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Bir ş eyleri toplamak, onlardan bilgi edinmek ve onlar ı yaş atmak için biriktirmeye baş lamamla, havac ı lığa karşı duyduğum ilginin geli şip tutkulu bir ara ştırmacılığa dönüşmesi daha
ilkokulda okudu ğum yı llara dayanmaktad ır. Okumayı ilk söktüğ üm günlerden itibaren gazetelerde havac ılıkla ilgili çıkan haberlerdeki uçak foto ğraflarını keserek bir defterimin aras ında biriktirmeye başladı m. Bir yandan da, fotoğraflarını topladığı m bu uçaklarla ilgili bilgileri, evdeki ansiklopedilerden bulup okuyordum. Ansiklopedilerden yeni bilgiler ö ğrendikten
sonra, gazeteden kesilmi ş bu fotoğrafları defterimin aras ı ndan çıkarıp tekrar baktığımda, fotoğ rafla ilgili haberin detaylarını çok iyi hat ırlayamadığımı fark ettim. Demek ki; sadece
fotoğrafı biriktirmek yetmiyordu, foto ğrafla ilgili bilgilerin de
saklanmas ı gerekiyordu. Art ık, içinde uçaklarla veya havac ılıkla ilgili haber geçen her gazete sayfas ın ı hiç kesmeden tam bir
sayfa olarak saklamaya ba şladım. Bu uğra şı mı fark eden annem, elbise dikmek için kulland ığı patronları saklad ığı büyü kçe
zarflardan birini bana ödünç vererek gazete sayfalar ını daha
düzenli bir biçimde saklamam için beni te şvik etti. Havac ılıkla
ilgili haberlerin yer ald ığı bu gazete sayfalar ını o zarfın içinde
özenle sakl ıyor, boş zamanlarımda onları yeniden gözden geçiriyor, bazen tarih sırası na, bazen haber içeriğine, bazen de
uçak tiplerine göre tasnif ediyordum. Daha henüz "koleksiyoncu" kavramını bilmediğim ilkokul yılları mda büyük bir haz duyarak yürüttüğüm bu uğraşı mda gittikçe kabaran o zarfın babam ın çeşitli tayinleri s ırasındaki ev ta şı malarımızdan birinde
kaybolmas ını n üzüntüsünü halen hissederim.
1968 y ı lında ilkokul 4. sınıfa gittiğim günlerde babam;
"Karnenin hepsi 'pekiyi' gelirse seninle uçan uçak modeli yapa-
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cağız, uçurursun." dedi. Bu vaat beni daha çok ders çal ışmaya
teşvik etti mi hatı rlam ıyorum ama ders y ı l ı sonunda karnemdeki notlarım ı n hepsi "pekiyi" geldi. Babam, o y ı llarda Türk Hava
Kurumu (THK) tarafından sat ı lan, gövdesi ve kanat parçalar ı
ı hlamur a ğacı ndan plaka ve ç ıtalardan yap ı lan bir planör ald ı .
Bugünkü model uçaklar gibi parçalar ı haz ı r kesilmi ş değildi. Babam ı n gözetiminde, ince plakalar üzerine çizilmi ş kanat sinirlerini, bir jiletle tek tek yerinden kesip ç ı kard ım ve saatlerce zı mparalayarak ş ekillerini düzelttim. Mutfaktaki mermer tezgah ı n
üzerinde iki hafta süren kesme, biçme, şekillendirme ve yap ıştı rma a şamaları ndan sonra planör modelim uçu ş için haz ır hale
geldi. Uçu ş günü; büyük bir heyecan, planörü alçak bir tepeden her atışı mda kalbimin onu arkas ından rüzgar gibi kovalaması ve her başarı sı z uçu ş demesinden sonra planörün sert inişinde yaş anan hayal kırıkl ı kları ile geçti. Bu ilk model uçak deneyimimde planöre ba şarı l ı bir uçuş yaptı ramam ıştı m ama benim gönlüme havac ıl ı k a şkı iyice perçinlenmi şti.
Orta öğrenim y ı lları mda hem uçan uçak modelleri hem de
ölçekli uçak maketleri yapmak, kitap okuman ı n yan ı nda bo ş
vakitlerimi değ erlendirdiğim di ğer önemli bir u ğraş haline geldi. Lisede okudu ğum y ı llarda, Ankara Izmir Cadde'sinde "Amerikan Pazarı " olarak an ı lan "Lale Pasajı", "Menekşe Pasajı " ve
eski kitapç ı ları n bulundu ğ u "Zafer Çarşısı " biriken harçl ı klarım ı harcad ığı m mekanlard ı . Amerikan Pazar ı'ndan sat ı n aldığı m
yabancı uçak maketleri "koleksiyonculuk" ad ı na obje biriktirmek yönünde att ığım ilk ad ı mlard ı . Kutudan ç ıkan küçük parçaları haz ırlamak, yap ı m kı lavuzuna göre birle ştirmek, yap ıştı rmak ve boyamak, sonra da özenle rafa yerle ştirdiğim eserimin
karşıs ı na geçerek onu seyretmenin hazz ı bir şeyler biriktirmek
ve korumak yolundaki ilk serüvenimdi.
Zafer Çarşısı ise, bugünkü zengin havac ı lı k kütüphanemin
çekirdeğini teş kil eden yay ınları satı n aldığım yerdi. 0 yıllarda
Türkiye'de faal olan Amerikan askeri üslerinde sat ışa sunulan
dergilerin satı lmayan say ı ları Amerika'ya iade edilmiyor, derginin ön kapa ğı nda isminin yer ald ığı kısı m veya ön kapa ğın tamam ı kesilerek eskicilere sat ıl ı yordu. Türkiye'de görevi sona
eren yabanc ı havacı lar da kitapları n ı n çoğ unu geride b ıraktı k-
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ları için eskiciler vas ıtası ile Zafer Çarşıs ı 'ndaki eski kitapç ı larda
çok miktarda havacı l ı k yayı nları bulunuyordu.
Yaptığı m uçak maketlerinin içinden ç ı kan yap ım kı lavuzları nda, çok kı sa olarak o uça ğı n tarihçesi yer ahyordu. Maketini yaptığı m uçakları n hangi yı llarda geliştirildiği, hangi sava şlara katı ld ığı ve hangi ülkelerde kullan ı ld ığı konusundaki bu özet
bilgiler, uçak hakk ı nda daha çok bilgi edinme merakım ı alevlendiriyordu. Bu nedenle havac ı l ı k konusundaki yabanc ı yayı nları almaya ba şlam ıştım. Yaptığı m maketlerin sayısı çoğald ığı nda bunları evde sergilemek ve korumak bir sorun halini almaya ba ş lad ı . Yabancı dergilerde okuduklar ımdan, bu durumun
diğer maketçiler için de en önemli sorun oldu ğunu ve "tema
maketçiliği"nin bu soruna kısmi bir çözüm getirdiğini okumuştum. Değiş ik ölçeklerde her çeşit uçak maketi yapmak yerine,
belirli bir konuyu "tema" olarak seçerek sadece o konuda maket yapmak, satı n al ı nan maket çe şitliliğine getirdiği sı n ı rlama
ile hem cep harçl ı kları ndan olu şan bütçeye yard ı mcı oluyor,
hem de daha seçkin ve daha az yer kaplayan bir maket koleksiyonunun birikimini sa ğl ıyordu. Maket kı lavuzları ndan, dergilerden ve kitaplardan okuduklarımdan, maketini yaptığı m
bazı uçakları n Türk Hava Kuvvetleri'nde de görev yaptığın ı öğrenmiştim. Yabanc ı yayı nlarda okudukları mdan; İ ngiltere'nin
Il. Dünya Sava şı 'ndaki en ünlü avc ı uçakları ndan "Spitflre" ile
Almanya'n ı n ayn ı savaştaki en ünlü avc ı uçakları ndan "Fw-19o"
uçağı n ı n Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde yan yana görev yaptı kları na dair okudukları m benim "tema"m ı belirledi: Türk havacı l ığı nda kullan ı lan uçakları n maketlerini yapmak.
Bu kararı m, çok önemli bir eksiğin farkı na varmam ı sağlad ı ! 0 güne kadar Türk Hava Kuvvetleri hakk ı nda öğrendiğim
her şey yabancı dergi ve kitaplarda okudukları md ı . Türk havacı l ığı nda kullan ı lan uçaklar hakkı nda Türkçe bir yay ı n arad ığı mda büyük bir boş lukla karşı la ştı m. 1911 yı l ı nda, dünyadaki diğer
birçok ülkeden önce havacı l ığı kuran Türk Hava Kuvvetleri hakkı nda nası l oluyor da Türkçe yay ı n bulam ıyordum! Eski kitapçılarda, Amerikan, İ ngiliz, Alman, Frans ız, Rus, hatta Bulgar veya
Yunan havac ı l ığı hakkı nda çeşitli dillerde yazı lm ış onlarca kitap
ve dergi vard ı ama Türk havacı l ığı hakkı nda Türkçe bir yay ı n ne-
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redeyse yoktu. Zaman içinde bunun nedenini anlamaya ba şlad ı m. içlerindeki görsel malzeme ve bilgi zenginli ği ile beni adeta büyüleyen yabanc ı havacıl ı k yayı nları özel yayı nevleri tarafı ndan bası l ı p yayı nlan ıyor ve halka sat ı l ıyordu. Buna karşı l ı k
Türkiye'de, sadece askeri personelin ula şabildiği resmi askeri
yayı nlar d ışı nda havac ı l ı k tarihi konusunda yay ı n yapan özel yayı nevi yoktu. Türk Hava Kurumu tarafı ndan yayı nlanan "Uçantürk" dergisi gençlerin ula şabildiği tek Türkçe havacı l ı k yay ın ıyd ı ve içerik olarak Türk havac ı l ı k tarihi konusunda çok zay ıftı . Savunma sanayi sektörüne yönelik olarak yay ı nlanan Türkçe tek bir dergi vard ı, onun da içeri ğinin neredeyse tamam ı yabancı yayı nlardan çeviriydi; içindeki yaz ı ları n çoğunu ben zaten yabancı yayı nlardan daha önceden okumu ştum.

