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Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılması üzerine, Anadolu 

toprakları galip devletlerarasında paylaşılmaya başlanmıştır. Denizli’nin Çivril ilçesi de 

bu paylaşımda Yunanlılara vaat edilen topraklar içinde yer almıştır. 
 

Gerçekten 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal eden Yunan kuvvetleri bu işgallerini doğuya 

doğru genişletmek istedikleri için kısa sürede Aydın (27.05.1919),Nazilli(04.06.1919), Buldan 

(05.07.1920) ve Uşak’ı (29.08.1920) ele geçirmişlerdir. Bu durumda işgal kuvvetleri batıdan 100 

km kuzeyden ise 60 km kalana kadar Çivril’e yaklaşmışlardır. 
 

Yunan askerlerinin Çivril’e bu kadar yaklaşması nedeniyle ilçe halkında doğal 

olarak bir tedirginlik başlamıştır. Her an işgal edilme ihtimali üzerine, o günlerin ileri 

gelen şahsiyetleri bazı tedbirler alarak bunları uygulamaya başlamıştır. 
 

ÇİVRİL HEYET-İ MİLLİYESİ’NİN KURULUŞU 
 

Bu maksatla Denizli Heyet-i Milliyesi’nin de telkinleriyle Ağustos 1919’da 

Çivril Heyet-i Milliyesi kurulmuştur. Daha sonraları Çivril Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 

olarak adlandırılacak olan bu cemiyetin kurucuları ise şu kişilerden oluşmaktadır:  
1.Çorbacıoğlu Mehmet Ali Ağa (Çivril Merkez) 

 
2.Müderris Hasan Efendi (Çivril Merkez) 

 
3.Baltaoğlu Hacı İsmail Ağa (İğdir Köyü) 

 
4.Baltaoğlu Bekir Efendi (İğdir Köyü) 

 
5.Yağlıkaraoğlu Hacı İbrahim Ağa (Çivril Merkez) 

 
6.Şeyh Mehmet Ali Efendi (Çivril Merkez) 

 
7.Karasanların Mehmet Zade Hattat Mehmet Efendi (Çivril Merkez) 

 
Başkanlığını Çorbacıoğlu Mehmet Ali Ağa’nın yaptığı cemiyetin, kâtiplik ve 

muhasebe görevlerini Müderris Hasan Efendi üstlenmiş olup, diğer beş kişi de yönetim 

kurulu üyeliklerini paylaşmışlardır. Amacı iç ve dış düşmana karşı yerel bazda mücadele 

vermek olan bu cemiyet, Denizli Heyet-i Milliyesi kanalı ile cepheye elinden gelen pek 

çok yardımı yapmıştır. Bu yardımlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: 
 

-Çivril halkı gönüllülerinden 200 mevcutlu bir süvari ve piyade müfrezesi 

oluşturup 4 Eylül 1920’de Buldan’a sevk etmek, 
 

-Silahları ile birlikte 100 süvariden ibaret bir müfreze oluşturup Çorbacıoğlu 

Mehmet Ali Ağa komutasında 7 Eylül 1920’de cepheye sevk etmek, 
 

-13 Nisan 1920’de başlayan I. Düzce ayaklanmasını bastırmak için Aydın 

cephesinden 300 atlıdan oluşan müfrezenin Çivril üzerinden Uşak demiryoluna kadar 
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sağlimen ulaşmasını temin etmek, 
 

-Burdur’da ortaya çıkan Kaz Ahmet Çetesi üzerine Çivril’den 30 neferlik 

müfreze sevk etmek, 
 

-Cephedeki kuvvetlere buğday, arpa ve saman gibi ayni yardımlar göndermek, -14 

Ağustos 1919’da Aydın savunmasına yardım amacıyla 200 TL göndermek, 
 

-Uşak’taki lokomotifin işleyebilmesi için Nazilli’den trenle Çivril’e gönderilen 

53 ton kömürün karayolu ile Uşak’a taşınmasını sağlamak, 
 

-28 Haziran 1919’da Burdur’un işgali üzerine bir tebliğ heyeti oluşturarak 

hazırlanan protesto metnini İtalyanlar’a sunmak. 
 

