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ÖZET

Büyük Taarruz, 26 A¤ustos sabah›, Türk topçusunun sald›r›s›yla bafllay›p 
30 A¤ustos’ta kesin zaferle sonuçlanan savafl›n genel ad›d›r. 30 A¤ustos günü 
cereyan eden muharebeye ise nihai zaferi sa¤lad›¤›ndan dolay› "Baflkomutanl›k 
Savafl›" ad› verilmifltir. Baflta Büyük Taarruz’un ikinci y›ldönümünde 
Dumlup›nar’da yap›lan törenlerde olmak üzere de¤iflik vesilelerle Atatürk 
ve Fevzi Çakmak, Büyük Taarruz’un cereyan flekli hakk›nda bilgi vermifllerdir. 
Savafl s›ras›nda biri Baflkomutan, di¤eri ise Genelkurmay Baflkan› s›fat›n› 
tafl›yan iki komutan›n savafl›n seyri hakk›nda verdikleri bilgiler, yak›n tarihimiz 
aç›s›ndan oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Fevzi Çakmak, Kocatepe, Büyük Taarruz, 
Dumlup›nar

ABSTRACT

Great Attack is the name given to the large-scale attack by the Turkish 
Army against the Greek Army at the final phase of Turkey’s Independence 
War. It started on 26 August 1922 by the battery fire of the Turkish artillery 
and resulted in the absolute victory of the Turkish Army on 30 August 1922. 
The determining fighting on this last date is known as the Supreme Command 
Battle in Turkey’s history. Both Ataturk and Fevzi Çakmak gave information 
and expressed many details regarding plans and conduct of Büyük Taarruz 
on a number of occasions. Since the former was the Supreme Military 
Command and the latter was the Chief of General Staff during this war, the 
information given by them is of great value for the researchers studying on 
the history of Turkey’s national independence.
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G‹R‹fi

Yunanl›lar›n Sakarya yenilgisi ile bozulan morallerinin yerine gelmesini 
ve toparlanmalar›n› engellemek amac›yla 1922 k›fl›ndan önce bir taarruz 
yap›lmas›n›n komuta heyeti taraf›ndan düflünüldü¤ü bilinmektedir. Hatta 
bunun için bir taarruz plan› bile haz›rlanm›flt›r. Gizlili¤i sa¤lamak için bu 
plana "Sad Plan›" ad› verilmifltir. "Sad" bir flifreydi ve Sand›kl›’n›n ilk harfi 
olarak düflünülmüfltü. Plana göre, Eskiflehir-Afyonkarahisar hatt›n›n 
do¤usundaki Yunan ordusu, iki kolordu ile cephede tutulacakt›. On piyade 
ve üç süvari tümeni bulunan Ali ‹hsan Pafla komutas›ndaki Birinci Ordu ile 
Afyonkarahisar-Uflak hatt›na do¤ru taarruz edilecekti. Böylece Yunan 
ordusunun Eskiflehir-Afyonkarahisar demiryolundan yararlanamamas› ve 
‹zmir’e ulaflmas›n›n engellenmesi amaçlan›yordu. (Belen, 1983: 367-368) Bu 
do¤rultuda Genelkurmaydan Bat› Cephesi Komutanl›¤›na 15 Ekim 1921’de 
verilen bir direktif ile haz›rl›klar›n k›sa zamanda tamamlanmas› isteniyordu. 
(Türk ‹stiklal Harbi, 1967: 50-51) Ancak taarruzun k›fltan önce yap›l›p bitirilmesi 
de¤iflik nedenlerle hayata geçirilemedi ve taarruz ertesi y›la kald›. Yaln›z bu 
plan için yap›lan haz›rl›klar, 1922 A¤ustosunda yap›lacak taarruzun esas›n› 
oluflturmas› aç›s›ndan önemlidir. (Özçelik, 1992: 101)

ATATÜRK’ÜN GÖZÜYLE BÜYÜK TAARRUZ 1 

Mustafa Kemal, Büyük Taarruz’a 1922 Haziran›nda karar vermifl ve bu 
karar›n› yaln›zca Genelkurmay Baflkan› Fevzi Pafla, Bat› Cephesi Komutan› 
‹smet Pafla ve Milli Savunma Bakan› Kaz›m Pafla ile paylaflm›flt›. (Atatürk, 
1962: 665) 1922 ortalar›nda Yunanl›lar Afyonkarahisar ve Eskiflehir bölgelerinde 
bulunuyorlard›. Düflman, sa¤ yan›n› Menderes yöresinde bulundurdu¤u 
kuvvetlerle, sol yan›n› ise ‹znik Gölünün kuzey ve güneyindeki güçleriyle 
koruyordu. Yani Marmara’dan Menderes’e uzanan bir düflman cephesi söz 
konusu idi. (Atatürk, 1962: 665) Düflman ordusu 3 kolordu ve ba¤›ms›z 
k›talardan olufluyordu. 3 Kolordu 12 tümen, ba¤›ms›z k›talar da 3 tümen 
ediyordu. (Atatürk, 1962: 666) 4-5 tümenlik Yunan kuvveti Afyonkarahisar’›n 
do¤usunda ve güneyinde yaklafl›k 90-100 km.lik bir hat üzerinde tahkim 
edilmifl bulunuyordu. Ayr›ca düflman›n 3 tümenlik bir kuvveti de Eskiflehir 
ve Seyitgazi’de bulunuyordu. Dö¤er’de de düflman›n 3 tümenlik bir kuvveti 
daha vard›. Düflman ayr›ca Gemlik ve ‹znik Gölü civar›nda 2 tümene yak›n 
bir kuvvete ve Menderes nehri boyunca bir çok müstakil alay ve süvarilere 
sahip bulunuyordu. (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 1997: 268) Bizim ise

