


içindekiler

Atatürk ve
Harf Devrimi

Emrullah
Ali Yıldız

Vecihi
Hürkuş

Mihri
Rasim
(Müşfik)

7

25

35

47



3

Nazım
Hikmet

Cemil
Topuzlu

Behiç
Erkin

Osman
Hamdi Bey

59

87

103

75



4

Sunuş
Değerli İstanbullular;

Kentler yeşil alanları, meydanları ile nefes alır. Bu kamusal 
alanlardaki anıtlar, heykeller ve sanat eserleri bir yandan kent 
sakinlerinin hayatına renk katarken bir yandan da toplumun ko-
lektif hafızasını koruyup geleceğe aktarma işlevi görürler. Ken-
tin kimliğini şekillendiren ortak değerleri, tarihi olayları, önemli 
şahsiyetleri simgeleyen bu eserler zamanla şehirlerin, parkların, 
semtlerin birer sembolü haline gelirler. 

İstanbul Senin, Yeşil Alanlarda Sanat Yapıtları Tasarımı Ya-
rışması ile kentimizin ve ülkemizin tarihini değiştiren, önümüze 
yeni yollar açan ve kuşaklar sonra bugün bile hayatımızı etki-
lemeye devam eden önemli kişi ve olayları sanatsal bir ifadey-
le ölümsüzleştiren eserler üretilmesini ve bu eserler vasıtasıyla 
toplumsal belleğimizin çeşitliliğini, renkliliğini, zenginliğini bir 
kez daha hatırlatan bir alanı İstanbul’a kazandırmayı hedefliyo-
ruz. 

Yarışmaya konu olan isimler ve yapıtların konumlandırı-
lacağı alan da tıpkı sözü edilen kişiler gibi toplum hafızasında 
önemli bir yer tutan Gülhane Parkı olacak. Köklü geçmişi ve 
barındırdığı anılar ile tüm ihtişamıyla Tarihi Yarımada’da var-
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lığını sürdüren bu alan, toplumsal kimliğimizin oluşmasında 
etkili olmuş kişilerin yapıtları ile yeni bir anlam kazanacak. Bir 
bakıma İstanbul’un tarihine ışık tutan bir açık hava müzesine 
dönüşecek. 

Atatürk ve Harf Devrimi, Emrullah Ali Yıldız – Vecihi Hür-
kuş, Mihri Rasim (Müşfik), Nazım Hikmet, Osman Hamdi Bey, 
Cemil Topuzlu, Behiç Erkin gibi Türkiye Cumhuriyeti’ne kanat 
geren isimler bizlere çok fazla şey ifade ediyor. Onların adları-
nın, eserlerinin, başardıklarının unutulmaması; açtıkları yolların 
kapanmaması ve gelecek kuşaklar tarafından takip edilmesi en 
büyük dileğimizdir. 

Buradan kendilerini bir kez daha rahmet ve sonsuz minnetle 
anıyor, bu projenin hayata geçmesinde emeği olan tüm çalışma 
arkadaşlarıma, eserleriyle yarışmaya katkıda bulunacak sanatçı-
larımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu kentin tarihine, 
zengin kültürel mirasına ve yeşil alanlarına sahip çıkarken bir 
yandan da kentimize yeni kamusal alanlar, simgeler ve kalıcı 
eserler kazandırmaya devam edeceğiz.

Sevgilerimle;

Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
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Atatürk ve
Harf Devrimi

Türk harflerinin kabulü, Türk Devrimi’nin en önemli giri-
şimidir ve kesinlikle başarıya ulaşmıştır. Uzun yıllardır kulla-
nılan bir yazı dilinin değiştirilmesi fikri elbette bir gecede akla 
gelmemişti. Yazı devrimi, toplumsal bir ihtiyaçtı ve bu ihtiyacın 
tespiti, yazı dili üzerinde yenilikler yapılması görüşü Tanzimat 
Devri’nden beri gündemdeydi. Atatürk de tıpkı diğer devrim-
lerinde olduğu gibi toplumsal ihtiyaçtan doğan bu dönüşümü 
halkıyla beraber gerçekleştirdi. 

Peki Osmanlı döneminde Türk harfleri ile yazılan metinler 
var mıydı, örnekleri mevcut muydu? Bu sorulara gönül rahatlı-
ğı ile “evet” cevabı verilebilir. Arap harflerinin kullanıldığı Os-
manlı döneminde Latin harfleri ile yazılan ilk metnin tarihinin 
1553 olduğunu, bu metni kaleme alan kişinin Hırvat kökenli bir 
esir olan Bartholomeo Georgieuiz’in Latin harfleriyle Türkçe bir 
metin yazdığını tespit ediyoruz.

Yazı dilinde bir devrim yapılması, yenilik ihtiyacının top-
lumsal bir talep olduğunu belirtmiştik. Bu talepler neydi ve kim-
ler bu talepleri dile getirmişti? Arap harflerinin yetersizliğinden, 
Türkçe yazmak için uygun bir yazı dili olmadığından yakınan 
ilk kişi XVII. yüzyılda Kâtip Çelebi olmuştu. Osmanlıca, saray 
ahalisinin kullandığı ve zaman içinde giderek ağdalaşan, ağır-
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laşan bir yazı dili halini almıştı ve toplum ile saray birbirinden 
kopuk bir kimliğe bürünmüştü. Konuşma dili elbette Türkçeydi 
fakat dile dışardan eklemlenen Arapça ve Farsça kelimeler ile dil 
adeta kimlik değiştiriyordu. Toplumda olduğu gibi Saray içeri-
sinde de dönemler bazında bu durumdan rahatsız olan kişiler 
olmuştu.

Arap harfleriyle Türkçe yazmanın mümkün olmadığı ve di-
lin kullanışsızlığı sebebiyle değişimin gerektiği konusunda top-
lumsal bir beklenti olduğu çıkarımının bir göstergesi de Tanzi-
mat dönemi paşalarından Ahmet Cevdet Paşa’dır. 1851 yılında 
Ahmet Cevdet Paşa, Kavaid-i Osmaniye adıyla bir kitap yayın-
ladı. Bu kitapta Arap alfabesinin sesli harfler yönünden noksan-
lığına değindi ve Türkçede bulunup Arap harfleriyle gösteri-
lemeyen sesler için bir yol bulunması gerektiğini belirtti. 1862 
yılında Münif Paşa benzer bir serzenişi dile getirdi. Kurucusu ol-
duğu Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye’de verdiği konferansta yazı 
dilinden duyduğu rahatsızlığı anlattı. Avrupalıların yazı dili ile 
Osmanlı’daki yazı dilini karşılaştıran Münif Paşa, Arap harfle-
rinden oluşan yazı dili ile Türkçe’nin uyumsuz olduğunu, bu 
uyumsuzluğun da öğrenmeyi ve yazmayı zorlaştırdığını, Avru-
palıların böyle bir dertleri olmadığını, 6-7 yaşındaki çocukların, 
kadınların, erkeklerin, toplumun en alt tabakasının bile derdini 
ifade edebilecek kadar yazma becerisine sahip olduğunu belirtti. 
Mustafa Celalettin Paşa, 1869 yılında Latin harflerine geçilme-
si fikrini belirtmekten de öte kızına Latin harfleri ile mektuplar 
yazıyordu. II. Abdülhamit devrine gelindiğinde Şemsettin Sami 
Bey’in Arap alfabesinin ıslah edilmesi gerektiği yönündeki gö-
rüşlerine tanık oluyoruz. Keza yine aynı dönemde II. Abdül-
hamit de Türkçenin öneminden bahsetmiş, Arapça harfler ile 
Türkçe yazmanın oldukça güç olduğunu dile getirmiş, haliyle 
de halkın yazma bilmemesinde şaşılacak bir durum olmadığını 
belirtmişti. O da Latin harflerine geçiş ile beraber halkın bu zor 
durumdan kurtulabileceğini düşünüyordu.

I. Dünya Savaşı sırasında Avrupa cephesindeki Türk birlik-
leri resmi telgraf yazışmalarında latin harflerini kullanmıştı. İt-
tihatçı Talat Paşa, Berlin’den İstanbul’a gönderdiği telgraflarda 
Latin harflerini kullanmıştı. Mustafa Kemal Atatürk, Çanakka-
le’den bir hanıma yazdığı mektuplardan birini Latin harfleriyle 
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yazmıştı. II. Meşrutiyet dönemine gelindiğinde Aydınlar net, 
keskin bir duruş takınmıştı. Abdullah Cevdet, Celal Nuri (İleri), 
Hüseyin Cahit Yalçın gibi önemli isimler artık açık açık Latin 
harflerine geçilmesi gerektiğini dillendiriyordu. Hüseyin Kazım 
Kadri, eski Türk alfabesinin terkedilip, Türkçenin Arap alfabe-
si ile yazılmasının zorluğunu, kendi lisanımızın malı olmayan 
harflerle ne kadar sıkıntı çekildiğini, dilin boğulduğunu, çocuk-
ların, gençlerin başka bir lisana ait harfler ile kendi dilini yazma-
ya çalışmasının ne denli meşakkatli olduğunu belirttiğinde sene 
1911’di.

Özellikle XVI. yüzyıldan sonra Arapça ve Farsçanın istilası 
altında kalan yazı dili, Türkçe konuşma dili ile giderek uzak-
laşmış, Saray ve bir takım aydın Arapça-Farsça bezeli bu dili 
kullanmakta ısrar etmiş, Halk ile Saray-Aydın arasındaki bağ 
kopmuştu. Bunun yanında Osmanlı medreselerinde ise Türkçe 
yasaktı. Bu şartlar altında Türkçe, sadece halk arasında yaşa-
maya devam etti. Türkçenin eğitim öğretimden, bilimden uzak 
tutulması da Türkçeye büyük zarar verdi. Osmanlı döneminde 
Türkçenin öğretim dili olarak kullanılmasının başlangıç nokta-
sı Deniz Harp Okulu’nun (Mühendishane-i Bahri Hümayun) 
kurulmasıyla gerçekleşmişti. 1793 yılında III. Selim tarafından 
kurulan Kara Harp Okulu’nda da (Mühendishane-i Berri Hüma-
yun) dersler Türkçe olarak verilmeye başlanmıştı. 

1789 Fransız İhtilali sonrasında Avrupa’da genişleme sahası 
bulan Milliyetçilik akımının etkileri Osmanlı topraklarında da 
kendisine yayılma sahası bulmuş, Osmanlı’da Türk milliyetçi-
liğinin ayak sesleri duyulmaya başlamıştı. Namık Kemal, Ziya 
Gökalp, Yusuf Akçura gibi dönemin önemli aydınları Türkçülük 
akımı etrafında kenetlenmişti. Bu görüş, Jöntürkler ve İttihat Te-
rakki zamanında Osmanlı Devleti’nin resmî ideolojisi halini al-
mıştı. Bu nedenledir ki 1876 yılında ilan edilen Kanun-i Esasi’nin 
(Anayasa) 18. Maddesinde, Osmanlı uyruğunda bulunup devlet 
idaresinde görev alacak kişilerin resmi dil Türkçeyi bilmeleri 
şart koşulmuştu. Bu anayasa maddesi ile beraber ilk okullarda 
Türkçe resmi dil haline getirilmişti. Böylece bir millet yavaş ya-
vaşta olsa milli benliğine kavuşuyor, milli uyanışını gerçekleştir-
meye başlıyor ve bu uyanışa da yıllardır pranga ile esir tutulan 
dilini kurtarmaya çalışarak başlıyordu.
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Toplumsal bir ihtiyaç, yıllardır tartışılan bir gereklilik, 
Türk’ün kendi öz dilini kendi abecesi ile yazma arzusunun ge-
rekçeleri sadece birkaç aydının serzenişi miydi? Elbette hayır. 
Arap harfleri ile Türkçe yazmak çok zordu. Türkçenin yapısı-
na hiç uygun olmayan Arap harfleri ile yazma garabetinden 
kurtulmak gerekiyordu. Türkçe yapısı itibariyle sesli harflerin 
bolca kullanıldığı bir dildir; ancak Arap alfabesinde sadece 3 
(üç) sesli harf vardı. Hal böyleyken Arap harflerinde mevcut 
olmayan sesleri çıkartmak için türlü yollar deneniyor, değişik 
metotlar uygulanıyor, Arap harfleriyle yazılmış bir metni doğ-
ru okumak neredeyse imkânsız hale geliyordu. Arap harflerinin 
neden olduğu bu zorluk, okuma-yazma öğrenmeyi çok güçleş-
tiriyordu. Arapçanın karmaşık kuralları, farklı yazı türleri, bir 
kelimenin metnin ortasında başka, başında başka, sonunda baş-
ka yazılması nedeniyle inanılmaz zaman çalan bir yazı diliydi 
ve bu sebepledir ki Osmanlı’da okuma-yazma oranı her zaman 
çok düşük olmuştu. Bu zorluk, gelişmeyi, ilerlemeyi imkânsız 
hale getiriyordu. Atatürk devrimlerinin hiçbiri tepeden inme, 
akla-mantığa aykırı, bir gecede düşünülen ve uygulanan dev-
rimler değildi. Atatürk’ün gerçekleştirdiği tüm devrimler, Akıl 
ve Bilim rehberliğinde, Türkiye’nin çağdaşlaşma savaşının bi-
rer oklarıydı. 1920’li yıllarda Türkiye’nin çağdaşlaşması demek, 
Batı’dan yararlanmak demekti. Çünkü o yıllarda “Çağdaş Uy-
garlık” Batı tarafından temsil ediliyordu. Kendi diliyle yazama-
yan, okuma-yazma bilmeyen, gelişmeyen, gelişmesine imkân 
verilmeyen, dışarıdan kopuk bir toplumu, kendi diline kavuş-
turmak, öz benliği ile buluşturmak, ölçü birimleri, takvim, saat 
gibi birimlerle Batı ile entegre etmek gerekiyordu. Okuması-yaz-
ması olmayan, Arap harflerinin yarattığı zorluk ile de bir türlü 
okuma-yazma öğrenemeyen toplum karanlıkta kalmıştı. Başta 
Kur’an olmak üzere İslam üzerine yazılan kitapların Arap harf-
leriyle ve Arapça yazılması da toplum belleğinde bu yazı şekline 
kutsallık atfedilmesine sebep olmuştu. Okuması-yazması olma-
yan halk, yerde gördüğü her Arapça yazıyı kutsal bir metin sanı-
yordu; ama belki de o saygı duyulan metin karı-koca arasındaki 
müstehcen bir yazışmadan ibaretti. Bu ayrımı yapabilecek dona-
nıma sahip olmayan toplumu bu garabetten kurtarıp, Arapça-
ya atfedilen “Kutsal yazı” anlayışına son vermek gerekiyordu.  



11

Böylece halkın “aptal” yerine konulmasının önüne geçilmesi 
amaçlanıyordu.  

The National Geographic Magazine, Turkey Goes to School, January, 1929.

