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Bu yayın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce hazırlanıp İl Özel İdaresince bastırılmıştır.



S U N U Ş

1. Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros 
Mütarekesi ile emperyalist güçler ülkemizi işgal etmeye 
başlamıştır. Misak-ı Milli hudutları Güney cephesinden 
başlamak üzere işgal edilmeye başlandı. Öte yandan 
küresel güçlerin kışkırtma ve desteğiyle birlikte Osmanlı 
tebaası gayr-i müslim vatandaşlardan Ermeni ve Rum 
ahali Anadolu Coğrafyasının çeşitli kesimlerinde 
Türklere karşı kışkırtılmış ve istenmeyen durumlarla 
karşılaşılmıştır. 

Anadolu’da Türk Milletine hayat hakkı tanımak 
istemeyenlere karşı Mustafa Kemal Atatürk yanına aldığı 
18 arkadaşıyla birlikte Samsun’a çıkarak Milli Mücadeleyi 
başlattı. Bu mücadelede Türk Milleti vatanın bağımsızlığı 
için Atatürk’ün önderliğinde birleşti. Orduları dağılmış, 
silahları elinden alınmış Türk Milletinin kararlılığı, 
Atatürk’ü başarıya taşıyan en büyük güç olacaktır.

Teğmen Yurdakul “köşede yatak içinde gördüğünüz 
benim ihtiyar annemdir. Zavallı hasta ve alil… Biz, iki 
kardeş idik. Ağabeyim, Çanakkale muharebelerinde şehit 
oldu.Şimdi annemin yegane evladı ben kaldım. Annem 
hasta ve mecalsiz, onu bu halde bırakıp gideceğimden 
dolayı yüreğim kan ağlıyor. Beni büyük ihtimamlarla, 
büyük nüvazişlerle bu yaşa  kadar getiren bu mukaddes 
kadını, işte gördüğünüz ölüm döşeğinde bırakmak 
mecburiyetindeyim.Fakat bana vatan, annemden daha 

mukaddestir. Ben vatanıma annemden daha ziyade 
merbut ve medyunum onun için biçare annemi ölüm 
halinde bırakarak ayrılıyorum.” diyerek Atatürk’ten 
aldığı emirle cepheye koşmuştur. Pazarcık cephesinde 
oluşturduğu yüz Türk askeriyle yüz bin kişiden oluşan 
düşmanı durdurmayı başarmıştır.

Bu kararlılıkla dönemin küresel güçlerine karşı tam 
bağımsız mücadelesinden başarıyla çıkan Türk Milleti, 
24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Barış Antlaşmasıyla 
bağımsız Türk devletini bütün dünyaya kabul ettirdi. 
Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün 
önderliğinde, eğitim, sağlık, ekonomi, kültür ve sanat 
alanlarında Türk modernleşme hamlesi başlatıldı. 
Savaş meydanlarında Atatürk’ün övgüsüne mazhar 
olan Halil Nuri YURDAKUL eğitim, ekonomi, kültür 
ve sanat alanlarında hizmet vermeye devam etmiştir. 
Bayanların eğitim ve istihdamında önemli işlere imza 
atan Yurdakul, müzeler, kütüphaneler kurar, cami ve 
mescit yapımları yanında yol yapımı gibi birçok imar 
işlerinin yürütülmesine öncülük eder.

Onun arşivini gün ışığına çıkartıp belgelerin bir 
bölümüyle bu yayını hazırlayan İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Mehmet Öncel KOÇ’a ve İsmail TECİMER’e 
teşekkür ederim.

Âlim BARUT
Niğde Valisi
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1898 yılında Niğde ili Bor İlçesinde doğ-
du. İlk öğrenimini burada tamamladı. Daha 
sonraki mesleki eğitimini Bursa Askeri Orta 
Okulu,Kuleli Askeri Lisesi ve Pendik İhtiyat 
Zabit Namzetleri okulunda tamamladı.Pendik 
İhtiyat Namzetleri okulunu bitirdikten sonra 
burada öğretmen olarak kalmıştır. Mondros 
Mütarekesi ilan edildiği sırada Erenköy İhti-
yat Zabit Namzetleri talimgahında öğretmen 
olarak görev yapıyordu. Kurtuluş Savaşında 
büyük kahramanlıklara imza atan Yurdakul; 
Pazarcık, Bozüyük ve İnegöl’de bölgeden 
oluşturduğu gönüllü askerlerle emperyalist 
güçlere karşı koymuştur. Bursa cephesinin 
kurulmasında da büyük yararlar sağlamıştır.
Atatürk ve Ali Fuat Cebesoy’ dan emir ala-
rak topladığı milli kuvvetlerle düşman seli 
karşısına çıkmıştır. Kurtuluş Savaşında üç kez 
yaralanan Yurdakul, 1., 2. İnönü, Sakarya ve 
Büyük Taarruz Savaşlarına da katılmıştır. 2. 
İnönü Savaşı sırasında onun yine harp tari-
himize malolan önemli başarısını Garp Cep-

hesi Harekat Şubesi Müdürü Tevfik Bıyıkoğ-
lu aşağıdaki şekilde açıklar: “24. tümenimiz 
aldığı tertiple Yunanlılara,Isırganlı-Hamidiye 
ileri mevzilerinin esas mevzi olduğu hissini 
vermeğe muvaffak olmuştur. Burada bütün 
tümenin bilhassa 143. alayın dış kanadındaki 
bölüğü faal hareketi ve kendi teşebbüsleriyle 
Yunan tümeninin saldırış kanadına taarruz et-
mesinin büyük hissesi vardır. Bu bölük evvel-
ce 1. İnönü’ de temayüz etmiş olan  Halil Nuri 
Yurdakul’ un bölüğüdür. Teğmen Halil Nuri 
cephelerde gösterdiği başarı yanında, Cevat 
Giritli ve Sadi Kadıköy ile birlikte haber alma 
hizmetlerinde de başarı göstermiştir”. Yurda-
kul Yunan 1.ve 11. kolorduları bölgesinde 
çalışmış, yirmi günlük turları sonunda  aldığı 
bilgileri Bolvadin’ de yerleşen 2. orduya ulaş-
tırmayı başarmıştır. Bu üç kahraman askerin 
köylü kıyafetli resimleri Atatürk’ün emri ile 
İstanbul Askeri Müzesinde sergilenmektedir.

ASKER, KÜLTÜR ADAMI, 
SİYASETÇİ BİR LİDER;
HALİL NURİ YURDAKUL  
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Yurdakul, 1927 yılından itibaren yedi yıl 
boyunca Muhafız Alayında görev yapmıştır. 
1933 yılında Yurdakul, Niğde 41.Fırka 12. 
Alay 3. Bölük Komutanıdır. 1935 yılından 
itibaren üç yıl boyunca Van ili Erciş ilçesin-
de Askerlik Şube Reisliği görevinde  bulun-
muş ve 24.10.1938 tarihinde Niğde Askerlik 
Dairesi Mülhaklığına atanmıştır. 1940 yılında 
Niğde Piyade Alayında 3. Tabur Komutanı 
olarak görev yapmıştır. Sonra Kayseri Zen-
cidere Gedikli Erbaş Hazırlama Orta Oku-
lu Dâhiye Müdürlüğü ve Gedikli Hazırlama 
Okul Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur. 
Daha sonra, Pozantı, Dörtyol ve Maraş’ta gö-
rev yaptı.Milletvekili olmadan önce Adana da 
Seferi Gereçler Depo Müdürlüğü görevinde 
bulunuyordu. Başarılı çalışmalarından dola-
yı 14.5.1925 tarihinde Büyük Millet Meclisi, 
Onu Takdirname ve İstiklal Madalyası ile taltif 
etmiştir. 1940 yılında dönemin Genelkurmay 
Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak tarafından 
para ödülü ile, Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 
tarafından Teşekkür Belgesi ile ödüllendiril-
miştir.

Yurdakul’un askeri kimliği yanında, kültür 
adamı kimliği de çok önem arz etmektedir. 

Kütüphaneler kurar, birçok müzeye kıymetli 
eserler kazandırır, camii ve mescit yapımları 
yanında, yol yapımı gibi birçok işlerin yapı-
mına öncülük eder. Yurdakul başarılı çalış-
malarından dolayı  Atatürk’ ün övgüsünü 
kazanmıştır.Atatürk’ ün ve kız kardeşi Mak-
bule Hanım ın Niğde’ ye ve Niğdelilere kar-
şı özel bir sempatisi vardır. Büyük Önderin 
kız kardeşi Makbule Atadan (Boysan )Ada-
na ve Bor’da Yurdakul ailesini ve soyadını 
Atatürk’ün koyduğu Baran ailesini birçok kez 
ziyaret etmiştir.

Halil Nuri Yurdakul 1950 seçimlerinde Niğ-
de Milletvekili olarak Meclise girer. Askeri ve 
kültür adamı kimliği ile yürüttüğü başarılı ça-
lışmalarını siyasi hayatında da devam ettirir. 
1954 yılında Emekli Sandığı idare heyetine 
getirilir. Niğde ili Bor ilçesinde adını taşıyan 
Halil Nuri Bey İlçe Halk Kütüphanesi mevcut 
olup, Niğde Üniversitesinde bir kampüse de 
onun adı verilmiştir.

3 erkek ve 2 kız olmak üzere 5 çocuk baba-
sı olan YURDAKUL, 28 Şubat 1970 tarihinde 
hac dönüşü gecesi vefat etmiş ve doğum yeri 
olan Niğde’nin Bor İlçesindeki Acıgöl mezar-
lığına defnedilmiştir.
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15 Mayıs 1919’da İzmir’e çıkan Yunan İşgal 
Kuvvetleri Nazilli’ye kadar ilerlemişti. Fakat 
1919 Kasım ayında General Milen batı cep-
hesini dolaşarak, Paris Barış Konferansının 
talimatına göre Türk ve Yunan kıtaları ara-
sında bir hat tespit etmişti. Bu sınır Ayvalık’ın 
yedi mil kuzey doğusundan başlayarak, 
Ahmetli’nin üç mil doğusundan geçerek, İz-
mir Vilayeti güney sınırı ile birleşmekte idi. 
General Milen Türklerin bu hattın üç kilomet-
re doğusuna kadar çekileceklerini ve iki tara-
fın bu hattı ihlal edemeyeceklerini bildirmişti.

Milen hattına Sadrazam Ali Rıza Paşa itiraz 
etti. Salih Paşa kabinesinde bulunan Fevzi 
Paşa (Çakmak) ve Cevat Paşa da bu kararı 
bozmaya çok çalıştılar.

Yunanlılar bu Milen hattı gerisinde, ikinci bir 
taarruza hazırlandılar. Türkler de bu cephe-
nin arkasında gün geçtikçe kuvvetleniyorlar-
dı. Bu duruma İngilizler hiç tahammül edemi-
yorlardı. Fransız ve İtalyanlar ise Yunanlıların 
ileri harekâtına taraftar değillerdi.

