve Malıköy Yaralı Sevk Komisyonları sıhhiye faaliyetlerini yürütmüş; 
Balâ, Malıköy ve Polatlı bölgelerine seyyar hastaneler ve yaralıları cephe geri-
sindeki tedavi merkezlerine nakleden sıhhi tahliye birliklerinden sıhhiye timleri 
getirilmişti.

Kızılay Derneği’nin Birinci Dünya Savaşı sırasında değişik savaş alanla-
rında ve menzil noktalarında kurduğu çay evleri, kışın bütün şiddeti ile karşı 
karşıya kalan yaralı ve hasta askerlerin dinlenmeleri bakımından çok değerli 
hizmetler sunmuştur. 

İkmal ve ulaşımın en önemli unsurlarından olan yük ve binek hayvanlarının 
hastalık ve yaralarının tedavisi için, Batı Cephesi hayvan deposuna bağlı olarak 
hastane işleviyle kullanılan revir, Malıköy İstasyonu yakınında açık ordugâhta ve 
başveterinerlik emrinde kullanılmıştı. İşte duyulan bu onurun bir yansıması olarak, 
Genelkurmay Başkanlığı koordinasyonunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nın katılımıyla Malıköy Tren İstasyonunun restorasyonu yapılarak müze 
haline getirilmiştir. Ancak tarihimizde önemli bir yeri olan bu bölge, günümüzde 
dar bir koridorda sanayi sitesinin içerisinde kalmış bir haldedir. Yapıların tek tek 
veya alan ölçeğinde tescilinin olup olmadığı da bilinmemektedir. Ayrıca istasyon 
yakınında şehitlikte bulunmaktadır 
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ALAGÖZ KÖYÜ
Başkomutanlık karargâhının bulunduğu köydür. Bu köy aynı zaman-

da Batı Orduları Komutanı İsmet İnönü ve Genel Kurmay Başkanı Fevzi 
Çakmak’ın karargâhlarının bulunduğu köydür. Şu an için İsmet İnönü’nün 
karargâhı yıkılmış; Fevzi Çakmak’ın karargâhı ise özel mülkiyettedir ve ori-
jinalliğini yitirmiştir. Kütahya - Eskişehir Muharebesi sonunda, Türk Ordusu 
Sakarya Hattı’na çekilirken; Başkomutan Mustafa Kemal’in karargâhı ile Batı 
Cephesi Komutanlığı Karargâhı 1921 yılında Alagöz’deki çiftlik binalarına yer-
leşmiştir.                                                                                                   

Alagöz Köyü, o tarihlerde birkaç binadan ibaret küçük bir çiftlik idi. Baş-
komutanlık ve Cephe Komutanlığı karargâhları çiftlik binalarına kendilerine 
gerekli olacak şekilde yerleşmişlerdir. Şu anda mevcut bina Başkomutanlık 
karargâhı olarak kullanılan evdir  Batı Cephesi Komutanlığı Karargâhı derenin 
diğer tarafında bulunmaktadır. Ancak şu anda bu bina mevcut değildir.

Karargâh, görevlilerin ve muhafızların bina ihtiyacını karşılamadığından, 
Alagöz deresinin iki yanında ve yamaçlarda kurulan çadırlar bu küçük çiftliğin 
görünüşünü değiştirmişti. O günlerin dekorunu, çadırlardaki santraller ve dur-
madan işleyen telefonlar, motorlu ve atlı araçlar bütünlerdi.

Başkomutan Mustafa Kemal (Atatürk), Genelkurmay Başkanı Fevzi 
Paşa (Fevzi Çakmak) ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa (İsmet İnönü) 
Alagöz’de kurdukları karargâhta cepheden gelen acı veya sevinçli muharebe 
haberlerini alırlar, haritaları inceler ve kararlar verirlerdi.
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Ankara’dan trenle gelen görevliler Malıköy’de indikten sonra, at sır-
tında ve araba üzerinde Alagöz’e ulaşırlar, haberleri getirip götürürlerdi. 
Başkomutan Mustafa Kemal, elektrikten yoksun bu yerde şapkalı bir gaz 
lambasının ışığında haritası üzerine eğilir, kendisine sunulan raporları 
incelerdi. O’nun kaldığı iki katlı ev, taş bir duvar üzerinde yükselirdi. Bu 
ev, Türk zevkine göre yapılmış ve döşenmiştir. Tahtadan süslü tavanla-
rı, dolapları ve sedirleri odalarıyla bu evde Başkomutan Mustafa Kemal, 
Sakarya muharebesinin bunalımlı günlerine ait haberleri almış ve emirler 
vermiştir. 