  Atatürk, hem Nutuk’ta hem de de¤iflik vesilelerle Büyük Taarruz’dan bahsetmifltir. Biz 
burada sadece Nutuk’u, 4 Ekim 1922 tarihinde Mecliste milletvekillerine hitaben yapt›¤› tarihi 
konuflmay› ve Büyük Taarruz’un ikinci y›ldönümü nedeniyle Dumlup›nar’da verdi¤i söylevi 
esas ald›k.
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Garp Cephesi ad› alt›nda iki ordumuz vard›. Bizim bütün k›talar›m›z 18 
piyade ve 5 süvari tümeni idi. ‹nsan ve silah gücümüz Yunanl›larla neredeyse 
denk idi. Yaln›z silahça onlar, süvari bak›m›ndan biz daha iyi idik. (Atatürk, 
1962: 666)

Sald›r› Plan›m›z ve Harekete Geçifl

Mustafa Kemal Pafla’n›n taarruz plan›, askeri gücümüzün büyük 
ço¤unlu¤unu düflman cephesinin d›fl yan›nda ve etraf›nda toplayarak düflman› 
yok etmek idi. Birinci ordumuz Afyonkarahisar’›n do¤usunda Akarçay ile 
Dumlup›nar aras›nda bulunan düflman mevzilerine sald›rarak düflman› 
kuzeye atacakt›. ‹kinci ordumuz ise Akarçay’›n kuzeyinden Sakarya’ya kadar 
olan cephede düflmana sald›racakt›. Bu ordumuz, düflman›n Eskiflehir’de 
bulunan 3 tümeni, Dö¤er’de bulunan 3 tümeni ve Afyonkarahisar’›n 
do¤usunda bulunan 2 tümeni olmak üzere toplam 8 tümenini durdurmakla 
vazifeliydi. Kocaeli bölgesinde olan güçlerimiz düflman›n güneye inmesine 
engel olacak, Menderes yöresindeki kuvvetlerimiz ise düflman›n ‹zmir’le 
olan ba¤lant›s›n› kesecekti. (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 1997: 269) Yani 
gücümüzün a¤›rl›kl› k›sm›n› düflman›n Afyonkarahisar civar›nda bulunan 
sa¤ yan›n›n güneyinde ve Akarçay ile Dumlup›nar hizas›na kadar olan sahada 
toplayacakt›k. Düflman bu taraftan vurulursa kesin sonuç al›n›rd›. Bu plandan 
Fevzi ve ‹smet Paflalar da haberdard›. Mustafa Kemal Pafla’n›n Fevzi Pafla ile 
27-28 Temmuz gecesi Akflehir’de yapt›¤› görüflmede 15 A¤ustos’a kadar 
haz›rl›klar›n tamamlanmas›na karar verildi. Ordu haz›rl›klar›n› tamamlad›ktan 
sonra ‹smet Pafla, 6 A¤ustos’ta gizli kalmak üzere sald›r›ya haz›rl›k emri 
verdi. Bakanlar Kurulu da taarruz konusunda bilgilendirildi. (Atatürk, 1962: 
672-673) Mustafa Kemal ordu aleyhinde propaganda yapan muhalif 
milletvekillerini de ikna ettikten sonra Ankara’dan ayr›ld›. Mustafa Kemal 
Pafla’n›n Ankara’dan ayr›lmas› gizlice cereyan etti. Hatta gazetelerde Mustafa 
Kemal Ankara’da yokken Çankaya’da çay ziyafeti verece¤i gibi haberlerin 
özellikle yay›nlanmas› sa¤land›. Gizlili¤in bir parças› olarak trenle de¤il de 
otomobille Konya’ya gelen Mustafa Kemal, 20 A¤ustos’ta Akflehir’e gelerek 
komutanlarla görüfltü. 20-21 A¤ustos gecesi Baflkomutan, Birinci ve ‹kinci 
Ordu Komutanlar›, Genelkurmay Baflkan› ve Bat› Cephesi Komutan›n›n 
kat›ld›¤› görüflmede harita üzerinde taarruz plan› görüflüldü. "Taarruz, 
sevkulceyfl ve ayn› zamanda bir tabiye bask›n› halinde icra olunacakt›." 
Haz›rl›klar gizli yap›lmal›yd›. Bu yüzden ordu geceleri ilerleyecek, gündüzleri 
köylerde ve a¤açl›klar alt›nda dinlenerek vakit geçirecekti. 24 A¤ustos’ta 
karargahlar Akflehir’den fiuhut’a tafl›nd›. 25 A¤ustos sabah› da fiuhut’tan 
savafl›n yönetildi¤i Kocatepe’nin güneybat›s›ndaki çad›rl› ordugaha nakledildi. 
(Atatürk, 1962: 674)
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‹lk olarak 3 önemli tepenin al›nmas› gerekiyordu. Bunlardan birincisi, 
Afyonkarahisar’›n bat›s›ndaki Kaleciksivrisi’nin kuzeyinde bulunan 1310 
rak›ml› Erkmentepesi’dir. ‹kincisi Kaleciksivrisi’nin 12 km. bat›s›ndaki 
T›naztepe ve üçüncüsü de bu iki tepenin aras›nda bulunan Belentepe idi. 
Bütün topçular›m›z bu üç tepeyi atefl alt›na alabilecek biçimde konufllanm›flt›. 
Topçular›m›z 26 A¤ustos sabah› saat 5’te gün ›fl›rken bu tepelere do¤ru atefle 
bafllad›lar. Bir saat içinde topçu atefli amac›na ulaflarak hedef mevziler 
düflürüldü. Saat 6’da bu kez piyadelerimiz T›naztepe yönünde tel örgüleri 
aflarak süngülerle Yunan kuvvetlerini tepeledikten sonra T›naztepe’yi ele 
geçirdi. Saat 9’da ise Belentepe düflürüldü. Düflman ise takviye kuvvetlerle 
bizim elimize geçen noktalar› geri almak için karfl› sald›r›ya geçti ve 
T›naztepe’nin bat›s›ndaki mevzileri yeniden ele geçirdi. 26 A¤ustos akflam› 
T›naztepe tümüyle düflman›n eline geçti. Düflman ayr›ca bir tak›m takviye 
kuvvetlerle Ifl›klar istikametinde bir topçu atefli haz›rl›¤›na giriflti. Ancak 
düflman›n bu giriflimine karfl› tedbirler al›nm›flt›. Askerimizin kahramanca 
sald›r›s› düflman›n bu topçu sald›r›s›na engel oldu. T›naztepe’nin elimizden 
ç›kmas›nda hemen sonra 57. Alay büyük bir kahramanl›k göstererek 
süngüsünü takt› ve düflman cephesine dald›. Neticede 26 A¤ustos akflam› 
T›naztepe’yi yeniden ele geçirdik. Böylece 26 A¤ustos akflam› itibariyle 
Kaleciksivrisi, Belentepe ve T›naztepe elimize geçti. (Atatürk’ün Söylev ve 
Demeçleri, 1997: 272)

