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SUNUÞ

Kurtuluþ Savaþýmýzýn en büyük muharebelerinden biri olan
26 Aðustos 1922de Büyük Taarruz ile baþlayýp 30 Aðustos 1922de
Zafertepeçalköy ve Dumlupýnarda Gazi Mustafa Kemal Paþanýn
bizzat sevk ve idare ettiði Baþkomutan Meydan Muharbesinin
kazanýlmasýyla milletimizin makus talihi yenilmiþ, Türk topraklarýný
iþgal eden sömürgeci devletlere karþý Türk Milletinin var olduðunu bir
kez daha dünyaya duyurarak Türkiye Cumhuriyetinin temelleri bu
topraklarda atýlmýþtýr.
Genç Cumhuriyetimizin Kurucusu Baþkomutan Gazi Mustafa
Kemal Paþa komutasýndaki Türk Ordusunun kahramanlýðý, Türk
Milletinin azim, inanç,ve kararlýðý ile baðýmsýzlýk ateþi büyük bir
zafere dönüþmüþtür.Gazi Mustafa Kemal Paþa Baþkomutan Meydan
Muharebesinin ikinci yýldönümünde Þehit Sancaktar Mehmetçik Anýtý
temel atma töreninde yaptýðý konuþmasýn da özellikle gençlerimize
seslenerek  Ey yükselen yeni nesil ! Ýstikbal sizsiniz.Cumhuriyeti biz
tesis ettik, onu ila ve idame edecek sizsiniz veciz sözünü söylemiþtir.
Bu topraklarý bize vatan olarak býrakan aziz þehitlerimizi bir kez daha
rahmet, minnet ve þükranla anýyor ikinci baskýsý yapýlan Þehitlik ve Anýtlarýyla
Kütahya  kitapçýðýnýn hazýrlanmasýnda emeði geçenlere teþekkür
ediyorum.

Þerif YILMAZ
Kütahya Valisi

1930 Cumhuriyet Caddesi

MÝLLÝ MÜCADELEDE KÜTAHYA
Milli mücadele yýllarýnýn en yoðun olaylarýna sahne olan Kütahya; bu
dönemde iþgal görmüþ, iç çatýþmalarda hýrpalanmýþ ancak iþgalcilere son
darbenin de vurulduðu yer olmuþtur.
Eski Askerlik Dairesi Baþkaný Nüzhet Bey baþkanlýðýnda Kütahya
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin kurulduðu 20 Eylül 1919 tarihi, Kütahyada
milli mücadelenin baþlangýç tarihidir. (Piriþtineli) Ýsmail Hakký Bey komutasýnda
oluþturulan 350 kiþilik müfreze, Ýngilizleri Kütahyadan çekilmek zorunda
býrakmýþtýr. Kuva-yý Milliye Teþkilatý, Ýsmail Hakký Bey komutasýnda 21
Temmuz 1920 tarihinde Kütahya Milli Alayýný kurmuþtur. Bu Alayý denetlemek
üzere 6 Aðustos 1920de Mustafa Kemal Paþa Kütahyaya gelmiþtir. Bunu
duyan bütün Kütahya halký sokaklara dökülmüþtür.
Mustafa Kemal, Milli Alayý denetlemiþ, hükümet konaðýna kadar
yürümüþ, bir süre dinlendikten sonra, Kütahyanýn ileri gelenleri ile görüþmüþtür.
Atatürkün denetledikten sonra övdüðü Kütahya Milli Alayý, milli mücadele
yýllarýnda önemli görevler üstlenmiþ, iþgal yýllarýnda büyük yararlýlýklar
göstermiþtir.
Denetim sonrasýnda Büyük Millet Meclisi Baþkaný Mustafa Kemal
Paþa, kendi el yazýsýyla Kütahya halký için Mutasarrýf Sait Beye takdirname
vermiþtir.
Kurtuluþ Savaþýnýn en büyük muharebelerinden biri olan Büyük Taarruz;
26 Aðustos1922de Kocatepede baþlamýþ, 30 Aðustosta Zafertepeçalköyde
Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemalin Baþkumandan Meydan Muharebesini
kazanmasý ile Türkiye Cumhuriyetinin temelleri Kütahyada atýlmýþtýr.
Dumlupýnarda Ordular Ýlk Hedefiniz Akdenizdir. Ýleri..! emri ile düþman
bu topraklardan çýkarýlmýþtýr.
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Kütahya Mutasarrýfý Sait Beyefendiye
Büyük Millet Meclisinin selâm ve ihtiramýný muhterem halkýmýza, kahraman
orduya ve hamiyetkâr memurine teblið etmek üzere Kütahyayý ziyaret eden
heyetimiz burada gördüðü mefharetbahþ ve itminanaver tezahürat-ý samimiye
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ve âliyeden dolayý fevkalâde müftehir ve mesrurdur. Vatanperver Kütahya
ahalisinin malî fedakarlýðý, maddi ve manevi himmet ve mesaisiyle beþ on gün
zarfýnda ihzar ve teçhiz edilen binlerce mevcuda balið kýtat-ý askeriyenin
giriþtiðimiz dini, milli, vatani mücadelede muzafferiyetimizi temin edecek
kahraman bir zümre olarak isbat-ý fedakâri edeceðimden eminiz. Gerek zatý âlileriyle Müdafaa-i Hukuk Heyet-i gayyüresini, gerek umum Kütahya
halkýnýn mucib-i mübahhat olan himematýndan dolayý hissettiðimiz Þükraný
Büyük Millet Meclisi namýna beyan ile arz-ý veda eder ve iþbu ihsasat-ý
mahmedetkaranemizin aynen bütün ahaliye teblið buyrulmasýný rica eyleriz.
6 Aðustos 1920
Büyük Millet Meclisi Reisi
Mustafa Kemal

Türkiye Büyük Millet Meclisi Ordularý :
Afyonkarahisar  Dumlupýnar Büyük Meydan Muharebesinde zulmedici ve
gururlu bir ordunun asýl unsurlarýný inanýlmayacak kadar az bir zamanda yok
ettiniz. Büyük ve soylu milletimizin fedakarlýklarýna yaraþýr olduðunuzu
kanýtlýyorsunuz. Sahibimiz olan Büyük Türk Milleti, geleceðinden güven
duymaya haklýdýr. Muharebe meydanlarýndaki beceriklilik ve fedakarlýklarýnýzý
yakýndan görüyor ve izliyorum. Milletimizin hakkýnýzda verdiði deðere aracýlýk
etmek görevini, arkasýna býrakmayarak, devamlý yapacaðýz.
Ordular: ilk hedefiniz Akdeniz dir, ileri !.. 01 Eylül 1922 Dumlupýnar
T.B.M.M Reisi
Baþkumandan
Mustafa Kemal