TÜRK İ YE CUMHUR İ YET İ POSTALARI

ÇANAKKALE

-

30

KUfiOS

MI9IS9L

Türk Silahl ı Kuvvetleri'nden emekli havac ı lardan, eskicilere ve eski kitapç ılara dü şen Türkçe resmi havacı l ı k yayı nları en çok arad ığı m kitaplar haline gelmi şti. Türk havacı l ığı hakkında Türkçe yayı nları n eksikliğinden olu şan bu boşluk, havacı l ık kitapları konusunda özel bir kütüphane olu şturmama,
bir anlamda kitap koleksiyonculu ğuna ad ı m atmamda önemli rol oynad ı . ODTÜ Makine Mühendisli ği Bölümü'nde üniversite eğitimime ba şlad ığı m yı llarda, benim gibi havac ı l ığa merakl ı
bir grup arkada şı mla beraber kurucu üye olarak ODTÜ Ö ğrenci Havacı l ı k Kulübü'nü faaliyete geçirdik. Kulüp faaliyetlerinin
yürütülmesinde görev bölümü yap ı l ı rken, kulübün "Dış yazışmalar ve kütüphane" i ş lerine talip oldum. Di ğer arkada şları m,
"dış yazışmalar tamam da, kütüphane iş i nedir." dediler. Onlara, eğer diğer genç arkada şları m ı za havac ı l ığı tan ıtmak ve sevdirmek istiyorsak, bu konuda bilgi sunabilece ğimiz zengin bir
kütüphanemiz olmas ı gerektiğinden bahsettim. Üniversitenin
kendi kütüphanesi varken kulüp kütüphanesi için ö ğrenci işlerinden para alman ı n zor olacağı ndan bahsettiler. Ba şka bir
yerden paraya ihtiyaç duymadan bunu halledebilece ğimi söyledim. Yurtd ışı nda havac ıl ı k konusunda yayı n yapan çe şitli dergilere ve yay ı nevlerine yazarak, kulübün birkaç dergiye ücretsiz abone olması n ı ve bir miktar yeni kitab ı n da ücretsiz olarak
getirtilmesini sa ğlad ı m. Kulübün sergi, THK ile uçu ş ve askeri
hava üslerini ziyareti gibi faaliyetlerinde aktif olarak yer ald ı m.
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ilerideki yıllarda Türk Hava Kuvvetleri'nde komuta mevkilerine
gelecek olan birçok havacı komutan ım ı z ı daha üsteğmen veya
yüzba şı pilot olarak görev yapt ı kları sı rada bu üs ziyaretlerinde
tan ı d ı m ve ço ğu ile uzun yı llar süren dostluklar kurdum.
ODTÜ Makine Mühendisli ği Bölümü'nden mezun olduğumda, mesleğimi ve ekmek param ı elime ald ığı mda, bo ş zamanları mı değerlendirmek için uçak maketi yapmak ve Türk
havacı l ığı nı ara ştırmak e şit ağı rl ığa sahip iki hobimdi. Maket
yapma çal ışmaları m ı, satı n ald ığı m masa üstü tipi bir torna ve
freze tezgah ıyla iyice ilerletti ğim gibi, ara ştı rma çal ışmaları m ı
da yurtd ışı ndaki arşivlerden —ücreti kar şı l ığı nda— Türk havac ıl ığı ile ilgili belgeleri toplayarak genişlettim. Yabancı kaynaklar
ve eski kitapçı lardan toplad ığı m az sayı daki Türkçe yayı nlarla
sı n ı rl ı kalmadan, Türk havac ı l ığı n ı ası l kayna ğı ndan ara ştı rmak
çabam ise ayrı bir serüvendi.
0 yı llarda Türkiye'nin en büyük savunma sanayi kurulu şları ndan birinde çal ışıyordum. Göre yim ve içinde yer ald ığı m
projelerden dolay ı yüksek seviyede güvenlik soru şturmas ı ndan geçmi ştim. Ancak ne bu durum, ne de babam ı n silahl ı
kuvvetlerde görevli olması benim Hava Kuvvetleri Komutanl ığı bünyesindeki tarihçe ve ar şiv kaynakları na ula şmamda hiç
yard ı mcı olmad ı . NATO ittifak ı nı n güney-doğu ucunda bir burç
olan Türkiye'de "Soguk Savaş" yı lları ndan yerle şen katı muhafazakar bir tutum silahl ı kuvvetlerin kap ı ları nı "sivil Türk ara ştırmacılara" kapatm ıştı . Durum yabancı sivil araştı rmacı lar için
ise çok farkl ıyd ı ! Yabanc ı yayı nlardaki Türk hava kuvvetleriyle
ilgili yazı ları ndan dolayı, kendileriyle irtibata geçtiğim yabancı ara ştırmac ı lar, Türkiye'de bana kapal ı olan resmi kurulu şlardan ald ı kları bilgileri ve görsel malzemeleri yaz ışmaları m ızda
benimle payla şıyordu. Yabanc ı ara ştırmacı ları n Türkiye'de faydaland ığı ayn ı kaynaklardan faydalanmak için bir Türk vatanda şı olarak benim yapt ığım başvurular ise cevaps ı z kal ıyordu!
Hatta yaptığım bir ba şvuruyu takip etmeye çal ışırken; "Bir sivilin Türk havacılığına bu kadar ilgi duymas ı garip" şeklinde bir
ifade ile refüze edilmi ştim. Aldığı m terbiyeden dolayı; "İyi ama,
yabancı sivillerin ilgi duymasına bir itirazınız yok, vatandaşlığı-
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m ı değiştirerek mi başvuruda bulunmam ı tercih edersiniz?" diyememi ştim.
Ama bir kez ateş içime dü şmü ştü! Artı k her yerde, her fırsatta Türk havac ı l ığı hakkı nda bilgi arıyor ve topluyordum. Üniversite yı lları ndaki öğrenimim, bilgiyi aramak, bulmak, sorgulamak ve bilgiden yeni bilgi üretmek konusunda beni çok iyi
eğitmişti. Bu nedenle, küçücük ve ço ğu kişinin önemsemeyeceği bilgi kı rı ntı ları benim için büyük bilmecenin çözülmesinde
çok değerli ip uçlarıyd ı . Böyle bir ip ucu, Türk havac ı l ığı n ı doğduğu kaynakta, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde ara ştı rmak
konusundaki çabalar ı mda bana kap ı n ı n aralanmas ı nı sağlad ı.
1989 yı l ı nda görevli olarak birkaç haftal ığı na California'da
bulunduğum s ı rada satı n ald ığı m bir havac ı l ı k dergisinde, Il.
Dünya Sava şı 'n ı n ünlü B-24 Liberator ağı r bombard ıman uçağı n ı n hizmete girmesinin 50. y ı l ı n ı n kutlanmas ı çerçevesinde,
hafta sonu bir sempozyum yap ı lacağı nı okudum. Eski kitapçılardan ald ığım Türkçe resmi bir yay ı nda; B-24 Liberator uçağın ı n Türk Hava Kuvvetleri'nde hizmet gördü ğünü ama bu konuda arşivlerimizde yeterli bilgi bulunmad ığı konusunda bir dipnot olduğunu hatı rlad ı m. Hafta sonunda, görevli bulundu ğum
yere yakla şı k 200 km ötedeki kente kendi imkanlar ı mla ula şarak bu sempozyuma kat ı ld ı m. Il. Dünya Sava şı yı lları nda B-24
Liberator uçakları ile Türkiye'ye gelen Amerikal ı havacı larla irtibat kurdum. Bu havac ı lardan sadece Türkiye'de değil, yurtd ışı nda da daha önce yay ı nlanmış hatı raları n ı ve belgeleri toplad ı m. Göreyim biterek Türkiye'ye döndü ğümde, arş ivlerimizde
de bulunmayan ve daha önceden yayı nlanmam ış bilgilerden
derlediğim bir makale ile Hava Kuvvetleri Kurmay Başkan ı 'na
özel ba şvuruda bulundum. Sayı n Hv. PIt. Korg. Sinan Bilge'nin
bu ba şvurumla ilgilenmesi ve gerekli izinlerin ç ı kmas ı sayesinde 1990 yı l ı ndan itibaren Hava Kuvvetleri Komutanl ığı ile resmi
olarak çal ışmaya ba şlayabildim. Bu sayede, Türk havac ı l ı k tarihi ile ilgili çal ışmaları m ı 20 yı ld ı r doğrudan Türk havac ı l ığın ı n
as ı l kaynağı olan Hava Kuvvetleri Komutanl ığı ile birlikte yürütebildiğim gibi, yurtiçi veya yurtd ışı özel veya resmi kaynaklarda yaptığı m tüm ara ştı rma sonuçları n ı n hepsini Türk Hava Kuvvetleri arşivine kazand ı rd ı m.
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2011 yı lı nda kutlanacak olan "Türk Havacılığının Kuruluşunun 100. Yıl Dönümü" etkinliklerinde; uluslararas ı Türk havacıl ı k tarihi sempozyumunun şekillenmesi ve sempozyumun uluslararas ı düzeyde düzenlenebilmesi için Türk havac ı lığı konusunda çal ışma yapan yabanc ı araştı rmacı lara ula şı lmas ı, Türk
havacı l ığı ile ilişkisi bulunan yabanc ı havacı ları n kişisel bilgileri
ve adresleri ile kendilerine ula şı larak Türkiye'ye davet edilmeleri, özel ara ştı rmaları mdan sa ğlad ığım katkı n ı n kazan ımları ndan sadece birkaç ı d ı r.
1992 yı l ı Türk havacı l ı k tarihini ara ştı rma çal ışmalarımda
en önemli k ı rı lma noktasıd ı r. Bir hafta sonunda eşimle birlikte
İ stanbul'a yaptığım ız seyahatte, Kad ı köy Akmar Pasaj ı 'ndaki
eski kitapçı ları dola şarak havacı l ı k konusunda yayı nlar soruyordum. Küçük bir dükkanda i ş yerinin sahibi "Osmanl ıca okuyabiliyor musunuz?" diye sordu. Ben okuyam ıyordum ama i ş
yeri sahibinin ya şı na bakarak "Elinizde havacılıkla ilgili Osmanlıca yayınlar varsa, siz bunların 'içindekiler' k ısm ını bana okuyabilirseniz, ilgimi çekenleri alabilirim." dedim. i ş yeri sahibi, son yı llarda birçok önemli Osmanl ı ca eseri Türkçe'ye çevirerek günümüze kazand ıran sayı n Murat Çulcu'ydu. Murat Bey'in bir düzine Osmanl ıca havacı lı k kitabı nı önüme koymas ı ve içeriklerini açı klaması ile hem kendisiyle uzun y ı llard ır süren dostluğumuz başlad ı, hem de ben kendimi bir "kara delik"le kar şı karşıya buldum.

Murat Bey'den satı n ald ığım kitapları okuyabilmek için,
kendi kendime Osmanl ıca okumay ı öğrendim. Osmanl ıca bilgim ilerledikçe, 189o'l ı yı llardan beri Osmanl ıca olarak yayı nlanmış gazete, dergi ve kitaplarda yer alan havac ı l ığı m ı zla ilgili yazı ları okumaya ve incelemeye ba şlad ı m. Bu çal ışmam s ırası nda, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1928 yı l ı nda gerçekle ştirdiği "Harf Devrimi"nden önceki y ı llardaki havac ı l ığım ız hakkı nda çok büyük bir bilgi boşluğu olduğunu, hatta asl ı olmayan söylemlerle dolu, bir bilgi kirlenmesi oldu ğunu fark ettim.
Türk havac ı l ığı n ı n Harf Devrimi öncesi y ı lları na ait mevcut çal ışma ve yayı nları n, Osmanl ı ca orijinal kaynaklara ba şvurmadan veya ara ştı rma disiplininden uzak yap ı ld ığı n ı, çoğu uydurulmuş veya hikaye edilmi ş, eksik veya yanl ış ifadeler içerdi ği-
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ni gördüm. Türkiye'de havac ı l ı k alan ı nda ilk faaliyetlerin ba şlad ığı, Trablusgarp Sava şı, Balkan Sava şları, 1. Dünya Sava şı ve
Kurtuluş Savaşım ız gibi tarihimizdeki çok önemli olaylar ı n yer
ald ığı bu yı llarda ki Türk havac ı l ığı konusundaki bilgi eksikli ği bir
"kara delik" gibi beni kendisine çekti.
Türk havacı l ı k tarihinin miras ı n ı n korunması ve ya şatı lması n ı öncelikli amaç edindi ğim ara ştı rma çal ışmaları mda, kuruluş yı lları ndan günümüze, askeri, sivil, sportif ve ticari havac ıl ığım ızı her yönüyle incelememle birlikte, belge ve bilgileri Osmanlıca olarak bulunan y ı llardaki havacı l ı k faaliyetlerimiz çal ışmaları mda öncelik almaktad ı r.

Çanakkale Sava şı 'n ı n Unutulan Cephesi:
Hava Sava ş ları
Ekim 1998'de internet üzerinde Toronto-Kanada kaynakli bir haberden, 1. Dünya Sava şı 'n ı n Alman pilotları ndan Emil Meinecke'nin ailesinin özel e şyaları n ı satmak üzere
Almanya'daki ulusal bir müze ile görü şme halinde oldu ğunu
öğrendim. Yurtiçinde ve yurtd ışı ndaki arş ivlerde Türk havacı l ı k
tarihi üzerine yapt ığı m araştı rmalardan, 1. Dünya Savaşı süresince Çanakkale Cephesi'nde Osmanl ı ordusu emrinde uçan ve
Çanakkale semaları nda 6 düşman uçağı düşürerek büyük zaferler kazanan Emil Meinecke'nin 1975 y ı l ı nda Kanada'da vefat
ettiğ ini biliyordum. Internet üzerinden Toronto telefon rehberinde arama yaparak aileye üla şmak istedim. Rehberde "Meinecke" ismiyle eşleşen bir kay ıt yoktu. Osmanl ı dönemiyle ilgili olarak ara ştı rma yapanları en çok zorlayan konu Osmanl ı ca belgelerde yer alan yabanc ı özel isimler veya yabanc ı dilden kelimelerdir. Bunlar, Osmanl ı ca belgelerde telaffuz edildikleri seslerle yaz ı ld ı kları için konuyu çok iyi bilmeyenler kelimeyi tan ı makta veya doğ ru olarak çevirmekte sıkı ntı çekerler. "Meinecke"nin isminin doğ ru okunu şunun "Meneke" olduğunu bildiğim için kendisiyle ilgili Osmanl ıca belgelerde hiç
zorluk çekmemiştim. Ara ştı rmaları m sı ras ında incelediğim Osmanl ı ca evraklarda Meinecke'nin ismi, do ğru şekliyle telaffuz
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edildiği gibi "m (mim), n (nun), k (kef)" harfleri ile yazı l ıyordu. Çok zayı f bir ihtimal gibi görünse de, bu ipucundan yola
çı karak rehberde "Meneke" ismini arad ı m. Karşıma çı kan iki
kayıttan ilki "Hans Meneke" adı nayd ı . "Hans" isminin Almanca kökenli olmas ı bu ki şinin Emil Meinecke'nin ailesinden olabileceği konusunda beni umutland ırd ı ve telefon rehberindeki numarayı arad ı m. Karşı ma çı kan ki şiye kendimi tan ıtarak,
telefon numaras ı na nas ı l ula ştığı m ı ve arama amac ı m ı açı klad ığımda, kendisinin Emil Meinecke'nin o ğlu olduğunu, soyad ı n ı n "Meneke" şeklinde okunarak do ğru telaffuz edilmesini
sağlamak amacıyla mahkeme kararı ile yazı l ışı n ı değiştirdiğini açı klad ı . Osmanl ı ca bilgim ve ula ştığı m belgelerden ç ı kard ığı m bilgiler beni do ğru kiş iye ula ştı rm ıştı . Meneke'den babasın ı n kendisine anlatt ığı Çanakkale hava sava şlarıyla ilgili hat ıraları n ı benimle payla ş ması n ı istedim ve e-posta ile yaz ışmaya
başladı k. Meneke'nin babas ı na ait fotoğraf albümleri, evraklar, üniformalar, ni şan ve madalyalar ve diğer özel eşyalardan
oluşan koleksiyonu topluca büyük bir mebla ğ karşı l ığı nda satmak üzere Almanya'daki müze ile görü şmelerinin devam ettiğini öğrendim. Bunları n hepsini almak imkan ı m olmad ığı ndan,
bir ara ştırmacı olarak sadece fotoğ raflar ve evraklarla ilgilendiğimi bildirdim. Ancak Meneke, tüm e şyaların topluca sat ışta olduğunu, bunları birbirinden ayı rarak satmayacağı n ı bildirdi. Yazışmalarım ızda, Meneke babas ı n ı n sava ş an ı ları hakkı nda çok fazla konu şmad ığı ndan bahsetti. Çe şitli arşivlerden
Meinecke'nin Çanakkale Cephesi'ndeki faaliyetleri ile ilgili bulduğum bilgileri kendisine aktard ığı mda; "Babam bize olaylardan bu kadar detayl ı bahsetmemişti, verdiğiniz bilgiler bizi heyecanlandırdı ve mutlu etti." şeklinde cevap ald ım. Foto ğraf ve
evraklar için bana bir teklifte bulunmas ı için ısrar ettim. Ayn ı
zamanda babası hakkı nda kendisinin bilmedi ği birçok bilgi ve
belgeleri kendisiyle payla ştı m. Meneke, Ocak 1999'da kendisine verdiğim bilgiler için te şekkür ederek, "Babam ın fotograf ve
evraklarını en iyi sizin degerlendirebileceğinizi düşünerek, diğer
eşyalarından ayrı olarak size teklif ediyorum." dedi. Bu beni çok
mutlu etmi şti ama istenen mebla ğ benim maddi olanaklar ım ı
a ştığı için ödemeyi zamana yayarak taksitler halinde yapmayı önerdim. Meneke ödemenin en çok 6 ay içinde tamamlan-
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mas ı n ı istedi, bu bile beni çok güç durumda b ı rakıyordu. Sonraki birkaç ay içinde, kar şı l ı kl ı bilgi payla şı m ı ile gelişen dostluğumuz üzerine ödeme süresini 12 aya uzatt ı . Bir y ı l sonra
ödemeleri tamamlad ığı mda bana ula şan toplam 6 albüm içinde yer alan foto ğraflar ve gazete kupürleri Emil Meinecke'nin
1914'ten 1950 yı lı na kadar tüm havacı l ı k hayatı n ı belgeliyordu.
Albümlerde yer alan ve büyük bir çoğunluğu daha önceden hiç
yayı mlanmam ış olan yakla şı k 500 adet fotoğraf ise Çanakkale
Savaşı 'n ı n bilinmeyen cephesi, hava sava şları na dünyada hiçbir yerde bulunmayan belge zenginliği içinde ışı k tutuyordu.
Çanakkale hava sava şlarıyla ilgili bu görsel belge zenginli ğinin
daha detayl ı açı klaması n ı ilerideki sayfalarda okuyacaks ı n ız.
Emil Meinecke'den günümüze miras kalan foto ğrafları ve belgeleri ulusal arşivlerimiz ve yurtd ışı ndaki arşivlerde
yer alan belge ve bilgilerle beraber de ğerlendirerek Çanakkale Cephesi'nin hemen hiç bilinmeyen hava sava şları n ı, detayl ı olarak anlatan bir çal ışma haz ırlad ı m. Meinecke fotoğraf albümlerinden foto ğrafları n bir kısm ı n ı n yer ald ığı, Türkçe ve İ ngilizce olarak haz ı rlad ığı m kitap ilk olarak 2005 yı l ı nda bir ulusal savunma sanayi kurulu şumuzun katkı ları ile takvim ve posterlerden olu şan, özel bir deri çanta içinde sunulan kültür seti
olarak yayımland ı . Bu kültür setinden Hans Meneke'ye de gönderdim. Kı sa bir teşekkür mesaj ı ile... Babas ı n ı n 1. Dünya Savaşı yı lları nda Türk havacı l ığı ndaki hizmetlerinin bu yay ı nla ölümsüzleştirilmesinden duydu ğu memnuniyeti bildirdi. Bu memnuniyetinin ifadesi olarak bir hediye gönderdi ğinden bahsetti.
Birkaç gün sonra gelen kurye i ş yerimdeki masama küçük bir
paket bı raktı . Hafif olan ve içinde bir cismin t ı kı rdad ığı bu paketi heyecanla açt ığı mda, arkas ın ı Emil Meinecke'nin kendisinin imzalad ığı, 1. Dünya Sava şı başlad ığı nda ald ığı askeri pilot
eğitimini tamamlad ığı nda kendisine tak ı lan gümü ş pilot brövesi ile karşı laştı m. Böylece Çanakkale hava sava ş ları konusunda uzun yı llard ı r yürüttü ğüm çal ış maları m sayesinde, manevi
değeri çok yüksek olan ve bir benzeri olmayan bu nadide obje
Türk havacı l ı k tarihi koleksiyonumda yerini ald ı .
2005 yı l ı ndan beri katı ld ığı m özel veya akademik toplantılarda; Çanakkale Cephesi'nin hava sava şlarıyla ilgili gerçekleri
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ve yeni bilgileri merakl ı larıyla payla şmaktayı m. Düzenlenen çeşitli sergilerde, bu sava şlara ait görsel belgeler de sunulmu ştur.
Türkiye Barolar Birli ği'nin değerli katkı larıyla, Çanakkale'de
düzenlenen bu sergi, yer alan foto ğraf, belge ve bilgilerle şimdiye kadarki en kapsaml ı sergi olmu ştur.
Sergi kitab ı n ı n içeriği, ilave foto ğraflarla daha da zenginleştirilmiştir.
Karada, denizde ve havada ülkesini ve ulusunu savunmak
için can ı n ı feda etmekten çekinmeden görev yapan kahramanları minnetle anıyor, herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Ankara, Mart 2010
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Bu memlekette k*uiannı döken kahramanlar, burada bir
dost vtt2nı n toprağmndssın>z, huzur içinde uyuyıı nuz. Sizler
Mehmetçiklerte yanyana, koyun koyun ısınız. Uzak
diyarlardan evlatlanm hırbe gönderen analar : Göz
ımız bizim batıımszdadı r. Huzur
yaşlarınmzm siliniz evlatlar
içindedirler. Onlar bu toprakta canlenm verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır."
Tc heroes who have shcd their I,loocl on the soil of this
country
You test here in the land of a friendly nation. Slee p in
peace and tranquility. Yon Ile together side by side with
Tsrkish soldiers, in each other's embrace.
Tc mothers who have sent their sons to war from ciistant lands:
Shed no marc tears :-your sona are now inour hearts.
Caim and serene, they wili sleep in repose and tranquility.
in losing their lives on our soil, they have becosne our sons."
K. Atatürk

