Cevabım: “Pilotlar Günü Özelinde Türk havacılık tarihimize,
yanlış bilinenlere (!!!!!!!!!) ışık tutacak” başlıklı yazıya
From: Can EREL
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Subject: Cevabım: “Pilotlar Günü Özelinde Türk havacılık tarihimize, yanlış bilinenlere (!!!!!!!!!) ışık tutacak”
başlıklı yazıya
İki haftadır birkaç şehri kapsayan yoğun bir program geçiriyorum ancak eldeki mazlemeyi
toplayacak zamanı bulabildim bilgisayrımda.
Her yıl olduğu gibi, 26 Nisan 2018 günü de nasip olur ise değerlendiririm bu gelişmeyi; yine
mesleki merakımla ilgili makamlarla paylaşırım.
... biliyorsunuz ki, geçimimi tarihten ve tarihsel araştırmalardan kazana biri değilim;
bu haddim de değil. Benimki "Ancak, kavranmış doğru bir geçmiş geleceğin pusulası
olabilir!" deyişimin temel olduğu meslekî bir merak, o mesleğe duyduğum saygıdan
kaynaklanan.
Bu konuda ise, durum kısaca şöyle özetlenebilir:
İlgili TALPA yöneticisine yıllar önce “26 Nisan 1912 pilotlar günü için niçin bir
gerekçedir? Dünya pilotları için bugünün hangi gerekçe ile kabul edilebilir?” mealinde
ilk defa sorduğumda “Fesa beyin, ilk Türk pilotu olarak, Osmanlıya ait R.E.P. tayyaresi
ile İstanbul üzerinde yaptığı ilk uçuş 26 Nisan 1912” ama zaten biz değil Hava Kuvvetleri
belirlemiş bu günü, onlar cevap versin” şeklinde cevap almıştım.
O günden beri hem araştırır, hem de ilgili olabilecek herkese sorarım; Hava Kuvvetleri
Komutanlığı, THK, TALPA yanında,

 Yurtiçinde ve yurtdışındaki tarihçilere
 "Bleriot Flight School (Blériot Aéronautique)" kuruluşununbugünkü
temsilcisine,
 "Club de l'aviation Française" adına FAI'ye,
Ilk defa bu kadar net bir değelendirme aldım; meğer bu gün tespitinin müssebipi
imiş..!
...ve içerikteki bazı yorumları ile ilgili haklarımı saklı tutarak, paylaşılan
fotoğraflara teşekkür ederim.
"Türk Havacılık Tarihinin Yeni Tartışması: Pilotlar Günü" başlığı ile 8 Mayıs 2017 günü
Kokpit.Aero sitasinda yayınlanan yazıda,

 Fotoğrafların altındaki ifadeler,
 "26 NİSAN 1912 (13 NİSAN 1328)’DE NE OLDU?" alt başlığı,
 Yazıda yazılan ve kullanılan -daha önce de o ifadeleri ile kopyalarak
paylaştığım- fotoğrafların bazılarının altında kullanılan ifadeler,
için o yıllardan kalan tek kaynak olarak paylaşılan Servet-i Fünun başsayfasının tarihi
ve bu yayının her Perşembe günü yayınlandığı yönünde bilgim üzerine
da sanırım herşeyi açıklıyor...
Bu konuda burada çevremde Osmanlıca ve Fransızca bilgisine güvenle
sorduklarımdan aldığım benzer değerlendirmeleri...
...tarihimiz konusunda uzmanlığı da bulunan bir (Department of History, Ohio
State University) profesörden aldıklarım kapsıyordu; yazılanları içeriğinde
değişiklik bile yapmadan bu gazete sayfası üzerine işledim:

“Türk Havacılık Tarihinin Yeni Tartışması: Pilotlar Günü” başlıklı yazıda içinde
içeriği nedeni ile TEK KAYNAK kabul edilecek belgenin...
...bırakın “Fesa beyin, ilk Türk pilotu olarak, Osmanlıya ait R.E.P.
tayyaresi ile İstanbul üzerinde yaptığı ilk uçuş 26 Nisan 1912” gibi bir
gerekçeyi ıspat etmesi, bu iddialı yazıda yer alan "26 NİSAN 1912 (13
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NİSAN 1328)’DE NE OLDU?" gibi bir alt başlığı, kullanılan fotoğraf altı
açıklamaları doğrulamıyor olmasına ne denir?
...en üst seviyeli komutanları ve yöneticileri ile o karar belgesinin altına
imza atmış Hava Kuvvetleri Komutanlığı, THK, TALPA bu detayları bilir
ise nasıl bir değerlendirme yapar?
Ya tayyare kabulünün 17 Nisan günü yapılmış olması!!!
Haydi bizim amatör heyecanımız -var ise- yanlışımızı açıklayabilir ve dayanılır da, "...yanlış
bilinenlere ışık tutacak." iddiasına bu yönde katkı sağlamaya çalışan iyi niyetli heyecandan
başka bir sebebe sahip olamayan amatörleri incitmeyi göze alarak ortaya çıkan meslek
erbabının yanlışı nasıl karşılanır; karşılığında neler yapılabilir?
...bekleyip görelim!
İyi dileklerimle,

KOKPIT.AERO: “Türk Havacılık Tarihinin Yeni Tartışması: Pilotlar Günü”
8 Mayıs 2017, 7:06PM
Yazar ekibimize katılan Emekli Hava Albay Emin Kurt, Türk havacılık tarihimize, yanlış bilinenlere
ışık tutacak. İlk yazısı, ‘Pilotlar Günü'nün tarihi doğru mu’
www.kokpit.aero
Modern dünyanın getirdiği iletişim kolaylığı, kendi çapında havacılık meraklısı olanlara büyük
imkânlar sağladı. Öncelikle bu meraklı ve hevesli kişiler, kendileri gibi havacılık meraklıları
ile sosyal kanallarda buluşma ve görüşme imkânı elde ettiler.
Bilginin –doğruluğu tartışılsa da- kolay ulaşılabilirliği ilgiyi de arttırdı. Bütün bunların doğal
sonucu olarak havacılık tarihi ve günceline artan ilgiyi karşılamak için -akademik veya
girişimci- tarihçi sayısı da arttı. Tam bilinmeyen, az araştırılmış, geniş ve kapsamlı olmasına
rağmen yasal kısıtlamalar nedeniyle araştırma zorluğu bulunan tarih alanlarında olduğu gibi
Türk havacılık tarihi araştırmacıları da isim yapmak ve kendilerini tanıtma zarureti
hissetmeye başladılar.
Bazı araştırmacılar, hâkim olunan -veya olunmaya çalışılan- konuda isim yapmak için bir
iddia sahibi olmaya çalışırlar. Türk havacılık tarihine yönelik olarak bunun örneklerini zaman
içinde ortaya iddialarda görmekteyiz. Neredeyse her havacılık meraklısını defineciye
dönüştürecek olan; gömüldüğü iddia edilen Fw-190 hikâyesi bunların başında gelmektedir.
Son günlerde -ortamdan ve tarihsel yıldönümünden yararlanarak- pilotlar günü ile ilgili yeni
iddialar hatta iddia boyutunu aşan, “Ol(A)maz”a varan söylemlere rastladık. Konuyu
açıklığa kavuşturmak için yine dönüp tarihe bakmakta fayda var kanısındayım.
İLK TÜRK PİLOT VE UÇAKLARI
Osmanlı Devleti 1911 yılının eylül ayında iki subayını Fransa’ya pilot eğitimi için gönderdi.
Havacılık tarihi kaynaklarında, ilk Türk pilotu unvanını kazanacak olan Yüzbaşı Fesa
(Evrensev) Bey’in 21 Şubat 1912’de, Teğmen Yusuf Kenan Bey ise 10 Mart 1912’de pilotaj
eğitimlerini tamamladıkları bilgisi yer almaktadır. Buna karşılık Fransız Havacılık Kulübünün
kayıtlarına Fesa Bey’in 10 Mart 1912’de Fransız Havacılık Kulübünün 780 numaralı brövesini
aldığı bilgisi bulunmaktadır.
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Tercüman-ı Hakikat Gazetesinin 15 Mart 1912 tarihli haberi:
“İki Tayyare Geldi - Hususi Haberler. Osmanlı ordusu için mukaddema iki kıta tayyare sipariş edilmişti.
Mezkür tayyareler bu kere İstanbul’a vürud ettiği ve mahal-i mahsusalarına derdest-i nakil ve isal bulunduğu haber alınmıştır.”

