
DUMLUPINAR/BAŞKOMUTANLIK MEYDAN MUHAREBESİ 

 

Kütahya’ya bağlı Dumlupınar yakınında 30 Ağustos 1922'de Türk ve Yunan orduları arasında 

meydana gelen savaştır. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa tarafından şahsen yönetildiği için; 

“Başkomutanlık Meydan Muharebesi” olarak anılır. İstiklal Savaşı'nın kesin bir Türk zaferiyle 

sonuçlanmasını sağlayan bu çarpışmanın yıldönümü, Türkiye'de ulusal bayram olarak 

kutlanmaktadır. 'Kurtuluş Savaşı’nın son evresi 26 Ağustos 1922 günü, Afyonkarahisar -

 Kocatepe'de başlayan Büyük Taarruzla açılmış ve 9 Eylül 1922 günü ise Türk Ordusu'nun İzmir'e 

girmesiyle sonuçlanmıştır. 

 

Hakimiyet-i Milliye Gazetesinde Yayımlanan Şaşırtma Haber 

20 Ağustos 1922 Günü Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yayımlanan haber, Gazi Mustafa Kemal 

Paşa’nın, cepheye gidişini gizleyip, duyurmama amacıyla yayımlanmıştır; “Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanı Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Ağustos’un 21. Pazartesi günü 

öğleden sonra saat 4.00’de Çankaya’daki köşklerinde şehrimizde bulunan kordiplomatiğe bir 

ziyafet vereceklerdir. Ziyafette bütün elçiler ve siyasî kişiler hazır bulunacaktır. Birçok kişiye dün 

bu hususta davetiye gönderilmiştir.” 

Başkomutan’ın ricasını kırmayan, Azarbaycan Elçisi Abilof ve Rus Elçisi Averof da ziyafete 

katılır. Gazi’nin, cepheye gidişini bu ziyafet ile gizlenirken, Ankara’nın casuslarla dolu olduğunu 

unutmamamız gerekir. 

 

On Beş Gün Sonra Yunanlıları Denize Dökmüş Olacağım  

Gazi Mustafa Kemal Paşa, Ankara Keçiören’de yakın arkadaşları ile toplanır, konuşması sonunda 

yanındakilere şöyle seslenir: 

“Hücum haberini alınca hesap ediniz. On beşinci gün İzmir’deyiz” demiştir. 9 Eylül 1922 günü, 

Türk Ordusunun İzmir’e girdiğini Belkahve’den izleyen Başkomutan, Keçiören’de yanında 

bulunan, ve ona inanmayan arkadaşlarına dönerek;  

“Bir gün yanılmışım.” demiştir. 

 

17 Ağustos 1922 Günü, Gazi, Konya Akşehirde 

Ankara’dan gizli olarak otomobille Konya’ya hareket etmiş ve Gazi, öğleden sonra Konya’ya 

gelmiş, ve geceyi –Demiryolları Genel Müdürü olarak- Konya’da görev yapan Behiç (Erkin) 

Bey’in evinde geçirmiştir. 18/19 Ağustos 1922 Günü Gazi,  Konya’dan gizli olarak Akşehir’e 

hareket etmiştir.    

 

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa, Şuhut’ta 

26 Ağustos 1922 günü, Çadırlı Karargaha ulaşan Gazi, Nutuk’ta o anı şöyle anlatır; 

“20/21Ağustos 1922 gecesi Birinci ve İkinci Ordu Komutanlarını da Cephe Karargâhına 

çağırdım. Genelkurmay Başkanı ile Cephe Komutanını da yanımda bulundurarak taarruzun nasıl 

yapılacağını harita üzerinde kısa bir savaş oyunu şeklinde açıkladıktan sonra. Cephe Komutanına 

o gün vermiş olduğum emri tekrarladım. Komutanlar harekete geçtiler. Taarruzumuz, strateji ve 

aynı zamanda bir taktik baskını halinde yürütülecekti. Bunun gerçekleştirilebilmesi için de 

kuvvetlerin yığmak ve hazırlıklarının gizli kalmasına önem vermek gerekiyordu. Bu sebeple bütün 
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yürüyüşler gece yapılacak, birlikler gündüzleri köylerde ve ağaçlıklar altında dinleneceklerdi. 

