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GELİBOLU MUHAREBELERİ’NİN 75’İNCİ YILI İÇİN TÜRKİYE’Yİ ZİYARET EDEN
AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA SİLAHLI KUVVETLERİ KOMUTANLARININ
ZİYARET ANILARI
1990 yılı Nisan ayında Avustralya ve Yeni Zelanda Silahlı Kuvvetleri Komutanları
eşleriyle birlikte Gelibolu Savaşı’nın 75’inci yılı münasebetiyle Türkiye’yi ziyaret ettiler.
Konuklar Genelkurmay Başkanlığı tarafından kabul edilecekti ve bu nedenle bir program
yapılarak her iki komutana da Genelkurmay Başkanlığından iki Tuğgeneral eşleriyle birlikte
refakat edecekti. Tuğgenerallerden Enver VAR Avustralya Silahlı Kuvvetler Komutanına,
ben de (O zaman Andlaşmalar Daire Başkanıydım) Yeni Zelanda Silahlı Kuvvetleri
Komutanı Korg. John AIRTH MACE’e eşimle birlikte refakat edecektim.
Program 22-28 Nisan arasındaki tarihleri kapsıyordu, öncelikle Ankara’da
Gnkur.Bşk.Org. Necip TORUMTAY ziyaret edilecek, daha sonra Anıtkabir ziyareti
yapılacaktı.
Misafirlerin asıl geliş amaçları Gelibolu Muharebeleri’nin 75’inci Yılı münasebetiyle
Gelibolu’da yapılacak törenlere katılmak, mezarları ve harekâtın yapıldığı alanları ziyaret
etmek ve en önemlisi ANZAK Koyunda sabah gün doğarken yapılacak ANZAK Törenlerine
katılmaktı.
Ziyaretin ikinci günü Bandırma’ya hareket edilecek ve bizleri orada bekleyen Yavuz
Muhribiyle Gelibolu’ya gidilecekti. Deniz Kuvvetlerinde hanımların muharip gemilerle seyir
yapması yasak olduğundan o zamanki Deniz Kuvvetleri Komutanı ve eşi dahil olmak
üzere, eşlerimizin Deniz Kuvvetleri tarihinde ilk defa gemiyle seyir yapmasına
Genelkurmay Başkanı Org. Necip TORUMTAY müsaade etti ve Yavuz Muhribiyle
Erdek’ten Gelibolu’ya hareket ettik.
Gezi başlamadan bir hayli zaman önce refakat görevi bana verildiğinde, bir Yeni
Zelanda Komutanına Türkiye’den nasıl bir kişisel hatıra eşyası takdim edebilirim diye
düşünüyordum. Aklıma Gelibolu yarımadasının taşı toprağı muharebelerden kalan silah ve
mühimmat kalıntılarıyla doluydu, ancak onları nasıl temin edebilirdim. Refakat görevinde
benim başkanı olduğum daireden Dz.Bnb. Levent ANIL bizlere yardımcı olarak
görevlendirilmişti. Levent Bnb. son derece kanı sıcak, yurt dışı görevde bulunmuş, üstün
nitelikleri olan bir subaydı. Konuyu ona açtığımda; Komutanım hiç merak etme, Gelibolu’da
tabur komutanı olarak görevli bir Dz.Bnb. arkadaşım var derhal onu arar ihtiyacımızı
bildiririm, sanıyorum o bu konuda çok tecrübeli bir subay, bize özellikle Anzak’lardan arda
kalan kalıntıları bulur gönderir dedi, ben de kabul ettim.
Kısa zamanda buluntular bize ulaştı. Bir Anzak Süngüsü, kovanıyla birlikte bir Anzak
tüfek mermisi, bir bomba parçasıyla şarapnel parçaları. Onları Ankara Etnografya
Müzesinde temizletip bundan sonraki paslanmalarına mani olacak kaplamalarını
yaptırdıktan sonra, Ulus’ta kendi imkanlarımla hazırlattığım bir kutuya yerleştirdik.
Hazırladığımız bu kutuyu Gelibolu’ya geldiğimizde vermeyi planlamıştım ve öyle
yaptım. Hazma Koy’da kaldığımız misafirhanede General MACE’ye takdim ettim ve
sözlerimi şöyle noktaladım; “Büyük Atatürk burada toprak altında yatan Anzak askerlerini
artık bizim vatan topraklarında uyuduklarından bizim evlatlarımız olarak kabul etmiştir.
Onlar bu topraklarda sonsuza kadar bizim evlatlarımız olarak kalacaklar. Size onlardan
hatıra olarak kalan bazı eşyaları 75 yıl bu topraklarda kaldıktan sonra daima bakarak
hatırlamanız için takdim etmekten büyük mutluluk duyuyorum.” Korgeneral MACE çok
duygulandı ve teşekkür etti.
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Aynı akşam Gelibolu askeri lokalde konuklara bir akşam yemeği verildi. Aslında
Avustralya ve Yeni Zelanda’dan muharip gemiler, Anzak ve Avustralya savaş gazileri
büyük bir gemiyle refakatlerinde doktor, hemşire ve bakıcılarıyla birlikte getirilmişti. O
gruplardan da akşam yemeğine davet edilen kimseler vardı. Benim masamda Avustralya
Deniz Kuvvetlerinden bir Tümamiral bulunuyordu. Çok hoş sohbet , şakacı ve bir o kadar
doğru sözlü bir askerdi. Bir ara kulağıma eğilerek; “General, bu savaşa tam bir oyuna
gelerek karışmışız, aslında bizim buralarda ne işimiz var, zaten İngilizler en kötü çıkış
arazisi olan Anzak Koyu’na bizi çıkartmışlar, bizler ölürken onlar Suvla Koyu’nda denizde
yüzerek hoş vakit geçiriyorlarmış” dedi, karşılıklı gülüştük. Ben herhangi bir ilave yapmayı
nezaketsizlik olarak gördüğümden sustum, zira o zaten benim aklımdan geçenleri açıkça
ifade etmişti.
Ertesi gün yapılan törenlerde Türk ve İngiltere Başbakanları dahil birçok yabancı
diplomat ve asker de hazır bulunuyordu. Bir sonraki sabah gün doğmadan Anzak törenine
gittik ve şehitlik, müze ziyaretlerinden sonra Kuşadası’na hareket ettik. Hareketimizden
önce Korgeneral MACE, bana Yeni Zelanda’da Turakirae tepesinde yapılan “Kemal
ATATÜRK MEMORIAL” ile ilgili bir albüm ve Silahlı Kuvvetlerin şilt’ini takdim etti. Beni en
çok etkileyen; Wellington limanının girişinde çok hakim bir tepeye inşa edilen bu anıtın iç
yüzeyinde Büyük ATATÜRK’ün bir maskı ve Gelibolu’da hayatını kaybeden yabancı
askerler için söylediği tarihi sözlerin bulunmasıydı.
Bu albümde yer alan tarihi fotoğrafları, ziyaret esnasında Anıtkabir’de, gemideki bazı
görüntüleri ve Korg. MACE’e takdim ettiğim hatıranın bir kopyasını EK’lerde sunuyorum.
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General MACE tarafından bana verilen Kemal ATATÜRK Memorial fotoğrafları
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18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ’NDE UNUTULAN GERÇEK
Çok uzun yıllardır Türk dış politikası nasıl haklı olduğu Türk tezlerini dünya
kamuoyuna anlatamıyorsa, bu eksikliğimizi her safhada görmek mümkündür.
Türk Hava Kuvvetlerinin 100. kuruluş yıl dönümünde Alman Hava Kuvvetlerinin
gönüllü olarak bir kitap hazırlaması konusunda koordine çalışmalarında anladım ki, bizden
ziyade bu kitap Almanların propagandasına yardımcı olacak ve öyle de oldu.
Size öncelikle Türk Hava Kuvvetlerinden örnek verebilirim. Çanakkale hava harekâtını
akademide öğrenciyken inceledim. Bugüne kadar Çanakkale muharebelerinde büyük
başarı kazanan Silahlı Kuvvetlerin hava harekâtları konusu daima eksik kalmış ve bütün
açıklığı ile anlatılamamıştır.
Bir gün Anıtkabir Müzesini bir yabancı yetkiliye gezdirirken şöyle bir soruyla
karşılaştım. “Çanakkale muharebelerinde, İstiklal Harbi’nde Hava Kuvvetlerinin hiç
harekâtı yok muydu?”
Anıtkabir’de o günlerde kara ve deniz harekâtlarının temsil edildiği büyükçe bir bölüm
vardı ve Anıtkabir Komutanı Albay’a sordum; “Hava Kuvvetleri için bir yer ayrılamaz mı?”
Cevabı, o anda yeterli bir alanın kalmadığı yönündeydi.
Bu açıkladığım konuya çok iyi bir örnek olabilecek aşağıdaki konuyu paylaşmak
istiyorum. Yıl 2016 Mart:
Dün akşam Uğur DÜNDAR’ın yönettiği Arena programının konusu 18 Mart Çanakkale
Zaferi’ydi ve konuk olarak (E)Gnkur.Bşk.Org. İlker BAŞBUĞ bulunuyordu. Çok güzel
değerlendirmeler ve önceki yıllarda şehitlerimiz anısına gerçekleştirilmesi gereken
abidelerin ve düzenlemelerin yapılabilmesi açısından çok kişi tarafından bilinmeyen
gerçekler de gün yüzüne çıkarılmış oldu.
Programın başlarında zaferin asıl sahibinin Nusret gemisi olduğu konuşulurken; Uğur
DÜNDAR “bir keşif uçağının mayınların temizlendiğini rapor etmesi” konusunu gündeme
getirmeye çalışırken konu arada kaynadı ve (E)Org. İlker BAŞBUĞ, ısrarla ve birkaç defa,
“Zaferde sadece iki önemli unsur var: biri Nusret gemisinin yaptığı görev, diğeri de kıyıdaki
topçu bataryalarının üstün başarılarıdır.” dedi. O anda Büyük Önder Mustafa Kemal
ATATÜRK’ün şu sözü kulaklarımda çınladı. “Tarih yazanlar, mutlaka tarih yapanlara sadık
kalmalıdır.”
