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Uçağın ilk defa askeri maksatla kullanıldığı Trablusgarp Harbinde, Trablus'a
saldıran İtalyanların 1 Kasım 1912'de havadan uçakla bomba atmaları Osmanlı

askeri idarecilerinin dikkatlerini uçakların üstüne çekmiş ve onları
havacılıktan askeri bir güç olarak yararlanmanın yollarını aramaya sevk

etmiştir. Askeri idarecilerin bu konuda göstermiş oldukları hassasiyet, bir süre
sonra havacılığı o günkü ortamın da etkisiyle tamamen askeri amaca dayalı

bir hale getirecektir.

MODERN silahların orduda kullanıl-
ması konusunda derin bir öngörü-

ye sahip olan Harbiye Nazırı Mahmut Şevket
Paşa, Paris ve Berlin askeri ataşelerinden
özellikle havacılık alanındaki gelişmeleri ya-
kından izlemelerini istemiştir.

Dünya havacılık tarihi, 1911 yılında Tay-
yare Komisyonu adı altında idari olarak, 1912
yılında ise envantere alınan REP, Deperdus-
sin, Bleriot ve Bristol tipi uçak gücü ile fiili
olarak Türk havacılığı ile tanışmaya başlamış-
tır.

Mahmut Şevket Paşa, 12 Mart 1912 tarihli
Bakanlar Kurulu toplantısında ‘Askeri Hava-
cılık’ hakkında bir kanun projesini hükümete
kabul ettirmiş, ancak Osmanlı bütçesinde
uçak satın almak için yeterince kaynak bulu-
namamıştır. Bunun üzerine Donanmay-ı Os-
mani Muavenet-i Milliye Cemiyetine müraca-
at edilerek bağış yoluyla para talebinde bulu-
nulmuştur. Sultan Reşat bir tayyarelik bağışta
bulunmuş, Mahmut Şevket Paşa uçak alımı
için 30 altın bağışlamış, ayrıca altı aylık maaşı-
nın dörtte birini de bu işe tahsis etmiştir. Pa-

dişahın ve Harbiye Nazırının ilk bağışları yap-
maları halk arasında büyük bir sevinç yarat-
mış ve teşvik unsuru olmuştur. Kampanyaya
İstanbul'dan ve diğer bölgelerden başta her
rütbedeki asker ve sivil devlet memurları ol-

mak üzere esnaf, sanatkar ve diğer meslekler-
den vatandaşlar katılmıştır.

Türk halkının ordusuna olan sevgisinin
ve kadirşinaslığının bir yansıması Edremit
halkı tarafından yapılan bir bağış olarak 1914
yılında gerçekleşmiştir. 1914 İstanbul-İsken-
deriye Seferi münasebetiyle Harbiye Nezareti
uçuşa başlayan iki tayyareden başka üçüncü
bir tayyarenin de seyahate katılmasını karar-
laştırmış, ‘Ertuğrul’ isimli Bleriot tipindeki
uçağımız Kemal ve Salim Beylerin idaresinde
6 Mart 1914'te Çanakkale'ye varmışlardır. 

Ertuğrul tayyaresinin ilçelerine uğraması-
nı çok arzu eden Edremit halkının isteği üze-

İnebolu, 30 Ocak 1921
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rine 13 Mart'ta Edremit'e doğru hareket edil-
miş, ancak Küçükkuyu civarında yaşanan kı-
rım neticesinde uçak çok hasar görmüştür.
Seyahat teşebbüsü daha başlangıçta başarı-
sızlığa uğrayan Ertuğrul'un durumu Edremit
halkını çok üzmüştür. 

Bunun üzerine Edremitli Yağcızade İsmail
Hakkı Bey'in öncülüğünde para toplanarak,
“Edremit” adı verilen bir Bleriot uçağı alınmış-
tır. Salim ve Kemal Beylerin idaresinde Edre-
mit tayyaresiyle 19 Nisan 1914'te Beyrut'tan
başlanmış olan seyahat, İskenderiye'de başa-
rıyla tamamlanmıştır. Bu seyahat sırasında dört
uçaklık para bağışı sağlanmıştır.

