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Her yıl 26-30 Ağustos tarihleri arasında kutlanan Zafer Haftası 
etkinlikleri kapsamında, 2005 yılından beri Afyonkarahisar şehrinde düzenli 
olarak bir faaliyet gerçekleştirilmektedir. Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Rektörlüğü öncülüğünde başlatılan ve “Zafer Yürüyüşü” adı verilen bu 
etkinlik, 25 Ağustos’u 26 Ağustos’a bağlayan gece yarısı saat 00.00’da 
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde başlamakta ve Kocatepe’de sabah 
saatlerinde düzenlenen törenle sona ermektedir. Bu yazıda son zamanlarda 
canlılık kazanan bu etkinlik kapsamında Afyonkarahisar şehrine gelen 
öğrenci ve vatandaşların, tarih bilinci kazanmaları yanında kente yaptıkları 
veya yapacakları katkılar hakkında kısa bir değerlendirme yapılacak, ayrıca 
okurlara resimlerle Zafer Yürüyüşü yaşatılmaya çalışılacaktır.

Malum olduğu üzere tarih; layıkıyla okunduğu, dinlendiği ve 
değerlendirildiğinde, toplumlar için her zaman yol gösterici, şaşırmayan ve 
şaşırtmayan bir rehber olmuştur. Bu gözle bakıldığında ulusumuzun 
bağımsızlık mücadelesinde son derece önemli bir aşama olan Büyük 
Taarruz’un cereyan ettiği coğrafyanın yerinde incelenmesi, Zafer Müzesi, 
Kocatepe anıtı ve Utku anıtı gibi mekanların ve eserlerin görülmesi, Büyük 
Taarruz Şehitliği yanında savaşın gidişatına etki eden Yüzbaşı Agah Efendi 
ve Albay Reşat Çiğiltepe gibi şahsiyetlerin şehitliklerinin gezilmesi, 
Atatürk’ün liderlik ve komutanlık vasıflarının anlaşılması açısından son 
derece önem kazanmaktadır. Ayrıca bu etkinlik; katılan gruplar için, 
bağımsızlığımızın ne zor şartlarda kazanıldığının anlaşılmasını, Atatürk ilke 
ve inkılaplarının öneminin kavranmasını, böylece milli bir tarih bilincinin 
oluşturulmasını sağlamaktadır.

Ancak kanaatimizce söz konusu etkiliğin, bir başka yönünün daha 
ön plana çıkarılması gerekmektedir. O da bu organizasyonun, bölgenin 
turizm potansiyeline yapacağı katkılardır. Son zamanlarda dünyada ve 
ülkemizde savaş turizmine olan ilginin artması da göz önüne alınırsa, 
                                                          
 Bu bölümün hazırlanmasındaki katkılarından dolayı Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın-
Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Arş. Grv. Sena COŞKUN’a çok teşekkür ederim.
** Yrd. Doç. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe-Büyük Taarruz Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürü ve Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, 
Afyonkarahisar/Türkiye, (el-mek: gsahin@aku.edu.tr).



                                                                        

G. Şahin / Son Yıllarda Canlılık Kazanan Kocatepe Zafer Yürüyüşü 259

Kocatepe Zafer Yürüyüşünün, Büyük Taarruz savaş alanlarının yanında 
Afyonkarahisar şehrinin doğal ve tarihi mekanlarının da yerli ve yabancı 
turizme açılmasında önemli katkılar sağlayacağı muhakkaktır. Kocatepe ve 
Büyük Taarruz savaş alanlarının turizm açısından önem kazanması, 
Afyonkarahisar şehri için bir fırsat olarak değerlendirilebilir ve de 
değerlendirilmelidir. Peki 25 Ağustos 2005 tarihinde başlatılan Zafer 
Yürüyüşü etkinliğinin özü nedir?

Yukarıda ifade ettiğimiz üzere Kocatepe Zafer Yürüyüşü etkinliği, 
ilk olarak 2005 yılında Büyük Taarruz’un 83. yıldönümünde başlatılmıştır. 
Yürüyüş, 2005 ve 2006 yıllarında, 25 Ağustos 1922 tarihinde Türk askerinin 
Şuhut’tan Kocatepe’ye ulaşmak için takip ettikleri 14 km’lik mesafede 
gerçekleştirilmiştir. Şuhut’taki Atatürk Kültür ve Sanat Evi ziyaret edildikten 
sonra Zafer Yolu’nun başlangıcı olan Çakırözü köyünde yürüyüşe 
başlanmıştır. Topluluk yaklaşık 4,5-5 saatlik bir yürüyüşten sonra 
Kocatepe’ye ulaşmaktadır. 2007 yılındaki etkinlikte ise yürüyüş, yolun orta 
kısmında yer alan Gazi Çeşmesi’nden başlamış ve Zafer Yolu’nun son 7 
km’si yürünmüştür. Bu yürüyüş ile 1922 yılının 25 Ağustosunda harekete 
geçen Türk askerinin ve Türk milletinin bağımsızlık uğruna çektikleri sıkıntı 
ve gösterdikleri çabayı hatırlama ve askerlerin içinde bulunduğu ruh halini 
anlamak hedeflenmektedir.

Zafer Yürüyüşünün ilk yıl etkinliklerine 33 üniversiteden 2’şer 
öğrenci ile öğretim üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve 
vatandaşlardan oluşan yaklaşık 5.000 kişilik bir topluluğunun katıldığı 
anlaşılmaktadır (Ş. Aydın, 2007). Aynı etkinlik Başkomutanlık Meydan 
Muharebesi’nin 84. ve 85. yıldönümlerinde de tekrarlanmıştır. İkinci yıl 
gerekleştirilen etkinliklere 50 üniversiteden yaklaşık 250 öğrenci ile sivil 
toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katılmıştır (bkz. Basın Bültenleri 
ve Kocatepe'ye ATA’nın Yolunda Yürüdüler). Büyük Taarruzun 85. yıl 
dönümünde düzenlenen yürüyüşe ise 45 üniversiteden yaklaşık 400 öğrenci 
ve öğretim elemanı katılırken, yine sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile 
Afyonkarahisar ve Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen vatandaşların da 
yoğun ilgi gösterdiği anlaşılmaktadır (bkz. Büyük Taarruz’un 85. Yılında 
Atatürk’ün İzinde).

Elimizde kesin rakamlar olmamakla birlikte 2006 ve 2007 yıllarında 
da gerçekleştirilen bu yürüyüş sırasında, etkinliğe yaklaşık 5.000-5.500 
kişilik bir vatandaş topluluğunun katıldığı ifade edilmektedir. Bu rakamlara 
bakarak, Zafer Yürüyüşünün, şehrin turizm potansiyeline önemli bir katkı 
sağladığı söylenebilir. Yürüyüş etkinliği her yıl, katılım ve heyecanı artarak 
devam etmektedir. Ancak Afyonkarahisar’daki bu etkinliği, sadece 26-30 
Ağustos tarihleri arasında kutlanan Zafer Haftasına ait bir hareketlilik olarak 
değerlendirmek yerine yılın farklı dönemlerinde de canlı tutmak son derece 
önemlidir. Meseleye bu açıdan bakıldığında hem Afyonkarahisar ili 
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yöneticilerinin hem sivil toplum örgütlerinin hem de bölge halkının, Afyon 
Kocatepe Üniversitesi tarafından başlatılan bu önemli adımın, şimdiye kadar 
olduğu gibi şimdiden sonra da samimi ve yürekli takipçileri olmaları son 
derece önem kazanmaktadır.
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