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tarafindan; iliskilikaynaklar belirtilerekve dönem fotograflari eklenerek
TAI'nin katkisi ile yeniden düzenlenmistir.
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"vEciHi HÜRKUS"
(1895 - 16.07.1969)

"Vecihi Hürkus, 1895 (1311) tarihinde istanbul'da dogdu. Babasi istanbullu
bir aileden Gümrük Müfettisi Feham Bey, annesi Vidin'de dogmus, üç yasinda
istanbul'a gelmis Zeliha Niyir Hanim'dir. Üç yasinda iken babasi ölmüs. Çok

genç yasta dul kalan annesi ile genis bir ailenin içinde
amcalar, halalar, enisteler, yengeler, agabeyler ve

ablalar ile birlikte büyümüs. Bir süre sonra
Harbiye'de eskrim ve resim hocasi olan amcasi
Ahmed Sekür Bey'in yanina siginmislar, sonra
da annesi ve kardesleriyle Üsküdar'a yer-
lesmisler. Üç kardesin ortancasi olan Vecihi
çok canli ve hareketli bir çocuktu. ilkokulu
Bebek'te okudu, Üsküdar'da Füyuzati
Osmaniye Rüstiye'sinde ve Üsküdar
Pasakapisi idadi'sinde okudu, sanata olan
ilgisinden Tophane Sanat Okulu'na geçti ve bu

mektebi bitirdi.

1912'de Balkan Harbi'ne enistesi Kurmay
Albay Kemal Bey'in yaninda gönüllü olarak

katildi. Edirne'ye giren kuwetler içinde yer aldi.
Balkan Harbi sonunda istanbulOrdu Kumandanligi

tarafindan Beykoz Serviburun'daki esir kampina kuman-

~

dan oldu.

Tayyareci olmak istiyordu. Yasi küçük oldugundan makinist mektebine
aldilar. Makinist olarak Birinci Dünya Savasi'nagirerek Bagdat cephesine uçak
makinisti olarak gönderildi. Orada 2 Subat 1916 tarihinde bir uçak kazasinda
yaralanarak istanbul'a döndü.

Yesilköy'deki Tayyare Mektebi'ne girerek tayyareci oldu. Pilot olarak ilk
uçusu 21 Mayis 1916 tarihindedir. 15 Kasim 1916 tarihinde tayyarecilik tahsili-
ni bitirerek pilot diplomasini aldi.

1917 sonbaharinda Kafkas Cephesi'ne, 7. Tayyare Bölügü'ne atandi. Orada
bir uçak düsürerek Kafkas Cephesi'nde uçak düsüren ilk tayyareci oldu.

8 Ekim 1917 günü bir hava savasinda yaralanarak düsünce, uçagini
yakarak Rus'laraesir oldu. Esir olarak Hazar Denizi'ndeki Nargin Adasi'na gön-
derildi. Azeri Türklerinin yardimi ile adadan yüzerek kaçti. Birlikte kaçtigi
istihkam Tegmeni Salih Bey ile yaya olarak geldiler.

istanbul'a geldiginde savasin sonlari idi. Baskent istanbul Hava Müdafaa
Bölügü'ne tayin oldu. istanbul isgal edilince esaretten dönen askerlerin arasin-
da gizlice Harem'den kalkan bir gemiyle Mudanya'ya, Bursa'ya ve Eskisehir'e
giderek Kurtulus Savasi'na katilmistir.

Kurtulus Savasi'nin ilk ve son uçusunu yapan, izmir / Seydiköy Hava
41 Meydanini isgal eden tayyareci olmus, TBMM'den üç defa takdirname alarak

i

kirmizi seritli istiklal Madalyasi kazanmistir.
Kurtulus Savasi içinde Aksehir'de Jandarma Komutani Ratip Bey'in kizi

ii..diye Hanim'la evlendi. izmir'de Gönül, istanbul'a döndüklerinde de Sevim
IIilmli iki kizi olmustur.