ÇİVRİL’İN I. İŞGALİ 
 

Ocak 1921 başlarına gelindiğinde ise düzenli ordu birliklerine katılmayı kabul 

etmeyen Çerkez Ethem’in isyanı başlamıştırr. Bir kısım Türk birliklerinin Çerkez 

Ethem’in peşinde olmasından yararlanmak isteyen Yunan askerleri 8 Ocak 1921 sabahı 

Çivril’i işgal etmişlerdir 
 

Bu işgalin üç gerekçesi vardı. Bunlar; Çivril’in Aydın-Denizli-Afyon demiryolunun 

üzerinde bulunması nedeniyle bu yolun ekonomik yönden desteklenmesini (Meşe palamudu 

sevkiyatı) sağlamak, bir diğer gerekçe Yunan ordusunun Gemlik Körfezi’nden başlayıp 

güneye doğru uzanan cephenin güney uç noktasında bulunan Çivril’i işgal edip bu bölgeyi 

emniyet altında tutmak, son gerekçeleri ise Çivril’den Aydın, Denizli ve Uşak başta olmak 

üzere pek çok merkeze yapılan yardımlara engel olmak. 
 

Daha çok keşif amaçlı olan bu işgal 10 gün sürmüş olup, Yunan kuvvetleri 17 

Ocak 1921 tarihinde 57. Tümen Kıtalarının da baskısıyla Çivril’den çekilmiştir. 
 

ÇİVRİL’İN II. İŞGALİ 
 

Takip eden aylarda ise, 1 Nisan 1921 tarihinde II. İnönü Zaferi yaşanırken, aynı 

gün Çivril’de II. İşgal başlamıştır. İşgalin bu ilk gününde yaşanan çatışmalarda 9 asker 

şehit olmuş, Gökbaşlı Damları’nda yaşayan 6 sivil insan da katledilmiştir. Yaşanan 

acılar bunlarla sınırlı kalmamıştır. Çivril’in II. kez işgal edildiği bu günün gecesi ise ilçe 

merkezine 15 km. uzaklıkta bulunan Cabar Köyü de işgal edilmiştir. Ancak bu işgal 

Çivril’in diğer köylerinin işgalinden oldukça farklı ve zalimane şekilde olmuştur. 
 

CABAR YANGINI 
 

Gece baskını şeklinde gerçekleşen işgal sonucu yaşananlar adeta bir toplu 

kıyımı andırmaktadır. Gündüz yaşanan çatışmalarda yaralanan bir Yunan subayının 

yüzük parmağının kesilmesini sözde gerekçe gösteren Yunan askerleri beşer onar köye 

dağılarak bütün evleri ateşe vermişler. Canını kurtarmak için dışarı çıkanlar ise ya 

süngülenerek ya da kurşunlanarak öldürülmeye başlanmıştır. Çoluk çocuk, kadın erkek 

gözetmeksizin başlayan bu toptan öldürme gün ışıyıncaya kadar devam etmiştir. Bu 

felaket gecesinde köyden tam 83 kişi hayatını kaybetmiştir. 

 
 

150 



Çivril Tarihi ve MİRYOKEFALON ZAFERİ  
 

KOTURLARIN EMİNE 
 

Yunan askerlerinin köye girip evleri ateşe vermesiyle birlikte köy içinde bir 

panik, bir telaş başlamıştır. Herkes oradan oraya kaçışmakta, insanlar can derdine 

düşmüş adeta ana-baba günü yaşanmaktadır. 16-17 yaşlarındaki Koturların Emine’de 

telaşla evin avlusuna çıkmıştır. Ancak bu sırada sokakta dolaşan Yunan askerleri 

Emine’yi görmüş ve alıp götürmek istemişlerdir. Bunun üzerine Emine ‘Ağabey yetiş, 

aldırdın beni’ deyip evde bulunan ağabeysi Kazım’a bağırmaya başlar. Sesi duyan 

Kazım hemen dışarıya çıkar ve askerleri görünce birden geri dönüp içeriden bir balta 

alıp gelir. Baltayı Emine’yi tutan askerin kafasına indirir. Asker orada ölür. Bunun 

üzerine orada bulunan diğer askerler de Kazım’ı ve Emine’yi süngüleyerek katlederler. 
 

CABAR TÜRKÜSÜ 
 

Bu kara gecede pek çok acılı olay yaşanır. Her birinin ayrı öyküsü olan 83 can 

yitirilir. Yaşanan bu acılar köy halkında derin izler bırakmıştır. Sonraki günlerde ağıtlar 

yakılmış, türküler söylenmiştir. Cabar türküsü de bu acılar içinden doğup halk kültürüne 

girmiştir.Günümüze kadar ulaşan bu türkünün sözleri şöyledir: 
 

