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UŞAK ATATÜRK VE KURTULUŞ ANITI

GİRİŞ

 Uşak ilimizin Kurtuluş Savaşımızda çok önemli bir yeri olduğunu biz Uşaklılar doğal 
olarak biliriz. Evde, okulda, köyde, mahallede daha küçük yaşlarda bunu öğrenmişizdir. İlimizin 
acı işgal günlerini ve kurtuluşunu bizzat yaşamış olan büyüklerimizden de defalarca dinlemişiz-
dir.                                    

 Yurdumuzun başka yörelerinde yaşayan insanlarımızın çoğu doğal olarak UŞAK            
ilimizin kurtuluş savaşında önemli olayların yaşandığı bir yer olduğunu bilmeyebilirler.

 Atatürk ve Kurtuluş Anıtı bu eksikliği gidermenin yanında yeni nesillere yurdumuzun 
nasıl kurtarıldığını ve halkımızın özellikle cephe gerisinde kadınlarımızın ordumuza feda-
kârca desteklerini anlatmaktadır. Anıtımız zengin kompozisyonuyla, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunu, bağımsızlığını ve sonsuza kadar özgür kalacağını, gençliğin de bilim ve san-
at rehberliğinde bu emaneti daha ileriye çağdaş uygarlığın ön saflarına taşımaları hedefini 
simgeleyen bir büyük anıt olmuştur.

 Kültür Bakanlığı’ndaki uzmanların çoğunun görüşlerine göre ise içerik ve kompozisyon 
zenginliğiyle Türkiye’nin en büyük anıtıdır. Kurtuluş savaşında ordularımızın başarısını anlatan 
süvariler ile ana kaide üzerindeki rölyeflerin çok detaylı titiz bir çalışma ürünü olduğu ifade 
edilmektedir. Anıttaki heykeller 1’e 1.5 oranında büyütülerek yapılmıştır. Kurtuluş savaşında 
halkımız bu var olma mücadelesinde orduya maddi, manevi her şeyiyle tek vücut olarak destek 
olmuştur. Savaşta ihtiyaç duyulan silah, cephane ve diğer ihtiyaç maddeleri yük arabaları, 
kağnılar vasıtasıyla taşındığı gibi sırtında bu yükü taşıyan insanımızın da fedakârlıkları halen 
dillerdedir.  Halkımızın bu fedakârlıklarını anlatan bölümde mandaların çektiği ağır cephane 
yüklü kağnı ve onları yöneten kadınlarımız bulunmaktadır. Mandaların çektiği ağır cephane 
yüklü kağnıları yöneten bu kadınlarımız anıtta, o zamanki mücadelenin ne derece çetin 
şartlarda cereyan ettiğini duygulu ve başarılı bir şekilde günümüze aktarmaktadır. 

 Anıtımızın sanatsal, toplumsal ve tarihsel yönden yorumuyla ilgili bir tanıtım kitabının 
uzmanlar tarafından yazılmasının yakın bir dönemde gerçekleştirilmesini bizler de sabırsızlıkla 
bekliyoruz.

 Bunu beklerken hiç olmazsa anıtımızın proje ve yapım aşamalarını birebir takip eden 
kişilerden biri olarak basit bir anlatımla bunları yazıp hem halkımızı bilgilendirmek hem de yur-
dumuzun dört bir yanında çok önemli eserleriyle yaşayan rahmetli Tankut ÖKTEM hocamıza 
ithaf etmek üzere bir kitapçık yazmaya cesaret etmek zorunda kaldım. Bu konuda benden 
destek ve yardımlarını esirgemeyen değerli bilim insanı Prof. Adnan ŞİŞMAN’a teşekkürlerimi 
sunarım. Anıtın yapılış safhalarının anlatıldığı bu kitapçık hatırat niteliğinde, tarihe ufak bir not 
düşmek amacını gütmektedir. Umarım faydalı olur.

 Çalışmalarım esnasında fotoğraf ve belgeler ile ilgili teknik yardımlarından dolayı Ögr. 
Görv. Önder Düz’e, Dr. Ayşe Özdemir ve Jeo. Müh. Derya Ünal’a teşekür ederim. 
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UŞAK ATATÜRK VE KURTULUŞ ANITI

I- ANITIMIZIN KURULUŞ HİKÂYESİ

  24 ARALIK 1995’te yapılan seçimlerde bizlerin kamu görevine gelerek 20. dönem 
Parlamento’da Uşak Milletvekilleri (DSP Mehmet Yaşar ÜNAL, DYP Hasan KARAKAYA, ANAP 
Yıldırım AKTÜRK) olarak yer aldığımızda, ilimizde Vali olarak Kamil DEMİRCİOĞLU bulunu-
yordu. Uşak ile ilgili birçok projede imzası olan değerli, üretken bir valimizdi. Bizlere, Uşak’ta 
yapılmayı bekleyen işler konusunda yazılı olarak hazırladığı dosyaları verdi. İlimizin ihtiyaçları 
pek çoktu. Yapımı devam eden Uşak Hava Alanı, Organize Sanayi Bölgelerinin son durumu 
ve arıtma tesislerinin ne safhada olduğu, Uşaklı sanayicilerinin isteği olan Uşak’ta 1.sınıf bir 
gümrük müdürlüğü açılması, bir kültür merkezinin yapılması, üniversite kurulması yolunda alt 
yapıyı oluşturmak için yeni fakülteler açılması öncelikli konulardı. 

 İlk olarak Uşak Hava Alanı inşaatı tamamlandı, açılışı yapıldı. Uşak Gümrük Müdürlüğü 
kuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı’na Hikmet Uluğbay’ın getirilmesinden sonra da üniversite alt 
yapısını oluşturmak amacıyla Fen-Edebiyat Fakültesi, daha sonra da İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi açıldı. Arsa tahsisinden başlayarak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu-
nun 1000 kişilik öğrenci yurdu yapması sağlandı. Yurt 2002 Ekim ayında hizmete açıktı. Uşak 
Kültür Merkezi’nin temeli de İstemihan TALAY tarafından atıldı ve 2002’de yüzde doksanlar 
oranında tamamlandı. Uşak ile Tekstil Organize Sanayi Bölgesi yolu acilen duble yol haline 
getirildi.

 Avrupa Birliği fonlarından yararlanmak suretiyle Karahallı ilçemizde 3000 dokuma 
tezgâhının yenilenmesi, Kalfa koruluğunda bir spor kompleksi yapılması, Elmalıdere Mahal-
lesi rehabilitasyonu gibi konular önemliydi. Fakat Avrupa Birliği fonlarından yararlanamadık. 
Sadece Kalfa Spor Kompleksi’nin yapımı normal bütçe kaynaklarıyla başlatıldı.
 
 Bunların yanında ilimizin 20’ye yakın çözülmesi gereken önemli sorunları da dosyada 
bulunuyordu. Bu ve daha başka sorunlarımızı bizler de biliyorduk elbette. Seçim çalışmalarımız 
esnasında bu konular hakkında, halkımıza neyin nasıl çözüleceği üzerine görüşlerimizi 
anlatmıştık. Bunların detaylarla ve rakamlarla ortaya konulması yararlı olmuştu.

 Vali DEMİRCİOĞLU ilave olarak Uşak ilinin Kurtuluş Savaşı’mızdaki önemli yerine 
yakışan görkemli bir anıtın yapılması için yapılan projeyi anlattı. Fakat Anıtın yapımı konusun-
da bir ilerleme sağlanamadığını üzülerek belirtti. Kendisiyle birlikte çok az bir süre çalışabildik. 
Bu özetten sonra gelelim asıl konumuz olan Anıtımızın yapılması safhalarına;

 Parlamento’da seçimler sonrası 53. Anayol(ANAP-DYP) Hükümeti kuruldu. Biz DSP 
olarak çekimser oy kullandık ve Hükümetin güvenoyu almasına katkıda bulunduk. Bu dönemde 
anıtın fikir babası Vali DEMİRCİOĞLU da merkeze alındı. Hükümetin ömrü uzun sürmedi. Or-
taklar anlaşamadılar ve ayrıldılar.

 Arkasından Refah Partisi’yle DYP Koalisyon yaparak 54. Hükümeti kurdular (28 Hazi-
ran 1996). Her iki hükümet döneminde biz DSP olarak hep muhalefette kaldığımızdan dolayı 
yatırımlar konusunda etkili derecede söz sahibi olamıyorduk. Anıt projesi de rafa kaldırılmış 
vaziyette bekliyordu. Anıt yapımı konusunda herhangi bir gelişme  olmamıştı. Bir yıl devam 
eden 54. Hükümet istifa etti. 