Savas sonrasi izmir'de Seydiköy'de açilan tayyare okulunda yeni tayyareci-
Iiiri egitime baslamis, tam o sirada 1923 yili baslarinda izmit mintikasi Tayyare
bolügüne atanmis. Üç ay sonra izmir'de Binbasi Fazil'in egitim uçusu sirasinda
dusüp ölmesiyle yeniden izmir'e çagrilmis, kara ve deniz okulunda ögretmen-
lIninden baska fen isleri ile de ugrasmis. Savasta çekilen yokluklarin giderilme-
il amaciyla havaciligi millilestirme düsünceleri baslamisti. Edirne'ye yanlislikla
Inen bir yolcu tayyaresini almaya görevlendirilmis. Hizmet karsiligi bu uçaga
11dininverilmesi, 1919'dan beri uçak projeleri yapan Hürkus'ta uçak insa etmek
(lusüncesini yeniden canlandirmistir.

Ganimet olarak Yunanlilardan ellerine geçen pek çok motordan yararla-
narak projesini hazirlayip ilk uçagi Vecihi K VI'yl imal etmistir. Uçagi için uçus
lIlüsaadesi istemis, uçabilirlik sertifikasi için bir teknik heyet olusturulmus,
ilticak teknik heyetin içerisinde tayyareyi uçuracak ve kontrol edecek personel
bulunmadigindan gecikmistir. Sonunda teknik heyetten birinin "Vecihi, biz sana
bu lisansi veremeyiz, uçagina güveniyorsan atla, uç, bizi de kurtar" sözü üze-
rine Hürkus, 28 Ocak 1925'de yaptigi uçagi Vecihi K VI ile ilk uçusunu yapar.

izin almadan uçtugu için cezalandirilinca, istifa ederek hava kuwetlerinden
dyrilip Ankara'ya gider ve kurulmakta olan Türk Tayyare Cemiyeti'ne (T.T.C.)
katilir. T.T.C. Fen subesini organize etmekle görevlendirilir. Gazi Mustafa
Kemal'in "istikbal göklerdedir..." yönermesiyle havaci bir kusak yetistirmek için
kurulan Türk Tayyare Cemiyeti, halkin bagislari ile yasayan bir kurulus olacak-
ti. Bunun için bir okul açmak, milli bir hava sanayi kurmak amacindaydi.
Hürkus, yaptigi uçagini geri alip, T.T.C.'ninbagis toplama faaliyetlerinde kulla-
narak halka havacilik sevgisini asilamak istiyordu ama uçagini geri almayi
basaramadi.

Bagis toplamak için bir madalya tüzügü hazirlandi. Bagisa göre bronz,
gümüs, altin ve elmasli madalya verilecek, 10.000 TL bagislayanin adi da ali-
nacak uçaga ad olarak verilecekti. Türk Tayyare Cemiyetine ilk yardim Ceyhan
ilçesinden gelmis, 10.000 TL telgrafla bagislanmis, alinan ilk uçaga da Ceyhan
adi verilmistir.

Hürkus'un uçakla yurtiçi bagis gezileri de bu uçakla baslamistir.
Bu arada Avrupa havaciliginin incelemek için bir heyetle Hürkus, ikinci kez

Avrupa'ya gider. Almanya'da Junkers ve Rohrbach uçak fabrikalarini ziyaret
ederler. Bu fabrikalar Türkiye'de anonim sirket halinde tayyare fabrikasi kurmak
fikrindeydiler. Fransa'da da Breguet, Potez, Hanriot gibi birçok fabrikalari
ziyaret etmisler, Hürkus da bu fabrikalarin uçaklariyla tecrübe uçuslari yapmis,
Potez 25 tipindeki rekor tayyaresiyle akrobasi uçusundan sonra fabrika tarafin-
dan Atlantik Okyanus geçis uçusu yapmasi için teklif yapilmis, fakat Fransiz
Aero Kulübü'nün baskisi ile teklif suya düsmüstür.

Türkiye'ye dönüste 19 Ekim 1925'deTayyareCemiyeti Yönetim Kurulu istifa 'S
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i. etmis, cemiyetin tasari ve projeleri suya düsmüs, elindeki tayyare, vasita ve ele-
manlari hava kuwetlerine verilerek havacilikla ilgisi kesilmis oluyordu.
Hürkus'un da tekrar hava kuwetlerinde görevalmasi istenince istifa etmistir.