İngilizler ileri harekâtı hazırlamak için İç 
Anadolu’da yer yer isyanlar çıkarttırıyorlardı. 
Kuvayi Tedibiyye birisini bastırdıktan sonra 
diğerine de yetişerek bastırmaya çalışıyordu. 
İç Anadolu’nun bu anarşik vaziyetinden isti-
fade etmek isteyen İngilizler, Yunan kuvvet-
lerini ileri harekâta geçirmeye karar verdiler. 

İngiliz Başvekili  Loyd George isyan mıntıka-
larından te’dip kuvvetleri geri gelmeden önce 
Yunanlıların hemen taarruza geçmelerini ve 
Anadolu meselesini kökünden halletmelerini 
emretti. Yunanlılar da bu taarruzu hazırlamak 
üzere 29 Ocak 1920 tarihinde Sakız Adasın-
da bir harp meclisi kurdular. Bu toplantıya 
Yunan Başvekili Venizelos, İzmir Fevkalade 
Komiseri İster Giyadis, Başkomutan Paskeve-
polos, Anadolu Ordusu Komutanı Kostantin 
Milyadis, Birinci Kolordu Komutanı General 
Nider, İzmir Kolordusu Komutanı General 
Yuvano, Umumi Karargâh Erkânı Harbiye 
Reisi Albay Pangalos, İzmir Tümen Komuta-
nı Albay Mazarakis, Anadolu Ordusu Kurmay 
Başkanı Albay Sarıyani bulundular. Bu mec-
lis; Anadolu işgal ordusunu bir piyade tümeni 
ve beş sahra topçu taburu ile kuvvetlendir-
mek suretiyle, geniş bir askeri harekâta geç-
meye karar verdi. O zamanlar Yunan ordusu 
şu şekilde idi:

Anadolu Birinci Kolordusu; Birinci, İkinci, 
On üçüncü Tümenleri, İzmir Kolordusu; Ak-
deniz Tümeni, İzmir Tümeni, Süvari Livası, 
Ağır Topçu Alayı. Bunlardan başka her tü-
mende mahalli Rumlardan oluşturulmuş milis 
Rum müfrezeleri de vardı.

Sakız Meclisinin kararıyla, Selanik’te yeniden 
kurulan Ayvalık Tümeni de İzmir’e  geldi.

KURTULUŞ SAVAŞINDA 
HALİL NURİ YURDAKUL
PAZARCIK CEPHESİ*

(*) Enever Behnan Şapolyo: Kuvayı Milliye Tarihi Gerilla Sayfa 93-132



7

Milli kuvvetlerimize gelince:

Birinci cepheyi Çerkez Ethem’in kumanda-
sındaki Kuva-yı Seyyare oluşturmaktaydı. 
Bu kuvvetlerin sağ kanadı; Akhisar’daki Bin-
birtepeler ve sol kanadı ise Sard Harabeleri 
olmak üzere Salihli, Alaşehir, Uşak mıntıka-
larına hâkimdi. İkinci mukavemet merkezi 
Aydın cephesinde kurulmuştu. Bu cephenin 
bir kanadı Menderes nehrinde, diğer kanadı 
ise dağlarda olmak üzere iki alaydan ibaretti. 
Birincisine “Demirci Alayı” ikincisine de “Yö-
rük Ali” alayı adı verilmişti. Yunan kuvvetleri 
bir anda 22 Haziran 1920 tarihinde Milen Hat-
tını aşarak büyük bir taarruza geçtiler.

Akhisar istikametinden ilerleyen düşman, 
milli kuvvetlerimizi dağıttı. Milli kuvvetler 
Binbirtepeler’de düşmanla çarpıştılarsa da 
Yunan kuvvetleri Akhisar ve Soma’yı ele ge-
çirdi. Salihli cephesindeki “Kuva-yı Seyyare” 
çetin bir mukavemetten sonra düşmanın çe-
virme harekâtı karşısında fazla zayiat vererek 
darmadağın geri çekildi. Aydın cephesi de 
dağıtıldı. Yunanlılar 24 Haziran’ da Kırkağaç’ı 
da ellerine geçirdiler. Bir kısım kuvvetleri de 
Alaşehir’i işgal etti. Yunanlıların bu hızlı ile-
ri harekâtını gören ve her girdiği yerde mal, 
can, ırz ve namus bırakmadığını duyan Ege 
Bölgesi halkı fevkalade heyecana kapılarak 
çoluk çocuklarıyla yollara döküldü. Uşak’a 
doğru adeta bir insan seli akıyordu. Bu du-
rum karşısında Demirci Mehmet Efe Alayları 
dağa çekildi. Anadolu en karanlık ve feci da-
kikalarını yaşıyordu. Artık muntazam ordula-
ra karşı Kuva-yı Milliye müfrezelerinin uzun 

zaman dayanamayacağı anlaşıldı.  Kuva-yı 
Nizamiye’nin bir an önce kurulmasına karar 
verildi.

23 Haziran 1920 tarihinde Batı cephesi ve 
Umum Kuvayi Milliye Kumandanlığına Ali 
Fuat Paşa tayin edildi. Yunan işgal kuvvet-
leri de durmadan ilerliyordu. Bu suretle Ege 
bölgesinin en büyük şehirleri birer birer sü-
rekli düşman istilasına uğruyordu. Balıkesir 
etrafında sıkı ve kuvvetli müdafaa yapılmak 
istenmiş ve bilhassa Bursa’yı hedef tutan 
kuvvetlerin harekâtı durdurulmuştu. Ancak 
Edremit’ ten ilerleyen ve yandan tesir ya-
pan düşman kuvvetlerinin tazyiki ve bilhas-
sa Bandırma’dan bir muhtelif tugayın karaya 
çıkarak muharebeye katılması yüzünden çok 
zor duruma düşen milli kuvvetler, fazla zayiat 
vererek geri çekilmişlerdi. Yunanlılar da 30 
Haziran’da Balıkesir’e girdiler. 2 Temmuz’da 
Kirmastı (Kemal Paşa) ve Karacabey’i de iş-
gal ettiler. Düşman karşısında bulunan 56. ve 
62. fırkalarımız da Uluabat köprüsünü tahrip 
ederek, Bursa istikametine çekildi. Bu çeki-
len kısımlarla diğer milli kuvvetler, Bursa’nın 
batısında beş evlerde bir cephe tutarak sa-
vunmak istemişlerse de bu esnada İngiliz do-
nanması Mudanya’ya gelmiş, Gemlik Körfezi 
ve sahillerini bombardıman etmiş, Mudanya 
ve diğer iskelelere asker çıkartarak Bursa’da-
ki müdafaaya hazırlanan milli kuvvetlerin yan 
ve gerilerini çok ciddi suretle tehdit etmeye 
başlamıştı. Bu suretle gayet nazik bir durum 
oluştu. Bu çok zor anda düşman ilerleyişini 
durdurmak için Ankara’nın elinde başka kuv-
vet de kalmamıştı.
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Adapazarı isyanı sebebiyle iki fırka bu 
mıntıkada meşguldü. Hendek isyanında bir 
fırkamız tamamen dağılmıştı, bir fırkamız 
da Zile, Yenihan mıntıkasında asilerle 
uğraşıyordu. Diğer milli müfrezelerimiz de bu 
nizamiye kıtalarına yardım ediyordu.(1)

Bu sebeple Bursa cephesini takviye etmek 
imkânı kalmamıştı. Düşman da ileri harekâtına 
devam ederek 8 Temmuz 1920 tarihinde 
Bursa’yı işgal etti.

“Memleketin hayat ve ölüm meselesi Garp 
cephesinde idi”(2) Bunun için her gün bir 
güzel şehrimizin düşman eline geçmesinden, 

elde de başka kuvvet kalmamış olmasından 
fevkalade müteessir olan Mustafa Kemal 
Paşa vaziyeti yakından tetkik ederek tedbir 
almak üzere evvela Eskişehir’e sonra da 
Bozüyük’e geldiler.(2) Umum Kuvayi Milliye 
Kumandanı Ali Fuat Paşa da Geyve’den 
Bozüyük’e gelmişlerdi. Her iki kumandan  
burada buluştular ve umumi vaziyet hakkında 
görüştüler.

Batı (Garp) Cephesi ve Umum Kuvayi Milliye 
Kumandanı General Ali Fuat Cebesoy Mustafa 
Kemal Paşa’ya şöylece izahatta bulundular: 

(1) Gazi M. Kemal : Büyük Nutuk sayfa 332.
-Cepheler delinebilir, buna karşı tedbir; delinen kısmı derhal kapatmaktan ibarettir, 
bu ise cephe üzerindeki kuvvetlerden başka geride yedekte kuvvetli kademeler 
bulundurmakla mümkündür. Halbuki Yunan ordusu karşısındaki milli cephelerimiz 
bu vaziyet ve kuvvette mi idi bütün Batı Anadolu vilayetlerimiz Ankara ve havalisi 
dahil olduğu halde daha doğrusu bütün memlekette kuvvet denilen bir cüzü tam 
bırakılmamıştı. (Gazi M. Kemal Büyük Nutuk 310)
-Teşebbüsatı milliye aleyhine başlayan iç isyanlar sür’atle memleketin her tarafına 
sirayet etmişti. Bandırma, Gönen, Susurluk, Kirmasti, Karacabey, Biga ve havalisinde 
İzmit, Adapazarı, Düzce, Hendek, Bolu, Gerede, Nallıhan, Beypazarı havalisinde, 
Bozkır’da, Konya’da, Ilgın, Kadınhan, Çivril, Seydişehir, Beyşehir, Koçhisar havalisin 
de, Hafik havalisinde, Viranşehir havalisinde alevleşen Suriş ateşleri bütün memleketi 
yakıyor, hıyanet, cehalet, taassup düşmanları bütün vatan semasını kesif karanlıklar 
içerisinde bırakıyordu. İsyan dalgaları, Ankara’da karargâhımızın duvarlarına kadar 
çarptı. Karargâhımızla şehir arasında telefon ve telgraf hatlarını kesmeye kadar varan 
kuduzca davranışlar karşısında kaldık.(Gazi M. Kemal Büyük Nutuk 316)
-Asiler zulümde düşmandan hiç de aşağı kalmıyorlardı. Anadolu savaşının nasıl bir 
komedya içinde kanlı maceralar geçirdiğini gençlerimize az çok anlatabilmek için bir 
iki misal vermeyi lüzumlu görüyoruz.
-Bolu Şube Reisi Binbaşı İhsan Bey aldığı müdafaa tertibatını tetkik etmek üzere 
hayvanıyla giderken atılan bir kurşunla yaralanıyor, atından iniyor eliyle yarasını 
sarıyor. Tekrar atına biniyor giderken Kara Ali adında bir adamın attığı ikinci kurşunla 
şehit oluyor. Hemen üzerine üşüşüyorlar, parasını, saatini, elbisesini, tabancasını 
soyuyorlar.
-Cephane yüklü birkaç katırı götürmekte olan birkaç askeri yakalıyorlar, Hatipoğlu 
Hüsnü bu zavallıları öldürüyor, cephaneler yağma ediliyor.
-Abdülkadir isminde genç bir subay da 23. Alayın Bolu’da kalan taburundandır. Asiler 
bu zavallıyı yakalıyorlar, üstünü başını soyduktan sonra ellerini arkasına bağlayıp 
sokaklarda dolaştırıyorlar birçok hakaret ve işkencelerden sonra bıçaklıyorlar. Öldü 
zannıyla Belediye Dairesinin önüne atıyorlar. Ertesi sabah erkenden bir doktorun 
hanımı pencereden kıpırdadığını görerek kocasına gösteriyor ve hastaneye 
kaldırılmasını rica ediyor. Doktor da korkuyor ve ısrar karşısında tenha bir zamanda 
hastaneye kaldırıyor, bir müddet sonra genç subay hastanede kendisine geliyor, 
hizmetçilerden bir yudum su istiyor. Hizmetçi subay tekrar canlandı gebermemiş 
diye bağırarak gidip kudurmuş asilere haber veriyor. Birkaç mel’un derhal hastaneye 
gelerek ölüm halindeki subayın boynuna bir ip geçiriyor Bolu sokaklarında 
sürükleyerek öldürüyorlar.
- Asiler Gerede Mal Müdürünü ateşte yaktılar.
- Kolordu Kumandanı ve arkadaşları 26.5.935’ de öğle zamanı Akhisar’a gelerek 
hükümete gidiyorlar. Bunlara çok fena muamele yapılıyor; Kaymakam uğramıyor, 
hiçbir kimse temas etmiyor, aşçılar yemek bile vermiyor geceyi kuru tahta üzerinde 
geçiriyorlar.
- O zaman akıllı geçinen herkes Milli Mücadelenin bir divanelik olduğu fikrindedir. 
Bu sebeple teşkilat yapan subaylara karşı büyük bir nefret duyuluyordu. Silah 
patlattıklarından dolayı subaylara ve millicilere köylerinde barınılacak yer, ısınacak 
ocak, bir kuru ekmek vermeyenler olmuştur. Bazı dağ köylerinde geri çekilen 
asker, subay ve ahaliye daha fena muamele yapılmıştır. Geri dönüş kafileleri kendi 