Baş Komutanın evini ve Alagöz Köyünü “Türk’ün Ateşle İmtihanı” 
isimli eserinde Halide Edip Adıvar şöyle tarif etmektedir:

“Yine	bir	zabit	beni	Mustafa	Kemal	Paşa’nın	karargâhına	götür-
dü.	Solda	toprak	yığınlarının	altında	birkaç	evin	ışığı	yanıyordu.	Sağ	
taraf	bir	çukur.	İçinden	su	geçiyor.	Arkasında	üç	ev	daha	var.	Bu	ev-
lerin	ardında	yine	ışıkları	yanan	çadırlar,	uzun	ve	sivri	bir	direk.	Telsiz	
tesisatı.	Köy	yolları	karanlık,	çamur	içinde.	Küçük	bir	tahta	köprüyü	
geçerek	öbür	taraftaki	eve	gittik.	Mustafa	Kemal	Paşa’nın	muhafız-
ları	kapıda.	Onlardan	biri	beni	yukarı	çıkardı.	Paşanın	yaveri	Yüzbaşı	
Muzaffer	Bey	beni	paşanın	yanına	götürdü.	Çok	aydınlık	ve	tek	lüks	
lambası	olan	bir	Anadolu	odası…”

Düşmanın taarruzları durdurulduktan sonra da muharebeleri daha 
yakından izlemek üzere Başkomutan yanında idealist arkadaşları olduğu 
halde, 9 Eylül 1921’de gerekli personelle birlikte ilerideki Karapınar Köyü-
ne geçip, Mürettep Kolordu Karargâhının civarında yerleşmişti.

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, yanında Genelkurmay Başkanı 
Fevzi Paşa ile Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa olduğu halde, Kara-
pınar batısındaki sırtlardan muharebe olaylarını izlerken, Türk bağımsız-
lık ve özgürlüğünün, Türk ordusunun namus ve şeref sembolü sancağın 
Duatepe’de dalgalandığını gördüler ve heyecan duydular.

Eskişehir-Kütahya Muharebeleri’nden sonra Mustafa Kemal Paşa’nın 
daveti üzerine, İstanbul’da bulunan Kurmay Albay Asım (Gündüz) Batı 
Cephesi Karagahı’na katılmış ve Batı Cephesi Kurmay Başkanlığı göre-
vini yürütmüştür.
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BEYLİKKÖPRÜ İSTASYONU
Savaş sırasında kullanılan diğer istasyondur. Bu bölgede ayrıca aynı 

adla anılan köprü mevcuttur. Yunan kuvvetlerinin çekildiği hatlardan birisi-
dir. Bu hat çekildikten sonra köprü Yunan kuvvetleri tarafından imha edil-
miştir. Bu köprüye ilişkin kalıntılar mevcuttur. 

SAKARYA KÖYÜ
Bu köy Yunan Mezaliminden en çok etkilenen köylerdendir. Göçmen 

köyüdür  Bu köyde Yunan Mezalimini araştırma komisyonu kalmıştır. Bu 
ev ayrıca 12. Grup Komutanlığınca karargâh olarak kullanılmıştır. Bu köy-
de ayrıca tarihi bir mezarlık mevcuttur. Bu köyün adı Tırnaksız Köyü iken 
Atatürk tarafından Sakarya Köyü’ne çevrilmiştir.

AHIRLIKUYU KÖYÜ
Bu köy içerisinde savaş yıllarında mühimmat deposu olarak kullanıl-

dığı söylenen, sonraki tarihlerde minare eklenerek bir dönem cami olarak 
kullanılmış yapı mevcuttur. Şu an için yapı metruk durumdadır  

 KAYNAK: MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI
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SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ 
İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili genel bilgiler, komuta kademesi ve 
savaşın seyri ile ilgili özet bilgiler aşağıda sizlerle paylaşıyoruz. 

