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Osmanl› ‹mparatorlu¤u, Birinci Dünya Savaﬂ›ndan yenik ayr›lm›ﬂ ve topraklar›n›n büyük bir k›sm› iﬂgal edilmiﬂti. Bu iﬂgale u¤rayan yerlerden birisi de Afyon’dur. ‹ﬂgal edilen yerlerde oldu¤u gibi Afyon’da da
say›s›z olay meydana gelmiﬂtir. Bu olaylardan birisi de Nazik’in Yunanl›lar taraf›ndan kaç›r›lmas›d›r.
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ABSTRACT
The Ottoman Empire was joined to the first World War but it was a heavily defaat. The Greek military
was occuped to The Ottoman Empire’s country and Afyon region. ‹n this during occuped The Greek did happening a lot. Nazik was kidnaped of The Greek soldiers.
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Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun Birinci
Dünya Savaﬂ›nda yenilerek 30 Ekim
1918 tarihinde Mondros Ateﬂkes Anlaﬂmas›n› imzalamas›yla Anadolu dahil olmak üzere bütün topraklar› düﬂman iﬂgaline u¤ram›ﬂt›r. Elde kalan en son yer
olan Anadolu’nun Bat› bölümlerinin de
Yunanl›lar taraf›ndan iﬂgal edilmesi sebebiyle bu bölgede yaﬂayan Türk halk›n›n büyük bir k›sm› zülüm görmüﬂtür.
Yunan iﬂgali, Atina hükümetinin baﬂ›
Venizelos, Anadolu’yu iﬂgal etmek istedi¤ini, alelacele Londra’ya giderek askerlerini Mustafa Kemal’e karﬂ› kullanabilece¤ini teklif etmesiyle baﬂlam›ﬂt›r. ‹kna gücü yüksek olan Venizelos ‹ngiliz
muhataplar›na, Anadolu’ya iki tümen,
*
**

Trakya’ya da bir tümen göndermenin
Türk sorununa kesin çözüm getirilmesi
için yeterli olaca¤›n› söylemiﬂti. Hararetli bir Yunan hayran› olan Lloyd George, daha baﬂlang›çta, Yunanl›lara hizmet etmeye amadeydi.1 Bu görüﬂmeler
sonunda Yunanistan’›n pay›na verilen
‹zmir ve çevreinin iﬂgali 15 May›s 1919
tarihinde sabah baﬂlam›ﬂt›r.2 ‹zmir
Redd-i ‹lhak Cemiyeti yurdun dört bir
taraf›na telgraflarla durumu bildirmiﬂ
ve iﬂgali protesto etmiﬂtir. Ancak bu protestolar, ‹stanbul’da ve yurdun di¤er taraflar›nda yap›lan mitingler, sonucu de¤iﬂtirememiﬂ, ‹zmir’de o gün ve daha
sonraki gün Yunanlar›n yapt›¤› iﬂkence
ve katliamlar artarak devam etmiﬂtir.3

Karﬂ›laﬂt›rma için bak›n›z: Ferya ÇALIﬁ, “Eskiﬂehir’in Yunan ‹ﬂgali ve Gülnazik Türküsü”, Milli Folklor, Yaz, 54, 2002, y›l 14, cilt 7, ss. 132-139.
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Doktora Ö¤rencisi.
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Yunan katliam›na son vermek için
Yunan iﬂgal kuvvetlerine karﬂ› direnmenin ve yurttan atman›n ﬂart oldu¤una
inanan Türk halk›, yer yer ve bölgesel
mahiyette olmak üzere cepheler kurmuﬂ, bu bölgesel hareketler ilk anda vatansever subaylar taraf›ndan desteklenmiﬂtir.