Milli Savunma Bakanligi, Kayseri'deTayyareve Motor Anonim Sirketi (TOM-
TAS) adinda bir fabrika kurmak için anlasir. Hürkus, TOMTAS'inteklifini kabul
ederek Almanya'ya gider. Hürkus, Almanya'da Junkers A20 tayyarelerinde
bazi noksanliklar bulur, onlarin düzeltilmesi ile Junkers A35 'Ierin yapimini da
üstlenir.

18 Temmuz 1926'da telgrafla memlekete çagrilir, Junkers A.35'in satin alin-
masi için tecrübe uçusu istenir. Junkers bu uçusun özellikle Hürkus tarafindan
yapilmasini, uçaginin zamanin en modern ve yüksek ates kudretinde iki kisilik
av tayyaresi, savasta her tarafa ates saçabilme gücü oldugunun kanitlanmasi
için Fransizlarin gözde uçagi Nieuport Delage ile savasini ister. 1 Agustos 1926
da temsili savas yapilir, savasi Junkers A.35 ile Hürkus kazanir.

Hürkus yurda döndükten sonra, TOMTAS emrinde biri 14 kisilik 3 motorlu
Junkers G.24, digeri alti kisilik tek motorlu Junkers F.13 yolcu tayyareleriyle
Ankara - Kayseri arasinda ulasim uçuslari yapar. Tarih 1927'dir. Hürkus'un bu
uçuslarinin, yurdumuzda ilk hava yollari uçuslari oldugu düsünülebilir. Hürkus,
TOMTAS'a, Junkers A35'in kanatlarina benzin depolari ilavesi ile havada
kalma süresini uzatarak Ankara-Tahran uçusunu direkt yaparak, iran devletine
uçagi göstermek ve hükümetimizin rizasiyla devletimizin ihtiyacindan fazlasinin
yabanci devletlere de satilabilmesi fikrini açmis. Bu yapilirsa hem devletimiz
sereflenecek, hem de TOMTAS'a büyük faydasi saglayacakti. O sirada henüz
TOMTAS fabrikasi tesekkül etmemis ve Junkers A.35 tayyaresi de TOMTAS'a
devredilmemis oldugundan bu uçusu reddedilmisti.

16 Eylül 1926 tarihinde Türkiye'de ilk parasüt gösterisi Ankara'da yapildi.
Vecihi Hürkus'un kullandigi Junkers F-13 uçagindan Alman parasütçü
Heinke'nin 700 m irtifadan yaptigi 178. atlayisi Gazi Mustafa Kemal ve
Ankaralilar izlediler.

Milli havaciligimiz için güzel bir baslangiç olan TOMTAS ne yazik ki 1928
yilina kadar çalismalarina devam edebildi. Kötü yönetimi yüzünden 1928'de
iflas etmis, daha dogrusu iflas ettirilmistir.

Hürkus 1925'de Kurtulus Savasi öncesi istanbul'da iken sevdigi, Mustafa
Kemal'in yanina Anadolu'ya geçtigi için ailesi tarafindan kendisine verilmeyen
ihsan Hanim'la anlasmis, esinden ayrilarak onunla evlenmis ve 1927'de Perran
isimli bir kizi daha dogmustur.

Bir yillik aradan sonra Hürkus, Türk Hava Kurumu'ndaki eski görev yeri olan
Teknik subeye döner.

1930 yili Sanayi Kongresi Ankara'da toplanmis, Halkevi'nde de Yerli Mallar
Sergisi açilmistir. Hürkus burada yerli mali uçaklarinin resim ve maketleri ile
üstten kanatli kapali kabinli Vecihi K-XItipi uçak modelinin minyatürünü sergiler
ve büyük ilgi görür. Kururnda bos durmaz, yeni uçak model ve tiplerini tasarla-
maya devam eder.