Taarruz bölgesinde, yolların düzeltilmesi vb. çalışmalarla düşmanın dikkatini çekmemek için 

diğer bazı bölgelerde de benzeri yanıltıcı hareketlerde bulunulacaktı. 24 Ağustos 1922'de 

karargâhımızı, Akşehir'den, taarruz cephesi gerisindeki Şuhut kasabasına getirttik. 25 Ağustos 

1922 sabahı da Şuhut'tan savaşı idare ettiğimiz Kocatepe'nin güneybatısındaki çadırlı ordugâha 

gittik 

 

Gazi, Bütün Cepheye Hücum Emri Verir 

25 Ağustos günü gene bir haber ağızdan ağıza dolaşmaya başlamıştır.  

“Gazi cephede”, fısıltısı kulaktan kulağa yayılır. Gece yarısı bütün cepheye hücum emri verildi. 

Gün doğar doğmaz 1310 numaralı tepeye hücum edilecek. Kayışlar sıkıca bağlandı, tüfekler bir 

kere daha gözden geçirildi. Bataryalar atışa hazır. Yanlarında da bol cephane vardı. Güneşin ilk 

ışığı, yakıcı bir yay gibi, gecenin karanlığını delerek Dumlupınar’ın kıvrımlı tepelerine doğru 

uzandı. Birdenbire toprak sarsılmaya, top sesleri etrafı inletmeye başladı. Yunanlı askerler 

uykudan uyanıp da gözlerini ovuşturmaya vakit buluncaya kadar Türkler siperlere atlamışlar. 

Düşman üstünlüğünü eritmeye hazırlanmışlardı. Dumlupınar’da herkes şaşkın vaziyete düştü. 

Kuzeyde Eskişehir’den hücum bekledikleri için, o cepheyi güçlendirmişlerdi. Yunan generalleri 

hırstan çatlayacaklar. Fakat ne de olsa, gene Dumlupınar’da kuvvetli bulunuyorlar. Ele 

geçirilmesine imkânsız olan tepelere hücum etmek de ne demek oluyor? Bu işe şeytan mı karıştı 

yoksa? Genel karargâhın bu husustaki fikri ne? Hiç. 

 

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa, Kocatepe’de 

26 Ağustos 1922 günü, Saat: 05.30, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa taarruz emrini verişini    

Nutuk’ta şöyle anlatır;  

26 Ağustos 1922 sabahı saat 5.30’da, Kocatepe’den Anadolu yaylasına güneş doğarken, birden, 

bir gök gürültüsü gibi topçu baraj ateşi başlar. “Büyük Taarruz” başlamıştır. Birkaç saat içinde, 

iki tepe dışında tüm hedefler ele geçirilmiştir. Yunanlar, bir aydır kendilerine yaklaşan ve bir gece 

önce gizlice yamaçlardan tırmanıp yanlarına dek sokulan Türk birliklerinin varlığını, akıllarından 

bile geçirmemişlerdi. Ani baskın şeklinde gelişen bu taarruz karşısında şaşıran Yunanlılar, 

bozguna uğrayarak, geri çekilmeye başlamışlardır. 

‘Şimdi kahvaltıyı getirin’ diye seslendi. Bir tepsinin içinde iki dilim er ekmeği, birkaç zeytin, bir 

parça beyaz peynir geldi. İşte hepsi o kadar. Bunları büyük bir iştah ile yedi. Evet, yedi büyük 

devletin büyüklüğüne meydan okuyan, masum bir millete yeniden hayat veren yüce komutan, koca 

dâhi Gazi kahvaltı ediyordu. İsteseydi altın tepsiler içinde parlak ve yaldızlı salonlarda her 

bakımdan nelere sahip olmazdı. Hayır, o böylesini seviyor, böyle istiyordu. Sade Türk milletine 

değil, tarihlere, dünyalara örnek veriyordu.” 