Tarih: 22 Ağustos - 13 Eylül 1921,  
Yer:  Sakarya Nehri’nin doğusu, Ankara Polatlı ve Haymana ilçeleri

Askeri Güçler:
120.000 er, 3.780 subay, 57.000 tüfek, 2.768 ma-

kinalı tüfek, 386 top, 1.350 kılıç, 3.800 hayvan, 600 
adet 3 tonluk kamyon, 240 adet 1 tonluk kamyon, 18 
uçak 96.326 er, 5.401 subay, 54.572 tüfek, 825 ma-
kinalı tüfek, 196 top, 1.309 kılıç, 32.137 hayvan, 1.284 
at/katır arabası, 2 uçak

Türk ve Yunan Tarafları Komuta Kademesi: 
Türkiye TBMM Hükümeti, Türk komuta kademesi:  
Mustafa Kemal Paşa: Fevzi Paşa ve İsmet Paşa
Yunanistan Krallığı Yunanistan Krallığı:
Komutanlar: Yunanistan Krallığı I. Konstantin: 
Yunanistan Krallığı General Papulas 
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Sakarya Meydan Muharebeleri’nde Genel durum:
TBMM Ordusu, Kütahya-Eskişehir Muharebelerindeki yenilgisinden 

sonra cephe kritik bir duruma düşmüştü. Cepheye gelerek durumu yerinde 
gören ve komutayı eline alan TBMM Başkanı ve Başkomutan Mustafa 
Kemal Paşa ile İcra Vekilleri Heyeti Başkanı Fevzi Paşa, Batı Cephesi 
birliklerinin Yunan ordusuyla arada büyük bir mesafe bırakılarak Sakarya 
Nehri’nin doğusuna çekilmesine ve savunmayı bu hatta devam ettirmesi-
ne karar verdiler.

Gazi Mustafa Kemal Paşa, “Hatt-ı müdafaa yoktur; sath-ı müdafaa 
vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıy-
la sulanmadıkça vatan terk olunamaz. Onun için küçük, büyük her birlik, 
bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat küçük, büyük her birlik ilk durabildiği 
noktada, tekrar düşmana karşı cephe teşkil edip muharebeye devam eder. 
Yanındaki birlik çekilmeye mecbur olduğunu gören birlik, ona tabi olamaz. 
Bulunduğu mevzide nihayete kadar sebat ve mukavemete mecburdur.” 
emrini vererek muharebeyi geniş bir alana yaydı. Böylece Yunan kuvvet-
leri de karargâhlarından uzaklaşıp bölünmüş olacaktı.

TBMM, 3 Ağustos 1921’de Genelkurmay Başkanı İsmet Paşa’yı 
azlederek, aynı zamanda Başvekil ve Milli Müdafaa Vekili de olan Fevzi 
Paşa’yı bu makama da atadı.

22 Temmuz 1921’de Sakarya Nehri Doğusuna çekilmeye başlayan 
Türk ordusu, güneyden kuzeye 5. Süvari Kolordusu (Çal Dağı güneyinde), 
12., l., 2., 3., 4. Gruplar ve Mürettep Kolordu birinci hatta olacak şekilde 
tertiplendi. Çekilişin hızlı bir şekilde tamamlanmasından sonra Yunan bir-
likleri taarruz pozisyonu için tam 9 gün Türk birlikleri ile karşılaşmadan 
yürüdü. Bu yürüyüşün hangi yöne doğru olduğu Türk keşif birlikleri tara-
fından tespit edilerek cephe komutanlığına bildirildi. Bu savaşın kaderini 
belirleyecek stratejik hatalardan biri oldu. Yunan taarruzu baskın olma ö-
zelliğini kaybetti. Ancak 14 Ağustos’ta ileri harekâta geçen Yunan ordusu, 
23 Ağustos’tan itibaren 3. Kolordusu ile Sakarya Nehri doğusundaki Türk 
kuvvetlerini tespit, 1. Kolordusu ile Haymana istikametinde, 2. Kolordusu 
ile Mangal Dağı güneydoğusunda kuşatıcı taarruza başladı. Fakat bu ta-
arruzlarında başarısız oldular.
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Kuşatma taarruzunda başarı sağlayamayan Yunan kuvvetleri,  ağırlık 
merkezini ortaya kaydırarak savunma mevzilerini Haymana istikametin-
de yarmak istedi. 2 Eylül’de Yunan birlikleri, Ankara’ya kadar en stratejik 
dağ olan Çal Dağı’nın tamamını ele geçirdi. Fakat Türk birlikleri Ankara’ya 
kadar geri çekilmeyerek alan savunması yapmaya başladı. Yunan birlik-
leri Ankara’ya 50 km kalacak derecede bazı ilerlemeler sağlasa da Türk 
birliklerinin yıpratıcı savunmasından kurtulamadı. Ayrıca 5. Türk Süvari 
Kolordusu tarafından cephe ikmal hatlarına yapılan taarruzlar Yunan taar-
ruzunun hızının kırılmasında önemli etkenlerden biri oldu. Yunan ordusu 
9 Eylül’e kadar süren yarma teşebbüsünde de başarılı olamayınca, bulun-
duğu hatlarda kalarak savunmaya karar verdi.