1991,
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Çanakkale Hava Savaşları
1915-1918

Değiştirilmesi Gereken Bir Ezber:
Çanakkale Savaşı'n ın Süreci!
Ulusal tarihimizde 1915 yı l ı Çanakkale Cephesi'ndeki sava ş-larla özde şleştirilmi ş tir. Ancak, Çanakkale Cephesi'ndeki kanl ı mücadele sadece 1915 y ı l ı içinde olup bitmemi ştir. 3 Kasım
1914'de İ ngiliz-Frans ı z ortak deniz filosunun Seddülbahir ve
Kumkale'yi bombard ı man etmesi ile Çanakkale Cephesi'nde
on binlerce can kayb ı na neden olan kanl ı çatışmalar ba şlamıştır.
Çanakkale Sava şı, Ocak 1916'da dü şman kara ordusunun
Gelibolu yarı madası n ı boşaltması ile de sona ermemi ştir. 1916
ve 1917 yı l ı boyunca düş man donanması Çanakkale bölgesinde
faaliyetlerine devam etmi ş, deniz filosunun çe şitli bombardıman sald ırı ları nda birçok askerimiz şehit dü şmüştür. Düşman
hava gücü ise Çanakkale Cephesi'ndeki faaliyetlerine 1. Dünya Sava şı 'n ı n neredeyse son gününe kadar devam etmi ştir. Çanakkale Boğazı açı kları ndaki adalarda üslenen dü şman hava
birliklerinin 1916, 1917 ve 1918 y ı l ı nda Çanakkale ve civar ı ndaki hedeflere kar şı sürdürdükleri sald ırı larda askerler ve siviller
arasında can ve mal kaybı meydana gelmi ştir. Can kaybı, 1915
yı l ı kadar büyük olmasa dahi, 1914'den 1918'e kadar, sava şı n diğer yı lları nda da Çanakkale Cephesi'nde hayat ı n ı kaybedenlerin hepsi birer "Çanakkale Şehidi"dir.
Bilinen yanl ış kanı n ı n aksine, Çanakkale Sava şı demek, sadece 1915 demek değ ildir. Çanakkale Savaşı , 1914'ten 1918'e
tüm 1. Dünya Sava şı boyunca süren bir mücadele, cesaret ve
kahramanl ı k destan ı d ı r.
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t. Dünya Sava şı 'nda Çanakkale Cephesi'ndeki havac ı l ı k
faaliyetleri en yoğun olarak Çanakkale Bo ğazı ve Gelibolu
Yarı madası üzerinde ya şanm ıştı r. Bunun yan ı sı ra, Çanakkale
Cephesi'ne uzak gibi görünmekle beraber, gerek Osmanl ı
Ordusu havacı ları gerek dü şman havac ı ları EdirneUzunköprü'den Kuşadası Körfezi'ne kadar uzanan geni ş bir
alanda görev yapm ışlard ır.

Harekat-, Bahriye,

Çev. Ali Rı za Seyfi,
Matbaa-i Bahriye,
İ stanbul 1926.
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1. Dünya Sava şı 'nda Osmanl ı imparatorlu ğunun müttefiki olan
Almanya İ mparatorlu ğu'ndan askeri yard ım olarak Çanakkale
Cephesi'ne ilk gönderilen, iki kişilik silahsı z Albatros B l ke ş if
uçakları ndan biri.
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Çanakkale Ce
uçakları ndan 1
havadan ke ş if
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Çanakkale Tayyare Bölüklerinin Makinistleri
Çanakkale hava sava şları n ı n hiç bilinmeyen gerçekleriyle ilgili olayları ve belgeleri sunarken, her hava sava şı n ı n, bilinmeyen sessiz kahramanlar ı ndan da bahsetmek gerekir. Havacı l ı k veya hava sava ş ları denilince, akla ilk olarak uçak ve pilotu gelir. Ancak, o uça ğı n ve pilotunun görevini en iyi biçimde yapabilmesi, güven içinde uçarak ve görevini ba şarı ile tamamlam ış olarak dönmesini sa ğlamak için, özveri ile görev yapan "yer destek ekibi" genellikle unutulur. Tayyare bölüklerinin bu isimsiz kahramanları; makinistinden meteoroloji uzmanına, doktorundan ikmal subay ına kadar hepsi, cephedeki diğer silah arkada şları gibi, içinde bulundukları zor şartlara ra ğmen her zaman görevlerini en iyi şekilde yapmaya çal ışm ışlar;
eldeki kıs ıtl ı imkanları en iyi şekilde değerlendirerek olağanüstü işler ba şarmışlard ı r.

Çanakkale Sava şı'nın Bilinmeyen Cephesi: Hava

Çanakkale Cephesi'ndeki Tayyare Bölü ğü'nde görev yapan
tayyare makinistleri bakı m ı n ı tamamlad ı kları Albatros C 1
uçağı n ı n önünde gururla poz verirken.
Her hava sava şı nda olduğu gibi, t. Dünya Sava şı'nda da
Çanakkale Cephesi'nde kazan ılan zafer onlar olmadan
olamazd ı !

Çanakkale Savaşı'nın Bilinmeyen Cephesi: Hava Sava şları

"Onlar"sız Olmazdı!
1915 yı l ı nda, Osmanl ı Devleti'nin müttefiki Almanya tarafı ndan Çanakkale Cephesi'nde görev yapmak üzere gönderilen ilk uçaklarım ı z, silahsı z iki kişilik ke şif uçaklarıyd ı . Havacı ları m ı z sadece savunma amac ıyla değil, havada dü şman uçakları na taarruz da edebilmek için silahl ı uçakları n getirtilmesi konusunda ısrar ediyorlard ı . Almanya, Avrupa cephelerinde devam eden sava şlardan dolayı Osmanl ı ordusunun tüm isteklerini hemen an ı nda karşı layam ıyordu.
Çanakkale Cephesi'nde görevli ı . Tayyare Bölü ğünün makinistleri, havacı ları m ı z ın bu arzusunu yerine getirmek üzere
bölüğün demirci ustaları yla birlikte bir çözüm ürettiler. Aslen
silahsız olan bir ke şif uçağı m ı z ı n üst kanad ında gerekli tadilatı yaparak, demir çemberden oluş an döner taret üzerine her
tarafa ateş edebilen bir makineli tüfek monte ettiler. Meydana gelebilecek bir hava sava şı nda, makineli tüfekle aç ı lan seri
ateş neticesinde uçağı n kendi pervanesinin isabet almamas ı
için, kara birliklerinden elde ettikleri makineli tüfe ği böyle bir
konuma yerle ştirdiler. Eldeki mevcut kaynaklar ı en iyi şekilde
değerlendirmek konusundaki bu ola ğanüstü yakla şı m, Türklerin ülkeleri ve ulusları için sava şı rken akı lları nı ve yüreklerini ortaya koyarak verdikleri mücadelenin en güzel örneklerindendir.
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Çanakkale Cephesi'nde görevli tayyare makinistleri kendi
geliştirdikleri olağ anüstü ama son derece pratik çözümle
silahsı z uçaklarimizi silahlandrdlar.
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Çanakkale Cephesi'nde görev yapan marangozlar ve demirci
ustaları, uçaklarım ız ı n ah şap ve metal aksam ı nın tamirinde ve
yeni çözümler üretilmesinde tayyare makinistleriyle beraber
çal ışıyorlard ı .
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Çanakkale Cephesi'ndeki Tayyare Bölü ğü'nde görev
yapan yer destek ekibinden bir grup. Sava ş şartları nda
ya şanan eksikliklerden dolayı kıyafetlerdeki çe şitlilik dikkat
çekmektedir.
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Tayyare makinistleri havac ı ları n görevlerini güven içinde
yapabilmeleri için uçaklar ı n bakı m ve onarı mları n ı Çanakkale
Cephesi'ndeki hangariarda güç şartlar altı nda yap ıyorlard ı .
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Arkada ras ıd ı n oturdu ğu yerde makineli tüfe ği bulunan
Albatros C 1 uça ğı Çanakkale Cephesi üzerinde görev uçu ş u
yaparken.
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Ağustos 1915'ten itibaren Çanakkale Cephesi'ne ula şmaya
ba ş layan silahl ı uçaklarla göreve ç ı kan havacıları mı z dü şman
hava gücüne kay ı p verdirmeye baş lad ı . (Çizim: Haluk Sevel
tarafı ndan haz ı rlanm ıştı r.)
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Çanakkale Cephesi'nde İ lk Hava Zaferi
Çanakkale Cephesi'nde ilk hava zaferi 27 Eylül 1915'te Osmanl ı Ordusunda görev yapan Alman pilot Ludwig Preussner'le
birlikte Saros Körfezi üzerinde ke ş if yapan Alman ras ı d Karl
Kettembeil tarafı ndan kazan ı lm ıştı r. Kettembeil bu keşif uçuşunda karşı la ştı kları dü şman uçağı n ı makineli tüfek ateşiyle
düş ürmeyi başard ı . Cephedeki bu ba şarı sı ndan dolayı 15 Kas ı m
1915'te Gümü ş Liyakat Madalyas ı ile ödüllendirildi.
1. Dünya Sava şı 'n ı n ba şı nda Almanya'dan Istanbul'a ilk gelen havacı lar arası nda yer alan Ludwig Preussner, Osmanl ı Ordusu emrinde hem Ye ş ilköy "Tayyare Mektebi"nde ö ğretmen
pilot olarak hem de Çanakkale Cephesi'nde sava ş pilotu olarak görev yapt ı .
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Osmanl ı hava gücünde pilot olarak görev yapan Ludwig Preussner.
.3';
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Çanakkale Cephesi'nde ilk dü şman uça ğin ı düşüren rası d Karl
Kettenbeil'e verilen madalyan ı n beratı . (Prof.Dr. Dieter H.
Gröschel aracı l ığıyla Freiburg Askeri Ar şivi'nden.)

Çanakkale Sava şı'nı n Bilinmeyen Cephesi: Hava Sava şları

ilk Türk Hava Zaferi
30 Kas ım 1915 tarihinde pilot Üsteğmen Ali Rı za kontrolündeki "AK 1" numaral ı Albatros C 1 uçağı m ı z rasıd Teğmen Ibrahim Orhan'la birlikte Kaba Tepe üzerinde ke şif uçu şu yaparken bir Frans ı z uçağıyla karşı laştı . Meydana gelen hava muharebesinde uça ğı n rası d yerindeki tek makineli tüfe ği kullanan
rası d İ brahim Orhan düşman uçağı n ı n yakıt deposuna isabet
kaydetmekte ba şarı l ı oldu. Düşman uçağı n ı n intepe ile Seddül
Bahir arası nda yanarak düştüğü gözlendi.
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ilk Türk hava sava şı n ı kazanan pilot Üste ğmen Ali R ı za.
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Hava sava şında düşman uçağı n ı vurarak ilk Türk hava zaferini kazanan ras ıd
Teğmen İ brahim Orhan. (Fotoğ raf: HvKK Genel Sekreterli ği Tarihçe Şube
Müdürlüğü Arşivi.)
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Çanakkale Tayyare Bölükleri

Şubat 1915'de Çanakkale'ye gelen havac ı lar Çanakkale kasabası n ı n güneyinde bir araziyi uygun bularak burada kurdukları ah şap hangarlarla havaalan ı oluşturdular. 0 yı llarda havaalanları düzgün, engebeleri ve çukurları bulunmayan ve yüzeyi
toprak ve bazen de çimle kapl ı açı k araziler şeklindeydi. Uçakları n rüzgarı n estiği yöne göre herhangi bir k ı sıtlama hissetmeden rahatça kalkmalar ı veya inmeleri için havaalanları n ın etrafı nda genişçe bir bölgede herhangi bir engel olmamas ı tercih
edilirdi. Çanakkale'deki havaalanı n ı kuran subaylar ise, s ı ra halinde uzanan bir dizi ka yak ağacı ile Çanakkale'deki en önemli haberleşme bağlantısı n ı oluşturan telgraf hattı n ı n kesiştiği
köşeyi seçmişlerdi. Bu konum, havacı ları m ızı n kalkış ve inişte
belli bir riskle karşı la şmaları na neden oluyordu ama üstü ağaç
dalları ile örtülmü ş hangarları ve havaalan ım ızı n yerini dü şmanı n hava keşiflerinden çok iyi sakl ıyordu. 17 Ş ubat 1917 tarihinde hava sava şı neticesinde vurularak Çanakkale'deki havaalan ı n ı n yakı nda zorunlu iniş yapan dü şman havac ıs ı, kayak ağaçları ve telgraf telleriyle çevrelenmi ş havaalan ı na tutsak olarak
getirildiğinde, böyle bir konumda havaalan ı bulunmas ı n ı hayretle karşı lam ıştı .

* Mart 1915'te Çanakkale
Boğaz ı 'nda yeni te şkil edilen
5 . Ordu Komutanl ığı 'na
atanan Alman General
Liman von Sanders,
an ılarında "0 tarihte 5.
Ordu'nun tek bir uça ğı
bile yoktu. Çanakkale'de
bulunan uçaklar kalenin
emrindeydiler ve ancak onun
gayesi için kullan ı labilirdi."
diyor. (L. von Sanders,
Türkiye'de Beş Yu, Çev. Eşref
Bengi Özbilen, Türkiye i ş
Bankası Kültür Yay., İstanbul
2010, S. 91.)