Dönemin ölçütlerine göre kısa bir sürede
yabana atılmayacak boyutta gelişme gösteren
Türk Askeri Havacılığı, ne yazık ki Birinci
Dünya Savaşı’nın Türk ulusuna tattırdığı bü-
yük acılardan payını almış ve işgalci İtilaf
Devletleri tarafından uçaklarına el konulması

suretiyle büyük ölçüde yıkıma uğramıştır.
Ancak buna rağmen, bir avuç kahraman

havacının İstanbul'dan Konya'ya kaçırdığı
uçaklar ile hava gücünün mevcudiyetinin ko-
runması ve devamının sürdürülmesi sağlan-
mıştır. Böylece Kurtuluş Savaşı sırasında, ül-
kenin doğusu ve batısındaki cephelerde başa-
rılı hava görevleri icra edilerek, Türk milleti-
nin kurtuluş mücadelesine önemli katkılar
sağlanmıştır. Türk insanının yaşamak için ver-
diği bu büyük mücadeleye elindeki tüm im-
kanları kullanarak bağışlarıyla gönülden ve
karşılıksız katılımda bulunan Erzurumlu Nafiz
Bey'i unutmak mümkün değildir. Nafiz Bey,
Cumhuriyet döneminde Hava Kuvvetlerinin
güçlendirilmesi yönünde bağışlarıyla ordusu-
na büyük destek verecek Türk insanına milli
dayanışmanın seçkin bir örneği olmuştur.

Erzurumlu Nafiz KOTAN
Kurtuluş Savaşı sürecinde dört uçaklık

bağışta bulunan ve Hava Kuvvetlerine büyük
destek veren Erzurumlu Nafiz Bey'in hürmet-

le anılacak büyük bir yeri vardır.
Türk hava gücünün sıkıntılarını ve malze-

me yokluğunu bilen Nafiz Bey, 1887 yılı Er-
zurum doğumludur. Erzurum'un tanınmış ve
köklü ailelerinden olan Hacı Ahmet Bey'in
oğludur. Amcası Mustafa Kotan Ağa'dır. Nafiz
Bey, soyadı kanunu çıkınca KOTAN soyadını
almıştır. İlkokulu bitirir bitirmez babasının
yanında ticaret hayatına atılan Nafiz Bey, ba-
ba mesleğinin bütün inceliklerini kısa zaman-
da öğrenmiştir. Bu arada Şerifzade ailesinin
kızlarından Makbule Hanımefendiyle evlen-
miştir. Bu evlilikten beş erkek bir kız çocuğu
olmuştur.

Babasının ve hemen ardından amcasının
vefatı üzerine işlerini tasfiye ederek İstanbul'a
gitmiş, kardeşi Necip Bey'le birlikte ticaret
hayatına atılmış, özellikle halı ihracatıyla dış
ilişkilerini geliştirmiştir. Bu ilişkiler, O'na iler-
de uçak satın alabilme olanağını sağlamıştır.
Çünkü o günün koşullarında, yurt dışından
uçak tedariki mümkün değildi. Üstelik işgal
altında bulunan İstanbul'dan Anadolu'ya

uçakları, uçurarak getirmek son derece zor-
du. 

Uçak satıcıları İstanbul üzerinden Anado-
lu ve daha doğuya İran'a seyahat planladıkla-
rını belirtip İstanbul'a geliyorlar, doğuya doğ-
ru uçuşla satın alanın istediği yere inip zorun-
lu iniş bahanesiyle uçağı teslim ederek yurtla-
rına dönüyorlardı. Erzurumlu Nafiz Bey iki
uçağını tedarikte bu yolu kullanmıştı. Bu iki
uçağa ‘Erzurumlu Nafiz 1’ ve ‘Erzurumlu Na-
fiz 2’ isimleri verilmiştir.

Kurtuluş Savaşı başlar başlamaz Nafiz
Bey, hemen Ankara ile irtibata geçerek Kuva-
yi Milliye'nin ihtiyacı olan gereçleri İnebolu
üzerinden Anadolu'ya göndermiş ve bu çaba-
ları sırasında ordunun hava gücü yönünden
ne kadar büyük sıkıntıda olduğunu görmüş-
tür. Nitekim, yakın ticari ilişkiler içerisinde
bulunduğu İtalyan tüccarlarla gizlice yaptığı
girişimlerle Fiat tipi uçak satın alınmasını sağ-
lamıştır. Uçak alım girişiminin olumlu sonuç
vermesi üzerine, aşağıda metni verilen telg-
rafta da görüldüğü gibi durumu Ankara'ya
hemen bildirmiştir.

“İnebolu
30 Ocak 1921

Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa
Kemal Paşa Hazretlerine;

İstanbul'dan satın aldığım ve buraya
getirmeye muvaffak olduğum tayyare
uçarak bugün geldi. Orduya namıma te-
berru ediyorum. Kabulünü istirham ile
düşman üzerine ilk bombayı atacak za-
ta iki yüz lira nakti mükafat takdim
edeceğim. Milletimizin istikbalinin sela-
mete visalini ve muvaffakiyetini Cenab-ı
Hak'tan temenni eder, hürmetle elleri-
nizden öperim.