YUNAN ORDUSU ÇEKİLİYOR
Türk ordusunun 10 Eylül’de başlattığı, bizzat Mustafa Kemal Paşa’nın 

komuta ettiği, genel karşı taarruzla Yunan kuvvetlerinin savunma için ter-
tiplenmesine mani olundu. Aynı gün Türk birlikleri stratejik bir nokta olan 
Çal Dağı’nı geri aldı. 13 Eylül’e kadar süren Türk taarruzu sonucunda Yu-
nan ordusu, Eskişehir-Afyon’un hattının doğusuna kadar çekilerek bu böl-
gede savunma için tertiplenmeye başladı. Bu çekilme sonucu 20 Eylül’de 
Sivrihisar, 22 Eylül’de Aziziye ve 24 Eylül’de Bolvadin ve Çay düşman 
işgalinden kurtulmuştur.

Çekilen Yunan ordusunu takip amacıyla harekata 13 Eylül 1921 iti-
bariyle süvari tümenleri ve bazı piyade tümenleri ile devam edildi. Fakat 
teçhizat ve istihkâm yetersizliği gibi sebeplerle taarruzlar durduruldu. Aynı 
gün Batı Cephesi’ne bağlı birliklerin komuta yapısı değiştirildi. 1. ve 2. 
Ordu kuruldu. Grup Komutanlıkları lağvedilerek yerine 1.,2.,3.,4.,5. Kolor-
dular ve Kolordu seviyesinde Kocaeli Grup Komutanlığı kuruldu.

Savaş, 22 gün ve gece sürerek 100 km uzunluğunda bir alanda ce-
reyan etti. Yunan ordusu Ankara’nın 50 km kadar yakınından geri çekildi.

Yunan ordusu geri çekilirken Türklerin kullanabileceği hiçbir şey bı-
rakmamak için özen gösterdi. Demiryollarını ve köprüleri havaya uçurdu 
ve birçok köyü yaktı.
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Sakarya Meydan Muharebeleri’nde Asker Kaybı:
Sakarya Meydan Muharebesi sonunda Türk ordusunun zayiatı 

5713 şehit, 18.480 yaralı, 828 esir ve 14.268 kayıp olmak üzere toplam 
39.289’dur. Yunan ordusunun zayiatı ise 3758 ölü, 18.955 yaralı, 354 
kayıp olmak üzere toplam 23.007’dir. Sakarya Meydan Muharebesi’nde 
çok fazla subay kaybı olduğu için bu Muharebeye “Subay Muharebesi” adı 
da verilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk bu muharebe için “Sakarya Melhame-i 
Kübrası” yani kan gölü, kan deryası demiştir.

Yunanlar için geri çekilmek haricinde başka bir seçenek kalmadı. Geri 
çekilirken Türk sivil halkına karşı yaptığı kundaklamalar ve yağmacılık sonu-
cunda 1 milyonun üzerinde sivil evsiz kaldı.

Mayıs 1922’de Yunan ordusu Başkomutanı General Anastasios Papou-
las ve kurmay heyeti istifa etti. Yerine General Georgios Hatzianestis atandı.