Bu olayı düşünürken birden eski günlere gittim. Yıl 1973, Hava Harp Akademisi 1.
sınıfta 18 Mart kutlamaları sebebiyle, hava harekâtını anlatma görevi bana verilmişti. Bu
konuda, özellikle Hava Kuvvetleri için bilgi toplayabilmek bir hayli zordu. Elimden geleni
yaparak kısa sürede araştırarak topladığım bilgilerle Çanakkale Muharebelerinde Hava
Kuvvetleri harekâtını brifingde arz ettim. Ancak brifing sonunda diğer kuvvetlerden olan
arkadaşlarım, bu görevleri daha dört yıllık bir geçmişi olan Hava Kuvvetlerinin derme
çatma ve gelişmesini dahi tamamlayamamış uçaklarla nasıl yapabildiğine
inanamamışlardı.
Bugün de tarih bilgisi üst düzeyde olan sivil tarihçiler ve Silahlı Kuvvetler
mensuplarının da büyük çoğunluğunun aynı bilgi noksanlığı içinde olduğunu görüyorum ve
bu durumun tarihe not düşülmesi gereken olayların 101 yıl sonra bile unutulduğu veya
bilerek tarihte yer almasına mâni olunduğu izlenimi yaratılıyor.
Maksadım asla bir havacı olarak Hava Kuvvetlerine pay çıkarmak değildir. Ancak 101
yıldan sonra dahi büyük bir gerçeğin unutulmasının önüne geçmek için bu girişimim küçük
bir çabadan ibarettir.
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Şimdi gelelim tarihe not düşülecek gerçek hikâyeye;
Osmanlı Devleti savaşın Çanakkale Boğazı ve İstanbul’a dayanacağını hissettiğinden,
Kahire Seferi esnasında Edremit’te mecburi iniş yaparken kaza geçiren Salim Bey’in
Ertuğrul isimli uçağını bir gemi göndererek aldırır ve İstanbul’da tamir ettirdikten sonra
Çanakkale’ye parçalar hâlinde gönderir.
Keşif uçuşunun o harekât bölgesinde ne derecede önemli olduğunu bilen Harbiye
nezareti bu uçağı başlangıçta keşif uçağı olarak kullanmak üzere bir hastane çadırının
yanında monte ettirir ve pilotu Cemal Efendi’ye teslim eder.
Cemal Efendi, 17 Mart sabahı boğaz bölgesinde bir keşif uçuşuna çıkar ve daha
önceden Türklerin döşediği mayınların düşman tarafından toplandığını ve yerlerinde
olmadığını rapor eder. Bu raporu alan Cevat Paşa derhâl o gece Nusret’e mayınlamanın
yenilenmesi emrini verir.
18 Mart günü düşman donanması büyük ölçüde Nusret’in döşediği mayınlar yüzünden
bozguna uğrar. Fakat Nusret’in ve kahraman kıyı topçularının büyük başarısını taçlandıran
bir millet, ne yazık ki Ertuğrul adlı uçağın kahramanlığını unutacaktır.
Yüzbaşı Cemal Bey, soyadı kanunu çıktıktan sonra DURUSOY soyadını alacaktır.
Cemal Bey, Hayat Tarihi Ocak 1969 sayısında, Aydın DOKUR’un yaptığı bir röportajda
boğazın mayınlarından temizlendiğini tespit ettiği uçuşu şöyle anlattır: “Boğaz
mayınlanmıştı. Biz düşmanın mayınları toplayıp toplamadığını keşfedecektik. Birkaç defa
uçtuk, baktık ki mayınlar toplanmış.”
Aynı konuda bir mesaj daha paylaşılıyor şu günlerde. Mesajda konu edilen olayın
başka bir perdesini açıklayan yazar ve şair Sunay AKIN, daha önce de Geyikli Park
kitabında bu konuya büyük ölçüde değinmişti.
Oradan yaptığım alıntı aynen şöyle;
Yıl 1915. Marmarisli bir çoban keçilerini otlatırken denizde boncuk gibi dizili karartılar
görür. Muhtara haber verir. Oradan kaymakama, oradan komutana giden haber İstanbul’a
ulaşır. Bu karartılar bir Fransız gemisinin, limanda gördüğü Alman denizaltısına karşı
döşediği mayınlardır. İstanbul’dan mayınları toplamak üzere bir deniz subayı ve üç asker
gelir. Mayınlar uzmanlar ve Marmarisli sünger avcılarınca sahile çıkarılır. Uçaklar görmesin
diye üzerleri ağaç dalları ile örtülür. Mayınları taşımak için “lök” denilen develer bulunur.
Ancak mayınlar develere nasıl yüklenecektir.
Görgü tanığı İsmail Hakkı KUTAY anlatıyor;
Çözümü Marmarisli denizciler buldu. Mayının tepesine halattan bir simit yaptılar. Bir
de altına aynından yaptılar. Aşağıdaki simitle yukarıdakini birbirine bağladılar. Develere
yüklediler.
Mayın kervanı uzun bir yolculukla Gökova’ya gelir. Arabalara yüklenir, Aydın’a
götürülür, oradan trene yüklenir ve İstanbul’un yolunu tutar. Doğru Haydarpaşa.
Haydarpaşa’dan mayın gemisine yüklenir, rota Çanakkale’dir. O mayınların öyküsü orada
bitmez.
“Ne batı cephesindeki Alman topu, zehirli gazı, ne de onların dâhiyane planları bize o
kadar tesir etmedi. Nispetine göre en etkili şey neydi bilir misiniz: Türklerin Çanakkale
Boğazına attıkları demir bir tel üzerinde sallanan 20 adet mayın. Bu, bize yüz binlere mal
oldu…” (Churchill)
Winston Churchill’in şikâyet ettiği bu mayınları döşeyen gemi bilindiği gibi Nusret veya
diğer adıyla Nusrat gemisidir. 17 Mart günü Nusrat, müttefik savaş gemileri boğaza girmek
için beklerken, mayınlarını serin sulara çoktan bırakmıştır. Bırakmıştır bırakmasına ama
akşama doğru bir uçak geçer boğazın üstünden. Bu uçak “Ertuğrul” isimli keşif uçağıdır.
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Uçakta iki kişi vardır. Pilot Yüzbaşı Cemal Bey ve yanında yer alan makinist montör
Mehmet Bey. Çok önemli bir tespit yaparlar. Boğaza döşenen mayınlar yoktur. Boğaz
temizdir. Müttefik mayın tarama gemileri boğaza dökülen mayınları temizlemiştir.
Hemen harekete geçilir ve Nusrat gece yarısı ikinci defa boğaza sessizce süzülür ve
yirmi altı kadar mayını sulara bırakır. İşte boğaza giren İngiliz ve Fransız zırhlılarını birer
alev topuna dönüştürüp Çanakkale boğazının derinliklerine gönderen mayınlar
Marmaris’ten gelen o mayınlardır ve ordunun elindeki son mayınlardır. Bunca eziyet ve
emek yerini bulmuş, Marmaris’e bir Fransız gemisinden dökülen o mayınlar dönüp dolaşıp
Çanakkale boğazına giren kendi zırhlılarını onlara mezar etmiştir.
Yüzbaşı Cemal Bey’in Ertuğrul isimli uçağını monte eden ve bu keşif uçuşları
esnasında pilot veya rasıt olmadığı halde Cemal Bey’le uçan kahraman montör Vahran
Bey’dir. Cemal Bey ve arkadaşları çok sevdikleri bu Ermeni asıllı montör Vahran’ı Mehmet
diye çağırmaya başlamışlardır. 1915 yılının Mart ayında Çanakkale’de işgale,
sömürgeciliğe, emperyalizme direnen Ermeni asıllı gerçek bir Türk kahramanı Vahran Bey.
Şöyle bir düşünelim; Nusrat gemisine yapıldığı gibi, Çanakkale’ye Ertuğrul’un bir anıt
maketi konulsa ve önüne de Yüzbaşı Cemal Bey ile montör Vahran Bey’in heykeli dikilse
çok doğru olmaz mı? 1915 yılının Mart ayında bir Türk ve bir Ermeni, işgal ordularına karşı
omuz omuza ve yan yana. Tarih bizden bu görevi büyük bir özlemle bekliyor.
Burada maksadım, kahraman bir pilot ve uçağının başarısını havacılara mal etmek
asla değildir. Ancak hatırlatmak isterim ki, tarih ancak olduğu gibi, bütün çıplaklığı ile
yazıldığı zaman gerçek tarih olur. Unutulmamalıdır ki, bazen çok büyük zaferleri küçük
başarılar aydınlatır.
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Pilot Yüzbaşı Cemal Durusoy

Rasıt Yüzbaşı Kemal Bey
(Çanakkale Muharebelerinde Şehit olmuştur.)

Ertuğrul Tayyaresi
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Bu makaleyi internette yayımlayıp aradan epey bir zaman geçtikten sonra aynı
makaleyi gerçek milliyetçi ve Atatürkçü tarihçi Sinan MEYDAN’a gönderdim. Ona
gönderdiğim yazının bir kopyasını da aşağıda sunuyorum. 21 Mart 2017 tarihinden beri bir
cevap alamadığımı da belirtmek isterim.
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EŞİ BULUNMAZ İNSANLIK ABİDESİ
ŞEKİP GÜRLER GENERAL
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EŞİ BULUNMAZ İNSANLIK ABİDESİ ŞEKİP GÜRLER GENERAL
Biz onu 1961 devresi olarak uçuşa başladığımız zaman devre arkadaşımızı İsmail
ÖĞÜTÇÜ’nün anlatımlarıyla ilk defa tanıdık. Şekip GÜRLER hoca Gaziemir’de pervaneli
uçuş eğitimi grubunda T-6 uçaklarında öğretmen. Biz ayrı kolda uçuyoruz, ancak İsmail
ÖĞÜTÇÜ her gün uçuşundan sonra bir fıkra üretiyor ve o sevimli hocayı bir kere daha
gözümüzde büyütüyordu.