Osmanlı Devleti 1911 yılının eylül ayında iki subayını Fransa’ya pilot eğitimi için gönderdi.
Havacılık tarihi kaynaklarında, ilk Türk pilotu unvanını kazanacak olan Yüzbaşı Fesa
(Evrensev) Bey’in 21 Şubat 1912’de, Teğmen Yusuf Kenan Bey ise 10 Mart 1912’de pilotaj
eğitimlerini tamamladıkları bilgisi yer almaktadır. Buna karşılık Fransız Havacılık Kulübünün
kayıtlarına Fesa Bey’in 10 Mart 1912’de Fransız Havacılık Kulübünün 780 numaralı brövesini
aldığı bilgisi bulunmaktadır.
Osmanlı Devleti’nin ilk uçaklarına da 12 Mart 1912 tarihinde sahip oldu. Fransa’dan alınan
Deperdussin modeli iki uçak bu tarihte İstanbul’a getirilerek Piri Paşa Ambarlarına konuldu.
Ancak dönem gazetelerinden Tercüman-ı Hakikat 15 Mart 1912 (2 Mart 1328) tarihli
sayısında önceden sipariş edilen iki uçağın İstanbul’a geldiğini haber yapmıştır. Biri 70
beygirlik ve iki kişilik, diğeri ise 35 beygirlik ve tek kişilik bir uçaktı. Tek kişilik uçak eğitim
uçağı olup sadece kısa uçuşlar yapabiliyordu. İki kişilik ve dönem şartlarında “Savaş Uçağı”
olarak tanımlanan uçağın bedeli, Padişah V. Mehmet Reşat tarafından bağışlanan 1.000
Osmanlı lirası ile karşılanmış ve onun isteği üzerine uçağa “Osmanlı” adı verilmiştir. Bu iki
uçak Mart ayı sonunda çıkan bir fırtınada hasar görmüş ve uçamaz duruma düşmüştür.
R.E.P. uçak fabrikası ile iki uçak alımı ile altı subay, beş makinist ve bir marangozun,
fabrikanın okulunda ücretsiz öğrenim görmelerine ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Bu
sözleşme ile satın alınan iki R.E.P. uçağının 19-20 Nisan 1912’de İstanbul’a geldiği
kaynaklarda yer almaktadır. Yine Tercüman-ı Hakikat gazetesinin haberine göre bu uçaklar
23 Nisan 1912 (10 Nisan 1328) tarihinde İstanbul’a ulaşmış olmalıdır. Bu uçaklar ile birlikte
pilot Gordon Bell ve bir makinist de İstanbul’a gelmiştir. Makinist, gelen R.E.P. uçaklarının
montajını ve aynı zamanda hasar gören Deperdussin uçaklarının onarımını yapmıştır. İki
kişilik ve kırmızı renkli R.E.P. uçağının bedeli olan 2.500 Osmanlı lirasının 1. Kolordu
personeli tarafından karşılanması nedeniyle de bu uçağa “Ordu” adı verilmiştir. R.E.P. uçak
fabrikası ile yapılan yazışmalarda uçağı 27 Nisan 1912’de yapılacak padişahın tahta çıkma
yıldönümü törenlerine katılması için büyük çaba harcandığı ve o tarihe yetiştirilmeye
çalışıldığı görülmektedir.
26 NİSAN 1912 (13 NİSAN 1328)’DE NE OLDU?
Öncelikle o tarihte yaşananlar, bugün yaşanan tartışmanın sebebi oldu.
26 Nisan 1912 sabahı pilot Gordon Bell, “Ordu” isimli R.E.P. uçağı ile ilk uçuşunu sabah yaptı.
Kurmay Yarbay Süreyya (İlmen) Bey’in başkanı olduğu Tayyare Komisyonu huzurunda
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yapılan bu uçuş, ertesi gün yapılacak tören uçuşunun provası olduğu kadar, yapılan sözleşme
gereği uçağın kabul testi niteliğindeydi.
İlk uçuşta Gordon Bell, Ayastefanos meydanı üzerinde, 100 metre irtifada birkaç tur
yaptıktan sonra inmiştir. Uçuş, 15 dakika sonra tekrarlanmıştır. Bu uçuşta Gordon Bell, 500
metre irtifadan İstanbul’a yönelmiş ve Ayvansaray, Beyoğlu, Üsküdar rotasını takip etmiştir.
Şehir üzerindeki uçuşta 1000 metre yükseldiği, uçağa konulan bir barograf vasıtasıyla
saptanmıştır. Bu deneme ve kabul uçuşlarının başarı ile yapıldığı dönemin Harbiye Nazırı
Mahmut Şevket Paşa’ya iletilmiştir.

