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ÖZET 

Teğmen Ali Kadri (Köprülü), Birinci Dünya Savaşının sona erme-

siyle açığa çıkan çok sayıda subaydan biridir. İstanbul’a, evine dön-

dükten sonra bir müddet kararsız kalarak İstanbul’da yaşamıştır. Bu 

arada bazı temasları olmuştur. Kendisi gibi açıkta kalan subaylarla is-

tişare ettikten sonra gönüllü olarak Ankara’ya gitmeye karar vermiş, 

deniz yoluyla İnebolu’ya çıkmıştır. İnebolu’dan, Çankırı üzerinden 

Ankara’ya ulaşmıştır. Ankara’da gerekli temaslardan sonra Batı Cep-

hesi emrine tayinini çıkarttırmış, Ankara’dan Eskişehir’e giderek bir-

liğine katılmıştır. Eskişehir-Kütahya Muharebelerinden sonra ordu-

nun Sakarya Nehrinin doğusuna çekilmesiyle birlikte Ali Kadri de bir-

liğiyle geriye doğru hareket etmiştir. Ali Kadri, günlüklerinde Sakarya 

Muharebesini başından sonuna kadar, gün gün anlatmıştır. Biz bu 

günlüklere dayalı olarak Yunanla yapılan muharebeler üzerinde dur-

mayacağız. Bizim üzerinde durmak istediğimiz asıl husus, muharebe 

dışında kalan zamanlarda askerin cephe hayatını genç bir subayın gö-

zünden ortaya çıkarmaktır. Teğmen Ali Kadri, bir insan olarak, mu-

harebelerden arta kalan zamanlarda ne yaptıklarını, duygularını, aile 

hasretini, mektup yazma ve cevap bekleme sırasında hissettiği duygu-

ları günlüklerine aktarmıştır. Genç bir subay olmasına rağmen çok 

önemli tespitleri vardır. Komutanlarıyla ilgili düşünceleri, askerlerin 

savaş karşısındaki tutum ve davranışları, korkuları, hasretleriyle sava-

şın gidişatı üzerinde birtakım görüşleri dile getirmiştir. Bunun dışında 
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muharebe alanı içerisinde kalan yerleşim yerleriyle alakalı ilginç tes-

pitleri söz konusudur. Savaş alanındaki köylerle ilgili tek tek değer-

lendirmeleri mevcuttur. Köylünün askere ve harbe bakışı, askere karşı 

müspet veya menfi davranışları, köy isimleri verilerek dile getirilmiş-

tir. Köylerin genel görüşünden, temizliğine veya pisliğine dair kayıtlar 

tutmuştur. Köyler ve köylülerle ilgili çok açık kanaatler ortaya koy-

muştur. Tebliğ metni içerisinde bu hususlar tek tek ortaya konulacak 

ve yorumlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Millî Mücadele, Batı Cephesi, Sakarya Muha-

rebesi, Ali Kadri, Seyitgazi, Yeni Mehmetli, Yıldız Dağı, Hamamlı Ka-

rahisar. 
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DETERMINATIONS AND ANALYSIS OF A LIEUTENANT FOR 

DAILY LIFE DURING THE SAKARYA BATTLES 

ABSTRACT 

Lieutenant Ali Kadri (Köprülü) is one of the many officers who 

emerged with the end of the First World War. After returning his 

home in Istanbul, he remained indecisive for a while. Meanwhile he 

has had some contacts. After consulting with exposed officers like him, 

he voluntarily decided to go to Ankara and went to İnebolu by sea. He 

reached Ankara from İnebolu via Çankırı. After the necessary contacts 

in Ankara, he had his appointment to the Western Front order and 

went to Ankara from Eskişehir and joined his unit. After the Eskişehir-

Kütahya Battles, the army retreated to the east of the Sakarya River 

and Ali Kadri moved backwards with his unit. In his journals, Ali 

Kadri described the Battle of Sakarya from beginning to end, day by 

day. Based on these diaries, we will not focus on battles with Greece. 

The main point we want to emphasize is to reveal the life of the soldier 

from the eyes of a young officer during the time of the battle. Lieu-

tenant Ali Kadri, as a human being, recorded what he did during the 

battles, his feelings, his longing for the family, the feelings he felt dur-

ing the writing of letters and waiting for answers. Although he is a 

young officer, he has very important findings. He expressed his 

thoughts about his commanders, the attitudes and behaviors of the 

soldiers against the war, their fears, his longing and some opinions on 

the course of the war. In addition, there are interesting findings re-

lated to the settlements within the battlefield. There are individual 

evaluations of the villages on the battlefield. The peasant's view of the 

military and the war, their positive or negative behaviors towards the 

military were expressed by giving the village names. He kept records 

of the general appearance of the villages, their cleanliness or their dirt-

iness. He made clear convictions about the villages and the villagers. 

These issues will be put forward and interpreted in the text of the 

paper. 
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GİRİŞ 

Günlükler ve hatıralar tarih araştırmalarında kullanılan önemli 

kaynaklar arasında yer almaktadır. Bütün kaynakların kullanımında 

olduğu gibi günlükleri de metodolojik açıdan tenkide tabi tutmadan 

kullanmak doğru değildir. Tarih usulüyle ilgili yazılan kitaplarda gün-

lüklerin, öncelikle yazarının kendini haklı göstermeleri veya kendisini 

ilgilendiren hususlarda doğruyu olduğu gibi yazmaktan imtina etme-

leri gibi noksanlıklarla malul oldukları kaydedilmektedir. Ancak bu 

hususu fazla mübalağa etmemek gereklidir. Yani diğer kaynaklardaki 

bilgiler ne kadar güvenilir veya güvenilmez ise günlük ve hatıralardaki 

bilgiler de o kadar şüphelidir. Askerlerin günlüklerindeki bilgiler, 

daha çok tarihler (kronoloji), birlik isimleri, sayıları, yer isimleri bakı-

mından belki doğrulamaya muhtaçtır. Bazı olaylar hakkında yazılan-

lar, günlük sahibinin fikir ve kanaatleri olması bakımından önemli ve 

dikkate değerdir. Belki de günlüklerin en önemli yanı da budur. Yani 

o şahsın kanaatlerini aksettirmesi bakımından değerlidir. Dolayısıyla 

günlükler, maddî birtakım bilgiler (tarihler, birlik isimleri, coğrafi yer 

adları, askeri birliklerle ilgili verilen sayılar vs.) bakımından diğer kay-

naklardaki bilgilerle karşılaştırıldıktan, gerekli tenkide tabi tutulduk-

tan sonra tarihçilerin kullanabileceği en önemli bilgi kaynaklarından-

dır. Zira olayları birebir bizzat yaşayan kimselerin günlükleri kaleme 

alması, olayların şahidi olması bu bilginin kıymetini arttırmaktadır. 