Erzurumlu Hacı Ahmedzade Nafiz”
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Uçakların İstanbul'dan uçurularak Ana-
dolu'ya getirilmesi planlandığı için, Bolu ya-
kınlarında bir alan yapılması gerekmiştir.
Meydanın yapılması ve uçakların Bolu'dan
Eskişehir'e getirilmesi için Pilot Üsteğmen Sıt-
kı Bey (TANMAN) ile makinist Ferit Bey gö-
revlendirilmiştir.

İlk uçak 30 Ocak 1921'de İnebolu üzerin-
den Bolu'ya getirilmiştir. İtalyan pilot tarafın-
dan İstanbul'dan uçurularak gizlice Bolu'ya
getirilen bu uçak, arızalandığı için parça bek-
ler duruma düşmüştür. İkinci uçak hava şart-
larının elverişli olmaması nedeniyle on gün
sonra yola çıkabilmiştir. Bolu'ya yine İtalyan
pilot tarafından uçurularak getirilen bu uça-
ğın deneme uçuşları sırasında iniş takımı ve
pervanesi kırılmıştır [14 Mayıs 1921]. Bu iki
uçak daha sonra karadan Polatlı'ya gönderil-
miştir. Nafiz Bey, kırım geçiren bu iki uçağı
tekrar kazanmak için İtalyan tüccarlarla anla-
şarak yedek parçalarını satın almış ve bu par-
çaları gemiyle İnebolu'ya göndermiştir. 

Makinist Ferit, deniz yoluyla İtalya'dan
gelen parçalarla bu iki uçağı tamir etmiştir.
Makinist Ferit'in o günün koşulları, imkansız-
lıkları ve tehlikesi ile bu iki uçağı Türk ordu-
suna kazandırmış olması büyük başarıdır. 14
Mayıs 1921 günü tayyareden atılan kurdeleye
bağlı Kuvayi Havaiye Müdüri Umumisi Latif
Bey imzalı 

13 Mayıs 1337 tarihli mektupta;
“ Ankara'da tüccari mutebereden Erzu-

rumlu Nafiz Bey Efendiye,
Beyefendi, hamiyet ve fedakarlığınızın

timsali olan tayyareniz sizi selamlar ve
umum tayyarecilerin teşekküratını takdim
etmek şerefi ile bahtiyardır efendim.” sözleri-
ne yer verilmiştir.

Böylece onarılan uçaklar 1921 Hazi-
ran'ında cephede göreve başlamışlardır. Er-
zurumlu Nafiz adları verilerek numaralandırı-
lan uçaklardan ancak İkinci İnönü Muharebe-

sinden sonra faydalanılmıştır. 
Sakarya Savaşı öncesi Temmuz 1921'de

Polatlı'ya, 12 Ağustos 1921'de Malıköy'e inti-
kal eden Yzb. Fazıl'ın komutasındaki 2nci
Tayyare Bölüğünün dört uçağından ikisi Na-
fiz Bey'in almış olduğu uçaklardır. 14 Ağustos
1921'de Malıköy meydanından Erzurumlu
Nafiz 1 uçağı havalanmış, fakat pilotaj hatası
sonucu düşerek parçalanmıştır.

15 Ağustos 1921 günü cephe uçuşuna çı-
kan Nazif-2 dönmemiş, uçak dönüşte Beylik-
köprü dolaylarında iki bin metre yükseklikte
motorunda çıkan yangın sonucunda Yzb. Sü-
leyman Sırrı ve Sivil Pilot Behçet ile birlikte
yanarak düşmüştür.  

Nafiz Bey, Hava Kuvvetlerine kazandır-
mış olduğu bu iki uçaktan başka tekrar iki
uçak alınması için bağışta bulunmuş, Antal-
ya'daki Satın Alma Komisyonu bu bağışı bir
uçak ve bir telsiz istasyonu alarak değerlen-
dirmiştir. Üçüncü uçağın Antalya'ya geldiğine
dair bilgiyi arşiv kaynaklarına göre yapılan

araştırma neticesinde, 6 Ağustos 1921 tarihli
Ankara/Erkan-ı Harbiye Riyasetinden Garp
Cephesi Kumandanlığına gönderilen bir yazı-
dan öğrenmek mümkün olmuştur. Bu dö-
nemde 174ncü Piyade Alayı subayları Hava
Kuvvetlerine bir uçak hediye etmek üzere
maaşlarından para toplamışlardır. Satın alını-
şında alay subaylarının da katkısı bulunan
Brequet-14 tipindeki uçağa 174ncü Alay adı
verilmiştir. 

