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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
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“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 muhareb-
eye devam eder. Sakarya ovası,  Polatlı ve Haymana’da ölüm kalım mü-
cadelesi verirken düşmanın başkent Ankara’ya ulaşma ihtimaline karşı 
önlemler 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 
sahne olmakta. Karatepe bir gecede yedi kez el değiştirir. Mehmetçik 
Mangal Dağı ve Haymana bölgesinde ölüm kalım mücadelesi verme-
kte. 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 nasiha-
tine 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, Sa-
karya 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 
toplu 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 olu-
nuyor.
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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. 



18

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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DUR YOLCU!
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.
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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 müca-
delemizin 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 
MUHAREBESİNİN 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 alarak katılmıştır. Dört yıl süren bu savaş sonunda mağlup devletler sa-
fında Mondros Mütarekesini imzalamak zorunda kalmıştır. Mondros Mütare-
kesi neticesinde Osmanlı İmparatorluğu’nun imzalamak zorunda kaldığı Sevr 
Anlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu’nun geniş coğrafyasının İtilaf Devletleri 
tarafından paylaşılması ile neticelenmiştir. Bu anlaşma ile Türk toplumuna 
Anadolu ortasında Kızılırmak Havzası içerisinden başka bir yaşama alanı bı-
rakılmamıştır. Daha sonrasında Anadolu coğrafyası içerisinde önce çete sa-
vaşları olarak daha sonrasında ise Kuva-yi Milliye olarak adlandırılan düzenli 
ordu dahilinde işgalci kuvvetlere karşı direniş hareketi başlatılmıştır.  

Bu anlamda Milli Mücadele, Birinci Dünya Savaşının bir devamı ve bu 
savaşı sonuçlandıran muharebeler dizisi olarak görülmektedir.  Bu muhare-
beler dizisinden biri olan Sakarya Meydan Muharebesi Milli Mücadele’nin ka-
derini değiştirmiş ve bütün dünyaya yeni bir Türk devletinin kurulduğunu kabul 
ettirmiştir.

Sakarya Meydan Muharebesini önemli kılan diğer bir husus da yıllardır 
topraklarını 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 gü-
nü sona eren tarihte bilinen en uzun Meydan Muharebesi olan Sakarya Mey-
dan 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.
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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 değerlerinin muharebe tarihindeki yeri 
özetlenmeye çalışılarak alanın tanıtılması amaçlanmıştır.

Sakarya Meydan Savaşı’nın yapıldığı ve binlerce 
şehit verdiğimiz, şehit kanıyla sulanan toprak-
larda açan gelincikler aslında çok şey anlatıyor
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MANGAL DAĞI ÇEVRESİ
Sakarya Meydan Muharebesi’nin geçtiği cephelerden birisi olan 

Mangal Dağı Haymana ilçesi sınırları dahilindedir. Sakarya Nehrini güney-
den geçen Yunanlar, Haymana’nın doğusunda kuşatma yapmak amacı ile 
Sivrihisar’dan itibaren güneye çark etmeye başlamıştır. Bu hareket, Yunan 
Ordularını hedefinden 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 doğrul-
tusunda ilerlemeye başlamıştır.

23 Ağustos günü Milli Mücadele tarihine Mangal Dağı muharebeleri 
olarak geçmiştir. Mangal Dağı, Sakarya dirseğinin 40 km. kadar doğusun-
da 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 
olmasına rağmen, birçok yerde boy çukuru bile kazılamamış; ancak dağın 
güneye bakan yamaçlarında grup grup siperler kazılabilmiş, kuzeye ba-
kan yamaçlarında ise ihtiyatlar için çok basit ve az sayıda sığınak ve siper-
ler yapılabilmiştir. 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 nci Grup 5 inci 
Piyade Tümeni görevlendirilmiştir. 5’inci Tümen birlikleri, üç alayla birinci 
hatta olmak üzere savunma için tertiplenmiştir. Tümenin topçuları (dört 
toplu şnayder, iki toplu kudretli dağ bataryaları) Mangal Dağı kuzey ya-
maçlarında mevzilendirilmiştir.