Harplerde tutulan günlükleri sahibinin rütbesi, makam ve mevkii, yet-

kileri bakımından ayrı ayrı değerlendirmek gereklidir. Harpler sıra-

sında genelkurmay başkanı, kuvvet komutanı, ordu komutanı, ko-

lordu, tümen, alay, tabur, bölük ve takım komutanı seviyesinde yetkili 

olanların yazdıklarının her birinin ayrı ayrı önemi vardır. Yukarıda 

saydığımız birliklerin bir kısmı stratejik, bir kısmı ise taktik seviyede 

birliklerdir. Dolayısıyla bu birliklerde görev yapanların her birisi, me-

selelere bulundukları yerden bakmaktadırlar. Görevleri icabı hadise-

lere bakışları da bulundukları komuta kademesinden gözüktüğü şek-

liyledir. Yani birtakım komutanından, bir kolordu komutanının bakış 

açısını ve görüşlerini bekleyemeyiz. Her şeyden önce yetki bakımın-

dan, sorumluluk bakımından, tecrübe ve bilgi birikimi bakımından bu 



1114 HAMİT PEHLİVANLI  

 

birliklerde görev yapanların durumları farklılık arz etmektedir. Bir-

liklerde görev alan kişilerin içindeki bulundukları savaş şartları da bir-

birinden çok farklıdır. Bir üst seviye komutanın harp sırasında yaşa-

dığı şartlar farklıdır. İçinde bulunduğu çadırı, yediği yemek ve yeme-

ğin sofra ediliş şekli, yattığı yatak, tuvalet imkânları, giydiği elbise, aya-

ğındaki botu vs. gibi günlük ihtiyaçlarının karşılanma biçimiyle küçük 

rütbeli bir subayın, astsubayın veya erin imkânları birbirinden farklı-

dır. Dolayısıyla olaylardan etkilenmelerinin şekli de, hissettikleri de 

farklı olacaktır.  

Cephede günlük yaşayışı sadece harbin oluşu, yapılan muharebe-

ler, askerî hareketler olarak değerlendirmemelidir. Askerî hareketler 

cephenin olmazsa olmazı ise, insanî faaliyetler de aynı şekilde olmazsa 

olmazlardandır. Hatta daha önemlidir. Yani yeme içme, giyim kuşam, 

yatma, uyuma, tuvalet ihtiyacı vs. gibi hususlar da cephenin değişmez-

lerindendir. Diğer taraftan, insan psikolojisi de muhakkak en önemli 

hususların başında gelmektedir. Savaşların kazanılmasındaki en 

önemli faktör şüphesiz insanın olaylar karşısındaki davranışları, tep-

kileridir. Yani korkular, cesurane davranışlar cephede her saniye iç 

içe olunan hususlardır. Bunları göz ardı edemeyiz. Diğer taraftan cep-

hede savaşan birliklerdeki insan unsurunun dışında bir de savaş alanı 

içinde veya yakın çevresinde bulunan yerleşim alanları ve buralarda 

yaşayan insan unsuru da önemlidir. Savaşın kaderini doğrudan etki-

leyen konular arasındadır. Askerî birliklerin morali ve güveni husu-

sunda yerli ahalinin tutum ve davranışlarının etkili olduğu şüphesiz-

dir.  

Bu genel girişten sonra Ali Kadri Köprülü’ye ait günlüklere geçe-

biliriz. (Ali Kadri Köprülü, Anadolu’da Hayat ve Hatıratım-Ana-

dolu’da İstiklâl Mücâhedesi-(Hazırlayan: Hamit Pehlivanlı), Türk 

Tarih Kurumu Yay., Ankara 2011) Ali Kadri, Mülâzım-ı Sânî (Teğ-

men) olarak Millî Mücadeleye katılmıştır. Günlükleri, İstanbul’dan ay-

rıldığı 14 Haziran 1921’den başlamaktadır. Ali Kadri Bey Ankara’ya 

ulaşıncaya kadar yolda rastladığı kişiler ve olaylar hakkında düşünce-
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lerini açıkça yazmıştır. Yol üzerindeki köyler, köylüler, hanlar ve sa-

hipleri hakkındaki fikirlerini, iyi veya kötü kanaatlerini samimi bir 

dille açıklamıştır. Ankara’ya ulaştıktan bir süre sonra Kocaeli Grubuna 

tayin olunmuştur. Birliğine katılmak üzere Eskişehir’e ulaştığında ta-

yininin Batı Cephesi nakliye kollarına çıktığını öğrenir ve buna üzü-

lür. Bu sırada Eskişehir-Kütahya Muharebeleri devam etmektedir. 

Bazı teşebbüslerde bulunarak kendisini 14 Temmuz 1921’de 11. Tü-

men 126. Alay Hücum Taburuna tayin ettirir. Bundan sonra cephede 

yaşadıklarını da günü gününe kaydeder. Ordunun Eskişehir-Kütahya 

Muharebelerinde yenilerek Sakarya’nın doğusuna çekilişini, Sakarya 

Muharebelerinin safahatı ve zaferle sonuçlanmasını günbegün defte-

rine kaydetmiştir. Sakarya Zaferinden sonraki hazırlık dönemini de 

her gün defterine yazmıştır. Defterdeki kayıtlar Ocak 1922 tarihi iti-

bariyle son bulmaktadır. (Ali Kadri, s. XVII-XVIII). 

Günlüklerde küçük rütbeli bir subayın gözlemlerini, olaylara ba-

kış açısını görmekteyiz. Üst birlikleri idare edenlerin daha yukarıdan 

olaylara bakışlarına karşılık, askerî birliklerin en küçük biriminde, en 

ön saflarda çarpışan bir teğmenin duygu ve düşünceleri, olaylara ba-

kışı da şüphesiz önem arz etmektedir. Cephe günlüğü olarak yazılan 

bu hatırat, askerî tarih araştırmacıları ve bazı tahlilleri açısından sos-

yoloji ve sosyal psikolojiyle uğraşanlar için de fevkalade önemli bilgi-

leri havidir. Genel ve resmî tarih kitaplarına aksetmeyen, aksetmesi de 

mümkün olmayan küçük, teferruat sayılabilecek olaylar burada yer 

almaktadır. Düşman kurşunlarına doğrudan göğsünü siper eden, aç, 

susuz, yorgun ve en yakın arkadaşlarının yanında şehit olmasına şahit 

olanlar öncelikle bu gibi küçük rütbelilerdir. Bu bakımdan onların 

yazdığı harp hatıraları ve günlükler özgünlük açısından, gerçeklik açı-

sından son derece kıymetli eserlerdir. Ali Kadri Bey’in yazdıkları da 

bu çerçevede değerlendirilmelidir. İstiklâl Harbinin üzücü (Eskişehir-

Kütahya) ve sevindirici (Sakarya) iki önemli muharebesini bir teğme-

nin kaleminden okuyarak, o günkü savaşların ne derece zor şartlar ve 

imkânsızlıklar altında yapıldığını, kazanılan zaferlerin ne kadar kıy-

metli olduğunu öğreniyoruz. Günlüklerde sadece askerî olaylarla ilgili 
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bilgi ve mütalaalar yazılmamıştır. Askerî bilgiler kadar önemli sayıla-

bilecek bazı toplumsal olaylar da aktarılmıştır. (Ali Kadri, s. XVIII) 

Cephede Günlük Olağan (Kabul Edilen) Hayat 

Ali Kadri’nin günlüklerinde cephedeki hayatı ilgilendiren konu-

larda da fevkalade kıymetli bilgiler mevcuttur. Askerin cephede geçir-

diği günler ve karşılaştığı yaşama şartları konusunda bazı somut bilgi-

ler vermektedir. Yaşadıklarını olağan hadiseler gibi aktarmaktadır. 