T-6 uçaklarında alet uçuşuna başlamıştık. İsmail ÖĞÜTÇÜ bir uçuş sonrası yanımıza
gelerek yine hocayla arasında geçen bir diyaloğu anlatmaya çalışıyor, ancak gülmekten
anlatmada büyük zorluk yaşıyordu. Nihayet olayı bize aktardı ve o zaman hepimiz bu
hikayeye dakikalarca güldük. Sonradan bizim devre öğrenci pilotları arasında bu olay
komik bir fıkra olarak hep anlatılır oldu. Hala devre toplantılarında İsmail ÖĞÜTÇÜ ile
karşılaşan bazı arkadaşlarımız bu olayı hatırlatarak gülmekten kendilerini alamıyorlar.
Olay şöyle gelişiyor; T-6 uçağı ile alet uçuşuna çıktıklarından, Şekip Hoca, birkaç defa
İsmail’e aletlere dikkat etmesini ikaz ediyor. En son ikazda sıkılan İsmail ÖĞÜTÇÜ,
birazda hocanın hatalı ikazda bulunduğunu hatırlatır biçimde “Bakıyorum hocam” der.
Ardından Şekip Hoca soyadı gibi GÜRLER. “Oğlum camına çerçevesine pakmıyacan,
ipresine bakacan”
Şekip Hoca’yı ilk tanımamız bu küçük olayla özdeşleşmişti. Sonradan sanıyorum
kıt’aya atandı ve Malatya 182’nci Filodaydı. Ben de o yıllarda Diyarbakır 181’inci
Filodaydım. Sonraki yıllar hiç karşılaşmadık. Ancak birlikte Akademide okudukları
arkadaşlarından onunla ilgili bir olay dinlemiştim hiç unutamam. Akademi bitmiş, sonuçlar
açıklanmış ve mezuniyet töreni bekleniyor. O güne kadar seneler süren sıkıntılı bir dönem
geçirmişler, hiç özel hayatları olmamış, devamlı ders çalışmışlar, imtihanlara girip
çıkmışlar, bahçede yürürken sallanan ağaç dallarına yanlışlıkla selam vermişler, kelimenin
tam anlamıyla bir merdanede sıkılarak karşı tarafa geçerek mezun olmuşlar hissi hepsinde
var ama; bütün arkadaşları sevinçten şapkaları havaya atarak seviniyor ve “Geçti, Geçti”
diye bağırıyorlardı. Bir ara nefesleri tükendi ve sustular. Şekip Hoca bir kenarda oturmuş
sakin bir şekilde ses çıkarmadan onları izliyordu.
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O güne kadar senelerdir çektiği eziyet için hiçbir şikayette bulunmamıştı, ancak onların
susmasını fırsat bilerek bu konuda ilk defa fikrini söyleme isteğine karşı koyamadı ve
“Geçti, Geçti Ama deldi de Geçti” sözleri ağzından döküldü. Biraz önce Geçti, Geçti diye
bağıran arkadaşlarını şimdi de gülme krizi tutmuştu.
Onunla çok uzun yıllar sonra, Tuğg. Şekip GÜRLER olarak P.P.Bşk.lığı Pl.Prog.D.Bşk.
olarak karşılaştım. Ben o zaman O’na bağlı Sistem Plan Program Şube Müdürüydüm.
Göreve başladıktan sonra birkaç hafta sonra bana; Gnkur Bşk.lığından dağıtılan kırmızı
kaplı Silahlı Kuvvetler Ajandasını göstererek, sizin şube benim bugüne kadar pek
uğraşmadığım işleri yapıyor. Bana getirdiğin her değişik konuyu bu deftere kaydediyorum,
şayet yeni bir konu olur ve ben unutursam hatırlat dedi. Aradan 6-7 ay geçtikten sonra bir
gün odasında aynı defteri göstererek; defteri bu süre içinde bitirmişim ancak son not
ettiğim konuyu bir de baktım ki daha önce de iki defa yazmışım, bu böyle olmayacak dedi
ve birlikte gülümsedik. Sadece bu hareketi bile onun ne kadar açık kalpli ve mütevazı bir
insan olduğunu göstermek açısından dikkat çekicidir. Ne insanlar tanıdık ki; onun bilgisinin
yüzde birine sahip olmadıkları halde bilgiçlik taslarlar ve üstün insan gösterisine
bürünürlerdi.
1983 yılının Nisan ayında Mısır’a 40 adet F-4 alımı için bir heyetle gidecektik ben
koordinatördüm. Heyet başkanı Lojistik Başkanı Tümg. Siyami TAŞTAN, Tek.Bkm.D.Bşk.
Tuğg. Bedii YILMAZER, 1’inci HİBM K. Tümg. Selahattin KAVUŞTU ve İkmal, Bakım
ihtisaslı personelden oluşan yaklaşık 20 kişilik bir heyetle Mısır’a gidiyorduk. Ayrılmadan
önce Şekip GÜRLER Generali ziyaret ettim ve bir isteği olup olmadığını sordum. Hafif bir
tepki göstererek hiçbir şey istemediğini ve hediye işlemlerinden de hiç hoşlanmadığını
hissettirdi. Zaten onun bu konudaki hassasiyetini biliyorduk, kendisi gerçekten prensip
sahibi, devletin çayını içmeyen, dinine bağlı gerçek bir Müslüman ancak özde Atatürkçü bir
Türk Milliyetçisiydi. O günlerde Türkiye’de kahve bulunmuyordu. Kahire’ye gittiğimizde
orada bolca ve ucuz kahve olduğunu gördük. Türkiye’ye getirilebilecek en makbul hediye
kahve olmalıydı ve ben de ayrı ayrı paketlere çekilmiş taze kahveleri bir büyük doldurdum.
Türkiye’ye döndüğümüzün ertesi günü sabah Şekip GÜRLER Generalin makam
odasına girdim, arkamda büyük bir paket kahveyi saklamaya çalışıyordum. “Pek
hoşlanmayacaksınız ama size Mısır’dan bir hediye getirdim, ancak bunu mutlaka
alacaksınız zira sonuçta 40 yıl bana borcunuz olacak” şaşırdı ve ne söyleyeceğini
bilemedi, ben devam ettim; “Efendim kahve tiryakiliğiniz var ve bulamıyorsunuz üstelik
sigara da içiyorsunuz, kahve ile iyi gider ve bu hediye sayılmaz üstelik bana borçlu
kalıyorsunuz.” dedim. Bu sözlerime rağmen tereddüt ederek kahveyi aldı ve teşekkür etti.
Aradan bir yıl geçtikten sonra ben 1984 yılında F-16 Milli Temsilcisi olarak ABD’ye
gittim. Oradaki görevimde 5-6 ay geçmeden yine bir Nisan ayında Türk Hava
Kuvvetlerinden (CPR) COUNTRY PROGRAM REVİEW toplantısına bir heyet geldi. Gelen
arkadaşlara ayrılmadan önce Şekip GÜRLER General, orada neyin eksikliği çekiliyor diye
sormuş. Arkadaşlar; orada her şey var, ancak leblebi, nohut, çekirdek gibi çerezleri bulmak
biraz zor demişler. Benim için bu çerezleri ihtiva eden bir paket hazırlamış ve üzerine bir
not yazmış. “KONAKKURAN arkadaşlara sordum orada bulunmayan bir şeyler
gönderiyorum, zaten sana borçluydum gözlerinden öperim”
Doğrusu çok duygulanmıştım, arkadaşlarla uzun süre Şekip Hoca’nın insanlığından
duygusallığından konuştuk. O arada Şekip GÜRLER Generalin çok iyi bir elektronik
bilgisine sahip olduğunu, radyo tamiri yaptığını ve bir aletim daha olsa televizyon da tamir
edeceğim dediğini öğrendim. Arkadaşlardan adını öğrendiğim aleti çevrede sıkça
rastlanan bir elektronik dükkanından satın aldım ve bir not ekleyerek arkadaşlara verdim.
Türkiye’ye döndüklerinde kendisine takdim ettiklerinde gülümsemiş ve “Beni yine
mahçup etti” demiş.
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Şekip GÜRLER Generalle bir daha hiç karşılaşmadık. Vefatını duyduğumda yıkıldım.
Onu tanıyanların, o insanlık abidesini asla unutmayacaklarını biliyorum. Bu birkaç satırı
karalama niyetim ise; bilmeyen yeni nesilde öğrensin ve örnek alsın. Sanırım onunda
istediği sadece bundan ibaretti. Sonsuza kadar hatırlanması dileklerimle Şekip GÜRLER
Generalime tanrıdan rahmet diliyorum.
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F-16 PEACE ONYX PROJESİNİN
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
WRIGHT PATTERSON HAVA ÜS’SÜNDE,
İLK TÜRK KIDEMLİ MİLLİ TEMSİLCİSİ
SNR
(SENIOR NATIONAL REPRESANTATIVE)
(E) HV.PLT.TÜMG. KAYA KONAKURAN’IN
YAKLAŞIK ÜÇ YILLIK GÖREVİ İLE İLGİLİ
NOTLAR VE PROJE ÖNCESİ
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA
YAPILAN ÇALIŞMALAR, KONUYLA İLGİLİ
BAZI BİLGİ VE BELGELER
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F-16 PEACE ONYX PROJESİNİN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ WRIGHT
PATTERSON HAVA ÜS’SÜNDE, İLK TÜRK KIDEMLİ MİLLİ TEMSİLCİSİ SNR
(SENIOR NATIONAL REPRESANTATIVE) (E) HV.PLT.TÜMG. KAYA KONAKURAN’IN
YAKLAŞIK ÜÇ YILLIK GÖREVİ İLE İLGİLİ NOTLAR VE PROJE ÖNCESİ HAVA
KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR, KONUYLA İLGİLİ BAZI
BİLGİ VE BELGELER
F-16 projesine başlamadan önce 3’üncü nesil uçak alımı veya imal edilmesi
konusunun öncesine bir göz atmanın faydalı olacağı kanaatindeyim.