27 A¤ustos Harekat›

27 A¤ustos sabah›, Dördüncü Kolordu Komutan› Kemalettin Pafla’n›n 
bafl›nda oldu¤u askerimizin sald›r›s› sonucunda 1310 rak›ml› Erkmentepesi 
al›nd› ve düflman, kuzey ve kuzeybat›ya do¤ru at›ld›. Askerimiz yar›lan 
düflman cephesinden ilerleyerek 27 A¤ustos günü ö¤leden sonra saat 5’te 
Afyonkarahisar’a girdi. Düflman›n önemli kuvvetleri müstahkem noktalardan 
at›lm›fl ve düflman art›k aç›k alan savafl›na mecbur edilmiflti. (Atatürk’ün 
Söylev ve Demeçleri, 1997: 274)

28 A¤ustos Harekat›

Yunan ordusu Eskiflehir ve Dö¤er’deki güçlerini henüz hiç kullanmam›flt›. 
Birinci ordumuz kuzeye do¤ru, ikinci ordumuz ise bat›ya do¤ru hareket 
ederek düflman›n bu kuvvetlerini durdurup ‹zmir’e ve Kütahya’ya do¤ru 
gitmelerine engel olacakt›. Planland›¤› gibi birinci ve ikinci ordumuz karfl›s›na 
ç›kan düflman güçleriyle çarp›fla çarp›fla yoluna devam etti. Süvarilerimiz ise 
yer yer k›l›c›n› çekip düflman saflar› içerisine dal›yordu. Bütün bunlar bat›ya 
çekilmek isteyen düflman k›talar›n› durmaya ve vaziyet almaya zorlad›. 28 
A¤ustos itibariyle düflman›n toplam 7 tümeninden ikisi ancak –onlar da yenik
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olarak- Dumlup›nar’›n bat›s›na geçebilmifl, di¤er 5 tümen arzu edilen çember 
içerisine s›k›flt›r›lm›flt›. Art›k yap›lacak fley, düflman›n ne bat›ya ne de kuzeye 
gitmesine imkan vermeden imha etmek idi.

29 A¤ustos Harekat›

29 A¤ustos’ta birinci ordumuz Dumlup›nar’a do¤ru giden 5 düflman 
tümenine sald›rd›. ‹kinci ordumuz da savafl vaziyeti ald›. Düflman›n 5 
tümeninin Dumlup›nar ve Kütahya istikametine gitmesine engel olundu. 
Düflman›n tek kurtulufl seçene¤i Muratda¤›’n›n kuzeyindeki K›z›ltafl deresi 
idi. Çok sarp patikalar› olan bu derenin karfl›s›nda süvari kolordumuz 
bulunuyordu. Sonuç olarak düflman tümüyle çember içine al›nm›flt›. 
(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 1997: 275-276)