Harf devrimi, Atatürk’ün başarıyla hayata geçirdiği en 
önemli ve en cesur devrimlerden biri olma özelliğine sahiptir. 
Arap yazısını ve dilini kutsallaştıran bir toplumda Arapçanın 
egemenliğine son vermek, unutulmaya yüz tutan, yüzyıllardır 
hor görülen, dışlanan Türkçeyi arayıp bulmak gerçekten çok 
cesurca, çok cesaret isteyen ve zor bir işti. Harf devrimine çok 
önem veren Atatürk, bizzat kendisi de dil konusunda bilimsel 
çalışmalar yapmıştı. Bu açıdan Dünyada belki de ilk kez, devri-
min önderi, devrimi kuramsal olarak biçimlendiriyordu. 
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Atatürk 8-9 Ağustos 1928 gecesi İstanbul Sarayburnu’nda 
yeni harfleri halka açıkladı. Gerçekleştirilen gösterileri bir süre 
izledikten sonra ayağa kalkarak Harf Devrimi’ni müjdeleyen 
Atatürk, genç-yaşlı, kadın-erkekten oluşan büyük bir kalabalığa 
şu nutku vermişti:

“Arkadaşlar güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harf-
lerini kabul ediyoruz. Bizim, güzel, ahenktar, zengin lisanımız 
yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir. Asırlardan beri ka-
falarımızı demir çerçeve içinde bulunduran, anlaşılamayan ve 
anlamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak ve bu lüzumu 
anlamak mecburiyetindeyiz. Lisanımızı muhakkak anlamak isti-
yoruz. Bu yeni harflerle behemehal pek çabuk bir zamanda mü-
kemmel bir surette anlayacağız. Anladığımıza yakın zamanda 
bütün kâinat şahit olacaktır. Ben buna katiyetle eminim siz de 
emin olunuz. Çok işler yapılmıştır, ama bugün yapmaya mecbur 
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olduğumuz son değil, lakin çok lüzumlu bir iş daha vardır. Yeni 
Türk harflerini çabuk öğrenmelidir. Her vatandaşa, kadına, er-
keğe, hamala, sandalcıya öğretiniz. Bunu vatanperverlik, milli-
yetperverlik vazifesi biliniz. Bu vazifeyi yaparken düşününüz ki, 
bir milletin bir heyet-i içtimaiyyenin (sosyal topluluğun) yüzde 
onu, yirmisi okuma yazma bilir; yüzde seksen doksanı bilmez; bu 
ayıptır. Bundan insan olanlar utanmalıdır. Bu millet utanmak 
için yaratılmış bir millet değildir. İftihar etmek için yaratılmış ve 
tarihini iftiharlarla doldurmuş bir millettir. Milletin yüzde dok-
sanı okuma yazma bilmiyorsa hata bizlerde değildir. Hata onlar-
dadır ki, Türk’ün seciyesini (huyunu, karakterini) anlayamaya-
rak birtakım zincirlerle kafamızı sarmıştır. Mazinin hatalarını 
kökünden temizlemek zorundayız. Hataları tashih edeceğiz. (dü-
zelteceğiz) Hataların tashihinde bütün vatandaşların faaliyetini 
isterim. En nihayet bir sene, iki sene içinde büyük Türk heyeti 
içtimaiyyesi yeni harfleri öğreneceklerdir. Milletimiz, yazısıyla 
ve kafasıyla bütün alem-i, medeniyetin (dünya medeniyetinin) 
yanında olduğunu gösterecektir.”
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Atatürk’ün Gülhane nutku bütün yurdu heyecanlandırmış, 
ülkeyi baştan başa coşku seli kaplamıştı. Hiç okuma-yazma 
bilmeyen geniş halk kitleleri Harf Devrimi’ni cehaletten sıyrıl-
manın bir fırsatı kabul edip bu devrime gönülden bir coşkuyla 
katılmıştı. Mustafa Kemal Atatürk, her büyük kararında olduğu 
gibi burada da küçük ayrıntılara özen göstererek Harf Devri-
mi’ni İstanbul Gülhane Parkı’nda başlatmayı tercih etmişti.

Harf devrimini, öncelikle halka anlatacakların sindirmesi 
gerekiyordu. Bu vesileyle Dolmabahçe Sarayı’nda “Dil dersleri” 
düzenlendi. Bu dil derslerinden ilki 11 Ağustos 1928 tarihinde 
gerçekleşti.

Şair, yazar, milletvekili, öğretmen, profesör vb. kesimden 
yoğun katılımların olduğu derslerin üçüncüsü 29 Ağustos tari-
hinde yine Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleşmişti. Bu ders sıra-
sında söz alan İsmet İnönü, Türk harflerinin kabulü konusunda 
şu konuşmayı yapmıştı:

Dolmabahçe Sarayı’ndan.
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30 Ağustos 1928 tarihli Milliyet’tin Arap harfli Türkçe haber manşeti: “Türk alfabesi, Türk im-
lası ve Türk sarfı (dilbilgisi) dün Riyaseticumhur sarayında kati (kesin) şeklini aldı.” Dün Reisi-
cumhur Hazretleri’nin nezdlerinde bütün memleket münevver ve ediplerinin iştirakiyle öğleden 
sonra akdedilen konferansta beş saat devam eden münakaşaları müteakip tam bir ittifakla Türk 
alfabe ve imla kaidelerinin kati (kesin) şekli tespit edildi.” Milliyet gazetesi, 30 Ağustos 1928, 
sayfa: 1
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“Efendiler, Latin harfleri Türk milletinin en kesin ve en de-
rin bir ihtiyacına temas ediyor. Her şeyden önce bir noktayı izah 
edeyim: Niçin Latin harfleri esasına taraftarız? Gazi hazretleri 
böyle büyük bir mücadeleyi açarken yalnız Türk milletini ve yal-
nız onun irfanını ve yalnız onun kurtulmasını düşündü. Efendi-
ler, Türk köylüsü okumaya, okutmaya kayıtsız değildir. Her köy 
eline geçirdiği hocayı ne kadar mümkünse o kadar yüceltmeye 
çalışır; çocuğunu okutmayı candan ister ve hakikaten çocukta 
dört beş sene mektebe gidip gelir. Fakat hepsi o kadar. Hiçbir şey 
öğrenemez. Kuran’dan birkaç sureyi okur fakat gazete yazısını 
söktüremez.

Efendilerim! Bütün bu zorluklar Arap harfleri yüzündendir. 
Harf meselesi bütün milletler için çok önemlidir ve Türk milleti 
de nihayet kendi harflerini bulmuştur.”

Atatürk, Türk diline, Türkçeye, Türk milletine aşık bir dev-
rimciydi. Atatürk için Türk olarak doğmak övünç kaynağıydı. 
1931 senesinde Afet İnan imzasıyla yayınlanan Vatandaş İçin 
Medeni Bilgiler kitabında Atatürk, Türk diline verdiği önemi 
şöyle dile getirmişti:

“Türk ulusunun dili Türkçedir. Türk dili dünyada en gü-
zel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her 
Türk dilini çok sever ve onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk 
dili Türk ulusu için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk ulusunun 
geçirdiği bunca tehlikeli durumlarda, ahlakının, geleneklerinin, 
anılarının, çıkarlarının, özetle bugün kendi ulusallığını yapan 
her şeyin dili aracılığıyla korunduğunu görüyor. Türk dili Türk 
ulusunun yüreğidir, belleğidir. …Türk demek dil demektir. Ulu-
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sallığın en belirgin özelliklerinden birisi dildir. Türk ulusunda-
nım diyen insanlar, her şeyden önce ve ne olursa olsun Türkçe 
konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk ekinine, top-
luluğuna bağlılığını öne sürerse buna inanmak doğru olmaz.”

The National Geographic Magazine, Turkey Goes to School, January, 1929.
(National Geographic Dergisi, Türkiye Okula Gidiyor, Ocak, 1929.)
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The National Geographic Magazine, Turkey Goes to School, January, 1929.
(National Geographic Dergisi, Türkiye Okula Gidiyor, Ocak, 1929.)
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The National Geographic Magazine, Turkey Goes to School, January, 1929.
(National Geographic Dergisi, Türkiye Okula Gidiyor, Ocak, 1929.)
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The National Geographic Magazine, Turkey Goes to School, January, 1929.
(National Geographic Dergisi, Türkiye Okula Gidiyor, Ocak, 1929.)
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The National Geographic Magazine, Turkey Goes to School, January, 1929.
(National Geographic Dergisi, Türkiye Okula Gidiyor, Ocak, 1929.)
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The National Geographic Magazine, Turkey Goes to School, January, 1929.
(National Geographic Dergisi, Türkiye Okula Gidiyor, Ocak, 1929.)



23

The National Geographic Magazine, Turkey Goes to School, January, 1929.
(National Geographic Dergisi, Türkiye Okula Gidiyor, Ocak, 1929.)

The National Geographic Magazine, Turkey Goes to School, January, 1929.
(National Geographic Dergisi, Türkiye Okula Gidiyor, Ocak, 1929.)
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Emrullah
Ali Yıldız

Türk havacılık tarihinde adı unutulan isimlerden biri Em-
rullah Ali Yıldız’dır. Adı unutulan pek çok kahramanımız gibi 
bazen hatırlanmakta, böyle de biri vardı denilerek haklarında 
araştırmalar yapılmaktadır. Çünkü onların tarihi ışıl ışıl par-
lamakta, yaşadıkları dönemden çok çok ilerde olan icatları, 
kahramanlıkları yılları aşarak ilham kaynağı olmaya devam 
etmektedir. İçinde bulundukları zorluklar, yokluklar onları yıl-
dırmamış, üretmeye, icat çıkartmaya, yılmadan, tükenmeden 
var etmeye devam etmişlerdir. Tıpkı durursak düşeriz çocuk di-
yen Atatürk’ün, fikir dünyasının bedene bürünmüş halleri gibi 
bu millete hizmet etme aşkıyla yanıp tutuşmuşlardır. Kırdığı re-
korlar ve aldığı patentler ile adeta Türk milleti zekidir, Türk milleti 
çalışkandır sözünün vücut bulmuş hali olan Emrullah Ali, Türk 
havacılığının yüz aklarındandır.

Türk havacılığının Venüs Yıldızı olarak tanınan Emrullah Ali, 
1909 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Göçmen bir ailenin çocu-
ğuydu. Babası kitapçılık yapıyordu. Kitaplarla dolu bir ortamda 
büyüdüğünden olsa gerek okumaya, araştırmaya, bilime çok 
meraklıydı Emrullah. O da tıpkı Vecihi gibi gökyüzüne aşıktı. 
Uçma hayalleri ile büyüdü. Uçma tutkusu, gökyüzü sevdası iler-
de Yıldız soyadını seçmesinin gerekçesiydi. Bu tutkusunu ger-
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çekleştirmek için 17 yaşına geldiğinde soluğu İstanbul’da aldı. 
Havacılık eğitimi almak istiyordu.

Yeşilköy’deki Tayyare Makinist Mektebi’ne girdi. Tutkusu 
derslerine de yansımıştı. Okulunu derece ile tamamladı. Eğiti-
minin ardından dört sene boyunca zorunlu hizmetini yapacağı 
Eskişehir’de görevlendirildi. Bu görevlendirilmesinin ardından 
ise Bursa’daki sivil hayatına geri döndü. 
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Bursa, dönem itibariyle havacılık faaliyetlerinin ilgiyle takip 
edildiği, desteklendiği bir ildi. Halk, bağışlar yaparak uçaklar 
alınmasını sağlıyor, kurulan cemiyetler ile beraber gençlerdeki 
havacılık duygusu besleniyordu. 1925 yılında Bursa’da, Bursa 
Tayyare Cemiyeti kuruldu. Bu cemiyet, Bursa için önemli bir 
yere sahipti. Böyle bir atmosferde Tayyareci olarak baba topra-
ğına döndü Emrullah Ali. İçinde çocukluğunda beri beslediği 
gökyüzü, havacılık merakı ve bilime, kitaplara olan düşkün-
lüğünün meyvesini almaya başladı. Bursa’ya döndüğü andan 
itibaren içindeki bu tutku, ete kemiğe bürünür hale gelmişti. 
Üretmeye, icatlar yapmaya koyuldu. 1930’lu yılların Türkiye’si 
düşünüldüğünde hangi zorluklarla karşılaşabileceğini tahmin 
etmek zor olmasa gerek. Sanayileşmemiş, geri kalmış bir top-
lumda tek başına bir adam uçak üretmeye çalışıyordu. Tıpkı 
Vecihi gibi. Onlarda bu ateşi yakan, bu özgüveni sağlayan, bu 
tutkuyu besleyen şey elbette Cumhuriyet ateşiydi. Bir şeyler 
yapabileceklerine, bir şeyleri değiştirebileceklerine olan inanç-
tı. Bursa’da var olan havacılık merakını daha da büyüten bir 
gelişme 1933 senesinde gerçekleşti. Şehirde kurulan Yelkenli 
Uçuş Kulübü, halk ve gençlerde ki uçuş merakını doruk nokta-
sına ulaştırdı. Kulübün kaptanı elbette Emrullah Ali’ydi. Geceli 
gündüzlü çalıştı. Amacı bir planör üretmekti. Hedefine elbette 
ulaştı Emrullah Ali. Ürettiği planöre Bursa Yelkenlisi adını verdi. 
Dönemin gazeteleri, Emrullah’ın ürettiği planörü konuşuyordu. 
Emrullah’ta bu başarısından oldukça memnundu. Elde ettiği ba-
şarı üzerine Türk Kuşu’na davet edildi. Bu davet, Emrullah Ali 
için yeni bir başlangıca atılan ilk adım oldu. İlk Türk kadın savaş 
pilotumuz Sabiha Gökçen ile beraber Sovyetler Birliği’ne, hava-
cılık eğitimi almaya gönderildi. Kendini geliştirme, amaçlarına, 
hayallerine bir adım daha yaklaşma aşamasındaydı. Kırım’da 
Planör, Moskova’da paraşüt ve motorlu uçuş eğitimi aldı. Eği-
timinin tamamlanmasının ardından yurduna döndü ve Eskişe-
hir’de bulunan İnönü Planör Okulu’nda öğretmen olarak göreve 
başladı. Bu görevi 1941 yılına kadar sürecekti. Öğretmenliği sı-
rasında kendini geliştirmeye asla ara vermedi. Bu süre zarfında 
iki adet dünya rekoruna imza attı. 1936 yılının 29 Ağustos’unda 
Eskişehir’in İnönü mevkiinde havalandı ve tam tamına 18 saat 
35 dakika boyunca havada kalmayı başardı. Bu ilk rekoruydu. 



28

Bu rekorundan iki sene sonra iki kişilik bir planör ile 14 saat 20 
dakika boyunca havada kalarak yeni bir rekora imza atıyordu. 
İki büyük dünya rekoruna sahip olan Emrullah Ali, gökyüzüne 
sevdalı Vecihi Hürkuş ile uçma onuruna da erişti.

1937 senesinde Türk Hava Kurumu’nun halka tanıtılması ve 
havacılık sektörünün özendirilmesi amacıyla bir etkinlik gerçek-
leştirildi. Bu gösteride hem uçuşlar hem de paraşüt ile atlayışlar 
gerçekleştiriliyordu. Bursa, İzmir ve İstanbul’da gösteriler ger-
çekleştirildi. Gösteri ekibinde yer alan isimlerden biri de Em-
rullah Ali Bey’di. 14 Mart 1937 tarihinde İstanbul Yeşilköy’de 
kapsamlı bir gösteri planlandı. Türkkuşu Bayramı kutlanacaktı. 
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Gösteri tarihinden bir gün önce İstanbul halkını gösteriye davet 
etmek amacıyla İstanbul semalarında bir uçuş ayarlandı. Vecihi 
Hürkuş ve Emrullah Ali Yıldız bu uçuş için görevlendirilmişti.

Emrullah Ali’nin planörü çelik bir halat ile Vecihi Hürkuş’un 
planörüne bağlandı. Türk havacılığının nadide iki pilotu, tarihi 
yarımada üzerinde manevralar yaparak süzülüyor, halka keyifli 
dakikalar yaşatıyordu. Halkın destek ve alkışları arasında uçu-
şunu gerçekleştiren pilotlarımızı birbirine bağlayan çelik halat 
maalesef o sırada kopuverdi. Emrullah Ali tek başına kalmıştı. 
Gökyüzünde süzülüyordu. Gösteriyi izleyen halk endişeye ka-
pılmıştı. Emrullah Ali soğukkanlılığını kaybetmedi. Ustalığını 
konuşturarak kimseye zarar vermeden ve hatta planörü de par-
çalamadan adeta bir kuş gibi süzülerek uçağını indirmeyi ba-
şardı. Uçağını indirdiği yer Gülhane Parkı içindeki bir ağacın 
üstüydü. Bu iniş sırasında kendisi de hiçbir zarar görmemişti. 
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Kahraman pilotumuz halkın meraklı bakışları arasında ağaçtan 
sağlıklı bir şekilde inmişti. Emrullah Ali bu hadiseyi Gökyüzün-
deki Venüs kitabında şu şekilde aktarıyor:

“Havada Tayyaresiz kalmıştım. Önümde deniz, sağımda 
Gülhane parkı, solumda devlet demir yolları Avrupa hattı garı 
vardı. Evvela istasyona inmeği düşündüm. Fakat belki birkaç va-
tandaşı ezebilirdim. Sonra denize inmeyi düşündüm. Kalabalık 
olan limanda ya bir motora veya bir sandala çarparak batırsay-
dım? Bu ihtimaller, bir saniye içinde birbirini kovaladı. Nihayet 
kararımı verdim. Gülhane parkının üzerindeki ağaçlardan birine 
inecektim. Evvela havada bir dönüş yaptım. Yere iniyormuş gibi 
yaparak ağaçların üzerinde doğru süzüldüm. Bu benim başıma 
gelen iş, planörün bir özelliğini daha ortaya çıkardı: Planörün 
yalnız şekli kuşa benzemez. O biraz da bir kuş gibidir. Eğer başı 
sıkıya gelirse, bir ağaç dalının üstünde de kendine bir yer bulur.”
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Yoğun çalışma düzenine rağmen üretmekten asla geri dur-
madı Emrullah Ali, otomatik paraşüt gibi pek çok icadı oldu 
ancak icatlarına kendi adına patent alsa da ya büyük bir bölü-
müne sahip çıkamadı ya da yok pahasına satmak zorunda kaldı. 
1950’li yıllara gelindiğinde helikopter ve dikey kalkış yapabilen 
uçağını patentini almıştı fakat sonraki yıllarda imza attığı tüm 
icatların yurtdışında başka kişiler ve ülkeler tarafından üretildi-
ğini görmek onun için oldukça üzücü bir durum olsa gerek. Gü-
nümüzde paraşütçüler tarafından kullanılmakta olan otomatik 
açma aletinin ilk örneğini de 1940’lı yıllarda o icat etmişti. 