1978 yılı Eylül ayı ortalarında ABD’den dönmüş ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Karargahı Plan Prensipler Başkanlığı Sistem Plan Program Şubesi’ne Kuvvet Hedef Plan
Subayı olarak atanmıştım. O yıla kadar Silahlı Kuvvetler ilk olarak bir (SHP) Stratejik
Hedef Planı geliştirmiş, ancak yıllar geçtikçe bu planın geliştirilmesi ve diğer bir deyimle
yeniden yapılması, biraz da ambargonun etkisiyle gündeme gelmiş ve Genelkurmay
Başkanlığının emirleri doğrultusunda yeni SHP’nin yapılması için Mamak da Kara Deniz ve
Hava Kuvvetleri personeli ile müşterek çalışmalar başlatılmıştı. Plan Prensipler
Başkanlığına katıldığımda, o günlerde Plan Prensipler Başkanı olan Hv.Plt.Tümg. İsmet
ÇAĞLAR beni Başkanlığı temsilen bu grupta görevlendirdi.
Grup önceden çalışmaya başladığından bir hayli yol almış ancak iki hasım devlete
karşı asgari caydırıcı güç seviyesindeki kuvvet hedefini kısa ve orta vadede
gerçekleştirmenin bir hayli zor olacağına karar vermişlerdi.
Çalışmalar ilerledikçe; daha önce makam aracı alımı ve bazı öncelikli olmayan
projelerin gündemi işgal etmesi sonucunda, SHP’nın tamamen yeniden yapılması ve her
üç kuvvetin modernizasyonunun yanında, ikmal ve teknik yeterlik kazanmasının da
gerekeceği, planlara dahil edilmiştir. Netice olarak; Türk Hava Kuvvetlerinin de ikinci nesil,
çeşitli tip ve kaynaktan temin edilmiş, kullanılmış ve fiziki ömürlerini doldurmuş, işletme ve
idameleri güçlükle yapılabilen, bütçeyi zorlayan harcama gerektiren, mevcut uçakların
yerine, filolarını bir program dahilinde üçüncü nesil bir muharip uçakla modernize etmesi
ve mümkünse bu projeyi ülke içi imalatla destekleyerek teknik kabiliyet kazanılması büyük
bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır.
Daha önceki SHP’de muharip uçak yerine arı projesi adı altında eğitim uçağı imalatı
bulunmaktaydı, ancak sadece Milli Türk Lirası kaynağı bulunan bu projeye uzun yıllar
başlanamamıştı.
Gerçek ihtiyacın; asgari caydırıcı gücün bir an önce elde edilmesi için, muharip uçak
modernizasyonunun gerçeğinden hareketle, daha önce kurulmuş olan Türk Uçak Sanayi
(TUSAŞ) ile müşterek çalışmalara başlanmış ve öncelikle üçüncü nesil uçağın seçimi ve
mümkünse Türkiye’de imalat kabiliyetinin kazanılmasının gerçekleştirilmesi araştırmalarına
başlanmıştır.
SHP’de projenin geliştirilmesi her ne kadar proje subayı olarak benim görevim ise de,
üçüncü nesil uçak seçim, alım ve imalat projesinin uygulama çalışmaları yan şubemiz olan
Strateji Şubesinde yapılıyordu ve o zamanki Şube Müdürü de Hv.Plt.Kur.Alb. Ziya
AKKUZU’ydu. Personel sıkıntısı dolayısıyla üçüncü nesil uçak tip seçimi ve imalat
konusunu da ek görev olarak bana verdiler ve çalışmaya başladık.
O günlerde bir çok uçak tipi ve hatta aynı filoda birkaç değişik tip uçakla muharip
gücünü korumaya ve harbe hazırlığını idame ettirmeye çalışan Türk Hava Kuvvetlerinin
böyle bir yeni konsept ve uygulamaya bakışı biraz şüpheciydi ve çalışmalarımızı, izleyen
meslektaşlarım ve Karargahta çalışan personelin büyük bölümü, şaka ile karışık buna
inanmadıklarını ve hayal peşinde koştuğumuzu belirtiyorlardı, ancak görevimiz bu hayali
gerçekleştirmekti. Biz de öyle davrandık.
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Yukarıda açıkladığım hatıralarımı milli temsilcilikten ayrılırken verilen veda partisinde
katılanlara en içten duygularımla aktardım. Bu konuya daha ileride değineceğim ve eklere
yaptığım konuşmanın orijinalini ve tercümesini ilave edeceğim.
TUSAŞ ile başlayan çalışmalarda bize destek olan TUSAŞ personeli; kendisini uçak
sanayii kurmaya adamış bir avuç personeldi. Bazıları da daha önce pervaneli uçak imali
çalışmalarında bulunmuş, deneyimli kişilerdi. O zamanki Genel Müdür Saim DİLEK,
yardımcısı Nuri KARAOĞLAN ve daha önce Majister ve Uğur uçaklarının dizayn ve
imalatında çalışmış Mühendis Yavuz KANSU gibi çok kıymetli kişilerden oluşmakta idi.
Çalışmalar oldukça geniş bir zaman dilimine yayılmakta idi ve üçüncü nesil muharip
uçak seçimi çalışmaları hızla devam etmekteydi. İncelenen uçak tiplerinden ikisi son
değerlendirmeye kalmıştı ve bunlar F-16 ve F-18 uçaklarıydı. Son aşamada F-16 uçağının
Türk Hava Kuvvetlerinin muharip uçak modernizasyon ihtiyacını karşılayacağı kararı
verilmiş ve Hükümet tarafından kaynak ayrılmasına paralel olarak ABD Pentagon yetkili
kurumlarıyla tedarik ve ortak imalat konularında bir anlaşma (LOA) çalışmaları
başlatılmıştı. (Letter of Offer And Acceptance)
LOA şartları ve kaynak ihtiyacı (ilk planlama 4.2 Milyar Dolar’dır) Türk Hükümetince
kabul edildikten sonra LOA imzalanmış ve PEACE ONYX adı verilen F-16 uçak
alımı/imalatı Türk Uçak Sanayi (TAI)ve Türk Motor Sanayinin (TEI) kurulmasını da içeren
paket program 160 uçak + tamamlama uçak ihtiyacını 10 yıl içinde gerçekleştirmeyi
öngörüyordu.
Yukarıda açıkladığım proje çalışmalarını başından itibaren Stratejik Etütler Şubesi ve
Müdürü Alb. Zübeyir BATUR yönlendirirken, benim de bağlı olduğum Pl.Prog.D.Bşk.lığı da
projenin tümünden sorumlu Başkanlıktı ve Başkan Tuğg. Kadri SONNUR’du. LOA
imzalandıktan sonra Milli Savunma Bakanlığında F-16 Daire Başkanlığı kuruldu ve
F-16’nın planlama, tedarik, müşterek imalat ve kaynak kullanım yetkisi bu Daireye
devredildi. Bu nedenle Tuğg. Kadri SONNUR Milli Savunma Bakanlığı F-16 Daire
Başkanlığına, Alb. Zübeyir BATUR yardımcılığına atandı. Bugüne kadar seçim ve LOA
çalışmalarını yürüten ekip artık uygulamayı Milli Savunma Bakanlığından yönlendirecekti.
Yıllar boyu süren bu çalışmalar sonucunda 1984 yılında gelinmişti ve ben iki yıldır
Pl.P.Bşk.lığı Sistem Plan Program Şb.Müdürü olarak çalışmaktaydım. Her yıl olduğu gibi
FMS sisteminin ülke program incelemesi için Country Program Review (CPR) 1984 yılı
ilkbaharında geniş bir kadro ile Kara, Hava ve Deniz Proje Subayları ve yöneticileri
eşliğinde C-130 uçağı ile Amerika Birleşik Devletlerine gittik ve ilk durak WRIGHT
PATTERSON AFB DAYTON-OHIO olmakta idi. Oradaki toplantılar Lojistik Komutanlığının
(ILC)International Lojistics Center da yapılıyor olmasına rağmen bir toplantı da
F-16 sisteminin yönetildiği (ASD) Aeronatical System Divition F-16 (SPO) System Project
Office de yapılacağı bildirilmişti. Türk heyeti olarak Nisan 1984’de Hava Kuvvetleri
Komutanlığı Loj.Bşk. Tümg. İrfan SARP Başkanlığında F-16 SPO’da F-16 proje
yönetimine katılış simgesi olan Türk Bayrağının göndere çekilmesi seremonisine katıldık,
ve birçok ülkeden oluşan F-16 ailesine resmen katılmış olduk. (FLAG CEREMONY)
Sonradan bu seremoni ile ilgili video kaseti Türk Hava Kuvvetlerine teslim ettim.
1984 yılında F-16 projesine katılan ülkeler başta USAF olmak üzere, Belçika,
Danimarka, Hollanda, Norveç, İsrail, Mısır, Pakistan, Venezuella, Güney Kore ve Türkiye
olmakta idi. Sonradan Singapor’da projeye katılmıştır.
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Aradan birkaç ay geçtikten sonra Gnkur.Per.Bşk. beni Hava Kuvvetlerinden çağırdı.
Gittiğimde; F-16 Kıdemli Milli Temsilcisi olarak ABD’ye atanacağımı şimdilik kadro olarak
bir Teknik İrtibat Subayı ile bir FMS Planlama Subayının emrime verileceğini, daha sonra
projenin gelişmesi ile ihtiyaç duyulan Mühendis kadrosunun oluşturulacağını ve Kıdemli
İrtibat Subayı ile diğer elemanların görev tanımını en kısa zamanda hazırlayarak kendisine
arz etmemi ve ondan sonra süratle atama işlemi ile birlikte görev yerlerine katılacağımızı
bildirdi. Teknik İrtibat Subayı ABD HILL AFB OGDEN ALC’de görev alacak ve benimle
birlikte en kısa sürede atanacak, FMS Subayı WASHINGTON D.C Ataşelikte görev alacak
ve bizden altı ay sonra atanarak görev yerinde bulunacaktı.
Kısa sürede görev tanımlamalarını hazırladım ve Personel Başkanına arz ettim. Yıl
1984 Eylül ayı sonlarıydı. Personel Başkanı bana; “Ne kadar süre de görev yerinde
olabilirsiniz?” diye sordu ve ekledi “01 Aralık uygun mu?” ben de “Uygundur emredersiniz”
diye ayrıldım. Kısa sürede üçümüzün, ben ve Yarbay Mete SEYİTHANOĞLU 01 Aralık
Bnb. Ethem GÜZELGÜN’ün altı ay sonra katılımı için atama emri yayımlandı.
