
Milli Mücadele tarihinin önemli yerlerinden biri de Erbeyli 
İstasyonu’dur. Aydjn ve Nazilli’yi işgal eden Yunan kuvvet-
leri Anadolu’da başlayan işgal karşjtj hareketlerden çok 
tedirgindi. Yunan kuvvetlerini yjpratma amacjnda olan    
direnişçilerden Muhla Gönüllü Müfreze kumandanj Bakjr-
köylü Tehmen Kadri Bey, Yunan müfrezelerinin mevcutlarj-
nj ve baskjna elverişli olan yeri araştjrjp en uygun yer ola-
rak görülen Erbeyli istasyonu’na 20 -21 Haziran 1919    
gecesi baskjn düzenledi. Şiddetli çatjşma sonucu Türk 
müfrezesi geri çekilmek zorunda kaldj. Türk müfrezesinde 
7 şehit, 12 yaralj;Yunan kuvvetleri ise otuz ölü kjrk yaralj 
verdi. Malgaç Baskjnj sonrasj başarjya ulaşan ikinci baskjn 
Erbeyli Baskjnj oldu. Bu baskjna misilleme olarak 21 -22 
Haziran 1919 gecesi Yunanljlar yetmiş iki masum Türk’ü 
Erbeyli İstasyonu’nda şehit etmişlerdir.   
 
 
 
 

Erbeyli Baskını 

Erbeyli’deki bu baskjn; Aydjn Kuvayj Milliye tarihi açjsjndan 
büyük önem taşjr. Nitekim bu baskjnla kuvvetlerimizin 
artjk Yunan ordusu ile baş edebilecehi fikri tam anlamjyla 
zihinlere yerleşmiş, Milli direnişçilerin kendilerine güvenle-
ri artmjştjr. Yörük Ali Efe müfrezesi djşjndaki başka grup-
lar da mücadeleye başlamjşlardjr. Bu baskjn işgalcilerde 
moral bozukluhu yaratmjştjr. İncirliova ve yöre halkjnjn 
özgürlük mücadelesi işgal süresince devam etmiştir.  

 

 

 
 

 

 

 
"Arkadaş ana yurda                         

saldıranlara ilk kurşun atan 
yiğitleri unutma. O yiğitler ki 

bu koşuğu okuyarak yurda 
canlarını armağan ettiler.    
Öz Türk olan yağınına baş  
eğmez, özgürlüksüz Türk’e             

ülke gerekmez"  
 

 

 

Erbeyli Şehitler Anjtj                                   
Kuzey Cephe (Kitabe)  

Durmuş Ali Efe ve Kızanları 

Dereli Mestan Efe 



                                                                   
 
 

 
 

 
 
                                       

 

 
Erbeyli baskjnjnda şehit düşenlerin hatjrasjna, 1933 -1934 
yjllarjnda Erbeyli Eşrafjndan Sarj Hüseyinohlu Ahmet Sarj 
(Tariş kurucularjndan) tarafjndan bir anjt yaptjrjlmjştjr. 
Yapjldjhj tarih itibariyle Aydjn’jn üçüncü anjtjdjr. Kenarlarj 
mermer olan ikinci bir kare alanj vardjr. Anjta dört yönden 
alçak basamaklj mermer merdivenlerle varjljr. Demir par-
makljklarla çevrili anjtjn dohu, güney ve batj cephelerinde 
şehitlerimizin isimleri, kuzey cephede ise ziyaretçiye hitap 
yer almaktadjr. Anjtjn üzerinde şehit edilen yetmiş iki 
Türk’ün isimleri memleketleri ile birlikte yazjlmjştjr. Er-
beyli Şehitler Anjtj,  İzmir II Numaralj Kültür ve Tabiat Var-
ljklarjnj Koruma Kurulu kararjyla tescil edilerek koruma 
altjna aljnmjştjr.  
 
Erbeyli Şehitler Anjtj;  30 Ahustos Zafer Bayramj ve Erbeyli 
Baskjnj Şehitlerini anma törenlerinin yapjldjhj yer olmuş-
tur. Son yjllarda bu alanda baskjnjn yjl dönümü olan 21 
Haziran tarihinde bazj sivil toplum kuruluşlarj, İncirliova 
Belediyesi ile İncirliova ve Germencik’te ikamet eden va-
tandaşlarjn katjljmjyla mütevazj bir anma töreni yapjlmak-
tadjr. 

Erbeyli Şehitler Anıtı 

ERBEYLİ ŞEHİTLER ANITI 

Anma Törenleri  (1937)  

Erbeyli Şehitler Anıtı 

Anma Törenleri  (1937)  

©2019 T.C. İncirliova Belediyesi; Bu broşürün tüm yayjn haklarj İncirliova Belediyesi’ne aittir. Kurumun 
yazjlj izni olmaksjzjn broşürün tümünün veya bir kjsmjnjn elektronik, mekanik ya da diher yollarla 
basjmj, çohaltjmj ve dahjtjmj yapjlamaz. [Erbeyli Şehitler Anjtj Broşürü], gv8, Güncelleme: 13.11.2020; 
Tasarjm ve Uygulama: Osman TORUN;  Katkjda Bulunanlar:  Mehmet KURDİK ͼ [ Bilgi Broşürleri Dizisi No: 2] 
 

 
 

Her yjl; 21 Haziran tarihinde  Erbeyli Şehitler Anjtj’nda                            
Erbeyli Şehitleri ‘ni  anma töreni gerçekleştirilmektedir. 
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