Mustafa Kemal Atatürk ünlü “Hattı Müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. 
Bu satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanma-
dıkça vatan terk olunamaz.” sözünü bu savaşa atfen TBMM’de söylemiştir. 
Muharebenin ardından Miralay Fahrettin Bey, Miralay Kâzım Bey, Miralay 
Selahattin Adil Bey ve Miralay Rüştü Bey, Mirliva rütbesine terfi etti ve Paşa 
oldu. Mustafa Kemal Paşa TBMM tarafından Müşir rütbesine terfi ettirildi ve 
Gazi unvanı verildi. Atatürk, Sakarya Meydan Muharebesi’ne kadar bir askeri 
rütbesi olmadığını, Osmanlı Devleti tarafından verilmiş olan rütbelerin yine Os-
manlı Devleti tarafından alınmış olduğunu belirtir. Nutuk’ta şu ifadeleri kullanır: 
“Sakarya muharebesi neticesine kadar, bir rütbe-i askeriyeye haiz değildim. 
Ondan sonra, Büyük Millet Meclisince Müşir (Mareşal) rütbesi ile Gazi unvanı 
tevcih edildi. Osmanlı Devleti’nin rütbesinin, yine o devlet tarafından alınmış 
olduğu malûmdur.”

Sakarya Savaşı’nın kazanılmasıyla, Türk Milleti’nin savaşın kazanılaca-
ğına olan inancı yerine gelmiştir. İstanbul’da, tüm camilerde Sakarya şehit-
lerine mevlitler okunmuştur. O ana kadar, Ankara’ya mesafeli duran İstanbul 
Basınında dahi bir sevinç duygusu oluşmuştur. Uluslararası toplumun özellikle 
İngiltere’nin TBMM güçlerine bakışı değişmiş ve Yunanistan, arkasındaki İngil-
tere desteğini kaybetmiştir.

13 Eylül 1683 II. Viyana Kuşatması ile başlayan Türk geri çekilmesi yine 
bir 13 Eylül günü bu savaş ile durmuş, yeniden ilerleme başlamıştır. Bu yön-
den bu savaşın sembolik önemi de Türk Tarihi açısından çok fazladır.
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SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NDE 
GÖREV ALAN KOMUTANLAR

TBMM Başkanı ve Türk Orduları Başkomutanı: Mustafa Kemal Atatürk,
Başvekil ve Genelkurmay Başkanı: Birinci Ferik Mustafa Fevzi Çakmak,
Milli Müdafaa Vekili: Mirliva Refet Paşa

Batı Cephesi: Komutanı Mirliva Mustafa İsmet İnönü
1. Grup: Komutanı Albay İzzettin Çalışlar, 24. Tümen: Komutanı Yarbay 

Ahmet Fuat Bulca, 23. Tümen: Komutanı Yarbay Ömer Halis Bıyıktay, 2. Grup: 
Komutanı Albay Mehmet Selahattin Adil,  4. Tümen: Komutanı Albay Mehmet 
Sabri Erçetin,  5. Tümen: Komutanı Yarbay Mehmet Kenan Dalbaşar,  9. Tü-
men: Komutanı Albay Sıtkı Üke,  3. Grup: Komutanı Mirliva Yusuf İzzet Met,  
7. Tümen: Komutanı Yarbay Ahmet Derviş,  8. Tümen: Komutanı Albay Kazım 
Sevüktekin,  15. Tümen: Komutanı Albay Şükrü Naili Gökberk,  4. Grup: Komu-
tanı Albay Kemalettin Sami Gökçen,  5. Kafkas Tümeni: Komutanı Yarbay Cemil 
Cahit Toydemir,  61. Tümen: Komutanı Albay Mehmet Rüştü Sakarya, 5. Grup: 
Komutanı Albay Fahrettin Altay, 14. Süvari Tümeni: Komutanı Yarbay Mehmet 
Suphi Kula,  4. Süvari Tugayı: Komutanı Yarbay Hacı Mehmet Arif Örgüç, 12. 
Grup: Komutanı Albay Halit Karsıalan,  11. Tümen: Komutanı Albay Abdülrez-
zak sonra Yarbay Saffet

Mürettep* Kolordu Komutanı: Albay Kazım Fikri Özalp
1. Tümen: Komutanı Yarbay Abdurrahman Nafiz Gürman, 17. Tümen: 

