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ÖnSÖZ

Kurtuluş Savaşı’nda bir Yunan tümeninin Anado-
lu’dan kaçış macerası... Binlerce silahlı insana sivillerin 
de katılmasıyla gitgide kalabalıklaşan bir insan sürüsü... 
İzine ulaşılması ümitsiz gibi görünen heyecanlı ve yaşan-
mış bir hikâyenin peşinden gidecektim. Aradan çok uzun 
yıllar geçmiş olsa da beni peşinden sürükleyen Tümen’i 
takip etmek üzere yola koyuldum. 

Önce, bir hafta boyunca Başkomutanlık Meydan Sava-
şı’nın geçtiği yerler başta olmak üzere, önemli cephele-
ri ve mevkileri adım adım gezdim. Bu seyahatte İç Batı 
Anadolu’nun insanı büyüleyen yemyeşil tepelerini hızla 
geçtim ve 26 Ağustos 1922 Cumartesi günü korkusuzca 
ileri atılan kahramanları düşündüm. Kurtuluş Savaşı’nın 
bu son muharebesinin yönetildiği Kocatepe’den ufukta 
uzanan geniş ovalara, ağaçlarla bezeli tepelere, Allıören’e, 
Çalköy’e baktım. Ortalığı cehenneme çeviren toplardan 
eser yoktu; sadece barışın hâkim olduğu dingin topraklar 
uzanıyordu önümde… Gururlu Türk Paşalarının sahra 
dürbünleriyle gözetleme yaptıkları yerlerdeydim işte!… 
Anadolu’da özgür bir devlet olarak var olma hakkını ve-
ren savaşın kazanıldığı bu topraklar, Türkler için kutsal 
bir mekândı. Kitaplardan okuduğum, haritalardan gör-
düğüm bu yerlere ilk defa gelmiştim. Çevreyi heyecanla 
seyre daldığımda, büyük kapışmanın başladığı o kader 
gününde bu tepelerde mevzilenen ordunun mesuliyetini 
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üstlendiği görevin muazzam önemini, kitaplardan öğren-
diğimden çok daha iyi kavradım. 

Neredeyse ezberlediğim tarihî sahneler gözlerimin 
önünden akıp giderken, aksi ihtimal de geldi aklıma: Ya 
bu savaşı Yunanlılar kazansaydı? 

İhtimaller üzerine tarih olmaz, bunu biliyorum. Fakat 
öyle olsaydı, tarihin akışı bambaşka bir yönde gelişe-
bilirdi. Doğu Akdeniz’de şimdikinden üç kat büyük bir 
Yunanistan, 40 milyonluk nüfusuyla var olacak, Fırat’ın 
doğusunda Ermenistan kurulacaktı. İstanbul ise büyük 
ihtimalle Cebelitarık gibi, İngiltere’nin hâkimiyetinde bir 
“şehir devleti”ne dönüşecekti. Yunanistan’ın kazandığı 
zafer ne kadar büyük olursa olsun, Boğazların hâkimiyeti 
ona bırakılmayacaktı… Hayat damarları kesik, arada sı-
kıştırılıp baskı altına alınmış Türkiye ise yok olma süre-
cinde eriyip gidecekti. Belki de Türkler tarih sahnesinden 
en azından bir süreliğine çekilmiş olacaklardı. 

Bu büyük mücadelede ölen Yunan askerlerini düşün-
düm. Savaşın makul gereklerini aşıp, her türlü zulmü yer-
li halka reva görerek ortalığı yakıp yıkıp talan eden bu 
askerlerin binlercesi, ufkumuzda uzanan işte bu toprak-
larda yatıyorlardı. Yunanlılar anavatanlarından çok uzak-
larda savaşacak azim ve cesareti nasıl bulabilmişlerdi? 
Onları harekete geçiren temel güdü neydi? Az ötedeki şu 
ölüm çukuru, acaba kaç kavrulmuş bedene mezar olmuş-
tu? Her şeye rağmen, çoktan toprak olan bu bahtsızlar 
için acaba bir anıt yapılamaz mıydı diye düşünmekten 
kendimi alamadım. Tıpkı Çanakkale’de İngilizlere, Fran-
sızlara ve Avustralyalılara yapıldığı gibi… 

Yaptığım seyahatte fotoğrafçı arkadaşım Emin Mengü-
aslan bana eşlik etti. İzmir’den başlayan gezimiz, Yunan 
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askerinin Anadolu’da ulaştığı en uç nokta olan Güzelce-
kale köyüne kadar sürdü (Haymana’ya bağlı bu köy, Yu-
nan kaynaklarında Kale Grotto olarak geçmektedir). 