1930 yili yillik iznini iki ay ücretsiz olarak uzatip Kadiköy'de bir keresteci6
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dükkanini kiralayarak, üç ay içinde ilk Türk sivil uçagini, aslinda ikinci uçagi
Vecihi K-XIV uçagini insa etmistir. ilk uçusunu 16 Eylül 1930'da Kadiköy
r:ikirtepe'de büyük bir kalabalik ve basin toplulugu karsisinda yapmistir. Uçak
Iki kisilik, tek motorlu spor ve egitim uçagidir. Uçagi ile birlikte uçarak Ankara'ya
dönmüs, Ankara üzerinde bir gösteri yapmis, Basbakan ismet inönü ve bazi
komutanlar tarafindan uçagi incelenerek tebrik edilmis. Uçabilirlik sertifikasi
verilmesi için iktisat Bakanligi'na müracaat ederek müsaade istemistir.

14 Ekim 1930'da, "Tayyarenin teknik vasiflarini tespit edecek kimse bulun~
madigindan gereken vesika verilmemistir" cevabini almis. Hürkus, bunun üze-
rine bakanlik nezdinde yapilan girisimler sonucu uçaga istenen belgenin alin-
masi amaciyla Çekoslovakya'ya gönderilmesi için müsaade almis. Hürkus, 6
Aralik 1930'da Prag'a geldiginde henüz tayyare gelmemisti. Tayyareye ait sta-
iik raporu gibi resmi evrak önce Çek diline çevrilmis, uçak gelince tekrar monte
odilerek uçagin malzemeleri ve her türlü teknik kontrolü yapildiktan sonra
uçusu istenmis. Her türlü uçus sekilleri ile uçusun kontrolü tamamlanmistir.

Hürkus 23 Nisan 1931'de Çekoslovakyali yetkililer tarafindan civardaki bir
qazinoda düzenlenen bir törenle, baskösesinde "Yasasin Türk Tayyareciligi"
yazili bir pankartla onurlandirilarak uçus müsaadesini almistir.

25 Nisan 1931'de Çekoslovakya'dan uçarak Türkiye'ye gelmek için yola
çikip 5 Mayis 1931'de Türkiye'ye gelmistir. Hürkus, uçaginin atil kalmamasi için
Posta idaresi ile çesitli görüsmelerde bulunur. iik kurulmak istenen posta hatti
Ankara-Erzurum ile Ankara-istanbul arasinda düsünülür.

Bu arada Türk Hava Kurumu yeni bir turne planlar. Ankara'dan baslayan
uçus Aksaray, Konya, Manavgat, Antalya, Fethiye, Mugla, Aydin, Denizli, Usak,
Eskisehir, Adapazari, izmit ve Yesilköy'de tamamlanir. Uçus büyük bir basariy-
la tamamlanmistir. Kurum subeleri bagislarla zenginlesmistir, ama 3 Kasim
1931 tarihli telgrafta büyük yardimcisi makinisti Hamit'in isine son verilir
Ilürkus'a ödenen uçus tazminati kesilerek Vecihi XLVuçagi uçustan men edilir.
Bundan sonraki uçuslarin Milli Savunma Bakanligi tarafindan verilecek uçakla
gerçeklestirilecegi bildirilir. Bu durum Hürkus'un kurum'dan tekrar ayrilmasina
neden olur.

Gezileri sirasinda gençlikte olusturdugu uçma sevgisi ile bir havacilik okulu
açmayi düsünür. 21 Nisan 1932'de ilk Türk Sivil Havacilik Okulu'nu kurar. ikisi
kiz olmak üzere 12 ögrenci kaydolur. 27 Eylül 1932'de egitim ve ögretime
baslanir. Okulun gayesi Türk gençligin i havaciliga alistirmak, tayyareci kusak-
lar yetistirerek Türkiye Cumhuriyeti hava ordusunun yedek gücü olmakti.