Düflmana Nihai Darbenin ‹ndirilmesi-30 A¤ustos

29 A¤ustos’u 30 A¤ustos’a ba¤layan gece sabaha karfl›, cepheden gelen 
raporlar› kendisine sunmak için Bat› Cephesi Harekat fiubesi Müdürü Tevfik 
Bey taraf›ndan uyand›r›lan Mustafa Kemal Pafla, hemen Fevzi ve ‹smet 
Paflalarla bir araya geldi. Raporlarda aç›kça gözüken, düflman›n üç yönden 
sar›lmaya elveriflli bir duruma girmesiydi. Bu yeni duruma göre ordulara 
yeni emir ve talimat yaz›ld›. Fakat bu yaz›l› buyrukla yetinmeyen Mustafa 
Kemal Pafla, Fevzi Pafla’y› Alt›ntafl ve güneyinden hareket eden ‹kinci 
Ordumuzun ve bunun bat›s›nda bulunan Süvari Kolordumuzun yan›na 
giderek planlanan biçimde harekat› düzenlemekle görevlendirdi. Atatürk ise 
Birinci Ordu Karargah›ndan savafl› yönetecekti. ‹smet Pafla ise genel Karargahta 
bulunacakt›. Atatürk Birici Ordu Karargah›na var›r varmaz ordu komutan›na 
Dördüncü Kolordunun bütün tümenleriyle h›zla Çalköy’ün bat›s›ndaki 
düflman›n büyük k›sm›n› sararak savafla zorlamas›n› emretti. Ve ekledi: 
"Düflman her halükârda yok edilecektir." Mustafa Kemal Pafla, karargahta 
bulunan tutsak düflman subaylar›ndan birinden Yunan komutanlar Trikopis 
ve Diyenis’in de çembere al›nacak düflman ordusu içinde bulundu¤unu 
ö¤rendi ve Kemalettin Pafla’dan düflman komutanlar›n›n derhal teslim 
al›nmas›n› istedi. Atatürk, savafl›n seyrini bizzat gözleriyle görmek için 
Arpal›k civar›nda bir tepeye ç›kt›. Bununla da yetinmeyerek savafl›n en 
fliddetli cereyan eden merkezine do¤ru hareket etti. Ordular›m›z var güçleriyle 
çembere ald›klar› düflmana sald›r›yordu. Akflama do¤ru top ve mitralyöz 
at›fllar›yla iyice bunalt›lan düflmana nihai darbe süngülerle geldi. Kararan 
gökyüzüne inat kurtulufl günefli Türk milletinin talihine tebessüm ediyordu. 
Atatürk’ün 31 A¤ustos günü savafl meydan›n› dolafl›rken gördü¤ü manzara, 
bir gün önce kazan›lan zaferin büyüklü¤ünü ortaya koyuyordu2.
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FEVZ‹ PAfiA’NIN ANLATIMIYLA BÜYÜK TAARRUZ

Fevzi Pafla zaferin ikinci y›ldönümünde Dumlup›nar ’da yapt›¤› 
konuflmada, Sakarya’dan bafllayarak Çaltepe’de kesin sonuca ulaflan zaferin 
askeri aflamalar›n› ayr›nt›l› biçimde tasvir etmifltir3.  Fevzi Pafla, sözlerine 
Sakarya Savafl›ndan sonra düflman›n nerelere mevzilendi¤ini anlatmakla 
bafllam›flt›r. Düflman, sa¤ kanad›n› Kamalar ve Ah›r Da¤lar›na, sol kanad›n› 
ise Bozda¤›’na ve Sakarya’n›n sarp yamaçlar›na dayayarak Eskiflehir ve 
Afyonkarahisar’›n do¤usuna yerleflmiflti. Üç düflman kolordusundan birincisi 
Afyonkarahisar, üçüncüsü Eskiflehir, ikincisi ise bu iki kolordu aras›nda 
Dö¤er-‹hsaniye hatt›nda bulunuyordu. Düflman birlikleri tel örgülerle 
donat›larak güçlendirilmiflti ve stratejik olarak demiryolu hatt› boyunca 
mevzilenmiflti.

Düflman Kuvvetleri ve Mevzileri

Fevzi Pafla’ya göre; düflman›n 15 tümenlik üç kolordusu vard›. 15 tümenin 
12’si piyade idi. Bizim ise 18 tümenimiz vard›. ‹ki taraf say›ca hemen hemen 
birbirine denk kuvvetlere sahip olsa da Türk ordusu, hem moral hem de 
manevra üstünlü¤üne sahip idi.

Düflman›n bir mevzii Ak in, Curcalar, Balmahmut, Ayval›, Taz›lar ve 
Toklusivrisi boyunca uzan›yordu. Di¤er bir mevzii, Dö¤er’in do¤usundan 
ve Resulbaba tepelerinden geçerek Dumlup›nar’da son buluyordu. Bir di¤er 
mevzii ise, Dumlup›nar’da bulunan ve ‹kinci ‹nönü Savafl›’ndan sonra 
haz›rlanm›fl ve tel örgülerle pekifltirilmifl bir mevzi idi.

Türk Ordusunun Durumu ve Harekat Plan›

Bat› Cephesi iki orduya bölünmüfl durumdayd›. Birinci Ordu, Akarçay’›n 
güneyinde Birinci Kolordu ve 3 ba¤›ms›z tümenden ibaretti. ‹kinci Ordu ise, 
on bir tümene sahip ikinci, üçüncü, dördüncü ve alt›nc› kolordulardan ve 
mürettep bir süvari tümeninden olufluyordu. Ayr›ca Akflehir-Ilg›n bölgesinde 
üç tümenlik bir süvari kolordusuna sahip idik. Türk ordusunun plan›, düflman› 
sa¤ taraf›ndan sald›rarak imha etmek üzerine oturmufltur. ‹kinci ordumuzun 
önemli bir k›sm›, düflman›n Afyonkarahisar do¤usundaki güçlerini yerinde 
tutarken, birinci ordumuz düflman›n birinci kolordusunu güneyden ve bat›dan

"Dumlup›nar’da Layemut Zaferi ve Hat›ralar›n› Tes’id Ederken Büyük Gazi Diyor ki", 
Hakimiyet-i Milliye, 31 A¤ustos 1924.