‹zmir’de baﬂlayan Yunan iﬂgali iç
bölgelere do¤ru gittikçe yay›lmaya baﬂlam›ﬂt›. 27 May›s 1919 tarihinde Ayd›n’›n iﬂgali ve ard›ndan 29 May›s 1919
tarihinde Ayval›k’›n ve 1 Haziran 1919
tarihinde Ödemiﬂ’in iﬂgalleri, Bat› Anadolu’da savunma ruhunun uyanmas› ve
“Kuva-y› Milliye” fikrinin daha güçlü bir
ﬂekilde geliﬂmesine ve yay›lmas›na sebep olmuﬂtur. ‹lk tepkilerden biri Ödemiﬂ kaymakam› Bekir Sami Bey’in medeni cesaret ve vatanseverlik örne¤i gösteren bir davran›ﬂla 29 May›s 1919 tarihinde ‹tilaf devletleri temsilcilerine
“bundan sonra silah›n konuﬂaca¤›n›” bildiren bir protesto telgraf› çekmiﬂtir.4
‹zmir’in iﬂgali ile yetinmeyen Yunanl›lar›n, Bat› Anadolu’yu istila etmek
için yapacaklar› bir genel sald›r›ya karﬂ›
mahalli güçlerin gönüllü olarak oluﬂturdu¤u Kuva-y› Milliye ad›yla an›lan milli
kuvvetler ile 23, 57 ve 61. tümenler Bat›
Anadolu’da iﬂgalci Yunan düzenli ordusuna karﬂ› ilk cepheyi kurmuﬂtur. Orta
ve Bat› Anadolu’da henüz da¤›lmam›ﬂ
olan düzenli birliklerin bir k›sm›, de¤iﬂik
bölgelerde ç›kan ayaklanma hareketlerini bast›rmak için kullan›ld›klar›ndan
Yunan iﬂgaline karﬂ› ilk önceleri düzenli
bir savunma savaﬂ› verilememiﬂtir.
1920 y›l›n›n Haziran ay›ndan itibaren iç kesimlere do¤ru yay›lan Yunan iﬂgali karﬂ›s›nda büyük bir azimle çarp›ﬂan Kuva-y› Milliye k›smen da¤›lm›ﬂ, zay›f durumda olan 23, 57 ve 61. tümenler
de geri çekilmek zorunda kalm›ﬂt›r. Gittikçe büyüyen tehlikenin durdurulmas›
amac›yla Temmuz 1920 tarihinden itiba-
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ren Bakanlar Kurulu karar›yla Bat›
Cephesi Komutanl›¤› kurulmuﬂ ve burada çarp›ﬂan düzenli ve düzensiz birlikler
bu komutanl›¤a ba¤lanm›ﬂt›r. Bat› cephesinde düzenli ordu kurulana kadar
Kuva-y› Milliye önemli hizmetler görmüﬂtür.
Yunanl›lar›n Manisa ve Ayd›n yönünde ilerlemeleri üzerine, Ayval›k dolaylar›nda onlara silahla karﬂ› koyan
Kaymakam(Yarbay) Ali(Çetinkaya) olmuﬂtur. Bütün mevcudu yaklaﬂ›k beﬂ
yüz kiﬂi olan bu alay mahalli halk›n da
deste¤ini alarak ilk Kuva-y› Milliye birliklerinden birini meydana ç›karm›ﬂt›r.
Bu vatansever hareket baﬂka cephelerin
de kurulmas›na ön ayak olmuﬂtur.
Akhisar’›n Haziran 1919 tarihinde
Yunan iﬂgaline u¤ramas›ndan sonra,
Bergama’da bir süre sonra ayn› ak›bete
u¤ram›ﬂ, burada ve Menemen’de Yunan
askerleri pek çok kan dökerek dehﬂet
saçm›ﬂt›r. Menemen’de 200 kiﬂi öldürülmüﬂ bir o kadar› da yaralanm›ﬂt›. Bu zulümler Bergama ve Soma cephelerinin
aç›lmas›nda önemli bir rol oynam›ﬂt›r.
K›rka¤açl› Emin Bey taraf›ndan kurulan
bu cephe, daha sonra Bal›kesir’de bulunan 61. tümene ba¤lanm›ﬂt›r. Bu tümenin komutan› Miralay Kaz›m (Özalp)
Bey, bu cephenin güçlendirilmesini sa¤lad› ve fiili idaresiyle meﬂgul oldu.
Bunlara ilave olarak yaklaﬂ›k 1200
mevcuduyla Akhisar cephesi kurulmuﬂtur. Manisal› Karaosmanzade Halit Paﬂa’n›n Rum çeteleri taraf›ndan bask›n
sonucu öldürülmesine tepki olarak bu
cephe kurulmuﬂtu. Yine Yunan ilerleyiﬂinin Salihli ve Alaﬂehir bölgelerine kadar yay›lmas› burada da Kuva-y› Milliye
hareketinin baﬂlamas›na sebep olmuﬂtur.