1947 yılında gelindiğinde talihsiz bir paraşüt kazası geçir-
di ve yaklaşık bir sene sonra ise havacılık kariyerine son verdi. 
Çok sevdiği havacılığa vedası havacılık vesilesiyle olmuştu. Bir 
mucit olarak hak ettiği değeri göremedi. Ekonomik sıkıntılar bir 
türlü yakasını bırakmadı. Geçinebilmek için İstanbul’a taşındı. 
Bir fotoğrafçı dükkânı açtı. Hangi işi yapsa dehasından, mucit 
zihninden ince bir dokunuş yapıyordu adeta. Fotoğrafçılık ya-
parken de bu dokunuşunu gerçekleştirdi.
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Günümüzde selfie denilen çılgınlığın mucidi oldu. Görçek adı-
nı verdiği bir makine ile o dönem özçekim yapılmasını mümkün 
kıldı. 1970’li yıllara dek hayatını fotoğrafçılık yaparak kazandı. 

Türk havacılığının Venüs yıldızı, mucit zihni hak ettiği say-
gıyı, değeri hiçbir zaman göremedi ve bu duruma çok kırgındı. 
Her icadına binlerce saat emek vermişti ama gerekli ilgi ve ala-
kadan mahrumdu. 17 yaşında Tayyareci olma tutkusuyla geldi-
ği İstanbul’da, dünyayı değiştirecek icatları ve rekorlarına rağ-
men 1996 senesinde kırgın bir şekilde gözlerini yumdu.
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Vecihi
Hürkuş

Türkiye’nin ilk baş tayyarecisi, Türk havacılık tarihinde cep-
hede uçak düşüren ilk savaş pilotu. Avrupa semalarında kendi 
yaptığı uçak ile sertifika alıp uçuş gerçekleştiren ilk pilot. Üç kez 
Türkiye Büyük Millet Meclisi takdirnamesi verilen ilk kişi. İlk 
Türk sivil havacılık okulu olan Vecihi Sivil Tayyare Mektebi’nin 
kurucusu, Kurtuluş Savaşı kahramanı. Sıfatlara sığdırılamayan 
bir kariyerin adıdır Vecihi Hürkuş.

1896 yılının 18 Ocak’ında dünyaya geldi Vecihi. Çok sevdi-
ği gökyüzüne hayran hayran bakacak gözlerini İstanbul’da açtı. 
Babası da İstanbullu bir aileden geliyordu. Gümrük müfettişiydi 
Ali Feham Bey. Annesi ise üç yaşında İstanbul’a göçmüş Vidinli 
Zeliha Niyir Hanım’dı. Kendisine kol kanat gerecek babası, Ve-
cihi henüz üç yaşındayken hayata gözlerini yummuştu. Ondan 
mıdır bilinmez Vecihi Cumhuriyet’e kanat gerenlerde olmuştu. 
Babası vefat etmişti ancak kalabalık bir ailede büyüdü. Ama-
calar, enişteler, yengeler, ağabeyler, ablalar hep etrafındaydı; 
ancak bir süre sonra annesi ve kardeşleriyle beraber Üsküdar’a 
yerleşti. Üç kardeşin ortancasıydı. Her ortanca çocuk gibi çok 
hareketli, çok canlı, yerinde duramayan bir çocuktu. İlkokulunu 
İstanbul Bebek semtinde okudu. Ardından Üsküdar Füyuzati 
Osmaniye Rüştiye’si ve Üsküdar Paşakapısı İdadi’sini tamamla-
yıp Tophane Sanat okulunu bitirdi. 
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Vatanperverdi Vecihi, 1912 Balkan Harbi’ne gönüllü olarak 
katıldı. Eniştesi Kurmay Albay Kemal Bey ile beraber görev 
yaptı. Edirne’ye giren kuvvetlerin içindeydi. Balkan Harbi’nin 
ardından İstanbul Ordu Kumandanlığı tarafından Beykoz Ser-
viburun’daki esir kampında kumandan oldu. Hayali Tayyareci 
olmaktı. Yaşı küçük olduğu için makinist mektebine girebildi. 
Tayyare Makinist Mektebi’nden Küçük Zabit (Astsubay) olarak 
mezun oldu. Bu unvanla beraber I. Cihan harbinde Bağdat Cep-
hesi’ne gönderildi. Tayyareci olma hayalinden hiç vazgeçmedi. 
Yeşilköy’deki Tayyare Mektebi’ne girerek sonunda hayaline ka-
vuştu. 1916 yılının Kasım ayının 15’inde tayyareci diplomasına 
kavuştu Vecihi.

1917 yılında Kafkas Cephesi’ne ataması gerçekleştirildi. 7. 
Tayyare bölüğündeydi. Burada bir ilke imza attı. Türk havacılık 
tarihinde cephede uçak düşüren ilk pilot olma unvanını Kafkas 
Cephesi’nde bir Rus uçağını düşürerek elde etti. Hayatında ger-
çekleştireceği nice ilkten belki de ilkiydi bu. 8 Ekim 1917 günü 
gerçekleşen hava savaşında yaralandı ve Ruslara esir düştü. De-
dik ya vatanperverdi Vecihi. Uçağını Ruslar kullanmasın diye 
esir düşmeden önce yaktı. Ruslar tarafından esir alınan Vecihi, 
Hazar Denizi’ndeki Nargin Adası’na gönderildi.

Dersaadet Küçük Zabit Mektebi
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Küçük Zabit Tayyareci Vecihi Hürkuş
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Vecihi Hürkuş’un Hava Muharebesi’nde Esir Düşüşü. ATASE, BDH, Kl.1455, Dos.311, Fh.1-
153. ATASE,BDH, Kl.1455, Dos.311, Fh.1-154.



40

Bu ada yılan adası adıyla da bilinmekte. Vecihi burada da 
Vecihiliğini ortaya koydu. Özgür ruhluydu hayranı olduğu gök-
yüzü gibi. O’nu esir etmek ne mümkün. Bölgedeki Azeri Türk-
lerinin yardımıyla adadan yüzerek kaçtı. Savaşa katılmamış 
olan İran’da karaya adım attı. Esir kampından beraber kaçtığı 
istihkam Teğmeni Salih Bey ile birlikte tam iki buçuk ay boyun-
ca yaya olarak Süleymaniye üzerinden Musul’a geldiler. Veci-
hi İstanbul’a ulaştığında savaş sona ermek üzereydi. Artık yeni 
görev yeri İstanbul Hava Müdafaa Bölüğü’ydü. Burada İstan-
bul’un hava müdafaasına katıldı. Ancak İstanbul işgale uğrayın-
ca tekrar esir düşmemek için gizlice Mudanya’ya ve oradan da 
Bursa ve Eskişehir üzerinden Konya’ya ulaştı ve Kurtuluş Sava-
şı’na katılarak vatanperverler ile omuz omuza yürüdü. Kurtuluş 
Savaşı’nda ilk ve son uçuşu yapan, İzmir/Seydiköy Hava Mey-
danını ele geçiren tayyareci oldu Vecihi. Başarılarından ötürü 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tam üç kez takdirname 
alarak kırmızı şeritli İstiklal Madalyası kazandı.

Savaş meydanında aşkı da bulmuştu Vecihi. Akşehir’de Jan-
darma Komutanı Ratıp Beyin’in kızı Hadiye Hanım’la dünya 
evine girdi. İki kızı oldu bu evlilikten. 1925 yılında ikinci bir ev-
lilik daha yapacaktı Vecihi. İstanbul’da yaşarken sevdiği fakat 
Mustafa Kemal’in yanında Anadolu’ya geçtiği için kızın ailesi 
tarafından evlenmesine izin verilmeyen İhsan Hanımla evlene-
cekti. Bu evliliğinden de bir kızı daha olmuştu.

Vecihi, kendisi gibi pek çok pilot yetiştirdi. Memleketin pilo-
ta, uçaklara ihtiyacı vardı. Bunu en yakından gören, bu eksikliği 
yüreğinde hisseden biriydi. Savaş sonrasında İzmir’de Seydiköy 
tayyare okulunda görev aldı. 1923’ün başlarında ise İzmit mın-
tıkası Tayyare bölüğüne atandı. Üç ay sonra ise tekrar İzmir’e 
çağrıldı. Kurtuluş Savaşı’nda hasretini çektiğimiz şeyin farkın-
daydı. Pilotumuz az, uçağımız yok denecek kadardı. Havacılı-
ğın millileştirilmesi artık hayalden öte bir hedef haline gelmişti. 
Yanlışlıkla Edirne’ye iniş yapan bir uçağın alınması için Vecihi 
görevlendirildi.  Görevi karşılığında bu uçağa Vecihi adı verildi. 
Bu olay Vecihi’nin içindeki duyguları ve düşünceleri yoğunlaş-
tırdı. Yıllardır aklında olan uçak inşa etme düşüncesine engel 
olamıyordu. Savaş sonunda mağlup olan Yunan’dan kalan uçak 
parça ve motorlarından yararlanarak ilk uçağını üretti. Vecihi K 
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Tayyareci Brövesi Takılı Vecihi

Yüzbaşı Üniformalı Vecihi Hürkuş
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VI. Ürettiği uçağı gökyüzünde gezdirmek için uçuş izni alma-
ya çalıştı. Bunun için teknik heyet oluşturuldu ama bir sıkıntı 
vardı. Oluşturulan teknik heyet içerisinde uçak uçurabilecek ve 
gerekli testleri yapabilecek yetkinlikte birisi mevcut değildi. Ha-
liyle uçuş izni alması gecikti ve maalesef uçuş izni alamadı. An-
cak oluşturulan heyet içindeki birisi, “Vecihi, biz sana uçuş izni 
veremeyiz, uçağına güveniyorsan atla, uç, bizi de kurtar” dedi 
ve Vecihi 1925 yılının 28 Ocak’ında kendi ürettiği Vecihi K VI 
ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Talihsizlik midir bilinmez gerekli 
izni almadan uçtuğu için gerçekleştirdiği bu uçuşun ardından 
ceza aldı. Bu durum karşısında tepkisiz kalamazdı Vecihi ve is-
tifa ederek hava kuvvetlerinden ayrıldı. O yıllarda Ankara’da 
yeni kurulan Türk Tayyare Cemiyeti’ne katıldı. Yokluk, imkan-
sızlıklar, engeller, içindeki uçma sevdasını, ülkesinin bir eksiğini 
kapatma, tekrar bir savaş halinde yokluk yaşamama arzusunun 
önüne geçemiyordu. Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal Gök-
lerdedir” söylemiyle havacı bir kuşak yetiştirmek için kurulan 
Türk Tayyare Cemiyeti, halkın bağışları ile yaşayan bir kurum 
niteliğindeydi. Vecihi Hürkuş, kendi yaptığı uçağı alıp, halka 
havacılığı sevdirmek için faaliyetlerde bulunup bu cemiyete ba-

Vecihi K VI Tayyaresi
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ğış toplamak istiyordu ama uçağını geri alamadı.
Avrupa’da havacılık faaliyetlerini, gelişmeleri merak edi-

yordu Hürkuş. Bu merakını dindirmek, gelişmelerden haberdar 
olmak için Almanya’ya gitti. Junkers ve Rohrbach uçak fabrika-
larını gezdi. Türkiye’ye döndüğünde Tayyare Cemiyeti Yönetim 
Kurulu’ndan istifa etti. Takvimler 1925 yılının 19 Ekim’ini gös-
teriyordu.

1930 yılında Ankara’da Sanayi Kongresi toplandı. Halkevi’n-
de de Yerli Mallar Sergisi açılmıştı. Vecihi Hürkuş burada kendi 
yaptığı uçak maketlerini ve kapalı kabinli Vecihi K-XI tipi uçak 
modelini tanıttı. Tanıttığı modelin minyatürü büyük ilgi çekti. 
Vecihi hiç boş durmadı. Yeni uçaklar tasarlamaya devam etti 
ve 1930 yılı içerisinde iki ay izin alarak bir keresteci dükkanın-
da çalışmaya başladı. Bu süre içinde Vecihi ikinci uçağını inşa 
etti. Vecihi XIV. İnşa ettiği bu uçak ile 1930 yılının 27 Eylül’ün-
de Kadıköy Fikirtepe’de büyük bir kalabalık ve basın toplulu-
ğu önünde uçuşunu gerçekleştirdi. Uçak Ankara’ya geldiğinde 
Başbakan İsmet İnönü ve bazı komutanlar uçağı incelemiş ve 
Vecihi’yi tebrik etmişti. Vecihi, uçağı için tekrar uçuş sertifikası 
talep etti. Bu kez talep mercii İktisat Bakanlığı’ydı. Ancak cevap 
değişmemişti. “Tayyarenin teknik vasıflarını tespit edecek kim-
se bulunmadığından gereken vesika verilememiştir.”

Mareşal Fevzi Çakmak’ın girişimiyle Vecihi’nin uçağı par-
çalara ayrılarak demiryolu ile Prag’a gönderilmişti. Vecihi uça-
ğından önce Prag’a varmıştı. Tarih 6 Aralık 1930’du. Çekosla-
vakya’lı yetkililer tarafından yapılan incelemeler neticesinde 
Vecihi Hürkuş’un uçağı uçuş müsaadesi almıştı. Kendisi için 
düzenlenen gecede “Yaşasın Türk Tayyareciliği” yazan bir pan-
kartla onurlandırıldı. 25 Nisan 1931’de Çekoslavakya’dan hava-
lanarak Türkiye’ye gelmek için yola çıkan Vecihi, 5 Mayıs günü 
yurduna dönmüştü. Demiryolu ile gittiği Prag’dan kendi uçağı 
ile uçarak dönüyordu Vecihi. Kendisi için bir turne planlandı. 
Turnenin planlayıcısı Türk Hava Kurumu’ydu. Ankara’dan baş-
layan uçuş turnesi Aksaray, Konya, Manavgat, Antalya, Fethiye, 
Muğla, Aydın, Denizli, Uşak, Eskişehir, Adapazarı, İzmit, Ye-
şilköy rotasını izlemektedir ve Vecihi bu turneyi alnının akıy-
la tamamlamıştır. Olumsuzluklar peşini bırakmaz Vecihi’nin. 3 
Kasım 1931 tarihinde büyük yardımcısı makinisti Hamit’in işine 
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bir telgraf ile son verilir. Vecihi XIV uçağı ise uçuştan men edilir. 
Bu durum karşısında Vecihi Hürkuş, Türk Hava Kurumu’ndan 
tekrar ayrılmak zorunda kaldı.

1932 yılının 21 Nisan’ında bir havacılık okulu açtı. Bu okul 
ilk Türk Sivil Havacılık Okulu’dur. Vecihi’nin açtığı bu okula 
12 öğrenci kaydoldu. Öğrencilerin eğitimi sırasında hiçbir kaza 
meydana gelmedi. Çeşitli kişi ve kurumlardan gelen yardımlar 
ile okulunu ayakta tuttu Vecihi ve yeni uçaklar tasarlamaya, 
üretmeye devam etti; ancak gerek maddi sebepler ve gerek bu 
okuldan yetişen öğrencilere verilen diplomalara denklik veril-
memesi sebebiyle ilk sivil havacılık okulu kapanmak zorunda 
kaldı.