Cephede savaşan genç bir subayın psikolojisini anlatması bakımından 

bu bilgiler çok kıymetlidir. Mesela Eskişehir-Kütahya muharebelerin-

den sonra Eskişehir’in düşmesi üzerine Yunanlıların ilerleyişi karşı-

sında tertibat alınmıştır. 17 Temmuz 1921 gecesi Ahmet Turan Baba 

(1300 rakımlı tepeler) civarında yarını beklerken ateş yakıp geceyi ge-

çirmeyi planlamaktadır. Kendi ifadesiyle, “Hayatımda ilk defa bir çalının 

dibinde çıplak olarak yatıyordum. Bu vaziyeti kendim bile bilmiyordum. Fakat 

vazife-i vatan bunu muktezadır. Soğuğun şiddetinden kâh uyanıyor, kâh yine 

yatıyorum. Güç hal ile sabahı ettik. Sabah müthiş bir patırtı arasında hepimiz 

uyandık. Vazifemize koştuk. Muharebe başlamıştı.” (Ali Kadri Köprülü, 

Anadolu’da Hayat ve Hatıratım, s.59-60) Genç bir subayın ilk defa düş-

man karşısında geceyi zorluklar içinde geçirmesini vatan hizmetinin 

gereği olarak kabul ederek makul karşılaması askerin morali bakımın-

dan önemli bir husustur. Askerin psikolojini ve zorluklara hazırlıklı 

oluşunun göstergesidir. Bu cümleler, askerlik şartlarını sıradan bir iş 

gibi kabulünü de ifade etmektedir. 18 Temmuz sabahı Yunan askeri-

nin topçu desteğinde ilerlemesi üzerine muharebe şiddetlenmiştir. Bu 

hadiseyi “bu hay, huy, harp hem tatlı ve hem de pek feci bir şey” (a.g.e., s.60) 

diye açıklamaktadır. Düşmanın kaçışını da kazanmanın mutluluğuyla 

şöyle değerlendiriyor: “Düşman kaçarken ilk defa görüyorum. Ne hoş ve 

tatlı manzara! Zafer kadar hoş bir şey yok.” (a.g.e., s.60) Yani kazanma 

duygusu zorlukları ve ölüm tehlikesini unutturuyor. 

Ali Kadri, muharebelerin kanıksandığını, şartların insanı normal 

hayattaymış gibi davranmaya mecbur ettiğini şöyle ifade ediyor: “Gece 

bitap bir şekilde Sivrihisar’da yattık. Yemek yer yemez yattık. Ölü gibi uyuduk. 

Artık dünün müthiş muharebelerini, düşmanın vaziyetini düşünmüyorduk. 
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Bunları çoktan unutmuştuk.” (a.g.e., s.69) Askerin durumunu ve normal 

bir hayat yaşıyormuş gibi günlük hayatını sürdürmesi bakımından şu 

ifadeler önemlidir: “Sivrihisar’ın aşçı dükkânında yemek yedim. Öteberi al-

dım. Burada kavafiye var. Bir pabuç aldım ve giydim. Başka çare yok. Yürü-

yüşlerde bu iş çok fena! Yemeni (bir tür deriden yapılmış ayakkabı) lazım. Bil-

hassa bizim gibi piyadelere Allah acısın. Mütemadiyen yürü, yürü…” (a.g.e., 

s.69) Askerin savaş şartlarında cephedeki günlük istirahatini, sanki ra-

hat bir yatakta yatıyormuşçasına şöyle aktarıyor: “Gece ovada yattık. Bu 

gibi yürüyüşlerde toprak üstünde uyumak adettir. Buna da alıştık. Hemen ya-

tacak gibi bir yer tesviye olunur. Mezara girer gibi bir çukur kazdırılır, onun 

içine yatılır. Ve ölü gibi de uyunur, uykuya dalınır. Çünkü yürüyüş insanı 

berbat ediyor.” (a.g.e., s.70). 

Savaşlar hayatla ölümün yan yana olduğu anlardır. Asker, bu şart-

lar altında bile “pılıçka, yağma” yapmaktan vazgeçmemektedir. Her an 

ölümle burun buruna olan insanoğlu, muharebe sırasında da ganimet 

ele geçirmek için çabalamakta ve silahların gölgesinde bunları payla-

şabilecek kadar ölümü hiçe sayabilmektedir. Ali Kadri bu manzarayı 

“bir kısım efrat ganaimi taksim etmekte. Bir kısmı da alınan davarları kesmekte 

ve pişirmektedir. Herkes boğazıyla meşgul” (a.g.e., s.62) diye tasvir etmek-

tedir. 

Savaş şartlarını herkes aynı cesaretle, fedakârlıkla ve aynı gaye-

lerle kabullenemiyor çoğu zaman. Savaşın en önemli meselelerinden 

biri de şüphesiz firari askerlerin meydana getirdiği boşluk ve diğer 

askerler üzerindeki olumsuz etkileridir. Firarları önlemek, bazen sözle 

ikna ile mümkün olmamaktadır. Komutanlar ve siyasi otorite bunun 

önüne geçebilmek için çok ağır, etkili tedbirler alma yoluna gitmiştir. 

Tabii bunlardan en etkilisi ve korkunç olanı firarilerin idam veya kur-

şuna dizilerek öldürülmesidir. Ali Kadri de günlüklerinde bu konuda 

örnekler sunmakta ve değerlendirmeler yapmaktadır. Onun anlattı-

ğına göre firar eden Afyonlu askerlerden ikisi Sivrihisar’da 126. Alay 

Komutanı İsmail Hakkı Bey’in (Alpan) emriyle idam edilmiştir. Bu 
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hadiseyi üzücü olarak nitelemekle beraber aynı zamanda tabii karşıla-

makta ve “bu hazin manzara etraf-ı erbaaya iyi bir numune-i imtisal teşkil 

etti” (a.g.e., s.69) şeklinde değerlendirmektedir. 

Yunanın Vahşeti  

Ali Kadri, elinde tabanca düşman askerlerini kovalarken savaşın 

tabiatı gereği yürek burkan manzaralarla da karşılaşmaktadır. Bu 

üzücü olaylar karşısındaki duygularını şöyle aksettiriyor: “70. Alaydan 

iki yüzbaşı, bir mülazım gördüm. Bedbahtlar şehit olmuş. Zavallıları düşman 

adamakıllı süngülemiş, her tarafı parçalamış. Düşman köpekleri pek çok. Ben 

bu elim manzara karşısında ilk defa bulunuyordum. Onun için yüzbaşıların, 

şehitlerin yanında durdum. Diz çöktüm, okudum, üfledim. Gözlerim sulandı. 