köylerine uğramasın diye üzerine ateş açılmıştır. Bıyıkları kırpık ve kolunda bilezikli 
saatin bıraktığı beyaz iz bulunanlar subay sayılarak bazı köylerde öldürülmüştür.
- Adapazarı’ndan gelen Abazalar, Kandıra üzerinden yürürken Şeyhler nahiyesinin 
Hoca köyünde dört oğlunu genel harpte şehit vermiş olan Aziz Mollayı yakalıyorlar. 
Millici diye zulüm yapıyorlar ve zavallının göğsüne tabanca kurşunu ile isim yazarak 
şehit ediyorlar.(Rahmi Apak: Garp cephesi nasıl kuruldu. Sa.116, 133, 145,156)
- Polis müdürlük vazifesini ifaya başladığım sıralarda Ankara’da İngiliz Hükümetinin 
veya ordusunun temsilcisi sıfatıyla iki zabit Vitali kardeşler ve Fransız Hükümetinin 
temsilcisi olarak da (Buazo) adında bir Yüzbaşı bulunuyordu. Hükümetin zaafından 
ve bu zabitlerin varlığından kuvvet ve cesaret  alan şımarık gayrimüslimlerden 
bir kısmı, önlerinde latarna sabahlara kadar naralar atarak sokakları dolaşıyorlar, 
hükümetin huzur ve sükununu ihlal ediyorlardı. Şehrin etrafındaki bahçelerden, 
bağlardan atılan silah sesleri de Ankara’yı bir muharebe meydanına dönderiyordu.
(Cemal Bardakçı: Anadolu İsyanları Sa. 10.)
- Bundan başka memleketin her tarafında anasırı hıristiyaniye gizli,açık, hususi emel 
ve maksatlarının teminine, devletin biran evvel çökmesine uğraşıyorlardı. Bu hususta 
Rum Patriki ile Ermeni Patriki el ele vermiş, durmadan çalışıyorlardı. Bunlar vilayetler 
dâhilinde çeteler teşkil ettiriyorlar, halkın maneviyatını bozucu propagandalar 
yaptırıyorlar, hülasa memleketin aleyhine akla fikre gelmeyen bin bir çeşit melanette 
bulunuyorlardı.(Gazi M. Kemal Nutuk vesika1)
- Yunanlılar Marmara sahilleri ve Ege bölgesinden itibaren İç Anadolu’ya kadar 
her girdiği yeri yakıyor, yıkıyor, kadın erkek, çoluk çocuk demeyip öldürüyordu. 
Birçoklarının karınları deşiliyor, kolları, kafaları vücutlarından ayrılıyordu. Genç 
kızların namuslarına tecavüz ediliyordu.
- Karamürsel’deki Yunan Kumandanı 15 yaşından yukarı bütün erkekleri bir hile 
ile toplatmış sıraya koymuş, sağdan saydırarak her onuncuyu ayırtmış ve derhal 
kurşuna dizdirtmiştir.
- Yunanlılar Anadolu’daki bütün Türkleri keserek ve yerlerine de Rum muhacirleri 
yerleştirmek suretiyle (Pan Elenizm) mefkûresini tahakkuk ettirmek istiyorlardı. 
Bu sebeple Anadolu’yu Yunanistan’a ilhak etmek sevdasıyla böyle tüyler ürpertici 
katliamları pervasızca yapıyorlardı. Marmara sahillerinde incelemelerde bulunan itilaf 
devletlerine mensup heyetler bu bin bir çeşit ve tüyler ürperten faciaları  görmüşler 
ve Yunanlılar aleyhine rapor vermişlerdi.         
Hükümetimizde ayrıca Türkiye’de Yunan Mezalimi adıyla resimli  birkaç cilt kitap 
neşretmiştir.
 Anzavor Bursa’yı tehdidi altına almıştı. Vaziyet gayet ciddi idi milli kuvvetlere 
yardım etmek üzere Eskişehir’deki İkinci alayın bir taburu hemen yola çıkarılmıştı, 
tabur Dimmoz Karakoluna geldiğinde bozguncular taburun içine girdiler, askerler 
geceleyin dağıldı kimse kalmadı. 
Yola çıkartılan ikinci taburun da dağılmaması için çok ciddi tedbir alınmıştı, tabur 
Bursa’ya kadar geldi, fakat Bursa bahçeleri arasından geçerken, bahçelerdeki 
kadınlar: “Askerler! Bu subaylar sizi, padişahın askerlerine karşı muharebe etmeye 
götürüyorlar, siz müslüman kardeşlerinize kurşun mu atacaksınız, padişaha karşı asi 
olursunuz, kafir olursunuz!” diye bağırdılar. Tabur şehri çıkar çıkmaz birden bire 
dağıldı, önlemek isteyen subaylara karşı erler silah çevirdiler.(Rahmi Apak, Garp 
Cephesi Nasıl Kuruldu. Sa.107, 137)
(2) Gazi M.Kemal : Büyük Nutuk sahife (310,331)
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"Bursa istikameti tamamıyla boşalmıştır(3) Geriye 
çekilenlerin nerelere çekildikleri ve nerelere 
gittikleri malum değildir. Bursa Kumandanı ve 
Valisi maiyetleriyle beraber biraz evvel Pazarcıktan 
Bozüyük’e hareket etmişlerdir. Bursa’ya giren 
düşman ile hiçbir tarafta temasımız kalmadığı 
gibi Bozüyük’ten Bursa’ya kadar onu gözleyecek 
kuvvetimiz de kalmamıştır.(4) Bu durum karşısında 
Eskişehir ve Ankara’yı hedef tutan ve bir çığ gibi 
ilerleyen yüz yirmi bin kişilik düşman ordusuna 
nasıl karşı koyulabilecekti. Büyük tehlike her an 
biraz daha yaklaşmakta idi.”Birçok fedakarlıklar 
neticesinde kurulan milli müfrezelerde 23,56,57. 
ve 61. fırkalar Yunan taarruzu karşısında 
tamamen dağılmıştı.(5) Geri kalanların da nizam ve 
intizamları bozulmuş, Yunan ordusunun önünde 
ve istila edilmemiş memleket topraklarında birer 

suriş unsuru olacaklardı. Bu dağılmadan ortaya 
çıkacak karışıklık maateessüf yeni milli idarenin de 
aleyhinde idi. Bu meyanda birçok silah, cephane 
ve teçhizat da zayi olmuştu ki bunların kısmen 
bile telafisi büyük güçlükler doğuracaktı.(6) 

“Ayrıca düşmanın ilerlemesinden her tarafta 
müthiş bir panik de başlamıştı. On binlerce insan 
yurdunu, evini, barkını bırakarak, çoluk çocuğu ile 
Eskişehir’e, Ankara’ya doğru yollara dökülmüştü. 
Mahşeri andıran bu korkunç ve elim vaziyet 
karşısında, çaresiz kalan bu mukaddes ve eşsiz 
vatanı kimler müdafaa edecekti.(7) Bu en nazik 
ve ümitsiz bir zamanda düşman karşısına çıkarak 
milli şerefimizi kurtaracak, bir milli kahramana 
lüzum vardı”(x) “Tereddütsüz diyebiliriz ki hasıl 
olan bu ümitsizlik vaziyeti içinde Kurtuluş Savaşı 
en  sıkıntılı dönemini yaşıyordu.(8)

(3) Gazi M.Kemal : Büyük Nutuk sahife 330
(4) General Ali Fuat Cebesoy  : Milli Mücadele Hatıraları. Sayfa (435)
(5) General Ali Fuat Cebesoy  : Milli Mücadele Hatıraları. Sayfa (437)
(6) General Ali Fuat Cebesoy : Milli Mücadele Hatıraları. Sayfa (427-437)
(7) General Ali Fuat Cebesoy : Milli Mücadele Hatıraları. Sayfa (443)
----- Bu geri çekilenleri eşkiyalar da  rahat bırakmıyordu. Çerkez Davut kumandasında 
ki bir kafile Susurluk ile Girmasti arasında çekilen halkı, perakende askerlerle, 
subayları soymuş, vurmuş öldürmüştür.(Rahmi Apak: Garp Cephesi Nasıl kuruldu 
Sa.156)
(x) Son Posta: Lutfi Arif Kenber : İstiklal Savaşımızın Meçhul Kahramanları.Tefrika 
No : 128,141

(8) General Ali Fuat Cebesoy: Milli Mücadelede Hatıraları. Sayfa: 428.
(Yunanların kısa bir zamanda Balıkesir, Bursa gibi iki büyük vilayetimizi yani 30.000 
metre kareden fazla bir arazi ile bir milyondan artık nüfusumuzu da alıp koparmak 
suretiyle Anadolu’yu oldukça zayıflatmış oluyordu.
Düşmanın bu ilerleyişi Kuva-yı Milliye’nin Anadolu içerisindeki prestijini de 
baltalıyordu. Bu mıntıkalardaki subayların, memurların büyük bir kısmı ve halkın 
da milli harekatta rol alanları çoluk çocukları ile yollara dökülmüş, Şark’a doğru, 
Eskişehir, Ankara’ya doğru çekiliyorlardı.(Rahmi Apak: İstiklal Savaşında Garp 
Cephesi Nasıl Kuruldu.Sayfa 155-156)
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Mustafa Kemal Paşa bu sırada Adapazarı’ndan 
Bozüyük’e gelmiş olan 70. Alay Kumandanı 
Halit Beyi derhal kompartımanlarına aldılar. 
Yaveri Halil Nuri de Halit Beyin yanında 
bulunmakta idi. (xx) Mustafa Kemal Paşa Halit 
Beyden kıtalarının bulunduğu yerler; oradaki 
umumi vaziyet hakkında malumat aldıktan 
sonra:

------ Halit Bey, vaziyet çok vahimdir, 
memleketimiz en tehlikeli   anlar  yaşamaktadır. 
Bir an evvel kuvvetlerinizi Karaköy 
mevzilerine getiriniz ve son neferinize kadar 
burayı müdafaa ediniz, emrini verdiler. Bu 
kesin bir emirdi ve derhal yapılmalıydı.