Atama sonrası kısa sürede görev ihtiyaçlarını saptadım ve en önemli ihtiyacın;
projenin devamı süresince haftalık yapılacak komite toplantılarında (MCCB) gerekli teknik
değişikliklerin incelenmesi ve karara bağlanması ülkelerin en önemli problem sahalarını
kapsıyordu. ECP (Mühendislik Değişiklik Önerileri)’ler komite toplantılarında görüşülür ve
ilgili doküman ve çizimler ülke temsilcilerine sunulur ve gelecek hafta onaylanması ve
kaynak aktarımı için milli temsilciden imza alınırdı. Bu teknik çizim ve dokümanlar bazen
kutular dolusu evraktan oluşur ve ülkeler çoğunlukla F-16 milli temsilcilikte mühendis ve
teknik kadro oluşturduklarından cevapları müşterek çalışmayla F-16 SPO’da
gerçekleştirebiliyorlardı. Ancak ben tek başıma F-16 SPO’da görev alacağıma göre, bu
evrakları ve en önemlisi çizimleri en kısa yoldan MSB ve Hava Kuvvetlerine gönderebilme
ve cevabını aynı yolla alabilmeliydim. O yıllarda bir paket evrak en süratli yoldan posta ile
gönderildiğinde 15 gün veya 1 ay gibi bir zamanda Türkiye’ye gidebiliyordu.
Bu nedenle sistem ihtiyaçlarını karşılamak için F-16 Peace Onyx projesi
(ADMINISTIRATION CHARGE) bölümünden karşılanmak üzere (ki o zamana kadar
LOA’larda yer alan bu hizmet kaynak bölümü sadece ABD personeli tarafından kendi
hizmetlerinde kullanılıyordu). Üç adet Faks cihazı alınması için ABD’de görev almadan
önce Washington Türk Ataşeliğine iki defa mesaj göndermeme rağmen bu işlemin
yapılamayacağı cevabını aldım ve ilerde tekrar gündeme getirmek için konuyu erteledim.
Teknik İrtibat Subayı ile birlikte ailelerimizle birlikte 02 Aralıkta ABD’ye hareket ettik.
Washington Kıdemli Ataşesi bizi bir akşam misafir etti, ertesi gün ben OHIO, Teknik İrtibat
Subayı Salt Lake City’e hareket ettik, ve 03 Aralık 1984 günü DAYTON’a geldik. Bizi ilk
katıldığımız gece Yabancı Ülkeler Ofisi Direktörü (YPXI) Col. Bacue evinde bütün yönetici
personel ile birlikte bir hoş geldin partisi düzenledi ve ertesi gün 04 Aralık 1984 günü F-16
SPO’da görev yerime katıldım. Genelkurmay Başkanlığının atama emri ile birlikte F-16
SPO’nun Türk Milli Temsilcisi personeli ile ilgili katılış mesajları EK’lerde sunulmaktadır.
Göreve başladığımda yabancı ülke temsilcilerinin bulunduğu ikinci oda modüler
yapıda tasarlanmış ve İsrail, Mısır, Güney Kore ve Türkiye bulunmaktaydı, ancak benim
yerim orta bölümde sadece bir masa ve yanında diğer Peace Onyx programında çalışan
Amerikalı personel bulunmakta idi. Diğer SNR’lara duvar dibinde ayrı odalar tahsis
edilmişti ve bana gösterilen masada telefon dahi bulunmuyordu. Bu durumu nazik bir dille
hoş geldin ziyaretine gelen ASD Komutanı Korg. ve SPO Direktörü General YATES’e
aktardım. SPO’da General olan Mısırlı Hamdi’den sonra en kıdemli subay bendim ve
isteğim derhal yerine getirildi. En başta bulunan oda bana tahsis edildi yanımdaki odalarda
İsrail ve Mısır temsilcileri bulunmakta idi.
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Şimdi esas irtibatlarımı nasıl halledecektim, Zira askeri hattı olan bir telefonun dışında
sadece yazacağım mesajları gönderebileceğim üç ülkenin müşterek kullandığı bir sekreter
vardı o kadar. Benimle birlikte Peace Onyx projesini yürütecek üç USAF personeli
mevcuttu. Birinci Yardımcım Program Manageri Bnb. Bill MORRIS, Program Manager
Yardımcısı Sivil Bob SHELDON ve Yzb. Tony ANDREAGGI. Yzb. Tony ülkemize ve
insanımıza çok yakın, çalışkan, nitelikli bir subaydı. Bir yıl sonra başka bir bölgeye
atanmak istemediğinden ordudan ayrıldı ve sivil olarak başka bir programa geçmek
zorunda kaldı. Onun yerine Yzb. Art GREENLEE verildi, onunla da ben görevden
ayrılıncaya kadar beraber çalıştık, AFIT’de bir Türk Teğmeni ile ev arkadaşıydı ve daima
ailemizin bir parçası olarak kaldı. Bill MORRIS çok iyi bir program Manageri ve süper
yetenek sahibi olmasına rağmen Master yapmamakta direndiğinden Yarbay olamadı ve
benim ayrılışımdan kısa bir süre önce emekli olarak WestingHouse firmasına girdi.
Projemize büyük katkıları olmuştur.
General Dynamics firmasında Peace ONYX projesi direktörü Zim ZIMMERMAN daha
önce Türkiye’deki LOA hazırlık çalışmalarından tanıdığım bir yöneticiydi, göreve
başladığım ilk gün beni ziyaret ederek iyi temennilerde bulundu ve üzerinde adımın
yazdığı büyük boy bir F-16 maketi getirdi. Zim ZIMMERMAN çok zeki, işini çok iyi bilen ve
yöneten, aşırı yükselme hırsı olan ve en önemlisi projede öncelikle firmayı ve kendi ülke
çıkarlarını son derece ön planda tutan ve bazen Türkiye hakkında aşırıya kaçan
eleştirilerde bulunabilen bir yöneticiydi. Onunla görevimin sonuna kadar gerek ülkemin
maddi çıkarları ve gerekse manevi değerleri açısından tatlı bir mücadele içinde olduğum
gerçeğini açıklamamın yerinde olacağını düşünmekteyim.
F-16 SPO’ya katıldığım günlerde bana verilen partilerde ve müşterek toplantılarda
özellikle General YATES ve diğer yöneticiler; bu bölgede Türk Subayı olarak diğer ülke
personelinin tersine, ülkeden çok uzakta ve Türk topluluğu bulunmayan bir bölgede biz seni
yalnız bırakmayacağız telkinlerini cevapsız bırakarak, esas cevabımı yakın gelecekte bir ev
partisi hazırlayarak vereceğimi hesaplıyordum. Gerçekte 1980 yılından beri o bölgeye çeşitli
zamanlarda CPR toplantıları için gelmiş, 1981 yılında aynı bölgede iki ay süreyle FMS kursu
almış ve bölgeyi üç yakın eyaleti de kapsayacak şekilde tanımış ve Türk kökenli ailelerle
tanışmıştım. Aslına bakarsanız OHIO Dayton bölgesinde, Columbus ve İndiana’da çok uzun
yıllardan beri yerleşmiş, çoğunluğu doktor olan Türk aileler bulunmaktaydı ve ben daha önce
onlarla sıkı bir dostluk kurmuş ve o zaman yeni ve uygulanması zor olan ikinci vatandaşlık
işlerinde ve Türkiye’de çözemedikleri işler konusunda onlara çok yardımcı olmuştum.
Bunlardan biri Dayton bölgesinde yaşayan ve bir çiftlik sahibi Leyla Hanım’dı ve onun oğlu
Alican ABD Hava Kuvvetlerinde Yüzbaşı rütbesinde F-16 A/B Pilotuydu. Onunla ilgili
düşünce ve girişimlerimi sonradan aktarmaya çalışacağım. Alican Yüzbaşının evli olduğu
Sera ise benim o bölgedeki en samimi arkadaşım olan Doktor Saim GİRAY ve eşi Resan
Hanım’ın kızlarıydı. Doktor Saim GİRAY aynı zamanda Türk Hava Kurumunda yetişmiş bir
pilot olup, Bonanza tipi tek motorlu pervaneli bir uçağıyla iki defa okyanus aşarak Türkiye’ye
seyahat etmesinde ona büyük yardım ve katkılarım olmuştur. Onun uçağı ile ABD’de
Columbus ve Spring Field Hava Alanlarından yararlanarak bir çok uçuş gerçekleştirdiğimizi
hatırlıyorum. Yine o bölgede; daha önceden birlikte çalıştığımız JUSSMAT tan emekli olarak
Dayton Fairborn’a yerleşmiş Doğan UÇUCU ve eşi Fehül Hanım bizim en büyük
destekçimizdi. Ayrıca doktorlardan Lemi YURDAKUL, Necdet ORHON, Ferit YAVUZ,
İndianadan Doktor Sebahattin BİLKÜTAY ve Springfield’den Doktor Lütfi KRAL samimi aile
dostlarımızdı. Daha adlarını burada sıralamamın mümkün olamayacağı diğer dostlarımızın
arasında CINCINNATI yakınında Middle Town’da oturan terzi Alaattin KURT, Dayton’da
harita mühendisi Tahsin AKBAY, Üniversitede Doçent Hayrani ÖZ Columbus’da Emekli
Binbaşı Burhan DOĞANGÜN, Eski Türk Cemiyeti Başkanı Sadiye KÜRKÇÜ, Laser
Teknoloji araştırmacısı Fizik Mühendisi Cem GÖKAY ve daha birçok Türk asıllı Amerikalı
arkadaşımız bulunuyordu.
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Aradan birkaç ay geçip havalar ısınınca çevredeki Türk ailelerini ve başta General
YATES olmak üzere bütün Amerikalı yöneticiler ve diğer yabancı subaylara evimizde garaj
ve bahçeyi de kullanarak bir parti verdik. Bütün yabancı subay ve ABD’li yöneticiler
bölgede yalnız olmadığımızı ve çok kaliteli bir topluluğumuz olduğunu hayretle gördüler ve
bize olan tutumları büyük ölçüde değişti. O tarihten sonra her Türk toplantı ekibi geldiğinde
veya kendi PMR toplantılarımızda bu tür partileri yapmaya devam ettik. Bu toplantılarla
ilgili birçok anı fotoğrafı EK’lerde sunulmaktadır.
