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Bazı Zaferler 
sonsuza dek 
kutlanır...
Yüz yıl geçse de, 
yüzyıllar geçse de...
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Bazı anlar vardır, gerçekten çok 
özel, unutulmazdır... Hele tarihi olaylar, 
tarih’te iz bırakan yıl dönümleri... 
Ve bunların içinde on’luk, elli’lik, 
yetmişbeş’lik ve yüz’lük dilimler vardır. 
“100. yıl” zirve noktasıdır, bu tür kutla-
maların.... İşte; bu zaman dilimleri daha 
bir özel, coşku, heyecan barındırır...

Bugün takvim yaprakları ‘30 Ağus-
tos 2022’yi gösteriyor... Ve; o özel gün, 
tarihi, büyük Zafer 100. yaşına erişti. 
Türk’ün şanlı, büyük Zafer’inde bir yüz 
yılı geride bırakıyoruz... 

Anadolu’nun bizim için vatan, 
yurt kalmasını sağlayan, Batı Anadolu 
topraklarında 26 Ağustos 1922’de 
başlayan büyük saldırının, Taarruz’un, 
30 Ağustos 1922’de Dumlupınar-Başko-
mutanlık Meydan Muharebesi ile 
zafer’le sonuçlanmasının, yeni Türk 
Devleti’nin kuruluşuna, Türkiye Cumhu-
riyeti’ne uzanan sürece zemin hazırla-
yan büyük Zafer’in 100. yıl dönü- 
mündeyiz. 

Bugün, 30 Ağustos 1922’nin 100.yıl-
dönümü ve bu olay, 2002 Türkiyesi’nde 
bugün  ilk gündem, ana, odak konu 
olmalı. Çünkü; tarih nankör değil. 

Evet; büyük sorunlar içindeyiz. 
Başta ekonomi temelli, ekonomik 
sorunlar olmak üzere tüm dünya, 
bölgemiz, ülkemiz ve ilimiz pek çok 
sorunla mücadele ediyor. Ama bugün; 
tüm bunları bir kenara bırakmalıyız. 100 
yıl önce atalarımız, büyüklerimizi çok 
daha zorlu şartlarda, imkânsızlıklar 
içinde büyük bir başarıya, zafere imza 
attılar!.. 

Bu vatanın özgür olmasını sağla-
yan, bu topraklarda son Türk Devle-
ti’nin yok olmasını önleyen 30 Ağustos 
Zaferi’ni,  hepimizin çok iyi anlaması, 
yorumlaması, özümsemesi, ders çıkar- 
ması gerekiyor. 

Tarih, tarihi olaylar ve gelişmeleri yıl 
boyunca gerek özel ekler gerek özel- 
tematik safyalar ile siz okurlarımıza 
aktarma, yansıtma çabası içerisinde 
olan,  bu tür kültür hizmetlerini geliştir-
me hedefi taşıyan Yeni Gün gazetesinin 
tarih yayıncılığında da, bu hafta en he- 
yecan verici, coşkulu bir sürece girdik.  

Israrla vurgulamaya, yerleştirmeye 
çalıştığımız “tarih’te bütünlük, sürekli-
lik” ilkesi, prensipleri ışığında, yıl 
boyunca sürdürdüğümüz tarih yayınla-
rında, tarih yolculuğumuzda, yeni du- 
rağımız Afyon Kocatepe, Dumlupınar...  
Uzun bir süredir “Zafer özel eki, 100. yıl 
özel sayısının” hazırlığı içindeyiz... 
Planlama, içerik, kurgu, tasarım, tüm bu 
aşamalar,  Zafer’in 100. yılına yakışır bir 
yayını ortaya koymak, tarihe Burdur’dan 
100. yıl da not düşmek, bu özel, anlamlı 
100. yıl sevincine katkı koymak üzerine 
oldu. 

Evet; yıl içinde pek çok tarihi geliş- 
meyi sizlerle paylaştık, paylaşmaya da 
devam edeceğiz. Ama bu seneki tarih 
konsepti, tarih serileri yayınlarımızda, 
“30 Ağustos 2022 tarihi, Zafer’in 100. 
yılı, 100. yıl mottosu”, Yeni Gün’ü  en 
çok motive eden projelerin başında ge- 
liyor. ‘Zafer’in 100. yıl eki’, daha iyisini, 
daha güzelini yapma iddiamızı tetikle-
yen bir unsur oldu.

Renkli baskı, özel ekler ataklarımız  
kapsamında daha önce de Zafer ekleri 
hazırladık, yayımladık. Ama; bu sayı çok 
daha özel, özgün, farklı, nitelikli, derin-
likli, kalıcı bir belge, 100. yaş ruhuna 
yakışan bir çalışma olmalıydı.

Umuyoruz ki; “Yeni Gün Zafer 100. 
yıl özel sayısı ile” yaşadığımız bu heye- 
canı, coşkuyu, duygularımızı okurları-
mıza, Burdur kamuoyuna aktarabiliriz. 
100. yıl, 100. yaş esprisini yakalayan, bu 
ruhu kitlelere aktaran bir kültür hizmeti 
yayıncılığı, iki gün sonra 69. yaşına 
girecek olan Yeni Gün gazetesi’nin en 
öncelikli temel misyonları arasında yer 
alıyor. Tarih ve kültür hizmetleri yayıncı-
lığımız, Yeni Gün’ün “fikir gazetesi, 
referans gazetesi olma” idealine, ayrı 
bir anlam, güç katıyor...

30 Ağustos Zafer Bayramlarının, 
Yeni Gün gazetesi için böyle bir anlamı, 
değişik yönü daha var... 30 Ağustos’u 
kutlarken, bir yandan da gazetemizin 
yeni yaşına girme heyecanı da başlıyor. 
Bundan 68 yıl önce gazeteci büyüğü-
müz merhum Osman Şan tarafından 
1 Eylül 1954 tarihinde Burdur’da günlük 
yerel olarak yayın hayatına başlayan 
Yeni Gün gazetesi 69. yaşına girmek 
üzere... Yeni Gün’ü  bugünlere taşıyan, 
‘tek kişilik ordu’ Muharrem Tuncel’in 
liderliğinde 2017 yılı sonunu kadar 
devam eden bu kutlu yolculuk, ondan 
devraldığımız emanet, iki gün sonra 
69. yayın yılına ‘merhaba’ diyecek. 

“Daha iyi, daha güzel, kaliteli bir 
gazete” hedefimiz, bu arayışlarımız 69. 
yılda da değişmeyen, temel hedeflerimiz.      

        Çağın yeni iletişim imkânları ile 
bütünleşmek, entegre olmak, yeni 
medya yayıncılığı anlayışını geliştirmek 
de öne çıkan amaçlarımız arasında yer 
alıyor. 

Burdur‘un değerlerini yansıtmak, 
il’in geneline, bütününe yayılmak, “il 
gazetesi’ olmak da en önemli gayeleri-
miz, ülkülerimiz arasında. Bu hedef 
doğrultusunda da “ilçelere açılma, ilçe 
haberlerine ağırlık verme” hedefimiz de 
devam ediyor.

“İçerik üretmek, farklı, zengin bir 
içerik sunmak...” Tüm çabalarımız, bu 
yön, yol haritası üzerinde ilerliyor. Hep 
vurguladığmız gibi; zengin, dolu bir 
içerik üretme, muhtevamızı genişletme 
arayışlarımız, çabalarımız, yine artan bir 
tempo ile sürecek.

İşte; bu noktada çıkardığımız özel 
ekler, Yeni Gün gazetesine, ayrı bir 
soluk, nefes katıyor. “İçerik - Nitelik - 
Derinlik” üçlemesinden yola çıkarak, 
Yeni Gün’ün bir parçası haline getirdiği-
miz özel eklerimiz, tarih, kültür, ekono-
mi, çevre ve daha başka alanlarda 
ürettiğimiz özel, tematik sayfalarımız, 
Yeni Gün değerlerini, yayın politikamızın 
ana eksenlerini, Yeni Gün markası ve 
kimliğini oluşturuyor. 

 ‘Özel milli bayram ilavelerini’  siz 
okurlarımızın ve Burdur dinamiklerinin 
desteğiyle Yeni Gün’ün bir parçası, 
klasiği haline getirmeyi hep birlikte 
başardık!..

Nice Zafer özel eklerinde, başka 
özel projelerde, ilavelerde, Yeni Gün’ün 
yaş günlerinde buluşmak dileğiyle...

SUNUM - BAŞYAZI Kürşat Tuncel
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BÜYÜK ZAFER’de;

BÜYÜK TAARRUZ’UN 99. YIL DÖNÜMÜ

Özel, tarihi bir güne 
daha tanıklık ediyoruz... Yakın 
tarihimizin dönüm noktaların-
dan biri olan, Anadolu coğ- 
rafyası’na vurulan, “özgürlük 
ve bağımsızlık” imzasının, 
BÜYÜK TAARRUZ’un 99’ncu 
yıl dönümünü, ZAFER BAY- 
RAMI’nı kutluyoruz...

Bu özel, kutlu günde, 
Yeni Gün’ün bir parçası haline 
gelen bir özel eki daha, 
“2021-ZAFER” eki’ni, kültür 
hizmetini sunuyoruz. Özel, 
tarihi günlerde, Yeni Gün’e 
özel ekler, dosyalar, çıkarmak, 
artık bir Yeni Gün klasiği, 
gerçeği...

Tam 67 yıl önce, 1 Eylül 
1954 tarihinde Burdur’da ‘Yeni 
Turan’ adıyla yayımlanmaya 
başlayan, 1978 senesinden 
beri de 43 yıldır kesintisiz bir 
şekilde ‘Yeni Gün’ adıyla  yayın 
serüvenine devam eden 
gazetemiz, iki gün sonra 
68’inci yayın yılına da  adım 
atıyor.

30 Ağustos Zafer 
Bayramı dolayısıyla hazırladı-
ğımız özel ekler, renkli baskı 
ilaveler, bizim için, yeni 
yaşımızı müjdelediğimiz, 
duyurduğumuz bir platform, 
aynı zamanda...