Mustafa Kemal Paşa çok müteessir 
görünüyorlardı. Halit Bey dışarıya çıkınca 
Teğmen Halil Nuri, Mustafa Kemal Paşa’ya 
doğru ilerledikten sonra selam vererek : 

----- Paşam ben günlerden beri Bozüyük ve 
Pazarcık’ta faaliyetteydim. Buralardan kuvvet 
toplamaya muvaffak olacağım. Bu kuvvetlerle 
düşmanla temas ederek bir cephe tutmak 
mümkün olabilir, emir buyurunuz paşam 
deyince, bu genç teğmeni baştan aşağı süzen 
Mustafa Kemal Paşa:

----- Oğlum biraz evvel dinlediniz, size 
vereceğimiz hiçbir kuvvet yoktur. Tek başınıza 
ne yapabilirsiniz?

------ Paşa hazretleri ben düşmanı Nazif Paşa 
hattında durdurmak ve karış karış vatanı 
müdafaa etmek için hazırlık yaptım. Bütün 
vaziyeti biliyorum. Teşrifleriniz dolayısıyla 
maruzatta bulunuyorum Başka bir isteğim 
yoktur.

----- İsminiz, 

----- Halil Nuri.

Mustafa Kemal Paşa bir an sustuktan sonra 
müşfik ve mültefit bir sesle sordular,

---- Ali Fuat Paşa hazretlerine keyfiyeti arz 
ettiniz mi?  

---- Hayır.

---- O halde Ali Fuat Paşa hazretleriyle temas 
ediniz.

Teğmen Halil Nuri Bey hemen Ali Fuat Paşa 
ile temasa geçti. Ali Fuat Paşa, Milli Mücadele 
Hatıraları adlı eserinin 436. sayfasında bu 
teması şöylece belirtmektedirler:

(xx) Halil Nuri Bey Erenköy İhtiyat Zabit Namzetleri talimgâhında muallim olarak 
bulunmaktaydı. Son zamanlarda kimsesiz olan annesini Bor kazasından yanına 
aldırmıştı. Mütarekede türeyen ve zulüm yapmakta olan gayri müslim eşkıyalara 
karşı çıkan vatanperverlerle teşriki mesai etmiş, silah, cephane teminine çalışmıştı. 
Ayrıca : “Büyük bir yılgınlık içinde perişan fikirli bir cemiyetin tam izmihlali 
anında   tek başına bir kudret mihrakı olmuş ve etrafına ümit, cesaret yaymış ve 
Anadolu içerisine kaymak isteyen canlı cansız bütün kudretlerin Anadolu’ya aktarma 
edilmesine mümtaz hizmetleri dokundu”(Atom Gazetesi, 11 Şubat 1954 Selahaddin 
Yurdoğlu:İstiklal Harbine Nasıl Girdim Neler Gördüm).
------ İşgalin tazyiki çalışmayı güçleştirmekte idi. Buna rağmen Halil Nuri durmadan, 
yılmadan çalışıyor Anadolu’ya bir fazla münevverin geçmesini büyük bir kazanç 
sayıyordu. Bu acı günlere ait hatıralardan bir iki parçayı aşağıya alıyoruz.        
…………Sormam üzerine vatanperver Halil Nuri gözleri yaşararak dedi ki :
Köşede yatak içinde gördüğünüz benim ihtiyar annemdir. Zavallı hasta ve alil… Biz 
iki kardeş idik, ağabeyim Çanakkale’de şehit oldu. Şimdi annemin yegane evladı ben 
kaldım, annem hasta ve mecalsiz onu bu halde bırakıp gideceğimden dolayı yüreğim 
kan ağlıyor, beni büyük ihtimamlarla büyük nüvazişlerle  bu yaşa kadar getiren o 
mukaddes kadını işte gördüğünüz ölüm döşeğinde bırakmak mecburiyetindeyim. 
Fakat bana vatan annemden daha mukaddestir.Ben vatanıma annemden daha ziyade 
merbut ve medyumum, onun için biçare annemi haleti nezide bırakarak ayrılıyorum.
Cenabı Hak her halde  taksiratımı affeder…
Zavallı Nuri bu yürekten kopup gelen sözlerle beni hazin hazin ağlattı, dökülen 
gözyaşlarıma o da iştirak ediyordu.
Büyük bir levhai hamaset nadir tesadüf olunur bir manzarai fedakari karşısında 
bulunmaktan mütevellit teheyyüc ile yüreğim kan ağlayarak Nuri’yi dinliyordum. 
Halil Nuri o gün beni teşhir etmiş, beni ağlatmış ve inletmişti. Bana gösterdiği o hazin 

manzara kafi gelmiyormuş gibi yazdığı bazı vatani neşaiti hicran ve tahasürü okudu, 
bunlar arasında – sancağıma- serlevhalı bir neşide vardı ki: Cidden bir şaheserdi. 
Halil Nuri bu şiirde boynu bükük sancağımıza ateşin bir eda ile hitap ediyor ve 
diyordu ki:
“Ah sevgili sancak, niye öyle karalara bürünmüş boynunu bükmüş, hazin hazin 
duruyorsun? Bu elem ve matem günlerinin daha çok zamanlar devam edeceğine 
mi kailsin? Meyus ve müteessir olma, büründüğün libası matemden tecerrüt ederek 
yine eskisi gibi Anadolu’nun o masum ve nezih gelinlerine yakışan kırmızı renginle 
nur ve ziyadan ürken düşman gözlerine korku ve hiras ver, bunu yap sevgili sancak, 
bunu yap ki seni kucaklayıp düşman saflarına hücum edecek Türkler seni o matemli 
ve elemli mevkiinden kaldırıp zafer burçlarına ilave rekz edecek kahramanlar henüz 
bu memleketten eksilmemiştir…” Halil Nuri ile geçirdiğim o müstesna gün bende 
unutulmaz hatıralar bırakmıştır. Uzun senelerden beri benim için bir gayei hayal 
olan vatanperverliğinizi hayat ve müşahhas bir timsaline tesadüf ettiğimden dolayı 
ne kadar bahtiyar olmuştum. İşte ben vatanını böyle büyük bir aşk ile sever ve 
ona taabbüt eder yoluna hayatını , malını, varını, yoğunu fedadan çekinmez imanı 
kuvvetli, azmi sarsılmaz gençler görmek isterdim, bunlardan birine rast gelmiş olmak 
benim için en büyük nimetlerden biri idi.
Halil Nuri o gün beni Bostancıya, İçerenköy’e, Merdiven köyüne götürdü ve bazı 
zevat ile görüştürdü. Bunlar bize teminat verdiler ve Anadolu hakkında bizi tenvir 
ettiler. Anladım ki her işimiz emindir…
(Konya Babalık Gazetesi 19 Mayıs 1337 (1921) Sami Zade Süreyya. Namertler elinde 
sekiz aydır çektiklerim ve gördüklerim tefrikasından)
------ Halil Nuri Bey Merdiven köyünde milli bir müfreze teşkiline çalışıyordu. 
İngilizler bunu haber aldılar. Tasfiri Efkâr gazetesi sahiplerinden Talha (İleri) gazetesi 
muharrirlerinden Sami Zade Süreyya beyler
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“İlk icraat olarak Geyve’de bulunan 70. 
alayın Karaköy’e getirilmesini ve Karaköy 
Boğazının müdafaa vaziyetine sokulmasını 
düşünmüştüm. 70. Alay gelinceye kadar 
müdafaa mevkiinin keşfi için Erkânı Harbiye 
Binbaşısı Halis Beyi (Merhum Korgeneral 
Halis Bıyıktar) oraya göndermiştim. Bu işler 
tamamlanıncaya kadar birkaç gün geçecekti. 
Bu esnada düşmanla nasıl temas edilecek ve 
hangi kuvvetle zaman kazanılacaktı.

70. Alay K. Halit Bey emir almak üzere 
Geyve’den yanıma gelmişti.

Fakat Bursa’dan yürüyerek düşmanla meşgul 
olmak onun işi değildi. Mutlaka o saatte bir 
kuvvet bulmak lazımdı. O sırada karargâhıma 
Mülazım-ı Sani Halil Nuri Efendi adında genç 
bir zabit müracaat ederek Bozüyük’ten top-
layacağı Milli Kuvvetlerle Pazarcık’a gidebi-
leceğini, oradaki Müdafaa-i Hukuk Reisi ile 
Yetimoğlu’ nun yardımını evvelce sağladığını 
söylemişti. Halil Nuri Efendi bir taraftan düş-
manla temas edinceye kadar İnegöl istikame-

tine gidebileceğini, diğer taraftan düşmanı 
Nazif Paşa mevkiinde oyalamak için yeterli 
miktarda kuvvet sağlayabileceğini ileri sürü-
yordu.

Bu genç ve cesur zabiti Bozüyüklüler de sevi-
yordu (9). Hemen kabul ettim. Derhal faaliyete 
geçerek ufak bir müfreze yaptı. Eğer yeterli 
miktarda silah bulunmuş olsaydı, bu müfre-
zenin mevcudu belki de yüzü aşardı. Halil 
Nuri Efendi aldığı emri tamamıyla ifa etti.(x)

Ali Fuat Paşa’nın “Milli Mücadele 
Hatıraları”ndan naklettiğimiz yukarıdaki 
cümleler yakın tarihimizin Milli Mücadele-
ye ait  hadiselerini aydınlatması ve genç bir 
Mülazım-ı saninin ne büyük fedakarlıklara 
katlanarak muazzam düşman kütlelerini kü-
çümseyecek kadar kahramanca düşüncelerini 
belirtmek bakımından, genç zabitlerimiz için 
de bir örnek teşkil edecek büyük bir mahiyet 
ve kudreti ifadeye kafi gelir. Harp tarihimiz 
bu hususun kıymet ve değerini gösterecektir.