1’inci Yunan Tümeni Türk 5’inci Tümen sol kanat ve merkez cephe-
sine taarruza başladığı 23 Ağustos tarihinde, Türk siperlerine karşı esen 
şiddetli yağmur ve fırtına sebebiyle Türk kuvvetlerinin yaşadığı zorluğu 
değerlendirerek, kolaylıkla 5’inci Tümenin mevzisine 1 km kadar yaklaş-
mıştır. Daha sonrasında Türk kuvvetlerinin etkili savunma ateşleri karşı-
sında 1’inci Yunan Tümeni durmuştur. Akşam saatlerinde (saat 17.00 ci-
varı) 5’inci Tümen birlikleri, karşıdan gelen yağmurun ve şiddetli esmekte 
devam eden fırtınanın etkisiyle görüş ve atış imkânlarını tamamıyla kay-
betmiştir. Dalga dalga yamaçları ve tepeyi sıyırarak kuzeydoğuya kayan 
sis ve bulutlar gerisinde 1’nci Yunan Tümeni, Mangal dağı mevziinin batı 
kanadı ile beraber doğu kanadına da taarruza başlamıştır. Hava şartların-
dan da faydalanan Yunan tümeni, ısrarlı taarruzlarına saat 21:30’a kadar 
devam etmiştir.

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

2’nci Grup Komutanı, 5’inci Tümeni bir alayla daha takviye imkânı 
bulamadığından, ertesi gün 24 Ağustos tarihinde düşmanın daha büyük 
kuvvetlerle Mangal Dağı’nı kuşatarak yapacağı taarruzlar karşısında daha 
da ağır durumlarla karşılaşabileceğini, hatta mevzideki toplarını da düş-
mana 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 neti-
cesinde 900 civarında Türk Askeri Şehit düşmüştür. 
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TÜRBETEPE ve GEDİKLİ MUHAREBELERİ
Sakarya Meydan Muharebesi’nde savaşın sürdüğü bir diğer cephe 

ise Türbe Tepe ve Gedikli Bölgesi’dir (Fotoğraf 3 ve Fotoğraf 4). Man-
gal Dağı’nın Yunanların 
eline geçmesinden önce, 
Türbetepe’yi savunan 
9’uncu Tümen burayı 
kısmen tahkim etmiştir. 
Mangal Dağı düşünce, 
2’nci Grup burayı 9’uncu 
Tümen’in 27’nci Alayı ile 
Hücum Tabur’una bırak-
mış; bu birlikler de bölge-
nin savunması ile görevli 
olan 7’nci Tümen emrine 
verilmişlerdir.  

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

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

3‘üncü Kafkas Tümeni, 2’nci Grup Komutanlığı’nın emriyle 1’inci Yu-
nan Tümeni’nin yarma harekâtını önlemek üzere, bulunduğu hatta savun-
maya geçmiştir.

 1’inci Yunan Tümeni, özellikle 3’üncü Kafkas Tümeni 7’nci Alayı’nın 
süngü hücumları karşısında büyük ölçüde kayba uğramıştır. 3’üncü Kaf-
kas Tümeni 7’nci Alayı bölüklerinde de er mevcudu 90’dan 40’a düşmüş-
tür. Alayın yalnız 3’üncü Tabur’undan 6 subay şehit olmuş ve birçok yaralı 
verilmiştir. Alayın 3’üncü 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.



34

Cephe Komutanlığı saat 14.00:
1. Saat 13:00‘ te verilen hareket emrinden önce 1’nci Grup’un Man-

gal Dağı doğusu-Yağcıkebir istikametinde harekete başlamış olduğu anla-
şılmıştır. 3’üncü Grub’un sol kanadında 7’nci Tümen’in karşı taarruzu mu-
vaffakıyetle başlayarak, düşman kısmen geriye atılmıştır.

2.1’inci Grup, başlamış olduğu istikametlerde taarruza devam edecek-
tir. İhtiyatında bulunan 23’üncü Tümen’in kullanılmasında, Türbetepe’den 
yarmaya teşebbüs eden düşman harekatını göz önünde tutmalıdır.

3. 2’nci Grup, 3’üncü Grup ile beraber Türbetepe istikametinde taar-
ruzlara devam edecektir. 