26 Nisan 1912 Öğleden Önceki Uçuş Sonrasında Çekilen Fotoğraf
Soldan Sağa: Tayyare Komisyonu üyesi Zeki Bey, Fransız makinist, Pertev Paşa, pilot Gordon Bell, Tayyare Komisyonu başkanı Süreyya
Bey, Fransız makinist,
Tayyare Komisyonu üyesi Refik Bey, pilot kıyafeti içinde Yüzbaşı Fesa Bey, Komisyonu üyesi Mehmet Ali Bey ve yine pilot kıyafeti içinde
teğmen Yusuf Kenan Bey.
Bu fotoğrafta dikkat çeken nokta; sadece R.E.P uçağın yer alması ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa’nın bulunmamasıdır.

Öğle vakti Ayastefanos’a gelen Mahmut Şevket Paşa, ilk önce yapımı devam eden uçak
hangarlarını gezmiştir. Daha sonra meydanda hazırlanan R.E.P. ve Deperdussin uçaklarını
incelemiştir. Bu incelemeden sonra Gordon Bell R.E.P. uçağı, peşinden de Yüzbaşı Fesa Bey,
Deperdussin modeli tek kişilik eğitim uçağı ile uçuş yapmıştır. Bu uçuşlar Harbiye Nazırı
Mahmut Şevket Paşa ve Tayyare Komisyonu üyeleri tarafından takip edilmiş, topluca çekilen
fotoğraf ile bu tarihi olay belgelenmiş ve dönem basın yayın organlarında da bu fotoğraf ile
haber olmuştur. İşte Yüzbaşı Fesa Bey’in 26 Nisan 1912 tarihinde yaptığı bu uçuş bir Türk
pilotunun Türkiye’de yaptığı ilk uçuş olarak tarihe geçmiştir.

26 Nisan 1912 Öğleden Sonraki Uçuş Sonrasında Çekilen Fotoğraf
İlk fotoğrafa nazaran bu fotoğrafta R.E.P. ve tek kişilik Deperdussin uçağı yer almaktadır.
Daha büyük olan R.E.P. uçağı içinde Feza Bey ayakta dururken, Yusuf Kenan Bey Deperdussin uçağında oturmaktadır.
Öğle vakti Ayastefanos’a gelen Mahmut Şevket Paşa, Süreyya Bey’in yanında R.E.P. uçağının önünde durmaktadır.