7

Mustafa Kemal Atatürkün
Kütahya Sultanisinde Yaptýðý Konuþma
24 Mart 1923
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Muallime Hanýmlar ve Muallim Efendiler;
Bu irfan sakfý altýnda hepinizi bir arada görmekten ve cümlenizi birden
selamlamaktan fevkalade memnun ve bahtiyarým. Müdür Beyefendinin çok
güzel tasvir ve izah eyledikleri gibi memleketimizi, heyeti içtimaiyemizi hedefi
hakikate, hedefi saadete isal için iki orduya ihtiyaç vardýr.biri vatanýn hayatýný
kurtaran asker ordusu,diðeri milletin istikbalini yoðuran irfan ordusu.Bu iki
ordunun her ikisi de kýymetlidir, alidir, feyizlidir, muhteremdir. Fakat bu iki
ordudan hangisi daha kýymetlidir, hangisi yekdiðerine müreccahtýr? Þüphesiz
böyle bir tercih yapýlamaz, bu iki ordunun ikisi de hayatidir.
Yalnýz siz irfan ordusu mensuplarý, sizlere mensup olduðunuz ordunun kýymet
ve kudsiyetini anlatmak için söyliyeyim ki sizler ölen ve öldürebilen birinci
orduya niçin öldürüp niçin öldüðünü öðreten bir orduya mensupsunuz.
Muhterem Muallime Hanýmlar ve Muallime Beyler;biz iki ordudan birincisine,
vataný çiðnemeye gelen düþman karþýsýnda kan akýtan birinci orduya, bütün
dünya bilir ve bütün dünya þahit oldu ki, pek mükemmelen malikiz Bir millet
irfan ordusuna malik oldukça, muharaebe meydanlarýnda ne kadar parlak
zaferler elde ederse etsin,o zaferlerin payidar neticeler vermesi ancak irfan
ordusu ile kaimdir
...Artýk bundan sonra ayný kuvvet,ayný faaliyet,ayný himmetle irfan ordusu
için çalýþacak ve birincide olduðu gibi bu ikinci ordudan dahi emeklerimizin,
faaliyetlerimizin, himmetlerimizin, mesut ve muzaffer semelerini ayný parlaklýk
ve fevzü bereketle istihsal edeceðiz.
...Bir ordunun kýymeti,zabitan ve kumanda heyetinin kýymeti ile ölçülür.Siz
Muallime Hanýmlar ve Muallim Beyler, sizlerde irfan ordusunun zabitan ve
kumanda heyetisiniz...

Þehit Sancaktar Mehmetçik Anýtý Temel Atma
Töreni Konuþmalarý
30 Aðustos 1924 günü, Baþkomutan Meydan Muharebesi Zaferinin Kutlanmasý
ve Þehit Asker Anýtýnýn açýlmasý dolayýsýyla düzenlenen törene çeþitli
kesimlerden birçok kiþi katýlmýþtýr.
27 Aðustos günü Ankarada bir askeri birlik, birçok binek ve yük otomobilleri
ile Afyon istikametinden Zafertepeye (Keyftepe) gönderildi.29 Aðustos günü
de Cumhurbaþkaný Atatürk, bazý bakanlar ve milletvekilleri ile bunlara refakat
eden kiþilerle birlikte hareket etmiþlerdir.Ayný gün Ýstanbuldan hareket eden
bir trenle törene katýlacak çeþitli kurum ve kuruluþ temsilcileri ile binlerce kiþi
hareket etti.
Cumhurbaþkaný Atatürk ile birlikte eþi Latife Haným, Baþvekil Ýsmet Ýnönü,
Genelkurmay Baþkaný Fevzi Çakmak, Milli Savunma Bakaný Kazým Özalp,
Milli Eðitim Bakaný Vasýf Çýnar, Bayýndýrlýk Bakaný Süleyman Sýrrý Bey,
milletvekili ve gazeteciler ayný trenle 30 Aðustos günü Afyona geldiler. Ankaradan
T.B.M.M. Baþkaný Fethi Okyar, Ýzmirden Ali Fuat Paþa, Kazým Paþa, Ýzzettin
Çalýþlar, Ali Hikmet ve Þükrü Naili Paþalar, Eskiþehirden Kemaleddin Sami
Paþa da müteakiben Afyona gelmiþlerdir.
Atatürkün ve milletvekillerinin otomobilleri bu tarihi törene katýlanlara tahsis
edildi.Afyondan Zafertepeye kafileler halinde insan taþýndý.Zafertepede kurulan
bir Takýn altýndan geçilerek törene baþlandý.
Zafertepede birçok kiþi deðiþik konuþmalar yaptýlar.Bu konuþmalar gerek zaferin
anlamý ve önemi bakýmýndan gerekse tarihi hatýralarý bakýmýndan çeþitli
özelliklere sahiptir.Ayrýca edebiyat tarihçileri, sosyologlar, halk bilimciler ve
harp tarihi ile ilgilenen kiþiler için de önemli mesajlar taþýyan konuþmalar; bir
milletin duygusunu ortaya koymasý bakýmýndan dikkate deðerdir.
Bu konuþmalar, o günkü gazeteler ve Hakimiyet-i Milliye Matbaasý tarafýndan
1924 yýlýnda yayýnlanan Baþkumandan Meydan Muharebesi Devr-i Senevi
Merasimiadlý kitapta yayýnlanmýþtýr.
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Gazi Mustafa Kemal Atatürkün Baþkomutan Meydan
Muharebesinin Ýkinci Yýl Dönümünde Þehit Sancaktar
Mehmetçik Anýtý Temel Atma Törenindeki Konuþmasý
30 Aðustos 1924
10