(9) General Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları .Sayfa (436)
(x) Ne kadar gönül varsa Halil Nuri’yi o kadar seven vardır diyebiliriz. Talat Gün: 
Çocuklarıma Memleket Bilgisi  -Bor- 1940 Sa. 12)
Ragıp Önen : Bütün Borluların gözleri aydın.Sözüne ve özüne güvenilir, bir 
kahramanla el ele verdiler.(Yeşil Bor 23 Mayıs 1949) 1933 yılı hatıraları- Halil Nuri 
Yurdakul ve gençlik hareketleri başlıklı yazılarından.
------ Halil Nuri cesur ve yiğit bir askerdir. Harpte arslan sulhte kuzudur.
Harpte mihnet ve ıstıraplara katlanır, kan ve pıhtı içinde yüzer de cephe gerisinde 
bir damla gözyaşına tahammül edemez. Sanki biri çelikten , diğeri ipekten örülmüş 
iki yüreği vardır.Savaşta korkunç silahların sarsamadığı metanetini barışta en ufak 
bir merhamet tarumar eder.Onu en yıldıran silah vatandaş ıstırabıdır.Bir damla 
gözyaşından , bir batarya toptan daha ziyade korkar.Ağlayanın yaşını dindirmek için 
nesi varsa verir,parasını, rahatını, menfaatini,vücudunu...Yardıma muhtaç nerede bir 
kimse varsa tanısın tanımasın imdadına koşar.Onca asıl olan tanımak değil ıstırabı 
dindirmektir.Bir itfaiye neferi gibi gayesi yangını söndürmektir.Hem alın teri hem 
yüz suyu dökerek…Onun için değil midir ki bir zamanlar Ankara’da (bir şefkat ve 
yardım yurdu)açmıştı.Parasız bir sigorta şirketi gibi yurttaşlarının saadetini garanti 
etmişti.-Manisa Mebusu Dr.Necdet Ataman-
(Dünya gazetesi 23 Ağustos  1955 Sami Zade Süreyya . Unutulmuş Günler tefrikasının 
9,10,11, No.lu ve “Halil nuri Yurdakul” başlıklı yazılarından)
Türk Milleti için pek parlak ve dünya çapında olan İstiklal savaşları ve onun mutlu 
sonuçları, aydınlarımız ve idarecilerimiz için hiç de o kadar gösterişli olmamıştır.
Şunu demek istiyorum:
Her türlü ümitsizlik ve imkânsızlığı çiğneyerek, hayat ve istikballerini hiçe sayarak bu 
davaya tereddütsüz atılmış olan büyük küçük bir çok kahramanlar paçavra gibi birer 
köşeye atılmış ve ümitleri kırık, imanları zayıf, himmetleri mahdut ve hatta hiç olan 
bazı insanlar da birer kurtarıcı edasıyla ve birer halaskar imtiyazıyla milleti senelerce 
sömürmüşler, iliklerine kadar emmişler ve bu sayede milli mücadelenin topyekun 

fedakârlıklarından kendilerine müthiş mevkiler ve servetler sağlamışlardır.
Ben işin müspet tarafından başlayacağım. İstanbul kazan ben kepçe tabirine mastar 
olarak sarf ettiğim mesai sonunda hakiki bir yıldız keşfettim ve ciddi bir kahramana 
rastladım. Bu, genç bir mülazımdı. Yakışıklı, cevval ve kahraman müstesna bir 
Anadolu yavrusu idi. Onun Eren köyündeki evine gittim ve hasta yatmakta olan 
validesinin başucunda buldum.
------Mader-i vatan da hastadır. Evvela onun kurtulması lazımdır.İcap ederse annem 
değil, hepimiz canımızı feda edelim, yeter ki o kurtulsun, dedi.
Bu müstesna kahraman, mülazım Halil Nuri Beydir.
Birçok insanlardan davamızın bir serserilik, bizim de birer avantürye ve haris insanlar 
olduğumuzu işite işite hareketimizin saltanata ve vatana bir hıyanet teşkil ettiğini 
duya duya o kadar müteessir olmuştum ki, karşıma güneş gibi bir kahramanlık 
timsali çıkınca bütün maneviyatım yerine geldi ve böyle evlatlar yetiştiren bir vatan 
ölmez diye teselli buldum.
(Büyük doğu Sayı 52 Sa.10 Cevat Rıfat Atılhan: Görünmeyen İnkılap No.26)
----- En hayret verici hizmetleri gören insanlar da dikkat ettinizse göze çarpan bir 
haleti ruhiye vardır. Çehrelerinde, bu işleri gördüklerinden olma mıdır nedir bir 
utangaçlık sezilir. Yaptıkları kahramanlıkları sorarsanız size ezilerek kızarak kısa 
cevap verirler (1932)
----- Dünyada en mesut ve ömürlü adamlar gençliğinin hürmetini kazanan ve onların 
kalbine gömülü kalanlardır.(1932)
----- Onların aramızdaki hüviyeti ve mahiyeti esası aynı hamur ve madde olan 
kömürle elmasın birbirine nisbeti gibidir. Ben kendimizle bu bahtiyarlar arasındaki 
kocaman farkı ömrümün sonuna kadar her saniye hakiki bir saadet ideali olmak 
üzere tanıyacağım.(onlardan biri). Necmi Nurettin Sa.3,9,11. 
(Büyük Mücadelede Milli An’aneleri İhya Hatırası: Mülazım Evvel Nuri Bey tarafından 
(1)teşkil edilmiştir. Ankara Himaye-i Etfal Cemiyeti.1337 (1921)
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Memleket ve milletin kıldan ince, kılıçtan kes-
kin bir köprü üstünde ölüm dirim kıyamını 
yaşadığı dönemdeHalil Nuri milli hizmet saf-
halarında belirdi. Bu cesur vatansever genç, 
memleketin bu çok nazik anında Türk kah-
ramanlığının asil ruhunu temsil ediyordu. O 
Türk mucizesinin  tarihi iman ülkesinde mey-
dana gelecek sırları biliyordu. Ve bu kutsal 
sırra eren bahtlılardandı.Nitekim ilk olarak 
halkın delik deşik olan manevi sahasına indi.
Ve halkın küllenmiş olan dinamizmini, bozu-
lan maneviyatını düzenlemek için Bözüyük’ 
te bir  Mehter Takımı kurdu.

Halil Nuri’nin kurduğu bu mehter takımı şeh-
ri semt semt dolaşıyor, mahalleler arasındaki 
kaynaşmaların hamaset ve cengâverlik ru-
hunu kamçıladığı açıkça görülüyordu. Halil 
Nuri, halkın sağduyularını yavaş yavaş bir 
şelale gibi coşturmaya muvaffak olmuştu.
Onun kurmak istediği müfreze bu suretle 
adım adım ve manen de teşekkül ediyordu.
Mehter takımı bu vatan parçasının bağrından 
geçtikçe halk da onun etrafında toplanıyor, 
büyüyor büyüyor ve adeta gaip olan kudret-
ler dirilerek dalgalanıyordu.Nihayet  hükümet 
konağının önüne gelindi.Halkın heyecanı bü-
yüktü.Umumi matem, simsiyah gecelerin or-
tasında saklanan kurtarıcısını arıyordu adeta.

Halil Nuri bu matemden kuvvet yaratmak 
ister gibi hükümet konağına bir siyah bay-
rak çekti. Başka bir siyah bayrağın üzerinde 
“Müslümanlar beklediğiniz kıyamet bugün-
lerdir. Birleşelim kurtuluruz. 2 Temmuz 1336 
(1920)” ibaresi yazılıydı.(10)

Halil Nuri Bey bu bayrağı hocalarla birlikte 
ve bir milletin müşterek sesi haline gelen tek-
birlerle hükümetten çıkartarak meydana ge-
tirdi. Masanın üstüne diktikten sonra umumi 
durumu ve kurtuluşla ölüm arasındaki mesa-
feyi dile getirerek, gençleri vatan müdafaası-
na çağırdı. Tekbirler getiriliyor minarelerden 
yükselen zafer ayetleri ve kasideler milli ruhu 
şahlandırıyordu. Bu ulvi manzara ve milli 
ruhtan kopan çağırış, halk kuvvetinin yaratıcı 
bir heyecan haline gelmesine yetmişti.

Herkes ağlıyor, kadınlar “Mehdi çıktı” diye 
bağrışıyorlardı. Genç, ihtiyar bütün erkek ve 
kadınlar, düşmanla vuruşmaya can atıyorlar-
dı.

Halil Nuri bu milli galeyan içerisinde binlerce 
gönüllüden bulabildiği silahla yüz kişilik iki 
müfreze meydana getirdi.

İşte böyle en nazik bir zamanda bu genç su-
bay Türk vatan ve milletin basubadelmevt 
(ölüm kalım) hadisesinde böylece çok mü-
him ve kutsi bir vazifeyi hedef ve gaye bile-
rek ve bütün samimi ruhuyla kararını vermiş 
olarak düşmanın karşısına tek başına dikil-
meye hazırlanıyordu.

(10) Gerek bu bayrak ve gerekse gönüllülerin göğüslerine taktıkları (Müstakimimiz 
Hazreti Allah utandırmaz bizi) ibaresi yazılı şeritlerden bir kaçı Bozüyük 
Belediyesinde saklıdır.



13

Halil Nuri ilk iş olarak, Pazarcık, İnegöl kay-
makamlıklarına, Belediye ve Müdafaa-i Hu-
kuk reislerine şöyle bir telgraf çekti (11).

“Yeşil ordunun ilk kısmı Bozüyük’e çıktı, beş 
yüz kişi ile geliyorum.” Halil Nuri müfreze-
leriyle 9 Temmuz 1920’de Pazarcık’a geldi. 
Gözyaşları ve heyecanla karşılandı. Çok ümit-
siz ve hicrete hazırlanmış olan halk, hicreti 
unuttu. Ve Halil Nuri’nin etrafında toplanarak 
felaket önlendi .(12) Mehter takımı mukaddes 
cengi öylesine telkin ediyor ve koca kavukla-
rının altında eğik başlar öylesine semaya di-
kiliyordu ki, halkın sinen gücü bir anda ayak-
lanıvermişti. Bu mehter havasından yükselen 
mücadele nağmeleri milli kuvvetlerimizin art-
masına çok büyük tesiri olmuş, halkın iman 
sahasını emsalsiz bir aydınlık kaplamıştı.
(x) Çalınan cenk türküleri ve okunan kahra-
manlık şiirleriyle Geyveli Hafız Şevket’in  da-
vudi ve gür bir sesle okuduğu zafer ayetleri 
gerek gönüllüler ve gerekse halk üzerinde 
ayrı bir heyecan yaratıyor ; bu lahuti manza-
rayı daha da çok ulvileştiriyordu.Burada da 
her gönüllü düşman üzerine aslanlar gibi atı-

lacaklarına ve hiçbir şeyden çekinmeyecekle-
rine söz verdiler.

İşte böyle bir avuç kahraman, vatanımızın ge-
çirdiği en ümitsiz ve en karanlık bir gününde, 
emsalsiz bir istiklal aşk ve imanıyla ve yıldı-
rım süratiyle ilerledi.