Yukarıda sözü edilen bu uçaklar konu-
sunda Nafiz Bey'in kızı Hikmet KOTAN ‘Ben
doğmadan önce babamın ordumuza üç dört
uçak satın aldığını, daha sonraki konuşma-
larından öğrenmiştim’ demek suretiyle mev-
cut bilgileri teyit etmiştir.

Türk Milletinin bu büyük varoluş müca-
delesinde Nafiz Bey'in hava gücümüze yaptı-
ğı  katkı son derece önemlidir. Uçakların uça-
bilir duruma getirilmesi için gerekli gereç ve

yedek parçadan önemli bir bölümünün bu-
lunmaması, dış tedarikin de yapılamaması
onarım işlerini çıkmaza sokmuştur. Buna rağ-
men, Hava Kuvvetleri Müfettişliği emrindeki
Konya İstasyonunda geceli gündüzlü çalışıla-
rak Konya'daki demirci ve buna benzer ima-
lathaneler ile manifatura mağazalarından da
yararlanılarak uçaklardan bir kısmının ona-
rımları yapılmış; sağlanan kaput bezleriyle
uçakların gövde ve kanatları kaplanmış, tut-
kal ve kundura çivileriyle bu bezler iskelete
tutturulmuştur. Bu işlemden sonra bezlerin
sert, kaygan ve su geçirmez duruma getiril-
meleri için ‘emayit’ denilen boya gibi bir
maddeye gereksinim duyulmuştur. 

Bu maddeden yoksun bulunmamız karşı-
sında, sıkıntı Konya'daki havacılar tarafından
eşine ender rastlanan bir çözümle giderilme-
ye çalışılmıştır. Patates kabukları, koyun ve
sığır ayakları bir kazanda kaynatılmış; bu iş-
lemden elde edilen jelatin, başka bir kazanda
kola ve yumurta akı ile macun durumuna ge-
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lan hangarların, yükselen tamirhanelerin,
havada uçan tayyarelerin bir kısmı milletin
içten gelen fedakarlığının yarattığı eserlerdir.
Bu nurlu yolun başında da bağış konusunun
bayraktarı Erzurumlu Nafiz vardır”.

Hava Gücünü
Kuvvetlendirme
Kampanyası ve Uçaklara
İsim Verilmesi
Yıkılan Osmanlı İmparatorluğunun külleri

üzerinde Büyük Önder Mustafa Kemal
ATATÜRK'ün liderliğinde kurulan yeni Türkiye
Cumhuriyeti, her alanda olduğu gibi havacılık
konusunda da çağdaşlarının seviyesini, süratli
reform hareketleriyle aşmayı hedeflemişti. 

Ancak dönemin güçlü ülkelerine karşı
verilen kurtuluş mücadelesi, ülkenin tüm
kaynaklarını tükettiği için devlet imkanları ile
bir anda güçlü bir hava kuvveti oluşturmak
doğal olarak mümkün değildi.

İşte bu çerçevede, ülkenin tüm kurumla-
rının yeniden yapılanmasını Türk halkı ile el
ele gerçekleştirme düşüncesinden hareketle
çeşitli girişimler başlatılmıştı.

Özellikle havacılığı Türk ulusuna tanıt-
mak ve sevdirmek maksadıyla da 1925 yılın-
da bugünkü adı Türk Hava Kurumu olan
Türk Tayyare Cemiyeti [TTC] kurulmuştur.
Kuruluşunun ilk yıllarında TTC'ye yüklenen
önemli misyonlardan biri de, Hava Kuvvetle-
rine uçak edinerek daha güçlü olmasına kat-
kıda bulunmaktı. 

Nitekim 18 Ekim 1925 tarihinde TTC'nin bi-
rinci kurultayı yapılmış ve radikal bir karar alı-
narak cemiyetin çalışma şekli değiştirilmiştir. 

Buna göre Türk Tayyare Cemiyeti'nin ön-
ceki proje ve tasarıları askıya alınmış ve cemi-
yetin sadece gelirlerini işletmesi, elindeki tüm
uçak, hava aracı ve malzemeyi HvKK’na dev-
retmesi kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda Türk Tayyare Cemiyeti yö-
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tirilinceye kadar pişirilmiştir. Elde edilen bu
madde uçakların gövde ve kanatlarına sürü-
lerek istenilen sertlik ve kayganlık, tam olma-
makla beraber sağlanabilmiştir. Buna rağmen
bu durumda olan uçaklar yağmurlu havalar-
da kullanılamamıştır.