Efendiler, Meydan Muharebesi ve onun
son safhasý olan bu 30 Aðustos
Muharebesi Türk tarihinin en mühim
bir dönüm noktasýný teþkil eder. Tarihi millimiz çok parlak ve çok büyük
zaferlerle doludur. Fakat, Türk
Milletinin bu¬rada ihraz ettiði zafer
kadar netice-i katiyeli ve bütün tarihe;
yalnýz bizim tarihimize deðil, cihan
tarihine yeni cereyan vermekte kafi
tesirli bir meydan muharebesi
hatýrlamýyorum.
Hiç þüphe etmemelidir ki, yeni Türk Devleti'nin, genç Türk Cumhuriyetinin
temeli burada tarsin olundu. Hayat-ý ebediyesi burada terviç olundu. Bu sahada
akan Türk kanlarý, bu semada pervaz eden þehit ruhlarý devlet ve
cumhuriyetimi¬zin ebedi muhafýzlarýdýr. Burada esasýný vazettiðimiz "Þehit
Asker" abidesi iþte o ruhlarý, o ruhlarla beraber gazi arkadaþ¬larýný, fedakâr ve
kahraman Türk Milletini temsil edecektir. Bu abide, Türk vatanýna göz dikenlere
Türk'ün 30 Aðustos gü¬nündeki ateþini, süngüsünü, savletini, kudret ve
iradesindeki þiddeti hatýrlatacaktýr.
Efendiler, son sözlerimi münhasýran memleketimizin gençli¬ðine tevcih etmek
istiyorum.
Gençler:
Cesaretimizi takviye ve idame eden sizsiniz. Siz almakta olduðunuz terbiye ve
irfan ile, insanlýk meziyetinin, vatan muhabbe¬tinin fikir hürriyetinin en kýymetli
timsali olacaksýnýz.

Ey yükselen yeni nesil! Ýstikbal
sizsiniz. Cumhuriyeti biz tesis
ettik; onu ila ve idame edecek
sizsiniz.
Arkadaþlar, bu gaza ve þahadet
diyarýný terk ederken "Þehit
Askeri hep beraber hürmet
ve tazimle selamlayalým."

Genelkurmay Baþkaný Fevzi Çakmakýn Þehit
Sancaktar Mehmetçik Anýtý Temel Atma Töreninde
Konuþmasý

30 Aðustos 1924

30 Aðustos sabahý iki günden beri güneyden ve kuzeyden yapýlan taarruzlarla
Batýya çekilmekten ve Dumlupýnar Grubuyla birleþmekten alýkonulmuþ olan
düþman asli kuvvetleri 29-30 (Aðustos) gecesi Güneyden devam eden gece
hucumlarýna raðmen Hamurköy ve Doðusundaki kuvvetlerini uzun ve
zorluklarla dolu gece yürüyüþleriyle birçok döküntüler býraktýktan sonra
Çalköy bölgesine çekilebilmiþ; 29-30 (Aðustos)da Çalköy civarýnda 14.
Süvari Tümenimizin hücumuna uðrayarak hayli zayiat vermiþtir.
Ve 30 Aðustos sabah erkenden kuzey ve güneye ayýrdýðý hafif perde hatlarý
gerisinden batýya doðru çekilmeye tesfüs etmiþ ise de Batý Cephesi
Komutanlýðýnca düþmanýn bu maksadý tamamen anlaþýlmýþtýr.
30 Aðustos günü için 1. ve 2. Ordularla, Süvari Kolordusuna düþmanýn
tamamen sarýlarak imhasý görevi verilmiþtir. 4. Kolorduya mensup 11. Tümen
Çalköy güneyinden, 5. Tümen Selkisaray kuzey-batýsýndan, 23. Tümen
Aslýhanlar kuzeyinden, ve 3. Tümen ile Çalköy istikametinden taarruz edecek;
bu suretle 1. Ordu güneyden ve 2. Ordu kuzeyden bastýrarak Adatepe bölgesine
sýkýþtýrýlan düþman kuvvetleri tamamen ezilecekti. Süvari Kolordusu Kýzýltaþ
deresi vadisini Saraycýk-Belovada keserek düþmanýn batýya doðru kaçmasýna
meydan vermeyecekti.
30 Aðustos sabahý Aslýhanlar üzerinden Dumlupýnar istikametine gitmek
isteyen düþman birlikleri bu bölgedeki 23. Tümen tarafýndan engellenmiþ,
öðleden itibaren kuzeyden, doðudan ve güneyden etkisini göstermeye baþlayan
5. Ve 4. Kolordularýmýzýn topçu ve piyade atýþlarýnda oluþan çok büyük bir
ateþ 4-5-9-12 ve 13. Tümenlerle batýya doðru çekilebilen diðer bazý
kýsýmlarýndan oluþan asli kuvvetleri birçok esir ve telefat vermiþ ve toplar,
otomobiller ve bütün aðýrlýk ve araç-gereçlerini tamamen býrakarak periþan
edilmiþtir. Piyade birliðimiz tarafýndan ancak akþam geç vakit tutulmuþ olan
Kýzýltaþ deresi vadisi yönünden kaçabilmiþ döküntüler kýsmen o gece ve ertesi
günü o civardaki birlikler tarafýndan esir edilmiþ ve bir kýsmý da Saraycýk ve
Belova istikametlerinde Kýzýltaþ deresi vadisini kesmiþ olan Süvari
Kolordumuzun hücumuna uðrayarak Murat daðlarýna atýlmýþ ve daha sonra
bunlar dahi teslimiyete mecbur olmuþlardýr.
Bu muharebeye Baþkomutan Muharebesi denilmesinin sebebi; kesin sonucu
saðlamasýndan, 2. Ordunun istikametinde muharebe meydanýnda bulunan
Baþkomutanýn sevk ve denetimi altýnda cereyan etmesinden ve Batý Cephesi
ordularýnýn bu güne Baþkomutan günü ismi verilmesini arzu etmelerindendir.
Ordularýmýz içinde bir tarihi hatýra olmak ve Baþkomutanýmýza sevgi ve
baðlýlýk ve sonsuz güvenimize yeni bir delil olmak ve bu 30 Aðustos 1922
muharebesine Baþkomutan Muharebesi ismi verilmiþtir.
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Kütahya-Eskiþehir Muharebeleri
Albay Nazýmýn Þehit Düþmesi ve
Yumruçal ile Nasuhçal Cepheleri
15-16 Temmuz 1921