Çanakkale Cephesine gelen ilk uçaklarla yeni kurulan
tayyare bölü ğü ba ş langı çta doğrudan Müstahkem Mevkii
Komutanl ığı 'na bağl ı olarak görev yaptı . Daha sonradan yap ılan bir düzenleme ile tayyare bölü ğü 5. Ordu Komutanl ığı emrine bağland ı ve "1. Tayyare Bölügü" ad ı n ı ald ı .* 1. Tayyare Bölüğü Temmuz 1915'te Gelibolu Yar ı madas ı 'nda Galata (bugünkü Sütlüce) mevkiinde kurulan havaalan ı na ta şı nd ı . Çanakkale
Cephesi'ndeki hava faaliyetlerinin artmas ı ile burada avc ı uçakları ndan olu şan ikinci bir tayyare bölü ğü teşkil edildi. Çanakkale kasabası kuzeyindeki havaalan ı na yerleşen ve "6. Tayycıre Bölügü" ismi verilen birlik Fokker avc ı uçakları ile donat ı ld ığı
için genellikle "FokkerAv Bölügü" olarak an ı l ı r.
Nara Burnu'nda kurulan Alman Deniz Tayyare Bölü ğü de
Çanakkale Cephesi'ndeki hava sava şları nda önemli görevler
üslenmiş, gösterdikleri ba şarı lar komutanl ı kça takdir edilmiştir.

Çanakkale Sava şı'nın Bilinmeyen Cephesi: Hava Sava ş ları

t. Dünya Sava şı 'nda Çanakkale kasabası n ı n güneyinde, kayak
ağaçları sı rası ile telgraf hatt ı n ı n kesiştiği bölgeye kurulan
havaalan ı nda, kayak a ğacı s ı rası n ı n arkas ı nda üzeri a ğaç
dalları ile gizlenmi ş hangar ve kayak ağaçları n ı n ön tarafı nda
uçakları m ı z.

Çanakkale Sava şı'nı n Bilinmeyen Cephesi: Hava Sava ş ları

Çanakkale'nin güneyinde kurulan havaalan ı önce "1. Tayyare
Bölüğü"ne daha sonra da "6. Tayyare Bölü ğü"ne (Fokker Av
Bölüğü) ev sahipliği yaptı .

Çanakkale Sava şı'nın Bilinmeyen Cephesi: Hava Sava şları

t. Dünya Sava şı 'nda Galata'da (Sütlüce) kurulan havaalan ında
5 sava ş uçağı m ı z Çanakkale semalar ı nda görev yapmak için
haz ı r bekliyor.

39
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Çanakkale'nin kuzeyinde Nara Burnu yak ı n ı nda kurulan
"Alman Deniz Tayyare BöIüğü", hangarlardaki deniz uçaklar ı n ı

sahildeki rampalardan suya indirerek Ege Denizi'ndeki adalar
civarı nda görev yapmak üzere uçu şa çı kıyorlard ı .

7

Çanakkale Sava şı'nın Bilinmeyen Cephesi: Hava Sava ş ları

fl

-

Çanakkale Cephesi'nde görevli havac ı larım ız geniş görev
bölgelerinde uçu ş yaparken Izmir'deki 5. Tayyare Bölü ğünün
havaalan ı ndan da yararlan ıyorlard ı . Izmir'deki havac ı lar
da bazen Çanakkale Cephesi'ndeki havaalan ı nı ziyaret
ediyorlard ı .

Çanakkale Savaşı'nı n Bilinmeyen Cephesi: Hava Sava ş ları

Çanakkale Tayyare Bölükleri Yer Destek Birlikleri
Çanakkale Cephesindeki tayyare bölüklerinin görevlerini
yapabilmeleri için çe şitli yer destek birliklerinin hizmetlerine
ihtiyaçları vard ı .
Havacı ları n görevlerini emniyetli ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için uçu ş faaliyetlerini etkileyen meteorolojik olaylarla ilgili doğ ru ve güvenilebilir bilgilere ihtiyaç vard ı r.
Özellikle iniş ve kalkış lardaki meteorolojik bilgiler pilotlar için
hayati derecede önemlidir. Havaalan ı ve çevresindeki rüzgar
h ızı ve yönü, görü ş mesafesi, hava bas ı ncı, bulut alt taban yüksekliği, varsa ya ğışı n şekli ve şiddeti gibi bilgiler uçaklar ı n emniyetli iniş ve kalkış yapmaları nda en önemli etkenlerdendir.
Osmanl ı Devleti'ne meteoroloji te şkilatı 1. Dünya Savaşı 'nda hava gücünün sevk ve komutas ı ndan sorumlu Alman
Yüzba şı Erich Serno'nun Almanya'da Leipzig Üniversitesi'nden
Prof. Ludwig Weickmann' ı İ stanbul'a getirmesi ile kurulmu ştur. İ stanbul-Kandilli'de kurulan "Rasadat- ı Hayal-ye" merkezine bağl ı olarak cephelerde meteoroloji te ş kilatı oluşturulmuştur. Çanakkale Cephesi çok kritik bir cephe olarak de ğerlendirildiğ i için, Prof. Weickmann buradaki meteoroloji istasyonunda ekibiyle birlikte doğrudan çal ışm ıştı r.
Tayyare bölüklerinin çeş itli ikmal ihtiyaçları n ı karşı layan
birliklerin yan ı sıra ışı ldak birlikleri de çe ş itli havacı l ı k faaliyetlerine katkı da bulunmuşlard ır. Çanakkale Cephesi'ndeki ışı ldak birlikleri aslen gece karanl ığı nda denizden gelecek tehlikelere karşı savunma düzeninin bir parças ı olarak kurulmu şlard ı r. Dü şman gemilerinin denizden yapacakları sald ı rı ları n önceden tespit edilmesi, dü şman ı n denizden may ı n toplama faaliyetlerinin izlenmesi ve önlenmesi ve alaca karanl ıkta denizden karaya yapı lacak çı karma harekat ı nda savunma birliklerimize yard ı mcı olmak üzere teşkil edilmi şlerdir. Bu ışı ldak birlikleri, Çanakkale Cephesi'nde alaca karanl ı kta yap ı lacak uçuşlarda tayyare bölüklerimize ve düşman ı n alaca karanl ı kta yaptığı hava sald ı rı ları nda yerdeki hava savunma birliklerimize destek vermiş lerdir.

7
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Prof. Ludwig Weickmann idaresinde Çanakkale Cephesi'nde
görev yapan meteoroloji ekibi bir dinlenme an ı nda. Sava ş
şartları nda, resmi k ı yafet ve üniforma eksikli ğinden dolayı
sivil kıyafetleri ile görev yapmakta olan askeri personel dikkat
çekmektedir.

.
.
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Barometresi, termometresi, i şaret tabancas ı, dürbünü ve
rüzgar-gülü ba ş ucunda, her an göreve haz ı r Çanakkale
Cephesi Tayyare Bölü ğü yer ekibi ah şap ranzaları nda
dinlenirken.

Çanakkale Savaşı'nı n Bilinmayen Cephesi: Hava Sava ş ları

Çanakkale Cephesi'ndeki tayyare bölüklerinin personelinin
sa ğl ı k durumları ndan sorumlu olan Dr. Bauermeiter, yer
destek ekibinin ayrı lmaz bir parças ıyd ı .

Çanakkale Sava şı'nın Bilinmeyen Cephesi: Hava Savaşları
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Çanakkale Cephesi'nde görev yapan ışı ldak birlikleri
dü şman ı n gece karanl ığı nda denizden gemilerle veya
denizatl ı larla boğazı geçme çabalar ı na ve kıyı lardan çı karma
yapması na karşı görev yaptığı gibi, dü şman uçakları n ı n gece
harekatları n ı önlüyor, havacı ları m ıza görevlerinde yard ı mcı
olmaya çal ışıyordu.

rii
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Çanakkale Cephesi Havac ıları
Çanakkale Cephesi'nde görevli ı . ve 6. Tayyare Bölüğü'nde
Türk havacı larla birlikte Osmanl ı Ordusu emrinde hizmet veren Alman havac ı lar da görev yapt ı lar. Karada yerle şmiş olan
tayyare bölüklerinde Türk ve Alman havac ı lar Osmanl ı Ordusu emrinde birlikte görev yaparlarken, Alman Deniz Tayyare
Bölüğü'nde sadece Alman havac ı lar görev yapıyordu.
Çanakkale Cephesi'ne ilk gelen pilotları m ız Üsteğmen
Mehmet Faz ı l ve ilk denizci pilotlar ı m ızdan Üsteğmen İ brahim
Savmi (Uçan)'d ı r. Bu havacı ları m ız daha sonra Istanbul'a dönmüş ve ba ş ka cephelerde görev alm ış lard ı r. Çanakkale Cephesi'nin havac ı ihtiyacı n ı karşı lamak üzere Türk havac ı larla birlikte Almanya'dan ilk kafile ile gelen Alman havac ı lardan bir kısm ı hemen bu cephede görevlendirildi. Bunlar ı n arası nda Frank
Seidler, Ludwig Preussner gibi, Almanya'dan Türkiye'ye uçak
getirmek üzere görevlendirilmi ş ve aslen sivil pilot olan havac ılar da vard ı . Cephenin acil ihtiyac ı nedeniyle bu sivil pilotlar bile
subay olarak Osmanl ı Ordusunda göreve al ı n ıyorlard ı .
Çanakkale Cephesi'ndeki havadan ke şif görevleri daha
çok açı k deniz üzerinde yapı ld ığı için, gemi güvertesinden denizde keşif yapmak konusunda tecrübeli denizciler tayyare bölüklerinde rasıd olarak görev yap ıyorlard ı . Dnz. Yüzba şı Hüseyin Sedat ve Alman Dnz. Yb. Scheineder bunlardand ı .
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Çanakkale Cephesi'nde görevli 1. ve 6. Tayyare Bölüğü'nde
Türk havacı larla birlikte Osmanl ı Ordusu emrinde hizmet
veren Alman havac ı lar da görev yaptı lar.

-
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Iç

Avrupa Cephesi'nde Alman hava gücünde ba şarı ile görev
yapan Pilot Üste ğ men Erich Serno Osmanl ı Ordusu hava
gücünün sevk ve idaresinden sorumlu olarak görevlendirildi.
Osmanl ı Ordusu'nda ilk önce Yüzba şı rütbesi ile göreve
ba şlayan Serno, görevini büyük bir ba şarı ile yürüttü ve
hava gücünün genişlemesi ile görev ve sorumluluklar ı
artı nca Binbaşı rütbesine terfi etti. Alman askeri yard ım ı ile
Çanakkale Cephesi'ne gönderilen ilk uçaklar ı buraya getiren
Serno, 18 Mart 1915 günü sabah çok erken saatte yapt ığı
keşif uçu ş u ile dü şman donanmas ı n ı n Çanakkale Boğazı 'n ı
geçmek üzere ba şlattığı harekatı fark ederek durumu derhal
boğaz ı n savunması ndan sorumlu olan Müstahkem Mevkii
Komutanl ığı 'na rapor etti.
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Osmanl ı Ordusu hava gücünün sevk ve idaresinden
sorumlu olan Genelkurmay 13. Şube'nin Istanbul'daki
karargah ı nda Yüzba şı Serno'nun yard ı mcı sı olarak görev
yapan Pilot Üste ğmen Mehmet Şakir (Generalfevzioğlu) hava
gücümüzün geli şmesinde büyük bir özveri ile çal ıştı . 1. Dünya
Sava şı yı lları nda gittikçe artan görev ve sorumluluklar ı n ı
ba şarı ile yürüten Mehmet Şakir Yüzba şı rütbesine terfi etti.
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Türk havac ı l ı k tarihinde ilk
hava akrobasi hareketini
başaran Pilot Üste ğmen
Mehmet Faz ı l Çanakkale
Cephesi'ne ilk uça ğı m ızı
getirdi. 1. Dünya Sava şı 'nda
Osmanl ı imparatorluğu'nun
değişik cephelerinde ba şarı
ile görev yapm ış, Temmuz
1918'de Yüzba şı rütbesine
terfi etmiş tir. 25 Ekim 1918
tarihinde İ stanbul'a hücum
eden 5 ingiliz uça ğıyla tek
başı na hava sava şı na girmi ş
ve onları püskürtmeyi
ba şarm ış, kendisi a ğı r
yaral ı uça ğı da hasarl ı
olarak inmiş tir. Kurutulu ş
Sava şı 'nda "Kartal
Müfrezesi" ad ıyla kurulan
ilk hava birli ğimize komuta
etmiş, ulusal ba ğı msı zlı k
mücadelemizde büyük
yararl ı l ı k göstermi ştir.
Büyük Taarruz'dan sonra
Binba şı rütbesine terfi
etmiştir. 27 Ocak 1923
tarihinde ö ğrencisine
verdiği eğitim uçu ş u
sı ras ı nda dü şerek şehit
olmu ştur. 27 Ocak günü
uzun yı llar "Tayyare
Ş ehitleri Günü" olarak
an ı lm ıştı r.
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1914'de kendi iste ği ile Yeşilköy Tayyare Mektebi'nde uçu ş
eğitimi gören Deniz Üste ğmen İ brahim Savmi (Uçan)
(fotoğrafta solda) ilk denizci pilotlarım ızdand ı r. Çanakkale
cephesine ikinci uça ğım ızı getirmiştir. 1. Dünya Sava şı 'nda ve
Kurtuluş Sava şı 'nda ba şarı ile görev yapm ış, Temmuz 1916'da
Yüzba şı, Mart 1922'de Binba şı rütbesine terfi etmiştir. 1926
yı l ı nda emekliye ayrı lm ış, 1939 yı l ı ndan itibaren havacı l ı k
öğretmeni olarak yeniden 3 yı l süre ile görev yapm ıştı r.
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Almanya'dan askeri
yard ımla Osmanl ı
Ordusu emrine
gönderilen ilk uçaklar ı n
teslimatı nda görev
alan sivil pilot Frank
Seydler, ordunun
acil havac ı ihtiyac ı n ı
karşı lamak üzere
Teğmen rütbesi ile
Çanakkale Cephesi'nde
uçmaya ba ş lam ıştı r.
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Çanakkale
Cephesi'nde Nara
Burnu'nda kurulan
Alman Deniz
Tayyare Bölü ğü'nün
pilotları ndan Deniz
Üsteğmen Kagler
bu cephede üstün
görev bilinci ve
ba şarı ile görev
yapan Alman denizci
havac ı lardan biridir.
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Çanakkale Cephesi 1. Tayyare Bölü ğü rası dları ndan Üsteğmen Oskar
Anschütz (soldan ikinci) koluna girmi ş olan Izmir 5. Tayyare Bölü ğü'nün
komutan ı Yüzba şı Max Schueler von Krieken ve diger iki havacı m ı zla
beraber. (Fotoğraf: Remzi Uluhan Hasdal ar şivi.)
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Türkler tarafı ndan "Izmir Şahini" olarak an ı lan ve Çanakkale
semaları nda teyit edilmiş dört hava zaferi olan Yüzba şı HansJoachim Buddecke(sağda) İ zmir'de görev yapan 5. Tayyare
Bölüğü'nün komutan ı Yüzba şı Max Schueler von Krieken'le
(solda) beraber.
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6. Tayyare Bölüğü
komutan ı Üsteğmen
TheodorJakob
Croneiss Çanakkale
Cephesi'nde dü şman
uçakları na karşı teyit
edilmiş beş hava
zaferi kazand ı .
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Osmanl ı Ordusu
emrinde görev yapan
Teğmen Erich Muhra 1.
Dünya Sava şı 'n ı n son
günlerinde Çanakkale
semaları ndaki hava
sava şı nda ağı r yaraland
Daha önceden, Temmu
1918'de Çanakkale
Cephesi'nde bir dü şma
uçağı düş ürmü ş olan
Teğmen Muhra iyile şti
ve savaştan sonra
Almanya'ya yerle şti.
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Teğmen Emil Meinecke Çanakkale semalar ında teyit edilmiş
altı hava zaferi kazanarak Çanakkale Cephesi'nin en ba şarı l ı
pilotu oldu.