 Mesut YILMAZ tarafından kurulan 55. Hükümette biz de (Demokratik Sol Parti)  koalis-
yon ortağı olarak yer aldık. 30 Haziran 1997’de kurulan bu Hükümette Kültür Bakanlığı’na grup 
arkadaşımız İstemihan TALAY getirildi. O andan itibaren anıtın yapılma görevi bizimdi. Cum-
huriyetimizin 75. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle bütün yurtta, her yıl yapılan olağan Cumhuri-
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yet bayramlarından daha farklı geniş kapsamlı kutlama programları hazırlanıyordu. Bu kutla-
malara harcanacak para ve emeğin, ilimizde kurulacak olan kalıcı bir eserde sarf edilmesinin 
isabetli olacağını düşündük.

 Anıt projesini Bakanlığa kabul ettirmek, ihalesinin yapılması, yapımının bütün 
aşamalarının takibi ve hızlandırılması, Kültür Bakanlığı’nın yetersiz yıllık ödeneklerinin dışında 
bu projeye başka fonlardan ödenek aktarılması konularında en çok koşturmak görevi artık 
benimdi. Ben de bu konuda çoktan kararlıydım. Diğer milletvekili arkadaşlarım bu konuda 
bize desteklerini sürdürdüler. Uşak Belediye Başkanı Erhan AKÇAY da Uşak Belediyesi olarak 
destek vereceklerdi.

 Önemli olan Anıt Projesinin Kültür Bakanlığı tarafından başlatılmasıydı. Yeni kuru-
lan hükümetin ilk günlerinde bir hafta on gün Bakanlık koridorları kutlama ordularıyla dolu 
oluyordu. Bakanımız tebrikleri kabul etmekteydi. Ben de raftan tozlanmış anıt projesini in-
dirdim, üzerinde çalışmaya başladım. Kültür Bakanlığı’nın ilgili bölümleriyle konuştum, nasıl 
yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulundum. Meclisteki odama getirilmiş olan anıt 
maketinin fotoğraflarını da projeye ekleyerek dosyayı tamamladım. Bakanımızın başı çok 
kalabalıktı, bizim ise acelemiz ve iki yıla yakın bir gecikmemiz vardı. 1998 yılı içinde anıtın 
yapılıp tamamlanmasını, Uşak’ın 1 Eylül Kurtuluş Günü kutlamalarına yetişmesini istiyordum. 
Anıt yapımının hızlı olacağını sanıyordum!. Mecliste Kültür Bakanımızla görüşüp çok önemli 
bir projemiz hakkında kendilerine bilgi sunmak istediğimi söyledim, konuya biraz  fazla zaman 
ayırması hususundaki arzumu belirttim. Bunun üzerine “Yarın saat 8’de bakanlığa gelirsen 
istediğin kadar zaman ayırır,  rahat rahat konuşabiliriz” şeklinde bir cevap aldım.

 Bakanımız projeyi ve maketi beğendi. Fakat bunun çok büyük bir iş olduğunu, 
Bakanlıktan ayrılacak ödeneklerle bitirilmesinin fevkalade zor olacağını, maket üzerindeki 
heykellerin her birinin birer anıt olduğunu belirtti ve hatta gülümseyerek bu kadar büyük mali-
yetle 10 farklı ilimize birer anıt yapılabileceğini de söyledi.      

 “-Sayın Bakanım Uşak ilimizin Kurtuluş Savaşı’nda çok önemli bir yeri vardır. 
Dumlupınar’daki Başkumandanlık Meydan Muharebesi’ni kazandıktan sonra ordumuz, geri 
çekilmeye çalışan işgal ordusunun önemli bir kısmını Uşak sınırları içinde Halaçlar – Kaplangı 
Dağı arasındaki bölgede etkisiz hale getirmiştir. Dağılan Yunan ordusunun Başkomutanı     
General Trikupis ve generalleri Uşak’ın 8 km doğusunda bulunan Göğem köyünde esir 
alınmışlardır. 1 Eylülde Uşak’a giren 1. Kolordu Komutanı Albay İzzettin Çalışlar bu konuyu 
ayrıntılı olarak anlatır; (Bkz. Hatıratından naklen Yeni Uşak Gazetesi 2 Eylül 1998 ve Eski il 
kültür müdürlerimizden, eğitimci Ali İhsan ÖZKAN, -Dünden Bugüne KARAHALLI- kitabında 
aynı hatırattan nakletmiştir. Uşak Lisesi Dergisi (1944)’ne atıf yaparak)

 “-Türk ordularının imha hareketinden kurtulabilen ve General Franko kumandasında 
toplanan birinci, ikinci Yunan piyade tümenleri ile bir süvari tugayı(meşhur Plastras Müfreze-
si),  Birinci Ordumuzun taarruz darbeleri karşısında 30 ve 31 Ağustos günlerinde Halaçlar – 
Kaplangı Dağı hattında kati bir mağlubiyete uğratılmıştır. General Franko 1 Eylül 1922 günü 
ümitsiz bir halde Uşak’ın Kabaklar – Kusura deresi-Elmadağı hattında tutunmaya çalıştı. Karlık 
istikametinden ilerleyen 15. ve 57. Tümenlerimizle Kabaklar istikametinden ilerleyen 6. Tü-
menimizin taarruzları önünde perişan bir şekilde kaçtı. Franko Uşak’ta duramayarak İzmir’in 
yolunu tuttu. Düşmanın bundan sonra hiçbir yerde duracak ve tutunacak hali kalmamıştı. 
Şimdi onun elinden yalnızca şehirlerimizi, köylerimizi yakmaktan ibaret cinayetler geliyordu. 
Güzel Uşak da bu cinayetlerden kurtulamadı. Birliklerimiz süratle Uşak ovasından şehre 
doğru ilerlerken şehirden yangın, duman ve alevleri yükseliyordu. Yangın dumanlarını görünce 
Yüzbaşı Mufahham’ın süvari bölüğünü dört nalla yetiştirdim. Akşama doğru karanlık basmadan 
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piyade öncüleri ve kolordu karargâhı da şehire ulaştı. Çarşıda başlayan yangınlar söndürüldü. 
Yağmalara ve diğer fenalığa meydan bırakılmadı. Şehrin manzarası sakin ve sevinç içinde 
Atatürk’ün meşhur “Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir” emrini Uşak’ta aldık. 
 2 Eylül 1922 Uşak’ın Çardak köyüne vardığım zaman Atatürk ve İnönü iki büyük ku-
mandan ve iki milli halaskar Uşak’a girmiş bulunuyorlardı. Zafer yolunda Afyon’dan sonra 
Atatürk’ün vücud ile şeref ve sevinç duyan ilk şehrimiz Uşak’tır.” 
 Hatıratta adı geçen köylerin ve coğrafi yerlerin tamamı Uşak sınırları içindedir.
 Bu anılarını anlatan Birinci Kolordu Komutanı Albay İzzettin (ÇALIŞLAR)  aynı gün 
generalliğe terfi ettiğini  Uşak’ın Çardak köyünde öğrenmiştir, Başkomutanlık Karargâhı da 
Uşak’a getirilmiştir. Bugün Atatürk ve Etnografya Müzesi olarak hizmet veren karargâh 
binasında esir edilen Yunan İşgal Ordu Komutanları,  Başkumandan Mustafa Kemal Paşa’nın 
huzuruna çıkarılmışlardır.

 Konu hakkında Bakanımıza zaten kendilerince malum olan izahatı ve bilgi vermeyi 
sürdürdüm; Yunan Ordusu Baş Komutanı General Trikupis ve yanındaki diğer komutanlarıyla 
birlikte, Albay Halit Bey (Akmansu) komutasındaki 5. Kafkas Tümenimize bağlı 9. Alay 
tarafından esir alınmışlardır. 3 Eylülde Uşak’taki Başkomutanlık karargâh binasında Atatürk’ün 
huzuruna çıkarılmışlardır. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa yanında bulunan Genel 
Kurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa’larla, esir alınan işgal 
ordusu komutanlarını kabul ederek ellerini sıkmış, kahve ikram etmiş, ailelerine sağlık haber-
lerinin verilmesini emretmiştir. Mağrur bir Komutan değil, yurtta ve bütün dünyada insanlar 
için barışı üstün tutan büyük bir lider olduğunu burada göstermiştir. Bu asil davranıştan çok 
etkilenmiş olmalı ki, Gen. Trikupis’in de her Cumhuriyet Bayramında Atina Sefaretimize koşup 
Atatürk’ün resmi önünde saygı duruşunda bulunduğunu, Şevket Süreyya Aydemir “İKİNCİ 
ADAM” kitabının 1. cildinde yazmaktadır. İlimiz UŞAK büyük tarihi olaylara tanıklık etmiştir. 
Böyle tarihi anıları olan başka illerimiz varsa elbette onlara da büyük anıtlar yaptırılabilir. 
 Ayrıca Atatürk, Uşakîzade Muammer Bey’in kızı Latife Hanım ile evlenmiştir, Uşak’ın 
damadıdır. Bu anıt konusunu biz Uşaklılar bir milli mesele gibi görüyoruz. İlimizin Milletvekil-
leri, Valimiz, Belediye Başkanımız, İl Genel Meclisi üyelerimiz, Belediye Meclisi üyelerimiz ve 
halkımız tek ses olarak bunu istiyoruz. Uşak ilimiz maddi katkıya da hazırdır.