Yunan ilerlemesine karﬂ› en sert direniﬂ Ayd›n ve Nazilli bölgesi Kuva-y›
Milliye gönüllüleri ve düzenli birliklerce
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Ayd›n Heyet-i Milli-
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yesi, büyük bir miting tertip ederek iﬂgali protesto etmiﬂ ve vatandaﬂlar› silahla
karﬂ› koymaya davet etmiﬂti. 28 May›s
1919’da Ayd›n’›n iﬂgali ve Yunun birliklerinin Nazilli yönüne do¤ru ilerlemesi
üzerine gönüllü binlikler harekete geçmiﬂti. Yörük Ali Efe ile beraber 57. f›rka
kumandan› Binbaﬂ› Hakk› Bey’in topçu
kuvvetleri ve bunlara Denizli Milli Kuvvetlerinin kat›lmas›yla, 175. piyade alay› kumandan› Hac› ﬁükrü Bey’in idaresinde, Ayd›n’› geri almak için 28 Haziran’da yap›lan taarruz, baﬂar›ya ulaﬂm›ﬂ
ve 30 Haziran’da Ayd›n geri al›nm›ﬂt›r.
Fakat takviye alan Yunan birlikleri Ayd›n’› tekrar iﬂgal etmiﬂtir. Bu bölgede
Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe ve
Daniﬂmentli ‹smail Efe Yunanl›lara karﬂ› baﬂar›l› bir ﬂekilde çarp›ﬂm›ﬂt›r.
Anadolu’da devam eden Yunan ilerlemesi karﬂ›s›nda Bal›kesir, Bat› Anadolu’da Kuva-y› Milliye’nin merkezi olmuﬂ
Bal›kesir ve Alaﬂehir’de yap›lan Harekat-› Milliye ve Redd-i ‹lhak kongreleri
yap›lm›ﬂt›r. Bu kongrelerde milli dava
dile getirilmiﬂ, yerel kurtuluﬂ çareleri
aranm›ﬂ ve bir anlamda ‹stanbul hükümetinin otoritesi tan›nmam›ﬂt›r. Birinci
‹nönü savaﬂ›na kadar bu bölgede oluﬂturulan Milli Kuvvetler, Yunan birliklerini
oyalam›ﬂ, Sivas kongresinde al›nan karar gere¤ince Bat› cephesi milli teﬂkilata
ba¤lanm›ﬂ ve Ali Fuat Paﬂa da Bat› Cephesi komutanl›¤›na getirilmiﬂtir.
Çerkez Ethem’in düzenli orduya kat›lmak istememesi, iç çat›ﬂmalar ve Çerkez Ethem’in Yunanl›lara s›¤›nmas› sebebiyle bu boﬂluktan yararlanan iﬂgalci
Yunan kuvvetleri Bursa, Uﬂak istikametinden Eskiﬂehir ve Afyon istikametine
do¤ru 6 Ocak 1921 tarihinde ileri harekata geçtiler. Yunan ilerleyiﬂi 9-10 Ocak
tarihleri aras›nda yap›lan I. ‹nönü zaferiyle durdurulmuﬂ ve Yunanl›lar tekrar
Bursa yönüne çekilmiﬂtir. Londra konferans›n›n anlaﬂmazl›kla sonuçlanmas›
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üzerine Yunanl›lar ‹nönü’de bulunan
Türk mevzilerine yeniden sald›rm›ﬂlar
ve 31 Mart 1921 tarihinde de yenilerek
geri çekilmiﬂlerdir. Yunan kuvvetlerini
tamamen imha etmek için Asl›lanlar
bölgesinde taarruz edilmiﬂ, fakat baﬂar›
kazan›lamam›ﬂt›r. Bunun üzerine Yunanl›lar 10 temmuz 1921 tarihinde Kütahya-Eskiﬂehir bölgesinden iki cepheden Türk kuvvetlerini yok etmek için taarruza geçmiﬂtir. Daha fazla kay›p vermemek için Türk ordusu da taktik gere¤i 25 Temmuz 1921 tarihinde Sakarya’n›n do¤usuna çekilmiﬂtir.