Okulun motorlu ve motorsuz iki subesi vardi. Egitim teorik ve uygulamali
olarak yapiliyordu. Büyük bir atölyesi vardi. Kalamis'ta bir hangar ve uçus alani
olarak kullandiklari küçük bir sahasi, bir de Fikirtepesi'nde uçus alanlari vardi.

ilk 12 ögrenci Sait, Tevfik, Muammer, Abdurrahman, Salih, Osman, Riza,
Hikmet, Hüseyin, Kenan, Bedriye ve Eribe idi. Ögrencilerin egitim sirasinda
hiçbir kazasi olmamistir. Zor kosullarda egitim yaparken bazi kurumlarin,
örnegin Tekel idaresi'nin ve is Bankasi'nin reklamlarini yapmis, bazi vatanse-
ver yetkili kuruluslarin da yardimlari olmustur. 7
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Nuri Demirag Bey, bir tayyare yapimi için 5.000 TL vermis, böylece 1933'de I'
adi "Nuri Bey" olan Vecihi K-XVIkapali kabin uçagi yapilmistir. Ayni yil tek satih-
li Vecihi KXV uçagini da insa etmisler ve 30 Agustos 1933'de iki Vecihi xiV, iki
tane Vecihi XV ve Nuri Bey Vecihi K-XVIuçaklari ile ögrencileri, istanbul gök-
lerinde gösteri uçusu yapmislar. Okulda, bir de Vecihi SK adli uçak motoru ile
çalisan deniz botu yapilmistir.

Ögrencilerinden Sait Bayav, Tevfik Artan, MuammerÖniz, Osman
Kandemir, ilk kadin tayyarecimiz Bedriye Gökmen ve kizi (yegeni) Eribe yalniz

uçmayi basarmislar. Vecihi Sivil Tayyare Okulu parasal sorunlardan ve i
yetistirdigi ögrencilerin diplomalarina denklik verdirememis olmasindan kapan-
mistir.

1935 yili baslarinda Türk Hava Kurumu Baskani Fuat Bulca, çagrili olarak
Rusya'ya gider. Orada sivil havaciligin durumunu görür ve dönüsünde Atatürk'e
anlatir. Atatürk, gezdigi her yerde kendisini havadan saygiyla izleyen, gazete-
lerdeki yazilardan izledigi Hürkus hakkinda da Fuat Bey'den bilgi i'ster.Aldigi
cevaplar karsisinda Büyük Atamiz: "Ya, öyle mi? O halde Türk Kusu nami ile ii
yeni bir çalisma yolu açin ve Vecihi'den faydalanin!" emrini verir. Hürkus
Ankara'ya çagrilir. O da uçagina atlayarak Ankara'ya gelir. Hürkus bu durum-
dan çok sevinçlidir. Türk Kusu'nda yapilmasi düsünülenler, onun gerçek-
lestirmek istedigi seylerdir.

Basögretmen olarak amatör gençleri çalistirmak, Etimesgut hangarlarini
yapmak, yaz kampi için uçus sahasi inönü'nün bulunmasi ve okulunda
yetistirdigi ögrencilerinden Sait Bayav, Tevfik Artan ve Muammer Öniz'in
Rusya'ya egitime gönderilmesi onun mutlulugu olur. Ne yazik ki 29 Ekim
1936'da yegeni Eribe'nin parasütünün açilmamasi nedeniyle düsmesi ve 30
Ekim 1936 günü sehit olmasi on.uçok üzmüstür.

Türk Hava Kurumu, 1937 sonbaharinda mühendislik egitimi için Hürkus'u
Almanya'ya gönderir. Vecihi Hürkus, Weimar Mühendislik Mektebine ihtisas
sinifindan baslatilmis, bir buçuk yil sonra da mezun olmustur. 27 Subat 1939'da
Tayyare Makine Mühendisligi diplomasini almistir. Türkiye'ye döndügünde
Bayindirlik Bakanligina basvurarak, "Tayyare Mühendisligi Ruhsatnamesini"
almak istedi. Ancak yetkililer, "iki yilda mühendis olunmaz" diye bir gerekçe ile
kabul etmemislerdir.