Çanakkale Sava şı'nın Bilinmeyen Cephesi: Hava Sava ş ları

..

1

g

t
Ekim 1917'de Alman İ mparatoru'nun Istanbul'u ziyareti
sı ras ı nda, Ege denizindeki adalara yerle şmiş düşman hava
birliklerinin Istanbul'a karşı herhangi bir sald ı rısı n ı önlemek
amac ıyla Makedonya'da bulunan iki Alman hava birli ği
Çanakkale'ye geldi. Böylece, k ısa bir süre için olsa bile
Çanakkale Cephesi'nde bir seferde 40'tan fazla havac ı ayn ı
anda görev yaptı . Bu havacı ları n aras ı nda, Makedonya'daki
Alman hava birliğinde görevli ve 20 teyit edilmi ş hava zaferi
bulunan "Ege Denizi Kartalı" lakapl ı Teğmen Rudolph von
Eschwege de bulunuyordu. 1930'lu y ı llarda Tuğgeneral
rütbesi ile Polonya Hava Kuvvetleri Komutan ı olarak görev
yapacak olan Pilot Teğmen Ludomil Rayski de takviye
amacıyla Izmir'deki 5. Tayyare Bölüğü'nden gelmi şti.
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Çanakkale Cephesi'nin Uçaklar ı
Çanakkale Cephesi'nde hava gücünü kullanan ilk taraf ın Itilaf Devletleri (Ingiltere, Fransa) oldu ğu sanı lı r. Halbuki, bu cepheye ilk uçak 18 A ğustos
1914'te Yeş ilköy'deki "Tayyare Mektebi"nden Çanakkale'ye gelen Nieuport
deniz uçağım ızd ır. İtilaf Devletleri'nin uçaklar ı ise Osmanl ı Ordusu'nun cepheye sevk etti ğ i ilk uçaktan 6 ay daha sonra, Şubat 1915'de Ark Royal gemisi
ile Çanakkale Cephesi'ne gelmi ştir.
İ lk üç uça ğımı zdan sonra Çanakkale Cephesi'ne sevk edilen tüm uçakları m ı z Almanya'dan askeri yard ımla gelen, fabrikadan yeni ç ı km ış uçaklardı r. Almanya'da üretilen en son sistem sava ş uçakları Alman orduları nda
hizmete girmeye ba şlad ı ktan 4-5 ay gibi kı sa bir sonra Osmanl ı Ordusu'nda
da kullanı lmaya ba şlanm ışlardı r. Albatros B 1, Rumpler B 1, Albatros C 1,
LVG B 1, Fokker E 111, Albatros D 111, Halberstadt D V ve AEG C IV Çanakkale
Cephesi'nde görev yapan uçak modellerindendir. Ayr ıca, düşmandan ele geçirilen Bristol Scout ve De Havilland DH4 uçaklar ı da gerekli bakı m ve onarım ı yap ı ld ı ktan sonra Osmanl ı Ordusu emrinde Çanakkale Cephesi'nde dü şmana karşı görev yapm ıştı r.
Almanya'dan askeri yard ı mla gelen uçaklar Alman hava gücüne teslim
edilmek üzere üretildikleri için üzerlerinde Alman hava kuvvetlerini temsil eden siyah haç bulunmaktad ır. Osmanl ı Ordusu emrine giren uçaklara
kı rm ı z-beyaz dairelerden olu ş an Türk milliyet i şaretin boyanması arzu edilmiştir. Ancak, Istanbul'da k ırm ızı renkte boya temin edilmesinde güçlük yaşand ığı gibi, siyah renkli haç i şaretinin ba şka bir renk ile kapat ı lması n ı n da
çok zor olduğu fark edilmi ştir. Çözüm olarak, siyah haç i şaretinin kenarları n ı birleştirerek bir kare olu şturulması ve içinin siyah renkle boyanmas ı yoluna gidilmi ştir. Bazen bu karenin etraf ı nda beyaz renkte ince bir çerçeve yer
alm ıştı r. Böylece, 1. Dünya Savaşı 'nda Türk uçakların ı n milliyetini belirleyen
i ş aret kanatlarda, gövde üstünde ve kuyrukta yer alan siyah kare olmu ştur.
Çanakkale Cephesi'ndeki durum çok kritik oldu ğundan, uçaklar ço ğu
kez Istanbul'da kare i şaretleri tamamlanmadan cepheye sevk edilmi ş ve hemen harekata ba şlam ış lard ı r. Siyah kare i şaret harekatlar arası ndaki bo ş zamanlarda boyanm ıştı r. Bu nedenle, cephede Osmanl ı Ordusu emrinde görev yapan uçakları n üzerinde kı sa süre için olsa da Alman siyah haç i şareti
görülmüştür.
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Almanya'dan askeri yard ı mla gelen ve hemen Çanakkale
Cephesi'ne sevk edilen Fokker E 111 uça ğı m ı z, cephedeki
durumun çok kritik olmas ı ndan dolayı üzerindeki i şaretlerin
hepsi Türk milliyet i şaretlerine dönü ştürülemeden uçu ş
görevine ba ş lam ıştır.
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Pilot Üste ğ men Emil Meinecke ve Ras ı dÜsteğmen Ott, AK
60 numaral ı Albatros C ili uçağımı z ile Çanakkale Cephesi'nde
görev yaparken.
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Çanakkale Cephesi'nde Galata'da (bugünkü Sütlüce) kurulan
havaalan ı nda görev yapan Albatros D 111 sava ş uçağı m ı z.
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Hava sava şı prensiplerini yayı nlad ığı "Dicta Boelcke" isimli
eseri nedeniyle "hava savaşların ın babas ı" olarak an ı lan
Yüzba şı Oswald Boelcke Çanakkale Cephesi'ni de ziyaret
etmişti. Pilot Üsteğ men Emil Meinecke bu ziyaretinde
Boetcke'yi LVG B 1 uça ğım ı zla uçurmu ştu.
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Çanakkale Cephesi'nde yo ğun hava sava şı nı n ya şand ığı bir
görevden dönüş ten sonra Halberstadt D V sava ş uçağı n ı n
önünde sigaras ı n ı tertendiren Pilot Üsteğ men Emil Meinecke.
r
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Çanakkale Cephesi'nde görev yapan Alman Deniz Tayyare
Bölüğü'nün hangar ı önünde Gotha WD deniz uça ğı .
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Çanakkale Cephesi'nde görev yapan İ ngiliz hava gücünden
ele geçirildikten sonra onarı m ı yap ı lan ve üzerine Türk milliyet
işaretleri boyanarak dü şmana karşı göreve haz ı r hale getirilen
De Havilland DH4 uça ğı .
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Çanakkale Cephesi'nde Hava Keş if Fotoğrafları
Çanakkale Cephesi'ndeki havac ı ları m ı zı n temel görevlerinden biri cephe üzerinde ke şif uçuş ları yaparak düşman ı n denizde veya karadaki faaliyetlerinin yak ı ndan takip edilmesi ve
bunun diğer komutanl ı klara rapor edilmesi olmu ştur.
Düşman kuvvetlerinin denizden yapt ığı çı karma harekatı
hava ke şif uçuş ları ile yakı ndan izlenmiş , savunma birliklerimizin rapor edilen duruma göre düzenlenmesi sa ğlanm ıştı r. Çıkarma harekatı n ı n yap ı ld ığı kıyı lardaki çok şiddetli çarpışmaları havadan izleyen havac ı lar, Türk birliklerinin kahramanca direniş leri sonucunda ç ı karman ı n yap ı ld ığı sahillerde denizin kan
rengine buland ığı n ı havadan görmü ş ve hava ke ş if raporları nda bundan bahsetmi şlerdir.
Kara sava şları n ın devam ettiğ i süreçte de hava ke şiflerine devam eden havac ı ları m ı z, düşman ı n konumu, birliklerinin
gücü ve cephelerdeki dağı l ı m ı konusunda detayl ı bilgiler toplam ış ve raporlamıştı r. Havadan yap ı lan keşifler sı rası nda çekilen foto ğraflar, yaz ı l ı raporlarda belirtilen durumlar ı n bir kan ıtı
olman ı n yan ı sı ra, düşman birlikleri hakkı nda daha detayl ı, açı k
ve anla şı labilir bilgi elde edilmesini de sa ğlam ıştı r. Gerek ç ı karma kıyı ları nda gerekse daha içerilerde çat ışmaları n devam ettiği siperler üzerinde icra edilen hava ke şif uçuşları nda çekilen
fotoğraflar, dü şman kuvvetlerine karşı sürdürülen harekatları n ba şarı sı na önemli katkı da bulunmu ştur.
Çanakkale Cephesi'ndeki havaalanlar ı ndan uçakları ile göreve çı kan havacı ları m ı z Ege Denizi'ndeki adalar üzerinde de
keşif uçuş ları yapm ıştı r. Adalara yap ı lan keşif uçuşları bazen
Ege Denizi'nin en güney ucuna kadar uzanm ış, bu uzun menzilli görev uçu ş ları nda Çanakkale Cephesi'nde görevli havac ı ları m ı z ikmal için Izmir'deki tayyare bölüklerinin havaalanlar ı ndan fayda lanm ıştı r.
Hava keş if görevlerinde sadece ç ı karma bölgeleri veya siperler üzerinde değil, Çanakkale'nin çeş itli yerlerinde havadan
çekilen foto ğraflar bizlere o günlerdeki Çanakkale hakk ı nda
da çok değ erli bilgiler vermektedir.

7

Çanakkale Sava şı'nı n Bilinmeyen Cephesi: Hava Sava ş ları

>4. ...-,?.

7

r

4à
• .. 'h-.
1

Ak

/

Çanakkale Cephesi'nde ikmal i ş lerinde kullan ı lan iskelenin
havadan al ı nm ış fotoğrafı .
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-Düş ma n ı n 25 Nisan 1915'te Gelibolu yar ı madası nda birden
çok noktadan yaptığı ç ı karma harekatı ndan sonra yerleştiği
bölgenin hava ke ş if foto ğrafı ile tespit edilmesi.
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Ertuğrul Koyu'nda dü şman ı n çı karma yaptığı sahil üzerinde
hava keşif uçu şu yapan havac ı larım ızı n çektiği fotoğraf.
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Teke KJyu'nda düşman ı n ç ı karma yaptığı sahil üzerinde hava
keşif uçuş u yapan havacı ları m ı zın çektiği fotoğraf.
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Çanakkale Cephesi'nde birbirine ç
olan ve çok kanh mücadelelerin v
da havac ı ları m ı z tarafı ndan gerçel
uçuşları nda fotoğraflarla tespit ec
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Havacı Irım ı z tarafı ndan Çanakkale Cephesi'ndeki siper
hatları n ı tespit eden diğ er bir hava ke şif foto ğrafı .
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Çanakkale Cephesi'nde görevli havac ı ları m ı z düşman
hava gücü karşı sı nda elde ettikleri hava üstünlü ğü
sayesinde Çanakkale Bo ğazı civarı nda düşman unsurları n
üslendiği adalar üzerinde rahatl ı kla keşif uçuşları
gerçekleştirebiliyorlardı . Çanakkale Cephesi'ndeki
havacı ları m ız ı n Gökçeada'daki İ ngiliz balon hangar ı n ı tespit
eden hava keş if fotoğrafı.
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Çanakkale'nin en güzel mekanlar ı ndan Kilitbahir Kalesi ve
civarın ı n Çanakkale Sava şı sı rası nda havadan görünü ş ü.
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Çanakkale Cephesi'nde Hava Harekatı
1. Dünya Sava şı yı lları nda Çanakkale Cephe'sinde ya şanan savaşlar üzerine yay ı nlanm ış yüzlerce kitap ve makalede deniz ve
kara savaş la'rı geniş olarak incelenmi ş ve işlenmiştir. Ancak, deniz
ve kara sava şları kadar önemli olan, hatta deniz ve kara harekatları nı önemli derecede etkileyen hava harekatlar ı, Çanakkale semaları ndaki hav' a sava şları ihmal edilmi ş ve yeterince incelenmemi ştir.
18 Mart 1915 günü sabah çok erken saatlerde Osmanl ı
Ordusu'na bağl ı havacı ları n Ege Denizi ve adalar üzerinde yapt ı kları hava keşif harekatı, düşman donanmas ı daha Çanakkale Bo ğaz ı açı kları na gelmeden önce dü şman ı n deniz harekatı na ba şlad ığın ı tespit etmiş ve verdi ği raporla Çanakkale Boğazı 'n ı savunan topçu bataryaları n ı n alarm durumuna geçmesini sa ğlam ıştır. Bu sayede, dü şman deniz harekat ı n ı n sürpriz unsurunu yitirmesine ve bozguna uğraması na çok önemli katk ıda bulunmu ştur.
Düşmar ıın daha sonraki ç ı karma ve kara harekatları nı da yakı ndan izleyen, dü şman kara, deniz ve hava gücüne her f ı rsatta taarruz eden havac ı ları mı z elde ettikleri başarı lar ile Çanakkale Cephesi'ndeki tüm harekatlar üzerinde etkili olmaya devam etmişlerdir. Aral ı k 1915 ve Ocak 1916 1da düş man ı n geri çekilme harekatın ı n bir panik havas ı içinde gerçekle şmesinde Osmanl ı Ordusu havacı ları n ı n Çanakkale semalar ı nda elde ettikleri zaferlerin çok
önemli etkisi vard ır.
Birinci Dünya Sava şı 'n ı n son yı l ı nda, Ocak 1918'de Yavuz ve
Midilli gemilerimizin Bozcaada'ya karşı deniz harekatı sonrası nda düş ani çok büyük bir hava gücü ile may ı n yaraları nedeniyle
Nara Burnu aç ı kları nda kuma oturan Yavuz gemimize kar şı düzenlediği yoğun hava sald ı rı ları n ı n geri püskürtülmesinde de havacı ları m ız olağanüstü ba şarı l ı olmuş lard ı r.
Balkanlar üzerinden Almanya'dan gelen askeri yard ı m ı n ikmal
yolu olan Trakya bölgesinin korunmas ı nda, Ege Denizi'ndeki adalardan kalkarak Osmanl ı İ mparatorluğu'nun başkenti İ stanbul'u
bombalamaya çal ışan dü şman hava gücünün durdurulmas ı nda,
İ zmir'in güneyine kadar geniş bir sahada hava harekatlar ında üstün bir görev anlay ışı ile hizmet veren Çanakkale Cephesi'nde görevli kahraman havac ı ları m ı zı n ba şarı ları n ı her zaman şükranla anmal ıyız.
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1. Dünya Sava şı 'nda Çanakkale Boğaz ı üzerinde dü ş man
uçakları ile Osmanl ı Ordusu uçakları arası nda gerçekle şen bir
hava sava şı .