Yunan ilerleyiﬂi bundan sonra da
devam etmiﬂ, iki tümen halinde ilerleyen düﬂman kuvvetleri Salihli, Alaﬂehir
istikametine yönelmiﬂ ve 29 A¤ustos’ta
Uﬂak Yunanl›lar›n eline geçmiﬂtir. Bu
bölgeyi savunan 23. tümen bu savaﬂlar
s›ras›nda çok zayiat vermiﬂ ve Dumlup›nar s›rtlar›na çekilmiﬂtir.5 Yunan ilerleyiﬂi karﬂ›s›nda Türk kamuoyundan yükselen tepkiler sebebiyle ‹tilaf devletlerince, tarihte “Milne Hatt›” denilen bir
s›n›r çizilmiﬂ ve her iki taraf›n bu s›n›ra
uymalar› istenmiﬂtir.6
Zaten her iki taraf›n da kabul etmedi¤i bu çizgide Yunanl›lar›n durmalar›
mümkün olmam›ﬂ, Monrdos Ateskes anlaﬂmas›ndan sonra Frans›z ve ‹talyan
birliklerinin iﬂgal etti¤i Afyon, 17 Mart
1920 tarihinde bunlar›n çekilmesiyle Yunanl›lar taraf›ndan iﬂgal edilmiﬂtir. Yunanl›lar, yukar›da bahsetti¤imiz gibi
Dumlup›nar s›rtlar›na çekilen Türk kuvvetlerine hücum etmiﬂ ve 27 Mart tarihinde Balmahmut Türk istihkamlar›n›n
düﬂmesiyle Yunanl›lar, Afyon’a girmiﬂtir. Ancak burada fazla tutunamam›ﬂlar
ve 8 Nisan’da ﬂehri terk etmeye mecbur
kalm›ﬂlard›r. Yunanl›lar ﬂehirden çekilirken baz› ileri gelenleri de esir olarak
yanlar›nda götürmüﬂtü.7
Afyonu’un Yunanl›lar taraf›ndan
ikinci iﬂgali Sakarya savaﬂ›n›n öncesin-
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de 13 Temmuz 1921 tarihinde gerçekleﬂmiﬂtir. Bu durum bir y›ldan fazla sürmüﬂtür. Afyon’un kesin olarak Yunanl›lardan temizlenmesi 27 A¤ustos 1922 tarihinde mümkün olmuﬂtur.8
AFYONDA YUNAN ‹ﬁGAL‹N‹N
MÜﬁAH‹TLER‹
Bat› Anadolu’da yaklaﬂ›k olarak üç
y›l süren Yunan iﬂgalinde bir y›ldan fazla bir süre kalan Afyon’da resmi kay›tlara geçen gasp, soygun tecavüz gibi yüzlerce sald›r› meydana gelmiﬂtir. Yunanl›lar, iﬂgal ettikleri yerlerde evlere el koymuﬂlar, bu evlerin yar›s›n› iﬂgal etmiﬂler
ve ihtiyaçlar›n›n hane sahiplerinde karﬂ›lanmas›n› sa¤lam›ﬂlard›r. Yunanl›lar,
ilk iﬂgallerinde ve kald›klar› süre içerisinde halka ﬂirin gözükmeye çal›ﬂm›ﬂlar,
soygun ve gasp d›ﬂ›nda cana fazla zarar
vermemiﬂler, ancak yenilen Yunan kuvvetleri çekilirken as›l yüzlerini o zaman
göstermiﬂler, iﬂgal döneminde komﬂuluk
yapt›klar› insanlar› kaçarken öldürmekten çekinmemiﬂlerdi.9
Kurtuluﬂ savaﬂ›na kat›lan gazilerin
nakletti¤ine göre Yunanl›lar, Afyon’da
kald›klar› süre içerisinde halk›n mal›na
zorla el koymuﬂlar, bulunduklar› yerlerde canl› hayvan b›rakmam›ﬂlard›. Yenilip kaçarken de akla hayale gelmedik zulümler yapm›ﬂlard›r. Kurtuluﬂ savaﬂ›na
kat›lan bir gazinin anlatt›klar› facian›n
boyutlar›n› ortaya koymaktad›r:
“Yonan›n kaçt›¤› yerleri ne hale getirdi¤ini görmeliydi. Yanm›ﬂ, y›k›lm›ﬂ evler, öldürülmüﬂ kad›n ve çocuklar...Yürekler dayanmaz. Allah’a ﬂükür olsun intikam›m›z› ald›k. ‹ﬂte hizmetim asker
olarak 12 y›ld›r. Vatan hizmetinden bir
gün kaçm›ﬂ de¤ilim. Ama 81 yaﬂ›nda ele
muhtaç bir vaziyetteyim. Kayd›n yok diye bana maaﬂ ba¤lamad›lar. Sa¤l›k olsun
ben vatan›ma para ile hizmet etmedim.10
Bir Yunan askeri köylünün birinden yiyecek ister. Afyon Düza¤aç kasa-
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bas›nda Yunan karargah›ndan geldi¤ini
söyleyen bu askere köylü tavuk, yumurta, ya¤ vb. ﬂeyler verece¤ini söyler. Ev
sahibi askeri tatl› dille eve davet eder ve
öldürür. Ölüsünü yok eder.11 Yunanl›larla ticaret yapan ve zengin olan kimseler
de vard›r. Devam eden sosyal hayat içerisinde f›rsat› de¤erlendiren kimilerini
komﬂular› da sevmez.12 Bir baﬂka olay
da yine Düza¤aç kasabas›nda meydana
gelir. Cuma namaz› k›lmaya giden bir
ihtiyardan Yunan askerleri kendilerine
rehberlik etmesini ister. Yaﬂl› adam kabul etmeyince orada öldürülür.13
GÜL NAZ‹K TÜRKÜSÜ
Afyon’nun Yunanlar taraf›ndan iﬂgali s›ras›nda yaﬂanan bu ve buna benzer olaylar›n yan›nda, Gül Nazik’in ac›kl› hikayesi anlat›l›r ve türküsü söylenir.
