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OKUMAMIN TARİHİ

Kitabın Yaşattığı 
Bir Adam
Savaşta düşmandan çekmediğini sonrasında 

bürokrasiden çeker Vecihi Hürkuş. Hevesini 

kursağında bırakmak için her şeyi yapar canın-

dan çok sevdiği ülkesinin idarecileri. Ve bunda 

o kadar başarılı olurlar ki bir devrin bu gözüpek 

maceracısı zaman içinde unutulup gider.

Çıktığında epey ilgi gör-
mesine rağmen kimi 
kitaplara çok geç ka-

vuştum. Bazen editör umur-
samazlığı, bazen yayınevinin 
kapanması, bazen de yazarın 
mirasçılarının anlamsız istekleri 
yüzünden tekrar baskılarının 
yapılmaması sebep oldu buna. 
Braudel’in Maddi Uygarlık üçle-
mesinden Erol Güngör’ün ki-
taplarına kadar çok örnek var 
böyle. Fakat hiçbiri Vecihi Hür-
kuş’un anıları kadar bekletmedi 
beni. Sahaflarda da bulamadı-
ğım Bir Tayyarecinin Anıları’nın 
ikinci baskısı için YKY önünde 
çadır kurup açlık grevi başlat-
mayı düşünecektim neredeyse. 
Fakat sorun yayıncıdan değil 
mirasçılardan kaynaklanıyordu 
ve çözülene kadar birkaç yıl 
geçmişti.

Efsane havacının ölmeden 
kısa süre önce yazmaya baş-
ladığı fakat ömrü yetmediği 
için 1937’ye kadar getirebildi-

ği anıları, değme edebiyatçıya 
taş çıkaracak kadar akıcı bi-
çimde kaleme alınmış. Yer yer 
biraz abartılı aktarıldığı hissi 
de uyandıran bu anılar, Hür-
kuş ismini her duyduğumuzda 
sessizce “ah” çektirecek kadar 
buruk bir hikayenin parçaları.

Vecihi denince, çoğumuzun ak-
lına Ertem Eğilmez’in meşhur 
filmi Gülen Gözler’de Şener 
Şen’in hayat verdiği acemi fakat 
çılgın pilot geliyor tabii. Filmin 
çekildiği 1977 yılında Hürkuş 
toplum tarafından tanınıyor 
muydu bilmiyorum, ancak 
karaktere o ismin verilmesinin 
tesadüf olmadığı aşikar.

Bir Adanmışlık Öyküsü

Vecihi Hürkuş, 1915’te Yeşil-
yurt Tayyare Makinist Mekte-
bi’nden mezun olur. Makinist 
olarak Bağdat cephesinde gö-
revlendirilir. 2 Şubat 1916’daki 
deneme uçuşunda yaralanarak 

İstanbul’a döner. 1917’de Kaf-
kas cephesinde görev alır ve bu-
rada Ruslarla savaşırken “Düş-
man uçağı düşüren ilk Türk 
pilotu” olarak tarihe geçer. Aynı 
yıl hava savaşında yaralanıp dü-
şer ve uçağını Ruslara bırakma-
mak için yakar. Daha sonra esir 
alınıp Hazar Denizi’ndeki bir 
adaya yollanır. Yüzerek kaçar 
ve Musul üstünden İstanbul’a 
döner. (Bu maceraların anla-
tıldığı bölümlerde kitabı elden 
bırakmak mümkün değil.)

İstanbul’un İngilizler tarafın-
dan işgal edildiği 1920 yılında 
üç uçağı Anadolu’ya kaçırmak 
için girişimde bulunur. Fakat 
bakımsız durumdaki uçakla-
rı havalandıramaz. Ardından 
Harem’den kalkan bir gemiyle 
Mudanya’ya kaçarak Kurtuluş 
Savaşına katılır. 15 Ağustos 
1920’de ilk uçuşunu gerçek-
leştirir ve Yunan ordusuna ha-
vadan bomba atarak ilk hava 
saldırısını da gerçekleştirmiş 
olur.

Hürkuş’un yaşadıklarının özeti 
bile buraya sığacak gibi değil. 
Savaşta düşmandan çekmedi-

ğini sonrasında bürokrasiden 
çeker, hevesini kursağında 
bırakmak için her şeyi yapar 
canından çok sevdiği ülkesinin 
idarecileri. Ve bunda o kadar 
başarılı olurlar ki bir devrin 
bu gözüpek maceracısı zaman 
içinde unutulup gider.

İnsanlığın Ay’a ayak basmak 
üzere uçtuğu 16 Temmuz 
1969’da geçirdiği beyin kana-
ması sonucu Ankara’da ölen 
Vecihi Hürkuş’un cenazesine 
ailesi ve birkaç yakın dostu 
dışında kimse katılmadı. Anı-
ları basılmasaydı bugün belki 
de kimse ismini anmayacaktı. 
Sadece bu bile kitapların var-
lığına şükretmek için yeterli 
bir sebep.
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* Turgay Bakırtaş, 12 Eylül darbesinden se-
kiz gün sonra Trabzon’da doğdu. 1982’den 
beri İstanbul’da yaşıyor. Yıllarca esnafl ık ve 
marangozluk yaptıktan sonra yazmaya ve 
başkalarının yazdıklarını düzeltmeye başladı. 
Trabzonspor maçlarını izlerken heyecandan 
elleri soğuyor. Nihat Genç’e, Stephen King’e 
ve Jack London’a minnettar.

“Burada halkımızın gözleri 
önünde yaptığım uçuşların, 
tayyaremin sağlamlığı hakkın-
da kâfi ve pratik bir delil ol-
duğu aşikârdır. Bu hadiselere 
rağmen, tam bir başarıya sahip 
bir milli eserin bir kalemde 
mahvedilmesi bugünkü milli 
kalkınma anlayışına yakışır mı 
ve sizin vicdanınız bu haksızlı-
ğa razı olabilir mi? Tayyaremin 
muayenesi için Fen Şubesi, 
elinde aerodinamik vasıfları 
tespit edecek vasıta bulunma-
dığını ileri sürüyor. Çok rica 
ederim binbaşım! Fen Şubesi, 
fenni muayenelerin icap ettiği 
vasıtaları henüz tatmin etme-
miş bulunuyorsa, bütün varını 
vermek suretiyle milli hava-
cılığımızda muvaffak bir eser 
meydana getirmiş bulunan bir 
vatandaşın kabahati nedir? 
Binaenaleyh, bu haksızlığın 
giderilmesini ve tayyaremin 
kurtarılmasını tekrar tekrar si-
zin vicdanınıza bırakıyorum.”

Tadımlık