Geçen yıl da olduğu gibi; 
bu yıl da ZAFER ekini 68’nci yaş 
sevincimize ortak ediyoruz... 
Bir yanda ‘Zafer Bayramı’ 
coşkusu, 1 Eylül’de ‘Barış Günü’ 
gibi yine anlamlı, özel bir 
günde, Yeni Gün gazetesi 
kuruluş yıl dönümlerini 
kutluyor. 

68’inci yaş anısına, Zafer 
Bayramı özel ekini siz okur- 
larımız ve kamuoyu ile bu- 
luştururken, hep vurguladığ-
mız gibi; zengin, dolu bir 
içerik üretme, muhtevamızı 
genişletme arayışlarımız, 
çabalarımız, yine devam 
edecek...

Korona illeti ile müca- 
delenin devam ettiği şu 
ortamda, başta ‘sağlık, aşı’ 
konuları olmak üzere, yine 
çevre odaklı konularda “küre- 
sel ısınma, iklim değişikliği, 
kuraklık tehlikesi, su krizleri” 
ve buna benzer temel mese- 
lelerde özel dosyalar, tematik 
sayfalar hazırlamaya devam 
edeceğiz.

Ve; ‘tarihi konular’. 
Tarih bilinci, tarihi 

olayları hatırlatmak, anma 
etkinlikleri, Yeni Gün’ün 
yayıncılık anlayışında en 
öncelikli paremetrelerimiz 
arasında. Türk Tarihi’ni bü- 
tüncül bir şekilde, bir bütün 
halinde, süreklilik teşkil ede- 
cek biçimde, bir zincirin hal- 
kaları gibi,  o günün koşulları-
nı dikkate alarak, gelecek ku- 
şaklara aktarmak, Yeni Gün’ün 
en öncelikli  hede�eri ara- 
sında...

Yine bu perspektif, bakış 
açısından yola çıkarak ha- 
zırlanan bir milli bayram eki 
ile kültür hizmetlerimize 
yenisini kazandırıyoruz... 
Dünyada, bölgemizde son on 
yıldır yaşanan gelişmeler, 
Orta doğu’daki yangın, yine 
son günlerin en güncel dış 
politika konusu Afganistan’da 
yaşananlar, Milli Mücadele’nin 
Lideri, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Mustafa Kemal Ata- 
türk’ün farkını, vizyonunu, 
ileri görüşlülüğünü, haklılığını 
ortaya koyuyor. 

“Ulus-devlet” anlayışı 
üzerine kurulan yeni Türk 
Devleti’nin temellerinin ne 
kadar doğru atıldığını, “tam 
bağımsızlık, milli devlet- mil- 
liyetçilik, lâiklik” gibi ilkelerin 
ne kadar hayati önem ve 
değer taşıdığını, son günlerde 
başta Afganistan olmak üzere, 
benzer coğfafyalarda yaşanan 
olaylar, bir kez daha gözler 
önüne sererken, 30 Ağustos’un 
kıymetini, büyük Zafer’in 
değerini de bir kez daha 
anlıyoruz...

DUMLUPINAR - BAŞKOMUTANLIK MEYDAN MUHAREBESİ

(30 AĞUSTOS 1922)

99. YIL
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Tarihi olaylar, tarih’te iz bırakan yıl dönümlerinde “100. yıl” kutlamaları, daha bir özel, unutulmaz, 
zirve noktasıdır, doruğudur, bu tür kutlamaların...
30 Ağustos Zafer Bayramı da; işte, öyle bir an, zamandayız... 
Büyük Zafer’in 100. yaşına tanıklık ediyoruz, anı yakalıyoruz...
30 Ağustos 100. yılını ölümsüzleştiren, kalıcı hale getiren bazı tasarımları, görselleri, logoları derledik. 

100. yıl Zafer özel ekinin içeriği;

4. sayfa
ZAFER

DESTANLARI
5. sayfa

Üç plan arasında en riskli plan uygulandı

6.
 sa

yf
a

Kuvayi Milliye Destanı dizeleri

7.
 s

ay
fa
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İşte; Atatürk'ün, Başkomutan
Mustafa Kemal Paşa’nın
Büyük Taarruz'daki kusursuz planı! 
Savaş taktiğini, adeta 
yeniden yazdı....

               *********
Mustafa Kemal'in 26 Ağustos 1922 

sabahı verdiği emirle başlatılan Büyük 
Taarruz ve 30 Ağustos'ta kazanılan 
Başkomutanlık Meydan Muharebesi, 
Atatürk'ün bütün askeri kavramları yıkan 
taktiği olarak değerlendirilir. Zaferin gör- 
kemini Atatürk'ün dehası şekillendirmiştir.

              *********
Atatürk, Büyük Zafer'in nasıl kazanıl-

dığını, 1932-1933 yıllarında ABD'nin 
Ankara Büyükelçisi General Charles H. 
Sherrill'e kroki çizerek anlatır. 

Ankara'da 20 Mayıs 1932'de güven 
mektubunu sunarak göreve başlayan ABD 
Büyükelçisi General Sherrill, 29 Mart 
1933'te veda ziyaretinde bulunuşuna 
kadar Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa 
Kemal ile yaptığı görüşmeleri, 1934 yılında 
"Mustafa Kemal- İnsan, Eseri, Ülkesi" adlı 
bir kitapta toplar. 

Sherrill, bu kitabında, görüşmeleri 
sırasında Atatürk'ün "bizzat çizdiği"ni 
belirttiği "kroki"lere de yer verir. Prof. Dr. 
Hikmet Özdemir, Sherill'in kitabıyla ilgili 
incelemesinde, bu krokilerin, "Türk askerî 
tarihçiliği açısından çok kıymetli birer 
belge olmanın ötesinde; Türk İstiklâl Har- 
bi'nin öğretiminde söz konusu muharebe-
lerin anlatımı çabalarında Başkomutan'ın 
kendi kaleminden muhteşem bir katkı" 
olduğuna işaret eder.

General Sherrill, kitabında, Mustafa 
Kemal'in, "Türklerin hürriyeti ve Türki-
ye'nin yabancı düşmanlardan temizlenme-
si için yaptığı yorucu çalışmasının hiçbir 
döneminde, uzun Sakarya savaşı ile daha 
kısa süren Dumlupınar savaşı başlangıcı 
arasındaki 11 aylık devredeki (1921 Ey- 
lül'ünden 1922 Ağustosu arası) kadar 
yorulmadığını ve çaba göstermediğini" 
kaydediyor.

               **********
        KUSURSUZ PLAN
 Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, 

Sherrill ile sohbetinde, bu yorucu on bir 
ayın hikâyesini anlatmaya, "Evvela, benim 
Ankara'da Büyük Millet Meclisi ile olan 
ilişkilerimi gözden geçirelim" diyerek 
başlar. 

Sherill, bu konuya ilişkin özetle şunları 
aktarır: "Bizzat anlattığına göre, Sakarya 
savaşından önce, Meclis'in kendisine 
verdiği Başkumandanlık yetkisi, belirli bir 
süre içindi ve bu da sona ermişti. Hemen 
bütün Meclis, bütün millet, Yunanları 
Anadolu'dan atacak ve Sakarya'dan çok 
daha ezici bir darbenin hemen indirilmesi-
ni istiyordu. Mustafa Kemal ise, böyle bir 
darbe için çok büyük ve etraflı bir hazırlı-
ğın lüzumunu biliyordu. Fakat; Ankara'da 
politikacılar sabırsızlanıyorlardı. Meclis'e 
giderek konuştu. Başkumandanlık konu-
sunda altı aylık sınırın kaldırılmasında ve 
devamlılığında ısrar etti. Meclis, Mustafa 
Kemal'in talebini şartlı kabul etmişti... 

Süresiz Başkumandanlık yetkisi 
karşılığında Meclis'in istediği Yunanlara 
karşı hemen taarruzdu. Gazi'nin bunlara 
karşı verdiği cevap kısaca 'Henüz vakit 
gelmemiştir, büyük ölçüde hazırlığa 
ihtiyacımız var' olmuştu.

 Bu süre içinde cephede de boş du- 
rulmuyordu. Kuzeyde Eskişehir'e, güneyde 
Afyonkarahisar'a kadar uzanan 120 kilo- 
metrelik Yunan hattı mütemadiyen takviye 
edilmişti… Ankara'ya yakınlığı sebebiyle 
Eskişehir, Yunanlar yönünden Afyonkarahi-
sar'dan daha önemliydi ve Yunanların ana 
kuvvetleri Eskişehir'de idi. 

Ancak, karşılarında da Türklerin ana 
kuvvetleri yer almıştı. Fakat; Mustafa Ke- 
mal, Afyonkarahisar'ın büyük stratejik 
öneme sahip olduğuna inanıyordu. 

Çünkü burası, 300 kilometre aşağıda, 
İzmir demir yolunun kavşak noktasıydı ve 
Yunan kuvvetlerinin malzeme ve erzak 
ikmali bu yoldan yapılıyordu. Bu yüzden 
Yunanlar burasını yalnız üç sıra dikenli 
telle çevirmemişler, her türlü tahkimatı 
yapmışlardı. Bu istihkâmları gezen İngiliz 
askerî istihkâmı ve mühendisleri, buranın 
alınmasının mümkün olamayacağını 
söylemişlerdi."

General Sherrill, değerlendirmelerine 
şöyle devam eder: "Savaşın yeniden 
başlamak üzere olduğu bugünlerde, her iki 
tarafın kuvvetlerinin mevcudu, karşılıklı 
olarak yapılan hazırlıkların büyüklüğünü 
göstermekteydi. O vakit, Yunanların 130 
bin piyadesi, 1300 süvarisi ve 348 topu 
vardı. Türklerin ise 98 bin 670 piyadesi, 5 
bin 286 süvarisi ve 323 topu bulunuyordu. 
Bu rakamların karşılaştırılmasıyla ortaya 
çıkacak durum şuydu: Her iki tarafın top 
sayısı dengeliydi. Türklerin süvari ve 
Yunanların ise piyade mevcutları fazlaydı. 
Ancak, Türklerin piyade bakımından 
zayıflık derecesi, Sakarya'da olduğu gibi 
büyük değildi."