v.
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Çanakkale Cephesi'nde Hava Zaferleri
İ ngiltere ve Fransa kendi havac ı l ı k tarihçelerinde Çanakkale Cephesi'ndeki hava sava şları nda çok ba şarı l ı olduklarından
övünmeye çal ış salar da gerçekler hiç öyle de ğildir.
Çanakkale Cephesi'ndeki hava sava şları nda elde edilen
ilk zaferler Ormanli Ordusu'nda görev yapan havac ı lara aittir. Dü şman kuvvetlerinin Gelibolu yar ı madası nda geri çekilme
harekatı sı rası nda meydana gelen hava sava şları nda dü şmana verdirilen kayı plar nedeniyle de dü şman kuvvetleri yarı madayı panik içinde terk etmi şlerdir. Bo şaltma harekatı ndan sonra düş man hava gücünün Çanakkale Cephesi'ndeki faaliyetleri daha çok artm ıştır. Ege adaları ndaki üslerinden kalkan dü şman uçakları doğrudan Çanakkale'ye veya civar ındaki hedeflere karşı taarruz harekatları na 1918 yılı n ı n sonuna kadar devam
etmişlerdir.
Dü ş man hava gücünün askeri veya sivil olarak ay ırt etmeden cephedeki hedefler üzerinde devam eden hava sald ırı larına Çanakkale Cephesi'ndeki tayyare bölüklerinde görevli havacı larım ız karşı l ı k vermiştir. Sayı ca daha zayıf durumda olmaları na rağ men büyük bir cesaretle göreve ç ı kan havac ı larım ı z
hava sav şları nda kahramanca mücadele etmi ş ve birçok dü şman uçağı nı düş ürmüştür
1. Dünya Sava şı süresince havacı larım ız Çanakkale Cephesi'nde enkazları ve görgü tan ı kları ile teyit edilmi ş 22 hava zaferi kaza'nm ış lardı r. Bu hava sava şları nda 17 düş man havac ısı hayatı rn kaybetmi ş, altısı yaral ı olmak üzere toplam 23 düşman havacısı da esir al ınmıştır. Düşman ı n propaganda amac ıyla yaydığı yaylan söylemlerin aksine, dü şman hava gücü Çanakkale Cephesi'nde Osmanl ı Ordusu'na ait tek bir uçak dahi düşüremerni ş tir. Çanakkale Cephesi'ndeki hava sava şları neticesinde hasar gören uçakları m ı zdan sadece 4 tanesi onarı lamaz
derecede hasar gördü ğ ü için hizmet d ışı kalmıştır. Çanakkale
Cephesi'ııdeki hava savaş ları neticesince yaralanan havac ı larım ız olmu ştur ama can kayb ı m ı z sadece bir ki şidir.
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Osmanl ı Ordusu'nda görev yapan Üste ğmen Emil Meinecke
tarafından 12 Ş ubat 1917 tarihinde Çanakkale Cephesi'nde
düşürülen Farman F27 uça ğı nın enkaz ı.
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Üsteğmen Emil Meinecke taraf ı ndan 17 Ş ubat 1917 tarihinde
Çanakkale Cephesi'nde hava savaşı nda vurulduğu için
mecburi iniş yaparak hasar gören Bristol Scout D uça ğı n ı n
ba şı nda Türk ve Alman askeri personel.
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Çanakkale Cephesi'nde düş ürülen dü şman uçağı ndan
ganimet olarak ele geçirilen makineli tüfek ve diğer aksam.
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Çanakkale Cephesi'nde 6. Tayyare Bölü ğü'nde uçan Alman
pilot Emil Meinecke 17 Şubat 1917 tarihinde hava sava şı nda
vurarak dü şürdüğ ü Bristol Scout D uçağı n ı n enkaz ın ı n
önünde (sağda). Düş ürülen uçağı n pilotu Gordon Bysshe
(solda) harp esiri oldu.
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Üsteğmen Emil Meinecke 17 Ş ubat 1917'de hava sava şı
neticesinde elde etti ği üçüncü zaferinde dü şürdüğü İ ngiliz
uçağı n ı n enkaz ı üzerinde poz verirken.
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Çanakkale Sava şı'nı n Bilinmeyen Ceplı si: Hava Savaşları

Üsteğ men Emil Meinecke taraf ı ndan 23 Ocak 1918 tarihinde
Çanakkale semalar ı ndaki hava sava şı nda vurulan ve yanarak
yere dü şen Sopwith 1 1/2 Strutter uça ğı ndan arta kalanlar.
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23 Ocak 1918 tarihinde Üste ğmen Emil Meinecke taraf ı ndan
düşürülen ingiliz uçağı nda hayatı n ı kaybeden Yunan ası ll ı
pilot Spyros Hambas' ı n üzerinden çı kan fotoğraf.
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Çanakkale'yi Havadan da Geçemediler!
Asya ve Avrupa kıtası aras ındaki geçiş yolu üzerinde bulunan
İ stanbul Boğazı ve Çanakkale Bo ğazı, bu su yolların ı n her
iki yaksı nda ilk uygarl ı klar yerle şmeye ba şlad ığı günden
beri çok büyük stratejik öneme sahip olmu şlard ı r. 1. Dünya
Sava şı 'nda Osmanl ı imparatorlu ğu'nun yönetim merkezi olan
İ stanbıı l'a karşı Akdeniz üzerinden yap ı lacak bir harekatta
Çanakkale Bo ğazı kilit vazifesi gördü ğü için savaşı n en önemli
cephelerinden birini olu şturuyordu.
ÇanakIale Cephesi'nde bo ğazı n denizden geçilmesine
karşı , Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanl ığı
kuruluuna bağl ı olan, bo ğazı n her iki yakas ındaki tabyalara
yerleştirilmiş toplar ve deniz may ı n hatları savunman ı n
temelini olu ş turuyordu. Seyyar top bataryalar ı, kıyıdan
atı labilen torpiller ve ışı ldak mevzileri bunlar ı destekliyordu.
Denizatl ı lara karşı ağ maniası kurulmu ştu.
Karaya yap ı lacak çı karma harekatı na karşı savunmay ı ise 5nci
Ordu kurulu ş unda bulunan 3ncü ve 15flCi Kolordu ile bunlara
bağl ı olan tümen, tugay, alay ve daha alt seviyedeki birlikler
oluşturuyordu.
coğrafyan ı n havadan gözetlenmesi ve savunmas ı
Bu stral
için, ba şlangıçta silahs ı z gözetleme/ke şif uçakları ndan
oluş an küçük bir tayyare bölüğ ü hizmet vermeye başlamıştır.
Daha sonra gelen silahl ı uçaklarla ke şif, devriye, av ve
bombard ı man görevlerini ba şarı ile gerçekleştiren iki ayrı
kara uçak bölüğ ü ve bir deniz uçak bölüğ ü Çanakkale
Cephesi'ndeki hava sava şları üzerinde söz sahibi olmu ştur.
Bu tayyare bölüklerinde beraber görev yapan Türk ve Alman
havacı lar, say ı ca kendilerinden daha üstün durumdaki
dü şman hava gücü kar şısında elde ettikleri ba şarı ile
Çanakkale'yi havadan da geçilmez k ı lmışlardır.
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Donanma Mecmuas ı'nın 24 Haziran 1915 tarihli nüshas ı nda
yayımlanan foto ğrafı n altı nda yer alan "Çanakkalede
kırdığı mı z dü şman kanatları ndan: bir Frans ı z tayyaresi"
ifadesi Çanakkale Cephesi'nin havdan da geçilemedi ğini
duyuruyordu.

1

Çanakkale Savaşı'nı n Bilinmeyen Cephesi: Hava Sava şları

4L4

•

iLJ

»

t

.3y• 6y j.'I
L!- J 5,.;b

fv

L;-b

Ç)

,nT i

.,

L3

1

(A:)
->Y'

;A;iJ }'r"•

Dünya Sava şı yı lları nda bas ı larak havac ı ları m ızın kullan ımı na
sunulan, uçaklardaki makineli tüfeklerle ni şan alma ve atış
tekniklerini açı klayan "Dairevi Arpac ı k" isimli talimatnameden
bir sayfa.
ı.
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6 Ocak 1916 tarihinde Osmanl ı Ordusunda görevli Alman pilot
Yüzba şı Buddecke'hin Çanakkale üzerinde hava sava şı nda
düş ürdüğü Frans ız uçağı n ı n enkazı ve yerde Fransı z pilot
Lecomte'nin cesedi. (Foto ğraf: Prof. Dr. Dieter H. Gröschel
arş ivi.)

Çanakkale Savas ı'nı n Bilinmeyen Cephesi: Hava Sava şları

Çanakkale Semalar ında Doğ an Dostluk
191yı l ı ndan itibaren Çanakkale Cephesi'nde Osmanl ı Ordusu errrinde görev yapmak üzere gelen Alman havac ı ları n sayı sı gün geçtikçe arttı . Çanakkale Cephesi'ndeki tayyare bölüklerinde \lman havac ı ları n yanı sı ra Avusturya ve Polonya as ı ll ı
havacı lar da Osmanl ı Ordusu emrinde görev yapt ı lar.
Çanakkale Cephesi'ndeki tayyare bölüklerinde pilot, ras ı d,
makinist, meteoroloji uzman ı ve fotoğrafçı olmak üzere birçok
değiş ik hizmetlerde görev alan Alman ve di ğer yabancı havacılar Türk havacı larla birlikte uyum içinde çal ıştılar.
1. Dünya Sava şı yı lları nda Çanakkale semalarında dü şmana karşı birlikte verilen mücadele s ı rası nda pekiş en silah arkada şlığı ve dostluk savaş tan sonraki yı llarda da devam etti ve
bir ömür boyu sürdü.
Eylül 1915'te Çanakkale cephesine gelerek sava şı n Ekim
1918'debitmesine kadar Çanakkale semalar ı nda Osmanl ı Ordusu emrinde görev yapan Üste ğ men Emil Meinecke'nin kendisinin daktiloda yazd ığı sava ş an ı ları ndaki şu cümlesi Çanakkale ser ıalarında do ğan dostluğ un en güzel göstergesidir:
"Türkiye'yi, oradaki havacı ögrencilerimi ve silah arkada şlarımı düşündüğümde, birlikteliğimiz savaş şartları altında olması na rağmen, orada geçirdiğ im zaman ı n hep ömrümün en güzel
zamanı olduğunu düşünmüşümdür".
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Çanakkale Cephesi'nde Osmanl ı Ordusuna ait Albatros D
ili sava ş uçağı nda göreve ç ı kmaya haz ırlanan pilot tayyare
bölüğü komutan ı ndan son emirleri al ı rken, makinistler uçağı n
son kontrollerini tamaml ıyorlar. Bölük imam ı, pilotun görevini
ba şarı ile tamamlamas ı için onu hay ı r duaları ile uğurluyor.
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1. Dünya Sava şı 'nda Osmanl ı imparatorlu ğu ile Almanya
imparatorluğu aras ı nda kurulan askeri ittifak dönemin tebrik
kartları na havacı l ı k temasıyla beraber yans ıyordu.

Çanakkale Sava şı'nın Bilinmeyen Cephesi: Hava Savaşları
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Çanakkale Cephesi'nde ayn ı s ı kı ntı ları beraberce ya şayanlar
birbirlerine moral desteği vermek için karşı l ı kl ı ziyaretlerde
bulunuyorlard ı . Bigal ı 'daki askeri hastane personeli de böyle
bir amaçla Çanakkale Cephesi'ndeki Tayyare Bölü ğü'nü
ziyaret ediyordu.
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Çanakkale Cephesi'nde görev yapan Türk ve Alman havac ı lar
yoğun hava sava ş ları n ı n ya şanmad ığı nadir anlarda tekne ile
boğazda geziye ç ı kıyorlard ı .
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Çanakkale Cephesi'nde Nara Burnu'ndaki Alman Deniz
Tayyare Bölü ğü personelinin olu şturduğu bando tak ı m ı baz ı
tatil ve bayram günlerinde Çanakkale'deki meydanlarda
halka konserler veriyordu. Sava ş yı lları nda çocuklu ğunu
Çanakkale'de geçirmiş olanlardan bu bandonun çald ığı
Almanca şarkı lan hatı rlayı p m ı rı ldayanlara rastlan ıyordu.
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1. Dünya Sava şı'nın ilerleyen y ı lları nda Osmanl ı
İ mpartorlu ğu'nun toprakları üzerindeki semalarda birlikte
görev yapan Türk ve Alman havac ı lar arası nda geli şen
dostluk yeni y ı l kutlamas ı için kullan ı lan tebrik kartlar ı nda da
görülüyordu.
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Çanakkale Cephesi'ndekiler de dahil olmak üzere Osmanl ı
Ordusu emrinde görev yapan Alman havac ı lar 1917 y ı l ı n ı n
sonunda yı lba şı yemeği için bir aradalar.
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1. Dünya Savaşı yı llarında Alman ve muttetı K orcı u ı arı naa ı
havacı lar aras ı ndaki dostluğu temsil eden propaganda
kartpostal ı .

Çanakkale Savaşı'nın Bilinmeyen Cephesi: Hava Sava ş ları

Zq1. Dünya Savaşı 'nda Çanakkale semaları nda birlikte görev
yapan Türk ve Alman havac ı ları n Kası m 1966'da Emil
Meinecke'nin Istanbul'a yapt ığı ziyaret sı rası nda E. Plt. Yzb.
Mehmet Şakir Generalfevzio ğlu'nun evinde bir araya gelişleri.

Çanakkale Savaşı'nın Bilinmeyen Cephesi: Hava Sava şları

Çanakkale Cephesi'nden Objektife Tak ı lanlar

1. Dünya Sava şı 'nda Çanakkale Cephesi'ndeki tayyare bölüklerinde Osmanl ı Ordusu emrinde görev yapan Üsteğmen
Emil Meinecke'nin albümlerinde toplanan, Çanakkale hava sava şlarıyla ilgili 500 adetten fazla foto ğrafı Çanakkale Tayyare
Bölükleri'nin resmi foto ğrafçısı Onba şı Herman Scheuffler'e
borçluyuz.
Çektiği fotoğraflarla Çanakkale Cephesi'ndeki havacı l ı k faaliyetlerinin kay ıt altı na al ı nmas ı ve bugünlerde bizlere belge
olarak ula şması nda çok ba şarı l ı olan Herman Scheuffler sadece askeri bir foto ğrafçı olarak değil, fotoğraf makinesinin objektifinden Çanakkale Cephesi'ndeki di ğer faaliyetlerden, mekanlardan ve özellikle sosyal hayattan kareleri de yakalayarak
bizlere çok kıymetli bir belge miras ı b ı rakm ıştı r.

Çanakkale Sava şı'nı n Bilinmeyen Cephesi: Hava Sava ş ları
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1. Dünya Sava şı 'nda Çanakkale Cephesi'ndeki tayyare
bölüklerinin resmi foto ğrafçıs ı olarak görev yapan Onba şı
Herman Scheuffler (solda) elinde havadan foto ğraf çekmek
için kulland ığı fotoğraf makinesi ve yan ı nda Çanakkale
semaları n ı n en ünlü pilotlanndan Üste ğmen Emil Meinecke
(sağda).
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Çanakkale Cephesi tayyare bölüklerinin resmi foto ğrafçı s
Onba ş Herman Scheuffler'in kameras ı ndan Çanakkale'de
mahalle içinde tarihi bir cami.
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Evin erkeği cephede vatan ı için sava şı rken Çanakkale'de
bir yerleşim biriminde çeşmeden evine su götüren kad ı n ve
çocukları .
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Çanakkale Cephesi'nin savunmas ı nda büyük ba şarı ile
görev yapan Osmanl ı Ordusu subayları bir dinlenme an ı nda
Çanakkale Boğazı kıyısı nda kahvelerini yudumlarken.
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Çanakkale Cephesi'nde görev yapan havac ı lar, çat ışmaları n
duraksad ığı zamanlarda civardaki tarihi yerleri de geziyorlard ı .
Stratejik önemi nedeniyle çok eski tarihlerden beri sava şlara
sahne olmuş Çanakkale'deki Truva harabeleri en s ı k ziyaret
ettikleri mekanlardand ı .