Daha sonra Emin ile Eskişehir’de tekrar buluşup, bu 
defa Müstakil Yunan Tümeni’nin izini sürmeye başladım. 
Bu tümen, Anadolu’dan kaçabilen üç Yunan tümeninden 
biriydi. Diğer Yunan tümenlerine göre denizden çok daha 
uzak mesafede olmasına rağmen, müthiş bir azimle engel-
leri aşan bu tümenin ve onları takip eden Türk kuvvetle-
rinin geçtiği köyleri, dereleri, tepeleri aştım. Seyitgazi’den 
başlayan bu gezi Dikili’ye kadar sürdü. Altımızdaki arazi 
arabasıyla dağ bayır demeden takibi sürdürdüm. Onla-
rın geçtiği köylerde durdum, o günleri yaşayanların ço-
cuklarıyla, torunlarıyla görüştüm. Köylerimizde misafir 
edildim, kimi zaman hüzünlü, kimi zaman neşeli sohbet-
ler yaptım. Her iki seyahatim boyunca Emin Mengüaslan 
binlerce fotoğraf çekti. En sonunda, hayalle hakikatin iç 
içe geçtiği bu kitap ortaya çıktı. İşte Müstakil Yunan Tü-
meni ile onları kovalayan, önünü kesmeye çalışan muh-
telif Türk kuvvetleri arasındaki heyecanlı mücadelenin 
öyküsü… 
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TArİH nOTU

Ksenefon’un “On Binlerin İnişi-Anabasis” isimli ünlü 
eseri M.Ö. 401 senesinde kaleme alınmıştır. Bu eserde, 
yaklaşık 2.400 sene önce bugünkü Irak topraklarından 
yola çıkan Yunan ordusunun bütün Anadolu’yu baştan 
başa kat ederek, o zamanki vatanları olan Truva’ya varış-
ları anlatılır. O zamanlar birçok küçük devletin var olduğu 
Anadolu’dan geçişi hiç de kolay olmaz bu ordunun. İkmal 
yollarından çok uzakta, savaşa savaşa ilerleyen askerler, 
yurtlarına güç de olsa varırlar. Hikâye kısaca budur… 

Bu hikâyenin bir benzeri, yüzlerce yıl sonra, 1922’de 
Anadolu’da yaşanmıştır. Bizim “Kurtuluş Savaşı”, Yunan-
lıların ise “Küçük Asya Bozgunu” olarak adlandırdıkları 
o zorlu mücadele yıllarında… Nasıl mı? Tüm Yunanlı-
ları aynı bayrak altında toplamak ülküsüyle yola çıkan 
Venizelos’un ordusu, 15 Mayıs 1919’da Anadolu’ya ayak 
basmış, son Yunan askerinin Anadolu’yu terk ettiği tarih 
olan 19 Eylül 1922’de ise geri çekilmiştir. Önce İzmir’e 
çıkan Yunanlılar, zamanla tüm Ege’ye yayılmışlardır. 
Uşak, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bursa’dan sonra Kütah-
ya ve Eskişehir’i de işgal eden Yunanistan, Türk ordusu-
nu imha etmek üzere Ankara’ya doğru yola çıkmıştır. 

Güzel başlayan bir hikâyenin dönüm noktası, 23 Ağus-
tos 1921-13 Eylül 1921 tarihleri arasında cereyan eden 
Sakarya Meydan Muharebesi olmuştur. Yunanlıların işgal 
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harekâtı esnasında Anadolu topraklarında ilerledikleri en 
uç nokta, Haymana’nın Güzelcekale köyüdür. Bu noktada 
zirve yapan Yunan ordusu, Sakarya Meydan Muhabere-
si’ndeki başarısızlıktan sonra taarruz yeteneğini kaybe-
dip savunmaya çekilmiştir. 