Konuflman›n tam metni için bkz. "Erkan-› Harbiye-i Umumiye Reisi Fevzi Pafla Hazretleri, 
Çaltepe’de Kahraman Ordumuzun Namütenahi ve Kahir Darbeleri Alt›nda Düflman›n Nas›l 
Ezildi¤ini Çok Heyecanl› Safahat›yla Anlat›yor", Hakimiyet-i Milliye, 31 A¤ustos 1924. "Fevzi 
Pafla Harbin Safahat›n› Anlatt›", Cumhuriyet, 31 A¤ustos 1924.

2

3
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kuflatacak, süvari kolordumuz ise, arkas›ndan dolanarak düflman ordusunun 
haberleflme ve ulafl›m›n› kesmeye çal›flacakt›.

Harekat›n Bafllamas› (26 A¤ustos)

Mareflal’e göre 26 A¤ustos sabah› saat dörtten itibaren Afyonkarahisar ve 
Ah›r Da¤lar› aras›ndaki düflmen mevzilerine karfl› fliddetli bir topçu atefliyle 
sald›r›ya geçildi. K›rk Birinci Tümen Seyitgazi’nin bat›s›na, Altm›fl Birinci 
Tümen Kazuçuran mevzilerine, Alt›nc› Kolordu da Kaleciksivrisi ve Kozluca 
mevzilerine sald›r›yordu. Mürettep süvari tümenimiz ise Bahflifl ve Köro¤lu 
Kalesi kuzeyinden geçerek Dö¤er-‹hsaniye aras›ndaki tren yolunu kesmeye 
çal›fl›yordu. Süvari Kolordumuz amaçland›¤› üzere, demiryolu ve telgraf 
hatlar›n› kesti. 26 A¤ustos günü ö¤leden önce Beflinci Tümen Küçük 
Kaleciksivrisini, On birinci Tümen Kaleciksivrisinin bat›s›ndaki mevzileri, 
Yirmi Üçüncü Tümen T›naztepe’yi, On Üçüncü Tümen Karacaarslan Gedi¤ini 
ele geçirmifl bulunuyordu. Düflman, Birinci Ordumuza dört tümeniyle, ‹kinci 
Ordumuza ise yedi tümeniyle karfl› koyuyordu. Birinci gün itibariyle düflman 
kuvvetleri yukar›da geçen mevcut tümenlerine ilaveten yedek güçlerini de 
cepheye sevk etmeye mecbur b›rak›lm›flt›.

Harekat›n ‹kinci Günü-Afyonkarahisar’›n Kurtuluflu

27 A¤ustosta, Dördüncü ve Birinci Kolordular›n birinci hatta soktuklar› 
On ‹kinci ve Üçüncü tümenlerle güçlendirilen as›l sald›r› cephesinde ö¤leye 
kadar cereyan eden fliddetli savafllar sonunda Çi¤iltepe’den baflka bütün 
düflman mevzileri al›nm›fl ve savunma güçleri, düzensiz bir biçimde kuzeye 
at›lm›fllard›. Ö¤leden sonra, Elli Yedinci Tümen taraf›ndan Çi¤iltepe al›nm›fl, 
akflam üstü Sekizinci Tümen de Afyonkarahisar’a girmifltir. Böylece, düflman›n 
Afyonkarahisar güneyindeki oldukça güçlü birinci mevzii tümden Birinci 
Ordu taraf›ndan ele geçirilmiflti. Bununla birlikte, çözülen düflman güçleri 
aral›ks›z izlenmifltir.

Birinci Kolordunun sa¤ kanad›ndaki tümenlerimiz 27 A¤ustos akflam›nda 
Balmahmut güneyi Ayval› hatt›ndan geçen ikinci mevzilerine de kavuflmufltur. 
Üstelik süvari kolordumuz, bu mevzileri kuzeyine do¤ru geçmiflti. 27-28 
A¤ustos gecesi düflmanla temasa gelinceye kadar izlemeler sürdürüldü ve 
Dördüncü Kolorduya ba¤l› Sekizinci Tümen Afyonkarahisar’da, On ‹kinci 
Tümen Erkmen civar›nda, Beflinci Tümen Ball›kaya’da, On Birinci Tümen 
Güney Sar›kaya’da ve Birinci Kolorduya ba¤l› Yirmi Üçüncü Tümen Köprülü 
ile Boyal› aras›nda, On Beflinci Tümen Akviran’da, Üçüncü Tümen Balmahmut-
Garipçe ara yerinde, On Dördüncü Tümen Bolca-Küçükhüyük aras›nda, Elli 
Yedinci Tümen Sinanpafla bölgesinde gecelediler. Süvari Kolordusu Birinci 
Tümen ile Ayval›, ‹kinci ve On ‹kinci Tümenle Baflkimse ve Akçaflehir



SAYFA 105SOSYAL BiLiMLER DERGiSi / CiLT: X, SAYI: 2,  A⁄USTOS  2008

bölgelerine girip bat›ya gitmek isteyen düflman güçlerini ateflle ve Ayval›’da 
atl› sald›r›lar›yla durdurmufllard›r. Böylece, Birinci Ordunun sol kanad› 
kuzeybat› yönünde kademeli bir tertiple düflman›n çekilme yolu üzerine 
uzanm›fl ve Afyonkarahisar›n bat›s›ndaki iki düflman mevzii ele geçirilmiflti. 
Düflman, Resulbaba, Küçükköy, Dumlup›nar genel hatt› yönündeki üçüncü 
mevzide toplanmaya çal›fl›yordu. Alt›nc› Tümen Toklusivrisini s›k›flt›r›p 
Banaz yönünü tehdit ile Uflak dolaylar›ndaki ikinci düflman tümenini yerinde 
tuttu¤u gibi, Üçüncü Süvari Tümenimiz de, Çal ‹lçesinde Elvanlar’a ilerleyip 
tren yolunu tehdit etti¤inden, düflman süvari tümeninin bir bölümünü üzerine 
çekmiflti. ‹kinci Ordu cephesinde bugün de sald›r›ya devam edilmifl, Altm›fl 
Birinci Tümen Kazuçuran’› yeniden ele geçirerek çekilen düflman› izlemifl, 
Alt›nc› Kolordu da, Dedesivrisi ve Kozluca siperlerini alm›fl, düflman artç›lar›n› 
ezerek ileri yürüyüfle geçmiflti.