Mühendisligini Danistay karari ile kabul ettirir. Türk Hava Kurumu'nda da
yönetim degismis, vazifeleri baskalarina verilmistir. O günkü kosullarda teknik
imkanin olmadigi Van'a tayin edilir. Bunun üzerine istifa ederek kurumdan
ayrilir.

Havaciliktan uzun bir ayriliktan sonra 1947'de Kanatlilar Birligi'ni kurdu.
Gençlerin büyük ilgi gösterdigi bir kurulus oldu.

1948'de Türk Hava Kurumu'ndan Magister tipi bir ögrenim uçagi temin etti-
ler. Kizi Gönül'ün Yazi isleri Müdürü oldugu "Kanatlilar" adli aylik bir dergiyi, 12
sayi çikarttilar. Büyük çogunlugu üniversite ögrencileri olan Kanatlilar Birligi
fazla yasayamadi.

1951'de bes arkadasiyla birlikte havadan zirai ilaçlama yapmak üzere "Türk

Kanadi" adi ile bir sirket kurmus, Sait Bayav ve Muammer Öniz'le ingiltere'ye
giderek Auster MK-Vtipi üç uçak almislar. Türkiye'ye döndükten sonra ortaklar
arasinda çikan anlasmazlik üzerine Hürkus, haklarindan vazgeçerek sirketten
ayrilir. 1952'de Paro mamasinin reklamini yapmak için tekrar ingiltere'ye
giderek Percival Practor V tipi dört kisilik hafif turist tipi tayyare alir. Bu tayyare
ile degisik müesseselerin reklamini yapti. Paro bebek mamasi, Pura sabunu
gibi gida ve malzemeleri ufak kagit parasütlerle uçaktan dagitarak, kanatlarina
laktigi patiskalar üzerine banka isimlerini yazarak reklamcilik yapti.

6 Agustos 1954'de 40. Hizmet Yili'ni kutlamak için Yesilköy Uluslararasi
Havaalani'nin salonunda "Türk Havacilar Bayrami" adiyla bir jübile yapildi.

29 Kasim 1954'de Hürkus Hava Yollari'ni kurdu. Türk Hava Yollari'nin sefer-
den kaldirdigi uçaklardan sekiz tayyare Ziraat Bankasi'ndan kredi ile satin alin-
misti. Bir takim güçlüklerle ugrasarak hava yollarinin sefer yapmadigi yerlere
seferler koyarak, izin vermediklerinde gazete tasiyarak çalismak istedi, ama
kazalar, kaçirilmalar, sabotajlar sonunda Hürkus Hava Yollari'nin uçaklari uçus-
lan men edildi.

Buna ragmen uslanmadi. Elinde kalan son uçagini (TC-ERK) da Maden
fetkik Arama Enstitüsü'nün emrinde kullanarak Güney Dogu Anadolu'da
loryum, uranyum ve fosfat arayarak zor doga kosullarinda çalisti.

Hayatinin sonlarinda çok sikinti çekmis, borçlandirilmis, uçamayacak duru-
ma düsürülen uçaklarinin sigorta giderleri ve bunlarin faizleri borcuna eklen-
mis, icra takipleri, davalar neden ile vatana hizmet tertibinden kendisine
baglanan çok yetersiz maasina bile haciz konmustur.

Ankara'da anilarini yazarken, beyin kanamasindan komaya girdi. Gözleri ve
kalbi göklerde olan Vecihi Hürkus, insanlarin aya ayak basmak üzere uçtugu
gün olan 16 Temmuz 1969 tarihinde Gülhane Askeri Tip Akademisi
Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.

Ankara, Cebeci Asri Mezarligi'nda defnedildi.
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Türk havacilik tarihi; daha 14. Asirdan hiz alacak kadar eski ve Türk adina
yakisan parlak bir maziyi enteresantesebbüslerlesüsleyecekkadar olgun i

hatirafartasir. Bu hakikate inandigim için dünya havaciliktarihinin efsane i
kokusu veren sayfalarina bakmak ihtiyacini bile hissetmiyorum. Dünya
havacilik tarihi diye anlatilanlar; 16. ASIl'da Leonardo da Vinci'nin, insanlarin
uçabilecegini düsündügünü, fakat insan kudretinin bu ise yetmeyecegini
anlayinca tesebbüsten vazgeçtigini yazarak basliyor.