Gök pınara desti de koydum dolmadı  
Şu Cabar’da eğri de feslim kalmadı 

 
Kara ağaçlar yeşil giyer donunu  
Şeher Cabar ahrete dönmüş yönünü 

 
Martinimin ucu da yonan demiri  
Ağlama Cabar, bu da kumandanın emiri  
Ay mı doğdu, gün mü doğdu yayıldı  
İnce belli Eminem bir gurşunla bayıldı  
Şu Cabar’ın eriğine daline  
Varın bakın Koturların haline  
Kara kayam istihkâm, içinde yoktur islam  
Halt etme kel yunan, gumitler senden aslan 

 

 

İŞGAL GÜNLERİNDE YAŞANANLAR 
 

İşgalin ilk günlerinde ilçe merkezinden Müderris Rüştü Hoca, Kayserili 

Ömer Hoca, Süleyman Çavuşun oğlu Rifat, Yukarı Mahalleden Kel Bekirlerin 

Ümmühan ile Avni (Korkusuz) Dede ve Çöplü (Şenköy) köyünden Çivril’e gelen 

Topal Omarların Keziban sudan sebeplerle öldürülür.  
İlerleyen günlerde işgal alanlarını genişleten Yunan birlikleri kısa sürede 

Çivril’in 39 köyünü işgal eder. Bunlardan 28 köyümüzde sürekli asker bulundurmuş, 

geri kalanlarında ise devriye çıkartarak kontrolü sağlamaya çalışmışlardır. 
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Karakol kurulup, sürekli asker bulundurulan köyler şunlardır 
 

1.İmrallı 11.Çivril (Merkez) 21.Yassıhöyük 

2.Sarılar 12.Işıklı 22.Kızılcayer 

3.Kavakköy 13.Sarıbeyli 23.Yamanlar 

4.Kocayaka 14.Bekirli 24.Akçaköy 

5.Yakasomak 15.Karayahşiler 25.Kızılcasöğüt 

6.Yakacık 16.Savranşa 26.Ömerköy 

7.Karalar 17.Seraserli 27.Sökmen 

8.Bulkaz 18.Yalınlı 28.Uğurlu(1933’de Savranşa’ya taşınmıştır) 

9.İğdir 19.Bucak  

10.Koçak 20.Karabedirler  
 

Zamanla kontrolü ele geçiren işgal askerleri halka daha kötü davranmaya 

başlamıştır. Bu anlamda dayak,işkence,ırza geçme dahil pek çok zulme başvurmuşlardır. 
 

İŞGAL KUVVETLERİNİN YAPTIĞI ZULÜMLER -

Dayak, işkence ve bu yüzden hayatını kaybedenler: 
 

Yunan askerleri köylerde şüphelendikleri kişileri silah sakladıkları gerekçesi ile 

şarap fıçısını düşürdü diye, hatta İngiliz kumaşından pardösüsü var diye pek çok kişiyi 

dövmüştür. Zaman zaman bunlarla da yetinmeyip bazı kişileri falakaya yatırmış, kuma 

gömmüş, köz ile ayaklarını ve poposunu dağlamış hatta dizlerinin üzerinden çivilerle 

yere çakmak gibi çeşitli işkenceler yapmışlardır. Sırf dayak ve gördükleri işkenceler 

nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu kişiler: 
 

Akdağ köyünden Hasan oğlu Hacı Osman 

Akdağ köyünden Hacı Osman gelini Elif 

Bulgurlar köyünden Delibaşıların Süleyman 

Kızılcasöğüt köyünden Molla Hüseyin 

Karabedirler köyünden Vahit Çavuşun Ayşe 

İmrallı köyü muhtarı Mehmet’in babası 

Mahmut Akçaköy’den Uşakların İzzet 
 

Yamanlar köyünden Omarların Osman 

Yassıhöyük köyünden Yunusların Ahmet 

Kocayaka köyünden Arap Halillerin 

Mustafa Kocayaka köyünden Omalak Bekir 

Kocayaka köyünden Cibişlerin Ali bey 

Kocayaka Köyünden Hatipoğlu Mehmet Ali 

Kocayaka Köyünden Mehen Ali 
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Kocayaka Köyünden Hacı Bekir 
 

Yeniköyden Arap Kızı isimli kadın 
 

-Angarya ve Kazılan İstihkâmlar 
 

İşgal yıllarında Yunan askerleri Çivril halkına zorla sözde güvenliklerini 

sağ-lamak için istihkâm kazdırmışlar, onlara kağnılarla kendi erzaklarını ve 

cephanelerini taşıtmışlardır. 
 