                 ************
Mustafa Kemal gibi büyük bir taktik-

çinin, aylar süren hazırlıkları gizlemek için 
elden gelen bütün çabayı gösterdiğini 
anlatan Sherrill, bu sırada, Fethi (Okyar) 
Bey'in Londra'da İngiltere Başbakanı 
Lloyd Georges'u, Yunanların kan dökülme-
den Anadolu'yu terk etmeleri konusunda 

ikna etmek için çalıştığını ve Mustafa Ke- 
mal'in de gerçekten bunu istediğini belirtir.

Fethi Bey'in, Lloyd Georges'u ikna 
için gösterdiği çaba beklenen sonucu 
vermeyeceği anlaşılmaktadır. Herkes 
dikkat kesilmiş olayların gelişmesini 
beklemektedir. 

Sherrill, o günleri şöyle değerlendirir: 
"Bütün gözlerin dikkat kesilmesine ve 
kulakların kirişte bulunmasına rağmen, 
Türk Başkumandanı'nın taarruz saatini 
tespit etmesini, taarruz stratejisi ve tefer-
ruatı için generallerle görüşmesini, yine 
aynı maksatla bir büyük askerî toplantı 
yapmasını ne Ankara ne Yunanlar ve ne de 
bütün dünya anlayamayacak, bilemeye-
cekti.

                   *********
         FUTBOL MAÇI 
Başkumandan'ın 28 Haziran’da, 

Akşehir'de bir futbol maçında hazır bulu- 
nacağı basın yoluyla resmen duyurulur. 

Ankara'dan kısa bir ayrılık 
için akla yakın gelen bu 
yöntem, Mustafa Kemal'e 
sadece bir futbol maçında 
bulunmanın zevkini ver- 
mekle kalmayacak, aynı 
zamanda ne konuştukları-
na kimsenin kulak kabart-
mayacağı bir yerde, bazı 
subaylarla görüşmek 
fırsatını sağlayacaktı. 
Ankara'ya dönerken, gece 
karanlığında Türk hatları-
nın merkezine vararak 
tümen ve kolordu kuman-
danlarıyla toplanıp 
taarruz saati ile birlikte 
düşmana indirilecek 
kesin darbenin bütün 
teferruatını görüşecek ve 
nihayet futbol maçını 
seyretmenin verdiği 
neşeyi yüzünde taşıyarak 
Ankara'ya dönecekti."

*********
SÖYLENTİ ÇIKTI  
Bu sırada, Ankara'da 

Hükümetin savaş planları 
konusunda kararsızlık 
içinde bulunduğuna dair 
söylentiler çıkarılır. Bu 

yoldaki haberlere gazetelerde yer verilir. 
Bu söylentiler Türk ordusunun daha bir 
süre herhangi bir harekette bulunamaya-
cağı kanısını uyandırmaktadır. Özellikle 
Yunanlar böyle düşünmektedir. Dünya 
basınında da, "Kayıtsızlığa alışmış Türk-
lerden ne beklenir ki!" yolunda yazılar 
çıkar.

Ancak, durum hiç de böyle değildir. 
Eskişehir'de, güçlü Yunan ordusunun 
karşısında bulunan Türk kuvvetleri giz- 
lice ve gecenin karanlığında, yaya olarak 
güneye iner ve Afyonkarahisar demiryo- 
lunun kavşak noktası ile çevresine ve 
şehrin güneyinde bulunan Dumlupınar 
tepelerinde mevzilenir. Türk birliklerinin 
buralarda bulunabileceğini kimse hatırın-
dan bile geçirmiyordu. Eskişehir'deki üç 
Yunan tümeninin karşısında sadece bir 
Türk alayı bırakılır. Fakat; bu alay geceleri, 
burada Türk tümenleri varmış görüntüsü-
nü vermek için bol bol ateş yakıyor, gün- 
düzleri de çok sayıda tümenin yapabilece-
ği kadar toz duman çıkarıyordu...

                *********
           ÇAY ZİYAFETİ 
O günlerde Ankara'da; Başkuman-

dan'ın Çankaya'da büyük bir çay ziyafeti 
vereceği haberi yayılır. Ancak; Mustafa 
Kemal, bir gece önceden otomobiline 
atlamış ve Konya'ya doğru hareket etmiş-
tir. Başkomutanlık, Genelkurmay ve Batı 
Cephesi karargâhları, 25 Ağustos'ta 
muharebenin yönetileceği Kocatepe'nin 
güneybatısındaki ordugâha nakledilir. 
Mustafa Kemal, 26 Ağustos 1922 sabahı 
saat 5.30'da taarruz emrini vermiştir. 

Tam dakikasında, Türk topçusu, 
piyade hücumunu hazırlamak üzere 
toplarını ateşler. On beş Türk tümeni, 
Afyon'u tutmakta olan ve herhangi bir 
taarruz beklemeyen üç Yunan tümeninin 
üzerine, baskın hâlinde hücum eder. 
Yunanlar elden gelen bütün çabayı harcar-
lar ama Türklerin ani baskını ve sayı 
üstünlüğü, onları geriye kuzeye doğru 
uzanan hatları yönünde yuvarlar.

                  *********
         30 AĞUSTOS
   DUMLUPINAR MUHAREBESİ 
Türk ordusu (kırmızı renk), üç Yunan 

tümenini Afyon-Karahisar'da ezdikten 
sonra, Yunanların, İzmir'e doğru kaçmala-
rını engellemek için yön değiştiriyor. 

Bütün muharebe boyunca, Yunan 
hatları Eskişehir'e kadar uzanıyorlardı, 
ama Mustafa Kemal sadece savunmanın 
zayıf noktasına saldırır: Afyon-Karahisar 
çatalı, İzmir'den uzanan yardım hattının 
birleştiği nokta.

                  *********
      ATATÜRK'ÜN ÇİZDİĞİ      

     TAKTİK KROKİSİ 
Büyükelçi Sherrill, Cumhurbaşkanı 

Mustafa Kemal'in, Başkomutanlık Meydan 
Muharebesi'ni anlatırken çizdiği krokiyle 
birlikte, savaş taktiğini kitabında şöyle 
açıklar: 

“Mustafa Kemal, yine bütün savaş 
ilminin kaidelerini ve metinlerini bir yana 
itmişti. Görüşmelerimiz sırasında, bana bu 
olayı anlatırken çizdiği krokiye bakılınca, 
baskın şekli bütün açıklığıyla görülecektir: 
Kuzeye doğru uzanan mavi çizgiler, 
Yunanların Afyonkarahisar'ından (Krokide 
Af. diye gösteriliyor) geriye, Eskişehir'e 
(krokide Esk.) doğru çekildiklerini gösteri-
yor. Şuna da dikkat edininiz ki, taarruzdan 
hemen sonra ve Yunanların ricatı üzerine, 
Türk hatları da sola, güney batıya doğru 
keskin bir dönüş yapmaktadır. Ve bunun 
üzerine kuzeye doğru kaçmakta olan 
Yunanlar, birdenbire batıya dönmektedir-
ler. Bu durum gösteriyor ki, Yunanlar, ken- 
dilerini takip eden Türk kuvvetleriyle tema- 
sı kaybedince 'Bunlara ne oldu?' diye pa- 
niğe kapılmışlardır. Kendilerini takip eden 
Türk kuvvetlerinin peşlerini bırakarak gü- 
neybatıya doğru ilerlediklerini ve böylece 
Yunan kuvvetlerinin İzmir'le irtibatlarını 
kesmekte olduklarını çok geç anlamışlardı! 
Diğer taraftan Türk süvarileri düşmanın sağ 
cenah gerisine doğru ilerlemiş ve Yunan 
Genel Karargâhı ile Eskişehir-Afyon mıntı- 
kasındaki birliklerinin her türlü bağlantısını 
kesmişti... Bu çevirme hareketi, aynı za- 
manda Yunanların üstüne düşmek suretiy-
le başarılı olmuş ve kurulmuş tuzak kapan- 
mıştı! Dağınık Yunan birlikleri, geçtikleri 
köyleri, tarlaları ve meyve bahçelerini ate- 
şe vererek İzmir'e doğru kaçıyorlardı...”

Atatürk'ün 
Büyük Taarruz'daki 

kusursuz planı! 
Savaş taktiğini,
 yeniden yazdı...

Atatürk’ün
Büyük Taarruz

planını anlattığı,
bizzat çizdiği 

kroki...
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26 Ağustos 1071'de başladı,

26 - 30 Ağustos 1922'de bitmedi...

Tolgalılar ve Kalpaklılar,
Tuğ taşıyanlar, Sancak taşıyanlar,
Okçular ve Topçular
Süvariler, Süvariler, Süvariler,
Alparslan’ın bozkurtları,
Gazi’nin arslanları
Malazgirt’ten Dumlupınar’a
Kutlu olsun Türk’ün
Zafer Destanları... ANADOLU, TÜRK’ÜN YURDU...

ZAFER DESTANLARI...
26 Ağustos 1922 Atatürk'ün hayatındaki en 
zor gündü. Çünkü; tüm milletin yükü onun 
omuzlarına binmişti. Büyük Taarruz'un 
kaybedilmesi halinde onu yok etmek iste? 
yenler harekete geçecekti. Fakat; düşmana 
öyle bir tuzak kurdu ki, tüm dünyayı 
şaşırttı!..

1921 yılında yaşanan Kütahya-Eskişehir 
bozgunu nedeniyle meclis’te moraller alt üst 
olmuştu. Mustafa Kemal'in orduyu Sakarya 
nehrinin doğusuna kadar çekmesi muhalefeti 
ateşlemiş ve Ankara'da bir tür kaos patlak 
vermişti. Muhalifler bozgunun sorumlusu 
olarak İsmet Paşa'yı hedefe koyunca Mustafa 
Kemal meclise gelip çekilme emrini ken- 
disinin verdiğini söyleyerek muhaliflere adeta 
meydan okudu.