Komutanı Albay Hüseyin Nurettin Özsu, 41. Tümen: Komutanı Yarbay Şerif 
Yaçağaz, 1. Süvari Tümeni: Komutanı Yarbay Osman Zati Korol, Batı Cep-
hesine Doğrudan Bağlı Birlikler, 2. Süvari Tümeni: Komutanı Yarbay Ethem 
Servet Boral, 3. Süvari Tümeni: Komutanı Yarbay İbrahim Çolak, Mürettep 
Tümen: Komutanı Yarbay Ahmet Zeki Soydemir,3. Kafkas Tümeni: Komutanı 
Yarbay Halit Akmansü, 6. Tümen: Komutanı Yarbay Hüseyin Nazmi Solok, 57. 
Tümen: Komutanı Yarbay Hasan Mümtaz Çeçen. **

* Toplanmış- Gönüllü Askerlerden oluşan

** Çeşitli Ansiklopediler
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Avrasya Gazete Radyo Televizyoncular Derneği, İçişleri Bakanlığı Dernek-
ler Daire Başkanlığı’nın destekleriyle, Gebze’deki on iki okulda Sakarya Meydan 
Muharebesi ile ilgili seminer gerçekleştirdi. 

Tarihimi öğreniyor, ta-
biatı seviyorum sosyal so-
rumluluk projesi çerçeve-
sinde düzenlenen Sakar-
ya Meydan Muharebe-
si’nin önemi ve şehitliklerin 
gençlere tanıtılması ama-
cıyla gerçekleştirilen se-
minerde sinevizyon göste-
rimi de yapıldı. Proje koor-
dinatörü Avrasya Gazete 
Radyo Televizyoncular Der-
neği başkanı İsmail Kahra-
man Sakarya Meydan Mu-
harebesi’nin tarihimizdeki 
yerini sinevizyon eşliğinde 
anlattı ve öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Seminerin yapıldığı her okulda 
ayrıca Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili tarihi fotoğraflar sergisi açtı.

Sakarya Meydan Muharebesi

Okul Seminerleri
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Seminerler şu okullarda gerçekleşti: Çelik İhracatçıları Birliği Anadolu 
Meslek Lisesi, Gebze Meslek Teknik ve Anadolu lisesi,  Gebze Atatürk Anadolu 
lisesi, Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi,  PA-
GEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anibal Anadolu Lisesi, Fatih Mesleki ve 
Anadolu Teknik Lisesi, Gebze Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi, Cumhuriyet 
Anadolu lisesi, Muallimköy Anadolu Meslek Lisesi, Ticaret Vakfı  Meslek Lisesi
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KOMPOZİSYON ve ŞİİR
Yarışması

Avrasya Gazete Radyo Televizyon Yayıncıları  Derneği ve İçişleri 
Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın Prodes Projesi kapsamında 
desteklenen “Tarihimi Öğreniyor Tabiatı Seviyorum, Sakarya Meydan  
Muharebesi’nin Önemi ve Şehitliklerin Gençlere Tanıtılması” adlı sosyal 
sorumluluk projesi çerçevesinde Gebze’deki okullar arasında kompoz-
isyon ve şiir yarışması organize ettik. Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
ile ortaklaşa düzenlediğimiz yarışmada dereceye giren öğrenciler ve eser-
lerini yayınlıyoruz 

www.sakaryazaferi.com
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Tuğçe ALBAYRAK
Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi

Kompozisyon Yarışması Birincisi
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Kompozisyon Yarışması İkincisi
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Ahmet ERZİNCAN
Ticaret Odası Vakfı MTAL
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Kompozisyon Yarışması Üçüncüsü

Halide ELDEN
Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi
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 SAKARYAM

 Ne vakit istikbaline göz diktiler,
	 Seni	bu	cennet	vatının	kalbinden.
 Ne vakit söküp almak istediler
 Anlat sana ne zulümler ettiler

	 Her	tarafını	kuşatmış,
	 Aklından	hainlik	akan	Yunan.
	 Ama	unutma	senin	atandı,
	 Gemileri	karadan	taşıyan

	 O	yüce	kalbin	iman	ile	dolu
	 Bileğin	dağlar	kadar	güçlü
	 Al	bayrağında	Mehmet’inin	kanı
	 İstikbalinin	göklerde	uçan	kuştu.