Aklıma birçok şey gelip geçiyor. Kendimi kaybetme dercesine de geldim.” (a.g.e. 

s.62) Düşman askerinin davranışları ise göz yaşartıcı ve insanlıktan 

utandırıcı bir vaziyettedir. Yunanlar etrafta bulunan çiftlikleri, hatta 

çiftliklerdeki hayvanları bile yakmıştır. Teğmen gördüğü manzarayı 

şöyle tarif etmektedir: “Düşman bizden aldığı bir manga kadar esiri bir 

araya toplayarak teçhizatıyla beraber yakmış. Biçare zavallı şehitlerin kemikleri, 

simsiyah vaziyetleri tamamen yakıldıklarını müeyyettir. Bu müthiş manzara 

karşısında ağladık. Düşmanımız asrın en vahşi ve hunharıdır.” (a.g.e., s.62) 

Teğmen Ali Kadri, Yunanların çekilirken yaptıkları mezalimden, or-

man ve köylerin yakılmasından dehşetle bahsetmekte ve “hayvanatın 

sesleri, alev sütunları, yangınlar pek elim ve tahammülsüz idi. Bu cehennemi 

manzaraya henüz tesadüf ediyorum” (a.g.e., s.62) diyerek vahşeti cehen-

neme benzetmektedir. Yunanların karakterini de tahlil eden Ali 

Kadri, “Kral Eskişehir’de Zeytunizâdelerin evinde oturmuş. Giderken evdeki 

halıları bile aşırmış. Yunanistan’ın kralı hırsız, pek adi. Eskişehir’de çok olan 

Ermeni ve Rumlar mütemadiyen taarruz ve yağmalara devam etmiş” diyerek 

izah etmektedir. (a.g.e., s.122) 

Köylerin Durumu ve Halkın Askere Bakışı 

Teğmen Ali Kadri, aynı şekilde cephede askerî bölge içinde kalan 

köyler ve köylülerle ilgili de kıymetli bilgiler sunmuştur. Cephede ileri 

harekât sırasında karşılaştığı olayları aktarırken açıkça kanaat belirt-
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miştir. Konakladıkları veya geçerken uğradıkları köylerde karşılaştık-

ları muameleleri, köylülerin iyi veya kötü davranışlarını, yemeklerini, 

adetlerini, şivelerini, misafirperver olup olmadıklarını kendi üslu-

buyla bizlere ulaştırmıştır. Sosyolojik ve psikolojik tahliller yaparak 

halkın askere iyi veya kötü davranışının sebeplerini izaha çalışmıştır. 

Kanaat belirtirken olabildiğince objektif davranmaya çalıştığı hissedil-

mektedir. Halkın yoksulluğunu, buna bağlı olarak savaşa bakış açıla-

rını dile getirmektedir. Yunan işgalinden önce askere soğuk davranan 

bir kısım köyler halkının, bilâhare Türk askeri tekrar geldiğinde ta-

mamen farklı bir davranış sergilediklerini yazmıştır. Köylerin etnik ya-

pısı hakkında da bilgi vermektedir. Bu yüzden hatırat sadece askerî 

bakımdan değil, adet, gelenek, şive, misafirperverlik, damak tadı, böl-

genin iklim ve bitki örtüsü, yetişen meyve ve sebzeler gibi hususlarda 

bilgi vermesi açısından da önem arz etmektedir. 

Teğmen, harp sahasındaki halk ve köylerin durumu hakkında 

şunları yazmaktadır: “Üryan Baba Köyünü geçerken çok üzüldüm. 

Evler beyaz bir bayrak asmış, teslim olmuş. Çıt, seda yok. Zavallılar beş 

dakika sonra düşman elinde fecayii ve mezalim silsilelerine maruz ka-

lacak. Ne elim manzara. Ağlamamak mümkün mü?” (a.g.e., s.67) “Her 

saat geçtikçe düşmana topraklarımız terk olunuyordu. Geriye attığı-

mız her adım düşmana terk olunuyordu. Her taraf ekin. Ekinler ol-

muş, hatta yanmış. Başaklar dolu ve eğilmiş. Hasat zamanı. Fakat kim 

bakıyor? Düşman tarlaları yakıyor. Karşıdan duman ve alev sütunları 

müşahede olunmaktadır. Ne elim manzara!” (a.g.e., s.68) “Yollarda 

perakende kıtaatın, ağırlıkların vaziyeti, köylülerin hal-i pür melali, 

köylerin safahatı müellemesi pek garip ve şayan-ı teessür idi.” (a.g.e., 

s.68) Askerin bazı yerleri düşmana terk etmesi üzerine o yöre halkının 

içine düştüğü durum Ali Kadri’nin günlüklerinde şöyle anlatılmakta-

dır: “Sivrihisar’ı terk ediyoruz. Ahali ağlıyor. Bu çekilme vaziyeti ne 

kadar müthiş ve olmasa. Allah vermesin. Bilhassa kadınların ağlaşma-

ları ve duaları dilsûz idi.” (a.g.e., s.69-70) 
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Ali Kadri, harp sahasındaki köylerle ilgili enteresan tespitlerde bu-

lunuyor. 1 Ağustos 1921’de Yeni Mehmetler Köyüne karargâhları ta-

şınmıştır. Köydeki duruma dair tespitleri şöyledir: “Su cihetinden sıkıntı 

çekiyoruz. Köyü gezdim. Ahalisi pek pis ve ahlâksız. Askere karşı pek insafsızca 

hareket ediyor. Parasıyla bir şey alma imkânı yok. Haşin ve sert bir ahali var.” 

(a.g.e., s.71) Asker 3 Ağustos 1921’de açık ordugâhtan çıkıp Yeni Meh-

metli Köyüne girmiştir. Ali Kadri, köyle ilgili tespitlerine devam ede-

rek şunları yazmaktadır: “Köy pek pis. Şerait-i hayat mevkut (ölü-kötü). Su 

yok. Bir pis kuyuya arz-ı inhisar etmekteyiz. Kıtaat ve köylü buradan su almak-

tadır. Esasen Haymananın Meydanı demek olan bu menatık, hemen hemen 

anasır-ı erbaadan mahrumdur diyeceğim. Başka çare yok. Tek bir ağaç yok. 

Köyde ev, oda buluncaya kadar neler çektim neler! Damlar toprak, odalar top-

rak, taş, pislikten ibarettir. Sokaklar pislik. Apteshane katiyen yok. Adetleri de-

ğildir. Herhangi bir yere def-i hacet edilir. Hal-i vahşet eseri var. Kaçgöç yok 

demektir. Nisvan (nisa-kadın) nisvanlıktan çıkmış. Kadınlar eşek gibi çalış-

makta, erkekler istirahat etmektedir. Bunlar bir odada hayvanlarla beraber yat-

mayı pek tabii bulurlar. Bunun mahazirini izah etmeye kalkarsak her taraftan 

duçar-ı müşkülat oluruz. Pislik tabiatsızlıkla imtizaç etmişler. Tarz-ı libasları 

bambaşka. Kırmızı şalvar kuşak, ayak, yalın ayak. Başta alnın önünde başın 

muhitinde kâkül ve mangırlar var. Bu ağır parayı başta taşımak âdet edilmiş. 

Kafalarında ekseriya büyük ve derin tabak gibi bir şey var. Bunun etrafında 

para, mangır 5. Mehmet’in yüzlükleri var. İşte yeni Mehmetli Köyünün hayat 

ve âdâtı. Ahvâl-i ruhiye sükût etmiştir. Ahlâksızlık var. Askere karşı hürmet ve 

itaat yoktur. Bir şey vermek ve satmak istemezler. Hey gidi cahil güruh hey!” 

(a.g.e., s.73) 

Ali Kadri 6 Ağustos 1921’de Yeni Mehmetli’den Toydemir’e ka-

rargâhlarının taşındığını yazmakta ve Toydemir’i tasvir etmektedir. 