Harekat›n Üçüncü Günü

Süvari kolordusu 27-28 A¤ustos gecesinde ‹kinci ve On Dördüncü 
Tümenleriyle Baflkimse’den demiryolunun kuzeyine geçerek Olucak ve E¤ret 
yönlerine geçmifltir. 28 A¤ustos sabah› ‹kinci Tümen E¤ret’te bir otomobil 
kolunu ele geçirerek muhaf›zlar›n› k›l›çtan geçirmifl, rastlad›¤› karargâh 
k›talar›na hücum etmifl ve Birinci Süvari Tümeni, Ayval› Kuzeyinden bat›ya 
çekilen düflmana sald›rarak durdurmaya çal›flm›fl ve piyade k›talar›n›n 
gelifllerine kadar bu sald›r›s›n› sürdürmüfltür. Böylece, düflman›n bat› ve 
kuzey yollar› kesilmifltir. Demek ki k›rk sekiz saat içinde düflman›n üç mevzii 
yar›lm›fl ve büyük bölümü tümden sar›lm›fl bulunuyordu.

 Düflman›n güneyinden çekilen Birinci ve Yedinci Tümenleri, bat›ya do¤ru 
yol açmak için Baflkimse kuzeyinde ve dolaylar›nda bulunan süvarilerimiz 
de, çeflitli sald›r›larla onlar› kuzey ve güneye do¤ru geri sürerek oluflan 
aral›ktan Baflkimse-Akçaflehir yönünde çekilmeye bafllam›flt›r. Ne var ki, bu 
çekilmeyi gören Birinci ve Dördüncü Kolordular›m›z taraf›ndan sald›r›ya 
u¤rayarak savaflmaya zorlanm›flt›r. Gerçekten de 28 A¤ustos sabah› Köprülü 
ve Balmahmut dolay›nda Yirmi Üçüncü ve Üçüncü tümenleriyle sald›r›ya 
geçerek düflman›n o bölgede toplanan güçlerini kuzeye atan Birinci Kolordu, 
Dumlup›nar yönünü t›kamak üzere, ö¤leden önce sa¤ kanad›yla Düza¤aç 
üzerinden bat›ya do¤ru ilerlemeye bafllam›fl ve sa¤ kanad›nda On ‹kinci 
Tümeniyle Düza¤aç’›n kuzeyinden Bak›rc›k s›rtlar›na do¤ru sald›r›ya geçerek 
düflman›n Akçaflehir ve bu yönde çekilen güçlerini kuzeye atm›flt›r. Dördüncü 
Kolordu da, 5. Tümeniyle Balmahmut’tan kuzeybat›ya do¤ru Mezarl›k ve 
O¤lanmezar› yönünde ve On Birinci Tümeniyle Ayval›-Kumarl› Çiftli¤i 
yönünde sald›r›ya geçerek düflman›n bat›ya çekilen bölümlerini Baflkimse 
kuzeyine atm›flt›r.
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‹kinci Ordu da, mürettep süvari tümeniyle Döger’i ele geçirerek Alt›ntafl 
güneyine, Hac›beyli yönüne ilerlemifl ve Altm›fl Birinci Tümen de Alt›nc› 
Kolordu k›talar›na ‹hsaniye, Gazl›göl hatt›na ulaflm›fllard›r. ‹kinci Kolordu 
Arapl› Çiftli¤inde On ‹kinci düflman tümenini kuzeye sürmüfl ve o yörede 
gecelemifltir. Bugünkü harekât sonucunda, düflman›n büyük bölümü Birinci 
Ordumuzun güneyinden kuzeyine olan bask›s› sonucunda demiryolunun 
kuzeyine, Resulbaba Da¤›-Olucak-E¤ret bölgesine at›lm›fl ve Baflkimse 
üzerinden bat›ya çekilmek isteyen k›talar› savafl ile k›smen durdurulmufl ise 
de, iki tümenlik bir kuvveti, özellikle 28-29 A¤ustos gecesi Dumlup›nar 
yönüne sürmeyi baflarm›flt›r.

Harekat›n Dördüncü Günü

29 A¤ustos’ta, düflman›n bat›ya gitmesini durdurma ve engelleme görevini 
yüklenen Birinci Ordu ve Dördüncü Kolordumuz kuzeye sald›r› ve bask›ya 
devam etmifltir. Birinci Kolordu sa¤ kanad›yla, yani Üç ve Yirmi Üçüncü 
tümenleriyle Çalköy’e ulaflm›fl ve Hanlar yönünde sald›r›ya geçerek düflman›n 
Dumlup›nar yönünde dönüfl yolunu kesmifl ve sol kanad›yla yani, on dört 
tümen ile Elvanpafla ve Elli Yedinci Tümen ile Balc›dam› ve Toklusivrisi 
yönlerinde sald›r›ya geçerek düflman› s›k›flt›rm›flt›r. Toklusivrisi’ndeki 
savunucular, ayn› zamanda güneyden gelen Alt›nc› Tümenin hücumuna 
u¤rad›klar›ndan, mevzilerini h›zla boflalt›p geri çekilerek tutsakl›ktan 
kurtulabilmifllerdi.