 30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl, Kütahya ve Afyon’da Başkomutanlık Meydan Mu-
harebesinin geçtiği iller olarak, özel kutlamalarla yapılmaktadır, TBMM de bu kutlamalara 
katılmaktadır. 1953’de Uşak il olarak Kütahya’dan ayrılırken mirastan mahrum evlat gibi nor-
mal bir il statüsüne geçmiştir. Ayrıca Sayın Bakanımıza bu konuşmamda Başbakanlık Dev-
let Tanıtma Fonunun böyle eserlere katkıda bulunduğunu, bizim anıtın bu desteğe uygun 
görülebileceğini oradaki bürokratlardan öğrendiğimi de ekledim. 

 Konuşmamızın sonunda Bakanımız “Peki başlatacağız fakat çok gayret etmeniz ge-
rekiyor, yerel maddi destekler de bu anıtı tamamlamak için gerekli” dediler.

 Anıtımızın sözünü almıştım. Anıt yapım işini Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü yürü-
tecekti. Bakanımız hemen Genel Müdür Mehmet ÖZEL’i arayarak Uşak Anıtı’nın yapımının 
başlaması için gerekli talimatları verdiler.

 Anıt yapımının en kritik safhasını atlatmış olarak Kültür Bakanlığı’ndan sevinçle ayrıldım. 
Bundan sonrası biz Uşaklılara kalmıştı. Başbakanlık Tanıtma Fonu üyesi bakanlıklar ve Genel 
Kurmay Başkanlığı’na sunulmak üzere bana gönderilen, Uşak Valiliği İl Kültür Müdürlüğünün 
hazırladığı Anıt Projemizi, dosyalar halinde, fonun başında bulunan Devlet Bakanlığı’na el-
den götürdüm. Fon desteği eğer uygun görülürse oradan çıkacaktı. Başvurumuzdan bir süre 
sonra ilgili Devlet Bakanı Cavit KAVAK’tan randevu alarak makamında bu konuyu konuştuk.  
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İlk başvurumuzda o günkü para değeriyle 10 milyarlık bir ödeneği aktardılar.

 Anıt projemizde yer alan her bölüm için ayrı ayrı ihaleler açılması gerekiyordu. Bu 
işlemler de etap etap tamamlandı. Bir süre sonra Güzel Sanatlar Genel Müdürü Mehmet ÖZEL 
Meclise ziyaretime geldiklerinde yanında ilgili Şube Müdürü Ahmet ORUÇ ve anıtın ihalesini 
alan Prof. Dr. Tankut ÖKTEM de vardı. Böylece anıt yapılıncaya kadar birlikte çalışacağımız 
ekip ve Tankut Hoca ile de tanışmış olduk.

 Mehmet ÖZEL duyarlı bir insan, sanat adamıydı, çok iyi bir ressamdı. Köy Enstitüsü’nde 
okula başlamış olduğunu da sonradan öğrendim ve güzel sanatlarda 28 yıl genel müdür-
lükte bulunduğunu, son 15 yılda yurt içinde ve dış ülkelerdeki Türk şehitlikleriyle ilgili önem-
li çalışmalar yaparak oraları bakımsızlıktan nasıl kurtarmış olduğunu da gördüm. Pırıl pırıl 
mermerden  sanatsal yönü ile de dikkat çeken şehitlikler yapımına ağırlık vermiş, çok sayıda 
anıtların yapımını sağlamıştır. Çanakkale şehitlikleri, Afyon ve Dumlupınar’daki şehitlikler,    
Edirne Sarayiçi Şehitliği, Adana Pozantı Çamalan Şehitliği, Budapeşte’de Galiçya Şehitliği vb. 
şehitliklerimizin yapımında Güzel Sanatlar Genel Müdürü olarak büyük emek sarf etmiştir. Aynı 
şekilde bizim anıtımızın yapımında büyük katkısı olmuştur. İlgili Şube Müdürü Ahmet ORUÇ’un 
da Uşak Atatürk Anıtı’nın teknik ve koordinasyon işlerinde çok emeği vardır. 

II- TANKUT HOCANIN ATÖLYESİ

 Tankut ÖKTEM’in Türkiye çapında yapmış olduğu çok büyük eserleri vardı. Çalışkan, 
mütevazı bir sanat ve halk adamıydı. Devlet Sanatçısı olan bir heykeltıraştı.

 Anıt projemiz 10 ayda bitecekti. Fakat Cumhuriyetin 75. Yılı nedeniyle Tankut Hocamın 
çok yoğun programı vardı. Valilikler, Genel Kurmay, başka kurumlar bu yılda yapımı bitecek 
anıtlar yaptırmak konusunda hocamızı devamlı bir rica ve ısrar altında tutuyorlardı. Araya başka 
heykellerin yapımı giriyordu. Hocam da bizden anlayış istiyordu. Bu yılın yoğun programını 
atlatınca Uşak için bütün konsantrasyonunu toplayıp çok güzel bir anıt yapacağını, bu işe 
yoğunlaşacağını söylüyordu. Bizim anıtımızdan sadece bir süvari heykelini tamamlayabildi. 
Biz de anlayış gösterdik ve kendisini bizim heykellere öncelik verme ve hızlandırma konusun-
da sıkıştırma yoluna gitmedik. Bunun yararlarını da gördük. Uşak Anıtı’nı bir başyapıt özeni 
içinde itinayla tamamladı.

 Yaz tatilinde Tankut ÖKTEM’in Gemlik ilçesi Küçükkumla beldesinde bulunan atöly-
esini ziyarete gittiğimde heykellerin çok mükemmel olacağı kanaatine varmıştım. Heykeller-
in yapımını ilk defa bu kadar yakından görüyordum. Önce killi özel bir çamurdan heykeller 
yapılıyor, sonra da bunlar fiber ve tunç dökümler için hazırlanıyordu. Atölye yola cephe-
li bahçede ağaçların gölgesinde geniş, hoş bir yerdi. Atölye bahçesi içinde ve asfalt yolun 
kenarında, sanki yürüyüşe çıkmış canlı insanlar gibi birçok heykeller dizilmişlerdi. Bu kadar 
çok sayıda, insanı etkileyen heykellerin bulunduğu olağanüstü güzel görünen bir yerdi. Bura-
daki heykellerin bir kısmı yurdun başka yerlerine gitmeyi bekliyorlardı. Orada vakit çok çabuk 
geçiyordu, bir açık hava heykel sergisi içindeydik. Yontu işinde çalışanlar, işinin ustası olmuş 
becerikli elemanlardı, Hocamızın yetiştirdiği o yörenin çocuklarıydı. Heykellerin yapımındaki 
son aşama bunların tunç dökümler halinde ölümsüzleştirilmesi idi. Yapımı devam eden bizim 
anıtımızdaki bayrak taşıyan süvari heykelinin önünde hatıra fotoğrafları da çektik.
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Tankut ÖKTEM
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Bayrak Taşıyan Süvari Heykelinin Yapımı
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Tankut ÖKTEM, Mehmet Yaşar ÜNAL, Ahmet ORUÇ, Recep KILIÇARSLAN, Ömer AYGÜN

Küçükkumla’daki Atölye
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III- ANITIMIZIN BÖLÜMLERİ

 Anıtımızda Uşak İlinin kurtuluşunda şehrimize ilk giren süvari birliğini dolayısiyle ordu-
muzu simgeleyen 3 süvari ve bir rölyeften oluşan bölüm vardır.

 Üzerinde Atatürk’ün önemli sözlerinden oluşan yazılarla zenginleştirilmiş 17 metre 
yüksekliğinde zafer sütunu, 30 metre genişliğinde kaide yer almaktadır. Kaidenin üzerindeki 
platformda da Atatürk ve iki gencin heykelleri bulunmaktadır. Bu gençlerin taşıdığı kitaplardan 
birinin üzerinde “Bilim”, diğerinin üzerinde ise “Sanat” yer almaktadır.
 