Mustafa Kemal ‘başkomutanlık’ yetkisi-
nin süreli olması şartını koyunca yetki üç ay- 
lığına verildi. 5 Ağustos'ta başkomutanlık 
görevine başlayan Gazi, Ankara önlerine 
kadar gelen Yunan ordusunu 22 gün süren 
Sakarya Muharebesi'yle kovup Afyon'a püs- 
kürttü. Başkomutanlık yetkisi daha sonra 30 
Ekim 1921 ve 4 Şubat 1922'de uzatıldı. Mus- 
tafa Kemal bu süre zarfında orduyu toparla-
yıp son ve büyük bir taarruzun hazırlığına 
başladı. Fakat; muhalifler Mayıs ayına gelin- 
diğinde bu hazırlık döneminden oldukça ra- 
hatsız olmaya başladı. Mustafa Kemal hazır- 
lık sürecini uzun tutuyordu, çünkü Sakar-
ya'da ordunun ciddi kısmı firar etmiş ve şehit 
olmuştu. Yunan ordusu ise; Afyon-Eskişehir 
hattında İngiliz destekli muazzam bir savun- 
ma hattı kurmuştu...

Öte yandan; memleket 1911'den beri tam 
11 yıldır savaştaydı. Savaş gereçleri üretecek 
nalbantların bile yokluğu yaşanıyordu. Öyle 
ki 1922 yılında Ankara'da nal- bant okulu 
açıldı ve ustalar yetiştirildi.

Özetle Mustafa Kemal'in fazla imkanı 
yoktu. İngilizlerin "Türkler 6 ayda geçerse 
6 günde geçmiş sayabilirler" dediği Yunan 
savunma hattını yarıp düşmanı denize dök- 
mesi için tek atımlık kurşunu vardı. Bu ne- 
denle orduyu savaşa hazırlamak için acele 
etmiyordu.  Mustafa Kemal temkinli ve ağır 
adımlarla hedefe ilerlerken meclis’teki 
muhaliflerin sabrı tükeniyordu. Bu gerilim 
Mayıs 1922'de bir tür kriz halini aldı.

Başkomutanlık yetkisinin uzatılması için 
yapılan görüşmede kabul oyu çıkmadı. Üs- 
telik meclis toplantısında Mustafa Kemal'e 
karşı çok ağır laflar edilmişti. Hasta olduğu 
için meclise katılamayan Gazi, tutanakları 
okuyunca 6 Mayıs 1922'de ayaklanıp meclise 
gitti. Arkasından konuşanların yüzüne söy- 
leyecek çok şeyi vardı.  6 Mayıs günü meclis 
kürsüsüne çıktığında başkomutanlık yetkisi 2 
gün önce sona ermişti. Buna rağmen Mec- lis 
Başkanı gibi değil, Başkomutan gibi konuş-
maya başladı.

İlk hedefi kendisini meclis yetkilerini 
gasp etmekle suçlayan Salih Efendi'ydi. 
Meclisin kurulması için aylarca nasıl çabala-
dığını Salih Efendi'ye anlattıktan sonra, top- 
lantının gizli oturumda yapılmasını "gerçekle-
ri milletten gizlemek" olarak niteleyen Meh- met 
Şükrü Bey'e dönüp cevabını vermeye başladı.

Taarruz planları ve başkomutanlık 
yetkisi çok kritik askeri konulardı ve 
bunları düşmanın duyabileceği açık top- 
lantılarda yapmanın ne kadar sakıncalı 
olduğunu anlattı. Sonra Şükrü Bey'in 
gözlerine bakarak "Biz buraya komedya 
oynatmak için gelmedik" dedi.Konuşmanın 

devamında ordu için "kıpırdayamaz halde" 
diyen ve onları alkışlayan vekillere tepki gös- 
terdi. Bu esnada sözünü sürekli kesen Hüse- 
yin Avni Bey'le tartıştı. Parasızlık nedeniyle 
ordunun başarısız olacağını düşünenlere de 
"Para vardır, para yoktur, ister olsun, ister 
olmasın, ordu vardır!" diyerek tepkisini gös- 
terdi. Konuşmanın sonunda ise, tüm muhalif-
lere meydan okuyarak yetki verilsin yahut 
verilmesin orduyu komutansız bırakmaya-
cağını haykırdı. Bu konuşmanın sonucunda 
oylama yapıldı ve başkomutanlık yetkisi üç ay 
daha uzatıldı.

Meclisteki aykırı sesler birlik ve beraber-
liği bozduğu için rahatsızdı fakat bu durumu 
kendi lehine kullanabilmek için eşsiz bir stra- 
teji kurgulamıştı... Muhalefetin yükselttiği 
aykırı sesler düşmanın kulağına gittiğinde bu 
en çok Mustafa Kemal'in işine yarayacaktı.

 Mustafa Kemal tek hamlede kesin zafer 
elde edebilmek için düşmana "ani, güçlü ve 
beklenmedik" bir darbe indirmek gerektiği-
nin farkındaydı. Böyle 
bir darbe için taarruz 
planını sır gibi gizleme-
ye karar verdi. İşte, 
muhalif sesler, bu 
stratejiyi kusursuzca 
örtüyordu... 

Londra'dan Ati- 
na'ya kadar uzanan 
meclis gürültüleri, 
düşmanda "Türkler 
taarruza hiç hazır değil" 
izlenimi uyandırıyordu. İşte; bu tam da 
Mustafa Kemal'in istediği şeydi. Bu nedenle 
meclisteki gürültüleri kesmekle uğraşmadı. 
Aksine onları körükledi.

Türk'ün savaşı hileli olur. Attila'dan 
Alparslan'a, Tuğrul Bey'den Fatih'e, Timur'a 
ve Mustafa Kemal'e... Türk tarihi savaşta 
hileyi sanatçı gibi kullanan mareşallerle do- 
luydu. Bu nedenle taarruzdan bir kaç hafta 
önce futbol maçı ve çay partisi düzenledi. 
Maç ve parti tüm yabancılara ilan edilmişti. 
Haliyle düşmanın "Türkler taarruza hazır değil" 
izlenimi günden güne artmıştı. Mustafa Ke- 
mal bu esnada maça ve partiye gelen komu-
tanlarla gizli şekilde taarruz planını oluştur-
muş ve hazırlığını sessiz sedasız yürütmüştü.

Temmuz ayında başkomutanlık yetkisini 
süresiz uzatarak tüm gücü eline aldı ve ça- 
lışma bahanesiyle evine çekildi. Herkes onu 
evinde sanıyordu fakat gizlice ayrılıp Akşe-
hir'e geçerek Fevzi Paşa'yla buluşmuştu. Bu 
toplantılardan birinde Fevzi, İsmet ve Yakup 
Şevki Paşa'larla görüşüp taarruz planını 
ortaya attı. Plana göre, orduların büyük bö- 
lümü bir gece vakti güneye inip düşmana 
Uşak üzerinden saldıracaktı. Yunan ordusu 
bu saldırıyı doğudan gelecek büyük taarru-
zu gizlemeye çalışan bir aldatmaca olarak 
düşünecek ve ordu ağırlığını güneye kay- 
dırmayacaktı. Bu noktada Türkler düşman 
savunma hattını güneyden yaracak ve Yunan 
ordusu ne olduğunu anlamadan her şey 
bitmiş olacaktı.

Bu plana en büyük itiraz Harbiye'nin 
eski stratejisti ve Mustafa Kemal'in okuldan 
hocası olan Yakup Şevki Paşa'dan geldi. Pa- 
şa'ya göre plan risklerle doluydu. En basitin-
den, güneye kaydırılan ordu düşman tarafın-
dan tespit edilirse tüm plan çökerdi. Öte yan- 
dan Yunan ordusu güneyden gelen saldırının 
bir aldatmaca olduğunu düşünmez ve ordu 
ağırlığını zamanında bölgeye kaydırırsa, Türk 

ordusu çok zor duruma düşer ve düşmana 
Ankara yolu ardına kadar açılırdı.

Ve hepsinden önemlisi, eldeki cephane 
Yunan savunma hattını yarmaya yetmezse 
ortaya imha riski çıkabilirdi. Yakup Şevki 
Paşa'ya göre bu delilikti. Kaybetme riski 
yüksekti. Başarısızlık halinde Ankara düşer, 
Milli Mücadele kaybeder, Anadolu tama-
men işgal edilirdi.

Mustafa Kemal, hocasının şüphelerini 
anlayışla karşılayıp açıklamalar yapmaya 
başladı. Güneye kaydırma gizlilikle gece vakti 
yapılacaktı. Yeterince hızlı olunması halinde 
Yunan ordusu gerçeği göremeyecekti. Ve, 
cephane takviyesi düşmandan yapılacaktı.  
Yakup Şevki Paşa itirazlarını sürdürünce 
Mustafa Kemal "Uğraşa uğraşa, ancak 1 
yılda düşmanla az çok denk bir hale gelebil-
dik. Bir daha bu gücü yaratamayız. Kesin 
sonuç almak zorundayız. Tehlikesine rağ- 
men bu planın uygulanmasından başka çare 
göremiyorum" dedi.

Yakup 
Şevki Paşa "Bu 
planla kaybeder-
sek bize vatan 
haini derler. Bu 
meclis bizi asar" 
diye itirazını 
sürdürünce 
Atatürk net 
konuştu: "Kork-
mayın paşam. 
Sorumluluk ba- 

na aittir. Kaybedersek beni hemen asarsınız!"
Yakup Şevki Paşa'nın itirazları haksız 

sayılmazdı. Fakat Mustafa Kemal'in başla 
seçeneği yoktu. İsmet ve Fevzi Paşa'lar da 
Mustafa Kemal'i destekleyince, Yakup Şevki 
Paşa her türlü göreve hazır olduğunu söyle-
yerek başkomutana emrinde olduğunu söy- 
ledi.