1937 yılına gelindiğinde ise Türk Hava Kurumu Vecihi’yi 
mühendislik eğitimi için Almanya’ya göndermişti. Weimar Mü-
hendislik Mektebi’nde eğitimini tamamladı ve 2 yıl sonunda 
mezun oldu Vecihi. 1939 yılında Tayyare Makine Mühendisli-
ği diploması sahibiydi. Eğitimi bitip Türkiye’ye döndüğünde 

Vecihi Hürkuş Almanya’da Jurkens fabrikasında Tayyare testinde
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Bayındırlık Bakanlığı’na başvuru yaptı. Tayyare Mühendisliği 
Ruhsatnamesi almak istiyordu. Ancak yine bir engel ile karşı-
laştı. Yetkililer, “iki yılda mühendis olunmaz” diyerek ruhsat 
talebini kabul etmediler Vecihi’nin. Bunun üzerine Danıştay’a 
başvurur. Mühendisliğini mahkeme kararıyla sonunda kabul et-
tirir. Ancak Türk Hava Kurumu tarafından imkanların yetersiz 
olduğu Van’a tayin edilince istifa ederek kurumdan ayrılır.

Hayatının sonuna kadar türlü sıkıntılar peşini bırakmadı. 
Borçları boyunu aştı, uçamayacak duruma getirilen uçakları-
nın sigorta giderleri de borçlarına borç ekliyordu. İcra takipleri, 
davalar sebebiyle vatana hizmetlerinden dolayı kendisine bağ-
lanan maaşa bile haciz konuldu. Ankara’da anılarını yazarken 
beyin kanaması geçirdi. Gözleri ve kalbi göklerde olan Vecihi, 
16 Temmuz 1969 günü gözlerini bir daha açmamak üzere GA-
TA’da yumdu. Aklı, kalbi, ruhu göklerde olan, uçaklar tasarla-
yan, inşa eden, pilotlar yetiştiren, pek çok ilke imza atan, hava-
cılığın gelişmesi için tüm engellere göğüs geren ama bir uçuş 
sertifikası bile alamayan Vecihi’nin öldüğü gün, insanlık Ay’a 
ayak basacaktı. Vecihi Hürkuş’un kabri, Ankara Asri mezarlı-
ğında yer almaktadır.
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Mihri Rasim
(Müşfik)

Kıymeti bilinmeyen sıradışı bir kadın. Sanatla dolu bir hayat. 
İlkler ile geçen bir yaşam. Günümüzde maalesef çok tanınmayan 
ancak örnek alınması gereken bir isim Mihri Rasim (Müşfik).

1885 senesinde İstanbul Kadıköy’de Dr. Rasim Paşa kona-
ğında dünyaya geldi. Ailesi dönemin seçkin ve aristokrat aile-
lerindendi ve saraya yakındı. Babası Dr. Mehmet Rasim Paşa, 
dönemin ünlü hocalarındandı. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de  
görev yapıyordu. Bu okulda anatomi dersleri veren babası, ana-
tomi konusunda uzmandı. Bu uzmanlığının yanında gece alem-
lerine düşkünlüğü ve iyi saz çalmasıyla da ün yapmıştı. Rasim 
Paşa’nın iki eşi vardı. Kendisi gibi Çerkez olan eşinden iki kızı 
olmuştu. Rum asıllı eşinden ise Mihri Hanım dünyaya gelmiş-
ti. Ailenin maddi durumu oldukça iyiydi. Kadıköy Bahariye 
semtinde yer alan konakları dışında yazlık olarak kullandıkları 
Çamlıca semtinde de bir adet köşkleri mevcuttu. Yaşam tarzları, 
giyim kuşamları Batılı tarzda olan aile, kültür ve sanat ile iç içe 
bir hayat sürmüştü.

Kızlarının eğitimi ile özel olarak ilgilenen Rasim Paşa, ede-
biyat, müzik ve resim alanında özel hocalar tutarak çocuklarına 
dersler aldırmıştı. Mihri Hanım, eve gelen bu özel hocalardan 
edebiyat ve müzik derslerini bir süre sonra bırakmış ve ilgisini 



Mihri Hanım’ın otoportresi
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çeken resim dersine yoğunlaşmıştı. O’nun için resim dersleri son 
derece keyifli geçiyordu. Yaptığı ilk karakalem çalışması, baba-
sının arkadaşı Besim Paşa’ya aitti. Dönemin saray ressamların-
dan olan İtalyan ressam Fausto Zonaro’dan özel resim dersleri 
aldı. Mihri Hanım’ın Batı sanatına olan ilgisinde bu İtalyan res-
samın etkisinin olduğu göz ardı edilemez. Mihri Hanım’ın genç 
kızlık dönemine denk gelen yıllarda ülkede maalesef pek fazla 
imkân yoktu. Ülkenin güzel sanatlar alanında eğitim veren tek 
kurumu olan Sanayi-i Nefise Mektebi’ne kız öğrenciler kabul 
edilmemekteydi. Kadının arka plana itildiği ve sosyal hayattan 
mümkün olduğunca soyutlandığı bir dönemde dünyaya ge-
len; ancak yetişme tarzı olarak batılı bir anlayışla büyütülen ve 
toplumdan çok daha iyi maddi ve sosyal imkanlara sahip olan 
Mihri Hanım, özgürlükçü yapısı ve yetiştirilme tarzının da etki-
siyle Avrupa’ya gidip resim eğitimi alma düşüncelerine kapıldı. 
Ancak dönemin şartları buna da uygun değildi. Osmanlı döne-
minde genç bir Türk kızının Avrupa’ya gidip ders alma isteği-
nin onaylanmayacağının farkında olan Mihri Hanım, dönemin 
Fransız elçisinin eşi olan Madam Barrer’e hazırlattığı sahte Fran-
sız pasaportu ile Roma’ya gitti. Uzun bir süre Madam Barrer’in 
Roma’daki evinde konuk olan Mihri Hanım, dönem için sanatın 
merkezi olarak kabul edilen Paris’e doğru yelken açtı. İçindeki 
sanat ve resim aşkı O’nu Avrupa’da maceradan maceraya sü-
rüklüyordu. Paris Montparnasse’ta bir ev kiraladı ve burayı hem 
ev hem de atölye olarak kullanmaya başladı. Hayatını portreler 
yaparak sürdürmeye çalışan Mihri Hanım, evinin bir bölümünü 
de kiraya vererek ek gelir sağladı.

Bu dönem Sorboune Üniversitesi’nde siyasi bilimler öğreni-
mi gören Müşfik Selami Bey, tesadüf eseri Mihri Hanım’ın evini 
kiralamış, aralarında ev sahibi-kiracı ilişkisi zaman içerisinde bir 
aşka evrilmiş ve evlilik ile sonuçlanmıştı. 1922 yılında son bula-
cak evlilik süreci boyunca Mihri Müşfik adını kullanan ressam, 
daha sonra bu ismi kullanmamıştı.

Paris’teki Türk elçiliğinde düzenlenen bir resepsiyonda dö-
nemin Maliye Nazırı Cavit Bey ile tanışan Mihri Hanım, bilgisi, 
görgüsü, eğitimi ile Cavit Bey’i oldukça etkilemişti. Cavit Bey, 
eğitim sistemi üzerinde yenilikler yapmaya çalışan ve yüzünü 
Batı’ya dönen Osmanlı eğitim yapısı içerisinde öğretmen olma-
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sı, ülkesine dönüp bilgi birikimini aktarması için Maarif Nazı-
rına (Eğitim Bakanı) Mihri Hanım’ı önerdi. Bu vesileyle Mihri 
Hanım, 1913 yılında İstanbul Kız Öğretmen Okulu’nda göreve 
başladı. 1913-1922 yılları arasındaki bu dönem, Mihri Hanım’ın 
sanat hayatındaki en parlak dönemi temsil etmekteydi. Hem sa-
natı hem de öncü kişiliği bu dönem de iyice ortaya çıkan Mihri 
Hanım, pek çok ilke imza attı.

Öğrenci kıyafetlerinin tartışmalara sebep olduğu, kızların 
yüzleri açık çalışmalarının eleştirildiği bir dönemde görev yapı-
yordu Mihri Hanım. Öğrencilere yaklaşımı, görgüsü, giyim tarzı 
ile öğrencilerine örnek olan Mihri Hanım, sevilen bir öğretmen 
haline gelmişti.

Kızlar, ülkenin tek sanat okulu olan Sanayi-i Nefise Mekte-
bi’ne kabul edilmiyordu. Bu konuda geçmişte sıkıntılar yaşayan 
Mihri Hanım, ülkenin kadınları da benzer sıkıntıları yaşamasın 
diye geniş çevresinin de yardımıyla bu konuda bir şeyleri değiş-
tirmek için kolları sıvadı. 1913-1918 yılları arasında Eğitim Ba-
kanlığı görevinde bulunan Şükrü Bey’e:

İnas Sanayi-i Nefise Mektebinde Öğrenci ve Öğretmenler (Tarık Toros Arşivi)
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İnas Sanayi-i Nefise Mektebi Öğretmen ve Öğrencileri (Tarık Toros Arşivi) En ön sağdan 
beşinci kişi Mihri Rasim (Müşfik)

“Muhterem Nazır Beyefendi, Memlekete Meşrutiyet’le bir-
likte hürriyet, müsavat, adalet, uhuvvet geldi, ama bütün bu 
nimetlerden sadece erkekler istifade ediyor; kadınlar hala oldu-
ğu yerde, bir adım bile ileri gitmiş değiller. Acaba bu imtiyaz 
nereden geliyor? …Bugün her yerde müsavat ve adaletten söz 
ediliyor. Fakat kız sanayi-i nefise mektebi nerede? Hep yapılan-
lar erkekler için.” 

demiş, haklı serzenişini dile getirmiş ve taleplerini sıralamış-
tı. Mihri Hanım’ın bu yoğun girişimleri sonuç vermiş, sonrasın-
da aralarında eski Başbakan Bülent Ecevit’in annesinin de bu-
lunduğu pek çok kadın ressamın yetişmesini sağlayacak okulun 
1 Kasım 1914 tarihinde kurulmasını sağlamıştı. 

Avrupa’da almış olduğu akademik eğitim doğrultusunda 
öğrencilerine bilgilerini aktaran Mihri Hanım, model, antik hey-
kel, doğa çalışmaları yaptırarak öğrencilerine faydalı olmaya ça-
lışmıştı. Çizim eğitimi üzerinde özenle duran Mihri Hanım, bu 
konuda öğrencilerine sıkı bir disiplin uyguladı. Kızların ilk kez 
çıplak kadın model çalışması yapmalarını sağladı; ancak atöl-
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yeye çıplak kadın getirilmesi dönemin gerici ortamında çeşitli 
sorunları beraberinde getirmişti. Böylesi bir eğitimi böylesi bir 
ortamda düşlemek, gerçekleştirmek gerçekten cesaret işiydi. 
Arkeoloji müzesinden getirttiği torsolar ile öğrencilerine çıplak 
erkek model çalışması imkânı da sunan Mihri Hanım, heykel de 
olsa çıplak erkek çalışması yaptırdığı için yoğun tepki ile karşı-
laştı. Bu girişimi sebebiyle dönemin Eğitim Bakanlığı’na açıkla-
ma yapmak zorunda kalan Mihri Hanım: Hakkı aliniz var efendim, 
bir hanım mektebine bir erkek heykeli gitmiş, tabii doğru değil, ama biz 
ona bir peştamal takarız diyerek keskin zekasını konuşturmuştu. 

Kurulması için yoğun çaba gösterdiği İnas (Kız) Sanayi-i Ne-
fise Mektebi’nin ayakta kalabilmesi için de çok emek verdi. Okul 
ile aynı adı taşıyan bir cemiyet kurdu. Şişli’deki evinde sergiler 
düzenleyerek okul için gelir sağlamaya çalıştı. Mihri Hanım dö-
nem içerisinde geniş bir çevre ile bir arada olmuş, üretken bir 
dönem yaşamıştı. Dönemin ünlü isimleri, diplomatlar kendisin-
den portre çalışmaları istemişti. Yaptığı portrelerin büyük kısmı 
maalesef yurtdışındadır. 

Çevresinin etkisi ile Tevfik Fikret ile tanışmış, iki isim bir-
birlerini uzmanlık alanları doğrultusunda oldukça etkilemişti. 
Hemen hemen her gün Tevfik Fikret ile biraraya gelen Mihri Ha-
nım, Tevfik Fikret’in Aşiyan’daki evinde bir süre misafir olmuş 
ve Tevfik Fikret’in portrelerini yapmıştı.Tevfik Fikret, kendisini 
ziyarete gelen Ruşen Eşref Ünaydın’a Mihri Hanım’ı şöyle an-
latmıştı:

“Yukarıda bir hanımefendi var, resimlerimi yapıyor. Bilse-
niz, Rübab-ı ne kadar güzel okuyor, öyle güzel yorumluyor ki, 
yazdığım şeylerin bu kadar anlamlı olmasına şaşıyorum. Mih-
ri Hanım, bana beni anlatmaya başladı. …Bana biraz müsaade 
edin, yukarıda Mihri Hanımefendi beklemesin, izin verirse yap-
tığı resimleri getiririm çok güzel şeyler, sakın gitmeyin.”

Tevfik Fikret 1915 yılının 5 Ağustos’unda vefat ettiğinde 
Mihri Hanım, siyah çarşaflara bürünmüş, şairin Aşiyan’daki 
evine gelmiş, odasına girmiş ve hıçkırarak ağlamıştı. Rıza Tev-
fik’ten izin isteyen Mihri Hanım, Tevfik Fikret’in yüzünün ve 
sağ elinin kalıbını almıştı. Bu çalışmasıyla Türk sanatındaki ilk 
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Mihri Hanım’ın yaptığı Tevfik Fikret Portresi

Tevfik Fikret’in Maskı – Aşiyan Müzesi



54

maska imza attı. 
Paris’teki yaşam tarzını İstanbul’da da sürdüren Mihri ve 

Müşfik çifti, kıskançlıklar, haklarında çıkan dedikodular sebe-
biyle yıpranmış ve evliliklerine son vermişti. Boşanmalarının ar-
dından Mihri Hanım bir daha Müşfik soyadını hiç kullanmadı. 
Babasının soyadı olan Rasim’i kullanan Mihri Hanım, yurtdışın-
da Mihri Rasim olarak tanındı. 

Hayatının bu döneminde tekrar yurtdışına giden Mihri Ha-
nım, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun ardından tekrar 
yurda dönmüş, Atatürk’ü Mareşal üniformasıyla ayakta göste-
ren bir resmini yapmıştı.
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Bu eserini Çankaya’ya götürmüş, çalışması önce Ankara  
Halkevi koleksiyonuna eklenmiş ardından Yugoslavya hükü-
metine armağan edilmişti. Tablonun şu an nerede olduğu hak-
kında ise bilgi mevcut değildir. 

Mihri Hanım’ın Yeğeni de kendisi gibi sanat ile ilgilenmek-
tedir. Mihri Hanım, yeğeninin bu tercihinden memnun değildi. 
Ben resim yaptım da ne oldu? Sanat karın doyurmuyor… Tablolarını 
mı yiyeceksin? sözleriyle Hale Asaf’ı uyarmıştı. Mihri Hanım bir 
yakınına yazdığı mektupta:

“Gelelim Hale meselesine… Size kendi hayatımdan acı bir 
gerçeği bildirmek isterim. Ben senelerce çalışmakla neye ulaş-
tım? Ne başarı kazandım? Haydi diyelim ki Hale benden ziyade 

Yeğeni Hale Asaf. Kıymet Giray Arşivi.
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kabiliyetlidir. Her halde pişman olacaktır. Sadece pişmanlık olsa 
önemli değil. Ya hasta olursa? Allah göstermesin, ya annesinin-
ki gibi bir hastalığa yakalanırsa? İşte bir teyze olarak hep bunları 
düşünüyorum.” sözleriyle kaygısını dile getirmiştir. 

Kız Kardeşi Enise Hanımın, Mihri Hanım tarafından yapılan resmi. Enise Hanım 
Portresi MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi.
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Hayatının sonlarına doğru 1927 yılında Amerika’ya göçen 
Mihri Hanım’ın, gitmesinin gerekçesi olarak kardeşi Enise Ha-
nım’ın İsviçre’de bir Sanatoryum’da veremden ölmesi ve yeğeni 
Hale Asaf’ın 1938 senesinde Paris’te kansere yenik düşmesi gös-
terilmektedir. 