Nazif Paşa hattını tuttu (13). Halil Nuri bura-
ya müfrezelerini yerleştirirken, Bozüyük ve 
Pazarcık’tan gelmekte olan gönüllülere ait 
emirlerini verdikten sonra ayrıca bir müfre-
ze teşkil etti. Bunun başına geçerek süratle 
İnegöl’e gitti.Külliyetli kuvvetlerimizin top-
landığı ve taarruza geçmek üzere olduğunu 
kati olarak söyledi ve manevi kuvveti kırılmış 
olan halkın cesaretini takviye etti.Bursa’ya 
kaçmak isteyenlere mani oldu.Bir taraftan 
da sıkıca emniyet tertibatı aldı.Asayişi temin 
etti ve süratle ilerleyerek, düşmandan evvel 
Aksu Dimboz hattını tuttu ve Kestel istikame-
tine ilerledi.Rast geldiği düşmana baskınlar 
yaptı, cesurane hareketleriyle, düşmana göz 
açtırmadı.(x) Bu vaziyet karşısında  düşman 
durakladı.(xx) Halil Nuri durumu hemen Batı 
cephesine bildirdi.(13,14)

(11) Bu telgraftaki malumat derhal Bursa’ya, İstanbul’a ve işgal altında bulunan yerlere 
aksetti. Türkler sevindiler, düşman istihbaratı da bunun mahiyetini öğrenmek için 
aylarca çalıştı durdu.
------ Bugünkü neslin asla bilmediği ve kolay kolay kavrayamayacağı bir destan 
mevzuu..O günkü sıkıntılı, dertli anlar içinde, bedbin ve bitkin kitlenin ruhi 
haletini düzeltmek ve ümit vererek avutmak için uydurulmuş bir haber…Turandan 
Türkistan’dan ve İslam alemlerinden kopup gelen ve arkası kesilmeyecek olan yığın 
yığın süvariler , piyadeler malzeme ve savaş vasıtalarına bol bol sahip muhteşem 
ordular bu haber ve bu söz halk üzerinde derin olumlu etkiler yapıyordu.
(Cemal Kutay: Milli Mücadelede Yeşil Ordu Efsanesi. Sayfa 48) 
----- Bozüyük’ten yükselen bu ses bütün vatan afakında akisler yaptı. Ve garbın 
mağrur ve zalim suratına şamar gibi indi.
Bu Türk milletinin, ruhunda birikmiş tarihi kin ve nefretin açığa vurulması istila 
ordularının hunhar varlığına indirilen bir darbe olmuştu.
Bor’un Anadolu’nun yetiştirdiği bu eşsiz kahraman, ilk hücum borusunu çalmış 
gönüllerde biriken ateşi alevlendirmişti.
(Büyük Cihat 1951,Cevat Rifat Atilhan: Bütün Çıplaklığıyla Milli Mücadele No.3)
(12) Erkanı Harbiyei Umumiye Riyaseti Harp Tarihi Dairesi Arşivi Garp Cephesi: 1 
Mükerrer 1/19041
(x) Milli Mücadele, tarihimizin birer ışık noktasıdır. Bu noktalar bu ışıklar olmasaydı, 
Mithat Cemal’in dediği gibi – Türkiye bir tarih, Anadolu, bir coğrafya olacaktı.—
Halil Nuri’nin şahsında, millet bağı, toprak bağı, bayrak bağı olan Halil Nuri’lerin 
ölmüşlerini rahmetle, sağ olanlarını saygı ile selamlamak hür vatanda hür yaşamak 
isteyen her Türkün birinci vazifesidir.
(Atom Gazetesi: 11 Şubat 1951. Selahattin Yurtoğlu’nun İstiklal Harbine nasıl girdim, 
neler gördüm tefrikasından)

----- İstiklal Harbinin çeşitli tecelliler arz eden safhalarında harikalar yaratmış ve çok 
üstün düşmana karşı birçok muvaffakiyet kazanmıştır. Okuyucularımız Halil Nuri’nin 
yarattığı mucizevî kahramanlıkları sütunlarımızda hayret ve takdirle okuyacaklardır.
(Tarih Hazinesi, cilt 2. Sa. 860) 
(13) General Ali Fuat Cebesoy: Milli Mücadele Hatıraları. Sayfa 436.
(x) Onu orduda ve Milli Mücadele senelerinde tanıyanlar ve görmüş olanlar ondaki 
taşkın vatan muhabbetini, emsalsiz Türk cesareti ve eşsiz fedakârlık ve vefakârlığı 
önünde hayretle ürpermişlerdir.(Adana Türk Sözü Gazetesi 1936 Ağustos. Vatana 
hizmet edenleri unutmayın başlıklı yazıdan)
------ Sizlere tanıdığım, binlerce insan içinden, bir örnek vatandaş takdim ediyorum. 
Ümit ederim ki, gençlerimiz de bunu (Halil Nuri Yurdakul’u) bir örnek yapacak 
ve onun gittiği yoldan yürüyecek, mevki, para, şöhret için değil sadece vatan, 
millet için, Türklük için çalışacak ve icabederse ölecektir.(Merhum Hüseyin Namık 
Orhun’un yazmış oldukları ve çocukları tarafından bastırılacak- örnek vatandaş- adlı 
eserinin önsözünden )
------ Muharrir Lütfi Arif Kenber “Milli bir kahraman” adıyla, ayrıca şair ve edip 
Faruk Gürtunca, tarihçi İbrahim Hakkı Konyalı ve Milis General Cevat Rifat Atılhan, 
tarihimizde bir benzeri bulunmayan bu emsalsiz kahramanlığın büyüklüğüyle 
mütenasip isimler altında birer tetkik eseri hazırlamaktadırlar.
(xx)Necdet Rüştü Efe: Yüz bine karşı, yüz Türk. Tarih Dünyası cilt 2 Sa 473.
----- Nesli ati kahramanlık cihanının Yurdakullarını insan, bayrak olarak selamlamakta 
asla kusur etmeyecektir.
(İskenderun, 15 Ekim 1953 tarihli Yeni Devir Gazetesi Burhan Sadık Yalçın “Halil 
Nuri Yurdakul” başlıklı başmakaleden).
(14) Erkanı Harbiyei Umumiye Riyaseti Harp Tarihi Arşivi Vesika No: 3/2021 ve 1/19041
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Yaver Muzaffer Bey raporu derhal Mustafa Kemal 
Paşa’ya arz etti. Raporu büyük bir alaka ile okuyan 
Mustafa Kemal Paşa, fevkalade memnun oldular 
ve Muzaffer Bey’e dönerek:

----- Çocuk bir sigara ver bu çocuk vaziyeti kurtar-
dı, demişler ve Ankara’ya doğru geriye dönmüş-
lerdi.(15)

Vatanın bütün sathına yayılmış olan matem havası 
Ankara’yı da tamamen sarmıştı. İşgal edilen yerler-
den Ankara’ya kadar gelmiş olanların anlattıkları 
halkın heyecan ve ıstırabını bir kat daha artırıyor-
du.

Millet Meclisinde de büyük bir milli galeyan ve 
teessür havası esiyordu. Bu sebeple 13 Temmuz 
1920 tarihindeki 31. toplantı görülmemiş bir ma-
tem havası içinde yapıldı. Gizli ve açık yapılan 
toplantıların hepsinde hatipler sözlerini gözyaşları 
ve hıçkırıklar arasında bitiremeden kürsüden ini-
yorlardı ve bizim kalbimiz olan Bursa, ecdadımızın 
mezarlarına sahip olan Bursa, beyaz mabetleri-
mizle süslü Bursa, Yeşil Bursa, bugün dünyaya en 
hunhar düşmanların kirli ve kanlı ayakları altında 
çiğnenmektedir. Ve:

“Arkadaşlar;

Hiçbir millet, hiçbir zaman bu kadar ağır, bu kadar 
feci darbelere maruz kalmamıştır. Her tarafa bağı-
ralım, Sivas’lılara, Kastamonulular’a, Ankaralılar’a, 
Konyalılar’a, bağıralım, düşman geliyor hazırlanı-
nız diyelim, diyorlardı. (16) 

Bütün mebuslar tarihimizin hiçbir vakit bu kadar 

azim bu kadar müthiş, bu kadar hatırnak bir devre 
yaşamadığını ittifakla kabul ettiler ve derhal mec-
listeki riyaset kürsüsü üstündeki yeşil örtüyü kal-
dırdılar ve matem işareti olmak üzere siyah bir örtü 
örttüler (17)

Bütün mebuslar ayağa kalkarak vatan ve milletin 
kurtuluşu için dua ettiler, böyle bir duanın birincisi 
Hazreti Muhammet zamanında ikincisi de bu defa 
yapılıyordu. Hocalar Kur’an’dan birer ayet okuyor-
lar mebuslar’da ellerini göğe doğru değil parmak-
larını aşağı doğru tutarak, Allah’tan milleti ve vatanı 
bu büyük tehlikeden korumasını ve kurtarmasını 
tazarru ve niyaz ederek ağlıyorlardı.

Mebuslar bir taraftan da kısa bir zamanda milli 
cephelerimizin bozulmasından dolayı şiddetli ten-
kit ve tarizlerde bulundular. Akhisar’dan Marmara 
sahillerine kadar bütün şehirler ve köylerin böyle 
yıldırım süratiyle istila edilmiş olmasından ve Bur-
sa felaketi dolayısıyla uğramış olduğumuz müthiş 
zarar ve zayiattan ziyade ve cihan efkarı karşısında 
Anadolu’da müdafaa edilen şeyin bir göz korku-
luğu olduğu mahiyetinde genel bir fikir uyandır-
mıştır.”(18) diyorlar, taksirat ve idaresizlikleri görü-
lenlerin mutlak surette Divan-ı Harbe verilmelerini 
istiyorlardı. Aynı zamanda işe başlayalı iki ay olma-
yan ilk Hey’eti Vekileyi de mes’ul mevkie düşür-
mek yolunu tutuyorlardı. Böyle uzun ve hararetli 
devam eden münakaşalara Mustafa Kemal Paşa 
dahi karışmak mecburiyetinde kaldılar ve kürsüye 
çıktılar, yüzü hiçbir zaman bu kadar ince ve manalı 
görülmemişti. Sesi her zamankinden daha kısık bir 
şekilde lazım gelen izahatı verdiler ve dediler ki:

(15) Atatürk’e 15 sene kadar yaverlik yapmış ve İstanbul’dan da yine Atatürk’ün yaveri 
olarak beraberce Anadolu’ya gelmiş olan Sayın Muzaffer Kılıç diyor ki: “Atatürk’ü 
hiçbir zaman Bursa düştüğü andaki kadar müteessir ve ümitsiz görmemiştim. 
Hiçbir yerde duramıyordu. Mütemadiyen kompartımanlarında geziniyorlar ve 
düşünüyorlardı. Halil Nuri’den gelen rapor kendilerine arz edildiği zaman alaka ile 
okudular ve sonunda çok memnun olarak bana döndüler ve neşe ile çocuk bir sigara 
ver bu çocuk vaziyeti kurtardı dediler.(Atatürk ekseriya çocuk diye hitap ederlerdi.)
(16) Atatürk Batı Anadolu seyahatlerinde Bursa’yı da ilk defa ziyaretlerinde halk ile 
temas etmişlerdi.22.1.1923 tarihinde yapılmış olan bu temasta Atatürk bugünkü 
Meclis müzakerelerini şu sözlerle izah buyurdular.
“Bir gün buralardan gelen haber, Vekillerimizden mürekkep Büyük Millet Meclisinde 
heyecanlı feryatlar, elemler husule getirmişti. Kürsüye çıkan bütün hatipler  bu 
cennetasa belde için ağlamışlar ve herkesi ağlatmışlardı. Maateessüf ben de 
arkadaşların izhar ettikleri teessüre maddeten iştirakten memnundum. Bilakis onları 
müteselli etmek, onlara metanet vermek vazifesiyle mükelleftim. O günkü müzakerat 
esnasında demiştim ki : “ Bursa, Anavatanın kıymettar bir cüz’üdür. İnfikaki 

muvakkattir. Behemehâl istirdat olunacaktır.” (Atatürk’ün söylev ve demeçleri cilt 
2 Sayfa 65).
(17) Bu örtü zafere kadar böylece kaldı.
(18) Bu hadiselerin cereyan ettiği tarihten hayli zaman sonra dahi ecnebiler Kuvayi 
Milliyecileri bakın nasıl görüyorlardı:
1921 senesinde Ankara’ya gelen bir yabancı muharrir, gazetesine çekilmek üzere şu 
şekilde bir telgraf yazarak telgrafhaneye veriyor:
Ankara dağlar arasında bir bataklıktır. Bu bataklığın içinde bir yığın kurbağa başlarını 
havaya kaldırmış durmadan ötüp durmakta ve dünyaya meydan okumaktadır.
O zamanlar harice gidecek telgraf ve mektuplar Matbuat Umum Müdürlüğü 
tarafından sansürden geçiriliyordu. Genel Müdür Ağaoğlu Ahmet Beye telgrafı 
gösterdiler. Ahmet Bey telgrafı bu şekle soktu.
Ankara, Anadolu’nun ortasında çorak, bakımsız ve kerpiç evli küçük bir şehirdir. 
Bu şehirde bir avuç kahraman Medeni Avrupa’nın zulüm ve istibdatına karşı isyan 
ederek milli istiklallerini korumaya çalışmaktadırlar.(Samet Ağaoğlu: Milliye Ruhu. 
Sayfa No.26)
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“Bugün Yunan kuvvetleri karşısında az çok 
bir vaziyet vücuda getirilmişse bu beş on 
fedakârın kendiliğinden vuku bulmuş olan 
azim ve gayretleri mahsulüdür.”(19) Fakat 
Paşa’nın belirtisine rağmen Mecliste sükûnet 
bir türlü sağlanamamış ve açıklama istemeye 
karar verilmişti.

Ankara’da hava bu merkezde ve vatan sathın-
dan kara sisler gibi ızdırap ve matem tüterken 
cephede alınan tedbirler düşman üzerinde 
beklenen tesirini göstermiş ve belli başlı bü-
yük bir değişiklik olmamıştı.

Damarlarında ecdadının kanı dolaştığını du-
yan İnegöl’ün vatanperver çocukları da kah-
raman Halil Nuri’nin emrine girmişler ve 
cepheyi takviye etmişlerdi. Düşmanın bütün 
teşebbüsleri bu kahramanlar önünde kırılı-
yordu. Bunlar, en yırtıcı kartallar gibi çarpı-
şıyorlar, kükremiş aslanlar gibi savaşıyorlardı. 
Düşman 21 Temmuz’da şiddetli bir taarruza 
daha kalktı. Bugünkü çetin muharebeye Batı 
Cephesinden gönderilmiş olan Binbaşı Sait 
Bey Kumandasındaki müfrezeler de katıldı-
lar. Çok şiddetli muharebelerden sonra, düş-
manın taarruzu Doma sırtları önünde kırıldı. 
Bu zafer birçok milli kahramanımızın yara-
lanmasına ve birçoklarının da şahadetine mal 
oldu.Yaralılar arasında Al Bayrak Müfrezesi 

Kumandanı Ahmet Muhtar ve Süvari Bölük 
Kumandanı Yüzbaşı Avni Beyler de vardı.

İşte böyle bir avuç gönüllü kahraman, hür-
riyet ve istiklal uğruna kanlarını ve canlarını 
Türk’e has bir cömertlikle devam ediyor ve 
kahramanlığın zirvesine çıkarak da düşmanın 
saldırışlarını, bedenlerinden mukavemet set-
leri yaratarak durduruyorlardı.(20)

Selçuklu İmparatorluğu yıkıldığı zaman da 
aynı bölge de Osmangazi mehter takımının 
çaldığı zafer nağmeleri arasında Osmanlı 
devletinin temellerini atmış ve memleketini 
Bursa’ya doğru büyültmeye çalışmıştı.

Böylece Halil Nuri bu cephenin en nazik ve 
hayati bir anında, tarihi mukadderatımızı par-
lak bir noktaya yönelten ve kesif bir düşman 
akınını bir avuç gönüllü kahramanlarıyla dur-
durmasını ve olduğu yerde kalmasını sağla-
yan bir adam olarak milli tarihimizde kendini 
gösterdi. O, bu oyalama taktiğinde başarılı 
olmasaydı, zafer tarihimiz belki de yaralana-
caktı. 

Bu cepheyi bir müddet sonra başka Mil-
li Kuvvetler de takviye ettiler.(21) 11.  tümen 
13 Ağustos 1920 tarihinde Pazarcık bölgesi-
ne yerleşti, fakat kısa bir zaman sonra tekrar 
başlayan isyanları bastırmak için ayrıldı.

(19) Gazi M. Kemal: Büyük Nutuk. Sayfa 332
(20) Mehter takımının cenk nağmeleri Geyveli Hafız Şevket’in davudi ve gür sesiyle 
okuduğu zafer ayetleri; getirilen tekbirler ve arada okunan kahramanlık şiirlerinin 
ulvileştirdiği cephede erlerimizin sevletleri düşman üzerinde o kadar müthiş bir tesir 
yaratmıştır ki Yunanlılar hala birbirlerine bu manzarayı anlatmakta ve mahiyetini 
sormaktadırlar. Kayseri’nin Ağırnaz köyünden Yunanistan’a mübadil olarak gitmiş 
olan bazı Rumlar tarihçi İbrahim Hakkı Konyalı’ya göndermiş oldukları mektuplarda 
mahiyetini rica etmişlerdir. Sayın İbrahim Hakkı Konya’lı da her gün gazetesinin 
2.9.1953 tarihli nüshasında “ Yunanlılar mehterleri melaike sanmışlardı” başlıklı 
makalesinde bu hususu izah etmekte ve demektedir ki “ kırmızı cübbeli ve renk 
renk elbiseli ve sarıklı ve rengarenk serbuşlu bu mehter takımı kahramanlık şarkıları 
çalarak hücuma geçmişlerdir.” Bire bin nisbetindeki bu düşman, Türk Mülazımının 
müfrezesi önünde kasırgaya tutulmuş kuru otlar gibi silinmiş ve yok olmuştur.
-----O kırmızı, yeşil cübbeli mest pabuçlu sarıklılar kimlerdi ne söylüyor ve ne 
çalıyorlardı...

Kahraman Halil Nuri’nin müfrezesi işte böyle dedelerinin serhat türküleri çalarak 
düşmanı durdurmuş ve yok etmişlerdi.
(21) Halil Nuri Bey Bozüyük’e gelerek ilk hücum bölüğünü, sonra hücum taburunu 
teşkil etti. Bu taburun Birinci İnönü Muharebesindeki kahramanca savaşını ve 
başarısını, Mustafa Kemal Paşa ile Mareşal Mecliste övdüler.(12 Kanunusani 337 
Perşembe 133. İçtima zabıt ceridesi cilt 7.Sa.  339,342)
Halil Nuri’nin İkinci İnönü ve Sakarya harplerindeki hizmetleri de (dün ve bugün) 
Birinci sayısında başlayan – Milli Mücadelede İlk Kurşun – Ve Yeni İstanbul 
Gazetesinde I.sayısında başlayan (İnönü Muhabereleri ve Hakiki Kahramanları) ve 
yine Medeniyet Gazetesinde 3 Mart 1954 de başlayan (İnönü Savaşlarının İç Yüzü) 
başlıklı tefrikalarda belirtildiği gibi çok başarılı oldu.Muhtelif yaralar aldı, bu arada 
Eskişehir’de (Milli İnkılap) , Ankara’da (Arkeoloji) müzesini kurdu.Tedaviden sonra 
istihbarata geçti.Yunanlıların içlerine girerek çalıştı, böylece ardı arkası kesilmeyen 
devamlı  başarılarından dolayı resimleri askeri müzemize kondu. ( Askeri Müze Esas 
No.678.968.970)
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Bundan sonra bu cephenin mesuliyeti 24. 
fırkaya verildi. Birinci İnönü Muharebesine 
kadar Pazarcık milli cephesi kurulduğu gibi 
muhafaza edildi ve bu suretle tarihimizin en 
ağır ve felaketli bir gününde, geride kuvvetle-
rimizin toplanarak rahatça yeni bir hatta yer-
leşmelerini de teknik bir tarzda temin etmiş 
oldu.(22)

Sonsuz imanından ve milli ruhun desteğinden 
başka hiçbir dayanağı bulunmayan Pazar-
cık gazileri bütün ümitlerin sarsıldığı, bütün 
cesaretlerin kırıldığı ve mevcut diğer bütün 
şartların eşitsizliği karşısında asla irkilmediler. 
Türk’ ün şeref , namus ve istiklali uğruna, bin 
bir mahrumiyete göğüs gererek eşsiz cesaret 
gösterdiler.Kan akıtarak , can vererek dayan-
dılar, milli şerefimizi kurtarıp milletin makus 
talihini yendiler…

Pazarcık cephesinin aziz şehit ve gazileri, em-
salsiz fedakârlıklarıyla, menkıbeleriyle, milli 
tarihimizde devleşen efsanevi kahramanlar 
arasında ebediyen yaşayacaklardır.

Kaynakça
1-) ŞAPOLYO, Enver Behnan 
1957“ Kuvayı Milliye Tarihi Gerilla”
Ankara, s. 93-122 
2-) Cemal Kutay, Tarih Konuşuyor Aylık Tarih Mecmuası Muhtelif Sayıları
3-) Halil Nuri Yurdakul Arşivi

(22) General Ali Fuat Cebesoy : Milli Mücadele hatıraları. Sa.( 436-437)
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Basında
Halil Nuri Yurdakul
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Köylü Gazetesi 
03.12.1954

Son Posta Gazetesi İstanbul Sene 24
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Yeni Köylü Gazetesi 26.12.1958 Vatan Gazetesi 14.10.1952 İstanbul
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“Mülazim Halil Nuri Efendi: 7 Temmuzda (1920) geldiğim Bozöyük’ten 
Pazarcık’la muhabere yaptığım zaman Bursa istikametinin tamamiyle 
boşalmış olduğunu haber almıştım. Geriye çekilenlerin nereden geç-
tikleri ve nerelere gittikleri malum değildi. Bursa kumandanı ve valisi 
biraz evvel maiyetiyle beraber Pazarcık’tan Bozöyük’e hareket etmiş-
lerdi. Bursa’ya giren düşmanla hiçbir tarafta temasımız ve Bozöyük’ten 
Bursa’ya kadar onu gözleyecek kuvvetimiz de kalmamıştı.