-Her türlü yiyecek ve içeceğe el koyma: 
 

Yunan ordusu işgal süresince pek çok ihtiyacını Çivril’den karşılama yoluna 

gitmiştir. Ekmeklik buğday, dana, düve, koyun, tavuk, yumurta, süt ve yoğurt ne varsa 

her şeye el koymuşlardır. Yunan askerlerinin o günlerde söylediği şu sözler de bunun en 

güzel delili olmuştur: ‘’İki yumurta bir tavuk, haydi çabuk çabuk’’. 
 

-Tecavüz, sarkıntılık, zorla alıkoyma olayları:, 
 

İşgal günlerinde yerli iş birlikçilerin de teşvikiyle bazı dul kadınlara ve 

kızlarına tecavüz edilmiş zorla alıkonuldukları tespit edilmiştir. 
 

-Sürgüne gönderme: 
 

Yunan askerleri Kuvayı Milliye yanlısı olma, silah bulundurma, köyün iş bilir 

kişilerinden olma gibi gerekçelerle pek çok kişiyi Atina’ya ve Batı Anadolu’da çeşitli 

yerlere sürgüne göndermiştir. 
 

Atina’ya sürgüne gönderilen kişiler şunlardır: 

Yakasomak köyünden Gacaroğlu Şerif Yakasomak 

köyünden İlancıların Osman Yakasomak köyünden 

Yangın Mehmet (Aslanoğlu) Menteş köyünden 

Muhtar Abdurrahman (Dumanoğlu) Çivril’den 

Karasanların Hattat Mehmet Efendi 
 

-Yakma, yangın çıkarma, yakarak yok etme: 
 

Bu amaçla çıkardıkları en büyük yangın Cabar Köyü yangınıdır. 1 Nisan gecesi 

köyün tamamı ateşe verilmiş bu toptan öldürmede 83 kişi hayatını kaybetmiştir. Ayrıca 

Akdağ, Yeniköy ve Yuvaköy köyleri ateşe verilip 25-30 hane tek tek yakılmış, Akdağ’ın 

ovaya bakan yamacındaki orman ateşe verilmiş, ilçe merkezindeki iki katlı askerlik 

şubesi binası yakılmıştır. 
 

İlçemizde bunlar yaşanırken Çivril’den birçok kişi de Milli Mücadelenin 

başarıya ulaşması için gayret göstermiştir. 
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MİLLİ MÜCADELEDE İZ BIRAKAN 

ÇİVRİLLİLER Ethem Çavuş 

 
Çivril’in Höyük Mahallesinden olup, 1310 (1894) doğumludur. Çivril’in işgal 

günlerinde Irgıllı’da bulunan birliğinde Çavuş rütbesiyle görev yapmaktadır. Bu 

günlerde Yunan askerleriyle Sarılar köyünde olan çatışmalara katılır, Dinar çevresinde 

eşkıyalık yapan çete Deli Bekir’in yakalanıp etkisiz hale getirilmesini sağlar, zaman 

zaman işgal altındaki köylere gelip istihbarat toplardı. Fakat halk arasında daha çok 

Işıklı karakolu baskını ile hatırlanmaktadır. 
 

Işıklı’da Yunanlılar’ın bir karakolu bulunmaktadır. Türk birliğinin bulunduğu 

Homa’ya giden yolu da kontrol eden bu karakolda köy halkına uygun olmayan 

davranışlar yapıldığı görülür. Bunun üzerine Ethem Çavuş yanına aldığı 8 askeriyle 

birlikte karakolu basar. Ethem Çavuş ve adamlarının kayıp vermediği bu baskında 12 

Yunan askeri etkisiz hale getirilmiştir. 
 

Arap Hasan (Güllü) ve Kemik Hasan (Cunkuş)  
Her iki kahramanımız da Çivril’in Belence köyünden olup işgal yıllarında 

yirmili yaşlardadır. Yunan askerlerinin ilçe merkezine yerleşip çevreye hakim olmaya 

çalıştıkları günlerdir. Böyle bir zamanda Arap Hasan ve Kemik Hasan Yunan 

askerlerinin köylerinin yakınında bulunan Küfi Çayı’nda balık avladıklarını duyarlar. 

Bunun üzerine yanlarına iki arkadaşını daha alarak bunlara baskına giderler. Baskın 

sonunda çayda balık avlayan Yunan askerlerini öldürüp geri dönerler. Bu olaydan sonra 

bir daha işgal askerleri köylerinin yakınlarına dahi yaklaşmamışlardır. 
 

Aynı kişiler daha sonraları Yunan askerlerinin Koçak köyü yakınlarındaki Pirenli 

Gedik Karakolunu basarlar. Baskın sonucu 4-5 Yunan askerini etkisiz hale getirilmiştir. 
 