Çanakkale Savas ı'nı n Bilinmeyen Ceptesi: Hava Sava ş ları

Çanakkale Cephesi'nde çat ışmaları n durdu ğu nadir bir
zamanda, güne ş li bir günde ürünlerini kasabadaki pazara
götüren köylü kad ı nları .
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Ailenin yeti ş kin erkekleri
sava ş alanları nda
vatan için çarp ışı rken 1
Çanakkale'de yuvas ı n ı
koruyan ve koİlayan bir
anne.
Osmanl ı
Imparatorlu ğu'nun yı k l ışı
ve ba ğı msı z Türkiye
Cumhuriyeti'nin kurul ı ş u
sürecinde, 1911 yı l ı nda
Trablusgarp Sava şı
ile ba şlayan, Balkan
Savaşları, 1. Dünya Sa y şı
ve Kurutulu ş Sava şı ile
neredeyse kesintisiz
olarak il yı l devam ede ı,
sava şlar boyunca, bu
ülkenin her karış topra ı,
cephedeki oğulları n ı n ve
babaları n ı n eve gelmesini
bekleyen insanları n göz
ya şlarıyla ı slanm ıştı r.
Herman ScheufFler'in
Çanakkale'de çekti ği bu
fotoğraf, 10 ya şları ndaki
erkek çocu ğun un bir aker
gibi duru ş u, evinin erkeği
vatan savunması nda
kanat geren Türk kadin
ve cephedekı babası n ı
özlemle bekleyen küçü
kı z, bu ifademi en güze
süsleyen görsel belgedr.
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Çanakkale Türküsü'nde Kahraman Havac ılarımız
Çanakkale Cephesi'ndeki havac ı ları m ızı n kahramanl ı kları
o günlerdeki bas ı nda da yer almakta, " İ kdam" gazetesi
gibi önde gelen yay ı n organları yla halka duyurulmaktayd ı .
Günümüzde "Çanakkale Türküsü" olarak bilinen "Çanakkale
Marşı "n ı n bestekarı Kemani Kevser Han ım da havac ı larım ı zı n
ba şarı ları ndan haberdar olmu ş olmal ıd ı r ki, eserinin iki
dizesinde tayyarecilere yer vermi ştir. (Belge: Kevser
Han ı m; Onur Akdoğ u, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi
Konservatuarı , Izmir 1991)

Çanakkale Sava şı'nın Bilinmeyen Cephesi: Hava Sava şları

•p -

Ul

o. uıı.

IVIIE

,i

•
•j.' ria

jb

J
,l

JL

•
.i,

'?

x% >İ T
A_)J j

Jkk

..>k> a,

)T

.b)
r r

341J
4.i

•.b
j)j)5

4.1; jL

L$-- 3•

.6 ey..

>1

rII j

.I)

-

),t.T >ii
•.'
5L> JJ.>r.)U.

:

<.1; jb-

'?

Çanakkale Marşı /Bestekün : Kemnl KEVSER HANIM
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Çanakkale Sava şı'nın Bilinmeyen Cephesi: Hava Sava şları

Çanakkale Cephesi'nde çarp ışmaya gönderdiği "erler"i için
türkü yakan kı zlar.
Çanakkale içinde sarı yılan
Osmanlı 'nı n tayyaresi durdurur divan
Of gen çliğim, eyvah
Tayyare ile uçarız, dagiarı aşarız
Bize tayyareci derler, dü şmanları yıkarız
Of gen çliğim, eyvah

(Çanakkale Türküsü'nden)
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Mülaz ı m-ı evvel Emil MEINECKE:
Osmanl ı Kuva-yi Havaiye Hava As ı
(20 Temmuz 1892 - 2 Mayı s 1975)

Almanya'n ı n Manheim kentinde do ğan Emil Meinecke, orta ö ğrenimini tamamlad ı ktan sonra uçak yap ı mcısı Karl
Jatho'run yan ı nda makinist olarak çal ışmaya ba şlad ı 1. Dünya
Savaşı ba ş lad ığı nda silah altı na al ı nd ı ve pilot olarak yetiştirildi. Aristokrat bir aileden gelmediği için orduya astsubay olarak al ı nm ıştı . Çok yetenekli bir pilot oldu ğu anlaşı ld ığı için, eğitimini tamamlay ı nca hemen Aldershof'daki askeri uçu ş okuluna öğrtmen pilot olarak atand ı .
Bu s ırada, Osmanl ı Ordusu hava gücünün komutas ı ndan
sorumlu olan Alman Yüzba şı Erich Serno Türk pilotlar ı n yetiştirilmesi için ö ğretmen pilot talebinde bulunmu ştu. Emil Meinecke bu amaçla Ayastefanos'taki (bugünkü Ye şilköy) Tayyare Mektebi'nde göreve ba şlad ı . Osmanl ı Ordusu'nda görev
alan diğer Alman askeri personel gibi rütbesi bir derece yükseltildi 'e Mülaz ı m-ı Evvel (Üsteğmen) rütbesiyle Türk pilotları n ı n eğitimi için görev yapt ı . 1915 yı l ı n ın Eylül ay ı nda Çanakkale
Cephesi'ndeki 1. Tayyare Bölüğü'ne atand ı . Nisan 1916'da kı sa
bir sûre için yeniden Tayyare Mektebi'nde pilot e ğitimi vermeye devam etti. Çanakkale'deki 6. (Avc ı ) Tayyare Bölüğü komutan ı Theo Croneiss'in izin almas ı nedeniyle geçici olarak bu
avcı bölüğüne atand ı . Bu görevlendirme ile Emil Meinecke sava şı n sonuna kadar bu bölükte görev yaptı .
ilk hava zaferini, 27 Ocak 1916'da Fokker E 111 uçağıyla uçarken bir İ ngiliz uçağı n ı dü şürerek elde etti. 1. Dünya Sava şı 'n ı n
sonuna kadar Çanakkale semaları nda altı tanesi görgü tan ı kları ve dü ş ürülen uçakları n enkazları ile teyit edilmi ş olmak üzere toplam yedi hava zaferi kazand ı . Savaşta beş veya daha
fazla uçak düş üren pilotlara "hava as ı " denildiği için Osmanl ı Ordus'u'nda bu unvan ı alan ilk pilotlardan biri oldu. Çanakkale Cephesi'ndeki üstün yararl ı l ı kları ndan dolayı Osmanl ı İ mparatorluğu tarafı ndan "Harb Madalyas ı " ile Alman İ mparatorluğu tarafı ndan "İkinci Dereceden Demir Haç Madalyas ı "
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ile taltif edildi. 1. Dünya Sava şı 'nı n sonunda terhis edildikten
sonra Hollanda'da Fokker firması nda test pilotu olarak çal ıştı . Bu dönemde, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin de ğerli pilotları ndan Enver Akoğlu ile birlikte bir test uçu şu da yaptı . Il. Dünya Sava şı yı ları nda Fokker firmas ı n ı n ürettiği uçakları n fabrika test uçuş ları n ı n yapı lması nda görev ald ı . Çok yetenekli bir
havac ı olduğu için Il. Dünya Sava şı 'ndan sonra ABD hava kuvvetleri onun hizmetlerinden faydaland ı . 1948 yı l ı nda Sovyetler Birliği'nin Berlin şehrine uygulad ığı ablukan ı n kı rı lması için
gerçekleştirilen "hava köprüsü" harekatı nda görev yapt ı . 1950
yı lında Kanada'ya göç ederek buraya yerleşti. Soyad ı n ı n doğru olarak telaffuz edilmesini kolayla ştı rmak için yaz ı l ışı n ı "Meneke" olarak değiştirdi. Emekli olduktan sonra, 196o'l ı yı llarda
her sene en az bir kez Almanya'ya gelerek 1. Dünya Sava şı'nda
Çanakkale Cephesi'nde beraber görev yapt ığı silah arkada şları ile temasa geçti. Almanya'daki arkada şları ndan 1. Dünya Sava şı yı lları na ait an ı ları n ı ve foto ğrafları toplad ı . 1966 yı l ı nda
Istanbul'a gelerek Çanakkale Cephesi'nde birlikte görev yapt ığı Türk havacı larla bulu ştu. 1968 y ı l ı nda Almanya'y ı ziyaretinde
Çanakkale Cephesi'ndeki tayyare bölüklerinin resmi foto ğrafçı sı olan Onba şı Herman Scheuffler ile bulu ştu. Bu bulu şmada
ScheufFler'in Çanakkale Cephesi'nde çekti ği tüm fotoğrafları n
bir kopyas ı n ı ald ı . Böylece, kendi foto ğraf albümlerinde dünyan ı n hiçbir arşivinde bulunmayan zenginlikte Çanakkale hava
sava ş ları na ait bir foto ğraf koleksiyonu olu ştu.

UN

Çanakkale Sava şı'nın Bilinmeyen Cephesi: Hava Sava ş ları

nY

-

Iı!ei,zecJT' •.J;wı Huııİ - . "ıı ReJı ec''
1. Dünya Sava şı 'n ı n hemen ba şında Alman Ordusu'na yaz ı lan
Emil Meinecke ilk havac ı l ı k eğitimi al ı rken.
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Çanakkale Cephesi semaları nda, görgü tan ıkları ve düşürdüğü
uçakları n enkazları ile teyit edilmi ş altı hava zaferi kazanarak
"hava ası " unvan ı n ı alan Emil Meinecke. (Foto ğraf: Dilara
Özügür (Pilot Yüzba şı Mehmet Şakir) arşivi.)
9]
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Osmanl ı Ordusu hava gücünün komutas ı ndan sorumlu olan
Binbaşı Erich Serno'nun Emil Meinecke'nin K. Dünya Sava şı
süresince üstün ba şarı ile görev yaptığı ndan bahseden
raporu.

Çanakkale Sava şı'nın Bilinmeyen Cephesi: Hava Sava şları

s

_

-

- --

illI :•

-

Çanakkale Cephesi semaları nda teyit edilmi ş altı hava zaferi
kazanarak "hava as ı " unvan ı n ı hakkeden Emil Meinecke,
birkaç ciddi kazadan da canl ı olarak kurtularak "dokuz canl ı "
lakab ın ı da hakkediyordu. Alelacele göreve haz ı rlanm ış bir
Fokker E 111 uçağı nda meydana gelen arı za nedeniyle denize
zorunlu iniş yaptığında Çanakkale Cephesi'ndeki ilk kazas ı n ı
ya şad ı .
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Ş ubat 1918'de, tam kalkış esnası nda meydana gelen bir motor
arızası ı edeniyIe Albatros D İ li uçağı ile düşen Emil Meinecke
bu kazay ı da hafif yaral ı olarak atlattı .
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Çanakkale hava sava şlann ı n ba şarı l ı pilotu Üsteğmen Emil
Meinecke, Osmanl ı Ordusu'nda beraber görev yapt ığı Türk
havacı silah arkada şları ile hangar önünde dinlenme an ı nda.
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Birinci Dünya
Sava şı 'n ı n sona
ermesi ile Ekim
1918'de Çanakkale
Cephesi'nden ayrı lan
Emil Meinecke,
çok sı kı ntı l ı şartlar
altı nda yapı lan
bir yolculukla
Almanya'daki evine
dönebildi ve 27
Aral ı k ı 9ı 9'da Alman
Ordusu'ndan terhis
edildi.
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"Her tarafta bir neslin kahramanları var,
kahramanlar için iklimler, düşmanlar, denizler ve karalar birdir."

Fatih Rıfkı Atay, Zeytindağı 'ndan.