“Kutsal İsyan” için önce mitinglerde haykıran, telgraflarıyla tüm dünyayı ayağa kaldıran ve 

esirliği tanımayan Anadolu halkının yaptığı mücadeleyi yukarıdaki paragraflarda izledik. Önce 

kongrelerden sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden güç alan, Anadolu’nun bağrından 

yetişen Anafartalar Kahramanı, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, cephe cephe savaşarak 

ordusuyla Afyon önüne kadar işgalcileri sürmüştü. 26 Ağustos 1922 sabahı saat 05.30’da, top 

sesleri birbiri ardından patlamaya başlamış ve sırasıyla, Kalecik Sivri’si ve Tınaztepe ele 

geçirilmiştir. Altı ayda geçilemeyeceği söylenen o ünlü Yunan siperleri, Belentepe de aynı 

saatlerde ele geçilmiştir.  



Kocatepe’den savaş alanını gözeten Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Türk ordusunun başarısını 

sevinçle takip etmiştir. Sabaha doğru harekete geçen süvari kolordusu, aşılmaz denilen dağları 

aşmış, Dumlupınar’ın doğusuna kadar ilerlemiştir.  

 

30 Ağustos’tan 9 Eylül’e 

“Kutsal İsyan” için önce mitinglerde haykıran, telgraflarıyla tüm dünyayı ayağa kaldıran ve 

esirliği tanımayan Anadolu halkının yaptığı mücadeleyi, yukarıdaki paragraflarda izledik. Önce 

kongrelerden sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden güç alan, Anadolu’nun bağrından 

yetişen Anafartalar Kahramanı, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, cephe cephe savaşarak 

ordusuyla Afyon önüne kadar işgalcileri sürmüştür. 26 Ağustos 1922 sabahı saat 05.30’da, top 

sesleri birbiri ardından patlamaya başlamış ve sırasıyla, Kalecik Sivri’si ve Tınaztepe ele 

geçirilmiştir. Altı ayda geçilemeyeceği söylenen o ünlü Yunan siperleri, Belentepe de aynı 

saatlerde ele geçilmiştir. Kocatepe’den savaş alanını gözeten Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 

Türk ordusunun başarısını sevinçle takip etmiştir. Sabaha doğru harekete geçen süvari kolordusu, 

aşılmaz denilen dağları aşmış, Dumlupınar’ın doğusuna kadar ilerlemiştir. 27 Ağustos 1922 günü, 

Düşman işgalindeki Afyon'a giren Türk ordusunun bu ilerleyişi karşısında Yunanlılar, askerlerini 

Dumlupınar mevzilerine çekilme kararı almışlardır.  

 

29/30 Ağustos 1922 Gece’si, Afyon Belediye Binasının Bir Odası 

Gazi Mustafa Kemal Paşa, Gece, Afyon Belediye binasının bir odasında Fevzi ve İsmet Paşalarla 

harp vaziyetini gözden geçirdikten sonra, Gazi, der ki; “Üçümüz vaziyeti bir defa daha gözden 

geçirdik ve kesinlikle anladık ki, Türk’ün hakiki kurtuluş güneşi 30 Ağustos sabahı bütün 

parlaklığıyla doğacaktır.”  

Evet, 30 Ağustos 1922 Günü, Yunan Ordusunun Tamamen Sarılması ve İmha Edilmesi Suretiyle 

“Dumlupınar (Başkomutan) Meydan Muharebesi”nin Kazanılmıştır. 

 

30 Ağustos 1922 – İzmir’e Doğru (Muzaffer Komutan Gazi Mustafa Kemal’in Yunan 

Bayrağına saygısı – 1)  

30 Ağustos günü saat 14.00’de, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Türk Ordusu’na hücum emrini 

vermiştir. Gazi, Zafertepe’den bizzat yönettiği meydan savaşından sonra savaş sahasını gezerken, 

binlerce düşman cesedini birbiri üzerine yığılmış olarak görmüş ve bu korkunç manzara karşısında 

şunları söylemiştir: 

“Bu manzara insanlığı utandırabilir! Fakat haklı vatan savunmamız için buna mecbur olduk. 

Türkler başka milletlerin vatanında böyle bir harekete kalkışmazlar.” 

Savaş artıkları arasında yırtılmış ve terk edilmiş bir de Yunan bayrağını gören Başkomutan, eliyle 

bayrağın yerden kaldırılmasını işaret ederek, şöyle konuşmuştur; 

“Bayrak bir milletin bağımsızlık işaretidir. Düşman da olsa hürmet etmek gerekir. Kaldırıp topun 

üzerine koyunuz.” 