Ýlimiz Merkez Çavuþçiftliði, Göçeri, Kýzýlcaören ve Erikli arasýnda
kalan Yumruçal ve Nasuhçal tepelerinde Milli Kuvvetlerimizin savunma
mevzileri yer alýyordu.
15 Temmuz da baþlayan taarruzdan önce 40. Alay Komutaný
tarafýndan Yumruçal Tepe önündeki tepenin tutulmasý gerekiyordu. Bu
tepenin tutulmadýðýný gören 4. Tümen Komutaný Yarbay Nazým Bey,
Karargah Muhafýz Süvari takýmý ve subaylarý ilk tepeyi tutmak için taarruza
geçmiþ, ancak Yunanlýlarýn makineli tüfek ateþi ile karþýlaþmýþtý. Nazým
Bey yaralanmýþ emir Subayý, personel müdürü, bazý subaylar ile muhafýz
takýmýnýn birçok erleri þehit olmuþ, Tümen Kurmay Baþkaný ve bazý erler
yaralanmýþtý. Emir Çavuþu, Yarbay Nazým Beyi atýna alarak geri çekilmiþ,
ancak yaralý Kurmay Baþkaný Yunan hatlarýnda kalmýþtý. Ýlk tedaviden
sonra Çöðürler Seyyar Hastanesine gönderilen Nazým Bey hastanede Þehit
olmuþtu. Saat 11.00 de Yumruçal Tepesi düþmüþ ve Nasuhçal Tepesi

tarafýndan Yunanlýlar yarma yaparak Türk
birliklerinin sol kanadýný kuþatmak istemiþler
ancak baþarýlý olamamýþlardýr. 16 Temmuz
1921de yoðun düþman ateþi altýnda kalan
Nasuhçal mevzilerinde barýnýlamaz duruma
gelinmiþtir. Bu arada 3. Kafkas Tümeni 11.
Piyade Alay Komutaný, iki tabur komutaný
ile birkaç subay ve birçok er þehit düþmüþtür.
Bunun üzerine 4. Grup birlikleri geri
çekilmeye baþlamýþ, eþya ve donatým Alayunt
üzerinden kuzeye, birlikler ise Belkavak,
Muhat üzerinden Lütfiyeye bir kýsmý da
Avdan, Akoluk yönünden Söðütlüyaylasýna
çekilmiþlerdir. Bu muharebe sonucunda
düþen Nasuhçal ve Yumruçal mevzileri
arasýndan bir gedik açan Yunanlýlar birliklerini cepheye sokmuþlardýr.
Atatürün çok sevdiði bir komutan olan Albay Nazým Beyin naaþý, Meclis
ve halkýn katýlýmý ile Hacýbayram Camiinde yapýlan cenaze töreniyle 3o
Temmuz 1921 de Cebeci Askeri Mezarlýðýna defnedilmiþtir. 31 Aðustos 1988
yýlýnda Albay Nazým Beyin naaþý Devlet Mezarlýðýna nakledilmiþtir. Albay
Nazým Bey; Osmanlý, Alman, Avusturya-Macaristan niþan ve madalyalarý ile
T.B.M.M. tarafýndan Ýstiklal Madalyasý ile ödüllendirilmiþtir.
Halide Edip Adývar, Nazým Beyin þehit düþmesini Türkün Ateþle Ýmtihaný
adlý eserinde þöyle anlatmaktadýr. Dün sipere erlerle beraber girmiþ orada
dövüþmüþtü. Oraya girmeden yarým saat önce bana telefon etti. Ben sipere
gidiyorum, dövüþeceðim, dedi. Nazýmýn göðsünü kurþuna açtýðýný söylüyorlar.
Mini bir bölmede üzerinde büyük bir bayrak örtülü olan Nazým yatýyordu.
Doktorun bayraðý kaldýrdýðýný gördüm. O, yataðýn üzerine eðilmiþ komutaný
öperek veda ediyordu. Sonra bayraðý tekrar örterek dýþarý çýktý. Evet bu,
Nazýmdý. Topçu üniformasý ile elleri göðsü üzerine kavuþmuþ yatýyordu.
Baþýnda mavi tepeli, kahverengi kalpaðý vardý. Ne tuhaf! Topraða dönecek
bu cesedin içinde Nazýmýn ruhu bir zaman yaþamýþtý. Ela gözleri açýktý. Her
zamanki ifadesini taþýyordu. Dünyanýn bir melodram olduðunu ifade eden
gülümsemesi yüzü toprak oluncaya kadar sür üp gidecekti.
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ORGENERAL ASIM GÜNDÜZ
(1880-1970)

Kütahya Rüþtiyesinden sonra, Kuleli Askeri Ýdadisine, oradan da Ýstanbul
Harbiye Mektebine girmiþ,1905te kurmay yüzbaþý olarak Erkan-ý Harbiye
Mektebini bitirmiþtir. Almanyada dört yýl süreyle kýta kurmaylýk stajý
görmüþtür. Balkan Savaþlarý sýrasýnda Genel Karargahta Harekat Þubesinde
görev yapmýþtýr. I. Dünya Savaþýnda 20. Ve 3. Kolordu ile Filistin Cephesi
Kurmay Baþkanlýklarýnda, 48. Tümen Komutanlýðý ve 2. Kolordu Komutan
Vekilliðinde bulunmuþtur. Çarpýþmalarda gösterdiði baþarý üzerine miralaylýða
(albaylýða) yükseltilmiþ, Mondros Mütarekesinden sonra Harbiye Nezaretinde
görev almýþtýr.
1921 Temmuzunda Kurtuluþ Savaþýna katýlmak üzere Ankaraya geçmiþtir.
Batý Cephesi Kurmay Baþkanlýðýný üstlenerek Sakarya ve Baþkomutan Meydan
Muharebelerinde büyük baþarý göstermiþtir. Sakarya Savaþýndaki gayret ve
hizmetlerinden ötürü Büyük Millet Meclisi tarafýndan Altýn Liyakat ve daha
sonra Ýstiklal Madalyasý ile ödüllendirilerek Tuðgeneralliðe yükseltilmiþ, 31
Ekim 1922de askeri temsilci olarak Mudanya Mütarekesine katýlmýþtýr. 1923te
Genelkurmay 2. Baþkanlýðýna, daha sonra 8. , 9. ,ve 5. Kolordu Komutanlýðýna
atanmýþtýr. 1926da Korgeneralliðe yükseltilmiþ, 1937de Orgeneral olmuþtur.
Ayný yýl Montrö görüþmelerine katýlan Asým Gündüz, Hatay,Balkan Antantlarý
askeri mukaveleleri ile Kabil, Hayfa görüþmeleri gibi önemli görüþme ve
toplantýlarda askeri temsilci olarak bulunmuþtur. 1943de Yüksek Askeri Þurasý
üyeliðine atanmýþtýr.
Asým Gündüz, VIII. ve IX. Dönem Kütahya Milletvekilliði yapmýþtýr. Anýlarý
ölümünden (14 Ocak 1970) sonra  Hatýralarým (1973; yay. haz. Ýhsan ILGAR)
adýyla yayýnlanmýþtýr.