Tüm bu emirler neticesinde, Karapınar’a gelmiş bulunan 57’nci ve 
7’nci Tümenler, Karapınar kuzeyi çevresinde mevzilenen 17 sahra topu-
nun desteğinde kuzeyden ve 3’üncü Kafkas Tümeni de Gedikli civarın-
dan taarruza başlamışlardır. Karapınar-Alacık-İncirli hattı güneyine ka-
dar ilerlemiş olan 2’nci ve 1’inci Yunan Tümenleri, Türk hücumları karşı-
sında saat 16.00’dan itibaren Türbetepe’ye doğru gerilemeye başlamıştır. 
Devam ettirilen taarruzlarla Türbetepe’de tutunamayan Yunan kuvvetleri, 
Türbetepe-Bahçecik hattı güneyine perişan bir halde çekilmiştir. 57’nci ve 
7’nci Tümenler saat 18.30’da Türbetepe’yi tamamen ele geçirmişler fakat 
12’nci Tümen ile 13’ncü Tümen’den birer müfreze ile takviye edilen 1’in-
ci Yunan Tümeni, tekrar Türbetepe istikametinde bu taarruza katılmıştır. 
Türbetepe’yi savunan birliklerin sert mukavemetleri, yer yer karşı hücum-
ları ve 3’üncü Kafkas Tümeni’nin de 5’inci Tümen’den 15’inci Alay ile bir-
likte işbirliği halinde Temürözü deresi boyunca taarruza katılmasıyla düş-
manın taarruzu kırılmıştır. Bu muharebeler sonucunda Yunanlar Kokar-
yayla güneyi-Bahçecik hattı güneyine kadar çekilmiştir.

Gece,Türbetepe mevzileri 57’inci Tümen’e devredilmiştir. 7’nci Tü-
men, grup ihtiyatı olarak Kavak köyü-Evliyafakı bölgesine; 9’uncu 
Tümen’in 27’nci Alayı ve Hücum Taburu, Karapınar’a grup ihtiyatına alın-
mışlar; Grup Karargâhı da Karapınar’a taşınmıştır.

3’ncü Kafkas Tümeni, 2’nci Grup Komutanlığı emriyle, ertesi gün ta-
arruz etmek üzere, iki topla takviyeli 8’inci Alayını Temürözü Deresinde 
tutan 15’inci Alay ile irtibatlı olarak İncirli-Tepeköy güneyi hattında bırak-
mış ve Gedikli Köyünde toplanmıştır. 3’üncü Kafkas Tümeni’nin, Türbete-
pe ’nin Yunanlardan geri alınması için katıldığı bu kanlı ve çetin olduğu ka-
dar da başarılı muharebelere Gedikli Muharebeleri 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 
kayıtlarda beş defa el değiştirildiği görülen Karatepe’deki muharebeler 
şöyle gelişmiştir.

30 Ağustos sabah erken saatlerde başlayan Yunan taarruzları sonu-
cunda 17’nci Tümenimizin sol kanadını oluşturan birlikler Karatepe sırtla-
rına çekilmeye başlamıştır.  

31 Ağustos’ta 7’nci Yunan Tümeni topçusunun desteğinde, bir alayla 
1’inci 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 taarru-
za 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 Kara-
tepe’deki alayını takviye eden 7’nci Yunan Tümeni taarruzlarına devam 
etmiştir. Aynı şekilde 2- 5 Eylül günleri bölgede mevzii taarruz ve karşı ta-
arruzlarla muharebeler devam etmiş; 7-8 Eylül günleri karşılıklı baskınlar, 
taarruz ve karşı taarruzlarla geçmiştir.

9 Eylül’de genel karşı taarruza hazırlık maksadıyla; gece keşif mak-
satlı Çekirdeksiz, Üçpınar ve Eskipolatlı istikametlerinde yapılan baskın-
lardan sonuç 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’nci 
Tümenleri ile koordineli olarak 17’nci Tümen, Kartaltepe - Karatepe - Es-
kipolatlı hattındaki Yunan birliklerine taarruz etmekteydi. 63’üncü Alay’ın 
taarruzları Karatepe’nin 1 km. doğusuna kadar ilerledi. Öğleden sonra tak-
viye 57’nci Tümen’inde katılması ile taarruz hızlandı.
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11 Eylül 1921 sabah erken saatlere kadar süren taarruzlar bütün gün 
devam etmiştir. 57’nci Tümen birlikleri saat 02.00’de Karatepe’yi işgal et-
miş, düşman Tırnaksız Köyü’nün kuzeydoğusuna çekilmek zorunda kal-
mıştır. 03.00’de düşman birliklerini takviye ederek yeniden Kara Tepe’ye 
taarruza başlamış; saat 03.30’da tepe tekrar düşmanın eline geçmiştir. 