Başkomutan, İsmet Paşa ve Fevzi Paşa ile beraber, Çalköy’de yıkık bir evin avlusunda, kırık bir 

kağnı arabasının üzerinde durum değerlendirmesi yapmıştır. Komutanlar toplantı sonucunda; 

Yunanlıların yeniden savunma düzenine geçmesini önlemek ve mağlup etmek için İzmir’e girme 

görüşüne varmışlardır.  

 

 



Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa, Çalköy’de 

 31 Ağustos 1922 günü, Batı Cephesi Hareketleri Şubesi Müdürü Tevfik Bey, alışıldığı gibi o 

saate kadar çeşitli karar merkezlerinden ve her taraftan gelen raporlara göre harita üzerinden 

belirlediği genel durumu Cephe Komutanı İsmet Paşa’ya göstermiş ve o da hemen Paşa’ya göster 

emriyle Tevfik Bey, başkomutana göndermiştir. Gazi, o anı şöyle anlatır;  

“...Şu halde düşündüğümüz ve en büyük sonuçları sağlayacağını beklediğimiz durumlar ortaya 

çıkıyordu. Hemen Fevzi ve İsmet Paşaları çağırınız, dedim; üçümüz toplandık. durumu bir daha 

düşündük ve kesinlikle karar verdik ki, Türk’ün gerçek kurtuluş güneşi 30 Ağustos sabahı ufuktan 

bütün parlaklığıyla doğacaktır.” 

Başkomutan, İsmet Paşa ve Fevzi Paşa ile beraber, Çalköy’de yıkık bir evin avlusunda, kırık bir 

kağnı arabasının üzerinde durum değerlendirmesi yaparak; Yunanlıların yeniden savunma 

düzenine geçmesini önlemek ve mağlup etmek için İzmir’e girme görüşüne varmışlardır.  

 

“Ordular, İlk Hedefiniz Akdeniz’dir, İleri 

01 Eylül 1922 günü, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Türk ordusuna tarihler boyu 

unutulmayacak şu emri vermiştir;  

“Afyonkarahisar - Dumlupınar büyük meydan muharebesinde, zalim ve mağrur bir ordunun temel 

varlığını inanılmayacak kadar az bir zamanda yok ettiniz. ‘Bütün arkadaşlarımın, Anadolu’da 

daha başka meydan muharebeleri de verileceğini göz önünde bulundurarak ilerlemesini ve 

herkesin akıl gücünü ve yurtseverliğinin kaynaklarını kullanarak, yarışmayı bütün gücüyle 

sürdürmesini talep ederim. ‘Ordular, İlk Hedefiniz Akdeniz’dir, İleri.’”  

 

MUZAFFER KOMUTAN İZMİR’DE 

 

İzmir’in kurtuuşunun 100. Yılı, 9 Eylül günü İzmir’de bir bayram şeklinde anılacak. O gün, danışmanı olma 

şerefini taşıdığım, “100. Yıl Müzesi” açılacak ve muhtemelen, APİKAM’dan çıkan “İşgalden Kurtuluşa” albümüm, 

Tunç başkan tarafından dağıtılacak.  

100 yıl önceye dönersek, Muzaffer Komutan, İzmir özlemini 18 numaralı not defterine şöyle yansıtmıştır;  

“15 Mayıs 1919, İzmir’in işgali… Ben aynı günde İstanbul’u terk ettim. O kara günde Karadeniz’deydim. 3 

sene ve 4 ay sonra da bugün Akdeniz’deyim.” Artık, 1240 günlük esaret bitmiş, kara günlerden sonra, aydınlık 

günlere gelinmiştir. 10 Eylül tarihli Vakit gazetesinin haberinde, süvari kıtalarımızın dün saat dört ile beş arasında 

İzmir’e girdikleri ve İzmir kalesinde şanlı bayrağımızın dalgalandığı ve şehirde sükûnetin hüküm sürdüğü 

belirtilmektedir. Dördüncü alay komutanı Binbaşı Reşat Bey, Kadifekale’ye ay yıldızlı bayrağını çekmiştir. 

Ordu, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın tarihi emriyle adeta İzmir’e akarken, İkinci Süvari Tümen 

Komutanı Yarbay Zeki, öncü olarak Birinci Süvari Alayı’nı görevlendirmiştir. İzmir’e girme görevi de İkinci Tümen, 

Dördüncü Alay Komutan Yardımcısı Yüzbaşı Şerafettin’e verilmiştir.  