Taarruzdan bir gece önce, 25 Ağustos 
günü, hava karardıktan sonra ordu hareke-
te geçti. Cepheyi terk ederek, Şuhut dağları 
arasından, bir patika vasıtasıyla Yunan 
hattının güneyine sızdı. Kimse fark etmedi.

 Koca milletin kaderini değiştirecek 
ordu, koca toplar, silahlar, onca yük... 
Sessiz sedasız şekilde varması gereken yere 
vardı. Sabahın ilk ışıklarından biraz önce 
bombardıman başlayacaktı. Dakikalar geç- 
mek bilmiyordu. Başkomutan Mustafa Kemal 
Paşa da ilerleyen saatlerde bizzat taarruz böl- 
gesine geldi.Yunan Başkomutan Hacıanesti, 
gecenin sessizliği içerisinde İzmir'de uyurken, 
Türk Başkomutan ordusunun başında ve en 
öndeydi.

Mustafa Kemal o gece çok suskundu. 
Zorunda kalmadıkça konuşmuyor ve yanız 
başına kalıyordu. Esasen hiç olmadığı kadar 
gergindi, fakat belli etmemeye çalışıyordu. 
Tan yavaş yavaş ağırmaya başladığında artık 
tüm hazırlıklar tamamdı. Birazdan kıyamet 
kopacaktı.

İlk hamle İsmet Paşa komutasındaki 
topçularla yapılacak, düşman gözetleme 
merkezleri ve savunma hatları yok edile-
cek, böylece Yunan ordusu kör bırakılacak-
tı. Akabinde süvariler Yunan savunmasını 
yararak ilerleyecek ve onları piyadeler 
takip edecekti. Şafak söktüğünde ve güneşin 
ilk ışıkları Kocatepe'yi aydınlatmaya başladı-
ğında hiç beklenmeyen bir şey yaşandı. Etrafı 
sis kapladı ve Türk topçuları adeta kör oldu. 
Taarruz bu şekilde başlayamazdı ve vakit 

kaybedilmesi halinde Türk ordusu açığa çı- 
kabilirdi. Dakikalar geçmesine rağmen sis 
dağılmıyor, canı sıkılan Mustafa Kemal te- 
pedeki kayalıklar arasında gergin şekilde 
dolanıyordu. Yapabileceği hiçbir şey yoktu, 
zira tabiatla savaşamazdı.

 Saniyelerin asırlara dönüştüğü gergin-
lik, sisin ortadan kaybolmasıyla yerini 
büyük bir heyecana bıraktı. Mustafa Kemal 
derhal emrini verdi ve 04:30'da Türk 
topları ateşlendi. Büyük sessizlik yerini 
cehennem gürültüsüne bıraktı... İsmet Paşa 
komutasındaki top- çular Yunan savunma 
hattını şiir gibi döverken Mustafa Kemal;
 "Ya Rabbi! Sen Türk ordusunu muzaffer et! 
Türklüğün ve Müslümanlığın düşman ayak-
ları altında, esaret zincirinde kalmasına 
müsaade etme" diyerek dua ediyordu.

Topçu saldırısı sürerken Mustafa Kemal 
bir ara yerinden ayrıldı. Bölgedeki kayalıkla-
rın bulunduğu yere gitti. Yalnız başına kaya- 
ların arasına girdi. Etraftakiler şaşkındı. 
Kayalıktan çıkıp yürüdüğü esnada Etem Tem 
makinesini aldı ve o tarihi anı fotoğrafladı.

Vakit akıp giderken Türk topçuları düş- 
man gözlem noktalarını itinayla yok edip 
savunma hattını çökertti. Yunan ordusu kör 
olmuştu ve neyin geldiğini anlayamamıştı. 
Haber Yunan karargahına giderken Türk 
süvarileri yarılan cepheden içeriye akmaya 
başladı. Gözlem noktaları yok edildiği için 
Yunan karargahı ne olup bittiğini anlayama-
mış ve taarruzu, "asıl saldırıyı gizlemek 
isteyen bir aldatmaca" olarak değerlendir-
mişti. Böylece tüm ordular güneye hareket 
ettirilmemiş ve Trikupis, Bozkurt'un tuzağı-
na düşmüştü... Yunan ordu komutanı Tri- 
kupis tuzağa düşerken ve Yunan başkomutan 
her şeyden habersiz İzmir'de kahvaltısını 
yaparken, Mustafa Kemal Kocatepe'de tüm 
planını adım adım yürütüyordu.

Trikupis güneydeki saldırıyı aldatmaca 
sanıp Türk ordusunu doğudan beklerken, 
Türk ordusu çoktan savunma hattını yarmış 
ve ilerlemeye başlamıştı. Mustafa Kemal 28 
Ağustos günü Afyon'a girdiğinde, Trikupis 
tuzağa düştüğünü anladı. Ama artık çok 
geçti. Türkler Yunan ordusunun İzmir'le 
haberleşme hatlarını yok ettiğinde Trikupis 
artık kaybettiğini anladı. 

Yapabileceği tek şey çekilmek ve buldu-
ğu ilk uygun arazide yeni bir savunma hattı 
oluşturmaktı. Fakat; Bozkurt'un buna izin 
vermeye niyeti yoktu.

 İsmet Paşa, Fevzi Paşa ve Mustafa 
Kemal 29 Ağustos günü Afyon'da bir araya 
gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

Temel mesele "Yunan ordusunun kalan 
kuvvetlerinin nerede" olduğuydu. Bu kuvvet-
ler derhal bulunup imha edilmeliydi.Arazide-
ki Türkler her yerde onları arıyordu. Çekil-
meden ve yeni bir savunma hattı kurmadan 
hepsini bulmak gerekiyordu.”

(CON SİNOV - Twitter)
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Birinci Dünya Harbi sonrasında Osmanlı Devleti, 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes 
antlaşmasını imzalamıştı. Bu ateşkes Türk tarihinde en ağır şartları taşıyan ve Türk Ordusu-
nu tamamen yok etmeyi amaçlayan bir ateşkes idi. Türk Ordusu terhis ediliyor bütün silah 
ve mühimmatı elinden alınıyordu. 

10 Ağustos 1920’ de ise Sevr Antlaşmasını imzalayan Osmanlı Hükümeti bütün ülke- 
nin işgalini kabul ederek Türklüğün ve Müslümanlığın Anadolu’dan çıkarılışını sağlıyordu...  
        Teslimiyetçi Padişah Vahdeddin’i ve onun hükümetini tanımayan Mustafa Kemal Paşa, 
19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak kongreleri başlatıyor ve halkı mücadeleye davet edi- 
yordu. Bütün imkânsızlıklara rağmen yeniden kurulan Milli Ordu ile I nci ve II nci İnönü Sa- 
vaşları’nda Yunan Ordusu yıpratılmış, 22 gün ve 22 gece devam eden ve bir ölüm-kalım sa- 
vaşı olarak tarihe geçen Sakarya savaşında düşmanın taarruz gücü kırılmıştı. 

Yunan Ordusu 13 Eylül 1921 tarihinden itibaren, 140 km geri çekilmek zorunda kalmış 
ve Bursa-Eskişehir-Afyon-Uşak hattında ters “L” şeklinde mevzilenmişti. Bu savunma mev- 
zilerini kuvvetli tahkimatlarla aşılamaz hale getirmişti. 

Yunanlıların savunma mevzilerini gezen İngiliz kurmay heyeti ; “Türkler bu mevzileri 6 ayda 
aşabilirlerse 6 günde aştık diye övünsünler” demiştir. Yunanistan’ın hedefi; Batı Anadolu’yu 
elde tutmak ve ilerde kuvvetlenince tekrar ileri harekâta devam etmekti.

Türk Ordusunun hedefi ise; düşmanı vatandan tamamen atmaktı. 
Genel taarruza karar veren Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmaya başkanı  

Fevzi Çakmak Paşa‘ya üç ayrı plan hazırlanması emrini verdi.
                           *************************************

Hazırlanan taarruz planları şöyle idi;
I nci Plan: Bursa-Eskişehir arasından düşman cephesini yarmak ve düşman
Kuvvetlerini kuzeyden güneye doğru kuşatmak.
II nci Plan; Eskişehir-Afyon arasından, ortadan düşman mevziini yarmak.
III ncü Plan; Düşman mevziinin güneyden Afyon-Uşak arasından aşılması

                          *************************************
Planlar ayrı tartışılmış, I ve II nci plan kabul edilmemiştir. Başkomutan Mustafa Kemal 

Paşa III ncü planın, düşman mevziinin Afyon-Uşak arasından aşılmasını emretmiştir.
 2’nci Ordu Komutanı olan Yakup Şevki Paşa ikinci planın uygulanmasını ısrar etmiştir. 

M. Kemal Paşanın Harp Akademisinde hocası olan Yakup Şevki Paşa “Eğer; akademide bu 
planı savunsaydın sana not vermezdim” demiştir. 

M. Kemal Paşa ise ona; “Hocam burası muharebe meydanı, büyük riskler büyük zafer-
ler kazandırır” diye cevap vermiştir.

Uşak-Afyon arasında sarp Ahır dağları olup ancak bazı geçit yerleri vardı. M. Kemal 
Paşa süvari kolordu komutanı Fahrettin Altay Paşaya atların ayaklarına keçeler ve batta-
niyeler sardırarak, 25/26 Ağustos 1922 gecesi 10 bin süvariyi düşman gerisine indirmiş-
tir. Bu manevra baskın sağladığı gibi düşman kuvvetlerinin geriden kuşatılmasını da sağ- 
lamıştır. Başkomutan M. Kemal Paşanın bizzat yaptırdığı aldatma planı da mükemmel 
işletilmiştir.

Aldatma planının uygulanması ile:
-25 Ağustos akşamı Çankaya’da bir çay partisi verilerek bütün diplomatlar ve gazeteci-

ler davet edilmiş, M. Kemal Paşanın rahatsız olduğu söylenmiş ve bu yıl taarruzun yapıla-
mayacağı kanaati hasıl olmuştur. Halbuki M. Kemal Paşa cephe de Kocatepe de bulunuyordu.