Buna göre, “Çadır hayatına tekrar atıldık. Toydemir’de Tatarlar mebzul. Bir 

ufak bakkaliye var. Ara sıra gider otururuz. Su yok. Bir kuyu var, pis.” (a.g.e., 

s.75) 

Ali Kadri Bey’in cephede bir kurban bayramı kutlamasını tasviri 

de önemlidir. Asker üzerindeki tesiri ve oluşan manevi havayı şöyle 

açıklıyor: “15 Ağustos 1921 Sakarya-Yıldız Dağı ordugâh. Bugün kurban 
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bayramı. Büyük ve ilahi bir günün, bir yevm-i mübarek ve mesudun birinci 

günü. Herkes şen ve şakra. Bütün zabitan toplandık. Fırka karargâhı civa-

rında bayram namazını eda ettik. Allah kabul etsin. Kumandan Ali Hikmet 

Bey (Ayerdem) başta olmak üzere büyük bir cemaat ile bütün fırka namazı eda 

etti. Namazgâhın etrafı süngü ile mümeyyez, silah çatıları ile muhat ve etraf-ı 

erbaa Albayraklarla müzeyyen.” (a.g.e., s.77) 

Ali Kadri Bey, 13 Eylül 1921’de Sakarya Muharebesinin 21. günü 

daha önce hakkında pekiyi şeyler düşünmediği Yeni Mehmetli Kö-

yüne geri gelmiştir. Daha önce askere karşı soğuk ve kötü muamele 

yapan köyle ilgili olarak eskiye atıfta bulunan Ali Kadri, onların yap-

tıklarını unutmuş bir vaziyette yeni durumlarına üzülmektedir. Köyle 

ilgili yeni düşünceleri şöyledir: “Tam bundan 20 gün evvel yine burada 

bulunuyorduk. Hamdolsun az fasıla ile yine buralara geldik. Yeni Mehmetli 

Osman Ağabeyi (muhtar) gördüm, görüştüm. Ellerime sarıldı. Ahali ağlıyor, 

sızlıyor, Yer yurt yok. Ekmek, su yok. Harabe ve ölüm. Başka bir şey mevcut 

değil. Yeni Mehmetli kâmilen ihrak-ı binnar olmuş. Altı bin kadar davarları 

götürülmüş. Para ve eşyaları kaybolmuş. Irzlarına tasallut etmişler. Her türlü 

fezahat irtikâp olunmuş. Ahali bunları hikâye ediyor ve ağlıyor. Yüreğim sız-

ladı. Hey gidi bundan 20 gün evvelki Yeni Mehmetli hey! Nerede o binalar, 

davarlar, sevişen insanlar nerede! Bu elim ve müessir manzara-i hevl-i nak 

(korkunç-korku veren) karşısında ağlamamak, sızlamamak mümkün mü? Bü-

tün köyler aynı vaziyettedir vesselam. Yollarda birkaç esir yakalandı. Nihayet 

Yıldız Köyüne geldik. Yıldız Köyü haraben, turaben. Ahalisi yok. Evler yanmış. 

Elan duman içindedir.” (a.g.e., s.108) 

Sakarya Muharebeleri neticesinde 21 Eylül 1921’de Yunan birlik-

leri takip edilirken yol üzerinde rastlanan Türk köylerindeki vaziyet 

hakkında Ali Kadri şunları anlatmaktadır: “Kozağaç tarikiyle Kadıncık’a 

geldik. Köylerin manzarası oldukça hoş. Fakat köylerin hemen hemen hepsi 

yanmış. Düşman yakmış, her taraf harabe. Her yer felaket yuvası, baykuş yu-

vası. Yanan köylerin ahalisi yanmayan birkaç köye dolmuş, balık istifi gibi. 

Harap bostanlar, halî (boş) tarlalar, yağma olmuş, yanmış evler, köyler. Bu 

tahammülsüz manzara-i dilhıraş (yürek paralayan) insanı çok müheyyiç (heye-

can vermek) ve müteessir ediyor. Bu elim manzaraya şahit olmak da bedbahtlık. 
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Hem de ne bedbahtlık. Artık bundan sonraki yürüyüşlerde hem böyle harabelere 

tesadüf edeceğiz. Harabeler arasında serseriyane dolaşan zavallı bedbaht halka 

rast geleceğiz. Yunan, namussuz düşman yapmadığını bırakmamış. (a.g.e., 

s.115) Köylüler ağlaya ağlaya hikâye ediyorlar. Hetk-i ırz, nehb-ü garet (ça-

pulculuk), yağmagirlik, yangıncılık, yıkıcılık, bir sürü fezahat (kepazelik, al-

çaklık) ve şenaat.” (a.g.e., s.116) Ali Kadri, başka bir köy, Dutluköy ile 

alakalı şunları aktarıyor: “Mehmet Ağanın odasında misafiriz. Bize çok ik-

ram etti. Ayağı topal olan Mehmet Ağa güzel bir yemek çıkardı. Bunlar ara-

sında hindiyi zikredebilirim. Bu yorgunluk üzerine bu ikram ve misafirperver-

lik bizleri çok sevindirdi. Üzüm çok mebzul. Her tarafımız üzüm kesildi. Bıktık. 

Asker de bıktı.. Mehmet Ağa uzun uzadıya düşman mezalimini, fecayii silsile-

lerini nakil ve hikâye etti. Mehmet Ağa askere o kadar merbutiyet gösteriyor ki 

tasavvur olunamaz. Esasen kendisi de Harb-i Umumide Çanakkale’de ayağı-

nın birini kaybetmiş bir gazidir. Adamcağız ağlaya ağlaya bitti. Bu elim man-

zara karşısında biz de ağladık. Nihayet hıçkırıklar arasında uyudum kaldım... 

Mehmet Ağa ile veda ettim. Adamcağız gözyaşları ile bizi teşci etti. Bu suzengi 

(yakıcı-yakan) manzara beni epey yordu. Manen çok yoruldum. Maddeten hiç. 

Köylüler gözyaşları ile bizleri selamlıyor. Bunların hal-i pür melali ve perişan-

lıklarına tahammül etmek mümkün değil. Tahammül etmek için çelikten bir 

kalbe malik olmak lazımdır.” (a.g.e., s.116) 

Ali Kadri, Yunanları takip ederken karşılaştığı manzaraları gün-

lüklerinde aktarmaya devam etmektedir. “Düşman Sivrihisar’ı da ya-

kacakmış. Tertibatını almış. Fakat Zeki Bey kumandasındaki kahra-

man süvarilerimiz ansızın Sivrihisar’a girmiş. Düşman ancak kendini 

kurtarabilmiş. Sivrihisarlılar kahramanlara hayatlarını medyundur. 