“Ordular, İlk Hedefiniz Akdeniz’dir, İleri!” emrini alan Yüzbaşı Şerafettin, süvarileriyle İzmir’e giriş anını 

şöyle anlatmıştır:  

“Anlatılmaz bir hızla mesafeleri aşıyor, İzmir’e doğru uçuyorduk. Kaçan düşman köyleri, kasabaları 

yakıyor, intikamını sivil halktan alıyordu. Adım başı rastladığımız yürekler acısı manzara, hızımızı büsbütün 

artırıyordu.”  



Yüzbaşı Şerafettin, süvarileriyle Halkapınar’a doğru yürürken, bir Rum’a ait Tuzakoğlu Fabrikası önünde 

ateş yağmuruna tutulmuşlardır. Saat 10.30’da Alsancak’a ulaşan Yüzbaşı Şerafettin, 40 askerini kaybederek 

hedefe doğru ilerlemiştir. Süvariler, dörtnala Kordonboyu’ndan Pasaport İskelesi’ne geldiklerinde, bir Rum’un 

attığı bomba, Yüzbaşı Şerafettin’in atının önünde patlamıştır.  

Vücuduna şarapnel parçaları isabet eden Yüzbaşı Şerafettin, ölen atını değiştirmiş ve vilayete doğru 

ilerlemeye devam etmiştir. Yüzbaşı Şerafettin Bey, daha sonra yayımlanan anılarında o günü şöyle anlatmıştır;  

“Hükümet Konağı’nın önünde atımdan yere bir ok gibi fırladığım zaman bir delikanlıyla karşılaştım. Elinde 

şanlı bayrağımız vardı. Bu mübarek emaneti gencin elinden kaptım ve koynuma soktuktan sonra bir elimde 

silahım, ötekinde kılıcım binadan içeri daldım. Süvari arkadaşlarım da beni takip ediyorlardı. Birkaç dakika 

sonra binanın üst katında görevimizi tamamladık; düşman bayrağını direkten alaşağı ederek, balkona şanlı 

bayrağımızı çektim.”  

Böylece 15 Mayıs 1919 günü İzmir’in işgaliyle karşılaşan Konak Meydanı; 3 yıl 3 ay 24 gün sonra, 9 Eylül 

1922 günü, İzmir’in kurtuluşuna da tanık olmuştur. Balkona çıktığında göğsündeki kanın bulaştığı bayrağı, 

gözyaşları içinde göndere çeken Yüzbaşı Şerafettin, o dakikaları şöyle anlatır:  

“Yaraları kim düşünür, ölsem ne gam. İzmir’i kurtarmıştık ya. Bu şerefin öncüleri biz olmuştuk ya.” 

Hükümet Konağı’nın önünde toplanan halk, coşkun alkışlar arasında Yüzbaşı Şerafettin ile birlikte Türk 

bayrağını göndere çeken Süvari Teğmeni Ali Rıza Bey ve Teğmen Hamdi Beyleri bağırlarına basmıştır. O gün 

akşam saatlerine kadar, yabancı konsoloslarla görüşme görevini Yüzbaşı Şerafettin Bey yerine getirilmiştir. Bu 

arada Yüzbaşı Zeki komutasındaki süvari birliği Sarıkışla’ya, Yedek subay Besim Efendi de Kadifekale’ye Türk 

bayrağını çekmişlerdir. 1. Süvari Tümeni Komutanı General Mürsel Paşa, saat 14.00’de Garp Cephesi Komutanı 

İsmet Paşa’ya İzmir’in geri alındığını telgrafla bildirmiştir.   

9 Eylül 1922 günü, baba memleketi olan İzmir’e süvarileriyle giren ve şehrin yönetimini üzerine alan 5. 

Süvari Kolordusu Komutanı Fahrettin Paşa, o geceyi şöyle anlatmıştır:  

 “Halkın yapmakta olduğu şenliklerin gece yarısına kadar devamına izin vererek, ondan sonra herkesin 

evine çekilmesi ve sakinliğin sağlanması, yarın gelecek olan Başkomutanı karşılamak üzere hazırlanması 

bildirdim. Gece yarısından sonra işitilen bazı tüfek sesleri üzerine, bütün mahalleleri otomobille dolaştım. Tüfek 

seslerinin, o sırada İzmir’e giren Kolordu Mızıkası’nın çalmaya başladığı İzmir Marşı’nı duyan halkın sevinç 

gösterilerinin yeniden canlanması üzerine olduğunu anladım.” 