 Kadınlarımızın Kurtuluş Savaşında ordumuza ve çağdaş Türkiye’mizin kurulmasına 
desteklerini gösteren figürlerden oluşan kağnıyla cephane taşıyan kadınların bulunduğu bölüm 
vardır. Bu bölümde Atatürk’ün kadınlarımız için söylediği “Kahraman Türk kadını, sen yerde 
sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükseltilmeye layıksın” sözüne uygun düşen, 
kadınlarımızın fedakârlıkları, kahramanlıkları anıtlaştırılmıştır. Bu anıtla halkımız; kurtarıcımız 
ve modern Türkiye’nin kurucusu Atatürk’e, O’nunla birlikte savaşan kahraman Ordumuza, feda-
kâr kadınlarımıza, Şehitlerimize ve Gazilerimize şükranlarını sunmaktadır. Anıtımızın kuruluş 
hikayesini anlatırken bu bölümleri maddeleştirerek ayrı ayrı bilgi vermek tanıtım bakımından 
daha uygun olacaktır;

a) Zafer Sütunu

 Zafer Sütunu ülkemizin bağımsızlığını ulusumuzun esir edilemeyeceğini haykırmaktadır. 
Sütunun ve kaidenin üzerine Atatürk’ün aşağıdaki sözleri yazılmıştır:
 -“EY TÜRK GENÇLİĞİ BİRİNCİ VAZİFEN TÜRK İSTİKLALİNİ TÜRK CUMHURİYETİNİ 
İLELEBET MUHAFAZA VE MÜDAFAA ETMEKTİR”

 -“TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN TEMELİ KÜLTÜRDÜR”

 -“DÜNYADA HİÇ BİR MİLLETİN KADINI BEN ANADOLU KADININDAN DAHA FAZ-
LA ÇALIŞTIM MİLLETİMİ HALASA VE ZAFERE GÖTÜRMEKTE ANADOLUKADINI KADAR 
HİZMET GÖSTERDİM DİYEMEZ”

 -“BAŞARI İÇİN EN HAKİKİ MURŞİT İLİMDİR FENDİR”

 -“UYGARLIK ÖYLE KUVVETLİ BİR ATEŞTİR Kİ ONA KAYITSIZ OLANLARI YAKAR”

 -“SANATSIZ KALAN BİR MİLLETİN HAYAT DAMARLARINDAN BİRİ KOPMUŞ 
DEMEKTİR”

 -“BİR MİLLET Kİ RESİM YAPMAZ BİR MİLLET Kİ HEYKEL YAPMAZ BİR MİLLET Kİ 
TEKNİĞİN GEREKTİRDİĞİ ŞEYLERİ YAPMAZ İTİRAF ETMELİ Kİ O MİLLETİN İLERLEME 
YOLUNDA YERİ YOKTUR”

 -“ORDUMUZ TÜRK BİRLİĞİNİN KUDRET VE KABİLİYETİNİN TÜRK 
VATANSEVERLİĞİNİN ÇELİKLEŞMİŞ BİR İFADESİDİR”

Anıt kaidesinde İstiklal Marşımızın ilk beyiti de yazılmıştır:

 -KORKMA SÖNMEZ BU ŞAFAKLARDA YÜZEN ALSANCAK 
SÖNMEDEN YURDUMUN ÜSTÜNDE TÜTEN EN SON OCAK
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 Anıtın üst platformunda ise Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet ettiği gençleri, 
eşit olarak kız ve erkek birlikte ülkeyi daha ileri noktalara taşımak yolunda kararlı adımlarla 
yarınlara götürecek olduklarına inanmış olmanın mutluluğuyla, güvenle, gururla, dünyaya tak-
dim etmektedir.

 Anıtımız, heykeltıraş Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Tankut ÖKTEM tarafından Gemlik 
Küçükkumla’da bulunan atölyesinde yapılmış, tunç dökümleri de Karabük’te gerçekleştirilerek 
Uşak Hükümet Binası önündeki meydanda hazırlanmış olan anıt kaidesi üzerine montajları 
yapılarak tamamlanmıştır. Anıtın yapımları devam ederken Tankut ÖKTEM önemle şunu 
tekrarlamaktaydı “Evet bu çok büyük bir anıt olacaktır, fakat yapımı kadar önemli olan şey ise 
anıtın tanıtılmasıdır. Bu da ancak anıtın uzmanlar tarafından tanıtım kitabının yazılması ile 
olacaktır” diyordu. Türkiye çapında ve dünyada değerinin daha iyi anlaşılacağını, Uşak ilimizde 
yapılmış olan böyle değerli bir eserin varlığını geniş kitlelere duyuracağını ısrarla anlatan
Tankut ÖKTEM bu konuda girişimlerini sürdürmüştür.

 Fakat bu güne kadar Uşak Anıtının uzmanlar tarafından bir tanıtım kitabı yazılmadı. 
Tankut ÖKTEM’le en son 2007 sonbaharında Uşak’ı ziyaretinde görüştük. İlimizde kurulmuş 
olan Uşak Üniversitesi için de bir Atatürk heykeli yaptırmak konusunda Uşak Üniversitesi ku-
rucu rektörü Prof. Dr. Adnan ŞİŞMAN’ın kendileriyle görüşmek istediklerini ilettim. Marmaris’te 
olduğunu söyleyerek İstanbul’a dönerken Uşak Üniversitesi’ne uğrayabileceğini söyledi. Bu 
vesileyle geldiğinde üniversiteye yapılacak Atatürk heykeli konusunda rektörle görüşmelerinden 
sonra hemen Uşak Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Anıtı’na sözü getirdi. Bu kadar büyük bir eserin 
tanıtım kitabının hala yazılmamış olmasından doğan üzüntülerini yineledi. Bu sebeple o günkü 
Valimiz Ali Fuat GÜVEN’den de randevu aldığını ve görüşeceklerini söyleyerek ayrıldı. Ne 
yazık ki 5 Aralık 2007 tarihinde elim bir trafik kazasında Tankut ÖKTEM hocamızı kaybettik.
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b) Süvariler

 Süvari anıtları için Kurtuluş Savaşı döneminde süvari birliklerinin standart olarak hangi 
malzemelerle donatıldığını araştırdık. Bunlar da çok önemliymiş; O zaman kullanılan silahlar, 
üzerine oturduğu eyer, üzengiler, gem, giysiler, çizmeler, yanlarında taşıdıkları su matarası, 
fişeklik, kılıç örnekleri konusunda arama ve araştırmalar yaptı Hocam. Pek fazla da o günlerden 
kalan materyal bulamayınca beraber araştırdık. Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’na 
bağlı bir atlı tören birliğinin olduğunu öğrendik. Telefonla komutanını aradık ve konuyu anlattık. 
Yardımcı olacaklarını söylediler. Tankut Hoca da oraya giderek atları, koşum takımlarını ve 
süvari eşyalarını inceledi. Bizim süvarilerde kullanacağı detayları oradaki incelemelerden son-
ra kararlaştırdı. 

 Tankut Hocanın Uşak Atatürk ve Kurtuluş Anıtı’ndaki süvariler bölümünde yansıtmak 
istediği olay bir süvari birliğinin hücumunu göstermekti. Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde 
de önemli bir görev yapan süvari kolordumuz düşmanın cephe gerisini vurmuş oradan gele-
cek cephane ve destek yollarını kesmişti. Akabinde kaçan ve kaçarken de katliamlara, yakıp 
yıkma faaliyetlerine devam eden Yunan ordusu kalıntılarının arkasından çok hızlı bir şekilde 
hareket ederek oraları daha fazla olabilecek katliamlardan kurtaran süvari birliklerimizdi. He-
men arkalarından da piyade birliklerimiz yetişiyordu. Anıttaki süvariler sadece süvari birliklerini 
değil aynı zamanda savaşı kazanan kahraman Ordumuzun bütün birliklerinin gücünü ve hızını 
temsil ediyordu.
 
Heykeltıraş Hocamız bu savaşın dünyada süvarilerin büyük rol oynadığı en son savaş 
olduğuna inanıyordu. Anıtımız da bir süvari birliğinin hücumunu canlandırmak istiyordu. Süvari 
heykellerinde atların dörtnala ileri atılmalarını canlandıran dinamizmini ön planda tutmuştu. 
Biri bayrak taşıyan üç süvari heykeli, ordumuzun hareket, sürat ve cesaretini vurguluyordu. 
Süvarilerin arkasında yapılmış olan rölyef de bunu tamamlıyordu. Karşıdan bakınca bir süvari 
birliğinin hücumunu göstermek ve bunu ölümsüzleştirmek istiyordu. Bunları da mükemmel 
olarak başardığı kabul edilmektedir.

 Bundan sonraki savaşlarda atlar, dolayısıyla süvari birlikleri olmayacaktı. Devir 
değişiyor fakat insanoğlu ders almıyordu. Savaşlara devam edecekti. Süvari birliklerinin yerini 
tankçıların aldığını da ben daha önce askerliğimde tabip asteğmen olarak bir tank taburuna 
atandığımda öğrenmiştim.