Yedinci Tümen, Kaplang›’y› ele geçirerek Dumlup›nar’da düflman 
grubunun Banaz üzerinden geçen çekilme yolunu tehdit etti¤inden, 29-30  
A¤ustos gecesi, burada düflman çekilmekle Hallaçlar-Çorumda¤›-Yenice 
hatt›n› tutmay› ve böylece tutsakl›ktan kurtulmay› baflarm›flt›r.

Birinci Kolordu, Kaplang›-Banaz yönünde Dumlup›nar grubunun 
çevrilmesiyle u¤rafl›rken, düflman›n olas› karfl› sald›r›s›n› karfl›lamak üzere, 
‹kinci Kolordumuz, Düza¤aç-Karacaören-Bak›rc›k bölgesine al›nm›flt›. Olucak-
Hamurköy-As›lhanlar bölgesindeki düflman›n büyük bölümüne gelince, 
kaçmas›na meydan verilmemek üzere, k›talar›m›z gece de sald›r›lar›na ve 
hatta süngü hücumlar›na devam ederek düflman güçlerini durdurmaya ve 
birçok kay›p verdirmeye muvaffak olmufltur. Ve bir buçuk günde 70 km. yol 
alarak 29 A¤ustos’ta kuzey do¤udan Çalköy yönüne yöneltilen ve gönderilen 
‹kinci Ordumuzun On Yedinci Tümeni de Olucak’ta düflman artç›s›n›n bir 
k›sm›n› tutsak alm›flt›. Süvari Kolordumuz da Hamurköy kuzeyinden 
sald›r›lar›n› sürdürmüfl ve verdirdi¤i zayiatla düflman›n moralini sarsm›flt›r. 
Bu durumda, Hamurköy ve Çalköy bölgesinde toplanan düflman güçleri, 
güneyden ve güneybat›dan Birinci Ordu ile, kuzeyden ve kuzeydo¤udan
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‹kinci Ordu ve kuzeyden de süvari k›talar›m›zla çevrilmiflti. Kendisi için 
yaln›z K›z›ltafl deresi boyunca bat›ya giden sarp bir yol aç›k kalm›flt›r.

Harekat›n Beflinci Günü ve Nihai Zafer-Baflkomutanl›k      
     Meydan Savafl›

30 A¤ustos sabah›, iki günden beri güneyden ve kuzeyden yap›lan 
sald›r›larla bat›ya çekilmesi ve Dumlup›nar grubu ile birleflmesi engellenmifl 
olan düflman›n as›l kuvvetleri, 29-30 A¤ustos gecesi güneyden devam eden 
gece hücumlar›na karfl›n Hamurköy ve do¤usundaki kuvvetleri uzun ve 
yorucu gece yürüyüflleriyle, a¤›r zayiat vererek Çalköy bölgesine çekilebilmiflti. 
29-30 A¤ustos’ta Çalköy civar›nda On Dördüncü Süvari Tümenimizin 
sald›r›s›na u¤rayarak hayli zayiat vermifltir. 30 A¤ustosun erken saatlerinde, 
kuzey ve güneye karfl› ay›rd›¤› hafif perde hatlar› gerisinden bat›ya do¤ru 
çekilmeye giriflmifl ise de, Bat› Cephesi Komutanl›¤›nca, düflman›n bu niyeti 
tamamen anlafl›lm›flt›r.

30 A¤ustos günü için Birinci ve ‹kinci Ordularla süvari kolordusuna 
düflman›n tümden sar›larak yokedilmesi görevi verilmiflti. Dördüncü 
Kolorduya ba¤l› On Birinci Tümen Çalköy güneyinden, Beflinci Tümen 
Silkisaray kuzeybat›s›ndan, Yirmi Üçüncü Tümen As›lhanlar kuzeyinden ve 
Üçüncü Tümen A¤açköy kuzeyinden, ‹kinci Ordu da, Alt›nc› Kolorduya ba¤l› 
On Alt›nc› Tümen ile Çal yönünden, Altm›fl Birinci Tümen ile Al›flören 
yönünden sald›racak, böylece Birinci Ordu güneyden ve ‹kinci Ordu da 
kuzeyden bask› yaparak, Adatepe bölgesine s›k›flt›r›lan düflman›n büyük 
bölümü tümden ezilecekti. Süvari Kolordusu K›z›ltafl deresi vadisini,  Sarayc›k 
Bilova’da keserek düflman›n bat›ya do¤ru kaçmas›na meydan vermeyecekti.

30 A¤ustos sabah›, As›lhanlar üzerinden Dumlup›nar yönüne gitmek 
isteyen düflman güçleri, ad› geçen yerdeki Yirmi Üçüncü Tümen taraf›ndan 
engellenmifl, ö¤leden bafllayarak kuzeyden, do¤udan ve güneyden etkisini 
göstermeye bafllayan Alt›nc› ve Dördüncü Kolordular›m›z›n topçu ve piyade 
atefllerinden oluflan öldürücü bir atefl çemberi ile çevrilmifltir. Akflama kadar 
süren kanl› bir bo¤uflma sonucunda Dört, Befl, Dokuz, On ‹ki ve On Üçüncü 
Tümenlerle bat›ya çekilebilen öteki tümenlerin kimi bölümlerinden oluflan 
düflman›n as›l güçleri, birçok tutsak ve ölü vermifl, toplar›yla otomobillerini 
ve a¤›rl›klar›n› tümden b›rakarak periflan olmufltur.