New York’ta geçimini yine sanattan sağlayan, kitap kapak 
tasarımları yaparak hayatını idame ettiren Mihri Hanım, 1928 
yılında da New York’ta kişisel bir sergi açmıştır. Bir süre Ameri-
kan üniversitelerinde konuk profesör olarak dersler veren Mih-
ri Hanım, ayrıca kürsü başkanlığı görevinde de bulunmuştur. 
Mihri Hanım, 1954 senesinde New York’ta hayatını kaybetmiş-
tir.
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Nazım
Hikmet

Mehmed Nazım namıdiğer Nazım Hikmet. Cumhuriyet dö-
nemi Türk edebiyatının şüphesiz en dikkat çekici ismidir. Dede-
si Mehmed Nazım Paşa sebebiyle Mehmed Nazım adıyla kayıt 
ettirilen şair, daha sonra babasının adı olan Hikmet’i de alarak 
adını Nazım Hikmet şeklinde biçimlendirmiş ve eşi Hatice Pira-
ye’nin de soyadını alarak Nazım Hikmet Ran şeklinde bildiği-
miz haline kavuşmuştur.

Babası Hikmet Nazım Bey, Osmanlı paşazadesi ve yüksek 
bürokrattır. 1876 senesinde dünyaya gelen Hikmet Bey, sivil 
paşalardan olup, çeşitli vilayetlerde valilik görevinde bulunan 
Mehmed Nazım Paşa’nın oğludur. Galatasaray Lisesi’ni bitir-
dikten sonra Bâbıâli’de bazı görevlerde bulunan Hikmet Nazım 
Bey, 1899 yılında devlet hizmetine girerek Selanik Valiliği’nde 
memuriyete başlamıştır. Bir süre sonra, sürdürdüğü memuri-
yetten istifa etmiş, o sırada Diyarbakır valisi olan babası Nazım 
Paşa’nın yanına gitmiştir. 1905 senesinde babasının Halep’e ta-
yini üzerine babası ile beraber Halep’e giden Hikmet Nazım, bu-
rada kavak ağacı yetiştirmeye başlamış fakat çekirge salgınına 
uğrayan kavaklık harap duruma gelmiştir. Çok geçmeden pek 
uyum sağlayamadığı bu coğrafyadan ayrılan Hikmet Nazım, 
İstanbul’a gelmiş ve şehirde yaşayan akrabalarının da destek ol-
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masıyla Tepebaşı’nda bir süthane açıp işletmiştir. Zaman içinde 
işini oturtan ve iyi para kazanmaya başlayan Hikmet Nazım’ın 
karakterinde değişimler başlamıştır. Eline geçen parayı sorum-
suzca harcamaya, gece hayatında parayı pul etmeye başlar. Or-
tağının da işten anlamaması sebebiyle işleri giderek bozulur ve 
bu sebeple tekrar dikiş tutturmak için memuriyet yollarına dön-
müştür. Farklı denemelerinin ardından bazı arkadaşlarıyla bera-
ber Kadıköy’de Hale Sineması’nı işletmiş, ileri gelen sanatçıları 
toplayıp operet topluluğunun idarecisi olmuş ve bu toplulukla 
çeşitli turnelere gitmiştir. 1923 yılında Sinema Postası adında bir 
magazin dergisinin müdürlüğünü yürütmüş ve ardından Sine-
ma Mecmuası adlı bir sinema dergisi çıkarmıştır. Hayata gözle-
rini yumması ise trajik olmuştur. Kızı Samiye’nin sokaktan alıp 
getirdiği bir köpeğin ısırması sebebiyle köpeğin kuduz olması 
ihtimali üzerinden hastaneye giderek kuduz aşısı yaptırmıştır. 
Eve dönüş sırasında yolda bir aracın kendisine çarpacağını dü-
şünüp araçtan kaçarken kafasını duvara çarpmış ve yaralanmış-
tır. Tetanos olma korkusu sebebiyle de bu kez Tetanos aşısı ol-

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı
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mak için hastaneye gitmiştir. Arka arkaya yapılmaması gereken 
iğneler yapıldığı için komplikasyon gelişmiş ve bitkin bir hale 
bürünmüştür. Eve dönüş yolunda gözleri kararan Hikmet Na-
zım Bey, konuşamayacak kadar yorgun düşmüştür. Yanlış te-
davinin kurbanı olarak 19 Mart 1932’de, oğlu Nazım Hikmet’in 
dizlerinde hayata gözlerini yummuştur.

Nazım Hikmet’in annesi Ayşe Celile Hanım ise İstanbul’da 
dünyaya gelmiştir. Dördü öz üçü üvey olmak üzere yedi kar-
deşinden dördü erkektir. Öz kardeşlerini Çanakkale Muhare-
besi’nde şehit vermiştir. Babası Ferik Hasan Enver Paşa, Ayşe 
Celile’nin eğitimi için hiçbir şeyden kaçınmamış, özel hocalar 
tutarak tahsil görmesini sağlamıştır. Öyle ki Fransızcası Türkçe-
sinden daha iyidir. Celile Hanım, modern bir eğitim almış, öz-
gürlükçü, hürriyet düşkünü, aydınlanmacı fikirlere sahip, cesur 
bir hanımdır. Gelenek kökenli değerlere tutkun değildir. Başını 
ve yüzünü örtme ihtiyacı hissetmemiş, sokağa çıkınca peçe tak-
mamış, haremlik selamlık geleneğine uymamıştır. Bu kuvvetli 
karakteri, kadın hürriyeti konusundaki duruşu dönemin bağ-
nazlığı içerisinde hoş karşılanmamıştır. 

Celile Hanım, aydın fikirleri ve duruşu yanında sanatkâr ya-
radılışlı, coşkun mizaçlı, cesur bir hanımdır. Eşinin sadakatsiz-
liğine tahammül edemeyip ayrıldıktan sonra resim eğitimi için 
Paris’e gitmiştir. 

1950 senesinde oğlu Nazım Hikmet açlık grevindeyken, 9 
Mayıs’ta kendisi de açlık grevine teşebbüs etmiştir. Elinde bir 
pankartla tek başına Kadıköy’de ve Galata Köprüsü üzerinde 
gösteri yapar ve imza toplar. Son yıllarında gözlerine inen per-
deden mustarip olmuştur. Ayşe Celile Hanım 13 Şubat 1956 tari-
hinde hayata gözlerini yummuştur.

Çok renkli bir ailenin çocuğu olarak doğan Nazım Hikmet, 
1902 yılının 15 Ocak’ında mavi gözleriyle selam vermiştir dün-
yaya. Babasının memuriyeti sebebiyle bulunduğu Osmanlı şe-
hirlerinden Selanik’te hayata adım atmıştır. Nazım Hikmet’in 
çocukluğu genellikle annesinden uzakta, düzenli bir aile hayatı 
olmadan, dedesinin yanında geçmiştir. Bir anlamda anası-baba-
sı olan yetim gibi büyümüştür. Nazım Hikmet’in eğitimi ile yine 
bizzat dedesi ilgilenmiştir. Nazım Hikmet ilk şiir derslerini de 
dedesinden almıştır. İlkokula Fransızca eğitim veren bir okulda 
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başlamıştır fakat bu okulun adı ve Nazım Hikmet’in bu okulda 
okuduğu dönem belli değildir. Daha sonrasında ise Göztepe’de-
ki Nümûne Mektebi’ne devam etmiş ve ilkokulunu Taşmek-
tep’te bitirmiştir.

Samiye Yaltırım Albümü
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Samiye Yaltırım Albümü. 4,5 Yaşında. Halep.
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Paşa dedesinin maddi yardımları ile liseyi Galatasaray Li-
sesi’nde okur. Biraz tombul bir çocuk olan Nazım Hikmet’e bu 
okulda patates lakabı takılır. Fakat savaş yıllarının ekonomik sı-
kıntıları sebebiyle bunalan aile, Galatasaray Lisesi’nin masrafla-
rını karşılamakta güçlük çekmiştir. Ertesi sene Nazım Hikmet’i 
bu okuldan alarak Nişantaşı Sultanisi’ne naklini gerçekleştirir-
ler.

Bahriye Mektebi Öğrencisi
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Bu yıllarda Nazım Hikmet bir yandan resimle bir yandan 
şiirle ilgilenmeye başlamıştır. Savaş, her evin ana konusu ha-
line gelmiştir. Bu sırada Nazım Hikmet’in dayısı 19 yaşında 
Arıburnu’nda şehir düşmüştür. Bu durumdan oldukça etkile-
nen Nazım, dayısını ve savaşı konu alan manzumeler yazmaya 
başlamıştır. Yazdığı şiirler evlerini ziyarete gelen Bahriye Nazırı 
Cemal Paşa’yı çok etkiler. Şiirleri beğenen paşa, Nazım’ın Bahri-
ye mektebine girmesini istemiştir. Böylece Nazım Hikmet, 1917 
yılında Nişantaşı Sultanisi’nden ayrılarak Heybeliada Bahriye 
Mektebi’ne kayıt olmuştur. Ancak Nazım Hikmet Bahriye Mek-
tebi’nden mezun olamamıştır. Mektebin son sınıfındayken, Ha-
midiye Gemisi’nde staj yaptığı sırada zatülcenp hastalığına ya-
kalanmış, mezuniyetine iki ay kala Doktor Hakkı Şinasi Paşa’nın 
verdiği çürük raporu ile Bahriye Mektebi’yle ilişiği kesilmiştir.  

Tarihler 1921 yılını gösterdiğinde Nazım Hikmet Kuvayı 
Milliyecilerin safında yer almıştır. Nazım Hikmet, Beyoğlu’n-
daki Rum mağazalarına asılmış olan düşman bayraklarını, özel-
likle Yunan bayraklarını, çekip indiren, yırtan vatanseverlerin 
arasına girmiştir. İşgal İstanbul yıllarının boğucu şartları içeri-
sinde kişisel mücadelesini vermiş, sanatını mücadele sahasına 
sürmüş, milli duyguları işleyen şiirler yazmış ve toplumu, sanatı 
vasıtasıyla etkileme yoluna gitmiştir. 

Daha özgür olacağı ve şiirlerinin daha geniş kitlelere ulaşa-
cağı düşüncesiyle Anadolu’ya geçmeye karar vermişti Nazım. 
İstanbul’da Mim Mim Grubu, Karakol Cemiyeti gibi Anadolu’ya 
insan taşıyan milli örgütler mevcuttu. Nazım’ın arkadaşları 
Anadolu’ya geçerken ailelerine haber verme ihtiyacı hissetmiş-
tir ancak Nazım böyle bir gereksinim duymamıştır. Eniştesinin 
verdiği dürbünü satarak elde ettiği paradan başka bir birikimi 
olmadan Anadolu’ya geçişin yolunu tutmuştur. Kendisine cep-
he görevi verilmemiştir. Cephe görevi olmayan Nazım, bir süre 
Bolu’da öğretmenlik yapmıştır. Tarihler 1921 senesini göster-
diğinde Batum üzerinden Moskova’ya gitmiştir. Burada Doğu 
Emekçileri Komünist Üniversitesi’nde siyasal bilimler ve iktisat 
eğitimi almış, eğitim aldığı yıllar sürecinde Moskova’da devri-
min ilk yıllarına tanık olmuş ve komünizm ile tanışmıştır. 1924 
senesinde Moskova’dan Türkiye’ye dönen Nazım, dönemin Ay-
dınlık dergisinde çalışmaya başlamıştır. 
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Samiye Yaltırım Albümü. 1924. Sovyetler Birliği’nden döndükten sonra Annesi ve Kız 
kardeşiyle.

Dergide yayınladığı şiirler ve yazılar sebebiyle başı derde 
girmiş, hakkında on beş yıl hapis cezası istenmiştir. İstenen ceza 
karşısında soluğu Sovyetler Birliği’nde almıştır. Tarihler 1928’i 
gösterdiğinde Türkiye’de af kanunu gündeme gelmiştir. Nazım 
da bu kanundan yararlanmış ve ülkesine dönmüştür.

1929 senesinde 835 Satır adlı şiir kitabı İstanbul’da yayınla-
nınca edebiyat çevrelerinde büyük yankı uyandırmıştır. Hayatı 
boyunca pek çok davada yargılanmıştır Nazım.

-1925 Ankara İstiklal Mahkemesi Davası
-1927/1928 İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Davası
-1928 Rize Ağır Ceza Mahkemesi Davası
-1928 Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Davası
-1931 İstanbul İkinci Asliye Ceza Mahkemesi Davası
-1933 İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Davası
-1933 İstanbul Üçüncü Asliye Ceza Mahkemesi Davası
-1933/1934 Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Davası
-1936/1937 İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Davası
-1938 Harp Okulu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Davası
-1938 Donanma Komutanlığı Askeri Mahkemesi Davası
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1948. Bursa Cezaevi, Samiye Yaltırım Albümü. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı.
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Nazım, 1933-1937 yılları arasında örgütsel faaliyetleri ge-
rekçe gösterilerek yine bir süre tutuklu kalmıştır. 1938 senesine 
gelindiğinde bu kez orduyu ve donanmayı isyana teşvik suçla-
masıyla yargılanmış ve 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmış-
tır. İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa cezaevlerinde aralıksız 
12 sene yattıktan sonra 14 Temmuz 1950 senesinde çıkarılan af 
yasasından yararlanarak serbest bırakılmıştır. Serbest bırakıl-
dıktan yaklaşık 1 sene sonra sorumluluğu olmamasına rağmen 
askere çağırılmıştır. Bu çağrı üzerine öldürüleceği endişesi ile 
17 Haziran 1951’de çok sevdiği vatanından ayrılmak zorunda 
kalmış, Romanya üzerinden Moskova’ya gitmiştir. 1951 yılının 
25 Temmuz’unda ise Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlıktan 
çıkartılmıştır. 

1963 yılının 3 Haziran’ında sabah saatlerinde gazetesini al-
mak üzere ikinci kattaki dairesinden apartman kapısına yürü-
düğü sırada kalp krizi geçirmiş, vatanından uzakta, vatanına 
hasret bir şekilde hayata gözlerini yummuştur. Nazım’ın eserle-
ri dünyada elden ele dolaşırken 1938-1968 yılları arasında vatanı 
Türkiye’de yasaklanmıştır. Nazım Hikmet’e iade-i itibar anlamı 
taşıyan bir gelişme ise 2009 senesinde gerçekleşmiş, 1951 sene-
sinde gerçekleşen ayıp tam 58 sene sonra giderilmiş, Nazım Hik-
met, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geri alınmıştır. 

Şiirleri Fikret Kızılok, Cem Karaca, Fuat Saka, Zülfü Livane-
li, Onur Akın, Ruhi Su, Edip Akbayram, Ahmet Kaya gibi pek 
çok sanatçı tarafından bestelenmiş, toplumun zihnine, yüreğine 
işlemiştir. Gülhane Parkı’nı konu alan şiiri de bestelenen şiirle-
rinden birisidir.
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CEVİZ AĞACI

Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz, 
ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda, 

budak budak, şerham şerham ihtiyar bir ceviz. 
Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. 

Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda. 
Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl. 
Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril, 
koparıver, gözlerinin, gülüm, yaşını sil. 

Yapraklarım ellerimdir, tam yüz bin elim var. 
Yüz bin elle dokunurum sana, İstanbul’a. 

Yapraklarım gözlerimdir, şaşarak bakarım. 
Yüz bin gözle seyrederim seni, İstanbul’u. 

Yüz bin yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarım. 
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda. 

Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
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1948. Bursa Cezaevi, Samiye Yaltırım Albümü. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı.
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Osman
Hamdi Bey

Tanzimat döneminin yetiştirdiği, bir ömre ancak sığabilecek 
zenginlikte çeşitliliğe sahip, ressam, müzeci, arkeolog, eğitimci, 
İstanbul mebusu ve İstanbul Kadıköy’ün ilk belediye başkanı. 
Bunlar gibi pek çok alanda mühim dokunuşları olmuş bir Os-
manlı aydını. Eserlerinin sesi yüzyıl sonrasında bile kulaklarda 
çınlamakta, çalışmaları üzerine yapılan tartışmalar ile hem Os-
man Hamdi hem de eserleri hala nefes almaktadır.

Osman Hamdi Bey, 1842 yılında İstanbul’da Sakız Adası’n-
da dünyaya geldi. Doğduğunda tarihler 30 Aralık’tı. Babası Os-
manlı Sadrazamı İbrahim Edhem, annesi Fatma Hanım’dı. İki 
erkek kardeşi vardı Osman Hamdi Bey’in. Halil Edhem (Eldem) 
ve İsmail Galib. Hem doğduğu tarih hem de doğduğu ev, Os-
man Hamdi’nin hayatını şekillendirdi. İmkanların genişliği ve 
dönemin aydınlanmacı hareketleri, O’nun çok yönlü bir kişi ol-
masını sağladı. İlkokulu’nu İstanbul Beşiktaş’ta okumuş ardın-
dan 14 yaşında iken Mekteb-i Maarif-i Adliyye’ye kaydolmuştu.