22

Cephelerden Kurtuluş Savaşına Adlı Kitap III Cilt



UŞAK ATATÜRK VE KURTULUŞ ANITI

23

Atölyede Süvari Heykellerinden Detaylar



UŞAK ATATÜRK VE KURTULUŞ ANITI

24



UŞAK ATATÜRK VE KURTULUŞ ANITI

25



UŞAK ATATÜRK VE KURTULUŞ ANITI

26



UŞAK ATATÜRK VE KURTULUŞ ANITI

27



UŞAK ATATÜRK VE KURTULUŞ ANITI

28



UŞAK ATATÜRK VE KURTULUŞ ANITI

29



UŞAK ATATÜRK VE KURTULUŞ ANITI

30
Anıtımızın Tamamlanıp Montajı Bittikten Sonraki Fotoğrafları



UŞAK ATATÜRK VE KURTULUŞ ANITI

31



UŞAK ATATÜRK VE KURTULUŞ ANITI

32



UŞAK ATATÜRK VE KURTULUŞ ANITI

c) Kağnıyla Cephane Taşıyan Kadınlar

 Anıtımızın maketinde cephane yüklü kağnıyı koşum hayvanı olarak bir çift öküz çeki-
yordu. Bu bölümün yapımına başlamadan önce Tankut Hocama ağır cephane yüklü kağnıyı 
ilimizin coğrafyasında bu hayvanların rahat çekemeyeceğini,  özellikle yokuşlarda durup 
kalacaklarını, çocukluğumuzda ağır yüklere mandaların koşulduğunu, bizim anıtımızda bu tip 
yöremizdeki yerel unsurların dikkate alınmasının daha doğru olabileceğini söyledim. Uşak il-
imiz, Kütahya ile aramızdaki sınırda doğu-batı doğrultusunda uzanan ve Ege Bölgesinin en 
yüksek dağı olan Murat Dağı’nın güney-batısında yer alır. Arazisi dalgalı, ormanlık, yayla, 
küçük ovalardan oluşur. Akarsularımızın çoğu Murat Dağı ile Elma Dağı’nın güney eteklerin-
den doğarak tatlı bir eğimle güney-batı yönünde akarak Banaz Çayı’nda birleşir Büyük Men-
derese katılırlar. Kuzey ve batı tarafındaki dereler, Uşak’ın Yukarı Karacahisar köyünde bulu-
nan ve Gediz’in kaynaklarından olan Çokrağan pınarının oluşturduğu dere ile Gediz Çayına 
katılır Ege Denizi’ne ulaşırlar. Murat Dağı’ının kuzeyinden kaynağını alan Porsuk Çayı ise 
Kütahya’nın doğu kenarından bir yay çizerek Eskişehir’in ortasından geçer, devam ederek 
Sakarya Nehri’ne katılır, suları Karadeniz’e ulaşır. Murat Dağı’nın zirvesine yakın yerinde sıcak 
su kaplıcası olması da ilginç bulunur.    
 Şairimiz Ömer Bedrettin UŞAKLI’nın da ilimiz doğasından ilham alarak yazdığını 
düşündüğümüz güzel şiirleri vardır.

 -Eğilmez başın gibi, 
 Gökler bulutlu efem!.
 Dağlar yoldaşın gibi;
 Sana ne mutlu efem!  Şeklinde başlayan “Efenin Bayramı” şiiri  (Uşak 1924)

YILDIZLARIN ALTINDA

 “-Benim gönlüm sarhoştur
            Yıldızların altında.”        

Dizesiyle başlar ve devam eder.

 UŞAK İÇİN
 Ufkun dalga dalga, göğsün çiçekli;
 Gülüyor şen bağlar akşamlarında.
 Aşıklar şehri olduğun belli,
 Bir şarap rengi var akşamlarında..
  Sana kavuştuğum geceden beri
  Neş’eyle parlıyor gözümün feri.
  İstiklal cenginin büyük zaferi
  Bir kızıl yadigar akşamlarında…Uşak-1925…

 Aşıklar şehri anlamına gelen “Uşşak” ilimizin eski adıdır. Bunu hatırlatan şairimiz, İstiklal 
cenginin büyük zaferinin de Uşak’a bir yadigar olarak kaldığını dizelerinde ölümsüzleştirmiştir. 
Yukarıda aktardığımız şiirler, hemşehrimiz öğretmen ressam ve yazar Şener Öztop’un eseri 
“Ömer Bedrettin UŞAKLI” biyografi kitabından alınmıştır. “M.E.B. yayınları 1992”

 Şiirdeki gibi ilimizin topoğrafik yapısının biraz çetin olduğunu (özellikle savaşın geçtiği 
yerlerde), o dönemde ulaşıma elverişli düzgün yollar olmadığı da dikkate alınırsa; ağır yükleri 
taşıyan kağnıları ancak çok güçlü öküz ve mandaların çekebileceklerinin doğal olduğu 
şeklindeki düşüncemi, değerli Tankut Hocam ile paylaştım.
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 Kağnı Uşak yöresinde kullanılan tarzda buranın köylerinden örnek alınarak yapılabilir, 
kağnıyı çekmek için de bir çift manda kullanılabilir, böylelikle ağır yükü onlar zorlanmadan 
çeker diyerek anlatmamı sürdürdüm. 1970’li yıllara kadar Uşak’ın ova köylerinde koşum 
hayvanı olarak erkek mandalar kullanılırdı. Dişi mandaların ise sütü koyu olur, yoğurdu da 
çok sevilirdi. Özellikle hafif ateşte kaynatılan manda sütünün üzerinde kalın bir tabaka halinde 
oluşan kaymağı çok meşhurdu. Coğrafi yönden bize benzeyen komşumuz Afyon’da da man-
dalar yetiştiriliyordu. Manda kaymağı o bölgede akıllıca değerlendirilip Afyon kaymağı denen 
şekerlemenin meşhur olmasını sağlamıştır.

 Mandalar çok güçlü fakat ağırcanlı hayvanlardı, sıcağı hiç sevmezlerdi, derede su 
içerken de suya girip yatarlardı. Yurdumuzun farklı yörelerinde mandaların dombay, camız, 
kömüş gibi adları da vardı. Burada mandalara yapılan bir haksızlığı dile getirmek istiyorum. 
Afrika belgesellerinde vahşi manda sürülerini gören Türkçe seslendiriciler ve metin yazarları 
bu hayvanları ilk defa görmüş ve şaşırmış olarak bunlara Türkçe’de bir ad bulamıyorlar ve 
su buffalosu olarak adlandırıyorlar. Bu hayvanların Türkçede bir adı yok sanıyorlar. Hâlbuki 
asırlar önce türkülerimize bile girmişti. Severek dinlediğimiz -Manda yuva yapmış söğüt dalına, 
yavrusunu sinek kapmış gördün mü?- türküsünü hiç mi dinlememişler! Bu gidişle yeni nesiller 
Türkçemizdeki kullanılagelen sözcüklere yabancı mı olacaklar? Çok üzücü bir durum.

 Yine Tankut Hocamıza “Anıt maketinde değişiklik yapalım, bizim yöremizde nesli tüken-
meye yüz tutan mandaları kağnı çekerken anıtlaştıralım” dedim. Bunun üzerine O da bana bir 
anısını anlattı; 

 “Kastamonu Şerife Bacı Anıtı’nda montaj çalışmaları devam ederken, bizi izleyen grup-
tan kasketli bir amca yaklaşarak -Kağnıdaki ağır yükü heykelini yaptığın bu hayvanlar zor 
çekerler. Bizim yörede başka bir sığır cinsinden iri gövdeli, ağır yükleri iyi taşıyan öküzler 
vardır, keşke onların heykelini yapsaydın-  dedi. Ben, bir eser yapılmadan önce o bölgede alan 
araştırmasının çok önemli olduğu konusunda o kasketli amcadan  ders aldım.” 

 Uşaktaki anıtta mandaların heykellerini yapmayı Hoca uygun gördü ve projeyi 
değiştirdik. Hemen kağnı inceleme konusuna başladık. Fakat bizim ova köylerinde artık kağnı 
kullanılmıyordu, eskiden varmış. Önceki yıllarda demir tekerlikli arabalar onun yerini almıştı. O 
dönemde Elma Dağı eteğindeki köyler, kağnılarıyla güneye aşağı ovada bulunan köylere çam 
ve pıynar odunu getirirlerdi. Kendi arazileri dar ve az verimliydi.  Bu odunları ihtiyaç duydukları 
başka tarım ürünleriyle takas ederlerdi.

 Aslında Uşak içinden geçerek doğuya Uşak Ovası’na giren  Dokuzsele deresinin şehir 
içinde bulunan sanayi ve kanalizasyon kimyasal atıklarıyla kirlenerek etrafını çöle çevirmesin-
den önceki dönemde bizde söğüt, kavak ağaçları ve meşe odunu bolca bulunuyordu. Uşak 
ovasındaki köylerin de çam odununa ihtiyaçları oluyordu çünkü köydeki fırınlarda ekmek 
pişirmek için çam odunu kullanma geleneği vardı. Kağnılarla gelen çam odunu karşılığında arpa, 
saman, kavun, karpuz ve özellikle darı sapı alırlardı. Mısır koçanı ayrılmış olan darının sap ve 
yapraklarını evlerinde küçük parçalar halinde doğrayıp hayvan yemi olarak değerlendirirlerdi.