57’nci Tümenin 17’nci Tümenle koordineli olarak saat 15.00’de baş-
lattığı taarruzları yer yer süngü muharebeleriyle boğaz boğaza bir muha-
rebe şeklinde yaklaşık bir buçuk saat kadar devam etmiştir. Bu muhare-
beler sonucu düşman tekrar eski mevzilerine çekilmiş; bir başka ifade ile 
Karatepe tekrar bizim kontrolümüze geçmiştir.

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

13 Eylül günü 1’inci ve 23’üncü Tümenlerin sabah erken saatlerde 
başlayan süngü hücumları sonucu bir daha verilmemek üzere Karatepe 
ele geçirilmiştir. Cephenin her yerinde ağır yenilgi alan Yunan 7’nci Tüme-
ni 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 bulu-
nan geçit ve köprüleri kontrol eden stratejik bir konumdadır Bu stratejik öne-
mi sebebi ile düşmanın en son terk ettiği bölgelerden biridir. Bugün Tepenin 
karayoluna yakın uzanımındaki tepede Mehmetçik Anıtı ile inşaatı durmuş 
Panoramik Müze bulunmaktadır. Bu bölgedeki muharebeler kısaca şu şe-
kilde gelişmiştir. 

Sakarya Nehrini Beylikköprü bölgesinden geçen Yunan 7 nci Tümeni 
28 Ağustos’ta itibaren 5 gün aralıksız taarruzlarıyla zayiata uğrayan 17 nci 
Piyade Tümenimizin, mevcudunun azalmasına rağmen mev-
zilerini elde tutmaya devam etmiştir. 

Yunanlılar Kartaltepe hemen batısı, Beştepeler doğusu, 
Tırnaksız batısı, Velidede Tepeleri hattında tutunmuş 
ve yerleşmiştir. 48 nci ve 49 ncu Alaylarla 4 ncü 
Gruptan getirilen 62 nci Alay, Tümen karargâhının 
geldiği Ada Tepe civarına alınmışlardır. 
Bu muharebelerde 48 nci Alay komu-
tanı da şehit olmuş, 63 
ncü Alay komutanı 
ise ağır yaralanmıştır. 
Taarruzlarına devam 
eden Yunan kuvvetleri, 
Beştepeler ile güneyindeki sırtlardaki 
bir kısım araziyi ele geçirmiştir.

29 - 30 Ağustos tarihleri karşılıklı taar-
ruzlarla geçmiştir. 31 Ağustos’ta 7 nci Yunan 
Tümeni topçusunun desteğinde, bir alayla 1 
nci Tümeni tali taarruzla yerinde tespit eder-
ken, bir alayla demiryolu boyunca Kartalte-
pe kuzeyine, bir alayla Beştepeler - Karate-
pe kuzeyi istikametine ve bir alayla da Tır-
naksız - Karatepe istikametine taarruza 
başlamıştır. 



38

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’nci Tümen, saat 18.00’e doğru Polatlı istasyo-
nu 500 m güney batısı - Karatepe doğusundaki sırtlar - Menteşe ağılla-
rı 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, Kar-
taltepe 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 nci 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 nci Tümen Kartaltepedeki düşmanın inatçı savunması ve 
karşı taarruzları neticesinde 57 nci Tümenin de hareketlerine uyarak saat 
13.00’de Üçpınar-Polatlı genel hattına çekilmek zorunda kalmıştır. Saat 
15:00’de 17 nci Tümen, Karatepe’ye taarruz eden 57 nci Tümen ile koor-
dineli olarak yeniden Kartaltepe’ye taarruza başlamış; taarruzlar karşısın-
da Yunan birlikleri eski mevzilerine çekilmek zorunda kalmıştır. Yunanlılar 
kaybedilen Duatepe’den sonra hakim olan Kartaltepe’yi bırakmak istemi-
yorlardı. Çünkü bu muharebeler yaşanırken aynı zamanda da Sakarya 
Nehri’nin batısına çekilen birliklerini korumak istiyorlardı.