Üsteğmen Ahmet (Ak)  
Çivril Sarılar köyünden Hasan Efendi’nin oğludur. 1882 Doğumlu olup işgal 

yıllarında 39-40 yaşlarındadır. Milli mücadele başladığında Uşak ve çevresinin işgal 

ihtimali belirince Seyyar Süvari Bölük Komutanı olarak bu bölgede görevlendirilir. 

Çivril’in işgal edildiği günlerde ise Fırka’dan alınan emir üzerine Sarılar, İmrallı ve 

Kocayaka da bulunan Yunan kuvvetlerinin durumu hakkında bilgi toplamayı üstlenir. 

Büyük Taarruz’da ise bölüğüyle birlikte Uşak cephesine çağırılır. Onun üzerine Küfi 

Çayı üzerinden Sandıklı’nın Yavaşlar köyüne ve oradan da Banaz’a geçip Türk alayına 

katılır. Buradan ise Yunan askerlerini önlerine katarak İzmir’e kadar takip ederler. 
 

Altıkulaç Efe (Orhan) 
 

Cumalar köyünden olup işgal yıllarında 31-32 yaşlarındadır. Asıl adı 

Mustafa’dır. Işıklı’nın işgal altında olduğu günlerde Yunan askerleri Yayla deresindeki 

çadırlarda yaşayan ailelere rahatsızlık vermeye başlamıştır. Bunun üzerine Altıkulaç ve 

adamları önceden önlemlerini alarak çadırlara gelen üç Yunan askerini öldürmüştür. Bu 

baskından sonra da bir daha askerler bu mevkie uğramamıştır. 

 
154 



Çivril Tarihi ve MİRYOKEFALON ZAFERİ  
 

İşgal günlerinde bu mücadeleler yaşanırken Kuvayı- Milliye’yi tercih eden 

Çivril halkını bu yolundan döndürmek isteyenler de olmuştur. Çopur Musa gibi. 
 

ÇOPUR MUSA 
 

Sivaslı ilçesi, Tatar kasabasından olan Çopur Musa 21 Haziran 1920’de yirmi 

kadar adamı ile birlikte gelip Çivril hükümet konağını basmıştır. Burada bulunan yetkili 

kişilere Kuvay-ı Milliye’yi dağıtmaya geldiğini, kendisinin padişahın yanında yer 

aldığını söyler. Fakat Çivril halkı bu kişiye itibar etmemiştir. Aksine Kuvay-ı Milliye’ye 

var gücüyle katkıda bulunmuş hatta bu konuda yaptığı yardımlar nedeniyle ilçeler 

arasında birinciliği kazanmıştır. 
 

Bu arada ferdi hareket eden çeteler de çıkmıştır. Daha çok işgal bölgeleriyle Türk 

birliklerinin kesiştiği sınır köylerinde bulunan bu kişilerin sayıları da 33’ü bulmaktaydı. 

Sözü edilen bu kişiler halka ‘’Biz Yunan’dan çekmedik Yunancı efelerden çektiğimiz 

kadar.’’ dedirtecek boyutlarda eziyet etmişler onlara çeşitli bahanelerle zulüm yapmışlardır. 

ZAFERLE GELEN KURTULUŞ 
 

Zamanı gelince düzenli orduya geçilip Yunan askerleriyle daha bilinçli 

savaşmaya başlanmıştır. 30 Ağustos 1922’ye gelindiğinde ise Dumlupınar’da Gazi 

Mustafa Kemal’in komutasında kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferi 

beraberinde de bir müjdeyi getirmiştir. Bu Çivril’in düşman işgalinden kurtuluşunun da 

müjdesiydi. Düşmanın Çivril’den süpürüldüğü bu gün hem ülkemizin Zafer Bayramı 

hem de Çivril’in kurtuluş günüdür. 
 

Bu gün nice canların yitirildiği, nice acıların yaşandığı 526 günlük işgalin bittiği 

gündür. Bu gün halk elinde nesi varsa getirmiştir. Mehmetçiğe minnet duygularını belirtmek 

için kuzular kesip yemekler sunulmuş üzüm, ayran, kavun, karpuz ikram edilmiştir. 
 

Sonuçta Kurtuluş Savaşı kazanılmış eşi görülmedik bir zafer elde edilmiştir. 

Bu mücadelenin bütün aşamalarında Çivril halkı üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Bu 

mücadelede bizlere önder olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm 

silah arkadaşlarını şükranla anıyorum. Işıklar içinde yatsınlar, ruhları şad olsun… 
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