Ahali orduyu ağlayarak karşılıyor. Hatta bu sürura, bu tatlı istikbâle 

harabeler arasında dolaşan bedbahtlar bile meserret (sevinç) gözyaş-

ları ile iştirak ediyorlar. Ne müheyyiç bir manzara. Bizim tabur Aşağı 

Kepen’e yerleşti. Burada Mehmet Ağa’nın evine girdik. Bize çok ik-

ram etti. Mütemadiyen süt, kahve getiriyor. Pilav ve fasulyeyi sofradan 

eksik etmiyordu. Zavallılar o kadar misafirperverlik gösteriyorlar ki 

tasavvur edilemez. Yorgun olduğum için hemen yattım.” (a.g.e., 

s.117) Ali Kadri, köylerle ilgili önemli bilgiler vermektedir. Günlükle-
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rine savaş sırasında, sıkıntılı zamanlarda bile o günkü durumu akset-

tiren bilgiler vermekte ve gördüğü manzarayı tasvirden geri kalma-

maktadır. Aynı zamanda köylülerin düşman işgalinden önceki askere 

bakış açılarıyla düşman yenilerek çekildikten sonraki bakışları ve dav-

ranışlarını da mukayese etmekten geri durmamaktadır. Karargâh 

kurdukları Aşağı Kepen Köyü hakkında şunları yazmaktadır: “Aşağı 

Kepen seksen hane kadar. Ahalisi pek o kadar fena değil. İyi insanlar. 

Düşmanın tecavüzüne uğramış. Civar kısmen harap olmuş. Bağlar, 

bostanlar berbat olmuş. Yukarı Kepen tamamen yanmış. Yalnız bu 

köy nasılsa kurtulmuş. Bizim ev sahibi Mehmed Ağa hikâyesine baş-

ladı. Kendisi esasen askermiş. Tebdil-i heva almış. Zayıf malûl zavallı-

dır. Köylüler ile konuşmak pek tatlı. Bu saf, nezih insanlar pek has ve 

ruhlu. Bunları hor görmek muvafık değil. Köylülerin kutsi hizmeti 

büyüktür. Bunlara hürmet etmeliyiz vesselam. Sivrihisar’a önce geldi-

ğimiz zaman ahali ve halk daha başka idi. Askere karşı biraz husumet 

vardı. Çarşıda dükkânlar kapalı, her şey pahalı, vermek istemezler, 

serin muamele yaparlardı. Son felaketten sonra ahval böyle biraz ta-

gayyüre uğramış. Fakat biraz daha var. Yunan fecayii ve felaketinden 

sonra Hanya ile Konya’yı biraz anlamışlar. Fakat Mehmet Ağa bu ma-

lul asker çok hürmet ve nezaket gösteriyor. Neler ikram etmiyor neler! 

Ekmek yerine bunlar sacda pişirdikleri bir nevi pide ile iktifa ediyor-

lar. Bunlara da alıştık. Mehmet Ağa’nın takdim ettiği bu gibi şey in-

sana pek lezzetli geliyor. İnsan her şeye alışıyor vesselam. Bizim Meh-

met Ağa saf olduğu kadar temiz ve mütevazıdır. Çok iyi bir adam. 

Bura hakkında çok iyi malumat edindim. Havalar akşam soğuyor. Bu-

raların kışı galiba çok sert oluyor. Şimdiden böyle olursa düşünmeli.” 

(a.g.e., s.117-118) 

Ali Kadri, düşman takibi sırasında yol üzerinde yeni rastladıkları 

yerler hakkında bilgiler vermeye devam etmektedir. Köylerin nüfus 

bilgileri, tabiat manzaraları, halkın yapısı, ahlâkı, huyu, temizlikleri, 

tertipleri, giyim kuşamları ve askere davranışlarını ayrı ayrı tahlil ve 

tasvir etmektedir. Köyler ve köylüleri birbiriyle mukayese etmekte ve 

kanaatlerini belirtmektedir. Yaverviran Köyü hakkında yazdıkları fev-

kalade önemli bilgilerdir: “28 Eylül 1921 Yaverviaran’a muvasalat ettik. 
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120 kadar hane mevcuttur. Ahalisi Kırım Tatarlarından müteşekkildir. 20-30 

sene evvel gelip tavattun (yerleşmek-vatan edinmek) etmişler. Abdülhamid’e 

duaguvandırlar. Tatarlar çok çalışkan temiz millet. Türkmenlerden çok temiz 

ve faal. Kabil-i kıyas değildir. Evleri temiz, nizam, intizam düsturlarıdır. Ahali 

misafirperver, haluk (temiz-iyi huylu), kadınlar ciddi ise de açık saçık geziyor-

lar. Serbest millet. Faruk Akay Abdullah’ın evindeyim. Sait, ben, İsmail Hakkı, 

Ahmet hep bir yerde oturuyoruz. Abdullah Ağa ihtiyar. Yunan fecaatini anlattı. 

Bu köyde 14 kadar hane, ekinler vesaire yanmış. Mevaşisi (koyun) umumiyetle 

götürülmüş. Bundan sonraki köyler Hamidiye vesaire hep yanmış, berbat ol-

muş. Yağmagirliğe maruz kalmış. Her şey yanmış. Ben artık bu fecaat ve feza-

hat silsilelerini kayıt düşmekten bıktım.” (a.g.e., s.120) 

Ev Yapısı, Düzeni, Mimarisi ve Halkın Durumu 

Teğmen Ali Kadri takip harekâtı sırasında karargâh kurdukları, 

konakladıkları yerlerle ilgili bilgi aktarımına devam etmektedir. Her 

seferinde köylerin bir tarafını izah etmekte, köylülerin sağlıklarından, 

halet-i ruhiyelerinden, evlerin mimarisinden, iç düzeninden, temizliği 

veya pisliğinden, halkın etnik yapısından bahsetmekte ve çok kıymetli 

bilgiler vermektedir. Bu çerçevede Alikel Köyü hakkında verdiği ma-

lumat ve yaptığı yorumlar önemlidir: “6 Teşrin-i evvel (Ekim) 1921’de 

Yaverviran’dan saat sekizde ayrıldık. Tatarlar ayrıldığımıza müteessir oldular. 

Üç saat sonra Alikel’e geldik. Köy halkı Sakarya kenarında bulgur kaynat-

makla meşgul. Kazanları kurmuşlar çalışıyorlar. Su olduğu için düşman bu-

ralara pek uğrayamamış. Alikel, yedi parça köyden müteşekkildir. Bunlar 20-

30 hane kadar vardır. Ahalisi Türkmen. Burası daha iyi. Fakat evler berbat. 

Tatarlar daha temiz ve tertipli. Ahalisi haşin ve serttir. Buralarda hiçbir şey 

yok. Yumurta, süt bu gibi şeyler bulmak imkân haricindedir. Oturduğum ev 

yedi sütun üzerine mebni büyük bir dam. Kapıdan girer girmez büyük ocağı 

havi bir avlu. Avlunun iki tarafında iki büyük oda mevcuttur. Tavan alçak. 