	 Ruhundaki	dinmeyen	o	vatan	aşkı,
	 İnan	seni	galip	getirecek	düşmana	karşı,
	 Seni	ebediyensunutmayacak
	 Onurlu	ve	gururlu	vatan	evladı.

     Emre Özdemir
       9-A AMP/L
	 	 	 	 								Öğrenci	No:	17100

Şiir Yarışması Birincisi
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 SAKARYA

	 Yıl	23	Ağustos	1921;
	 Sakarya	Nehrinde	Bir	“Allah’u	Ekber!”	Çağrısı...
	 Bir	Kurtuluşun	ezan	sesleri	duyulur;
	 Bir	dirilişin	haykırışı	anılır,
	 “Allah’u	Ekber!”	dedi	gökler,
	 “Bismillah!”	dedi	dağlar,
	 Doğdu	Amansız,Çetin	bir	Güneş;
	 Ardında	parladı	masmavi	deniz	gözler
	 Kanlı	sokaklar,
	 Yaralı	yürekler...
	 Şahlandı	Bozguna	uğramış	mehmetçik;
	 Ardında	dalgalandı	şanlı	türk	bayrağı
	 Yıkılmış	evler,
	 Dağıtılmış	tersaneler...
	 Ne	engebeler	çıktı	yollara,
	 Ne	düşmanlar	saldırdı	yuvalara
	 Yine	de	pes	etmedi	Büyük	Ata
	 Tek	kelime	döküldü	dilden	“Allah’u	Ekber!”
	 Bir	milletin	ayaklanışının	sesleri,
	 Bir	devletin	kuruluşunun	izleri,
 Feda edildi canlar aziz vatana
	 Tek	kelime	döküldü	dilden	“Allah’u	Ekber!
	 Toprak	dile	geldi	ansızın,
	 “İleri!”	diye	bir	çığlık	yükseldi	semadan
	 Mermi	sesleri	esir	aldı	dört	bir	tarafı
	 İman	dolu	göğüsleri	siper	etti	türk	askeri
	 Ne	toplar	atıldı	çadırlara,
	 Ne	şehitler	verildi	mezara,
	 Yine	de	diz	çökmedi	fedakar	mehmetçik
	 Tek	kelime	döküldü	dilden	“Allah’u	Ekber!”

Şiir Yarışması İkincisi
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	 Bir	parça	ekmek	var	mıydı?
	 Yoktu.
	 Bir	yudum	su	var	mıydı?
	 Yoktu.
	 Tek	aş	vardı	gözlerinde;”Vatan!”
	 Açtı	karınları,	Susuzdu	dudakları
	 Ne	depremler	yıldıramadı	onları
	 Silahları	inançlarıydı,
	 Zırhları	imanlarıydı
	 Mağluptu,	bitap	düşmüş	orduları,
	 Ümitsizdi,sadakatsiz	devlet	adamları
	 İki	savaş	kayıpedilmişti,
	 Nice	şehitler	verilmişti
	 Toprak	kefendi	türk	askerine,
	 Gökler	bayraktı	türk	ordusuna,
	 Savaş	emri	“Allah’u	Ekber’di!”	mehmetçiğe
	 Vatan	namustu,şerefti	türk	milletine
	 Korku	onlara	haramdı
	 “Korkma!”	diye	buyurdu	peygamber
	 Senin	gücün	şehadetin
	 Senin	yüreğin	tüfeğin
	 Eğitimli	bir	ordu	var	mıydı?
	 Yoktu.
	 Yeterli	silah	var	mıydı?
	 Yoktu.
	 Tek	savunma	vardı	ellerinde;İman
	 Ne	kadınlar	can	verdi	meydanda,
	 Ne	çocuklar	yetim	kaldı	savaşta,
	 Yine	de	yılmadı	asil	millet
	 Tek	kelime	döküldü	dilden	“Allah’u	Ekber!
	 Ne	kadınlar	can	verdi	meydanda,
	 Ne	çocuklar	yetim	kaldı	savaşta,
	 Yine	de	yılmadı	asil	millet
	 Tek	kelime	döküldü	dilden	“Allah’u	Ekber!”
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	 Sustu	diğer	bütün	kelamlar
	 Tükendi	diğer	bütün	cümleler
	 Yeryüzüne	indi	melekler
	 Tek	kelime	döküldü	dilden	“Allah’u	Ekber!”
	 Hücum	etti	millet	7	cihana	karşı
	 Kan,revan	içinde	kaldı	vatanın	her	yanı
	 Kaçmak	yakışmazdı	türke,
	 Korkusuzca	can	vermek	yakışırdı	vatana
	 Yenildi	düşman	zorlu	bir	yolda
	 Kabullendi	dünya	türkün	varlığını
	 Bir	avuç	toprak	kemikle	örtüldü
	 Bir	al	bayrak	kandan	varoldu
	 Durdu	şimdi	kötü	emeller
	 Bitti	şimdi	yalancı	vaatler
	 Yeniden	doğdu	türkler
	 Tek	kelime	döküldü	dilden	“Allah’u	Ekber!”