ÇANAKKALE SAVAŞ LARININ KAHRAMANI
TÜRK ASKERLER İ N İ N ANISINA
Birinci Dünya Sava şı 'nda uzunluğu 12 bin kilometreyi
aşan Osmanl ı imparatorluğu sı n ı rları ndaki Türk cephelerinde verilen mücadeleyi i şleyen eserlerin arası nda Çanakkale
Sava şları 'n ı ele alanları n sayı sı n ı n çoğunlukta olduğu dikkat çeker. Çanakkale Bo ğaz ı 'n ı n imparatorluğun idari ve askeri merkezi olan İ stanbul'a giden yolun kap ı sı, hatta anahtarı olduğu
dü ş ünülürse bunun doğal olduğu anla şı l ı r, t. Dünya Sava şı 'nda
Çanakkale Cephesi'ndeki deniz ve kara sava şları n ı ele alan yüzlerce yerli ve yabancı esere kıyasla bu cephedeki hava sava ş ları üzerine çal ışmalar yok denecek kadar azd ı r. Bir ulusal savunma sanayi kuruluş umuzun desteği ile Çanakkale Hava Savaşları
isimli çal ışmam ı yayı mlad ığı mda, bu alandaki büyük bir eksikliği tamamlamak, eksik bilgilenmeden kaynaklanan yanl ış kan ıları da yıkmak amacı ndayd ı m.
Ulusal ve uluslararas ı arşivler, yerli ve yabanc ı kütüphaneler ve özel koleksiyon lardaki belgeler üzerinde yapt ığım çal ışmalarla meydana getirdi ğim eserimde bunu ba şard ığı ma inanıyorum. Sadece olaylar ı n belgelere dayanan ayrı ntılarıyla değil, sayısal verilerle ortaya koydu ğum gerçekler sayesinde, en
azı ndan artı k Çanakkale hava sava şları nda dü şmanı n daha etkin olduğu şeklinde ifadeler yaz ı lamayacaktı r.
Çanakkale Hava Savaşları kitab ımda büyük bir ço ğunluğu
daha önce hiç yay ı mlanmam ış fotoğraflar ve belgeler yer ald ı .
Kitabı n ana temas ı nedeniyle belge ve foto ğraflar Çanakkale
Cephesi'ndeki havacı l ı k faaliyetleri a ğı rl ı klıyd ı . Ayrıca, Çanakkale ve civarı nda ya şayanları n bu sava ştan nas ı l etkilendikleri konusunda sosyal bir kesit veren foto ğraflar da kitapta yer
LDIII
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ald ı . Çanakkale'de verilen mücadelenin gerçek kahramanlar ı n ı
gösteren birfoto ğrafı ise kitabı bitiren son fotoğraf olarak kulland ı m. Yı llard ı r çeşitli belgelerde ve yayı nlarda 1. Dünya Sava şı
sı rası nda cephelerde çekilen sı kı ntı ları anlatan eserlerde sözü
geçen gerçe ği görsel olarak tüm çı plakl ığıyla sergileyen bu fotoğraf kitabı n tanı nmas ı n ı n da ötesine geçerek Türkiye'nin
gündemine oturdu.
Sôà konusu resmin Türk halk ı tarafı ndan benimsenmi ş olması, en kı sa sürede tüm Türkiye'ye yayı lan bir resim haline
gelmiş loimasi beni hem onurland ı rıyor hem de mutlu ediyor.
1. Dünya Sava şı yı lları nda Çanakkale Cephesi'ndeki Tayyare Bölüğünde foto ğrafları çekilen bu iki Mehmetçik bizlere yurdun savunulmas ı için verilen ulusal mücadelenin ne kadar güç şartlar altı nda ve ne büyük yokluklar içinde gerçekle ştirildiğini gösteriyor. Ke ş ke, Türk askeri cephede bu zorlukları ya şamak zorunda kalmasayd ı . Keşke, onlarda sava şmak durumunda oldukları düşman askerleri gibi giyim, ku şam, silah,
cephane, sa ğl ı k, ve gıda bakım ı ndan yeterli şartlara sahip olsalard ı Ancak, batmakta olan bir imparatorlu ğun ordusu ve
askerlri için gerçekler gönlümüzden geçti ği gibi değildir. Söz
konusU fotoğrafta görülen tablo maalesef sadece Çanakkale
Cephei'ne özgü de değildir. 1. Dünya Sava şı süresince Osmanl ı Orduu'nun mücadele verdi ği tüm cephelerde ayn ı tablo karşı mı za çikmaktadir.
O4rıanl ı Ordusu'nda cephane ve yiyecek 1. sı n ıf ikmal malzemesi; kıyafet ve üniforma ise 2. sı n ıf ikmal malzemesi olarak değerlendirilmiştir. Cephedeki birliklerin k ıyafet veya üniforma konusunda çektikleri s ı kı ntı ları n belgeleri gerek ulusal
arşivlerimizdeki belgelerde, ordu yaz ışmaları nda ve harp ceridelerinde, gerek sava şı, o yı kı m ve kıyım sahnesini bizzat ateş
hattı nda yaşayanları n hatı ratları nda yer almaktad ı r.
Sayı larla ifade edebilece ğimiz küçük bir bilgi, zaten 2. sı n ıf
ikmal malzemesi kabul edilen üniforma konusunda sı kı ntı çekilmesini hiç garipsememiz gerektiğini de ortaya koyacakt ır.
Seferberlik öncesinde Osmanl ı Ordusu yakla şı k 200.000 askere sahiptir. Seferberli ğin ilan ı ile kıyafet gereksinimi karşı lan-
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Çanakkale Kahramanlan: "Türkiye'nin Gururu, Türk Askerleri". Onlar,
içinde bulundukları en zor şartlarda bile, ulusunu ve ülkesini bölmek isteyenlerin karşısına gururla dikilebilen ve "Varlığımız Türk varlığına armağan olsun." diyenlerdi.
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ması gereken asker say ısı 1 milyona ula şm ıştı r. Ordu, birden
beş misli daha büyük bir kuvvetin ia şesini, lojistik ikmalini yapmak zorunlulu ğu ile karşı karşıya kalm ıştı r. Sava şı n uzaması,
asker sayı sı n ı n sürekli artması, korumak ve sava şmak zorunda
kald ığı 12.000 kilometre uzunlu ğundaki s ı nırları n ı n imparatorluk merkezine çok uzak olmas ı, menzil merkezlerinin, yani lojistik ihtiyacı karşı layan depoları n cephelere olan uzakl ı kları ve
ikmalin yeterli boyutta yap ı lamamas ı nedenleriyle kıyafet temini ve da ğıtı mı tüm cephelerde yeterli olamam ıştı r. Ayn ı nedenle, cephelerde yan yana sava şan komutan ve askerlerin k ıyafetlerinde de büyük bir çeşitlilik görülmektedir.
Doğu - Kafkas Cephesi
Doğu Cephesi'nde, 29. Tümen Komutan ı Albay Arif (Baytı n), an ı ları nda Enver Pa şa n ı n denetledi ği bir bölü ğe şöyle seslendiğini kayıt altı na almaktad ı r: "Askerler, hepinizi ziyaret ettim. Aya ğınızda çarı k, sırtın ızda paltonuz olmadığını gördüm.
Yakın zamanda Kafkasya'ya gireceğiz, orada her türlü nimete
kavuşacaksınız." Enver Pa şa bile, askerin aya ğı na giyecek çarı k
dahi bulamad ığı n ı tespit etmi ştir.
Sava ş yı lları nda Doğu Cephesi'nde k ıyafet sı kı ntısı kesintisiz sürdü. Şehit olan erlere ait giysiler, e ğer varsa, arkada şları tarafı ndan paylaşı lmaktayd ı. Rus Ordusu'ndan ele geçirilen
kışl ı k palto ve çizmeler ise askerler için çok önemli bir kaynaktı . Zaten, bütün cephelerde dü şman ordusundan ele geçirilen
her türlü teçhizat ı n, sadece silah ve cephanenin de ğil, kıyafet
ve üniformaları n dahi ordumuz tarafı ndan kullan ı ld ığı harp ceridelerinde, yani cephedeki birliklerin günlük faaliyetlerinin i şlendiği resmi kay ıtlarda yer almaktad ı r.
Suriye - İ rak - Filistin Cephesi
Suriye-Filistin Cephesi'nde durum, Do ğu-Kafkas Cephesi'nden hiç farkl ı değildi. Ba şı n ı güneşten korumak için resmi kıyafet nizamnamesinde belirtildiği gibi "kefiye" bulamayan askerler kızgı n güneşten korunmak için fes, serpu ş veya Enve-
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riye gibi her türlü ba şl ığı takıyorlard ı . Yıpranm ış ceketler, yelek ve gömleklerle görev yap ıyorlard ı . Ayaklarda ise, yine her
türlü ayakkab ı, bot, dolak, çarı k ve sarı lm ış kal ı n keçeler bulunuyordu. Bu cephenin iklim özelli ğinden dolayı, savaştan önce
yayı mlanan kıyafet nizamnamesinde belirlenen kurallar Sina
Çölü için geçersiz kalm ıştı . Nizamname yaptı rımları na göre ceketin bir düğmesini açman ın karşı l ığı hapis cezas ıyd ı . Ama, Kanal Harekatı için verilen emirlerde çölde yürüyü şün zorlukları dü şünülerek kıyafet konusunda son derece s ı rad ışı davran ıl ıyordu. Yürüyü ş sı ras ı nda, üstten dört dü ğme açı lacak ve isteyenler çı plak ayakla yürüyebilecektir şeklinde izin veriliyordu.
Üniforma ve kıyafet birliği sağlamak diğer tüm cephelerde olduğu gibi bu cephede de mümkün olmam ıştı .
Savaş şartları altı nda, iç çama şırı ndan ceket, pantolon ve
ayakkab ıya kadar çekilen s ı kı ntı ları en çarp ı cı olarak yans ıtan
satı rlardan biri ise Falih R ıfkı Atay'ı n Zeytindağı isimli eserinde
yer almaktad ı r. Dü şmana karşı hücuma geçen askerlerini izleyen bir kumandan gördüklerini şöyle aktarıyordu:

"Uzaktan bizim taarruz küvvetlerine bak ıyordum. Bir nefer cesetlerin üzerinden geçerken bir şey nazar dikkatini celbetti. Dönüp ateş altında itidal ile ölünün kunduralar ın ı çıkardı ve
kendi ayağı na giydi. Bundan başka ne esvabına, ne ceplerine, ne
çantalarına dokundu, sonra sağlam ayakkabısı ile hücuma devam etti."
Çok zor şartlar altı nda ülkenin dört bir yan ı nda mücadele verenlerin an ı ları na, sava şta tuttukları günlüklerine ve hatıratları na duygusall ı k karış m ış ola bileceği düşünülebilir. Ancak,
yerli kaynaklarda yer alan bu gözlem lerin yabanc ı kaynaklarda
da, Türklerle beraber o kanl ı cephelerde mücadele veren subayları n hatı ratları nda da çok çarp ıcı şekilde yer ald ığı n ı görmekteyiz.
Cepheye takviye için gönderilen top arabas ı n ı çeken yük
hayvanları n ı n gücü yetmedi ğinde, koşumları omzuna takarak
top çeken, gerekti ğinde çı plak ayakla görev yapan Türk askerleri, içinde bulundukları zor şartlara ra ğmen görevlerini yap ıyorlard ı .
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1. Dünya Sava şı 'nda Kafkas ve İ rak cephelerinde Osmanl ı
Ordusu'nda görev yapan, 29 Ekim 1916'dan itibaren 14. Tümen
Komutanl ığı 'n ı Albay Ali Fuat (Cebesoy)'dan devralan Alman
subayı Yarbay Ludwig Schraudenbach sava ş yı lları na ait an ıları n ı kaleme alarak Muharebe ismini verdi ği kitab ında yayı mlam ıştı r. Kitabı nda, görev yaptığı cephelerdeki çarp ışmaları n
yan ı sı ra, çevre, sivil halk ve askerleriyle ilgili gözlemlerini hem.
yaz ı l ı olarak hem de fotoğraflarla aktarm ıştı r. Cepheye varan
takviye birliklerinin durumunu gösterdi ğini belirttiği fotoğraflar bilinen bir gerçeği bir kez daha vurgulamaktad ı r.
Cephelere sevk edilecek birlikler ilk yola ç ı ktı kları nda büyük ölçüde nizamnamelere uygun k ıyafetlerle, sa ğlam ayak-
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Çanakkale Cephesi' nde Galata'da üslenen Tayyare Böliiğ ü'nde görev yapan
yer destek ekibinden bir grup. Sava ş şartlarında, yıpranan askeri kıyafetiriin
yerine yenisini temin edemeyen Mehmetçiğin (en solda), ceketini ters-yüz
ederek üniforma olarak kullanmaya devam etme çabas ı görülmektedir.
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kab ı larla yolculuğa başlamaktad ı rlar. Binlerce kilometre uzaktaki cephelere bazen trenle, bazen öküzlerin çekti ği arabalarla, ama çoğu kez yürüyerek ulaşma ktad ı rlar. Bu zorlu ve uzun
yolculukta k ıyafeteri ve ayakkab ı ları büyük ölçüde y ı pranmaktad ı r. Yol boyunca imkan buldukları ölçüde eksiklerini ve eskilerini tamamlayan askerler cephelere vard ı kları nda artı k bir
kıyafet birliği ve intizam ı görmek mümkün değildir. Yine de,
Yarbay Schraudenbach' ı n kitab ı ndaki fotoğrafta, ayakları nda
ayakkab ı nam ı na sicimle bağlanm ış keçe parçaları, üzerlerinde
yama tutacak yeri kalmam ış, son derece yı pranm ış ve birbirinden farkl ı kıyafetiyle içtima nizam ı nda duran Türk askerinin görevini yapmaya haz ı r olduğuna tanı kl ı k ediyoruz.
Yemen - Asir - Hicaz Cephesi
Yemen, Asir, Hicaz gibi imparatorlu ğun merkezine ve ana
ikmal merkezlerine en uzak cephelerdeki birlikler, barış zaman ı nda bile sa ğlı klı bir biçimde ikmal yap ı lamayan bu yerlerde
yöre olanakları ndan yararlanarak k ıyafetlerini temin etmek zorunda kalm ışlar ve büyük s ı kı ntı ya şam ış lard ı r.
Asir Cephesi'nde görevli olan Tümen Komutan ı Muhittin
(Akyüz) Pa şa, cephedeki durumu, "Seneler geçtikçe her şey
tükeniyordu. Topçunun saracı, mızıka bölü günün terzilik çavuşu olmasaydı yalınayak kalmak işten bile değildi. Benim çizmelerimdeki yamalar beşi bulmuştu." sözleriyle aktarmaktad ı r.
Çanakkale Cephesi
Çanakkale Cephesi'ni ikmal konusunda di ğer cephelerden
ayıran önemli bir özelliği vard ı . Kıyafet konusunda ordunun ihtiyacı n ı sağlayan üretim merkezlerinin büyük bir k ısm ı Marmara Havzas ı 'nda yer alıyordu. jstanbul'da Şevki Bey imalathanesi ve Feshane, Hereke Kuma ş Fabrikası, İ zmit Çuha Fabrikas ı, Karamürsel şayak fabrikaları gibi imalathaneler bu bölgede
toplanm ışlard ı .
Ancak bu özelliğine ra ğmen Çanakkale Cephesi'ne bile
yeterli ikmal sa ğlanamıyordu. Yeni k ıyafetleriyle cepheye ge-
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Çanakkale Cephesi'nde Çıplak Ayak: Sava şm getirdiği güçlükler nedeniyle, siperlerde propaganda amacı yla çekilen fcto ğrafta yer almak üzere seçilen, kılık-kı yafeti en düzgün olan Mehmetçiklerin arasmda bile
çıplak ayaklı olanlar vardı.
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len komutanlar ve askerler birkaç haftay ı düşmandan sadece
metrelerle ayrı lan siperlerde sürekli çat ışma içinde geçirince
o kıyafetlerin ne temizliği ne de sa ğlaml ığı kal ıyordu. Osmanl ı Ordusu'nun savaştığı tüm cephelerdeki ihtiyacı karşı layacak
kadar yeterli üretim yap ı lamad ığı ndan Çanakkale Cephesi'ne
uzanan ikmal yollar ı n ı n kı sa olmas ı bir ayrıca l ı k sağlam ıyordu.
Cepheye yeni malzeme gelemedi ğinden kumandan olsun erat
olsun eski giysilerle sava şı sürdürmek zorunda kal ıyorlar, bazen de kendi imkanlarıyla edindikleri sivil kıyafetlerle görev yapıyorlard ı . Mevcudunun büyük bir k ısm ı n ı Çanakkale civarı ndaki kasaba ve köylerden gelenlerin olu şturduğu 27. Alay' ı n
Komutan ı Yarbay Şefik (Aker) Bey, an ı ları nda, alayı nda yüzde
bir oran ı nda kendi sivil k ıyafetleriyle hizmet veren vatansever
neferler oldu ğunu yazm ıştı r.
Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Ba şkanl ığı arşivindeki bir Çanakkale foto ğrafı bize bu cephede çekilen s ı kı ntı ları çok çarpıcı bir biçimde yansıtmaktad ı r. Fotoğraf, 1. Dünya Sava şı sı rası nda kı l ı k kıyafet olarak durumu en iyi olan birkaç Mehmetçik bir araya toplanarak cephe gerisindeki halka
olumlu bir propaganda yapmak amac ı ile çekilmi ştir. Daha önceleri Çanakkale Sava şları 'yla ilgili birçok yay ı nda kullan ı lan bu
fotoğraftaki önemli bir detay hep gözden kaçm ıştı r. Bir dinlenme an ı nda Çanakkale siperlerinde askerleri gösteren bu foto ğrafta, arka tarafta setin üzerindeki Mehmetçi ğin biraz boynu
bükük ve çekingen hali dikkati çekmektedir. Adeta asker, bir
eksikliğini örtmek amacıyla önündeki silah arkada şı n ı n arkası nda durmayı tercih etmi ştir. Ancak, fotoğraf makinası ndan
kaçamam ıştı r. Dikkatlice bak ı ld ığı nda, bu Mehmetçi ğin bir dinlenme an ı nda kameraya poz verirken bile giyecek ayakkab ı sı
olmad ığı, ayağı n ı n çı plak olduğu görülecektir.
Çanakkale Savaşları, içinde bulundu ğu yokluk ve imkansızl ı klara rağmen, destans ı bir mücadelenin mekan ı d ı r.
Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerin hatı rlayal ı m:
"Türk çocuğu ecdadın ı tan ıdıkça daha büyük işler yapmak
için kendinde kuvvet bulacakt ır."
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