Tavandaki müteaddit direkler duvara amudi uzanmış. Direklerin üstüne de 

sazlıkla örtülmüş. Odada tek bir pencere var. Oda pislikten kararmış. Ziya gir-

miyor. Odanın içinde büyük bir ocak mevcut. Yer toprak. Ve rutubetli oda mus-

tatiliş-şekil (dikdörtgen) bir yerdir. Mukabil iki büyük sofalar, iki büyük hücre 

mevcuttur. Hücreler kâmilen toz. Örümcek ile memlu (kaplı). Oturduğumuz 
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odanın karşısındaki mutfak odada sahib-i hane İsmail Ağa sekiz kadar ailesiyle 

ikamet ediyor. Bu Türkmenler o kadar pis ki tasavvur olunamaz. Her taraf 

pislik. İsmail Ağa’nın hemşiresi otuz yaşlarında bir kadın. Pek hasta. Yüzü 

sapsarı. Elleri, her tarafı zayıf, damarları nazar olunmaktadır. Gözler çukura 

kaçmış. Çehresi sapsarı, boyun değnek gibi. Ocağın başında bîhis ve hareket 

durmaktadır. Verem, sıtma gibi hastalıklar kadını mahvetmiş. Yarın öbür gün 

yolcu. Tatar, Çerkez köyleri ile kabil-i kıyas olmayan bu köyde hayat pek zor ve 

pahalı, berbat. Sıtma dehşet. Etrafta bataklık var. Ahalisi hasta ve halsiz. Garp 

Cephesi Sivrihisar’a geliyor.” (a.g.e., 124-125) 

Ali Kadri, bu köyle ilgili bilgiler vermekte ve karşılaştığı kötü man-

zarayı okuyucularla paylaşmaktadır. Buradaki köylülerle daha önceki 

rastladığı köyleri mukayese etmekte ve bu köyün aleyhine neticelere 

varmaktadır. Elbette burada kasti olarak bir değerlendirme söz ko-

nusu değildir. Gördüklerini, yaşadıklarını, hissettiklerini aktarmakta-

dır. Teğmenin verdiği bilgiler tarih ve sosyolojik araştırmalar için son 

derece önemlidir. Şikâyet ettiği en önemli husus, birçok defa olduğu 

gibi temizliktendir. Yazdığından anlaşıldığına göre asker hemen he-

men her gittiği yerde temizlik yaparak orada yerleşmektedir. Ali Kadri 

askerin bu temizlik anlayışının köylülere örnek olmasını da temenni 

etmektedir. Bu hususta yazdıkları şöyledir: “10 Teşrin-i evvel 1921. 

Alikan=Alikel. Sabahleyin kalktım odada öyle bir koku mevcut ki beynim dö-

nüyor. Kendimi hemen dışarı attım. Oh… Geniş bir nefes alabildim. Ne pis 

koku! Daimi mevcut bir koku var ki tahammül mümkün değil. Her yer her taraf 

berbat, murdar. Ahalisi de pis. Temizlik yok. Bunların yatak yorganını tavsif 

etsem kaari behemehâl nefret edecektir. Onun için zapt etmeden geçeceğim. Di-

ğer taburlar Alikel’in diğer mahallâtına yerleştiler. Ahmet Sivrihisar’dan geldi. 

Ismarladığım mesh geldi. Bunu giyeceğim. Sıcak tutar. Buralarda bu çok işe 

yarayacaktır. Havadis yok, temizlik var. Köyü temizliyoruz. Her nereye gelsek 

mükellef tathirata başlamak zarureti var. Yoksa iskân, ikamet mümkün değil. 

Yarabbi askerin bu temizliği, faaliyeti köylülere numune-i gayret teşkil etse ne 

kadar iyi olacak. Sanki pislik, murdarlık ecdattan mevrus gibi temizliğe meyil 

etmiyorlar.” (a.g.e., s.125) 



1126 HAMİT PEHLİVANLI  

 

Teğmen Ali Kadri birliğiyle 11 Ekim 1921’de Yaver Viran Köyüne 

gelmiştir. Burası hakkında da kıymetli tespit, tasvir ve düşünceleri var-

dır. Daha önce de olduğu gibi mustarip olduğu konuların başında te-

mizlik konusu gelmektedir. Halkın pisliğinden, yaşayış tarzından, örf 

ve adetlerinden, inançlarından, batıl inançlarından, namaz vs. gibi iba-

detlere karşı soğuk olduklarından bahsetmekte ve yorumlar yapmak-

tadır. Tarih, sosyoloji, folklor, inanç, sağlık ve halkın psikolojisi gibi 

konularda başka bir yerde hemen hemen rastlayamayacağımız çok 

önemli bilgiler vermekte ve tespitler yapmaktadır. Dikkate değer çok 

önemli tespitleri şöyledir: “Sabah talime çıktım. Hava pek soğuk. Şimdiden 

hava böyle soğuk devam ederse kışın kim bilir ne kadar kuru soğuk olur? Bu 

seferki bulunduğumuz oda da pek pis ve murdar. Yer, duvar her taraf toprak. 

Tavan sazlıklardan ibaret. Odada muhtelif direkler var. Tavan basık. Oda 

karanlık, pis koku var. Biri kırık, diğeri sağlam olmak üzere iki pencere mev-

cuttur. Pencere bildiğimiz pencere değil, birer delik. Havası pekiyi değil. İn-

sanları zayıf, sapsarı. Ev sahibi Hacı Ağa ve kardeşi nitekim böyle. Duma Köy, 

Alikel Karyesi, şu halde pek fena bir yerdir. Yazın ve kışın buraları yatar. Ağaç 

namına bir şey yok, kupkuru. Tezek yakıyorlar. Bu köy halkının garip bir iti-

kadına şahit oldum. Şöyle ki bulunduğumuz evin önünde ölmüş bir kuzu gör-

düm. Bunu niye atmadıklarını veya toprağa gömmediklerini sordum. Cevap 

verdiler. Verdikleri cevap kışın ölen kuzuları yaza kadar evin önünde terk ede-

riz. Yazın bunu tarlaya götürüp gömeriz. O şey tarlaya bereket olur. Ne garip 

itikat! Kahkaha salıvermeye mecbur oldum. Bu tuhaf cevap karşısında gülme-

yen yok. İşte böyle garaib mevcut. Ahalinin seciye ve ahlakına gelince umumi-

yetle saf ve temiz insanlardır. Fenalık yapmazlar, iyilik yapmaktan da ihtiraz 

ederler. Mamafih terbiye ve sükût alaimi mevcut. Her şeyde sükût var. Kadın-

lar ahlaken biraz düşkün. Tesettür falan yok. Kadın erkek karışık. Tefrik-i 

müşkül. Zafiyet-i diniye mevcut. Taharet, nezaket külliyen yok. Namaz kılan 

pek ender. Hülasa ahlaken, dinen, bedenen zafiyet mevcut. Maatteessüf bu ci-

varda Aziziye mıntıkasında bu hal umumi bir şekil almış vesselam.” (a.g.e., 

s.127) 

Ali Kadri, dört gün sonra başka bir köye gelmiş ve orası hakkında 

defterine birtakım bilgiler kaydetmiştir. Burada halkın askerin gelme-
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sine sevineceği yerde üzüldüğünü müşahede etmiştir. Ali Kadri, hal-

kın bu tavrını çok yadırgadığını ve kendisini üzdüğünü ifade etmek-

tedir. Gerçekten de böyle bir tutumun vatan için mücadele eden as-

kerleri üzeceği şüphesizdir. Teğmen bu köyde gördüğü adet, giyim, 

kuşam, dini hayat vs. gibi konularda da tespitlerini yazmıştır. Defter-

deki bu konudaki kayıtlar şöyledir: “15 Ekim 1921’de Manhoz’a geldik. 