-Piyade ve süvari tümenleri düşman mevzilerinden görünecek şekilde güneyden ku- 
zeye hareket ediyor sanki taarruzun Eskişehir -Afyon arasından yapılacakmış gibi kuvvetler 
kuzeyde toplanıyor, gece tepelerin arkasından Afyon-Uşak bölgesine kaydırılıyordu.

Soba borularından sahte top mevzileri düşman cephesine konuyordu. Başkomutanlık 
karargâhı 2. Or. Bölgesinde sahte olarak tertipleniyordu. Yunanlılara istihbarat sağlayan İn- 
giliz istihbarat teşkilatının Anadolu’da faaliyet gösteren bölümüne Black Jack (Kara Jack) 
adını vermişlerdi. Black Jack verdiği raporda; “Hasta olan M. Kemal Paşa verdiği çaya bile 
gelemedi, zaten yaz bitti kış ayları geliyor, Türklerin taarruzu bir yıl sonra olabilir” değerlendir-
mesini yapmıştır. Black Jack’in değerlendirmesi yanlış çıkınca “Bizi bir tek M. Kemal Paşa yanılttı” 
demiştir. 26 Ağustos 1922 sabahı saat 0530’da başlayan topçu ateşi ile uyanan Yunan Ordusu 
şaşkına dönmüş, Fahrettin Altay Komutasındaki süvari kolordusunun arkalarına düşerek, 
çekilme yollarının kesildiğini anlayınca tam bir şok yaşamışlardır. 

                ****************************************
İlk yazımızda Yunanlıların Eskişehir-Afyon-Uşak mevziinde kuvvetli tahkimat yaparak 

savunmaya geçtiklerini ve Türk Ordusunun 3 ayrı bölgeden olmak üzere taarruz planları hazırla-
dığını, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın III’ncü Plan olan Afyon-Uşak arasından asıl ta- 
arruzun yapılmasını emrettiğini açıklamıştık. Bizzat Başkomutan M.Kemal Paşa’nın yönet-
tiği aldatma planı ile hem Yunan Ordusuna baskın yapılmış hem de onlara destek sağla- 
yan İngiliz İstihbarat Teşkilatı Black Jack yanıltılmıştı. 

Taktik kurallar gereği; Taarruz eden, savunan tarafın üç misli olmalıdır. Yunan Ordusu 
güçlü bir tahkimat yapmış ve kat kat hazırladığı mevzilerde savunmakta idi... (Kaynak; 
Gnkur. Harp Tarihi Bşk. lığı, İstiklal Harbi, Büyük Taarruz cildi.)

26 Ağustos 1922 günü saat 05.30’da Türk topçularının “Hazırlık ateşi”, tam isabetle, 
düşman mevzilerinin üzerine oturdu. Cephe topçu komutanı, Başkomutandan aldığı emirle, 
düşman gözetleme yerlerini nokta atışı ile tek tek tahrip ediyordu. Yunanlıların dağ gibi cepha-
neleri ile topçu silahlarında sayı ve kalite üstünlükleri olmasına rağmen, gözetleme yerinden 
ateş isteği gelmediğinden, hiç ateş edemiyorlardı. Hazırlık ateşi kesilince, tümenler büyük 
bir atılganlıkla düşman mevzilerine girdiler, kanlı, muharebeler oldu. Özellikle 15’inci Tümen, 
Tınaztepe’ye taarruzunda büyük kahramanlık gösterdi. Yunan tel engelleri darmadağın 
etti. 2’nci hat mevziini ele geçirdi. Yunanlılar, ihtiyatın en kuvvetli birliği 7’nci Tümenle taar- 
ruz ettiyse de, 15’nci Tümeni geri atamadı. Eskişehir Marşında geçen Tınaztepe, işte bu tü- 
menin aldığı tepedir. 27 Ağustos 1922 günü de Türk Ordusunun taarruzu aynı şiddetle de- 
vam etti. 1’nci Kol.’ nun 57’nci Tümeni hariç bütün tümenler hedeflerini ele geçirdiler. 
57’nci Tümen, hedefi olan Çiğiltepe’yi hem arazi çok sarp olduğundan hem de bu tepe Yu- 
nanlıların en güçlü tümeni olan 5’nci Tümen tarafından savunulduğu gibi ayrıca 2 alayla 
daha takviye edildiğinden ele geçiremedi. 27 Ağustos öğleden sonra Afyon ele geçti. Af- 
yon’da bulunan Yunan 1’nci Kolordusu muharebe ederek çekilmeye başladı. Bu arada Yu- 
nanistan’dan ve adalardan getirilen ve Batı Anadolu’ya yerleştirilen1 milyon göçmenden 
Afyon ’a yerleşenler şehri terk etmeye başladılar. 28 ve 29 Ağustos günleri de devam eden 
muharebede, 2’nci Ordu, sürekli taarruzlarla ihtiyatın çoğunluğunu üzerinde bağlamış. 
1’nci Ordu düşman kuvvetlerini batıdan ve güneyden kuşatmış, 5’nci Süvari Kolordusu Ahır 
Dağları geçitlerini gizlilik içinde bir gecede aşarak Afyon-Uşak demiryolunu kesmiş ve düş- 
manın gerilerine düşmüştür. Yunan Ordusu 1’nci Kol.K’ nı Gn. Trikopis’in bütün ısrarlarına 
rağmen, İzmir’den savaşı idare eden Yunan Ordusu Baş. K. Gn. Hacı Anesti, ihtiyat kolordu-
sunu bir bütün olarak kullanamamış, parça parça ihtiyatları muharebeye sokmuştur. Yunan 
kolorduları yeni cephe tutmak istemişlerse de buna muvaffak olamamışlardır. 

Ancak 5’nci Süvari Kolordusunun süratle kuzeye doğru çıkmasına, piyade tümenleri 
yetişememiş ve açılan kuşatma çemberinden, Uşak istikametinde 4 Yunan tümeni çekil- 
miştir. Bu durum fark edilmiş, bir kısım süvari tümenleri geri gönderilerek ve piyade tü- 
menlerinin de süratleri arttırılarak çember kapatılmıştır. 

Artık; Başkomutanlık Meydan Muharebesi verilerek, düşman Anadolu’nun bağrın-
da imha edilecektir. 

Üç plan arasında en riskli plan uygulandı

Sakarya Savaşı'yla Büyük Taarruz arasındaki 
bir yıl boyunca ordunun beslenebilmesi için 27 
milyon kilo buğday, iki milyon kilo et, dört milyon 
kilo sebzeye ihtiyaç vardı; süvarilerin atlarıyla, 
kağnıları çeken hayvanlar için bir o kadar miktar 
yem gerekiyordu.Bunların hepsi Konya ve Muğla 
bölgesinden temin edilmişti.Askerlerimizin yüzde 
90'ında ayakkabı yoktu, çarık giyiyorlardı. Kara- 
deniz'deki takalarımızla Sovyetlerden yüzbinlerce 
metre kumaş getirilmişti, 250 bin üniforma di- 
kilmişti, Tekalif-i Milliye'den bu yana 500 bin adet 
iç çamaşırı, 2.5 milyon çift çorap toplanmıştı.

En ciddi eksiğimiz çadırdı.Arazide barınmak 
için 150 bin çadıra ihtiyaç vardı. Sadece yedi bin 
çadır bulunabilmişti.

Ama, Mehmetçik bunu asla dert etmiyordu, 
battaniyeye sarınıp, vatan toprağına uzanıyorlardı. 
208 bin askerimiz vardı.Karşı tarafta 225 bin. 93 
bin tüfeğimiz vardı. Karşı tarafta 90 bin.İşgalin 
başladığı günden beri ilk kez, eşittik.

Arkasına İngiltere'yi alarak, hazırlıksız 
yakalanan Anadolu'ya 3.5 yıldır kan kusturan 
Yunanistan, ilk kez “er meydanı”na çıkıyordu. 
Saatler 5'i gösteriyordu.Türk tarihinin dönüm 
noktasıydı.Toplarımız gümbürdemeye başladı.

Öylesine çok sayıda top mermisi aynı anda 
düşüyor ve patlıyordu ki, Yunan siperleri adeta 
fokur fokur kaynıyor gibi görünüyordu. Eşzamanlı 
olarak, Yunan kontrolündeki bölgede sabotajlar 
başladı.

Cephe gerisinde örtülü faaliyet gösteren 
Kuvayı Milliye subayları, Yunan ordusuna ikmal 
yapan tren hatlarını havaya uçurdu. Mehmetçik, 
süngü hücumuna kalktı. Mermi sağanağına karşı 
koşuyorlardı. Adeta ilk saplayan olmak için 
birbirleriyle yarışıyorlardı. Düşmanla bütün 
cephede aynı anda temasa geçildi. Daha üç saat 
önce Afyon'daki balodan şen şakrak dönmüş olan 
ve çadırlarında mışıl mışıl uyuyan Yunan subayla-
rı, üniformalarını postallarını giymeye bile vakit 
bulamamışlardı.

.... Yumruk öylesine şiddetliydi ki, Yunan 
ordusu hangi yönlerden kuşatıldığını bile kavraya-
mıyordu, öne bakıyorlar, bizi görüyorlar, arkalarına 
bakıyorlar, gene bizi görüyorlardı. Üç yıl hazırlık 
yapmışlar... Üç saatte darmadağın olmuşlardı.

               *************
Büyük Taarruz diyoruz… 
Aslında gerçek adı 
“Sad Harekatı”ydı....

Arap alfabesinin sad harfiydi; kozmik 
gizliliğe sahip taarruz planlarının üzerine “sad ” 
işareti konuluyordu.

Mustafa Kemal zekasının ürünüydü. Türk 
ordusunun savaş sahasına dizilişi “sad” şekliydi!

Büyük İskender, Attila, Hannibal gibi 
askeri dehaları incelemişti, analiz etmişti, Sad 
Harekatı'nın planlarını hazırlarken, Hanni-
bal'ın Roma ordusunu darmadağın ettiği 
Cannae Muharebesi'nden esinlenmişti.