Tarihler 1857’yi gösterdiğinde ise Paris’e Hukuk eğitimi al-
maya gönderildi. Doğduğu ev ona bu imkanları sağlarken doğ-
duğu tarih de onun karakterini, dünya görüşünü biçimlendirdi. 
Tanzimat dönemin yenileşme hareketlerinin içinde açmıştı göz-
lerini. Bu yenileşme hareketlerinin etkisiyle yetişen bir Osmanlı 
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Osman Hamdi Bey’in Kendisinin ve Hatuniye medresesinin karelenmiş fotoğrafları. M. Cesar, 
Sanatta Batı’ya Açılış ve Osman Hamdi Bey. Erol Kerim Aksoy Kültür, Eğitim, Spor ve Sağlık 
Vakfı, İstanbul 1995.

Edhem Paşa.
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Osman Hamdi Bey’in oğlu Edhem Bey. Kaynak: M. Cesar, Sanatta Batı’ya Açılış ve Osman 
Hamdi Bey. Erol Kerim Aksoy Kültür, Eğitim, Spor ve Sağlık Vakfı, İstanbul 1995.

aydını oldu.
Önemli bir ressam, arkeolog, müzeci vb. nice niteliklerin sa-

hibi olmasının yanında Osmanlı Batılılaşma sürecinin başlıca 
aktörleri arasında yer almıştı. Sayılan sanat dallarının hemen 
hepsinde öncü isim konumundaydı. Günümüzde Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi adıyla bildiğimiz, dönem adlandır-
ması ile Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi’nin ve İstanbul Arkeoloji 
Müzesi’nin kurucusuydu. İlk bilimsel Türk kazılarını O başlat-
mıştı.

Hukuk eğitimi almak için gittiği Paris’te, içindeki resim tut-
kusuna engel olamadı. Paris Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’na 
gitti ve dönemin en ünlü ressamlarından olan Jean-Léon Gérô-
me ve Gustave Boulanger’den dersler aldı. Aynı yıllarda Paris’e 
eğitim için gönderilen Süleyman Seyyid ve Ahmed Ali (Şeker) 
ile 2. Uluslararası Paris Sergisi’nde Osmanlı Pavyonu’nun hazır-
lıklarında çalıştı ve eserlerini sergileme imkânı buldu. 12 Sene 
boyunca Paris’te yaşamını sürdürdü ve bir Fransız Hanım ile 



78

hayatını birleştirdi. Bu evliliğinden iki kızı oldu. Fakat evliliği 
sadece 10 sene sürdü. Tarihler 1869’u gösterdiğinde O’nun için 
yeniden İstanbul vakti gelmişti. Yurduna döndü ve bu dönü-
şüyle birlikte hemen Bağdat’a atandı. Burada iki sene yaşadı ve 
resim çalışmalarına ara vermeden Bağdat’ta devam etti. Bağdat 
görevinin ardından tekrar İstanbul’a döndüğünde tarihler 1871’i 
gösteriyordu. Saray’da kendisine teşrifat-ı hariciyye müdür mu-
avinliği görevi verildi. “İki Karpuz Bir Koltuğa Sığmaz”, “Cerf 

Osman Hamdi Bey ekibi ile birlikte Lagina kazısında.



79

Volant (uçurtma)” adıyla da iki tiyatro oyunu kaleme aldı. 1873 
yılında Fransa’da gerçekleşen milletlerarası sergiye komiser ola-
rak atanan Osman Hamdi Bey, ikinci evliliğini yine Fransa’da ve 
yine bir Fransız ile gerçekleştirdi. Bu evliliğinden ise üç kız bir 
erkek evlat sahibi oldu.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın bitişi ile birlikte Osman 
Hamdi’nin resim çalışmaları yoğunluk kazanmıştır. 1880-1881 
yıllarında İstanbul’da açılan iki sergide eserlerini sundu. 1877 yı-
lında ise Maarif Nezareti’nde kurulan müze komisyonunun se-
kiz üyesinden biri oldu. Müze’nin müdürlüğünü yapan Philipp 
Anton hayatını kaybedince 1881 tarihinde Müze-i Hümayun’un 
yeni müdürü Osman Hamdi Bey oldu. Böylece Türk müzeciliği-
nin yeni bir dönemine girildi. Yeni göreviyle birlikte kültür ve 
sanat faaliyetlerine ağırlık verdi. Osmanlı sınırları içerisindeki 
tarihsel ve sanatsal değer taşıyan her eseri müzecilik anlayışı 
içinde bir araya getirmek istiyordu. Yoğun gayretleri sonucunda 
Müze-i Hümayun, İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne dönüştürülmüş 
oldu. 1884 tarihinde ise önemli bir yönetmeliğe imza attı. Eski 
eserlerin devlet malı olması ve yurt dışında götürülmemesi esa-
sına dayanan yeni Âsâr-ı Atîka Nizamnamesi’ni yayınladı. Bu 
nizamname, 1973 yılına kadar yürürlükte kaldı. Müze müdür-
lüğü sırasında pek çok arkeolojik kazı yaptırdı ve kazıların ba-
zılarını kendisi yönetti. Böylece ilk Türk Arkeolog olarak adını 
duyurdu. O’nun müze müdürlüğü döneminde

- Nemrud Dağı
- Sayda
- Lagina
- Tralles (Aydın)
- Alabanda
- Rakka
- Boğazköy
- Alacahöyük
- Akalan
- Langaza
- Sakçagözü
- Sidamara
- Bozüyük
- Rodos
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- Taşoz (Bozcaada)
- Yortan
- Notion
- Kade
- Gorikos
- Tedmür
- Mahmudiye (Spara)
kazıları gerçekleştirildi. H. Schliemann’ın Truva’da gerçek-

leştirdiği kazıya katılan Osman Hamdi, 1887’de Dimosten Bal-
tacı Bey’le birlikte ‘İskender’ ve ‘Ağlayan Kızlar’ lahitlerinin 
çıkartıldığı ünlü Sayda kazısını başlatmıştı. Arkeoloji alanında 
yaptığı çalışmalar ile ün yapan Osman Hamdi, yurtdışında çe-
şitli madalya ve nişanlarla ödüllendirilmişti.

Günümüzde daha çok ressam kişiliği ile tanınan Osman 
Hamdi, figürlü kompozisyonlar, portreler, peyzajlar, natürmort-
lar, karakalem portreler ve desenler yaptı. Türk resminde figürü 
kullanan ilk kişi olup bu alanda da öncü oldu. “Kur’an Okuyan 
Hoca”, “Silah Taciri”, “Feraceli Kadınlar”, “Arzuhalci”, “Ley-

Osman Hamdi’nin İki Müzisyen Kız tablosu. 1880. Yağlıboya. Sağda ise Bursa Yeşil Camii. 
Kaynak: M. Cesar, Sanatta Batı’ya Açılış ve Osman Hamdi Bey. 2 Ciltlik eser, Erol Kerim 
Aksoy Kültür, Eğitim, Spor ve Sağlık Vakfı, İstanbul 1995.
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Osman Hamdi’nin Kur’an okuyan hoca tablosu. Tuval üzerine yağlıboya. Kaynak: M. Cesar, 
Sanatta Batı’ya Açılış ve Osman Hamdi Bey. Erol Kerim Aksoy Kültür, Eğitim, Spor ve Sağlık 
Vakfı, İstanbul 1995.

lak Toplayan Kız”, “Mimozalı Kadın”, “Ab-ı Hayat Çeşmesi”, 
“Mihrap”, “Kaplumbağa Terbiyecisi” en önemli, en ünlü eserle-
ri arasında olan Osman Hamdi Bey, bazı tablolarında dikkatleri 
figürlerin kıyafetlerine çekmek istiyormuş gibi bir durum sezin-
lense de mimari elemanlar, özellikle de mimariyi tamamlayan 
dekorasyonlar, üzerinde durduğu asıl şeydi.

Türbe ve camilerin kapıları, kapıların üzerindeki yazıtları, 
ağaç ve taşlardaki işlemeleri, duvarlardaki süsleri, miğferleri, 
kılıçları, silahları yoğun bir emek ve gözlem sonucu elde ettiği 
birikim ile doğru ve titiz bir şekilde resmetti. Kadın konusunu 
Türk resminde ele alan ilk kişi olmuş, kadını sadece bir portre 
olarak işlememiş, günlük hayatın akışı içerisinde, erkek ile eşit, 
okuyan, müzik icra eden, kamusal alanda var olan bir şekilde 
betimlemişti. Çeşitli kişilerin portrelerini çizen Osman Hamdi, 
dönemin siyasi şahsiyetleri arasından yalnızca Enver Bey’in 
portresini çizmişti.
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Yeşil Cami Önü Tablosu, 1882.

Ressam, arkeolog, müzeci ve yazarlık vasıflarının yanında 
diplomatlığı, bilimciliği ile de dikkat çekmiş, ömrünün sonuna 
kadar çalışmaktan geri durmamıştı. Yakalandığı bir hastalık so-
nucunda ise 1910 yılının 24 Şubat’ında, İstanbul Kuruçeşme’de-
ki yalısında hayata gözlerini yumdu.
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Kaplumbağa Terbiyecisi, Tuval üzerine yağlıboya, 1906. Kaynak: M. Cesar, Sanatta Batı’ya 
Açılış ve Osman Hamdi Bey. Erol Kerim Aksoy Kültür, Eğitim, Spor ve Sağlık Vakfı, İstanbul 
1995.
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Osman Hamdi’nin Yeşil Türbede Dua tablosu. 1882. Kaynak: M. Cesar, Sanatta Batı’ya Açılış 
ve Osman Hamdi Bey. Erol Kerim Aksoy Kültür, Eğitim, Spor ve Sağlık Vakfı, İstanbul 1995.

Osman Hamdi’nin Gezintide Kadınlar Tablosu, 1887. Kaynak: M. Cesar, Sanatta Batı’ya Açılış 
ve Osman Hamdi Bey. Erol Kerim Aksoy Kültür, Eğitim, Spor ve Sağlık Vakfı, İstanbul 1995.
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Osman Hamdi’nin Ab-ı Hayat Çeşmesi adlı tablosu. 1904, Kaynak: M. Cesar, Sanatta Batı’ya 
Açılış ve Osman Hamdi Bey. Erol Kerim Aksoy Kültür, Eğitim, Spor ve Sağlık Vakfı, İstanbul 
1995.
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Cemil
Topuzlu

1866 Yılının 6 Mart’ında, Nafia Hanım ile Topuzlu Oğulla-
rı’ndan Yusuf Ziya Paşa’nın oğlu olarak, Üsküdar Salacak’ta 
dünyaya geldi Cemil Bey. Topuzlu soyadının anlamlı bir tarihi 
vardı. Cemil Paşa’nın büyük büyük dedesi Topuzluoğlu, Fatih 
Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethi sırasında serdar-ı ekremlik va-
zifesiyle Fatih’in yanında yer aldı. Fatih’in topuzunu ve alemini 
taşımıştı. Bu nedenle, fethin ardından bizzat Fatih Sultan Meh-
met tarafından ona mir-i alem unvanı ve ek olarak İskeçe’de pek 
çok arazi verilmişti. Yusuf Ziya Paşa, 1901 yılında hayatını kay-
betti. 

Cemil Paşa, sırasıyla Paşakapısı Askeri Rüştiyesi, Mekteb-i 
Sultani (Galatasaray Lisesi), Beyrut Fransız Okulu, Şam Askeri 
Rüştiyesi, Kuleli Askeri Tıbbiye İdadisi (Lisesi), Gülhane Aske-
ri Tıbbiyesi’nden mezun olmuş ve yüzbaşı rütbesi ile eğitimini 
tamamlamıştı. Cemil Paşa’nın hayatını değiştiren bir gelişme, 
Gülhane Askeri Tıbbiyesi’nden mezun olduktan sonra atandı-
ğı ilk görev yeri olan Sütlüce’deki Kumbarahane Askeri Has-
tanesi’nde gerçekleşti. Bu hastanede görev yaptığı sırada tanık 
olduğu bir olay, onun Paris’e gitmesine sebep oldu. Hastaneye 
fıtık rahatsızlığı şikâyeti ile gelen bir asker, hastane yönetiminin 
kararı ile ameliyat edilmemiş, bunun yerine keten tohumu la-
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pası ile tedavisi uygun bulunmuştu. Bu hatalı karar sonucunda 
hayatını kaybeden asker, Cemil Paşa’nın kararında büyük etki 
sahibi olmuştu.

Yaşadığı bu trajik olayın ardından, ilerde kayınpederi olacak 
Cemaleddin Efendi’nin aracılığıyla tıp alanında iyi bir eğitim al-
mak, ustalaşmak için Paris’e gitti. 1887-1890 tarihleri arasında 
Paris’te kaldı. Bu süre içerisinde Tilleux ve Pean gibi döneminde 
alanının en iyi isimlerinden dersler alıp bu doktorların asistanı 
olarak görev yaptı. 

1891 yılının 16 Mart’ında ise Şeyhülislam Cemaleddin Efen-
di’nin kızı Ayşe Aliye Hanım ile dünya evine girdi. Bu evlili-
ğinden üç çocuk sahibi oldu; ancak ilk çocukları Muhiddin, on 
yaşında, geçirdiği menenjit sonucunda hayata tutunamadan çok 
küçük yaşta dünyadan ayrıldı. Cemil Paşa, İstanbul’a döndük-
ten sonra hem tıbbi kariyerini hem de askeri kariyerini hızlı bir 
şekilde ilerletti. 1910 senesinde ise askeri kariyerine nokta koy-
du. Emekli olmasının ardından ise mülkiye paşalığı rütbesine 
getirildi. Bu rütbeye getirilmesinin sebebi, Padişah Sultan Re-
şad’ın hastalığını tedavi etmesiydi. Tedavinin mükafatı mülkiye 
paşalığı rütbesi oldu. 

Cemil Paşa’nın Modern Tıp Teknikleri, 
Yaptığı Ameliyatları ve İcat Ettiği 

Cerrahi Aletleri Anlatan Memories et 
Observations Medicales Adlı Kitabının 

Kapak Fotoğrafı.
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Dönemin Sadrazam’ı Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Cemil Pa-
şa’ya İstanbul Şehreminiliği (Belediye Başkanlığı) görevini teklif 
etti. Bu teklifin gerçekleşmesinin altındaki sebep Cemil Paşa’nın 
iyi bir doktor olması veya tanınması değildi. Sadrazam Ahmet 
Muhtar Paşa, teklifin gerekçesini şöyle açıklamıştı:

“Bir ay önce Göztepe Fener yolu tarafında geziyordum. Se-
nin Çiftehavuzlar’daki köşkünü o zamana kadar görmemiştim. 
Binanın mimarî tarzı, bahçenin tanzim şekli o kadar dikkatimi 
celbetti ki, ‘Bu Avrupavari köşk kimin?’ diye meraklandım. Se-
nin olduğunu söylediler. O zaman düşündüm ki evinin içinde ve 
dışında küçücük bir Avrupa yaratan adamı şehremini yaparsam, 
İstanbul’u imar eder.”

Cemil Paşa böylece 1912 yılının 21 Ağustos’unda İstanbul 
Şehreminisi olarak tayin edilmişti. Bu tayinin ardından az bir 
zaman geçmişti ki Cemil Paşa, İstanbul Valisi olarak da görev-
lendirildi. O’na göre İstanbul, tek bir kişi tarafından idare edil-
meliydi. Bu yılların başında İstanbul’da çok büyük bir kolera 
salgını ortaya çıkmış ve Balkan Harbi ile birlikte salgın hasta-

Cemil Paşa’nın 
Şehremini olduğunu 
gösterir belge. 
Kaynak: BOA, 
DH.MTV., 1-75/
Tarih: 8 Ramazan 
1330/21 Ağustos 
1912.
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lık, şiddetini daha da arttırmıştı. Şehrin meydanlarına kadar her 
yer salgından hayatını kaybeden insanlarla dolmuştu. Dönemin 
Şehremini Cemil Topuzlu, yeterli hastane olmadığı için şehir-
deki otelleri, boğazdaki yalıları ve camileri hastaneye dönüştür-
müştü. Sarayın dış bahçesi olan Gülhane Parkı da -ki o yıllarda 
bir bostanlıktır- kolera salgını için hastaların tedavi edildiği sah-
ra hastanesine dönüştürülmüştü.

Cemil Paşa’nın Şehremini olarak görevlendirilmesinin ar-
dından İstanbul’un fiziki ve sosyal çehresinin köklü değişimi 
başladı.  