Otuz kadar hane mevcuttur. Ahalisi Türkmen. Hasta, zayıf adamlar. Burada 

sıtma tahribat yapmaktadır. Ahali sert ve haşin. Hüsn-ü kavil yok, zorla. Ahali 

ağlıyor. Hâlbuki geldiğimiz için memnun olmaları lazımdı. Bu hal bana çok 

dokundu. Müteessir oldum.” (a.g.e., s.129) “16 Teşrin-i evvel 1921. Pazar 

günü. Manhoz. Akşam kaynamış mısırı dökmekle meşgul olan kadınları seyret-

tim. Kılık ve kıyafetleri, konuşmaları taaccübüme gidiyor. Bunlarla biraz alay 

ettim. Bunların bazı âdetleri vardır ki gülmemek mümkün değil. Başlarında 

bulunan ağır müzeyyenat paralardan ibarettir. Bunları halkavari başlarına 

takarlar. Ayak çıplak, elbise kırmızı şeylerden ibaret. Ayakta şalvar, pek bol bir 

şalvar. Tesettür hemen yok gibi.” (a.g.e., s.129-130) 

Teğmen Ali Kadri, Kasım Ayında geldikleri Pazar Ağaç köyü hak-

kında da kıymetli bilgiler vermektedir. Köylünün soğuk davranışın-

dan müteessir olmakla beraber öz eleştiri yapmaktan da çekinmemek-

tedir. Kendilerinden önce buradan geçmiş olan 15. Tümenin askerle-

rinin davranışlarının halk üzerinde kötü tesir etmiş olduğunu kabul 

etmektedir. Ancak burada şu soru da akla gelmektedir: “Köylü, 

15.Tümen askerlerine de böyle kötü davrandıkları için mi kötü mua-

meleye maruz kaldılar?” Bu durum izaha muhtaçtır. Ancak teğmenin 

tespitlerinden anlaşıldığına göre halk askerden hoşnut değildir. Teğ-

menin bu husustaki tespit ve yorumları şöyledir: “3 Kasım 1921. Pazar 

Ağaç. Bu köyün ahalisi biraz huysuz. Bahusus buradan hareket eden 15. Fırka 

kıtaatının bırakmış olduğu fena tesirat dolayısıyla ahalinin bize karşı göster-

mekte olduğu âdem-i itimat ve emniyet cidden nakabil-i tahammüldür. Seviye 

itibariyle pek düşük olan zavallı ahali, ruhen de tezayüd-üs sukut.” (a.g.e., 

s.140) 
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SONUÇ 

Teğmen Ali Kadri’nin muharebe dışında cephedeki günlük ha-

yata dair tespit ve görüşleri burada sona ermektedir. Ali Kadri, Teğ-

men rütbesiyle takım komutanlığıyla başlayan cephe hayatında birçok 

sıkıntılarla karşılaşmıştır. Yazılanların geneline bakıldığında Teğmen 

Ali Kadri sıkıntıları dile getirmekle beraber zorluklardan, sıkıntılar-

dan hiç şikâyetçi değildir. İsteyerek Anadolu’ya geçmiş ve kendisine 

teklif edilen cephe gerisindeki kolay hizmetleri kabul etmemiştir. Her 

türlü yolu kullanarak kendisini savaşan birliklerden birine tayin ettir-

miştir. Yazdıklarından işini severek yaptığı, savaş şartlarını benimse-

diği, kabullendiği anlaşılmaktadır. Genç bir subay olmasına rağmen 

tespit ve teşhisleri yerindedir. Teğmenin eli kalem tutmakta ve hayatı 

kayda değer bulmaktadır. Bu özelliğinden dolayı da her gün defterine 

yeni bilgiler kaydetmiştir. Ankara’ya gitmek üzere İstanbul’dan yola 

çıktığı andan itibaren her şeyi kayda geçirerek tarihe hizmet etmiş, 

malzeme bırakmıştır. Hatıralarla ilgili daha öncede irdelediğimiz gibi 

bazı ihtiyatlı davranmayı gerektirecek özellikler elbette bu günlük-

lerde de bulunmaktadır. Ancak Ali Kadri’nin günlükleri, hem harp 

tarihi, hem askeri tarih, hem genel tarih, hem de sosyoloji ve sosyal 

psikoloji bakımından dikkate değer bir hatıradır. Bu durumda hatıra-

lar, günlükler hakkında genel olarak peşinen verilen hükümler de 

sorgulanmak durumundadır. Teğmen Ali Kadri’nin, harp sahasın-

daki tasvirleri, komutanlar ve askeri hazırlıklar hakkında yazdıkları 

harp tarihi ve özellikle Sakarya Muharebeleri açısından önemlidir. Ge-

nellikle alışılageldiği üzere harp tarihleri resmi evraka müsteniden ve 

üst birlik amirlerinin yazdıklarına (genellikle harp ceridelerine) dayalı 

olarak yazılmaktadır. Elbette bu önemli bir husustur. Ancak savaşan-

lar sadece üst birlik amirleri değildir. Sahada eratın arasında onlarla 

hemen hemen aynı şartlarda savaşan, savaşı bizzat yaşayan küçük rüt-

beli bir subayın yazdıkları da önemlidir. Öyle anlaşılıyor ki, teğmen 

defterine gördüklerini, hissettiklerini, düşüncelerini hemen hemen 

sansürsüz kaydetmiştir. Günlüklerin bütününden samimi, ön yargısız 

bir anlatım olduğu kanaati hâsıl olmaktadır. İstanbullu bir şehir ço-

cuğu olduğu anlaşılan Teğmen Ali Kadri, aldığı askeri eğitimin gereği 
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olarak savaş şartlarından şikâyetçi değildir. Karşılaştığı zorlukları ola-

ğan karşılamakta ve içinde bulunulan duruma alışmak gerektiği bilin-

ciyle hareket etmektedir. Ali Kadri’nin günlükleri askeri tarih açısın-

dan önemli olduğu kadar, sosyoloji ve sosyal tarih açısından da önem-

lidir. Zira Ali Kadri, askerin gece gündüz, muharebe sırasında ve dı-

şındaki cephedeki hayatını, duygularını, psikolojisini tespit etmiştir. 

Diğer taraftan harp sahasındaki yerli halkın muharebeler sırasındaki 

durumunu ortaya koymuştur. Köylülerin psikolojisi, askere bakış 

açısı, sevgisi veya nefreti olaylarla ortaya konmuştur. Düşman işgalin-

den evvelki davranışları ve Türk askeri tarafından kurtarıldıktan son-

raki tutumları mukayese edilerek neticelere varılmıştır. Diğer taraftan 

o zamanki halkın sosyal, ekonomik durumu ve hayat tarzı üzerinde de 

durularak kendi çapında tespitlerde bulunmuştur. Bölgeyi tanıma-

yan, harp münasebetiyle ilk defa bölgeye gelen birsi olarak teğmenin 

yazdıkları çok önemlidir. Teğmen, tanımadığı köyler ve halkı hak-

kında gördüklerini kayda geçirmiştir. Tarafsız ve sadece o sırada gör-

düklerine dayanan tespitler ve varılan kanaatler günlüğün önemini 

arttırmaktadır. Bu günlükten alınan ilhamla Sakarya Muharebeleri ile 

ilgili her rütbeden asker tarafından yazılmış günlük ve hatıralardan 

istifadeyle, mukayeseli bir çalışma yapılabileceği kanaati hâsıl olmuş-

tur. Böylece sadece resmi evrak ve üst seviye komutanların kanaatle-

rine göre yazılan eserlerdeki noksanlıklar ve fazla dikkate alınmayan 

küçük rütbelilerin düşüncelerine karşı yapılan haksızlıklar da gideril-

miş olur. 