Piyade k›talar›m›zca ancak akflam geç vakit tutulmufl olan K›z›ltafl deresi 
yönünden kaçabilmifl olan düflman, k›smen o gece ve ertesi gün o yöredeki 
k›talar taraf›ndan tutsak edilmifl ve bir k›sm› da Sarayc›k ve Bilova yönlerinde 
K›z›ltafl deresi vadisini kesmifl olan süvari kolordumuzun sald›r›s›na u¤rayarak
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Murat Da¤lar›na at›lm›fl ve daha sonra bunlar da teslim olmak zorunda 
kalm›fllard›r.

Mareflal’e göre, bu savafla "Baflkomutan Savafl›" denilmesinin nedeni, kesin 
sonucu sa¤lamas›ndan, ‹kinci Ordunun yönünde savafl meydan›nda bulunan 
Baflkomutan›n sevk ve gözetimi alt›nda yap›lmas›ndan ve Bat› Cephesi 
ordular›n›n bu güne "Baflkomutan Günü" ad› verilmesini istemelerindendir. 
Ona göre, harekat s›ras›nda Bat› Cephesi Komutanl›¤›n›n bütün komutanl›klara 
gönderdi¤i resmi bildiri bunu çok iyi aç›klamaktad›r. Bildiri flöyledir: 
"Afyonkarahisar ve Dumlup›nar büyük meydan savafl›nda düflman as›l 
güçlerinin yokedilme aflamas›n› oluflturan 30 A¤ustos Savafl›, kuzeyden 
Altm›fl Birinci Tümen ve Alt›nc› Kolordunun ve güneyden Dördüncü 
Kolordunun kat›lmas›yla Süvari Kolordusunun etkisinde As›lhanlar-Çal›flören 
bölgesinde ve Çalköy do¤usunda bizzat birinci hatta On Birinci Tümen 
yan›nda bulunan Baflkomutan Mutafa Kemal Pafla Hazretlerinin gözetiminde 
yap›lm›fl ve kesin sonuca ulaflm›flt›r. Bu savafl, genel ak›fl› ile kutsal davam›z 
lehinde kesin bir de¤iflimi sa¤lam›fl ve Trikopis ve Diyenis gibi en büyük 
komutanlar› bafllar›nda oldu¤u halde düflman›n bozguna u¤ramas›, her yerde 
k›talar›m›za teslimini gerektirmifltir. Ordular›m›z için tarihi bir an› olmak ve 
Baflkomutan›m›za sevgi ve ba¤l›l›k ve sars›lmayan güvenimize yeni bir kan›t 
oluflturmak üzere, ad› geçen 1922 y›l› 30 A¤ustos savafl›na "Baflkomutanl›k 
Savafl›" ad› verilmifltir. 30 A¤ustosta Birinci Kolordumuz Dumlup›nar’dan 
yap›lan düflman grubu üzerine sald›r›s›na devam ederek, özellikle hat 
boyundaki sol kanad›n› da¤›tm›fl ve Kaplang› Da¤›nda karfl› sald›r›larla 
tutunmaya çal›flan düflman, Yenice’de sa¤ kanad›n›n Alt›nc› Tümenimizin 
bask›s› karfl›s›nda k›r›ld›¤›n› görerek ertesi günü bitik bir durumda Uflak 
Ovas›na dökülmüfl ve bir iki bataryadan oluflan bütün toplar›n› ve 
mühimmat›n› b›rakarak Uflak’tan darmada¤›n bir sürü halinde ‹zmir yönüne 
kaçm›flt›r. Eskiflehir bölgesindeki Üçüncü düflman Kolordusuna gelince, ‹kinci 
Orduya ba¤l› Üçüncü Kolordumuz önünde Bursa yönüne çekilerek Aksu 
yönünde kabul etti¤i savaflta periflan olmufl ve Mudanya’da bir f›rkas› tutsak 
edilerek geri kalan› Band›rma yönüne çekilmifltir. Baflkomutanl›k Meydan 
Savafl›n›n verdi¤i kesin sonuç üzerine iki hafta içinde düflman›n k›l›ç art›klar› 
da tümden d›flar› at›lm›fl ve Anadolu facias› bu flekilde hakk›m›zda parlak 
bir zaferle son bulmufltur." (Atatürk’ün Sonbahar Gezileri, 2008: 19-31)

SONUÇ

Büyük Taarruz ad› üstünde bir sald›r› savafl›d›r. Milli Kurtulufl Savafl›m›z›n 
son önemli aflamas›n› oluflturur ve Yunan ordusunun kesin yenilgisiyle 
sonuçlanm›flt›r. Atatürk ve Fevzi Çakmak, Büyük Taarruzun seyrini ve
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anlam›n› ifade ettikleri konuflmalar›nda önce Türk ordusunun harekat plan›n› 
ve iki taraf›n askeri gücünü ortaya koymufllard›r. Ard›ndan Atatürk ve 
özellikle o s›rada Genelkurmay Baflkan› s›fat›n› tafl›yan Fevzi Çakmak, Türk 
ordusunun stratejisini ve bunun nas›l uyguland›¤›n› ayr›nt›l› bir biçimde 
tasvir etmifllerdir.
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