 Darı harmanlarının mevsimi geldiğinde sabahleyin 3’lü 5’li guruplar halinde fasılalarla 
gelen kağnıların sesini duyunca biz büyük çocuklar onları karşılamağa koşar, tren yolu hemze-
min geçidine kadar gider, onlara harman yerinde takas yapılacak darı saplarımız olduğunu 
söylerdik. Kendi harman yerimize kadar da kağnılara öncülük ederdik. Orada büyüklerimiz 
oduna, kağnıcılar da kundakları ayrılmış darı sapı yığınlarına bakar ve anlaşırlardı. 
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 Bizim köylüler “İki kucak odun getiriyor sonra da dağ gibi mısır saplarını yükleyip 
gidiyorsunuz. Bir dahaki sefere daha fazla odun isteriz” diye onlara takılırlardı. Çünkü ken-
di samanlıkları arpa, buğday, yulaf, nohut samanlarıyla dolu olduğu için zaten darı sapı 
yapraklarını koyacak boş yerleri de yoktu. Takas işleminden sonra kağnı sahiplerine ken-
dilerinin bolca yetiştirdikleri kavun, karpuz ikram eder, ayrılmadan önce de bunlarla misafirle-
rinin azık torbalarını doldururlardı. Odunu bırakan kağnıcılar mısır saplarını düzgün demetler 
halinde sıralayıp bunları birbirini tutacak tarzda ustaca kağnıya sararlardı. Böylece kağnının 
kanatlar arası iyice dolarak yarım metreden fazla yukarıya doğru taşardı. Kağnı üzerindeki 
yük yaklaşık 3-4 metre boyunda ve bir buçuk-iki metre yüksekliğinde olurdu. Bunu da yol-
da dökülüp dağılmaması için urganlarla sıkıştırarak bağlarlardı. Sonra vedalaşılır, hayvan-
lar kağnılara koşulur, kağnılar arka arkaya tozlu yollara dizilir, köylerine doğru yol alırlardı. 
Arkalarından bakıldığında kağnıyı çeken hayvanlar görünmezdi. Uzaklaşan kağnılar sırtları 
yüksek, yumru kaplumbağalardan oluşan, yavaş yavaş ilerleyen bir kervana benzerdi. Her 
kağnının bağıran sesleri, birbirinden farklı cayırtılar kopararak uzaklaşırken git gide azalır, iki 
üç kilometre sonra duyulmaz olurdu. Anlattıklarına göre, köydekiler uzaktan gelen bir kağnının 
kime ait olduğunu,görmeden önce sesinden bilirlermiş.

 Kağnı sahipleri kendi kağnılarının sesinin en uzağa gittiği konusunda bir yarışma 
içindeydiler. Kağnı tekerleklerinin arasındaki ağaç mil kısmı, kağnı gövdesinin eksen dedikleri 
yuvaya girerdi. Kağnı yürüyünce dönen ağaç dingilin sürtünmesinden doğan bu kağnı sesinin 
çok uzaktan duyulması için bu temas eden kısımlarını şan olsun diye pek de yağlamazlardı. Yağ 
sürmek biryana sesin çok uzaklara gitmesi için bazan kömür tozu sürdüklerini de anlatırlardı. 
Hâlbuki yağlasalar daha kolay çekeceklerdi zavallı hayvanlar. Sahipleri içinse önemli olan ses 
yarışmasında üstün gelmekti. Bu konuya çok takılan bazı kişilerin kağnılarının yük taşırken 
bağıra bağıra, ahşap yüzeylerin sürtünme ile aşırı ısınmaktan alev alarak yandığını da 
duyardık. Böyle durumlarda önce hayvanları salar kağnıdan kurtarırlardı. Yanan kağnıya pek 
üzülmezlerdi, yenisini yaparlardı. Yanan kağnı, köy odalarındaki sohbetlerde yerini alır, hangi 
yokuşta yandığı, sesinin ne kadar uzaktan geldiği üzerine övücü konuşmalar yapılırdı rah-
metlinin. Sanki köy fertlerinden bir kahramanını kaybetmiş gibi sevgiyle uzun yıllar anılırdı.  
Bilhassa üzerinde ağır yük varsa hem koşum hayvanları için çekmesi zor olur, hem de yanma 
tehlikesi artardı. Evet kağnılar dağlık yörelerin eski kültürlerinde önemli yere sahipti.

 Anıt için model olacak kağnılardan birini bulmak üzere Tankut Hocayla yola çıktık. Kılcan 
ve Gücer köylerinden geçerek Bağbaşı köyüne vardık. Elma Dağı eteğindeki köyün girişinde 
sağ tarafta büyükçe bir çeşme vardı, önünde durduk. Köylülere konuyu anlattık. Çeşmenin 
arkasındaki meydana bakan evlerden birinin sahibi olan Mehmet ŞENTÜRK tanıdığımız bir 
kişiydi,  “Ben size bir kağnı bulurum” dedi. O’nun evine gittik. Sökülerek samanlıkta muhtelif 
yerlere dağılmış olan bir kağnının gövdesini, kanatlarını, boyunduruk ve tekerlerini bir bir to-
playarak dışarı çıkardı. Meydanda kağnıyı kurdu. İnceleme, ölçme ve fotoğrafların çekilmesi-
yle kağnı modeli böylece belirlenmiş oldu.

 Buradaki ziyaretimizde Tankut Hoca köy kadınlarının da kıyafetlerini incelediğini ve 
kadın heykellerinde kullanacağını söylemişti. Atatürk ve Kurtuluş Anıtı’mızda kağnıyı ön-
den çeken kadın figüründe Uşak yöresi kadın kıyafetlerini de yansıttığını daha sonra bize 
anlatmıştır. 

 Anıt yapımı yavaş ve sağlam adımlarla ilerliyordu. Acele etmiyor fakat konudan uzak 
da durmuyorduk. Tankut Hoca Ankara’ya geldiğinde, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ndeki 
elemanlar ile bana da uğrar, anıtların durumunu değerlendirir, kendisi ile sohbet etmekten 
büyük keyif alırdık. Ankara’ya geleceğini haber alırsam hocamızı arar mutlaka öğleyin bana 
gelmelerini rica ederdim. Saat 15.00’e kadar genel kurul toplantısı olmadığından bu sürede 
gelişmeleri, yapılacak işleri konuşurduk.

35



UŞAK ATATÜRK VE KURTULUŞ ANITI

 Konuşmayı, anlatmayı çok severdi. Bizler yemeği bitirir onu beklerdik. Fakat ken-
disi konuşmaya devam eder, daha üç beş lokma ancak almış olurdu. Şöyle bizlere bakar 
“Ben de yemeği bitirmek üzere konuşmaya ara vereyim, nasıl olsa kahvelerimizi içerken yine 
konuşurum” derdi. Bir defasında şunu anlattı; 
 
 “Ben çok konuşan bir adamım. Size bir anımı anlatmak istiyorum. Kuzey Kıbrıs 
Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile bir karşılaşmamızda uzun süre sohbet ettik. Vedalaşırken 
Sayın Denktaş bana dostça ve takdirle dedi ki  -Ben kendimi çok konuşan, belki de dünyanın 
en çok konuşan adamı sanırdım. Gördüm ki sen beni bu konuda açık farkla geçtin!... Bundan 
sonra artık her yerde istediğim kadar çok konuşabilirim, çünkü Sayın Denktaş gibi bir konuşma 
üstadından sözlü de olsa bir başarı ödülü aldım”. Oysa Tankut Hocamızın asıl üretkenliği 
yapmış olduğu ölümsüz anıtlarda kendini gösteriyordu. Böyle büyük bir sanatçı ile tanışmış 
olmak ve sohbet etmek bizler için çok değerliydi.                                                      

 Manda heykellerinin yapımına gelince; Hoca bizden model manda bulmak konusunda 
yardımcı olmamızı istedi. Manda ve model deyince biz afalladık! Önce bu sözcükleri yan yana 
koyamadık. Hocam nasıl olsa manda görmüştür, aklında kalanlarla da bir heykel yapar diye 
düşünmüştük ki, bize izah etti. Mandanın anatomik yapısı, dış görünümü, boynuzun, kulağın 
orantıları, yürürken kas guruplarının çalışması, bacaklarının aldığı şekil, yük taşırken zorlanınca 
aldığı pozisyon gibi şeylerin gerçeğine uygun gösterilmesi gerektiğini söyledi. Haklıydı.

 Fakat bizim yörede artık manda kalmamıştı. Bunları araştırma işini de İl Kültür Müdürü-
müz Recep KILIÇARSLAN üzerine aldı. Anıtla ilgili diğer yazışma işlerini de o takip ediyordu. 
Afyon’da iki beldede farklı zamanlarda panayır düzenlendiğini, buralarda nadiren manda alım 
satımlarının da yapıldığını öğrendi. Bir süre sonra Afyon’da Çay yolu üzerinde Devlet Manda 
Üretme çiftliği olduğunu bize bildirdi.

 Bu çiftliğin müdürüyle telefonda konuşarak durumu anlattım. Onlar da çok memnun 
oldular. Büyük bir anıtta mandaların model alınmasına çok sevindiler. Tankut Hocamızın oraya 
geldiğinde her türlü yardımı göstereceklerini söylediler. Hemen telefonla Hocayı aradım ve 
bilgi verdim. Model konusu çözülmüştü.