Hannibal'den farklı olarak, düşmanı dört 
bir yandan çevirmeyi tercih etmemiş, kaçması-
na fırsat tanımıştı, İzmir'den denize dökmek 

üzere, hızlı ve amansız takip için, süvari gücü 
oluşturmuştu. Sad Harekatı'nın asla tahmin 
edilemeyen sürpriz hamlesi, süvarilerimizdi. 
“Sad” harfinin kuyruk kısmına süvari kolordu-
su yerleştirilmişti. Çengel gibi saplanıyorlardı. 
Süvari kolordumuzun Büyük Taarruz hazırlıkları 
ve eğitimi, tümen tümen Denizli'de sürdürülmüştü, 
organize hareket edebilmek için defalarca tatbikat 
yapılmıştı, neticede Konya Ilgın'a konuşlanmıştı.-
Mustafa Kemal sık sık Ilgın'a geliyor, bizzat de- 
netliyordu.Süvari denetlemeleri sırasında beline 
kılıç takıyordu.Başkomutan'ı kılıçlı gören süvari-
ler, psikolojik olarak coşuyordu.Süvari kolordusu 
komutanı, Fahrettin paşa'ydı.Balkan Harbi'nde 
Çanakkale'de Filistin'de vuruşmuştu, Mustafa 
Kemal'le Çanakkale'den tanışıyorlardı.

Süvarilerimizin farkında bile olmayan Yunan 
karargahı, Türk ordusunun Afyon'dan, sıklet mer- 
kezinden taarruz edeceğini zannediyordu, hesapla-
rını buna göre yapmışlardı, savunma hatlarını bu 
tahmine göre oluşturmuşlardı.Tren hatları ellerin-
deydi, ayrıca dört bin kamyonla ikmal sağlıyorlar-
dı, açık araziden ve karşıdan gelecek taarruzu 
rahatlıkla defedebileceklerini düşünüyorlardı.Oysa 
vaziyet hiç de hesapladıkları gibi değildi.

Süvarilerimiz tıpkı sad harfinin çengeli gibi, 
sarp kayalık bölge olduğu için Yunanların savun-
maya gerek görmediği Ahır Dağı üzerinden arkaya 
sızmışlardı, işgal ordusunun cephe gerisini adeta 
salam gibi dilimlemeye başlamışlardı.

Hayalet misali bir oradan bir buradan çıkıyor, 
birliklerin arasına dalıyor, blok halinde hareket 
etmesi gereken Yunan ordusunu dilim dilim 
bölüyorlardı.Birbirleriyle irtibatları kesilen, önünü 
arkasını kaybeden Yunan tümenleri çil yavrusu gibi 
dağılıyordu. Korku gözlerinden okunuyordu.Çok 
hızlı ve amansız takip vardı. Kaçıyorlardı. Ecel 
peşlerindeydi.

Süvarilerimize “kılıca kuvvet” emri verildi! 
Dağlardan tepelerden dörtnala boşalıyorduk.Türk 
kılıçları havada parlayıp sönüyor, biçiyordu. 
İnanması gerçekten çok güç ama, kovaladıkları 
Yunan askerlerinden bile önce İzmir'e giren 
süvarilerimiz olacaktı.225 bin kişilik devasa Yunan 
ordusunu kağıt gibi yırtıp gelmişlerdi, dayanama-
yıp, gözü karartıp şehre dalmışlardı.

Büyük Taarruz'un sürpriz silahı olan “süvari” 
kavramı, yıllar içinde değişen teknolojik imkanlar 
sayesinde, zırhlı birliklere dönüştü. Tank oldu. 
Halk arasında tankçı tabir edilen sınıf, günümüzün 
süvarileri oldu.

Mustafa Kemal tarafından öylesine önemseni-
yordu ki, 1921'den itibaren Cumhurbaşkanlığı 
Muhafız Alayı, süvarilerden oluşuyordu. Cumhur-
başkanlığı Muhafız Alayı, aynı silsileyle, ikinci 
dünya savaşından sonra da tankçılardan oluşuyor-
du. Süvari eşittir tank, tank eşittir süvariydi. Bu 
nedenle, illi tank projemize efsane süvarimiz 
Fahrettin Altay'ın soyadı verildi.Fahrettin Altay'a 
da Altay soyadını bizzat Atatürk vermişti. Dolayı-
sıyla, milli tankımızın adını aslında bizzat Atatürk 
koydu. (YILMAZ ÖZDİL

Sözcü gazetesi)

‘SAD’ HAREKÂTI

(OĞUZ KALELİOĞLU)
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(YILMAZ ÖZDİL
Sözcü gazetesi)

26 AĞUSTOS GECESİNDE SAATLER
İKİ OTUZDAN BEŞ OTUZA KADAR
VE İZMİR RIHTIMINDAN 
AKDENİZ'E BAKAN NEFER

Saat 2.30.
Kocatepe yanık ve ihtiyar bir bayırdır, 
ne ağaç, ne kuş sesi,
ne toprak kokusu vardır. Gündüz güneşin,
gece yıldızların altında kayalardır. 
Ve şimdi gece olduğu için ve dünya karanlıkta daha bizim, 
daha yakın, daha küçük kaldığı için ve bu vakitlerde topraktan 
ve yürekten evimize, aşkımıza ve kendimize dair sesler geldiği 
için
kayalıklarda şayak kalpaklı nöbetçi
okşayarak gülümseyen bıyığını seyrediyordu Kocatepe'den 
dünyanın en yıldızlı karanlığını.

Düşman üç saatlik yerdedir ve Hıdırlık tepesi olmasa 
Afyonkarahisar şehrinin ışıklan gözükecek. 
Kuzeydoğuda Güzelim dağları ve dağlarda tek tek ateşler yanıyor.

Ovada Akarçay bir pırıltı halinde ve şayak kalpaklı nöbetçinin 
hayalinde 
şimdi yalnız suların yaptığı bir yolculuk var: 
Akarçay belki bir akar su, belki bir ırmak, belki küçücük bir 
nehirdir
Akarçay Dereboğazı’ında değirmenlieri çevirip ve kılçıksız yılan 
balıklarıyla Yedişehitler kayasının gölgesine girip çıkar. 
Ve kocaman çiçekten eflatun kırmızı beyaz ve sapları bir, 
bir buçuk adam boyundaki haşhaşların arasından akar.

Ve Afyon önünde Altıgözler köprüsünün altından
gündoğuya dönerek ve Konya tren hattına rastlayıp 
yolda Büyükçobanlar köyünü solda ve Kızılkilise'yi sağda 
bırakıp, gider.

Düşündü birdenbire kayalardaki adam kaynakları ve 
yolları düşman elinde kalan bütün nehirleri.

Kim bilir onlar ne kadar büyük, ne kadar uzundular? 
Birçoğunun adını bilmiyordu, yalnız, Yunan'dan önce 
ve Seferberlik'ten evvel Selimşahlar çiftliğinde ırgatlık ederken 
Manisa'da geçerdi Gediz'in sularını başı dönerek.

Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu.
Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam 
nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere 
inanıyordu 
ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında, 
birdenbire beş adım sağında onu gördü.
            *******************
Paşalar onun arkasındaydılar.
O, saati sordu
Paşalar: 'Üç', dediler.
Sarışın bir kurda benziyordu
Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun başına kadar,
eğildi, durdu.
Bıraksalar
ince, uzun bacakları üstünde yaylanarak
ve karanlıkla akan bir yıldız gibi kayarak
Kocatepe'den Afyon ovasına atlayacaktı.
                          *******************
Saat 3.30.
Halimur - Ayvalı hattı üzerinde manga mevziindedir.
İzmirli Ali Onbaşı (Kendisi tornacıdır) karanlıkta göz yordamıyla
sanki onları bir daha görmeyecekmiş gibi
baktı manga efradına birer birer: 
Sağda birinci nefer sarışındı, ikinci esmer. 
Üçüncü kekemeydi fakat bölükte yoktu onun üstüne 
şarkı söyleyen. 
Dördüncünün yine mutlak bulamaç istiyordu canı. 
Beşinci, vuracaktı amcasını vuranı tezkere alıp Urfa'ya girdiği 
akşam. 
Altıncı, inanılmayacak kadar büyük ayaklı bir adam, 
memlekette toprağını ve tek öküzünü 

ihtiyar bir muhacir karısına bıraktığı için kardeşleri onu 
mahkemeye verdiler ve bölükte arkadaşlarının yerine nöbete 
kalktığı için ona 'Deli Erzurumlu' derdiler. 
Yedinci Mehmet oğlu Osman'dı. 
Çanakkale'de, İnönü'nde, Sakarya'da yaralandı 
ve gözünü kırpmadan daha bir hayli yara alabilir, 
yine de dimdik ayakta kalabilir. 
Sekizinci İbrahim korkmayacaktı bu kadar 
bembeyaz dişleri böyle tıkırdayıp birbirine böyle vurmasalar. 
Ve İzmirli Ali Onbaşı biliyordu ki: 
tavşan korktuğu için kaçmaz kaçtığı için korkar.

Saat: 4
Ağzıkara-Söğütlüdere mıntıkası.

On ikinci Piyade Fırkası.
Gözler karanlıkta, uzakta.
Eller yakında, mekanizmalar Üzerinde.
Herkes yerli yerinde.
Tabur imamı, mevzideki biricik silahsız adam: ölülerin adamı,
kırık bir söğüt dalı dikerek kıbleye doğru, durdu boyun büküp 
el kavuşturup sabah namazına, içi rahattır. 
Cennet, ebedî bir istirahattır. Ve yenilseler de, yenseler de 
âdâyı, meydânı gazadan o kendi elleriyle verecektir 
Cenabı rabbülâlemîne şühedâyı.

Saat: 4.45.
Sandıklı civarı.
Köyler.
Sarkık, siyah bıyıklı süvari,
çınar dibinde, beygirinin yanında duruyordu.

Çukurova beygiri kuyruğunu karanlığa vuruyordu: 
dizkapaklarında kan, kantarmasında köpük...