Yaklaşık bir yıl sonra, 26 Ağustos 1922 günü bu defa 
Türkler karşı saldırıya geçmişlerdir. 30 Ağustos 1922 ta-
rihinde cereyan eden Başkomutanlık Meydan Muharebesi 
neticesinde yenilgi kesinleşince, Yunan geri çekilmesi pa-
nik hâlindeki bir kaçışa dönüşmüştür. Yunan ordusu bu 
savaşta ölü, yaralı, hasta, esir, kayıp, kaçak olmak üzere 
mevcudunun %80’ini kaybetmiştir. Anadolu’daki on beş 
tümenlik Yunan askerî gücünden kurtulabilenler, hemen 
hemen üç tümenlik bir kuvvetten ibarettir. Bu durum, ta-
rihteki en büyük “savaş kayıplarından” biridir. Türk or-
dusunun kazandığı zaferin kesin ve tartışmasız olduğu, 
tarafsız yabancı gözlemciler dahil, herkes tarafından tes-
lim edilmiştir. 

Türk kaynaklarının “15. Tümen”, Yunanlıların “Müsta-
kil Tümen” olarak adlandırdığı askerî birim, Anadolu’dan 
kaçabilen tümenlerden biridir. Müstakil Tümen, dost 
kuvvetlerin desteğinden tamamen mahrum ve denizden 
oldukça uzakta olduğu hâlde (yaklaşık 460 km), az bir 
zayiatla Anadolu’dan kaçmayı başarabilmiştir. O günkü 
şartlarda günde ortalama 30 kilometre yol alabilen bu tü-
menin mevcudu 7.600 kişiydi. Ancak yol boyunca katılan 
siviller ve döküntü Yunan askerleriyle beraber mevcudu 
17.000’i aşmıştır. Tümen, birçok Yunan askerî biriminin 
yaptığının aksine teslim olmayı reddetmiş, ümitsiz gibi 
görünen savaşımlarla yoluna devam etmiştir. Eskişehir’e 
bağlı Seyitgazi’den yola çıkan bu tümen sırasıyla; Akoluk, 
Çöğürler (Çekürler), Alayunt, Gelinkaya, Çakmak, Çavdar-
hisar, Gediz, Yeşilçay, Simav, Yeniköy, Düvertepe, Sındırgı, 
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Çobanlar, Gelenbe, Kırkağaç, Soma, Kınık, Bergama hat-
tını takip ederek Dikili’ye varmıştır. İller esas alınarak 
bakıldığında ise Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Manisa ve 
İzmir’e bağlı yerleşim birimlerini kat ederek denize ulaş-
mıştır. 

Bu kitabın hazırlanmasında, 1931 senesinden itiba-
ren Yunanistan’da çeşitli gazetelerde yayımlanmış olan 
Timoleondos Ambelas’ın Türkçeye 1943 senesinde çevri-
len “Yeni On Binlerin İnişi” adlı eserinden, Genelkurmay 
Başkanlığı’nca resmî savaş raporlarından yola çıkılarak 
hazırlanan “Türk İstiklal Harbi” serisi kitaplarından ve 
kaynakçada belirtilen diğer eserlerden faydalanılmıştır. 
Bütün bu bilgiler ışığında, günümüze kadar uzanan izle-
rin peşinden gidilerek saha çalışması yapılmış ve netice-
de bu kitap ortaya çıkmıştır. 

Ali Soysal
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         eGe’De Bİr DeVİr KAPAnIYOr: BüYüK TAArrUZ!

HEMEN HEMEN on aydan beri süren hazırlık, bir kıya-
metin kopacağını gösteriyordu. Yunanlılar da hazırlıksız 
değildi. Casusları aracılığıyla Türklerin her attığı adımı 
takip etmeye çalışıyorlardı. Fakat Afyon bölgesindeki 
müthiş yığınağı tespit edememişlerdi. Türklerin Başko-
mutanı, Yunanlılara en kuvvetli oldukları noktadan sal-
dırmaya karar vermişti. Bu onun son şansıydı. Tek atım-
lık bu cephane, aynı zamanda bir ülkenin kaderini tayin 
edecekti. 

26 Ağustos 1922 sabahı, şafakla birlikte Türk topçu-
su bütün cephelerde ateşe başladı. Bugünün, görünürde 
dünden herhangi bir farkı yoktu; yine sakin bir yaz akşa-
mı, sabahına kavuşuyordu. Hâlbuki hakikat hiç de öyle 
değildi… Burcu burcu kokan tabiatın latif havasını kap-
layan barut dumanları dağıldığında, tarihin yeni bir sah-
nesi ortaya çıkacaktı.