12 Eylül 1921 günü Yunan 7 ve 3 ncü Tümenlerinin çekilmeye devam 
etmeleri üzerine Mürettep Kolordu Komutanlığı, 1 nci Tümeni Kartaltepe’ye, 
17 ve 23 ncü Tümenleri Karatepe-Eskipolatlı hattına taarruzla görevlen-
dirildi. Kartaltepe’ye taarruz eden 1 nci Tümen, tepeyi savunan 16 ncı 
Yunan Piyade Alayı’nı çok çetin muharebeler sonucu muharebeyi keserek 
Tepeler istikametinde geri çekilmek zorunda bırakmıştır. Özellikle Tümenin 
5 ve 3 ncü Alaylarının 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 ta-

arruza başlayan Yunan Kuvvetlerinden 3 ncü Yunan Kolordusunun 3 ncü 
tümeni, Kocahacılı, Etrek, Etrek Doğusu, Yıldıztepe istikametinde Tarlaba-
yırı Müfrezesinin güney kanadına ve Yıldız Deresi boyunca 61 nci Tümen 
sağ kanadına taarruza başlamıştır (Fotoğraf 8).

Devam eden taarruzlar karşısında Tarlabayırı Müfrezesi, 57 nci Tü-
men Hücum taburu ile birlikte asıl mevziine intikal etti. 3 ncü Yunan Tüme-
ni Yenice Dağ - Yıldız Güneyi hattında durdurulmuştur.

Cephe komutanlığı, Yunanlıların 7 nci tümenleri ile koordineli olarak 
bir tümenle Yıldıztepe-Sabanca istikametine ilerlemesi üzerine bölgeyi sa-
vunmaktan sorumlu 4 ncü Grup Komutanlığına şu emri verdi:

“Grup sağ kanadını kırmaya mecbur olursa, Toydemiri elde bulun-
durmak suretiyle sağ kanadını geri çekecek ve eğer Beylikköprü istikame-
tinden ilerleyen düşman durdurulamazsa Grup bu düşmana bütün kuvve-
tiyle taarruz edecek ve 3 ncü Grubun yerinden oynatılmasına müsaade 
edilmeyecektir…” Saat 17:30 dan itibaren düşman kuvvetleri Kabak Köyü 
civarından Yıldız istikametine ilerlemiş ve diğer bir kuvveti (Tümen) Ilıca-
İnler Katrancı hattına taarruzlarına devam etmiştir.

24 Ağustos 1921 itibariyle Ilıca Deresini geçerek Sarıçaltepe Kuzeyi-
Yıldıztepe Güneyi hattına varan 3 ncü Yunan Tümeni, 25 Ağustos 1921 
sabah erken saatlerde siklet merkezi ile Tarlabayırı Müfrezesine taarruza 
başlamıştır. Önem kazanan bölge Yenimehmetli’de bulunan 61 nci Tü-
menin 159 ncu Piyade Alay Komutanı sorumluluğuna verildi. Bu alayın 
bir taburu ile Tarlabayırı Müfrezesi takviye edildi. 3 ncü 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 nci Tümen bölgesine 
kayarken siklet merkezi ile Hacımuslu Harabeleri istikametinden 5 nci 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 ilerle-
yen bir Yunan alayı öğle saatlerinde Müfrezenin güney kanadı ile muhare-
beye tutuştuysa da başarılı olamamıştır.

28 Ağustos 1921 günü düşmanın 06:45 de 61 nci Tümen ve 5 nci 
Kafkas Tümeni bölgelerine taarruzları başlamıştır. Yunan birlikleri her iki 
tümen bölgesinde de öğleye kadar ancak 1 km. kadar ilerleme kayde-
debilmişlerdir. Gece boyunca devam eden Yunan taarruzları, 29 Ağustos 
1921 saat 05:00 dan itibaren Hacımuslu Harabeleri-Kızıltepe  bölgesinde 
mevzilenen topçularının 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. Taarruzlar özellikle 5 nci Kafkas Tümeni bölgesinde 
gelişme kaydetmiştir. Birliklerini takviye edemeyen 5 nci Kafkas Tümeni 
saat 08:00 den itibaren öğleye kadar Toydemir-1084 Rakımlı Tepe kuze-
yine 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 Toyde-
mir sırtlarına doğru kırmak zorunda kalmıştır.