Afyon’da olay›n geçti¤i yer bilinmemektedir. Ancak dü¤ünlerde genç k›zlar gelin olurken bu türküyü de gelin u¤urlama havas› olarak söylenmektedir.
Hikayeye göre, Yunan iﬂgali döneminde dü¤ünü olan Gül Nazik’i taﬂ›yan
dü¤ün alay›, damad›n evine gitmek üzere yola ç›kar ve yörenin adetleri gere¤inde mezarl›k ziyareti yapmak üzere köyün d›ﬂ›na ç›k›l›r. Burada Yunan komutan› Gül Nazik’i görür ve zorla Yunanistan’a kaç›r›r. Yunan subay› Gül Nazik’le
zorla evlenir ve çocuklar› olur. Fakat k›z
orada durmak istemez ve bir yolunu bulur ve on beﬂ y›l sonra kaçarak memleketine geri döner.
Bat› Anadolu’da hikayesi ve benzer
metinleriyle yayg›n bir olarak günümüzde de yaﬂayan Gül Nazik türküsünün Afyonlu kaynak kiﬂimizden derlenen metnini aﬂa¤›da veriyoruz. Bu türkünün sözel tarih çal›ﬂmalar›yla ba¤lant›l› olarak, benzer metinleri üzerine daha kapsaml› çal›ﬂmalar yap›lmas›n›n, tarihi
olaylar›n halk haf›zas›nda ve hayat›nda
ne tür izler b›rakt›¤›n› de¤erlendirmek
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ve tarih kaynaklar›na geçmeyen daha
fazla sözlü dokümandan yararlanarak
çözümlemeler yapmak isteyenlere önemli belgeler sunaca¤›n› düﬂünüyoruz.
NAZ‹K TÜRKÜSÜNÜN SÖZLER‹
Atina han›m oldu
Sebebim imam oldu
Ben köyümden ç›kal›
Yedi y›l tamam oldu
Yumurtan›n kulpu yok
Gözlerimde uyku yok
Sür kay›kç› kay›¤›n›
G›r Yunandan korkum yok
Yumurtan›n sar›s›
Yere düﬂtü yar›s›
On beﬂime girmeden
Oldum Yunan kar›s›
Atina’dan hoplad›m
ﬁalvar›m› toplad›m
Nazik kaçm›ﬂ dediler
Çarﬂ›lar› yoklad›m
Atina’n›n hamam›
Nas›l ç›kar duman›
Nazik’in çocuklar›
Bal›klar›n kurban›
Atina’da bir Nazik
Kollar› alt›n bilezik
Ahmet olmasayd›
Kurtulamazd›n sen Nazik.14
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bilmedikleri için bakkal ne derse kabul edermiﬂ.
Bakkal›n k›sa sürede çok para kazand›¤›n› görünce
köyden biri bakkala sormuﬂ:
-Nas›l k›sa zamanda bu kadar para kazand›n?
-Bakkal: ‹ﬂin içinde gavur olmay›nca para kazan›lm›yor.
-Köyden biri: Gavur olmay›nca para kazan›lm›yor.
13
Kaynak kiﬂi: Ali Bayrak, 69, Düza¤aç, Afyon.
14
Kaynak kiﬂi: Fethiye Bayrak, 62, Afyon.
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