Müstakil Tümen’in bulunduğu Seyitgazi’den Akin’e 
kadar olan cephe hattında da Türk taarruz emri, aynı gün 
sabah saat 04.30’da verildi. Seyitgazi etrafında bulunan 
yüksek tepelerden Türk topları önce hazırlık atışı yapmaya 
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başladı. Yunanlılar hemen sığınaklarından çıkarak mev-
zilerine koştular. Seyitgazi bölgesine yerleştirilmiş Yunan 
topları da karşı ateşe başladı. Gün ağarınca, sabahın erken 
saatlerinde Türkler piyade taarruzuna geçtiler. Özellikle 
Seyitgazi’nin Kurfallı mevkiinde piyade taarruzu yoğunla-
şarak devam ediyordu. Türk topçularının ateşi akşam saat-
lerine kadar sürdü. Bu bölgede Türkler, altı adet ağır obüs 
ve on adet sahra topuyla Yunanlıları ateş altına almışlardı. 
Yunanlılar, zaptedilemeyen ve inatla devam eden bu saldı-
rılar karşısında manevi yönden ezilmeye başladılar. Çünkü 
bu taarruzlar, daha öncekilere hiç benzemiyordu. Bütün 
erler ve subaylar Türk Ordusu’nda büyük bir değişim ol-
duğuna hükmediyorlardı. İsteksiz ve kaçak dövüşen Türk-
ler yoktu artık. Büyük bir cesaret ve kahramanlıkla ileriye 
atılan “Yeni Türkler” saldırıyordu. Belli ki orduya yeni bir 
ruh aşılanmış, iyi bir disiplin tesis edilmiş ve ehil komu-
tanlara görev verilmişti. Bu kadar kısa süre zarfında böyle-
sine bir değişiklik, inanılacak bir şey değildi. 

Her taraftan yağan telgraflar, Türklerin bütün cephe-
lerde genel bir taarruza kalkıştığını gösteriyordu. Özellik-
le Güney Grubu, yani Afyon bölgesi, müthiş bir baskı al-
tındaydı. O zamana kadar görülmeyen şiddette bir saldırı 
gelişiyordu. Anadolu’nun dağları, derin vadileri ve ovala-
rı, muazzam top sesleri ile inliyordu. Küçük Asya’nın gü-
zel havası, barut kokularından solunamaz hâle gelmişti. 
Artık büyük ölüm kalım mücadelesi başlamıştı. 

Bu müthiş saldırıyı bir İngiliz ajanı şöyle rapor edi-
yordu: 

“Bugüne dek Mustafa Kemal’in stratejik planı hiçbir 
aksaklık çıkmadan başarılı olmuştur. 26 Ağustos’taki 
saldırı büyük bir gizlilik içinde hazırlanmıştı ve iki gün 
öncesine dek bunu ancak üç kişi biliyordu. Afyon’daki 
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Yunan Ordusu, 1.5 kilometrelik bir savaş kesiminde yüz 
elli topun üstün ateşi karşısında şaşalamıştı…”5

Seyitgazi civarında ise, özellikle Beykışla (Çeçengiç) 
ile Cevizli arasındaki 5 kilometrelik cephe hattı, Türklerin 
yoğun baskısı altındaydı. 

Birkaç kilometre ötedeki Bardakçı’da Türklerin karar-
gâhı bulunuyordu. Yunan kuvvetleri, cephelerini şimdi-
lik muhafaza ediyorlarsa da, inatçı saldırılar karşısında 
her saat çoğalan bir şekilde ümitleri azalıyordu. Bu neydi 
böyle, neler oluyordu?