30 Ağustos 1921 sabah erken saatlerde 3 ncü grubun Soğulca-Diki-
litaş hattına alınmasıyla birlikte 4 ncü grup birlikleri de Karahamzalı Doğu-
su-Karakuyu-Sarıhalil Kuzeyi hattına yerleşmiştir.

02 Eylül 1921 günü düşmanın tüm cephe boyunca başlattığı taarruz-
ları yer yer gelişme gösterse de etkili olamamıştır. Grup topçusu mühim-
matı kalmadığı için geriye çekilmek zorunda kalmıştır. 

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

06 Eylül 1921 den itibaren düşmanın bir kısım birlikleriyle Kavuncu 
Köprüsü 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 baş-
lamıştır. 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 
başlamıştır. 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 Kavun-
cu Köprüsü genel istikametinde ilerlemeye devam etmişlerdir. Düşman bu 
bölgede Kavuncu Köprüsünü kullanarak geri çekilmiştir. Çok sayıda aske-
rimizin 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 dökü-
lünceye kadar kovalandığı, sonu aydınlık bir sürecin başlangıç noktasıdır

30 Ağustos günün ilk ışıklarıyla Kartal Tepe’yi kuşatmak amacıyla 
Üçpınar 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 bo-
yunca Kartaltepe kuzeyine, bir alayla Beştepeler–Karatepe kuzeyi istika-
metinde ve bir alayla da Tırnaksız–Karatepe istikametinde taarruza baş-
lamıştır. Güney kanat ve gerileri tamamıyla açık kalan 1 nci Tümen’in sol 
kanat birlikleri Basrikaletepe güneyine çekilmeye başlamıştır. 1 nci Tümen 
eski mevzilerinde bıraktığı emniyet birlikleri himayesinde saat 19:00’dan 
itibaren Hamamboğazı–Basrikaletepe–Demiryolu hattında tertiplenilmiş-
tir. 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, 
Genelkurmay Başkanı ve Batı Cephesi Komutanı, cephe karargâhının bir 
kısmıyla saat 15.00’den sonra Karapınar’da Mürettep Kolordu Karargâhı 
civarına geldiler.

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

Öğlene kadar cephenin her yanında şiddetli muharebeler yaşanmış; 
öğleden 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 
birliklerimizin süngü hücumlarıyla dağılan düşman birlikleri perişan bir hal-
de geriye kaçmak zorunda kalmışlardır.
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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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TARİHİ MİLLİ PARK SINIRI DIŞINDA KALAN 
ANCAK TARİHİ MİLLİ PARK AÇISINDAN KAYNAK 

DEĞERİ OLUŞTURAN ALANLAR

Tarihi Milli Park sınırları dışında olmakla birlikte Tarihi Milli Park açısından 
önemi bulunan noktasal kaynak değerleri bulunmaktadır. Bu alanların 

sayısı fazla olmakla birlikte başlıcaları şu şekilde sıralanabilir:  
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MALIKÖY İSTASYONU 
Bu istasyon, Sakarya Meydan Muharebesi zamanında kullanılan iki 

istasyondan biridir. İçerisinde tarihi yapılar mevcuttur. TCDD tarafından 
müze olarak kullanılmaktadır. 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 haklı, en kutsal savaşlardan birisi ve Milli Mücadele’nin en önemli saf-
hası olan Sakarya Meydan Muharebesi’nde lojistik ikmal merkezi olarak 
kullanılan, bulunduğu alan itibariyle küçük ama yerine getirdiği hizmetler-
den dolayı tarihimizde büyük ve anlamlı bir yeri olan tarihi Malıköy Tren 
İstasyonu, binlerce askerin geçişine, gece gündüz demeden Mehmetçik-
lerin koşuşturmalarına, at kişnemelerine, trenlerin hüzünlü ama umutlu 
önünden gelip geçmesine, kısacası bir döneme tanıklık etmiştir.

Sakarya Meydan Muharebelerinde ordunun iaşesiz ve cephanesiz 
kalmaması için, birliklerdeki ikmal vasıtalarının azlığı göz önünde tutula-
rak cephe gerilerinde birçok menzil noktası ve dağıtma merkezi açılmıştır. 
Baş menzil noktası olarak Ankara, indirme istasyonu olarak da Polatlı ve 
Malıköy İstasyonları lojistik ve ikmal bakımından çok önemli rol oynuyor-
lardı. 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 gerekir-
di. Türk ordusunun hayati damarını oluşturan demiryolları bu yüzden büyük 
bir görev üstleniyordu. 