Göreve ısınmaya başladıktan sonra, daha önce belirttiğim ECP dokümanlarını (Bazen
birkaç büyük kutu) Türkiye’ye göndermek ve cevaplarını alabilmek imkansızlaştı.
Gönderdiğim önemli çizim ve evraklar zamanında ellerine ulaşmıyor ve
cevaplayamıyorlardı. Neticede MSB F-16 Daire Başkanı; bana sen hepsini cevapla
mesajını gönderdikten sonra, ben hem mühendis, hem plancı ve hem de pilot olarak onları
her hafta inceleyip onaylamak zorunda kalıyordum. Ancak bazen çok kritik teknik değişiklik
çizimleri geliyordu ve bunları mutlaka Türkiye’ye göndermem gerekiyordu. Bu nedenlerle
daha önce yaptığım girişimi önce Milletlerarasına açık telefon isteği ve ardından Peace
ONYX projesi Administrative bölümünden karşılanmak üzere F-16 SPO FINANCIAL
MANAGAMENT kısmı Türkiye sorumlusu Ms. Jan Flint’e üç adet Fax cihazı alımı ve
bunların benim ofisime, Türk MOD ve Türk Hava Kuvvetleri F-16 şubesine verilmesi
teklifini götürdüm. Bir süre sonra LOA’daki bu bölümün yalnızca USAF personeli ve sistemi
ihtiyacı için kullanılabileceği tarafıma bildirildi. SPO direktörü General YATES’e gittim ve
durumu açıkladım. Ayrıca Ben de aynı proje için şu anda USAF Personeli gibi, projenin
zamanında ve en uygun şekilde gerçekleşmesi için çalışıyorum, fax cihazının olmaması
görevimi aksatıyor dedim. Birkaç ay daha sürekli bu konu üzerinde ısrarla durmam
sonucunda, FMS sisteminde ilk defa LOA’nın bu bölümünün harcanması bir yabancı
ülkeye açıldı ve fax cihazları Japonya’ya ısmarlandı. Aradan ne kadar zaman geçti
bilmiyorum ama benim fax cihazım ve direk telefonum bağlandıktan bir süre sonra Türk
C-130 uçakları ile gönderdiğim fax cihazları MSB ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına
bağlandı ve ilk mesajı hazırladım. Bu mesaj tarihi bir mesajdır zira F-16 projesinin değil,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilk Fax muhaberesidir. Başta ben olmak üzere Türk ve USAF ilgili
personeline de imzalatarak mesajı Türkiye’ye gönderdim. (19 Temmuz 1985) Bana
söylendiğine göre Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Halil SÖZER mesajı gülümseyerek
imzalamış. Bu tarihi mesajın bir kopyasını yıllar önce Hava Kuvvetleri Komutanı’na
vermiştim ve Gaziemir’deki Muhabere Okulu Müzesine konulacağı bilgisini bana
vermişlerdi. Mesajdan bir kopya EK’lerde sunulmuştur.
Fax cihazı ve direk telefon kurulduktan sonra ECP dokümanları, her ay ve kırk günde
bir ABD’nin herhangi bir Üs’sünde yaptığımız sistem yönetim toplantıları raporları anında
MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve ilave olarak JUSSMAT’a gönderilmeye
başlandığında her ay Türkiye’den toplantımıza JUSSMAT’a bilgi sunmak için gelen
Yb. MOON bir daha ABD’ye gönderilmedi.
Aylar geçtikçe ve proje ilerledikçe TAI ve TEİ’de kuruluşta görev alacak Türk personeli
ABD’ye kurslara gönderilmeye başlamıştı. Bu kursları uçak gövde için General Dynamics,
Motor için GE karşılayacaktı ve ücretleri (günlük kişisel harcama ihtiyacı-otel ve yemek ve
kurs ücreti) LOA’de bölümlerinde belirtilen miktarlarda olacaktı. Ancak bizim TUSAŞ
personeli ayrılan bu kaynakları para olarak düşündüklerinden, firmalar tarafından mümkün
mertebe personele harcanan miktarında ekonomik davranılmasını uygun karşılamışlar,
ilerde tasarruf edilen kaynakların başka alanlarda kullanılabileceğini düşünmüşlerdi. İlk
olarak Ekim 1985’te TEİ Türk personeli GE CINCINNATI tesislerine kursa gönderildi. Ben
ABD’de MSB’ye direk bağlı F-16 Kıdemli Milli Temsilcisi olduğuma göre onlarla da
ilgilenmem (hiçbir yerden direktif almadan veya hatırlatma olmadan) görevimi yapmam
gerekiyordu. F-16 SPO motor temsilcisi Ms. ISAACS’ıda yanıma alarak GE CINCINNATI
tesislerine gittim.
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35 Türk personeli ile tanıştım ve kaldıkları motel kompleksi dahil ilgili yerleri gezip
personelle toplantı yaparak dertlerini dinledikten sonra bu konuda çok yanlış bir
uygulamanın olduğunu anladım. Personel üçüncü sınıf bir motelde, dörder kişilik telefon
dahi olmayan odalarda kalıyor, bir otobüsle 10-15 millik mesafede olan kaldıkları yerden
GE tesislerine gidip geliyor, kalitesiz bir beslenme ve günlük harcırah olmadan üçüncü
sınıf bir ülke personeli gibi muamele görüyorlardı. GE’nin bizim personelimiz ile ilgili
kurslardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısından randevu aldım ve görüşmeye gittim.
Genel Müdür Yardımcısına; Amerika da telefonsuz sadece 4 yatak olan böyle bir motel hiç
görmediğimi, zenci ve fakir insanların bile iki kişi bir odada kalmadığını söyledim ve Ms
ISAACS da beni destekledi. Genel Müdür tasarruf için bunu yaptıklarını ve TUSAŞ Genel
Müdürlüğünün de bunu uygun gördüğünü söyledi. Ben de ancak tasarruf sonucunda
arttırılacak yüz binlerce doların onlara kalacağını sanıyorlar, bu hizmet CASE’i olarak
tasarruf size kalır, onlar bunu bilmiyorlar. Ayrılan kaynak tamamen bu personel
hizmetlerine harcanacak dedim ve teklifimi yaptım. Bütün personel tek kişilik odalarda
kalacak, odalarda telefon olacak, her personele günlük 25 dolar harcama yetkisi verilecek
ayrıca altlarına kendi hizmetlerinde ve göreve gidip gelmede kullanılacak yeterli minibüs
verilecek ve beslenme koşulları iyileştirilecek. Genel Müdür Yardımcısı şaşırdı ve siz bu
konuda sorumlu musunuz? Ben Türkiye ile anlaştım dedi. Ben de; ABD’de F-16 ile ilgili
tüm uygulamaların sorumlusu benim, benim dediklerimi uygulayın, ben LOA’da verilen
rakamların dışında bir şey istemiyorum, şayet bu istekleri yerine getirmez iseniz anlaşma
şartlarına uymamış olursunuz, bu da sizin bileceğiniz bir iştir dedim. O sırada GE’de bizim
projenin yürütülmesinden sorumlu Mr. Harry ZIELKE’de Ms. ISAACS gibi beni destekledi
onlara her konuda şükran borçluyum. Bu toplantının ertesi günü benim deklare ettiğim tüm
istekler karşılandı, tüm personel bayram yaptı ve mutlu olarak görevlerini daha iyi ve
sıkıntısız yapma imkanı buldular, ben de mutlu oldum. Bu personelin büyük bölümü TEİ’de
başarıyla görev yaptı, içlerinden Tayfun MUTLU uzun yıllar TEİ’de Genel Müdür olarak
görev yaptı, bugün hala o personelden TEİ’de yönetim kadrosunda görev alanlar
mevcuttur. TEİ kurs personelini daha sonra SPO’ya topluca davet ettim, onlara
F-16 plaketi verdim ve bu ziyaret ile ilgili toplu fotoğraf EK’te sunulmuştur. Personel
kursları bitinceye kadar onlarla ilgilendim, Cumhuriyet balolarına, evde verdiğimiz partilere
davet ettim ve bazı şahsi problemleri ile de ilgilendim. Bu ziyaretlerden sonra
TAI tesislerinde kurs gören personele de ziyaretlerde bulundum, onların çok büyük
sorunları bulunmamaktaydı, ancak elimden gelen desteği sağlama gayreti içinde oldum.
Wright Patterson AFB üç bölgeden oluşmaktaydı ve benim görev yaptığım bölüm
Area B
USAF’ın ASD (Aeronatical Systems Divition) F-16 proje ofisini de içine alan
çeşitil SPO’lar, uzay araştırmaları laboratuarları AFIT ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji
Enstitüsü eğitimleri bölümünü de ihtiva etmekteydi. Ben göreve katıldığımda 9 teğmen
Master için AFIT’e Hava Kuvvetleri tarafından gönderilmişti. Onların bulunduğu bölgenin
en kıdemli subayı olarak onlara gerekli desteği yapmak için elimden gelen yardımı
esirgemedim. Birçok problemleri (gerek yaşam şartları gerekse okul sorunları) oluyordu ve
bunları çözmek için elimden gelen gayreti esirgemiyordum. Hatta okulun beni onların amiri
gibi görmeleri sağlayarak, gerek tez konularının Türkiye’ye ve F-16 modernizasyonuna
yarar biçimde seçilmesi ve gerekse okulda karşılaştıkları problemleri çözmede bu işten
büyük fayda sağladık. Bugün bu teğmenlerden ikisi Lojistik Komutanlığında General olarak
yıllardır hizmet vermektedir ve onlarla iftihar ediyorum. (Tuğg. Muammer AKPINAR ve
Tuğg. Hakkı DOĞANKAYA)
TAI ve TEİ eğitimleri devam ederken ilk motor ve ilk uçağın imalatı da eğitimlere
paralel olarak devam ediyordu. 1987 yılında ilk uçak ABD’de uçurulacak ve yıl sonuna
kadar 8 uçak Türkiye’ye F-16 pilotlarının eğitiminde kullanılmak için uçarak gönderilecekti.