10 Eylül 1922 günü, Gazi Mustafa Kemal Paşa, yanında Mareşal Fevzi Paşa, Garp Cephesi Komutanı İsmet 

Paşa, Garp Cephesi Kurmay Başkanı Yarbay Asım Bey ile beraber İzmir’e girmişlerdir. Bu geliş, onun İzmir’e 

dördüncü misafirliğiydi. Kendisinin ve İzmirlilerin özlem duyduğu bu kavuşmayla, sadece İzmir kurtulmamış, 

Kurtuluş Savaşı’nın son kurşunu da atılmıştı.  

 “Bir rüya görmüş gibiyim” diye mırıldanmış ve İzmirliler tarafından büyük bir sevinç ve coşkuyla 

karşılanmıştır. Hükümet Konağı ile Konak Vapur İskelesi arasında büyük bir kalabalık oluşmuş, meydan 

hıncahınç dolmuştur. Gazi, bir ara Hükümet Konağı’nın balkonundan kendisini çılgınca sevgi gösterisinde 

bulunan halkı selamlarken;  

“Başarı benim değil, sizin milletindir” diye seslenmiştir. 

 

MUZAFFER KOMUTAN GAZI MUSTAFA KEMAL’İN YUNAN BAYRAĞINA SAYGISI – 1 

O gün İzmir Valiliği’nin önünde atının kuyruğuna bağladığı Yunan bayrağını yerlerde sürükleyen Süvari 

Çolak İbrahim’i gören Gazi, emir çavuşu Ali Metin’le, ona şu haberi yollamıştır;  



“Bayrağı yerde sürümesinler. Bu bizim adaletimize yakışmaz.” Bunun üzerine Yunan bayrağı atın 

kuyruğundan çözülmüştür. 

 

MUZAFFER KOMUTAN GAZI MUSTAFA KEMAL’İN YUNAN BAYRAĞINA SAYGISI – 2 

O gece, Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Karşıyaka’daki İplikçizade Köşkü’nde kalması planlanmış ve ona göre 

hazırlıklar yapılmıştır. Bu yapılan seçimde Yunan Kralı Konstantin’in 12 Haziran 1921 tarihinde bu köşkte kalmış 

olmasından kaynaklanan duygusal bir eğilim de rol oynamıştır.  

Gazi, İzmir Hükümet Konağı’ndan ayrılmış ve Karşıyaka’ya doğru yola çıkmıştır. Ruşen Eşref Bey, 

İplikçizade Köşkü’ne gelirken yolda yaşananları ve köşkün önünde gördüklerini şöyle anlatmıştır:  

Sen duruyordun. Yerde yatan örtüyü sordun. O, ipekten kocaman bir düşman bayrağıydı ki üzerine 

basılarak geçilecek bir yol halısı gibi böyle serilmişti. Kadın-erkek oradaki İzmirliler: 

‘Buyurunuz, geçiniz. Bizim öcümüzü yerine getiriniz! Yabancı kral, bu evden içeri, bizim bayrağımıza 

basarak geçmişti. Siz, lütfedin. Bu karşılıklı o lekeyi silin! Burası sizin şehrinizdir. Bu ev sizin evinizdir. Bu hak 

sizindir’ diye yalvarıyorlardı. 

Sen, o yerde serili bayrağın önünde, bulunduğun noktada kaldın. Sana ağlaşarak yalvaran kadınlara, 

erkeklere tatlılıkla baktın: 

‘O, geçmişse hata etmiş. Bir milletin bağımsızlığının sembolü olan bayrak çiğnenmez. Ben onun hatasını 

tekrar edemem’ dedin. Onu yerden kaldırttın ve bembeyaz mermerlere basarak içeri girdin. İşte, sen İzmir’e ilk 

gün zaferinle böyle girdin. 

Ahmet Gürel 

Atatürk Araştırmacısı 

 

 

 











 





















 
 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 