Uzun yıllar sonra Nazif Bey'e bu uçak
alımları hakkında soru soruldukça; “O günün
şartları öyle icap ediyordu. Biz de elimizden
geleni yaptık, bu konuyu kapatalım.” diye-
rek soruları cevapsız bırakacak kadar alçak
gönüllü davranmıştır.

Uçak alımı ve Anadolu'ya gizlice gönde-
rilme işleminden sonra Nafiz Bey, İstan-
bul'daki bütün varlığını paraya çevirerek İne-
bolu üzerinden Ankara'ya gelmiştir. Elindeki
bütün parayı Osmanlı Bankasına yatırarak
hesap açtırmış, bankaya verdiği talimatla açı-
lan bu hesabı Mustafa Kemal Paşa [ATA-
TÜRK]'nın emrine tahsis etmiştir. “Paşam va-

tan kurtulursa hepimiz kurtulacağız. Fakat,
Allah göstermesin, bu mukaddes toprakları
kaybedersek benim servetimin ne kıymeti ka-
lır” diyerek arz etmesi, Atatürk'ü çok duygu-
landırmıştır.

Nafiz Bey yüzde altmışı kendisine ait olan
kurduğu inşaat şirketiyle on yıl süresince
[1925-1935], özellikle Ankara'da birçok bina
yapmıştır. Ankara'da, MSB, Türkiye İş Banka-
sı, Sağlık Bakanlığı, Merkez Bankası, Ankara
Palas, Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü,
Büyük Tiyatro, Harp Okulu, Türk Hava Kuru-
mu ve Etnografya Müzesi gibi yapılarla Trab-
zon'da Numune Hastanesi, İzmir'de Elhamra
Sineması gibi inşaatlar... İş Bankasının finan-
se etmiş olduğu bu şirket beş sene sonra tas-
fiye edilmiştir.

Şirketin tasfiyesinden sonra mali durumu
kötüleşen Nafiz KOTAN, 1939 yılında Erzu-
rum'a dönerek inşaat ve ticaret hayatına bura-
da devam etmiş, bu sırada Erzurum Ticaret
Odası Başkanlığına seçilmiştir. Bu büyük va-

tansever, 17 Haziran 1948 günü Erzurum'da
kaldığı bir otel odasında şeker komasına gire-
rek hayata veda etmiştir. Cenazesi askeri tö-
renle kaldırılmıştır.

Cumhuriyet döneminin ilk Hava Müsteşa-
rı olarak görev yapmış olan Orgeneral Muzaf-
fer ERGÜDER, Nafiz KOTAN'la ilgili olarak
hatıralarında şu sözlere yer vermiştir:

“Tayyare adlarından bahsederken koca
yürekli, zengin gönüllü, asil bir Türkün adı-
nı saygıyla anmak vazifemizdir. Bu büyük
Türk, İstiklal mücadelemiz esnasında Türk
Hava Kuvvetlerini düşünen ilk zenginimiz
olmuş. Vaziyeti harbiyenin tevlit [neden ol-
duğu] imkansızlıkları para kuvvetiyle yıka-
rak dört tayyare satın almış ve bunları vata-
nın en muhtaç olduğu bir zamanda hediye
ederek vatanperverliğin büyük numunesini
göstermiştir. 

Bugün Türk milleti Erzurumlu Nafiz'in
gösterdiği hamiyetin nurlu izinde yürümekte-
dir. Bugün tayyare meydanlarımızda kuru-
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netim kurulunun aldığı karar uyarınca yurt
çapında, on yıl süre ile sürdürülecek ‘Hava
Gücünü Kuvvetlendirme’ kampanyası
1925 yılı içerisinde başlatılmıştır.

Buna göre bir gösteri uçağı belirlenmiş ve
söz konusu uçağın ülkenin her köşesine ula-
şacak şekilde uçuşlar düzenlemesi, şehir ve
kasabalar üzerinde gösteri yaparak havacılığı
tanıtması planlanmıştır. En önemlisi ise uçak
alımında kullanmak üzere tüm şehir ve kasa-
ba halkı bağış yapmaya davet edilmiş ve be-
lirli miktarda bağış yapanların isimlerinin alı-
nacak uçaklara verileceği ilan edilmiştir.
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Hava Gücünü
Kuvvetlendirme
Kampanyası ve Uçaklara
İsim Verilmesi
1911'den beri durmadan savaşan ve çok

zorlu bir milli mücadele dönemini zaferle
noktalayan Türk ulusu, dünya milletleri ara-
sında özgür ve egemen bir şekilde yaşabil-
mek için çok güçlü ve o gücü temin edebil-
mek için de çok fedakar olması gerektiğinin
bilincindeydi. 