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Ayrıca ilk TEİ eğitim motoru GE tesislerinde imal edilerek TEİ’ye zamanında
gönderilecek ve ilk muharip motor da Mayıs 1986’da Wright Patterson AFB’de benim
imzalamam ile teslim alınacaktı. Projenin zamanında yürütülmesi için TEİ ve TAI tesisleri
temel atma törenleriyle inşaata başlanmış eğitim ve diğer desteklerin zamanında yapılması
için büyük gayretler sarf ediliyordu. O arada zihnimi kurcalayan en önemli konu Türkiye’de
Mürted Üs’sünde verilecek ilk uçuş eğitimi için hazırlanacak USAF Pilotlarının seçimiydi.
Daha önce belirttiğim gibi Türkçe bilen, annesi Türk ve babaannesinden dini dersler almış,
eşi Türk asıllı olan Alican Yüzbaşının öğretmen olarak seçilebilmesinin çok uygun
olacağını düşünmekteydim. Görev yaptığı Salt Lake City HILL AFB’de birkaç toplantıda ve
Dayton’a ailesini ziyaret için geldiği çeşitli zamanlarda onunla görüştüm ve fikrini aldım.
Böyle bir durumun gerçekleşmesinden büyük bir mutluluk duyacağını ancak kendisinin
halen F-16 A/B’de uçtuğunu, öğretmen olmadığını, şayet çok ısrar edilirse USAF ve HILL
AFB Wing Komutanı ile resmi temaslar yapılırsa belki mümkün olabileceğini ancak bu
konunun pozitif olarak gerçekleşmesi konusunda ümitli olmadığını belirtti.
Bu görüşmelerin sonucunda USAF yetkili makam ve HILL AFB Wing Komutanına
mektup yazarak bu isteğimi açıkladım ve bu personelin F-16 C/D öğretmeni olarak
yetiştirilmesinin iki ülke ilişkilerine ve Peace ONYX projesine çok değerli katkılarının
olacağını belirttim. Bir defasında da HILL AFB Wing Komutanını ziyaret ettim ve isteğimi
yineledim. Sonuçta teklifim kabul edilerek Alican Yüzbaşı öğretmen olarak Türkiye için
yetiştirildi ve Mürted de uzun yıllar uçuş öğretmenliği yaptı. Halan Alican Emekli bir Albay
olarak Delta Hava Yollarında kaptan olarak görev yapmakta, gerek kendisiyle ve gerekse
annesi ve kayınpederiyle temaslarımız aralıksız sürmektedir.
Bu arada hatırlayabildiğim önemli olaylardan birisi ilk F-110 eğitim motorunun
Türkiye’ye teslimi aşamasında GE tesislerindeki törende Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve
GE artı SPO personeli ile çekilen bir fotoğrafı EK’te sunuyorum. Mayıs 1986
F-110 motoru ile ilgili bir diğer önemli anım; ilk Türk F-110 motorunun Wright
Patterson AFB’de benim imzam karşılığı teslim alarak Türk C-130 uçağı ile Türkiye’ye
göndermem. Teslim GE yetkilileri, F-110 Engine SPO personeli ve Türk temsilcilerini
huzurunda yapılmıştı. Teslim sonrasında yaptığım konuşma orijinal metni ve yapılan özet
ve birkaç anı fotoğraf EK’lerde sunulmaktadır. 18 Temmuz 1986
ROLL OUT CEREMONY (17 Temmuz 1987)
F-16 projesinin ilk milli temsilcisi olarak 3 yıla yakın bir süre devam eden çalışmaların
büyük bir bölümünü bu sayfalara taşımak imkansız olduğundan, ben sadece bazı kilit
noktaları açıklamanın daha yararlı olacağını düşündüm. Bu nedenle sondan bir önceki
önemli olay olarak ilk Türk F-16 uçağının General Dynamics tesislerinde yapılan ROLL
OUT CEREMONY’den bahsetmek istiyorum. (17 Temmuz 1987) Öncelikle bu toplantıya
Türk Hava Kuvvetlerini temsilen Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korg. Halis BURHAN,
Washington Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ve benim davet ettiğim ABD’de görevli
Ataşelik, Büyükelçilik mensupları ve ABD’de görevli ve kursta olan subaylarla Türk asıllı
ABD vatandaşları katılmışlardır ve katılanlarla ilgili benim gönderdiğim mesaj EK’lerde
sunulmaktadır. Ayrıca ilk F-16 Türk uçağının önünde Peace ONYX projesinde görev alan
Türk ve ABD‘li personel ile çektirdiğimiz tarihi fotoğraf EK’te sunulmaktadır. Seremoniye
katılanlara verilen ilk Türk uçağının uçuşu ile ilgili Şilt’in fotoğrafları ile seremoni programı
da EK’te sunulmaktadır.
Her şeyin bir sonu olduğu gibi benimde görevim Ağustos 1987’de son buluyordu.
Ağustos ayının sonlarına doğru F-16 SPO bana, başta General Eaglet olmak üzere tüm
yetkilileri ile birlikte bir ayrılış partisi (FAREWELL PARTY) verdiler.
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Orada general ve tüm ofis yetkililerinin verdiği plaketlerden sonra yaptığım ayrılış
konuşmasını; F-16 başlangıç projesinin tarihine not düşürebileceğini ümit ederek, olduğu
gibi tercümesi ile birlikte EK’te sunuyorum. Bir Türk subayı olarak yabancı bir ülkede,
ülkemi iyi temsil etmiş ve F-16 projesinin ilk kıdemli milli temsilcisi olarak Peace ONYX
projesine bir katkıda bulunmuşsam, benim için mutlulukların en büyüğüdür. Benim
F-16 projesi tarihine not düşürebilecek anılarımı okuma zahmetine katlanan sizlere
şimdiden şükranlarımı arz ediyorum, hoşçakalın.
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Gnkur Atama Emri
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SPO Atama Mesajı
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Motor Teslim Merasimi Türkçe Metin
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Motor Teslim Merasim İngilizce Konuşma Metni
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Motor Teslim Merasimi Türkçe Tercümesi
1983’te uzun ve zorlu bir mücadeleden sonra F-16 Savaşan Şahin Peace ONYX
programı için seçilmişti. Bu kararın ardından motor sağlayıcılar için de zorlu bir mücadele
yapıldı ve Temmuz 1984’te F-110 GE-100 motoru bu silah sistemi için seçildi. Peace
ONYX programının bir kısmı da Türkiye’nin uçağın ve motorun bazı parçalarını endüstriyel
katılımcı olarak üretmesini ve uçağı ve motoru toplamasını gerektiriyordu.
Programın tümü 160 uçak ve 177 motoru içeriyordu. Türkiye Mürted’de 152 uçak
Eskişehir’de 163 motorun üretimi teftişi ve test edilmesinden sorumluydu. Bu programın
sonucu olan ilk motor anlaşmanın yapılmasından tam bir yıl sonra üretildi. Motorun
üretileceği tesis Nisan 1985’te seçildi, Haziran 1985’te ise Muttalip Eskişehir’de
görülmemiş bir başarı elde edildi. Cumhurbaşkanı Evren törende yaptığı konuşmada
bugünün tarihi bir gün olduğunu belirtti. Bu tarihi olaya birçok Bakan, Hükümet temsilcisi
ve üst düzey askeri bürokrat şahitlik etti.
The Peace ONYX programı Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin kendi uçak ve motor
sanayisine sahip olması konusundaki rüyasının gerçekleşmesinin öncüsü olmuştur. Bu
rüyanın gerçekleşmesi için Türk Hükümeti The Peace ONYX programı ile yüksek teknoloji
silah sistemi sanayi ortaklığı gerçekleştirmiştir. Mürted’de bu doğrultuda uçak sanayi
tesisleri kurulmaya başlanmıştır. Eskişehir’de özellikle de Muttalip’te de bir motor
endüstrisi tesisi kurulmaktadır. Bir yıl içinde bozkır arazi bir uçak fabrikasına dönüşmüş
geçen ayda ilk büyük cihaz ortaya çıkmıştır. Bir aydan kısa bir süre içerisinde Türk motor
şirketi mühendisleri, teknisyenleri ve işçileriyle arkamda gördüğünüz gibi bir motoru monte
ve test etmek imkan ve kabiliyetine sahip olacaktır. Bu motor bir eğitim programı
gerektirmektedir. Arkamda gördüğünüz motor birçok Türk mühendisi tarafından motorun
karmaşık işleyiş sürecini öğrenmek amacıyla defalarca sökülecek ve monte edilecektir.
Eğitim programı için elzem olan bu motorun zamanında faal edilebilmesi için bu motor bir
C-130 ile direk Eskişehir’e gönderilecektir. Geçen Ekim’de Türk motor şirketinden
35 mühendis ve teknisyen karşılıklı ve genişletilmiş eğitim programı için General Electric’in
CINCINNATI’deki tesislerine gittiler. Orada Türkiye’de üretilecek motor parçaları için özel
bir simülasyon merkezi kuruldu. Bu eğitimi gören mühendisler üretim timinin iskeletini
oluşturacaklar.
Cumhurbaşkanı Evren’inde belirttiği gibi “Türkiye’nin yüksek teknoloji alanındaki
sanayileşmesi başladı.” Bu insanlar bu yeni endüstrinin temelini oluşturacaklar. Türk Hava
Kuvvetleri adına bu önemli program kapsamında üretilen ilk motoru teslim almaktan onur
duyuyorum. Bu motor yıllar boyu Türk Hava Kuvvetleri pilotlarını eğitmekte kullanılacaktır.
Bu rüyanın gerçekleşmesinde verdiğiniz destekten ötürü teşekkürlerimi sunarım.
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PMR Programı ve ROLLOUT CEREMONY Programı
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ROLLOUT CEREMONY için benim davet ettiğim kişiler
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Ayrılış Konuşmaları (İngilizce)
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Ayrılış Konuşmaları (Türkçesi)
Ağustos 1987
General EAGLET ve bayanlar baylar, bu veda konuşmasının bildiğiniz konuşmalara
benzemesini istemiyorum. Bunun kalbimden siz dostlarıma gelen bir konuşma olduğunu
bilmenizi istiyorum.