İkinci Süvari Fırkası'ndan Dördüncü Bölük, 
atları, kılıçları ve insanlarıyla havayı kokluyor. 
Geride, köylerde bir horoz öttü. 
Ve sarkık, siyah bıyıklı süvari 
ellerinin tersiyle yüzünü örttü. 
Karşı dağlar ardında, 
düşman elinde kalan bir başka horoz vardır: 
Baltaibik, sütbeyaz bir Denizli horozu. 
Düşmanlar her hal onu çoktan kesip çorbasını yapmışlardır.

Saat beşe on var.
Kırk dakka sonra şafak sökecek. 
'Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak' 
Tınaztepe'ye karşı Kömürtepe güneyinde. 
On beşinci Piyade Fırkası'ndan iki ihtiyat zabiti ve onların genci, 
uzunu, Darülmuallimin mezunu Nureddin Eşfak, 
mavzer tabancasının emniyetiyle oynıyarak konuşuyor:

- Bizim İstiklâl Marşı'nda aksıyan bir taraf var, 
bilmem ki, nasıl anlatsam, Akif, inanmış adam, 
fakat onun, ben, inandıklarının hepsine inanmıyorum. 
Meselâ, bakın 'Gelecektir sana vadettiği günler Hakkın. 
'Hayır, gelecek günler için gökten âyet inmedi bize. 
Onu biz, kendimiz vadettik kendimize. 
Bir şarkı istiyorum zaferden sonrasına dair. 
'Kim bilir belki yarın...'

 Saat beşe beş var.
Dağlar aydınlanıyor.
Bir yerlerde bir şeyler yanıyor.
Gün ağardı ağaracak.
Kokusu tütmeğe başladı:
Anadolu toprağı uyanıyor. 
Ve bu anda, kalbi bir şahan gibi göklere salıp 
ve pırıltılar görüp ve çok uzak
çok uzak bir yerlere çağıran sesler duyarak 
bir müthiş ve mukaddes macerada, ön safta, en ön sırada, 
şahlanıp ölesi geliyordu insanın. 
Topçu evvel mülâzimi Hasan'ın yaşı yirmi birdi. 
Kumral başını gökyüzüne çevirdi, kalktı ayağa.
Baktı, yıldızları ağaran muazzam karanlığa. 
Şimdi bir hamlede o kadar büyük.
Öyle şöhretli işler yapmak istiyordu ki bütün ömrünü 
ve hâtırasını ve yedi buçukluk bataryasını 
ağlanacak kadar küçük buluyordu.

Yüzbaşı sordu:

-Saat kaç?
-Beş.
-Yarım saat sonra demek...

98956 tüfek ve şoför Ahmet'in üç numrolu kamyonetinden 
yedi buçukluk şnayderlere, on beşlik obüslere kadar, 
bütün aletleriyle ve vatan uğrunda, yani, toprak ve hürriyet için 
ölebilmek kabiliyetleriyle Birinci ve ikinci Ordu'lar baskına 
hazırdılar.

Alaca karanlıkta, bir çınar dibinde, 
beygirinin yanında duran sarkık, 
siyah bıyıklı süvari kısa çizmeleriyle atladı atına.
Nureddin Eşfak baktı saatına:
-Beş otuz... 
Ve başladı topçu ateşiyle
ve fecirle birlikte büyük taarruz...

Sonra.
Sonra, düşmanın müstahkem cepheleri düştü.
Bunlar:
Karahisar güneyinde 50 ve doğusunda 
20-30 kilometredeydiler.

Sonra.
Sonra, düşman ordusu kuvâyi külliyesini ihata ettik
Aslıhanlar civarında 30 Ağustosa kadar.

Sonra.
Sonra, 30 Ağustosta düşman kuvâyi külliyesi imha ve esir olundu.

Esirler arasında General Trikopis: alaturka sopa yemiş bir temiz ve 
sırmaları kopuk firenk uşağı...

Yaralı bir düşman ölüsüne takıldı Nureddin Eşfak'ın ayağı. 
Nureddin dedi ki: 
'Teselyalı Çoban Mihail,'

Nureddin dedi ki: 
'Seni biz değil, buraya gönderenler öldürdü seni...'

Sonra.
Sonra, 31 Ağustos günü ordularımız İzmir'e doğru yürürken 
serseri bir kurşunla vurulan Deli Erzurumluydu. 
Devrildi. 
Kürek kemikleri altında toprağı duydu. 
Baktı yukarı, baktı karşıya. 
Gözleri hayretle yandılar: 
önünde, sırtüstü, yan yana yatan postalları
her seferkinden kocamandılar. 
Ve bu postallar daha bir hayli zaman 
üzerlerinden atlayıp geçen arkadaşların arkasından 
seyredip güneşli gökyüzünü ihtiyar bir muhacir 
karısını düşündüler.

Sonra.
Sonra, sarsılıp ayrıldılar birbirlerinden ve Deli Erzurumlu ölürken 
kederinden yüzlerini toprağa döndüler.

Solda, ilerdeydi Ali Onbaşı,
Kan içindeydi yüzü gözü.
Bir süvari takımı geçti yanından dörtnala.
Kaçanı kovalamıyordu yalnız ulaşmak da istiyordu bir yerlere 
ve sadece kahretmiyor yaratıyordu da. 
Ve kılıçların, nalların, ellerin ve gözlerin pırıltısı 
ardarda çakan aydınlık bir bütündü.

Ali Onbaşı bir şimşek hızıyla düşündü ve şu türküyü duydu:
'Dörtnala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e 
bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim.

Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak 
ve ipek bir halıya benziyen toprak, bu cehennem, bu cennet bizim.

Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın, 
yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim.

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür 
Ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim...'

Sonra.
Sonra, 9 Eylülde İzmir’e girdik ve Kayserili bir nefer 
yanan şehrin kızıltısı içinde gelip öfkeden, sevinçten, 
Ümitten ağlıya ağlıya,
Güneyden Kuzeye,
Doğudan Batıya,
Türk halkıyla beraber seyretti İzmir rıhtımından Akdeniz'i.

Ve biz de burda bitirdik destanımızı. 
Biliyoruz ki lâyığınca olmadı bu kitap, 
Türk halkı bağışlasın bizi, 
onlar ki toprakta karınca,
suda balık, havada kuş kadar çokturlar, 
korkak, cesur, câhil, hakîm ve çocukturlar 
ve kahreden yaratan ki onlardır, 
kitabımızda yalnız onların maceraları vardır...

Kuvayi Milliye/Destan
Nazım Hikmet Ran

Dünyaca ünlü Şairlerimizden Nazım Hikmet Ran’ın kaleme 
aldığı Kuvayi Milliye Destanı, Kurtuluş Savaşını, Afyon Kocate-
pe’de başlayan Büyük Taarruz’un en iyi şekilde anlatan  edebi 
metinlerden biri olarak kabul görmekte... Nazım’ın bu ölümsüz 
eseri  Kuvayi Milliye Destanı, Türk Edebiyatı’nda Kurtuluş sava- 
şını anlatan, en iyi şekilde tasvir eden yapıtlardan biri... Kuvayi 
Milliye Destanı’ndaki bu etkileyici sözler, şiirsel  anlatım, edebi 
söylem, aynı zamanda gerçeğin de ta kendisi... 

Nazım Hikmet,  26 Ağustos 1922 günü Afyon Koca Çimente-
pe’deki karargahında; askerî harekâtı başlatma anını bekleyen 
Başkomutan Gazi Mustafa Kemal’i şöyle betimlemektedir. 

“… Paşalar onun arkasındaydılar. //O, saati sordu. //Paşa-
lar: "Üç" dediler, //Sarışın bir kurda benziyordu. //Ve mavi 
gözleri çakmak çakmaktı. //Yürüdü uçurumun başına kadar, // 
eğildi, durdu. //Bıraksalar //İnce, uzun bacakları üstünde 
yaylanarak //ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak //Koca-
tepe'den Afyon ovasına atlayacaktı…”

İşte; tarihe geçen bu dizeleri, 30 Ağustos Zaferini anlatan 
sözcükler, cümleler olarak tarihe geçti...
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VAROLLAR GRUP

VAROLLAR GRUP yönetim kurulu başkanı

BAKİ VAROL

Zafer Bayramının 100. yılı kutlu olsun...
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Kamil ÖZCAN
Türkiye Damızlık Sığır 

Yetiştiricileri Merkez Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı

AK Parti Burdur İl Başkanı
Volkan MENGİ

AK Parti Burdur Milletvekili
Yasin UĞUR

AK Parti Burdur Milletvekili
Bayram ÖZÇELİK

AK PARTİ BURDUR

Zafer 
Bayramının 

100. yılı 
kutlu olsun...

Zafer Bayramının 100. yılı kutlu olsun...
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İYİ PARTİ BURDUR İL 
TEŞKİLATI

İl Başkanı Faruk ERKAN
Emrullah ÜNAL

Bucak Belediye Başkanı

CHP Burdur İl Başkanı
İzzet AKBULUT

CHP Burdur Milletvekili
Mehmet GÖKER

OSMAN KURT Adres: Armağan İlci Bulvarı No:1/3 Merkez - BURDUR
Telefon : +90 248 233 12 45

S.S BURDUR ISPARTA PANCAR
EKİCİLERİ KOOPERATİFİ 

YILMAZ GÜRCAN
yönetim kurulu başkanı

Burdur Kent Konseyi  Başkanı
Türk Eğitim Sen Burdur Şubesi yönetim kurulu başkanı

Kamu- Sen Burdur İl Temsilcisi

ORHAN AKIN

Metin SİPAHİ
Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı

Zafer Bayramının
 100. yılı 

kutlu olsun...

Zafer 
Bayramının

 100. yılı 
kutlu olsun...

Zafer 
Bayramının

 100. yılı 
kutlu olsun...

Zafer Bayramının 100. yılı kutlu olsun...Za
fer
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Zafer 
Bayramının

 100. yılı 
kutlu olsun...

Zafer Bayramının
 100. yılı 

kutlu olsun...
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100. yıl kutlu olsun...
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