
Bir kavşak, binlerce seçenek: Afyon 
 
Kuzey Anadolu ile güneyi birleştiren, İstanbul, Ankara, Bursa,Eskişehir gibi büyük 
kentlerle Antalya, Bodrum, Marmaris gibi tatil yörelerini birleştiren konumu Afyon'u 
Türkiye için çok önemli bir yere oturtuyor. Yolu Afyon'dan geçenler, kentin Hititlere 
kadar uzanan tarihini, termal otellerini, geleneksel lezzetlerini, turistik bölgelerini 
unutamıyor. 
 
Afyon hakkında öncelikle tarihten, antik dönemlerden ve özellikle de Kurtuluş Savaşı Destanı 
sırasındaki öneminden bahsetmek gerekiyor. Hitit döneminde kurulan Afyon’un kente hakim 
noktadaki kalesini de yine Hitit Kralı Mürsil yaptırıyor. Hititlerden sonra Sakarya boylarında 
hüküm süren Frigler Afyon’da hüküm sürüyor. Frigler döneminde Sineda olarak adlandırılan 
kentte Hitit ve Frig dönemine ait binlerce eser bulunuyor. 
 
Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası olan Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın 
Afyon’da gerçekleşmesi de Afyon’u Türkiye için son derece önemli bir yerde 
konumlandırıyor. Yunanistan işgalinden sonra 27 Ağustos 1922’de yeniden Türklerin eline 
geçen Afyon, 30 Ağustos’ta is Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atan savaşa ev sahipliği 
yapıyor. Bu yüzden 27 Ağustos’ta Afyon’un kurtuluş törenleri ve 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nda ise Dumlupınar’da yapılan törenler, tüm yurttakinden daha bir coşkulu geçiyor 
bu kentte. 
 
Başlı başına bir mucize olan yaşam kaynağı su konusunda da çok şanslı bir kent Afyon. Eşine 
az rastlanır oranda mineral bulunduran termal kaynaklara sahip olan Afyon, bu şansını 
cömertçe sunuyor ziyaretçilere ve kent sakinlerine. Kaynağından direkt olarak tesislere 
taşınan termal su, dünyada çok az örneği olan mineralizasyon oranıyla ve sodyum bikarbonat, 
florür ve karışık termomineral özelliklerine sahip. Romatizmal, ortopedik ve nörolojik 
rahatsızlıklar, deri, beyin (serebral) damar ve nefrolojik hastalıklar, iltihaplanma, kireçlenme, 
kas ağrıları ve siyatik ile tüm solunum yolu hastalıklarının tedavisinde doğal bir yöntem olan 
termal su, Afyon için aynı zamanda son derece önemli bir ekonomik kazanım olarak ortaya 
çıkıyor. Aynı zamanda, şehrin önemli bir bölümün ısıtma sistemi de bu yeraltı suları ile 
yapılmaktadır.  
 
Sayısı yüzlerle ifade edilebilecek ören yerleri ve tarihi eserler arasında yöresel olarak 
Afyon’un ve genel olarak Türkiye’nin tarihinde önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkan 
Afyon Lisesi’ni ise kesinlikle unutmamak gerekiyor. Afyon Lisesi 2'nci Abdülhamit 
döneminde ‘‘Karahisar-ı Sahip İdadisi’’ adıyla 1894 yılında kuruldu. Kurtuluş Savaşı 
sırasında bir süre karargâh olarak kullanılan Afyon Lisesi, Türk siyaset ve sanat hayatına 
kazandırdığı isimlerle bugün de önemini koruyor. Başta Mustafa Kemal Atatürk’ün yakın 
silah ve çalışma arkadaşı, cumhuriyetin ilk ulaştırma bakanı ve Ankara İstiklal Mahkemesi 
Başkanı Ali Çetinkaya’yı hatırlamak lazım. Ahmet Necdet Sezer ve Süleyman Demirel’in de 
mezunu olduğu lise, sadece “iki Cumhurbaşkanı yetiştiren tek lise” olarak bile ününü sonuna 
dek hak ediyor. 
 
Günümüzde ise Afyon denince akla ilk olarak Afyon’un lezzetleri geliyor. Lokumu, kaymağı 
ve sucuğuyla öne çıkan Afyon, kuzey Anadolu ile güneyi birleştiren konumu nedeniyle bu 
lezzetlerini herkese sunma olanağına sahip ve bu olanağı tadanlar tarafından asla 
unutulmuyor. Dededen toruna aktarılan deneyim ve ustalıkla üretilen Afyon lokumunun 25-30 
çeşidi bulunuyor. Dönemin gözde tatları da, uygun olduğu sürece lokuma aroma veya çeşit 
katmak için kullanılıyor. Örneğin şu anda altınçilekli ve tabii ki Afyon’un tarımından dolayı 



haşhaşlı lokum bile üretiliyor. Yine Afyon sucuğu üretimi de önemli maziye sahip firmalar 
tarafından gerçekleştiriliyor. Adı üzerinde sadece Afyon yöresinde yetiştirilen ve doğal 
yollarla beslenen hayvanların etinden yapılan Afyon sucuğunda, hiçbir katkı maddesi 
bulunmuyor. 
 