18. aSIl'dabir ingiliz'in tesebbüsünden bahsederek, bu yolda fiili bir tecrübe-
si olmamakla beraber, bu tesebbüsü n beynelmilel havacilik çalismalarina esas
olduguna isaret ediyorlar.

Bu tarihten yarim asir sonra bir Fransiz'inyaptigi bir çift kanat ile kosturulan
bir araba arkasina, ayaklari yerden kesildigi için ilk uçan adam lakabini veri-
yorlar. Bu tarih 1867'dir.

Gene bu tarihten 23 sene sonra Alman Lilienthal, meydana getirdigi iki
kanat ile süzülme uçuslari yapmaya basliyor ve pek çok defa tekrar ettigi bu
tecrübelerde uçus uzunlugunu 150 metreden daha fazla ileri götüremeyerek,
motor kuweti ihtiyacini hissediyor. Burada itiraf etmek lazimdir ki; Lilienthal
uçmaya muvaffak olmustur ve tayyaresine motor ilavesi tecrübelerinde
düserek ölmüstür (1890). Bu tarih dünya insanlarinin havaciliga önem vererek
fasilasiz çalismaya basladigi tarihtir.

Simdi bir an da gözlerimizi Türk havacilik tarihine çevirelim. Semerkant'ta
Hoca Feyzullah Efendi'nin Ulu Cami minaresinden yaptigi uçus tecrübesi tam
16. asirdadir.

Bu tecrübenin ölümle neticelendigini ögreniyoruz, fakat unutmamak
lazimdir ki her ilim yolunun verdigi gibi, havacilik ilminin de bekledigi kurban-
lar vardir.
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Bu vakadan sonra Karadeniz sahilinde Of kasabamizda basarili bir uçus
locrübesinin yapildigini ögreniyoruz. Oflu Molla Uzun Hasan adli bir Türk
qenci; küçüklügünden beri derin bir zevk ile takip ve tetkik ettigi marti
kuslarinin kanatlarini taklit ederek yaptigi bir çift kanat üzerinde uçus tecrü-
belerine baslamis ve pek kisa bir zaman içinde derin uçurumlu Of çayinin
yumaçlarinda karsidan karsiya geçmeye muvaffak olmustur. Fakat o zamanin
lulakkisine göre bu muvaffakiyeti, milli bir duygu ile benimseyemeyen
mutaassip softalarin "Bu adam seytandir. Öldürünüz" suretindeki tesvikleri
Üzerine medrese talebeleri tarafindan tasa tutularak öldürülmüstür. Bu konu
bugün dahi Of kasabasinin hazin bir hikayesidir. Halen orada bu kahramanin
'!Oyundan yasayan insanlar vardir.

Bundan sonra, yurdumuzun en esasli tarihi bir vesikasi olan Evliya
Celebi'nin Seyahatnamesi'nde, 17. asra ait notlarindan, Ahmet Çelebi'nin
l11üstesnabir muvaffakiyetle yaptigi uçus tecrübelerini okuyoruz: Hezarfen
Iiikabini kazanmis olan bu Türk alimi, Okmeydani'nda yaptigi birçok uçus etüt-
Iminden sonra Galata Kulesi'nden havalanarak Üsküdar'da Dogancilar mey-
danina kadar uçmus ve muvaffakiyetle yere inmistir. Ewela tarihi, sonra da
uçus mesafesinin vaziyetini ve uzunlugunu göz önüne getirecek olursak bu
cüretin büyüklügü ve ilmi manasi kendiliginden meydana çikar. Çünkü
bugün bile planörcülügün vardigi yüksek terakkiye ragmen Galata
Kulesi'nden denizi asmak suretiyle Üsküdar'a kadar planörle uçulmasi
yelken uçusu mevzuunda degerli pilotlari dahi düsündürecek bir uçustur.