Cemil Paşa ile İstanbul’da değişimin başlangıcı Zabıta-i Be-
lediye Talimnamesi ile oldu. Talimnamenin maddelerine göre:

- İstanbul’da bütün inşaatlar ruhsata tabi olacak, ruhsatsız 
inşaat yapılmasına izin verilmeyecek.

- Esnaflar izin almadan mallarını dükkanlarının dışına ko-
yamayacak.

- Seyyar satıcılar sokak sokak gezerek satış yapamayacak. 
Sadece belediyenin gösterdiği yerlerde ve belirlediği saatlerde 
satış yapabilecekti.

- Kaldırımlar işgal edilmeyecek, herhangi bir sebep ile ka-
patılmayacaktı. Kaldırıma sandalye atıp oturmak, el arabası, bi-
siklet bulundurmak yasaktı.

- Döner, köfte, kebap benzeri yiyeceklerin camekan dışın-
da pişirilmesi yasaklanmış, kasapların, etleri dükkân dışında 
sergilemeleri engellenmişti.

- Binek arabaların bir standardı olacak, arabalar eski olma-
yacak, arabaların arka tarafında ait oldukları belediyenin verdi-
ği sıra numarası yazılacak, güneşin batmasının ardından, araba-
nın sağında ve solunda olan fenerler yakılacak, binek arabaları 
kullanan kişilerde ehliyet aranacak, 21 yaşından küçük olanların 
araç kullanması engellenecek, arabacıların tek tip giyinmesi sağ-
lanacaktı. 

- Otomobiller çevreyi kirletmeyecek, az ses çıkartacak, 
hayvanları ürkütmeyecek, sürüş emniyeti sağlanmış olacak aksi 
halde trafikten men edilecekti. Otomobil şoförleri ehliyet sahibi 
olmalı, bütün taşıtlar sağdan gitmeli, binek otomobiller boş veya 
dolu olduklarını belli etmek için bir tarafı beyaz bir tarafı kırmızı 
renkte olan levha bulundurmalıydı. 
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- Fırıncılar belirlenen fiyatın üzerinde satış yapamayacak, 
camekan tezgâhları ve terazileri bulunacak, satılan malların bo-
zuk ya da ayıplı olup olmadıkları denetlenecekti. 

- İstanbul’da dilencilik yasaklanacak, dilencilik yapanlar 
yakalanacaktı. 

Şehremini Cemil Paşa’nın İstanbul’u güzelleştirmek, dir-
lik düzen getirmek yönündeki çabaları elbette bunlarla sınırlı 
kalmadı. İstanbul’un çehresini değiştiren, tarihi güzelliklerini 
koruyan ve daha da ortaya çıkmasını sağlayan girişimlerinden 
ilki Ayasofya ile Sultanahmet Camii arasındaki alanda yapılaş-
manın engellenmesi, mevcut yapıların yıkılması, alanın meydan 
olarak tasarlanması faaliyeti oldu. Belirtilen alanda daha öncede 
yangınlar meydana gelmesi, tarihi iki yapıyı riskli bir duruma 
sokuyordu ve ayrıca iki eser arasındaki bu görüntü kirliliği ge-
rek Ayasofya’nın ve gerek Sultanahmet’in güzelliklerini gölge-
liyordu. Alınan istimlak kararı elbette kolay olmadı. Tartışma-
ların yoğunluğu ile baş edebilen Şehremini Cemil Paşa, alanın 
azametini ortaya çıkarttı. 

Bir diğer önemli çehre değişimi girişimi ise Gülhane Par-
kı’nın açılması hadisesiydi. Padişah Mehmet Reşat, Topkapı 
Sarayı sınırları içerisinde Soğuk Çeşme’den silah depolarına 
kadar olan alana park yapılmasını istemiş ve 1912’de izin ver-
mişti. Gülhane Parkı’nın yapım izni alınıp bu alana dair proje-
lerin hazırlandığı esnada Balkan Savaşı’nın başlaması ile çeşitli 
engellerle karşılaşıldı. Askerler, Sarayburnu civarına barakalar 
yapıyordu. İstanbul Şehremaneti, Sarayburnu’ndaki bu baraka-
lar sebebiyle parkın yapımına başlanamadığını, bu barakaların 
kaldırılması gerektiği gerekçesiyle Harbiye Nezareti’ne başvur-
du; fakat Harbiye Nezareti bu talebi uygun bulmamıştı. Harbiye 
Nezareti haklı bir gerekçeyle, Balkan Savaşı sebebiyle seferberlik 
olduğunu, İstanbul’da bütün kışlaların asker ve yaralılar ile dolu 
olduğunu ve bu sebeple de Sarayburnu’nda baraka ve çadırların 
kurulmasının bir zorunluluk olduğunu dile getirmişti. 

Çadır ve barakaların varlığına rağmen İstanbul Şehremaneti 
Gülhane Parkı’nın yapımına başladı. Gülhan Parkı’nın açılma-
sından yaklaşık iki ay önce Meşiat makamı kutsal emanetlere 
yakın olması sebebiyle Gülhane Parkı’nda içki içilmemesi, İs-
lam’ı rencide edici faaliyetlerde bulunulmaması yönünde uyarı-
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da bulunmuştu. Ancak Gülhan Parkı içerisinde bırakın içki içil-
mesini kahve ve şerbet satılması bile yasaklanmıştır. 

Gülhane Parkı’nın açılışı ile ilgili olarak gönderilen daveti-
yede parkın açılış tarihi: 11 Eylül 1913-Perşembe-Öğleden sonra 
saat üç buçuk olarak ifade edilmişti. Açılışa İstanbul’da bulunan 
yabancı büyükelçilik, maliye memurlarının da davet edildiği ifa-
de edilmişti. 

Gülhane Parkı’na kadınlar ile erkeklerin aynı anda girip gir-
mediği konusunda da tartışmalar yaşanmıştı.

Ahmet Hamdi imzalı dilekçede, Gülhane Parkı’nın herkese 
açık olması İslami hisleri rencide edecek derecede olaylara ne-
den olabileceği endişesiyle kadınların pazar günleri parka gir-
melerine izin verilmesi isteniyordu. İstanbul Şehremaneti’nin 21 
Mayıs 1914 tarihinde aldığı karara göre Gülhane Parkı’na salı 
günleri sadece kız okulu öğrencilerinin ve dışardan gelen ha-
nımların girebileceği bildirildi. 

İstanbul Şehremini ve valisi Cemil Paşa, 17 Kasım 1914 tari-
hinde yorgunluk ve yoğunluk gerekçesiyle görevlerinden istifa 
etti. Cemil Paşa’nın ikinci Şehreminiliği ilki kadar renkli ve ve-

Gülhane Parkı’na Hanımların Girmesi İçin İzin İstenen Belge Kaynak: BOA, DH.İD., 157-23/
Tarih: 8 Mayıs 1330/21 Mayıs 1914
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Cemil Paşa’nın ikinci defa Şehremini ve Vali olduğunu gösteren belge. Kaynak: BOA, İ.DUİT, 
41-89/Tarih: 7 Mayıs 1335 / 7 Mayıs 1919.

rimli olmadı. Mütareke döneminin sebep olduğu şartlar bu dö-
nemin sönük geçmesine sebep oldu.

İkinci Şehreminiliği oldukça kısa sürdü ve 28 Şubat 1920 ta-
rihinde bu görevinden istifa etti. Cemil Paşa, Şehreminiliğinin 
ikinci dönemi ile alakalı bir soruşturma geçirdi. Geçirdiği bu so-
ruşturma canını acıtmıştı. Torunu Cemalettin Topuzlu’ya verdi-
ği öğütte bunu gözlemlemek mümkündür:

“Ülkene takdir ve övgü beklemeden hizmet et çünkü doğru 
ve iyi yaptığın konularda genellikle taktirden çok, eleştirilere ve 
hatta cezalandırma ile karşılaşacaksın! Bu üzücü olayların se-
nin şevkini kırmaması ve küstürmemesi için bu gerçeği başından 
kabullen. Bütün bu olumsuzluklara rağmen, değişmeden kalıp 
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bu yolda yürürsen onurlu, mutlu ve kendinle barışık bir yaşlılık 
dönemin olacaktır.”

Cemil Topuzlu Paşa, İstanbul’un çağına göre modern bir şe-
hir olması için, İstanbul’a parklar, meydanlar, yollar kazandıran 
bir belediye başkanı olarak tarihe adını yazdırmıştır.

Zeynep Kamil Hastanesi’nin Açılmasına İzin Verildiğini Gösteren Belge. Kaynak: BOA, BEO, 
1094-81993/Tarih: 22 Şevval 1315 /16 Mart 1898.
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Cemil Paşa’nın 1937 yılında yayınladığı “Yarın ki İstanbul” adlı eseri.

Yarın ki İstanbul adlı eserin içeriği. Kaynak: Cemil Topzulu, Yarın ki İstanbul, Kenan Basımevi 
ve Klişe Fabrikaları, İstanbul 1937.
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Cemil Paşa ekibiyle birlikte ameliyathanede.

Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde yaptırdığı amfili ameliyathanede.
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Sultanahmet meydanı ve çevresi. 1912-1913.

Sultanahmet Meydanı ve Haseki Hamamı 1935. (İMP Arşivi)
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1928 Sultanahmet Meydanı. (İMP Arşivi)

Sultanahmet Meydanı, 1918, Atatürk Kitaplığı Arşivi.



99

Eminönü Meydanı’nın, Cemil Topuzlu’nun deyimi ile Yenicami Meydanı olarak 
dönüştürülmüş hali. Cemil Topuzlu, Yarın ki İstanbul, Kenan Basımevi ve Klişe Fabrikaları, 
İstanbul 1937.
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Yenicami, üstte 1930’daki hali, aşağıda Topuzlu’nun hayali. Kaynak: Cemil Topuzlu, Yarın ki 
İstanbul, Kenan Basımevi ve Klişe Fabrikaları, İstanbul 1937.
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Eminönü’nden Eyüp’e gidecek Balık Pazarı Caddesi’nin görünüşü, üstte 1930’daki hali, altta 
Topuzlu’nun hayali. Kaynak: Cemil Topuzlu, Yarın ki İstanbul, Kenan Basımevi ve Klişe 
Fabrikaları, İstanbul 1937.
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Behiç
Erkin

1876 yılının 5 Nisan’ında dünyaya geldi Behiç Bey. Tokat eş-
rafından Latifoğlu Osman Ağa’nın oğlu olan Müşir Ömer Fevzi 
Paşa’nın torunu, Cemil ve Nadire çiftinin çocukları olarak İstan-
bul’da açtı gözlerini. Behiç Bey henüz çok küçükken anne ve ba-
bası ayrılmıştı. Ebeveynleri bu ayrılıklarından sonra farklı kişi-
lerle tekrar evlilikler gerçekleştirdi. Baba Cemil Bey 1901 yılında 
dünyadan ayrıldı. Annesi Nadire Hanım ise 1953 yılında hayata 
gözlerini yumdu.

Behiç Bey, Halası ve Eniştesi tarafından yetiştirildi. Halası 
Saide Hanım ve Eniştesi Hidayet Paşa, çocuk hasreti içinde ya-
nıp tutuşan bir çiftti ve bütün sevgilerini Behiç Bey’de yoğunlaş-
tırdılar. Behiç Bey adeta bir prens gibi büyütüldü. Hidayet Paşa, 
devlet kademelerinde görev aldığı için devamlı ikamet değişik-
liği kaçınılmaz oluyordu. Bu vesileyle Behiç Bey çocukluğunda 
yaklaşık 6 yıl Bağdat’ta yaşadı. 1886 yılında ise Enişte Hidayet 
Paşa’nın görev yeri Erzincan oldu. Bu sayede Behiç Bey’in As-
keri Rüştiye sevdası gerçekleşti. Erzincan Askeri Rüştiyesi’ne 
(Ortaokul) kayıt yaptırdı; ancak Hidayet Paşa’nın 1887 tarihinde 
tekrar tayini çıkınca yeniden ikamet değişimi zorunluluğu doğ-
du. Yeni görev yeri İstanbul olmuştu Hidayet Paşa’nın. Bu süre 
içerisinde Behiç Bey, Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi’ne devam 
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etti. Hidayet Paşa’nın Basra’ya tayini çıkınca Behiç Bey istediği 
okula gönderilmedi ama onun yerine evde bahriye subayların-
dan özel dersler aldı. Hidayet Paşa’nın Basra görevi 1892 yılında 
son buldu. İstanbul’a dönüş için yola çıktıkları sırada Mardin’de 
geçirdiği bir rahatsızlık sebebiyle Hidayet Paşa, 1892 yılının 19 
Ağustos’unda vefat etti.

Behiç Bey, 1894 yılının Ocak ayında Askeri Rüştiye’den me-
zun oldu. Harp Okulu eğitimine ise 1896 tarihinde başladı. Ol-
dukça zeki bir öğrenciydi. Aynı yıl içerisinde iki sınıfı birden 
okuyordu. Bu durum onu olumsuz etkilemedi. Hiçbir kırık notu 
olmadan okulunu başarı ile tamamladı. Sınıfında kırk başka öğ-
renci daha vardı ama sadece iki kişi kurmay subay olmayı ba-
şardı. Behiç Bey ve Süreyya Paşa. 1902 senesinde Genelkurmay 
Başkanlığı’nda çekilen kuranın öncesinde 1899’da Mülazım-ı 
Evvel (üsteğmen), 1902’de yüzbaşı rütbesine terfi etmişti. Çe-
kilen kuranın sonucunda Selanik-Manastır-3. Ordu’ya atandı. 
Türk milletini, yurt topraklarını işgalcilerin pençelerinden kur-
taracak Mustafa Kemal gibi, ülkenin bu kutlu savaşında ördüğü 
demir ağlar ile zaferin gelmesinde büyük pay sahibi olacak olan 
Behiç Bey’de Selanik-Manastır havasını içine çekmişti. 

Behiç Bey, çalışkan, disiplinli bir askerdi ve bu nitelikleri se-
bebiyle de üstleri tarafından takdir ediliyor, kendisine büyük 
güven duyuluyordu. Bulunduğu görevlerde elde ettiği başarılar 
sebebiyle defalarca kez ödüllendirilen Behiç Bey, demiryolu mu-
hafız kıtalarının kaldıkları yerlerin iyileştirilmesi ve inşasındaki 
başarısından ötürü dördüncü dereceden Mecidi Nişanı ile onur-
landırılmıştı. Bu dönemde kaleme aldığı bir raporda ise gelecek 
günlerin habercisi olacak nitelikler görüşlerini kâğıda dökmüş-
tü:

“Demiryolu işletmesinde gayri Müslümler değil Türk me-
murlar kullanılmalıdır ve işletme lisansı Fransızca yerine Türk-
çe olmalıdır.” 

Bu satırlar o dönem çok tartışılmış, Osmanlı demiryolu tari-
hinde bir Erkanı Harp Subayı tarafından kayda geçirilen ilk mil-
lilik talebi olarak tarihteki yerini almıştı.
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Behiç Erkin’e ait tecümeihal Belgesi. Kaynak: TİTE A. K: 190, G.1, B.1
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Mustafa Kemal Paşa 1907 yılında Şam’dan Selanik’e atanın-
ca bu iki vatanseverin yolu kesişmiş oldu. Selanik’te Nuri Bey 
(Conker), Behiç Bey ve Mustafa Kemal Paşa aynı sokakta ikamet 
ediyordu ve bu durum kısa bir süre sonra iyi bir dostluğa eviril-
di. Behiç Bey akşamları Mustafa Kemal ile buluşuyor, sohbetler 
ediyor, memleket meseleleri üzerine kafa yoruyordu ve Mus-
tafa Kemal’in fikirlerine karşı olumlu bir tutum sergiliyor ve 
destekliyordu. 1908 senesinde Selanik civarında bulunan Sades 
çiftliğinde top atışı tatbikatı yapılırken Kolağası Mustafa Kemal 
ile aynı çadırda kalmıştı ve burada Mustafa Kemal’in ağzından 
hanedanlık yerine cumhuriyet rejimine geçilmesi gerektiğini 
işitmişti. Behiç Bey ve Mustafa Kemal’in yolları 1911 senesinde 
ayrıldı. Mustafa Kemal Trablusgarp’a tayin edilmişti. Birçok tat-
bikata beraber katıldıkları, aynı çadırı paylaşıp fikir alışverişin-
de bulundukları, memleket meselelerini tartışıp Osmanlıyı nasıl 
kurtaracaklarını düşünen iki yakın arkadaş birbirinden kopma-
mıştı. Mustafa Kemal Trablusgarp’tan Behiç Bey’e 1912’de bir 
mektup yolladı. Mektubunda Behiç Bey’e olan saygısını, sevgi-
sini, samimiyetini, İtalyanlara Derne’de nasıl kök söktürdüğü-
nü yazmıştı. Bu mektubun üzerinden dört ay geçmişti ki ikinci 
mektubunda Selanik’teki arkadaşlıklarını ‘kardeşlik hayatı’ olarak 
tanımlamış ve ‘o günlerin tekrar yaşanması ne kadar büyük saadet 
olur.’ diyerek hasretini dile getirmişti Mustafa Kemal Paşa. 