İlk icraat olarak Geyve’de bulunan 70. alayın Karaköy’e getirilmesini 
ve Karaköy Boğazı’nın müdafaa vaziyetine konulmasını düşünmüş-
tüm. 70. alay gelinceye kadar müdafaa mevziinin keşfi için Erkanı 
Harp binbaşısı Halis Beyi oraya göndermiştim. Bu işler tamamlanın-
caya kadar birkaç gün geçecekti. Bu esnada düşmanla nasıl temas 
edilecek ve hangi kuvvetle zaman kazanılacaktı?... Mutlaka o saatte 
bir kuvvet bulmak lazımdı. O sırada karargahıma Mülazımsani Ha-
lil Nuri (Niğde Milletvekili Emekli Albay Sayın Halil Nuri Yurdakul) 
efendi adında geç bir zabit müracaat ederek Bozöyük’ten toplayacağı 
yirmi otuz tüfekli ile Pazarcık’a gidebileceğini, oradaki Müdafai Hu-
kuk Cemiyeti Reisi Yetimoğlu’nun yardımını evvelce sağladığını söyle-
mişti. Halil Efendi bir taraftan düşmanla temas edinceye kadar İnegöl 
istikametinde gideceğini, diğer taraftan düşmanı Nazif Paşa mevkiin-
de oyalamak için kafi derecede kuvvet toplayacağını ileri sürüyordu. 
Bu genç ve cesur zabiti Bozöyüklüler de seviyordu. Muvafakat ettim. 
Derhal faaliyete geçti. Ufak bir müfreze yaptı. Eğer kafi miktarda silah 
bulunmuş olsa idi, müfrezenin mevcudu bekli de yüzü aşardı. Ha-
lil Nuri Efendi, aldığı emri tamamiyle ifa etmişti. Düşmanın harekatı 
hakkında en doğru malumatı vermiş bundan sonra da Nazif Paşa’daki 
müfrezesinin başına geçmişti.

Fuat Paşa’nın hatıralarında üzerinde durulmaya değer bir cümle var: 
“O Bozöyüklülere kendini sevdirmişti.” Yurdakul, her şeyden önce 
halkın maneviyatını yükseltmeye önem veriyordu. Tehlike anında 
kendi kendisini görevlendirerek mukavemet müfrezeleri kuran bu su-
bayın bugün müzeye konmuş olan bayrağında şu cümleler yazılıdır: 
“Müslümanlar beklediğiniz Kıyamet bu günlerdedir. Birleşelim Kurtu-
luruz. 2 Temmuz 336 (1920)”

(Asım Paşa hatıralarından nakleden Cemal Kutay: Tarih Sohbetleri 7, 
1968, s.53)

Yunanlıların 4. Kolordu Komutanı Prens Andreo ile İngiliz İstihbarat 
Subayı (daha sonra general) Halkonthaly hatıralarında bu maneviyat 
değişimini aşağıdaki cümlelerle tarihe mal etmişlerdir:

“Karşılaştığımız mukavemet, sadece maddi değildir. İlk günlerde karşı-
mızda nizami Türk kuvvetleri yoktu. Ele geçirdiğimiz yerlerde eli silah 
tutabilecek erkek nüfusa da pek rastlanmıyordu. Tedbirlerimiz tamdı, 
yalnız Ankara’ya değil daha ilerilere de gitmemek için bir sebep yok-
tu. Fakat devam eden ileri harekatımızda Bursa ve Balıkesir’i işgalden 
sonra Bozöyük havalisinde tensik ve tanzim edilmiş kıyafetleri, cidal 
nağmeleri ve mehter takımları ile heyecanlandırılmış milli şuura sahip 
kuvvetlerle karşılaştık. Yenilgimiz sebepleri arasında, Türklerin mane-
vi ve tarihi varlıklarını bu suretle kıymetlendirmiş olanların payı cid-
den büyüktür…” (Enver Behnan Şapolyo, Kuvayi Milliye Tarihi, s. 96)

Mehter takımı deyince burada yine H. N. Yurdakul hatıra gelir. İleride 
de görüleceği üzere Bozöyük mehter takımını kuran O’dur.

1924’de Berlin Türk Kulübünde, Milli Mücadele kahramanlarından 
Büyükelçi Kemalettin Sami Paşa’nın bir konferansını dinlerken ordu-
nun maneviyatını yükseltmek için cephede temsiller tertip edildiğini 
işitmiştim. ( Rahmetli K. Sami Paşa, savaşlarda 18 yerinden yara almış 
ve bir kolunu da kaybetmiştir.)

Milli Mücadele de üç defa yaralanan H. N. Yurdakul, I. , II. İnönü, 
Sakarya ve Büyük Taarruz savaşlarına da katılmıştır. II. İnönü savaşı 
sırasında onun yine harp tarihimize malolan önemli başarısını Garp 
Cephesi Hareket Şubesi Müdürü Tevfik Bıyıklıoğlu aşağıdaki şekilde 
açıklar:

“24 üncü tümenimiz, aldığı tertiple Yunanlılara, Isırganlı- Hamidiye 
ileri mevzilerinin esas mevzii olduğu hissini vermeğe muvaffak ol-
muştur. Burada bütün tümenin bilhassa 143 üncü alayın dış kanadın-
daki bölüğü faal hareketi ve kendi teşebbüsleriyle Yunan tümeninin 
saldırış kanadına taarruz etmesinin büyük hissesi vardır. Bu bölük ev-
velce I. İnönü’de temayüz etmiş olan Teğmen Halil Nuri Yurdakul’un 
bölüğüdür”.

(Belgelerle Türk Tarihi Dergisi No.19. ve Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 
3, Nisan 1960. s.26).

Yaptığı hizmetlerinden ötürü Yurdakul’un fotoğrafları Atatürk’ün 
emirleri ile Askeri Müzeye gönderilmiş, B. M. Meclisi onu, takdirname 
ve İstiklal Madalyası ile taltif etmiştir.

Yurdakul, Muhafız Alayı’nda ve Alay Kumandanlıklarında görev almış 
ve sıra ile terfi ederek kıdemli albaylığa kadar yükseldikten sonra 
1950 de Niğde Milletvekili olmuştur.

Türk Kültürü Dergisi Sayı:91 Yıl:VIII  s.491-492

Anılarda Halil Nuri Yurdakul
General Ali Fuat Cebesoy,

Milli Mücadele Hatıraları, 1953, s. 435
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Telgraflar
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Makbule hanımefendiye teşekkür ve bilmukabele tebrik ile afiyetlerinizi temenni ediyoruz efendim 
Latife Gazi Gazi Mustafa Kemal
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Mektuplar
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Kemalettin Sami Paşa
Kimdir?

Ülkenin bütünlüğünde vatanı ve milleti için, Balkan 
Savaşı, 1. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, 1. ve 2. İnönü 
Savaşları ve Büyük Taarruz olmak üzere cepheden 
cepheye koşan, vücudunda mermi ve şarapnel parçası 
değmemiş bir nokta bile kalmayan Kemalettin Sami 
Paşa 1934 yılında Berlin Büyükelçiliği sırasında vefaat 
etmiş ve Eyüp'teki 16 Mart Şehitliğine defnedilmiştir.
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Osman Ülkümen
Kimdir?

1915 yılında Niğde ili Bor İlçesinde doğdu.Yurt dışında birçok özel eğitim 
programlarına katıldı ve mastır yaptı.Trabzon ve Eskişehir – Çifteler 
Öğretmen okullarında çalıştı.İlköğretim Genel Müdürlüğü ve Bakanlık 
Müfettişliği görevlerinde bulundu.

60. sayfada Halil Nuri YURDAKUL’a yazdığı ve çok muhterem 
ağabeyciğim ifadesiyle başlayan mektupta ikili ilişkilerindeki samimiyet 
ve yardımlaşmanın ön plana çıktığı görülmektedir. Yine bu mektuptan  
YURDAKUL, ÜLKÜMEN’den  maddi ve manevi desteğini hiç eksik 
etmemiş olduğu anlaşılmaktadır.

Bu nedenle ÜLKÜMEN YURDAKUL’un kendisine gösterdiği derin alaka 
ve hüsnü tehvilden dolayı minnet ve şükran borcunu tekrar etmeye 
mukabele ederim ağabeyciğim, demektedir.

Yine bu mektupta ÜLKÜMEN aruz ve hece vezniyle şiirler yazan ve Yunus 
Emre çizgisine yakınlığıyla bilinen  Ahmet KUDDUSİ’den söz etmektedir.

Mektubunu da  Ahmet KUDDUSİ’ye ait aşağıdaki ilahi ile tamamlamıştır.

Ey Rahmeti bol padişah  Cürmüm ile geldim sana 
Ben işledim hatsiz günah Cürmüm ile geldim sana

Gerçi kesel fisk u fücur ‘ aybu zelil çok her kusur
Lakin senin adın Gafur Cürmüm ile geldim sana 

Adın senin gaffar iken ‘ ayb örtücü seddar iken
Kime gidem sen var iken Cürmüm ile geldim sana

Hiç sana kulluk itmedim. Rah-i rızaya gitmedim
Hem buyruğını tutmadım. Cürmüm ile geldim sana

İsyanda kuddusi şedit kullukta bir battal pelid
Dir kesmeyup senden ümit Cürmüm ile geldim sana
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Tebrik Kartları
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Fotoğraflar
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Harp Okulu Talebesiyken
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Harp Okulundan mezun olduğu gün
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Cephede
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Celal Bayar ile birlikte - 1953



113

Aile fotoğrafı
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Yurdakul Ata’nın solunda
üçüncü meclis çıkışı
muhafız alayı mülhakı



16

Atatürk ile birlikte bir yurt gezsinde...
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Atatürk’le beraber Dolmabahçe Sarayı’ndan çıkış...
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Büyük Taarruz
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Kayseri Zincidere Astsubay Okulu...
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Ankara Üniversitesinin açılış töreninden
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Makbule Boysan (Atadan) Bor’da
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Makbule Boysan (Atadan)
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H.N. Yurdakul ve Nato Kuvvetleri Başkumandanı Maraşel Montgomery...
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Seyfi Kurtbek, H.N. Yurdakul ve Nato Kuvvetleri Başkumandanı Maraşel Montgomery...
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4. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile..
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4. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile..
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4. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile..
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4. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile..
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4. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile..
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Genel Kurmay Başkanı Cemal Tural ile ...
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Hali Nuri Yurdakul, Cevat Giritli ve Sadi Kadıköy
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General Ali Fuat Cebesoyla birlikte
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Borda öğretmenlerle birlikte
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Niğde’de bir geçit töreninden
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