 Fakat mandaların yük taşımalarını gözlemlemek, Afyon’daki çiftlikte mümkün olmamıştı. 
Bu sorunu daha sonra Hocamız kendi atölyesine yakın Manyas ilçesinden kiraladığı bir man-
daya otomobilini çektirmek suretiyle ve maceralı bir şekilde hallettiğini bize bildirdi.

 Anıtların yapımı devam ederken üzücü bir olay oldu. Bizim kağnı ve mandaların yapımı 
sıralarında Tankut Hocanın atölyesinde kimliği belirsiz kişilerce bir yangın çıkarıldığını öğrendik 
Bu kundaklama esnasında yanan çok miktarda malzeme ile birlikte bizim anıtımızın 2 kadın ve 
2 manda figürleri de yanmıştı. Hepsi yeniden yapıldı. Tankut Hocanın Uşak Valiliği’ne yazmış 
olduğu konuyla ilgili dilekçesi ekler bölümünde verilmiştir.

 Kadın figürlerinin yapımı sırasında Tankut Hoca “Kadınlarımızın Kurtuluş Savaşı’nda 
gösterdikleri azim, direnç ve kararlılıklarını yansıtan o cehti Uşak Anıtı’nda göstermek istiyorum” 
diyordu. Zira kendisinin Kastamonu Şerife Bacı Anıtı’nda bu cehti veremediğini düşünüyordu. 
Şerife Bacının kağnı ile cephane taşırken donarak şehit olmuş halini betimlerken de orada 
mecburen bir durağanlık hâkim olduğunu söylüyordu. Bu cehti verememiş olmanın içinde 
bir ukde olarak kaldığını, dolayısıyla Uşak’taki anıtta özellikle kağnıyı önden çeken kadın 
figüründe kadınlarımızın kararlılık, inanç ve azmini yansıtmak istediğini belirtmişti. Bu başarıyı 
da mükemmel olarak yakaladığını, konuyu anlayanlardan dinliyorduk.
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 Anıt yapımı devam ederken Kültür Bakanımız İstemihan TALAY Uşak’a gelerek Uşak 
Kültür Merkezi’nin de temelini atmıştı. Kültür Bakanlığı ilimizde bu büyük eserin inşaatını 
başlatmış ve hızla devam ettirmiştir.    

 Bakanımız İstemihan TALAY temel atma törenine geldiği zaman, kendilerini Atatürk 
Etnografya Müzesi’ne götürdüğümüzde, bu çok yıpranmış tarihi binanın halini de görüp resto-
rasyon programına almışlardı. Binanın restore edilmesi, çevre düzenlemesinin yapılması 
yaklaşık iki buçuk yıl sürdü ve tamamlandı. Atatürk’ün, esir alınmış Yunan ordu komutanlarını 
huzuruna kabul ettiği başkomutanlık karargâh binası da bu dönemde yepyeni bir hale gelmişti.
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Siyah Beyaz Fotograflar: “Cephelerden Kurtuluş Savaşına” Cilt 3 Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Yayınlarından
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IV- ANIT TAMAMLANIYOR

 18 Nisan 1999 seçimlerinden önce bir süvari ve Atatürk ile gençlerin yontuları 
tamamlanmıştı. Bu seçimlerde 21. dönem Milletvekilleri belirlenmiş oldu. Uşak’ta DSP tekrar 
1. parti olurken benimle birlikte aynı partiden Hasan ÖZGÖBEK arkadaşımız da milletvekili 
seçildi. Bu beni çok sevindirdi. Artık iki kişi olarak koşturacaktık.

 Temeli atılmış olan ve yapımı devam eden Uşak Kültür Merkezi’ni tamamlamak için 
çok para gerekiyordu. Hasan ÖZGÖBEK Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görev yaptığı 
için bütçeden bu komisyon üyelerine istedikleri yatırıma aktarmak üzere verilen yaklaşık 600 
milyarlık ödeneğin tamamını, yaptığımız görüşmeden sonra Uşak Kültür Merkezi inşaatına 
aktardı. Bu büyük eserin 2002 yılı içinde yüzde doksanın üzerinde tamamlanmasını sağladı. 
Kültür Bakanımız Uşak’taki devam eden inşaata hiç umut etmediği bir anda büyük bir ödeneğin 
gelmesinden çok mutlu oldu. Uşak’taki yatırımların bitirilmesi konusunda Bakanımız da bizimle 
gönül birliği içinde, yapımı devam eden eserlerin tamamlanması yolunda çok gayret sarfettiler. 
18 Nisan 1999 seçimlerinde MHP’den Armağan YILMAZ milletvekili seçilmişti. Doğal olarak o 
da bu konularda desteğini sürdürdü.

 Seçimler sonrasında Bülent ECEVİT’in Başbakan olduğu DSP-MHP-ANAP koalisyon 
hükümeti kuruldu. Yeni hükümette de Sayın İstemihan TALAY Kültür Bakanlığını korumuştu. 
Bu bizim için iyi bir avantaj oldu, birlikte başlattığımız Anıtımızı, temelini kendilerinin attığı Uşak 
Kültür Merkezi inşaatını, programa aldıkları Uşak Atatürk ve Etnoğrafya Müzesi’nin restorasyo-
nunu rahatça tamamlayabilecektik. Koalisyon hükümetlerinde genellikle her milletvekili kendi 
partisinden bir bakana bağlı olan kurum ve kuruluşlardaki projeler konusunda daha etkili olu-
yordu. Parlemento’da  Uşak ilimiz 3 milletvekili ile temsil ediliyordu.

 20. dönemde biz Hasan KARAKAYA (DYP) ile ilimizdeki yatırımlar konusunda çok 
uyumlu bir şekilde çalışmıştık. ANAP’lı Vekilimizi pek bulamadığımız zamanlar olunca, Anap 
il başkanı Dr. Uğur ÖZTAN, Uşak’ın sorunlarını çözmek konusunda her zaman desteğini 
sürdürmüştür. Benim de bu dönemde, görevli arkadaşlarla ve yetkililerle  uyumlu çalışma ve 
işe herkesi ortak etme, sonuç alma konusunda biraz deneyimim olmuştu.

 21. dönemde de 3 milletvekili aynı anlayışla Uşak’taki yatırımlar konusunda birlikte 
hareket ettik. 18 Nisan 1999’da yapılan yerel seçimde Uşak Belediye Başkanlığına MHP adayı 
Ali ERDOĞAN seçilmişti. Kendisi Anıt projemizin tamamlanmasını belediye olarak maddi ve 
manevi en iyi şekilde desteklemiştir. Anıtlarımızın Küçükkumla’dan Uşak’a taşınacak olan anıt 
kaidesi, zafer sütunu bölümlerini Uşak Belediyesi’nin araçları taşımışlardır. Anıtımız için gerekli 
malzemelerin önemli bir kısmını da Uşak Belediyesi karşılamıştır. Anıt kaidesinin konulacağı 
yerde çevre düzenlenmesi ve bu işlerin koordinasyonu konularında belediyemizin, Başkanı, 
Belediye Meclis Üyeleri, bürokratları, çalışanları büyük emek vermişlerdir.

 Valilik Binası önünde bulunan önceki Atatürk Anıtı da buradan alınarak Uşak Gar Binası 
önündeki meydana taşınmıştır.

 İlk tamamlanan bölümlerinin Uşak’a getiridiğinde, Prof. Tankut ÖKTEM  yapılmakta 
olan Anıtımız ve yaşanan güçlükler hakkında bilgi verirken şunları söyle söylemiştir;

 “- Hakikaten bu tip anıtlar yapmak, yaptırmak kolay değildir. Bunun kahramanları vardır. 
Gizli kahramanları vardır, birileri bu işin peşinden koşmaz, takip etmez, kaynak yaratmazsa, ni-
telikli ve büyük sanat eserleri hiçbir zaman ortaya çıkmaz. Yaşayan bir sanatçı olarak geleceğe 
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bir kültür mirası olarak kalacak olan bir eseri yapmış olmama katkıda bulunduğu için Sayın Dr. 
Mehmet Yaşar ÜNAL’a teşekkür ediyorum. Çünkü onun gayretleri olmamış olsaydı biz bu anıtı 
zor yapardık. Bu anıt bittiği zaman Türkiye’nin en büyük anıtı olacaktır”.   

 Uşaklı hemşehrilerimiz, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları gönül birliği içindeydi, 
herkes elinden geleni yapıyordu. İl Genel Meclisi ve İl Daimi Encümeni üyelerimiz hiçbir parti 
ayırımı gözetmeden oybirliği ile Uşak Atatürk ve Kurtuluş Anıtı’na iyi bir ödenek ayırmışlardır. 