Bu cephede, Müstakil Tümen’in karşısında Türklerin 
Üçüncü Kolordusu’na bağlı 41. Tümen unsurları vardı. 
Sabahın erken saatlerinde Bardakçı Deresi batı sırtları-
na geçilirken, Yunan mitralyözleri her tarafı tarıyordu. 
12. Alay, İkinci Taburu ile Mezartepe’ye doğru ilerli-
yordu. Akşamüzeri olduğunda 16. Alay’ın İkinci Taburu 

5 Kurtuluş Savaşı Günlerinde İngiliz İstihbarat Servisi’nin Türki-
ye’deki Eylemleri, Salâhi Sonyel, TTK, sayfa 280.

Şekil 2: Yunan tümeninin savunma pozisyonu.
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Çakmaktepe’yi ele geçirmişti. Türk piyadeleri, bu kesimde 
Yunanlılara 800 metre kadar sokulmuşlardı. Fakat yağ-
mur gibi yağan top mermileri daha fazla yanaşmalarına 
imkân vermiyordu. 

Müstakil Tümen’in siperleri önünde tel maniaları var-
dı. Ayrıca lağım tarlaları da bulunuyordu. Hassas yak-
laşma noktalarına mayınlar döşemişlerdi. Türk topçuları 
Uryanbaba, Avdan, Solucak, Alaçam ve Bulduk tepeleri 
civarındaki Müstakil Tümen mevzilerini baskı altına al-
maya başladılar. Bazı askerler, Solucak Deresi’nin ku-
zeyindeki Yunan mevzilerine baskın yaptılar. 16. Alay’ın 
bazı birlikleri tel örgülere kadar sokuldular ve hatta bir 
kısmını tahrip ettiler. Fakat, yanlardan gelen etkili ateşler-
den dolayı hücum başarılamadı. 41. Tümen Komutanı, üç 
günden beri geceli gündüzlü muharebe eden birliklerinin 
hayli yıpranmasından dolayı taarruzu devam ettirmedi. 
Elindeki kuvvetlerle Yunanlıları yenemeyeceği kanısına 
vardığı için, Kolordu’dan topçu takviyesi istedi. 

 Cephe hattı boyunca Yunan kuvvetleri mevzilerini 
inatla savunuyorlar, Türkler de hiç yılmadan saldırıya 
devam ediyorlardı. Daha düne kadar “taarruz” kelimesine 
yabancı olan bu ordu, yeni bir kuvvetle canlanmış, atale-
tini terk etmiş, müjdelenmiş zafere doğru yeni bir ruhla 
koşuyordu. Fakat şu da bir hakikat idi; bu cephedeki Türk 
taarruzu, Yunan kuvvetlerini yok etmeye dönük olmadığı 
gibi, esasen bu güce sahip de değildi. Onların amacı, kar-
şılarındaki Yunan kuvvetlerini yerlerinde sabit tutarak, 
Afyon cephesine yardıma gitmelerini engellemekti. Böy-
lece, geniş cephelere dağılmış olarak duran Yunan kuv-
vetleri tek bir noktada yoğunlaşamadan Türkler cepheyi 
yaracak ve Yunan kuvvetleri esir veya imha edilecekti. 
Türk Genelkurmayı bu planı çok büyük bir ustalıkla uy-
gulamaya koymuştu.
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Müstakil Tümen’in kaçışını New York Times Gazetesi, 28 Ey-
lül 1922 tarihli nüshasında “Yunan Tümeni’nin İnanılmaz Kaçı-
şı” başlığı ile okurlarına duyurmuştur:

Published: September 28, 1922
Copyright © The New York Times

BİR YUNAN TÜMENİNİN İNANILMAZ KAÇIŞI

-İzmir ilerleyişinin bitişi, 8.000 asker ana limana ulaştı-

İstanbul, Eylül 27, (Associated Press) 8.000 kişiden müteşek-
kil bağımsız bir Yunan tümeni, İzmir bölgesinde Türk ordusundan 
inanılmaz bir şekilde kaçtıktan sonra Tekirdağ’da karaya ayak 
bastı.

Tümen, Eskişehir bozgununda Yunan birliklerinin ana kuv-
vetinden ayrıldı. Askerler, Anadolu’nun kasvetli dağlarına doğru 
açlık koşullarında başıboş dolaştıktan sonra, Türk ordusu İzmir’e 
girmeden önce Ege Denizi’ne ulaşmayı başardılar. Daha sonra 
kuzeye sürülerek iki Yunan nakliye gemisi tarafından alındıkları 
Dikili’ye ulaştılar.

Bu birliklerin Tekirdağ’a varışı 3. Kolordu’yu bir kez daha tam 
güce kavuşturdu.
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