Diyebiliriz ki, demiryolunun önemini ve değerini hiç kimse istiklal ordu-
su 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 
ihtiyacı olan yiyecek ve mühimmatın bir kısmı burada depolanmıştı. Ayrıca 
Malıköy Demiryolu İstasyonu dolaylarındaki düzlük alan Sakarya Muhare-
belerinde Türk ordusunun iki keşif ve bir savaş uçağından oluşan hava gü-
cünün üssü olmuştur.

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

Kızılay Derneğinin Birinci Dünya Savaşı sırasında değişik savaş alan-
larında 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 hayvanla-
rının hastalık ve yaralarının tedavisi için, Batı Cephesi hayvan deposuna bağ-
lı 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 kal-
mış bir haldedir. Yapıların tek tek veya alan ölçeğinde tescilinin olup olmadığı 
da bilinmemektedir. Ayrıca istasyon yakınında şehitlikte bulunmaktadır 
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BEYLİKKÖPRÜ İSTASYONU
Savaş sırasında kullanılan diğer istasyondur (Fotoğraf 12). Bu bölge-

de ayrıca aynı adla anılan köprü mevcuttur. Yunan kuvvetlerinin çekildiği 
hatlardan birisidir. Bu hat çekildikten sonra köprü Yunan kuvvetleri tarafın-
dan imha edilmiştir. Bu köprüye ilişkin kalıntılar mevcuttur.

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 
orijinalliğini yitirmiştir. Kütahya – Eskişehir Muharebesi sonunda, Türk Or-
dusu Sakarya Hattı’na çekilirken; Başkomutan Mustafa Kemal’in karargâhı 
ile Batı Cephesi Komutanlığı Karargâhı 1921 yılında Alagöz’deki çiftlik bi-
nalarına yerleşmiştir.                                                                                                   

Alagöz Köyü, o tarihlerde birkaç binadan ibaret küçük bir çiftlik idi. 
Başkomutanlık ve Cephe Komutanlığı karargâhları çiftlik binalarına ken-
dilerine gerekli olacak şekilde yerleşmişlerdir. Şu anda mevcut bina Baş-
komutanlık 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 karşılamadığın-
dan, Alagöz deresinin iki yanında ve yamaçlarda kurulan çadırlar bu küçük 
çiftliğin görünüşünü değiştirmişti. O günlerin dekorunu, çadırlardaki sant-
raller ve durmadan 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 muha-
rebe 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 götürdü. 
Solda toprak yığınlarının altında birkaç evin ışığı yanıyordu. Sağ taraf bir 
çukur. İçinden su geçiyor. Arkasında üç ev daha var. Bu evlerin ardında 
yine ışıkları yanan çadırlar, uzun ve sivri bir direk. Telsiz tesisatı. Köy yol-
ları karanlık, çamur içinde. Küçük bir tahta köprüyü geçerek öbür taraftaki 
eve gittik. Mustafa Kemal Paşa’nın muhafızları 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, Karapı-
nar batısındaki sırtlardan muharebe olaylarını izlerken, Türk bağımsızlık 
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 (Gün-
düz) Batı Cephesi Karagahı’na katılmış ve Batı Cephesi Kurmay Başkan-
lığı görevini yürütmüştür.
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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 kademe-
si ve savaşın seyri ile ilgili özet bilgiler aşağıda sizlerle paylaşıyoruz. 

Tarih 22 Ağustos - 13 Eylül 1921,  Bölge Sakarya Nehri’nin doğusu, 
Ankara POLATLI 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 Ordusu’nun 10 Eylül’de başlattığı, bizzat Mustafa Kemal 

Paşa’nın komuta ettiği, genel karşı taarruzla Yunan kuvvetlerinin savunma 
için tertiplenmesine mani olundu. Aynı gün Türk birlikleri stratejik bir nokta 
olan Çal Dağı’nı geri aldı. 13 Eylül’e kadar süren Türk taarruzu sonucun-
da Yunan ordusu, Eskişehir-Afyon’un hattının doğusuna kadar çekilerek 
bu bölgede 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 çe-
kilirken Türk sivil halkına karşı yaptığı tecavüzler, kundaklamalar ve yağmacılık 
sonucunda 1 milyonun üzerinde sivil Türk evsiz kaldı.