 Anıtımızın son safhasında hiç hesapta olmayan bir masraf çıktı. Anıt kaidesi içinin be-
tonla doldurulması gerekiyormuş. Şimdi bunu nerden karşılayacağız derken Hasan ÖZGÖ-
BEK bu işin çözümünü üzerine aldı. O zamanki para ile acilen 6-7 milyar para lazımdı. Kaide 
betonla doldurulup sağlamlaştırıldıktan sonra hazır bekleyen heykeller bunun üzerine monte 
edilebilecekti. Hasan ÖZGÖBEK telefonda Uşak’ımızın önde gelen hazır beton üreticilerinden 
OKTAŞ’ın anıtımıza ihtiyaç duyulan betonu ücretsiz olarak sağlayacaklarını bildirdi. Bu müjdeli 
bir haberdi. Anıt kaidesi de böylece tamamlandı. Oktaş’ın sahiplerine bugün de tekrar teşekkür 
ederiz.
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V- ANEKDOTLAR

 Anıtı oluşturan heykellerin Uşak’a ilk getirilen grubu içinde bulunan bayrak taşıyan süvari 
heykelinin sağ kolu henüz kaynak yapılmamıştı. İnsanlar önce merak ve beğeni ile seyret-
tiler. Anıt kaidesine monte edildikten sonra hala kol eksikti. Bu duruma sıkılanlar konuşmaya 
başladılar:

 “-Süvarinin neden kolu kesik?”
 “-Hep böyle mi kalacak!”
 “-Harbi tam canlandırmak için olmalı.”
 “-Bizim asker böyledir, kolu kopsa da hücuma devam eder.”
 “-Kolun içini doldurmak lazım böyle pek iyi görüntü vermiyor.”
 “-Etle kemikle doldurup bir de kırmızı boya..” 
 “-Öyle de olmaz, sargı yapıp da gönderseler ya savaşa!..” 

 Benzeri yorumlar devam edip gidiyordu. Bu aynı zamanda halkın yakın ilgisini de 
gösteriyordu. Daha sonra tamamlanıp gelen heykeller için de benzer yorumlar yapılacaktı.

 Soru ve şikayetlerin bize kadar geldiği de oluyordu. Bu süvarinin sağ kolu ile bayrak 
taşıdığı, anıt kaidesi üzerine montajı yapılmadan kol eklenirse rüzgârda devrilebileceği, 
insanların yaralanabileceği için kolun kaynaklanmasının en sona bırakıldığını söyledik, aynen 
anıtı yapanların bize açıkladıkları gibi. Sonra yavaş yavaş insanların merakları yatıştı.

 Atatürk ve Gençler bölümü de tamamlanıp geldiğinde Valilik Binası önündeki meydan-
da normal parke taşından yapılmış zemine konuldu. Anıt kaidesi henüz tamamlanmamıştı. 
Gençler ufka doğru bakıyorlar fakat Atatürk’ün bakışları biraz aşağıya doğru idi. Gene yorum-
lar başladı..

 “- Atatürk neden aşağıya bakıyor?”
 “- Bize dargın gibi sanki”  
 “-Ülkenin yer altı zenginliklerinden yararlanın diyor gibi”.
 “-Yerde bir şey arar gibi” 
 “-Bize yerde para arayıveriyor, krizin hepimizi çarptığını O da biliyor”
 “-Hükümete kızmıştır haklı olarak, ekonomiyi düzeltemiyorlar diye” 

 Bu sitem de bize ve bizim ortak olduğumuz koalisyon hükümetineydi. Ekonomik kriz 
sonrası Kemal DERVİŞ’in ekonomiyi  düzenlemeye çalıştığı günlerdi.
 Atatürk heykelinin bakış açısının neden böyle olduğunu sorduğumuzda; Tankut 
Hocamız bu konuyu  şöyle izah ettiler;

 “Siz heykelleri anıt kaidesi üzerindeki asıl yerlerine, yani 7-8 metre yüksekliğe 
kaldırıldıkları zaman göreceksiniz. O zaman Atatürk kendini ziyaret eden insanlara bakıyor 
olacaktır.”  Gerçekten de kaide üzerindeki platforma konulduğunda böyle olduğu görüldü. 

 Kağnı grubundaki heykeller geldiği zaman da farklı yorumlar geldi. Belli bir yaşın 
üstünde olan ve mandalarla çiftçilik yapmış olanlar pek sevindiler, eski dostlarına kavuşmuş 
gibi oldular. 

 “- Hay maşallah, yük mü dayanır bu aslanlara!..” diyerek onları gözleriyle okşadılar.”
 “- Boşuna dememişler dombay kuvveti var diye”.
 “-Bu mübareklerin çok ekmeğini yedik..”
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 Kadın figürleri de beğeni topladı. Takdir sözleri çevreye yayılıyordu.
 “- Bacılar gayret, oğullarımız cephane bekliyor.”
 - Tam Anadolu kadınları, her iş onların omuzlarında”
 - Kağnıyı yeden (yetmek: çekmek, çekerek yönetmek) kadındaki hırsa, güce bak; ner-
deyse kağnıyı da, mandaları da tek başına söküp götürecek! Helal olsun!.”
 
 Halkın olumlu yorumları böyle sürüp gidiyordu. 
 
 Bu koalisyon döneminde birçok somut yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Uşak ilinin sorunları 
konusunda bir zorluk çıkacak olduğunda 3 Milletvekili ve Belediye Başkanı, Valimiz, birlikte o 
bakanlıklara gidiyor ve hak ettiğimiz şeyleri alıyorduk.

VI- ANITIN AÇILIŞI

 Atatürk ve Kurtuluş Anıtı konusunda zaten bir zorluk çıkmıyordu, Kültür Bakanlığı’nın 
normal ödenekleri dışında Başbakanlık Tanıtma Fonundan anıta pay aktarıyorduk. Bu dönemde 
Başbakanlık Tanıtma Fonunun başında Başbakan Yardımcısı Sayın Hüsamettin ÖZKAN bu-
lunuyordu. Fondan ödenek aktarma konusunda onun da önemli destekleri olmuştur.

 Anıtlarımızın ihalesini Teknometal Ltd.Şti. alarak tunç dökümlerini Karabük’teki atöl-
yelerinde gerçekleştirdiler. Yapılan heykeller Uşak’a taşındı, hazır olan kaide üzerine montajları 
tamamlandı. En son olarak elinde bayrak taşıyan süvarinin kolu kaynak yapıldı, meraklıları 
“Hah işte böyle olacaktı” dediler. Tunç dökümleri süresince Teknometalin müdürlerinden Salih 
Kılıç ile işlerin hızlandırılması için yoğun telefon görüşmelerimiz oldu. Onlar da yaptıkları işin 
bir sanat eseri olduğunun bilinci içinde bu dökümleri özenerek yaptılar.
 Anıtımızın yapımı devam ederken, ilgili kurum ve kişilerle koordinasyonun sağlanması 
hususunda, Meclis’teki ofisimde bu işleri büyük bir görev anlayışı içinde yürüten mesai 
arkadaşlarım, sekreter Refika Delibaş ve sorunları çözmekte, iletişimde başarılı performansıyla 
danışmanım sosyolog Dr. Mine Yıldız Bölme’nin gayretli çalışmalarını da hatırlatmayı gerekli 
görüyorum.

 Nihayet Uşak Atatürk ve Kurtuluş Anıtı tamamlandı. Kültür Bakanlığı tarafından ev sa-
hibi olarak açılış davetiyeleri hazırlanarak dağıtıldı. Uşak Valiliği emeği geçenler için plaketler 
yaptırdı. 2001 yılında ilimizin kurtuluş günü olan 1 Eylül’de, büyük bir coşku ve sevinç içinde, 
Cumhuriyetin 75. yılından önce Kültür Bakanlığı tarafından başlatılan ve tahminimizden 3 yıl 
fazla sürede tamamlanan anıtımız, Sayın M. İstemihan TALAY tarafından açıldı.

 2002 yılı içinde Atatürk ve Kurtuluş Anıtında anlatılan konu hakkında İlköğretim, Lise 
ve Dengi Okullar arasında bir şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenmesini İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden istedik. Bu yarışmalar yapıldı. Dereceye giren öğrencilerin isim listelerini Kül-
tür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne ileterek bu öğrencilerimize, kendi adlarına 
özel olarak yazılıp hazırlanan Kültür Bakanlığı Başarı Belgeleri’ni de 19 Mayıs Gençlik ve Spor 
Bayramı kutlamalarında yapılan bir törenle verdik.

 Dereceye giren başarılı öğrencilerimizin listesi ekler içindedir.
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Kültür Bakanı İstemihan Talay’ın Karşılanması
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Uşak Valisi Ayhan Çevik İlimizin Problerini Bakanımız İstemihan Talay’a Anlatırken.
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Açılış Konuşmaları
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Mehmet Özel ve Hasan Karakaya Mehmet Yaşar Ünal’dan Plaketlerini Alırken

Hasan Özgöbek, İstemihan Talay’dan Plaket Alırken
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Ali Erdoğan, Armagan Yılmaz, Hasan Özgöbek, Mehmet Yaşar Ünal, Recep Kılıçarsalan,
Halit Dikmen, Ayhan Çevik, Mehmet Daşçı ve İstemihan Talay
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Açılış Töreninde Kurdele Kesilirken
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EKLEREKLER
EKLER
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Anıtın Yapım Aşamasındaki Bazı Belgeler.
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