Gazi Mustafa Kemal Atatürkün
Kütahyayý Ziyaretleri
* Gazi Mustafa Kemal Paþa, 6 Aðustos 1920de Pozantý Kongresinden dönerken
Kütahyayý ziyaret etmiþ, Milli Alayý denetleyerek hükümet konaðýnda bir süre
dinlenmiþ, Kütahyanýn ileri gelenleriyle görüþmüþtür. Kütahyadan ayrýlýrken
Mutasarrýf Sait Beye bir takdiname vermiþtir.
* 30 - 31 Aðustos 1922de, Baþkumandan Meydan Muharebesini idare için
Zafertepeçalköy ve dumluðýnara gelmiþlerdir.
* 24 Mart 1923de eþi Latife Hanýmla birlikte Kütahyaya gelmiþler, Kütahya
Lisesinde düzenlenen toplantýya katýlarak öðretmenlerle sohbet etmiþlerdir.
Atatürk o gün Kütahya Lisesinde öðretmenlere bir konuþma yapmýþtýr.
* 30 Aðustos 1924te Þehit Sancaktar Mehmetçik Anýtýnýn temel atma törenine
katýlmak üzere Zafertepeçalköye gelmiþlerdir.
* 23-24 Ocak 1933te Kütahyada birgün konakladýðý bu ziyaretinde Atatürk,
kiremit ve çini fabrikasýný, valilik, belediye ve bazý okullarý gezmiþ Kütahya
Halk Evinde bir toplantýya katýlmýþlardýr.
* 21 Haziran 1934te Alayunt Tren Ýstasyonunda Ýran Þahý Rýza Pehlevi ile bir
süre dinlenerek Ýzmire geçmiþlerdir.
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ÞEHÝTLÝK VE ANITLAR
16

DUMLUPINAR ÞEHÝTLÝÐÝ

17

1914-1918 yýllarý arasýnda Birinci Dünya Savaþýnda dokuz cephede savaþmak
zorunda kalan vatan evlatlarý bu defa da Sevr Antlaþmasýný yýrtmak, istiklali
saðlamak amacýyla, 1919-1922 yýllarýnda, Mustafa Kemalin çevresinde
köylüsüyle-kentlisiyle, kadýnýyla-erkeðiyle, doðulusuyla-batýlýsýyla, kuzeylisiylegüneylisiyle amansýz bir ölüm-kalým savaþýna girerler. Ýþte bu savaþta  Kurtuluþ
Savaþýnda  cephede ve cephe gerisinde 137.000 þehit verilir. Þehitlerin 9.193ü
cephelerde 28.128i hastane ve yollarda þehit düþmüþtür. Ayrýca deðiþik bölgelerde
iþgallere direnenler, Kuva-yi Milliyeciler, Ýþbirlikçilerin tuzaðýna düþenler,
isyancýlarýn karþýsýnda duranlar, ordunun ihtiyacýný karþýlamak için gece gündüz
çalýþanlar da büyük kayýplar verdiler. Böylece kayýp sayýsý arttý. Bu þehitlerimizin
aziz hatýralarý için, Ankara-Ýzmir karayolunun 500 m iç kesiminde Kütahya
Ýli Dumlupýnar Ýlçesi sýnýrlarý içerisinde Cafer Gazi Türbesi ve eteklerine Kültür
Bakanlýðý tarafýndan Kurtuluþ Savaþý boyunca tüm cephelerde þehit düþen
137.000 þehidimiz anýsýna Dumlupýnar Þehitliði yapýlmýþ Þehitlik, 30 Aðustos
1992 tarihinde büyük bir törenle ziyarete açýlmýþtýr.
Þehitlik:
a) Büfe, b) Þadýrvan, c) Namazgah, d) Üç Komutan Anýtý, e) Milisler Anýtý,
f) 500 kiþilik Þehit Mezarlarý ve Kitabeleri, g) Þehit Baba-Oðul Anýtý, h)
Mehmetçik Anýtýndan oluþmaktadýr.

ÞEHÝT BABA-OÐUL ANITI

18

Bu anýt; 1912 yýlýnda daha oðlu Mehmet 8 yaþýnda iken Balkan Savaþýna
katýlmak için köyünden ayrýlan, daha sonra sýrasýyla Galiçya, Hicaz, Yemen,
Kafkasyada 11 yýl cepheden cepheye koþarak çarpýþan Çetmili (Çetmi: KonyaTaþkent ilçesine baðlý bir kasabadýr.) Kara Ali Çavuþ ve oðlu Onbaþý Mehmetin
muhteþem destanýný sembolize eder.
Çetmili Kara Ali Çavuþ, Anadoluda milli mücadele baþlayýnca, Doðu
Cephesinden Kurtuluþ Savaþýna koþmuþ, Baþkomutan Meydan Muharebesinde
19 yaþýndaki Alay Sancaktarý Mehmet Onbaþý ile karþýlaþmýþtýr. Mehmet
Onbaþý, Onun 11 yýl önce býrakýp gittiði oðludur. Bu büyük asker, 31 Aðustos
1922 günü, 11 yýl sonra kavuþabildiði oðlunun kollarýnda þehit olmuþtur.
Oðlu, Kahraman Onbaþý Mehmet ise 9 Eylül 1922de Ýzmire giren Türk
birliðinin baþýnda þehit düþmüþtür.

MÝLÝSLER ANITI
Milli Mücadelede þehit düþen sivil vatandaþlarýmýzý sembolize eden bir anýttýr.
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ÜÇ KOMUTAN ANITI
Milli Mücadelemizin üç büyük komutaný olan Atatürk, Ýsmet Ýnönü ve Fevzi
Çakmaký anlatmaktadýr.

MEHMETÇÝK ANITI

20

Milli Mücadele de süngüsünü takmýþ düþman üzerine saldýrmaya hazýr binlerce
Mehmetçiðimizi sembolize eden bir anýttýr.

DUMLUPINAR ÝLK HEDEF ANITI

21

Bu Anýt; Baþkomutan Meydan Muharebesinde, Mustafa Kemal Paþanýn
ordularýna Ordular Ýlk Hedefiniz Akdenizdir, Ýleri! emrini verdiði karargahýn
yeridir. 1954 yýlýnda anýt alaný olarak tespit edilerek Maarif Vekaleti tarafýndan
istimlak edilmiþtir. Dumlupýnar halký tarafýndan 1959 yýlýnda kurulan
Dumlupýnar Abidesi Yaptýrma Derneði nin ülke çapýnda açmýþ olduðu
kampanya semeresini vermiþtir. Anýtýn temeli, 30 Aðustos 1964 yýlýnda sade
bir törenle atýlmýþ olup, Yüksek Mimar Mühendis Doðan Tekeli ve Heykeltýraþ
Yavuz Göreye ait olan bu eser 30 Aðustos 1968de kýsmen bitirilmiþ, tamamý
ise 26 Aðustos 1972de dönemin Cumhurbaþkaný Cevdet Sunay tarafýndan
ziyarete açýlmýþtýr.
Anýt; Bronz Atatürk Heykeli, arka planda betonarme bir anýtsal yapý, bronzdan
süvari birliklerini canlandýrýr rölyeften müteþekkildir. Atatürk Heykelinin
yüksekliði 4 m., Beton fon yüksekliði 12 m.dir. Bu fon, yýldýrým þerarelerini
göstermekte olup, Meydan Muharebesini sembolize etmektedir.