Mayıs 1922’de Yunan Ordusu Başkomutanı General Anastasios Papo-
ulas 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
Sakarya Meydan Muharebesi’nin Üst kademe komutanları
TBMM Başkanı ve Türk Orduları Başkomutanı: Mustafa Kemal Ata-

türk,  Başvekil ve Genelkurmay Başkanı: Birinci Ferik Mustafa Fevzi Çak-
mak,  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 Dalba-
şar,  9. Tümen: 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: Komutanı Albay Kemalettin Sami Gökçen,  5. Kafkas Tümeni: Ko-
mutanı 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 Abdülrezzak sonra Yarbay Saffet

Mürettep (Toplanmış- Gönüllü Askerlerden oluşan) 
Kolordu Komutanı Albay Kazım Fikri Özalp
1. Tümen: Komutanı Yarbay Abdurrahman Nafiz Gürman, 17. Tümen: 

Komutanı Albay Hüseyin Nurettin Özsu, 41. Tümen: Komutanı Yarbay Şe-
rif Yaçağaz, 1. Süvari Tümeni: Komutanı Yarbay Osman Zati Korol, Batı 
Cephesine 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 Çe-
çen.  ( KAYNAK: Çeşitli Ansiklopediler)
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SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ İLE İLGİLİ  
KAYNAK KİTAPLARIN LİSTESİ

“KURTULUŞ SAVAŞIN’DA SAKARYA   MEYDAN  MUHAREBESİ’NİN 
YERİ  “ SAKARYA MEYDAN  MUHAREBESİ TARİHİ MİLLİ  PARKI  BEL-
GESELİ“ nin  taslak senaryo metnin Hazırlanmasında  kaynak olarak Ya-
rarlanılan  kitap ve belgeler:

  Doğa Koruma Milli  Parklar Genel müdürlüğü  tarafından  Sakarya Mey-
dan Muharebeleri Tarihi Milli Parkı ile  ilgili  yapılan araştırmalar , Polatlı Bele-
diyesi tanıtım merkezi  kütüphanesi, İKTAV Belgesel Yayıncılık, Devri Aleme 
belgesel TV programı, Seyyah Yapım  ve Avrasya Gazeteciler Derneği  bilgi 
belge ve arşivleri, Sakarya Meydan Muharebesi Genelkurmay Başkanlığı, 4 
Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ağustos 2009.  
Belgelerle Türk tarihi dergisi 80-83, Menteş Kitabevi, 2003, sayfa 72,  Sa-
bahattin 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 Ata-
türk, Nutuk, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, sayfa 418, Nutuk, Büyük Mil-
let Meclisince bana Müşir rütbesiyle Gazi unvanı verilmesi yan başlıklı bölüm 
Andaç Uğurlu ,Sakarya Savaşanlar Anlatıyor, Örgün Yayınevi 2007, Alptekin 
Müderrisoğlu, Sakarya Meydan Muharebesi Günlüğü, Kastaş Yayınları,2004, 
Alptekin Müderrisoğlu, Yunan’ın Ankara’ya Yaklaştığı Günler, Kastaş Yayın-
ları,2004, Alptekin Müderrisoğlu, Sakarya 2: Ankara Önlerinde Uzun Savaş-
ma, Denizbank Yayınları, Halide Edip Adıvar, Ateşten Gömlek, Can Yayınları, 
2012, Halide Edip Adıvar, Türkün Ateşle İmtihanı, Yenigün yayıncılık, 1998, 
Ceyhun Atıf  Kansu,  Sakarya Meydan Savaşı, Bilgi Yayınevi,1970, İbrahim 
Artuç, Sakarya Meydan Muharebesi: Büyük Dönemeç,  Kastaş, 1985, Genel-
kurmay Harb Dairesi Başkanlığı, Türk İstiklal Harbi II. 1973, Yakup Kadri Ka-
raosmanoğlu, 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, 
Hatıralarım, Tan yayınları, 1961, Kazım Özalp, Milli Mücadele I. 1919-1922, 
1971, Asım Gündüz, Hatıralarım, Kervan Kitapçılık, 1973, Rahmi Apak, Yet-
mişlik Bir Subayın Hatıraları, 1957 ve Haaymana belediyesi kültür yayınları