PİLOTLAR GÜNÜ’NÜN KABULÜ
Türkiye Pilotlar gününün tespiti için ilk girişim, Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA)
tarafından 1 Mart 2000 tarihinde dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı (E) Hv.Org. Ergin
Celasin’e yapılan başvuru ile yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde ilk Türk pilotu olan Fesa
Evrensev’in ilk uçuş yaptığı tarihin Pilotlar Günü olarak kutlanmasına karar verilmiş ve
yapılan arşiv taraması sonucunda yukarıda tarihsel boyutunu gündeme getirdiğimiz 26 Nisan
gününe karar kılınmıştır. Pilotlar günü ilk olarak 26 Nisan 2000 tarihinde kutlanmıştır.
2013 yılı Uluslararası Havayolu Pilotları Dernekleri Federasyonu (IFALPA) Olağan
Kongresinde TALPA’nın yaptığı 26 Nisan gününün “Dünya Pilotlar Günü” olarak kutlanması
teklif uygun görülmüş ve 2014 yılından itibaren küresel düzeyde "Dünya Pilotlar Günü"
olarak kabul görmüş ve kutlanılmaya başlanmıştır.
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26 Nisan’ın “Pilotlar Günü” olarak kutlanması kararına ait belge

TARTIŞMAYA NE GEREK VAR!
İtiraz sahibinin iki ana dayanağına kısa cevap vermek ve konuyu aydınlatmak gerekirse; İlk
önce 26 Nisan 1912 tarihinde öğleden önce Gordon Bell’in uçuşuna odaklanıp, öğleden
sonraki Fesa Bey’in uçuşundan bahsetmemek, dikkatsizliğin ötesinde olsa gerek. Çünkü 26
Nisan’ın Pilotlar Günü olarak kabulüne anlam katan Fesa Bey’in uçuşudur.
İkinci olarak mevcut havacılık tarihi eserlerinde Fesa Bey’in pilotaj mezuniyet tarihinin 21
Şubat 1912 olarak verilmiş olmasına rağmen, yatay ve dikey genelleme, yabancı kaynak
taraması yapmadan 21 Şubat’ın Pilotlar günü olarak teklif edilmesi konunun aceleye
getirildiğini de göstermektedir.
Atı alanın Üsküdar’ı geçmiş olması misali; 2000 yılından bu yana Türkiye’de, 2014 yılından
itibaren dünya çapında kabul gören ve 26 Nisan’da kutlanan pilotlar gününün tarihine itiraz
etmenin ne anlam taşıdığı tartışılması gereken bir konu olmalı. Bu itirazın isyana varan
“Ol(A)maz” kelimesi ile daha da pekiştirilmesi, düşünce ve ifade özgürlüğünün de ilerisinde
bir dayatmaya vardırılması da ayrı bir konu. Google gençliğinin sosyal medyada ilk bulduğu
bilgiye körü körüne inandığı bir çağda, genç beyinlere neden soru işareti bırakılmak
istenebilir?
.

İlk Uçuşu Kapağına Taşıyan Servet-i Fünun Dergisi
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İlk Türk Pilotu Fesa Evrensev

İlk Türk pilotu Fesa Evrensev, Fransa’da Bleriot Uçuş Okulu’nda eğitimi sırasında

R.E.P. Uçağı. Mehmet Ali (Kurçer) Bey tarafından Beyazıt Meydanı’na İndirildiğinde çekilen fotoğrafı.
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Deperdussin uçakları bir arada. Ön planda ilk Türk uçağı özelliğini taşıyan ve “Osmanlı” adı verilen iki kişilik, arka planda ise Fesa
Bey’in ilk uçuşu gerçekleştirdiği tek kişilik eğitim uçağı

R.E.P. uçağının renkli profil çizimi

Tek kişilik Deperdussin eğitim uçağının renkli profil çizimi
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