DUMLUPINAR ATATÜRK KARARGÂH EVÝ

22

Halide Edip Adývar, Türkün Ateþle Ýmtihaný adlý eserinde Kurtuluþ Savaþý
sýrasýnda Dumlupýnarda Mustafa Kemal Atatürk ve Nurettin Bey ile birlikte
kaldýklarý zamaný þöyle anlatýr.  . Mustafa Kemal Paþa; Bana ayrýlan odayý size
veriyorum. Ben çadýrda yatacaðým dedi, sonra Nurettin Paþaya dönerek
Kýzýlcadereyi gösterin ona .. diye ekledi. 1929 yýlýnda Yüzbaþý Salahattin
tarafýndan yaðlý boya tablosu yapýlan ve romanda da bahsi geçen bu ev Kurtuluþ
Savaþýmýz sýrasýnda Baþkomutan Gazi Mustafa Kemalin kaldýðý, Karargah
olarak da kullandýðý bu ev aslýna uygun olarak yeniden yapýlmýþ ve Atatürk
Karargah Evi olarak 30 Aðustos 2003te ziyarete açýlmýþtýr.

DUMLUPINAR KURTULUÞ SAVAÞI MÜZESÝ
Ulusal Kurtuluþ Savaþýmýzýn geçtiði
bu topraklar üzerinde bu savaþ anýsýna
kurulmuþ olup 30 Aðustos 1997
tarihinde Müze olarak ziyarete
açýlmýþtýr. Dumlupýnar Ýlçe
Merkezinde iki katlý müstakil bir
binadýr.Afyon Orman ve Su Ýþleri
Bölge Müdürlüðüne baðlý olan
Müze Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn
denetimindedir. Müzede Kurtuluþ
Savaþýna ait çeþitli silah, kýlýç vb. gibi
malzemeler ile o günleri yansýtan
fotoðraflar bulunmaktadýr.

ZAFERTEPEÇALKÖY-ZAFER ANITI
1181 m. rakýmlý tepede bulunmaktadýr. 1964 yýlýnda 220 Sayýlý Yasa ile inþaatýna
baþlanýlmýþ, 1968 yýlýnda tamamlanarak ziyarete açýlmýþtýr. Anýt taþ kaplamalý
üçgen bloklardan oluþmakta olup, 40 x 50 = 2000 m2lik bir alana dikilmiþtir.
Zafertepenin hemen eteðinde; anfi þeklinde tribünler, gazino, su deposu,
çeþmeler, merasim pisti, muhafýz kýtasý için lüzumlu tesisler, otopark ve çeþitli
binalar bulunmaktadýr. Zafer Haftasýnýn beþinci günü olan 30 Aðustos törenlerinin
düzenlendiði yerdir.
30 Aðustos 1922 günü sabahý Mustafa Kemal Paþa, bu tepeye gelerek saat
14.00dan itibaren Meydan Muharebesini rasat noktasýndan sevk ve idare eder.
Çatýlmýþ silahlarýn uzaktan görünüþü veya alev alev meþale hissini uyandýran
Zafer Anýtý, asýl manasý ile Kurtuluþ Savaþýný sembolize eder. Anýtý bir bütün
olarak meydana getiren deðiþik yöndeki üçgen bloklar; milletimizin, yakýn ve
uzak milletlerin göstermeye hazýrlandýklarý haksýzlýða feveran, iç ve dýþtaki
düþman kuvvetlerinin mukabil hareketlerini ve çeþitli müdahalelerden sonra,
milletin tek vücut halinde birleþerek kazandýðý 30 Aðustos Zaferini canlandýrýr
ve gelecek nesilleri Türk milletini içte ve dýþta meydana gelebilecek kötü tesirlere
karþý, er geç birleþerek zafere gidebileceðini sembolize eder.
Mustafa Kemal Atatürk; o günü 30 Aðustos 1924te Þehit Sancaktar Mehmetçik
Anýtý temel atma törenindeki konuþmasýnda þöyle anlatacaktýr. Çal köyün
garbýnda ve þimalinde patlayan toplarýn tarrakalarýný iþitiyordum. Oradan vaziyeti
dürbün ile tetkike uðraþ¬mak bana sýkýntýlý geldi. Daha ileriye, ateþ yerine gitmek
için kat'ý bir lüzum ve ihtiyaç hissediyordum ve bu noktayý, þimdi üzerinde
bulunduðumuz tepeyi gösterdim. Oraya gitmek lazýmdýr ve "Buyurun gidelim" dedim.
Otomobillere atladýk, bu tepeye gelen yola dâhil olduk. Ara sýra güzergâhýmýzýn
soluna düþman mermileri düþüyordu. 4. Kolordunun fýrkalarý þarktan garba
güzergâhýmýzý kat ederek seri hatvelerle ilerliyorlardý. Biraz evvel dediðim gibi
saat ikide þuraya çýkmýþ bulunuyorduk.
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ZAFERTEPEÇALKÖY
ÞEHÝT SANCAKTAR MEHMETÇÝK ANITI

24

Atatürk; 31 Aðustos 1922 günü muharebe sahasýný gezerken þehitler arasýnda
düþman topçu mermisinin açtýðý çukura gömülmüþ bir sancaktar görür. Aziz
þehit topraðýn üstünde katýlaþmýþ kolu ile sancaðý dimdik tutmaktadýr.
Manzaradan etkilenen Baþkomutan, savaþtan sonra yapýlacak anýt için bunun
sembol alýnmasýný emreder.
Mimar Hikmet ve Taþçý Ýbrahim tarafýndan yapýlan bu anýtýn temeli, Atatürk
tarafýndan 1924de Zafertepede atýlmýþ ve 1927de törenle ziyarete açýlmýþtýr.
1961de 220 Sayýlý Yasa ile anýtýn olayýn geçtiði Berberçam tepesine taþýnmasý
kararlaþtýrýlmýþ, 1964 yýlýnda da Zafertepe Zafer Abidesinin yapýlmasýyla
yerinden kaldýrýlarak Afyon Müzesine taþýnmýþtýr. Tümgeneral Ali Özveren
tarafýndan 1979da þimdiki yerine yapýlýp 30 Aðustos 1979da ziyarete açýlmýþtýr.
Anýta Zafertepeçalköy-Dumlupýnar asfaltýnýn 2. kilometresinden sola ayrýlan
600 m.lik yol ile ulaþýlýr.