Daha sonra Lagari Hasan Çelebi'nin ayni tarihlerdeki havai fiseklerle yaptigi
havaya yükselisi ve parasüte benzer bir aletle salimen yere inisi; keza 1850 ta-
rihinde Bebekli Nuri Bey'in neticede bir ayagi kirilan uçus tecrübeleri Türk
-ekasinin degerli basarilari oldugu kadar Türk havacilik tarihinin övünülen
hatiralaridir.

Bu vakalar gösteriyor ki, Türk varliginin havacilik yolundaki tesebbüs ve
uçus tecrübeleri azimsanmayacak kadar basarili; tarihi de, Türk havacilik
babasi adini Türk'ten gayri milletlerde arattirmayacak kadar eski ve beIgelen-
mistir.

Eger bu degerli tesebbüsler ve eserler, yabanci milletlerin verdikleri
öneme yakin bir tesvik bulsalardi, bugün dünya havacilik babasi adinin Türk
tarihine mahsus bir seref olarak kalacagi süphe götürmez bir hakikat olurdu..

Hizmet hayatimin oldugu kadar, milli havaciligimizin tarihine de ihtiva eden
bu eserde, isbu maksatla olaylari gerçek olarak okuyucularima sunmak, aci da
olsa kendi hata ve ihmallerimizi bütün unsurlariyla anlatarak, gelecek ve yetise-
cak genç vatandaslara ibret levhasi halinde uyarma konularini ortaya dökmek 11



tek gayemdir. Ama bu konular bazi kimselerin hosuna gitmeyecektir. Ben bun-
lara pesinen söyleyeyim ki, bu eserde açikladigim hakikatler, milli
havaciligimizin durumundan dogan reaksiyondur. Evet, havacilik davasini ele
aldigimiz tarih bellidir. Diger milletlerle atbasi basladigimiz bu yoldaki durumu-
muzu teknik anlamiyla hiçbir manada bagdastirmaya imkan yoktur. Bir an için
okuyucularimin dikkatlerini istiklal Savasi'na çevirmelerini rica edecegim. Biz o
savasi ne sartlar içinde yapmistik!

Kadin erkek bütün Türk insani hiçbir davet beklemeden seve seve toprak-
lara vücudunu siper etmisti. Kirik dökük kanatlarla savasan havacilarimiz ise
mahrumiyetin en aci kosullari içinde bogusuyor, fakat istilaci kuwetleri ezmek-
ten ve parçalamaktan hali kalmiyorlardi. Bu sartlara ragmen kazanilan büyük
zaferin sonunda milli ihtiyaçlar belirlendi ve yurdumuzun her yerinde fabrikalar
kurularak milli kalkinma yollari tutuldu. Fakat milli havaciligimiz adina ümitler-
imiz hala Türk'ten gayri milletlerin endüstrilerine baglidir. Bizde ise her basarili
enerjiyi yikmak ve parçalamak sanki teamül nevinden bir illettir bu yurtta!

Fakat unutmamak lazimdir ki Büyük Ata'nin yarattigi bir yurt ve bir
cumhuriyet idaresi içinde yasiyoruz. Ata'mizin su sözü en güvenli kuwe-
timizdir:

"Ey Türk Gençligi; Muhtaç oldugun kudret damarlarindaki asil kanda mev-
cuttur".

iste bu söz için inaniyorum ki, Türk cumhuriyet kültürü, bugün degilse
bile yarin her imkani hazirlayacak ve milliyet sevgisi bagini ve inkilap
kültürünü kuracaktir. Yarinin bu verimli meyvelerini toplayacak olan mes'ut
çocuklara benim de biricik sözüm!

"Sen, senden olan her Türk'e zararina da olsa; yardim etmekten bir an
geri kalma; sevgi bundan dogar, yurda fayda bu birlikten sizar."

"Bütün emellerini ve düsüncelerini yalniz milliyet sevgisi ile süsle ve
besle. iste o zaman yurdunun sevilen basaricisi olursun."

Hirsla degil!

Vecihi Hürkus
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Ebedi Yüce Sefimiz Atatürk
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Büyük Basbugumuz Gazi Mustafa Kemal Pasa Hazretleri
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