                                                                                                                                                      
																																																								SEVAL	AYDIN

																																														Süleyman	Demirel	Anadolu	Lisesi	 	
	 																																															10-A	SINIFI



200 201

YARARLANILAN KAYNAK ESERLER
Genel Kurmay Başkanlığı ATASE Başkanlığı, Mustafa Kemal Atatürk, 

Nutuk, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koru-
ma Milli  Parklar Sakarya Meydan Muharebeleri Tarihi Milli Parkı Müdürlüğü, 
Polatlı Belediyes i tanıtım merkezi  (POTA) Koordinatörlüğü, İKTAV Belgesel 
Yayıncılık, Devri Alem Belgesel TV Programı, Seyyah Yapım  ve Avrasya Ga-
zeteciler Derneği bilgi belge ve arşivleri, Sakarya Meydan Muharebesi Ge-
nelkurmay Başkanlığı, 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim 
tarihi: 12 Ağustos 2009.  Belgelerle Türk tarihi dergisi 80-83, Menteş Kitabevi, 
2003, sayfa 72,  Sabahattin Selek, İstiklâl Harbi; yeni Türk Devletinin kuruluşu, 
1965, sayfa 28, “Türkiye’nin en büyük anıtı Polatlı’da”. haber7. Erişim tarihi: 1 
Ağustos 2009. Başkent Ankara - Müzeler - Alagöz Karargah Müzesi,  Mustafa 
Kemal Atatürk, Nutuk, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, sayfa 418, Nutuk, 
Büyük Millet Meclisince bana Müşir rütbesiyle Gazi unvanı verilmesi yan baş-
lıklı bölüm Andaç Uğurlu ,Sakarya Savaşanlar Anlatıyor, Örgün Yayınevi 2007, 
Alptekin Müderrisoğlu, Sakarya Meydan Muharebesi Günlüğü, Kastaş Yayın-
ları,2004, Alptekin Müderrisoğlu, Yunan’ın Ankara’ya Yaklaştığı Günler, Kas-
taş Yayınları,2004, Alptekin Müderrisoğlu, Sakarya 2: Ankara Önlerinde Uzun 
Savaşma, Denizbank Yayınları, Halide Edip Adıvar, Ateşten Gömlek, Can 
Yayınları, 2012, Halide Edip Adıvar, Türkün Ateşle İmtihanı, Yenigün yayıncı-
lık, 1998, Ceyhun Atıf  Kansu,  Sakarya Meydan Savaşı, Bilgi Yayınevi,1970, 
İbrahim Artuç, Sakarya Meydan Muharebesi: Büyük Dönemeç,  Kastaş, 1985, 
Genelkurmay Harb Dairesi Başkanlığı, Türk İstiklal Harbi II. 1973, Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu, Yaban, Can yayınları, 2008, Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Pozitif 
Yayınları, 2010, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Vatan Yolunda, Selek Yayınları, 
1958, Şevket Süreyya, Tek Adam, Remzi Kitabevi, 1987, Damar Arıkoğlu, Ha-
tıralarım, Tan yayınları, 1961, Kazım Özalp, Milli Mücadele I. 1919-1922, 1971, 
Asım Gündüz, Hatıralarım, Kervan Kitapçılık, 1973, Rahmi Apak, Yetmişlik Bir 
Subayın Hatıraları, 1957 ve Haymana Belediyesi Kültür Yayınları,Milli  Kütüp-
hane Başkanlığı, 



202 203



202 203