Kahraman olduğu kadar, son derece fe-
dakar da olan Türk milleti, maddi olanaklar-
dan neredeyse tamamen yoksun olan genç
Cumhuriyetin ilk yıllarında tüm Türkiye'de
‘Ordu-Millet El-Ele’ parolasıyla, dayanışma-
nın en güzel örneklerinden birini gerçekleşti-
rerek, Türk Tayyare Cemiyeti'nin bu kampan-
yasına dört elle sarılmıştır.

Anadolu halkı, elindeki imkanları sonuna
kadar zorlamış ve yoksulluğunu bir kenara
bırakmıştır. Böylece vatan düşüncesiyle top-
lanan paralarla uçak satın alarak ordumuza
hediye etmek gibi, son derece gurur verici bir

seferberliği  heyecanla ve gönüllü olarak sür-
dürmüştür.

Hava gücünü kuvvetlendirme kampanya-
sı ile Türk halkının gönlünde yatan yüce his-
ler kabarmış ve kampanyaya verilen her bir
kuruş ile millet iradesi adeta havalanarak
Türk semalarında kanatlanmıştır.

Çivi dahi üretilemeyen bir dönemin Tür-
kiye'sinde yoksul Türk halkının, hava gücünü
kuvvetlendirme kampanyasına katılımı, adeta
bir yarış içinde ve yoğunlukla gerçekleşmiş-
tir. Öyle ki, fakir ve kimsesiz dul bir kadının
bile hayatını idame ettirmek için elinde bulu-
nan iki keçiden birini yardım olarak kampan-
yaya verdiği bilinen gerçekler arasındadır.

İşte bu kıvılcım ile Anadolu'nun her köşe-
sinde havacılık meşalesi bir daha söndürüle-
meyecek şekilde tutuşturulmuş ve gittikçe
büyüyen bu coşku, aynı heyecan ile 1925-
1935 yılları arasında on yıl boyunca aktif ola-

rak  sürmüştür.
Türk halkının on yıl gibi, hiç de küçüm-

senmeyecek bir zaman periyodu içinde hava-
cılığa karşı gösterdiği yoğun ilgi ve sevgi ile
yaptığı maddi fedakarlıklarının nişanesi ol-
mak üzere, kampanya çerçevesinde satın alı-
nan uçaklara, bağışta bulunan şehir ve kasa-
baların isimlerinin verilmesi kararlaştırılmıştı.

Bu uygulama ile hem kampanyaya olan
ilgi artırılacak, hem de toplanan paraların bo-
şa gitmediği halka gösterilmiş olacaktı.

İsim verme faaliyetlerinin ise halkın katı-
lımıyla icra edilecek törenlerle yerine getiril-
mesi düşünülmüştü. Bu kapsamda, uçaklara
isim verme törenleri, ismi verilecek şehir ve-
ya kasaba meydanlarında, daha da anlamlı
olsun diye 29 Ekim Cumhuriyet ve 30 Ağus-
tos Zafer Bayramı günlerinde icra edilmiştir.

Hava muhalefeti ve ya diğer nedenlerle
Cumhuriyet ve Zafer Bayramı günlerinde ya-
pılamayan törenler ise müsait olan diğer za-
manlarda, müstakil olarak, ama mutlaka ilgili
kasaba ve şehirde yerine getirilmiştir.

Bununla beraber uçakların iniş için müsa-

‘Samsun Uçakları’

Samsunlular verdiler parayı kucak, kucak.
Onbir oldu Samsun’un satın aldığı uçak.
Türk kahramanlığına olur mu hiç uç, bucak.
Türk havası yakında uçaklarla dolacak.

Uçaktan ne olacak?
Demeyelim, dünyanın savaş işi değişti.
Kılınç kalkan, top tüfek, bunlar eski işti.
Şimdi göklerde uçan kazanıyor zaferi.
Uçaksız ulusların yeryüzünde yok yeri.

Tanrım korusun, savaş olursa ileride.
Cephelerden çok artık tehlike var geride.
Bu tehlikeden kaçmak için bir çare var ancak.
O da, uçak,vatandaş! Uçaktır, uçak, uçak...

Uçakları olmayan ulusun vay başına.
Göğden ateş yağacak toprağına taşına.
Tehlikeden korumak için bu aziz yurdu.
Büyük Başkanlarımız hava kurumum kurdu.
Dediler. Böylece uçağımız çoğalsın.
Her kasaba, her şehir, kendine uçak alsın.