ZAFERTEPEÇALKÖY
YÜZBAÞI ÞEKÝP EFENDÝ ÞEHÝTLÝÐÝ
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Elazýð, Harputta doðmuþtur. 22 Aðustos 1906da harp okuluna girmiþ ve
1909da teðmen olarak mezun olmuþtur.
29 Aðustos 1922de Baþkomutan Meydan Muharebesinde sýkýþtýrýlan düþmana
ortalýk kararýrken Altýntaþta bulunan 14. Süvari Tümeninin 3. Alayý 2. Bölüðü
hücuma geçer. 2.Bölük Komutaný Yzb. Þekip Efendi Bölüðünün baþýnda büyük
bir cesaretle, çevre savunmasýnda bulunan 20 keþif düþman gruplarýnýn içerisine
saldýrarak 2000 kadar düþmaný esir alýr. Derinliklerde bulunan düþman toplarýný
ele geçirmek üzere hücuma geçtiðinde düþmanýn cehennem ateþi ile karþýlaþarak
bir kýsým erleriyle birlikte þehit düþer.
Abidenin 1. Yüzü: 29 Aðustos 1922 Muharebesinde Yunanlýlara hücum eden
Türk Süvari Kolordusunun verdiði þehitler anýsýna yapýlmýþtýr. Kendilerine
Hakkýn rahmeti niyaz olur.
Abidenin 2. Yüzü: Ýþgal altýndayken bu yer
Uðrunda can verdin vatana
Sen çok büyüksün þehit asker
Ne yapýlsa azdýr hatýrana.
Abidenin 3. Yüzü: 14. Süvari Fýkrasýndan 3. Alaydan Yüzbaþý Harputlu Þekip
Efendi yine 3. Alaydan nefer Düzcenin Üsküp Nahiyesinden Veysel Ömer,
Keskinin Yaðlýken Köyünden Veli Mehmet, Akhisarýn Tatasut Köyünden Ýbiþ
Ömer adlý þehitlerin isimleri yazýlýdýr.

ZAFERTEPEÇALKÖY
KIRIK KAÐNI VE ÜÇ KOMUTAN ANITI
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Baþkomutan Mustafa Kemal Atatürk, 31 Aðustos 1922de muharebe alanýný
dolaþtýktan sonra Ýsmet Paþa ve Fevzi Paþa ile Çal Köyde yýkýk bir evin
avlusunda, kýrýk bir kaðný üzerinde son durum deðerlendirmesini yaptýklarý
aný sembolize eder. Anýt 2007 yýlýnda Türkiye Þehitlikleri Ýmar Vakfýnca
yapýlarak hizmete açýlmýþtýr. Mustafa Kemal Atatürk; 30 Aðustos 1924te Þehit
Sancaktar Mehmetçik Anýtý temel atma törenindeki konuþmasýnda þöyle
anlatacaktýr. Efendiler, Aðustos'un otuzbirinci günü takriben zeval¬de idi
ki, yine bu Çalköyü'nde, yýkýk bir evin avlusu içinde Ýsmet Paþa ve Fevzi Paþa
ile buluþtuk. Kýrýk kaðný arabalarý¬nýn döþeme ve oklarýna iliþerek bundan
sonraki vaziyeti mütalaa ettik. Kazandýðýmýz meydan muharebesinin bütün
seferi hitama erdirebilecek bir azamet ve ehemmiyette olduðunda ittifak ettik.
Þimdi Bursa istikametinde çekilen düþman kuvvetlerini mahvetmekle beraber
bütün ordu-yý asli ile bila-aram Ýzmir'e yürüyecektik.

BÜYÜKASLIHANLAR
ÜÇ TEPELER ÞEHÝTLÝÐÝ
30 Aðustos 1922 Baþkomutan Meydan Muharebesinde, Büyük Aslýhanlar Köyü
içinde þehit düþen Elazýðlý Binbaþý Hacý Ömeroðlu Yusuf Ziya, Diyarbakýrlý
Üsteðmen Mehmetoðlu Ahmet, Urfalý Teðmen Halil, Ýbrahimoðlu Mustafa
Hilmi ile beraber 42 Mehmetçik anýsýna 1995 yýlýnda yaptýrýlmýþtýr. Büyük
Aslýhanlar köyünün hemen batýsýnda yer alýr. Genelkurmay Baþkaný Fevzi Paþa,
30 Aðustos 1924te Þehit Sancaktar Mehmetçik Anýtý temel atma törenindeki
konuþmasýnda o günü þöyle anlatacaktýr.
30 Aðustos sabahý Aslýhanlar üzerinden Dumlupýnar istikametine gitmek
isteyen düþman birlikleri bu bölgedeki 23. Tümen tarafýndan engellenmiþ,
öðleden itibaren kuzeyden, doðudan ve güneyden etkisini göstermeye baþlayan
5. ve 4. Kolordularýmýzýn topçu ve piyade atýþlarýnda oluþan çok büyük bir ateþ
çemberi ile çevrilmiþ ve akþama kadar cereyan eden kanlý bir muharebe sonunda
4-5-9-12-13. Tümenlerle batýya doðru çekilebilen diðer bazý kýsýmlarýndan
oluþan asli kuvvetleri birçok esir ve telefat vermiþ ve toplar ve otomobiller ve
bütün aðýrlýk ve araç-gereçlerini tamamen býrakarak periþan edilmiþtir. Piyade
birliðimiz tarafýndan ancak akþam geç vakit tutulmuþ olan Kýzýltaþ deresi vadisi
yönünden kaçabilmiþ döküntüler kýsmen o gece ve ertesi günü o civardaki
birlikler tarafýndan esir edilmiþ ve bir kýsmý da Saraycýk ve Belova istikametlerinde
Kýzýltaþ Deresi vadisini kesmiþ olan Süvari Kolordumuz'un hücumuna uðrayarak
Murat Daðlarýna atýlmýþ ve daha sonra bunlar dahi teslimiyete mecbur
olmuþlardýr.
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GEDÝZ ABÝDE ANITI
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Abide; Gediz ilçesi Abide köyü içinde, Uþak-Gediz-Simav karayolu kavþaðýndadýr.
Çevresi korkuluklarla çevrili yüksekçe bir podyum üzerinde 3 metre yüksekliðinde
iki cephesi Osmanlýca kitabeli mermer bir anýttýr. Abidenin ön yüzünde  Bu
taþ 31 Aðustos 1922de Yunan ordusunun Ýzmire doðru ricatýný keserek Uþakta
teslim olmalarýný mecbur eden Türk Süvari Ordusunun bu civarda (Kocahanda)
verdiði þehitler anýsýna dikilmiþtir. Kendilerine Cenab-ý Haktan rahmeti-i niyaz
olunur. 54. Alay süvarisi Çavuþ, Amasranýn Ara nahiyesinden Ýbrahim Musa
yazýlýdýr. Yan tarafýnda ise 5. Alay süvarisi nefer Muðlanýn Kuyubaðý köyünden
Mehmet Ömer, 2. bataryasýndan nefer Ladikli Ömer Satýlmýþ, 20. Alay süvarisi
nefer Çankýrýnýn Çavuþ köyünden Ýsmail Hüseyin, Ketebe Kamil yazmaktadýr.
Kurtuluþ Savaþý sonunda yapýlan Abide, 1995 yýlýnda çevre düzenlemesi ve
restoresi yapýlmýþtýr.