Behiç Bey’in demiryolları ile ilk ilişkisi 1904 yılında Selanik 
İltisak Hattı Muhafız Kuvvetler Müfettişliği ile başlamıştı. İstan-
bul’da bulunan Genelkurmay Başkanlığına doğrudan bağlı olan 
Demiryolu Askeri Müfettişliğine 1910 yılında ataması gerçekleş-
tirildi. I. Dünya Savaşı sırasında ‘Demiryolunun Askerlik Nokta-i 
Nazarından Tarihi, İstimali (kullanımı) ve Teşkilatı’ adılı eserini ka-
leme almıştı. Bu kitabında Balkan Savaşı’ndaki yenilginin sebe-
bini demiryolları üzerinden ele incelemişti. 

…Balkan seferindeki sevkiyata ve geri hizmetlerin hataları-
nın yenilenmemesini arzu eden subayların, askeriye mensupla-
rının bu eseri okumaları durumunda hataların tekrarlanmaması 
hakkında bir fikir dineceklerini sanıyorum. Çünkü maziden ders 
almadıkça istikbal için doğru karar vermek doğru hareket etmek 
mümkün olmaz.
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Çanakkale muharebesinde cepheye asker sevkiyatını kesin-
tisiz ve kusursuz yapılmasını sağlayarak muharebenin kazanıl-
masında büyük rol sahibi olan Behiç Bey, bu üstün başarısın-
dan dolayı 1917 yılında Mareşal Liman Von Sanders tarafından 
Alman Devleti’nin en büyük nişanlarından biri olan ikinci rüt-
beden Cronne De Prusse Nişanı ile ödüllendirildi. Bu madalya 
kendisine verildiğinde ileride bu madalya vesilesiyle kaç tane 
masum insanı ölümden kurtaracağından henüz haberi yoktu. 

Mütarekenin ardından İaşe Nazırlığı görevini çok yüksek 
bir maaş teklif edilmesine ve hatta maddi durumunun iyi olma-
masına rağmen kabul etmemişti. 24 Nisan 1920’de İngilizlerin 
istekleri doğrultusunda Damat Ferit Paşa hükümeti Behiç Bey 
hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı. İngilizler, toplumu ör-
gütleyebilecek, olası bir direnişte önemli işlerde bulunabilecek 
kişilerin bizzat Osmanlı hükümeti tarafından tespit edilip ber-
taraf edilmelerini istiyordu. Behiç Bey’de bu isimlerden biriydi. 
Kendisi hakkında tutuklanma kararı çıkartıldığını eski Merkez 
Komutanı Muavini Mülazım İsmail Hakkı Bey’den öğrenen 
Behiç Bey, 7 Haziran 1920 günü Selimiye Kışlası’nda toplanan 
savaş esirlerini Mudaya’ya götürecek olan Hilal vapuru ile Ana-
dolu’ya geçmeyi başarmıştı. İngilizlerin tutuklanıp Malta’ya 
sürülmelerini istediği ve Damat Ferit’in de görüldüğü yerde 
idam kararı çıkarttığı kişilerin arasında Kurtuluş Savaşı’nın kilit 
isimleri vardı. Mustafa Kemal, Behiç (Erkin), Kazım (Karabekir), 
İsmet (İnönü), Kazım İnanç, Ali Fuat (Cebesoy) vd. Eğer bu in-
sanları yakalamayı başarsalardı belki de hürriyet güneşi bu top-
rakların üzerine doğamayacaktı. 

Behiç Bey, 1920’nin 6 Temmuz’unda Mustafa Kemal Paşa’yı 
ve İsmet Bey’i Ankara Ziraat Mektebi’nde adından da Fevzi Pa-
şa’yı Millî Savunma Bakanlığında ziyaret etmişti. Bu ziyaretler 
esnasında İsmet Paşa, kendisine Genelkurmay İkinci Başkanlığı-
nı teklif etmişti. 10 Temmuz’da ise Nafia Vekili İsmail Fazıl Pa-
şa’dan Anadolu Demiryolları Genel Müdürlüğü teklifi aldı. İki 
teklifte çok mühimdi ve karar vermesi güçtü. Bu güç durumda 
dostu Mustafa Kemal’e danıştı. 
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Mustafa Kemal Paşa:

Behiç Bey ben cephede ne yapılacağını biliyorum, siz de cep-
helere nasıl asker, mühimmat ve erzak sevkiyatı yapılacağını 
biliyorsunuz. Demiryolu en kıymetli sevkiyat silahımızdır. Siz 
cephelere askerimizi getirmekte muvaffak olun ki, ben de cephe-
lerde muvaffak olayım. Demiryolları çok mühimdir, onu kabul 
et.

Anadolu’ya gelerek Milli Mücadele’ye katıldığında İsmet Paşa’dan aldığı telgraf. Kaynak: TİTE 
A., K:190, B:2-224.
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Behiç Bey, kurtuluş savaşımızın en önemli can suyunu sağ-
lıyordu. Erzak, asker, mermi. Demiryolları aksaktı. Türkler bu 
alandan uzun süre uzak kalmıştı. Demiryolları yabancıların te-
kelindeydi. Demiryolu işletme dili bile Fransızcaydı. Çalışanlar 
gayrimüslimdi. Behiç Bey’deki demiryolları millileştirilmelidir 
fikri boş yere ortaya çıkmamıştı. Böylesi bir savaş ortamında as-
kerinize kim erzak taşıyacaktı, kim kutlu direnişe destek vere-
cekti, kim Anadolu’ya asker ulaştıracaktı? Bunları gayrimüslim-
lerden, yabancı işgalci işletmelerden beklemek elbette abesti. Bu 
yüzden ülkenin demir yolu milli olmalıydı. Ülkenin istikbalini 
ülkenin evlatları sağlamalıydı. Behiç Bey hayatını bu işe adadı. 
Olmaz denileni olur kıldı. Tıkır tıkır işleyen bir düzende her cep-
heye asker, erzak yetiştirdi. Disiplinli, vatansever ve işini çok iyi 
bilen bir asker olmanın getirdiği değer ile Kurtuluş Savaşı ba-
şarıya ulaştı. Mustafa Kemal Paşa yine haklıydı. O savaşmayı, 
kumanda etmeyi, cepheyi, savaşı, stratejileri çok iyi biliyordu. 
Behiç Bey’de demiryollarını. Çalışanların hayat şartlarını düzelt-
mekten, demiryolunun iç idaresini yoluna koymaya, cepheye 
asker taşımaktan eski raylardan Mehmetçiğe süngü üretmeye… 
Mustafa Kemal Paşa cephede savaş veriyordu, Behiç Bey cephe-
nin ardında. 

Kurtuluş Savaşı öncesi ve savaş sürecince eğitimli demiryo-
lu personeli sıkıntısını çok yoğun hisseden Behiç Bey, milli bir 
demiryolu ancak eğitimli insan yetiştirmekle olur demişti. Böylece 
Milli Hükümetin, Kurtuluş Savaşı döneminde millileştirdiği 
demiryolu hatlarını idare etmek üzere oluşturulan Umum Mü-
dürlük, Devlet Demiryolları Müdüriyeti Memuriyesi adını aldı. 
Behiç Bey’in yüksek çabalarıyla kurulan ve ilk millileştirilenler-
den biri olan yine Behiç Bey’in ilk genel müdürü sıfatını taşıdığı 
teşkilat, günümüzde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları 
adı ile faaliyet yürütmekte.

Bir karış daha şimendifer idealiyle yola çıkan genç Türkiye 
Cumhuriyeti’nin liderleri, memleketi demir ağlar ile örmek isti-
yordu ve Behiç Bey, bu politikanın ete kemiğe bürünmüş haliydi. 
Asırlardan beri mali ve siyasi zorluklar içerisinde yapılmayan, 
genişletilmeyen ve çok büyük eksiği hissedilen demiryollarını 
modernleştiren, ileri bir seviyeye taşıyan, astlarıyla beraber bü-
yük bir özveriyle çalışan kişiydi Behiç Bey.
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Atatürk’ün yakın arkadaşı olması dolayısıyla Atatürk henüz 
bazı devrimleri gerçekleştirmemişken bu devrimlerin gerçek-
leşeceğinden haberdardı haliyle. Harf devriminin yapılacağını 
bilen Behiç Bey, Mühendis mektebi öğretim görevlileri ve bilim 
adamlarını Ankara’da ağırlamıştı. Sohbet sırasında o dönem 
kullanılan Arap harflerinden bahsedilerek bir çözüm bulunması 
gerektiği tartışıldı. Bunun üzerine Behiç Bey, ‘Öyleyse Latin harf-
lerini kullanınız. İsterseniz size yazılı emir vereyim’ demişti. Profe-
sörler de aynı fikirde olduklarını beyan etmişti. Böylece ülkede-
ki bütün kuruluş ve okullardan önce Türk harflerini kullanan ilk 
kurum olmuştu. 

Tarihler 1928 yılını gösterdiğinde Behiç Bey, kendi isteği ve 
Atatürk’ün de onayı ile Budapeşte elçiliğine birinci dereceli ola-
rak tayin edilmişti. Çeşitli sebepler ile yurttan ayrılmak isteyen 
Behiç Bey, ülkeden ayrılmadan önce Atatürk’ü ziyaret ederek 
veda etmişti. Atatürk ‘Beni dostlarımdan ayırıyorlar’ diyerek Be-
hiç Bey’e olan yakınlığını ve dostluğunu göstermişti. Behiç Bey, 
1928 yılının 30 Kasım’ında Budapeşte’deki görevine başladı. Bu 
görevi 1939 yılına kadar yaklaşık 11 yıl sürdürdü.

Soyadı kanunu yürürlüğe girdiğinde Atatürk 37 kişinin so-
yadlarını bizzat kendisi el yazısı ile yazıp şahsen göndererek 
kişilere bildirmişti. Yakınlarına gönderdiği soyadlarında Türk 
Dil Kurumu’na verip saklanmasını istemişti. Memleketin ilk so-
yadlarından dokuzuncusu Behiç Bey’e verdiği Erkin soyadıdır. 
Behiç Bey artık Behiç Erkin’dir. Atatürk’ün kendisine gönderdi-
ği beratta aynı zamanda Atatürk’ün neden Erkin soyadını belir-
lediği ifade edilmişti. 

Atatürk tarafından verilen “Erkin” 
soyadı beratı. Atatürk’ün kendi el yazısı 
ile yazıp imzaladığı 8 Şubat 1935 tarihli 
berat. Kaynak: TİTE A., 1 K: 190, B:1-80.
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Erkin, bağımsızlık demek, hiçbir partiye girmediğin için 
sana bu soyadını uygun gördüm. 

Behiç Erkin bunun üzerine Atatürk’e bir teşekkür mektubu 
yazmıştı. 

Benim ve soyumun iftiharla taşıyıp yaşatacağımız soyadı-
mızı koyan ulu öndere daima gördüğüm yüksek lütuflarının bu 
yeni örneğinden ötürü de sonsuz saygılarımı sunarım.

1928-1939 yılları arasında Budapeşte büyükelçiliği yapan 
Behiç Erkin, bu görevinin ardından İsmet İnönü’nün talebi ve 
kendi arzusuyla Paris Büyükelçiliğine getirildi. Avrupa karı-
şıktı. Nazi’ler saldırgan politikaları sebebiyle birçok masumun 
kanının akmasına, can vermesine sebep oluyordu. 1 Eylül 1939 
sabahı Almanya Polonya’ya savaş açtı. İki gün sonra ise İngilte-
re ve Fransa Almanya’ya savaş ilanı gerçekleştirdi. Almanların 
9 Haziran 1939 tarihinde Paris’e girmeleri üzerine, elçiliklerin 
Paris’i terk etmeleri istendi. Bu gelişme üzerine Behiç Erkin Pa-
ris’ten ayrıldı.

Alman Devletinin en büyük nişanlarından biri olan ve General Liman Von Sanders tarafından 
Behiç Bey’e verilen Cronne De Prusse Nişanı Beratı. Kaynak: TİTE A., K: 190, B: 1-34.
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Nazi’ler Fransa’yı işgal ettiğinde Yahudilerin işlerinden edil-
diklerine, paralarına ve mallarına el konulduğuna tanık olmuştu 
Behiç Erkin. Almanların kendisine verdiği madalya burada pek 
çok insanın hayatının kurtulmasına vesile olacaktı. 

Bu kanunları Türk Yahudilerine tatbik edemezsiniz. Çünkü 
benim ülkemde din, dil, ırk ayrımı yoktur. Benim vatandaşla-
rımın belirli bir kısmına belirli zorunluluklar dayatmak bizim 
kanunlarımıza aykırıdır. 

Behiç Erkin Nazilere direnmişti. Kendi hayatını tehlikeye 
atarak 20.000’e yakın Türk ve Türk olmayan Yahudi’ye Türk 
pasaportu vermiş, trenler ile işgal topraklarından geçirerek 
Türkiye’ye, özgürlüğe kavuşturmuştu. Yahudiler bu trenlere 
‘Büyükelçi’nin Trenleri’ adını takmıştı. Savaşın ardından Fran-
sa Devlet Başkanı Mareşal Patein tarafında Behiç Erkin’e, kah-
ramanlığından dolayı 23 Temmuz 1943 tarihinde 1. dereceden 
Legion D’Honneur madalyası verildi. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kamu müzesini kuran, ilk de-
miryolu okulunu açan, demiryolu lisansını Türkçeleştiren, ana-
vatanı demir ağlarla örmek için geceli gündüzlü çalışan, insana 
insan olduğu için değer veren, büyük vatansever Behiç Erkin, 11 
Kasım 1961 günü İstanbul’da hayatını kaybetti. O gün gazeteler 
‘Mustafa Kemal’in arkadaşlarından birisi daha öldü’ manşetiyle 
çıktı. Kabri, ray seslerini sürekli duyabileceği bir yere, vasiyetine 
uygun olarak, Eskişehir civarında, Konya-Kütahya-İstanbul hat-
larının birleştiği üçgende, Enveriye İstasyonu’ndadır.
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Vasiyetnamesi. Kaynak: TİTE A., K: 189, B: 1-1.
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Ali Fuat Paşa’nın gayrimüslim demiryolu memurlarının ırz ve namusunun güvence altında 
olduğunu ilan eden 21 Temmuz 1920 tarihli Tamim. Bu tamim gayrimüslimlere yönelik 
saldırıların artması ve bazı cinayetlerden sonra bütün istasyonlara halkın görebileceği şekilde 
asılmıştır. Kaynak: TİTE A. K:177, G:23, B:23.
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Behiç Bey’in Demiryolları Müdür-i Umumiyesi olarak görevlendirilmesi. Hükümetçe el konulan 
Anadolu Bağdat Demiryolları il diğer demiryolları idarelerinin belirtilen şartlar çerçevesinde 
unvanlarıyla emrine verildiğini gösteren 20 Ağustos 1926 tarihli belge. BCA, D.1517, 
F:30.10.0.0, Y:146.46.7.
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Demiryolları haritaları. Lozan sonrası Türkiye sınırları içinde kalan kısımlar. Kaynak: http://
www.trainsofturkey.com/pmwiki.php/Main/HomePage
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1918 yılına kadar inşa edilen demiryolları. Kaynak: http://www.kemalistyol.com/dosya/
kitaplarim/demiryollari/Haritalar.pdf

Anadolu demiryolları. Kaynak: http://www.kemalistyol.com/dosya/kitaplarim/demiryollari/
Haritalar.pdf
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Bağdat Demiryolu. Kaynak: http://www.kemalistyol.com/dosya/kitaplarim/demiryollari/
Haritalar.pdf

İzmir-Aydın Demiryolları. Kaynak: http://www.kemalistyol.com/dosya/kitaplarim/demiryollari/
Haritalar.pdf
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