Samsunlular verdiler parayı kucak, kucak.
Onbir oldu Samsun’un satın aldığı uçak.
Türk kahramanlığına olur mu hiç uç, bucak.
Türk havası yakında uçaklarla dolacak.

Kampanyalarla ço¤alan Ba¤›fl Uçaklari ile ilgili
bir Samsunlunun hissettikleri...
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it bir alanı olmayan şehir ve kasabaların isim-
lerini uçaklara verme törenleri, genellikle ya
en yakın şehirlerde, ya da merkez olarak se-
çilen İzmir, Eskişehir veya Diyarbakır mey-
danlarında icra edilmiştir.

Uçaklara isim verme törenlerinin icra tar-
zı da alışılmışın dışında, tamamen halkla iç
içe ve adeta bayram havası içinde gerçekleş-
tiriliyordu.

Nitekim tören günleri, köyler de dahil ol-
mak üzere bölge halkı tören alanına davet
ediliyor, satın alınan uçak, önce şehrin ve
toplanan kalabalığın üzerinde gösteri uçuşu
yapıyor, daha sonra belirlenen yere iniyor ve

ardından resmi görevlilerin  de katılımı ile
isim verme töreni icra ediliyordu. 

Cumhuriyetin ilk yıllarına bakıldığında,
kurtuluş mücadelesinden çıkmış bir milletin
çok fakir, yeni Türk devletinin ise ekonomik
durumunun çok zayıf olduğu görülür.

Ancak buna rağmen genç Türkiye Cum-
huriyeti'ni kısa zamanda kalkındırmak ve
Türk ordusunu tarihte olduğu gibi tekrar güç-
lü kılmak için her bir fert, kendi gücü nispe-
tinde maddi ve manevi destekte bulunmak-
tan kaçınmamış, desteğini esirgememiştir.

Bu anlamda zengin veya fakir, herkesin
yürekten iştirak ettiği hava gücünü kuvvet-

lendirme kampanyası, toplumsal yardımlaş-
manın ve Türk halkının ordusuna desteğinin
en güzel örneğini teşkil etmiştir.

Kampanya Çerçevesinde
Hava Kuvvetlerine Armağan
Edilen Uçaklar 
Hava gücünü kuvvetlendirme kampanya-

sına, kesin olmamakla birlikte bazı kaynakla-
ra göre 1925-1935 yılları arasındaki on yıllık
süre içerisinde Türk halkı tarafından 50 mil-
yon Türk lirası bağış yapılmıştır. 

Türk Tayyare Cemiyeti bu para ile yıllara
sarih olmak üzere toplam 280 uçak satın al-
mış ve bunları Türk halkının birer hediyesi
olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığına dev-
retmiştir.

Kampanya çerçevesinde Hava Kuvvetle-
rine hediye edilen uçakların isimleri aşağıda
liste olarak sunulmuştur.* S&H

Uçak Ba¤›fllayan ‹l ve ‹lçeler  [Uçaklara Verilen ‹simler]

ADAG‹DE
ADALAR
ADANA
ADANA MENSUCATÇILARI
ADAPAZARI
ADIYAMAN
AFYON
AFYON AZ‹Z‹YE
AFYON KARAH‹SAR 
AKDA⁄MADEN‹
AKH‹SAR
AKfiEH‹R 
ALAÇAM 
ALPULLU PANCARCILARI
AMASYA
ANA
ANKARA
ANKARA BANKALAR
ANKARA DEM‹RYOLLARI
ARAÇ
AYANCIK
AYDIN
AYDIN KOÇARLI
AYVALIK 
A. NAC‹ DEM‹RA⁄
BABAESK‹ 
BAFRA
BALA
BALIKES‹R
BANDIRMA
BARTIN
BAYBURT
BAYINDIR
BERGAMA
BEYfiEH‹R

B‹LEC‹K
BODRUM
BO⁄AZLIYAN
BOLU
BOLVAD‹N
BORNOVA
BOZÜYÜK
BURDUR
BURSA
BURHAN‹YE 
CEYHAN
C‹ZRE
ÇAL
ÇARfiAMBA
Ç‹NE
Ç‹VR‹L
ÇORLU 
ÇORUM 
DE⁄‹RMENDERE
DEM‹RC‹ 
DEN‹ZL‹ 
D‹K‹L‹
D‹NAR
D‹YARBAKIR
DURSUNBEY
DÜZCE
ED‹RNE
EDREM‹T
E⁄R‹BOZ
ERBAA 
ERE⁄L‹
ERZURUM
ESK‹fiEH‹R
FATSA
FETH‹YE