EMET CEVÝZDERE ÞEHÝTLÝÐÝ VE ANITI
Bu anýt vatan uðruna 3 Eylül 1922 tarihinde Cevizderesinde Rauf Yüzbaþý
komutasýnda Yunan askerine aðýr kayýplar verdiren þehitler ve gaziler anýsýna
Kütahya Valiliði, Emet Kaymakamlýðý ve Günlüce Belediyesi iþbirliði ile 1985
yýlýnda yapýlmýþtýr.
Emet, 14 Aðustos 1921de Yunan iþgaline uðramýþ, Yunan ordusu karargâhýný
hükümet binasýna kurmuþtur. Emetli Kuva-yi Milliyeciler Yunanlýlardan
kurtulmak için bir gece bu karargahý basarlar. Bu baskýný haber alan Tavþanlýdaki
Yunan birliði Emete bir tabur asker sevk etmiþtir. Bu durumu bilen halk 80100 kiþiden ibaret bir güçle Cevizderesi boðazýnda pusu kurar. Ýki tarafý yamaç
olan bu boðazdan geçmekte olan Yunan taburu Günlüce köylerinin de ricat
yolunu kesmeleri ile iki ateþ arasýna alýnmýþlardýr. Ateþ o kadar ani ve etkili
olmuþtu ki düþman makineli tüfeklerini katýrýn sýrtýndan indirip kurmaya fýrsat
bulamamýþtýr. Yunan taburundan sadece 20-25 kiþi kurtulabilmiþtir. Emete
dönen gaziler ahali ile birlikte daðlara çekilmiþler. Bu baskýnýn intikamýný almak
isteyen düþman Kütahyadan ve Tavþanlýdan getirdikleri birliklerle Emete
girmiþ ve intikam için tek ev kalmayacak þekilde yakýp, yýkmýþlardýr.
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KÜTAHYA ÞEHÝTLER ANITI VE PARKI
Kütahya Hava Er Eðitim Tugayý karþýsý, çevre yolu üzerinde 65.000 m² alan
üzerine kurulmuþtur. Anýt ana kaidesi 15 m yüksekliktedir ve geleneksel Türk
mimarisi tarzýnda yapýlmýþtýr. Ana kaidenin sað ve sol taraflarýnda, 81 ilimizi
temsil eden sütunlar vardýr ve her birisi üzerinde temsil ettikleri ilin adý yazýlýdýr.
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Park; Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan, bu vatan için þahadet
mertebesine ulaþmýþ bütün þehitlerimiz ve yaþayan gazilerimizin anýsýna yapýlmýþ
olan Anýt Park, 14 Aðustos 2003 tarihinde T.O.B.B. yönetim kurulu baþkaný
M. Rifat Hisarcýklýoðlu tarafýndan ziyarete açýlmýþtýr.

DR. YÜZBAÞI HAMDÝ BEY VE
ÞEHÝT ASKERLER ANITI
Baþkomutan Meydan Muharebesinin kazanýldýðý 30 Aðustos 1922 günü,
Kütahyadaki Mürettep Süvari Tümenine ilaç gönderen Dr. Yzb. Hamdi Bey
ve aðýrlýklarý sevk ederken esir edilen 158 er, Kütahya - Afyonkarahisar
karayolunun sað tarafýnda Çavdarhisar sapaðýndaki eski porsuk köprüsü civarýnda
53. Yunan Alayý tarafýndan þehit edilmiþtir.
Kurtuluþ savaþýmýzýn saðlýk kahramanlarý ve þehitler anýsýna Kütahya 
Afyonkarahisar yolu üzerinde Çavdarhisar yoluna dönmeden sol tarafta bulunan
hafif yükseltili tepeye Kültür ve Turizm Bakanlýðýndan saðlanan ödenek ve Ýl
Özel Ýdaresinin katkýlarý ile Dr. Yüzbaþý Hamdi Bey ve Þehit Askerler Anýtý
yapýlmýþtýr.
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TAVÞANLI DERBENT ÞEHÝTLÝÐÝ ANITI VE EVÝ
Ýlimiz Tavþanlý ilçesi, Derbent Köyünde Kurtuluþ Savaþý sýrasýnda köy savunmasý
için çarpýþan köylülerin düþman askerleri tarafýndan yakalandýðý ve bir evde
toplanarak ateþe verilmesi sonucu 17 þehidin verildiði iki katlý ev bu olayýn
unutulmamasý þehitlerimizin aziz hatýrasýnýn yeni nesillere aktarýlmasý ve yapýlan
zulmün tüm dünyaya duyurulmasý için Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn desteði
ve Ýl Özel Ýdaresinin katkýlarý ile Müze haline getirilmiþtir.
Bu evde ölen þehitlerimizin 21 Temmuz 1922 tarihinde, evin hemen yakýnýndaki
duvarlarla çevrili ve köylülerce þehitler mezarlýðý olarak anýlan yere defnedildiði
bilindiðinden söz konusu duvarlarla çevrili alanýn iç ve dýþ düzenlemesi yapýlmýþ,
bu evde yakýlan ve isimleri belli olan 17 þehidimizin isimleri mezarlýk duvarýna
yazýlarak aziz þehitlerimizin hatýrasý canlandýrýlmýþtýr.