FOÇA
GAZ‹ANTEP
GEBZE
GED‹Z
GEML‹K
GEREDE
GERMENC‹K
GEYVE
GEYVE AKH‹SARI
G‹RESUN
GÖRELE
GÜMÜfiHACIKÖY 
HAYMANA
HAYRABOLU
HENDEK
HOPA
‹K‹NC‹ KOLORDU
‹NEGÖL 
‹SK‹L‹P VE KÖYLÜLER‹
‹STANBUL
‹ST. BALIKÇILARI
‹ST. BAKIRKÖY
‹ST. BEfi‹KTAfi
‹ST. BEYKOZ
‹ST. BEYO⁄LU 
‹ST. BEYAZIT
‹ST. BO⁄AZ‹Ç‹
‹ST. EM‹NÖNÜ
‹ST. ESNAFLAR
‹ST. EYÜP
‹ST. FAT‹H 
‹ST. HAL‹Ç
‹ST. KADIKÖY
‹ST. KARTAL
‹ST. KASAPLAR

‹ST. KÜÇÜKPAZAR 
‹ST. ÜSKÜDAR 
‹ZM‹R 
‹ZM‹R BAHÇIVANLAR
‹ZM‹R BALÇOVA VE

NARLIDERE
‹ZM‹R BALIKÇILAR
‹ZM‹R BUCA
‹ZM‹R ‹fiÇ‹LER
‹ZM‹R KADINLAR
‹ZM‹R MAN‹TAFATURACILAR
‹ZM‹R MEKTEPL‹LER‹
‹ZM‹R MEMURLAR
‹ZM‹R RENÇPERLER‹ 
‹ZM‹T
KALEC‹K
KANDIRA
KARABURUN
KARACABEY 
KARAMAN 
KARAMÜRSEL
KARfiIYAKA
KASABA
KASTAMONU
KAVAK
KAYSER‹
KEMALPAfiA
KESK‹N 
KEfiAN  
KIRKA⁄AÇ
KIRKLAREL‹
KIRfiKEH‹R
KIZILCAHAMAM
KONYA
KULA

KUfiADASI
KÜTAHYA 
LAPSEK‹
LÜLEBURGAZ
MALKARA
MAN‹SA
MEC‹TÖZÜ
MENEMEN 
MERS‹N 
M‹DYAT
M‹LAS
MUDANYA
MU⁄LA
MUSTAFA K. PAfiA
NAC‹ DEM‹RA⁄
NAZ‹LL‹
NEVfiEH‹R
N‹GDE 
N‹KSAR 
ORDU
ORHANEL‹
ÖDEM‹fi 
ÖDEM‹fi BOZDA⁄
ÖDEM‹fi TÜTÜNCÜLER‹ 
PINARBAfiI
POLATLI
R‹ZE
SAFRANBOLU 
SAKARYA
SAL‹HL‹
SAMSUN
SANDIKLI
SARAY
SARAYKÖY 
SAVUR/MARD‹N

SEFER‹H‹SAR
SELAMET 
SEYD‹KÖY
S‹LVAN
S‹MAV
SINDIRGI
S‹VAS
S‹VEREK
SOMA  
SÖKE
SÜRMENE
fiARKIKARAA⁄AÇ
fiEREFL‹ KOÇH‹SAR
TARSUS
TAVAS
TAVfiANLI 
TEK‹RDA⁄
TOKAT
TORBALI
TRABZON
TURGUTLU
URFA
UfiAK 
UZUNKÖPRÜ
YALVAÇ
YEN‹fiEH‹R
YEfi‹L BURSA
YILMAZ
YOZGAT
Z‹LE
ZONGULDAK

* Güçlü Bir Hava Kuvveti Meydana Getirme‘
kampanyası ile satın alınan uçaklara ilişkin ya-
pılan çalışmada HvKK Genel Sekreterliği Tarihçe
Şube Müdürlüğü ve Türk Hava Kurumu arşivin-
de yapılan araştırmalar ile ilgili valilik ve kayma-
kamlıkların kendi arşivlerinden sağlanan bilgiler
bir araya getirilmiştir. Ancak ne yazık ki, Türk
halkının alın terini içeren ve büyük özveriyle bi-
riktirilen paralar ile satın alınıp Hava Kuvvetleri-
ne armağan edilen uçakların tümüne ilişkin ye-
terli bilgiye ulaşılamamıştır.
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