Bugünle ve Peace ONYX Programı ile ilgili duygu ve düşüncelerimi sizlerle
paylaşmadan önce sizleri on yıl öncesine götürmek istiyorum.
O zamanlar Türk Hava Kuvvetleri Karargahında Plan Prensipler Başkanlığında görevli
bir Binbaşıydım. Görevim yeni nesil gelişmiş savaş uçağı programının ne olması gerektiği
konusunda teklifler sunmaktı. İş arkadaşlarım bana gelip “Kaya ne yapıyorsun?” diyorlardı.
Benim fikirlerim onlar için birer rüyaydı. Büyük kısmı Türkiye’de yapılan bir program hayal
ediyordum. Hayal ettiğim programın uzunluğunu üretilecek uçak sayısını ve Türkiye’nin
ortaya koyacağı çabayı belirttiğimde bana gülüyorlar ve bunun asla gerçekleşmeyeceğini
söylüyorlardı.
Ama ben bugün burada rüyamın gerçeğe dönüşmekte olduğunu görüyorum. Geçen
ayki teslim törenimizde Kırmızı, Ay Yıldızlı Bayrağımızı ilk F-16’mızın kuyruğunda gördüm
ve bu F-16 benim ileri savaş uçakları konusundaki hayalimi gerçekleştirdi. Bu mükemmeldi
sevgili arkadaşlarım ve ben çok mutlu bir insanım.
Sadece buda değil. Birkaç ay içerisinde ilk Türk F-16’sı Mürted dışında kurulan üretim
hattından çıkacak ve Aralık 1994’e kadar aylık olarak toplam 160 uçağın üretimi devam
edecektir. Benim rüyam gerçekleşti. Fakat bilmelisiniz ki daha önümüzde aşılması gereken
birçok engel var.
Başbakanımız, Eskişehir TEİ’de yapılan (F-110 Motorunun ortak üretiminin yapıldığı
tesis) görülmemiş törende Peace ONYX Programının Türk tarihindeki en geniş program
olduğunu söyledi. Büyük programlar büyük zorlukları beraberinde getirir. Bu normaldir
sevgili arkadaşlarım. Fakat eminim ki çok çalışıp bizi bekleyen sorunların üstesinden
gelerek planlanandan önce programı bitirebiliriz.
Fakat rüyalarının gerçekleşmesine inanan birçok insanın gerçekten çok sıkı
çalışmaları olmasaydı Peace ONYX Programının gerçekleşmesi mümkün olmazdı.
Buraya vardığım 1984’ten bu yana çalışma arkadaşlarımla bir ömür boyu sürecek
güzel arkadaşlıklar kurdum. Şimdi onlardan bahsetmek istiyorum.
-Tümgeneral EAGLET- Söylemek isterim ki Peace ONYX Programı içindeki rolünüz
gerçekten büyük ve tarihidir. Sizin kuvvetli entelektüel yardımınızla bu program bugün hala
sürmektedir. Cesaretinizi ve bakış açınızı asla unutmayacağım. Benim için bir kardeş
gibisiniz. Size ve sevgili eşiniz Sally’e bana ve eşim Meral’e göstermiş olduğunuz
dostluktan ötürü teşekkür etmek isterim.
Günlük yapılan YP toplantılarında karşılaştığım diğer müdürler ve Peace ONYX
Programında bana yardımcı olan diğer personel hepinize minnettarım. Teşekkürler.
Özellikle programın başından beri bizlere büyük yardımı dokunan Albay BACUE bütün
katkılarınızdan ötürü teşekkürler. Sizin ilginiz ve katılımınız Peace ONYX Programının
başarısı için elzemdir.
YPXI’deki Yb. PECK. Siz mükemmel bir insansınız bana ve programa çok yardımcı
oldunuz katılımınızdan dolayı çok teşekkür ederim.
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Peace ONYX Programı takımına emekli olan ve asla unutulmayacak olan program
müdürü Bnb. Bill MORRIS kendisi programın bugünkü başarısının ana sebebidir.
Bob SHELDON ve Yzb. John LOSCHIAVO, olağanüstü çalışmalarınızdan ötürü size
teşekkür etmek isterim. Siz programın bugünkü başarısında çok büyük katkıları olan
insanlarsınız.
Bnb. Pete MISUINAS, Peace ONYX Programında göstereceğiniz başarılara şahit
olmaya sabırsızlanıyorum.
Programın finansal boyutunda inanılmaz yardımları olan Bayan Jan FLINT, F-110
programımızı yöneten Bayan Ruth ISAACS ve simülatörlerimizi yöneten Jan RAWNSLEY
çalışmalarınızdan ve başarılarınızdan ötürü hepinize teşekkür ederim.
Arkadaşım Yzb. Art GREENLEE Peace ONYX Programına önemli katkılarınız her
zaman hatırlanacaktır. Sadece ben değil Türkiye’de ki birçok arkadaşımda sizi bizi bizden
biri olarak görüyor. Umarım sevgili eşiniz Amy ve siz askerlik kariyeriniz boyunca
Türkiye’de bir görev alırsınız.
Sevgili arkadaşım Tony ANDREAGGI ve güzel eşi Jane Wright PATTERSON’a ilk
vardığımda gösterdiğiniz yardımlardan ötürü çok teşekkür ederim. Programın ilk
aşamalarında ki katkılarınız takdire şayandır.
Ve YPXI tüm sekreterler ve arkadaşlarım bana gösterdiğiniz konukseverlikten ötürü
size minnettarım. Hepinizin bana ve eşim Meral’e göstermiş olduğunuz dostluğu hiç
unutmayacağım.
Meral ve benim buradan ayrılmaya hazırlandığımız şu anlarda hepinizi ülkenizi
arkadaşlığınızı ve konukseverliğinizi ne kadar sevdiğimizi bilmenizi isteriz. Her zaman
dostlarımız ve ailemizin bir parçası olacaksınız.
Teşekkür ederim.
Kaya KONAKKURAN
Albay
Türk Hava Kuvvetleri Kıdemli Temsilcisi
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19 Temmuz 1985 tarihli Türk Silahlı Kuvvetlerinin İlk Fax Mesajı
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İlk F-16 uçağı önünde Türk ve ABD Personeli

İlk F-110 Eğitim Motoru önünde Türk ve ABD’li yöneticiler
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Peace ONYX Programında çalışan USAF Personeli ile birlikte

Peace ONYX Türk Programının Amblemi
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“A” Timi olarak isimlendirdiğim 4 kişilik F-16 SPO Türk-USAF Personeli adına kullandığım
plaketler

Türk Milli Temsilcisi F-16 SPO Ofisi
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F-16 Peace ONYX Programı için çalışan “A” Timi ve programa katkı sağlayan sekreterler
(Not : Fotoğrafta görülen bayrak sadece Türk ofisi girişine benim tarafımdan asılmıştır.)
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F-16 SPO yıllık Dining-Inn gecesinde SPO Komutanı Tuğg. YATES ve Star Wars
Programının o zamanki Pentagondaki yetkilisi Korg. Abrahamsom
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Dining-Inn gecesinde Peace ONYX ve diğer SPO çalışanları ile

Evimizde verdiğimiz partilerden birinde; General YATES ve diğer Türk konuklar
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Evin Türk-ABD köşesi önünde ILC Komutanı Tuğgeneral ile

(Fotoğrafta görülen ABD Bayrağı; Atatürk’ün Yüzüncü Doğum Yılı 29 Ekim 1981’de ABD
Senatosunda 24 saat dalgalanmış bir bayrak olup, bana OHIO Senatörü Eski Astronot
John GLEEN tarafından verilmiştir.)
TEİ’de kurs gören personelin F-16 SPO’yu ziyaretleri, 29 Ekim buluşması ve personele
Türk F-16 programının bir ziyaret anısının takdimi
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Columbus 29 Ekim kutlamaları Chicago Konsolosu Uğur ZİYAL ile
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Dayton’da bir kutlama gecesi Konsolos Uğur ZİYAL, AFIT’te Master yapan subaylar ve
yakınları, ABD’de yaşayan Türkler. Fotoğrafta soldan birinci Alican Yüzbaşının Kızkardeşi,
ikinci ise Alican’ın Annesi Leyla Hanım

Wright Patterson AFB’de Lojistik Komutanlığı ve Aeronatical Systems Divition
bulunmaktadır. Her yıl yapılan İnternational günde; F-16 kıdemli milli temsilciliği, ILC İrtibat
Subayı ve AFIT öğrenci subay ve aileleri ile Dayton bölgesine yerleşmiş Türk ailelerinin
katılımı ile gerçekleştirilen Türk günü
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İlk F-16 uçuş öğretmeni olarak Türkiye’ye getirdiğimiz Alican Yüzbaşı ile HILL AFB’de
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HILL AFB Türk Pilotları ile birlikte

Alican Ailesi ve Biz (Soldan dördüncü Alican’ın kayınvalidesi Resan GİRAY, Kayınpederi
Doktor Saim GİRAY, Eşi Sera)
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Türkiye’de Alican ve eşi ile birlikte

Türkiye’de Alican’ın ikinci görevinde evimizde
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Türkiye’de bir tören esnasında JUSSMAT Komutanı ve Harp Okulu Komutanı
Tümg. Doğu AKTULGA ile birlikte

F-16 SPO’dan ayrılış töreninde; SPO Komutanı Tümg. Eaglet’ten Şilt alırken ve diğer
hatıra plaketleri takdimi
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İlk Motor Teslim Töreni
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F-16 PMR Toplantılarından görüntüler

MSB F-16 Daire Başkanı Tuğg. Kadri SONNUR ABD’de görevli F-16 ekibi ile
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TUSAŞ Genel Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Türkiye’den gelen F-16 ekibi
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Soldan itibaren Zim ZIMMERMAN, Pentagon Temsilcisi PRIW Yb. Paul E.GAUTHIER,
F-16’nın ilk tecrübe pilotu ben ve Bnb. Bill MORRIS
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Evde yapılan partilerde çekilen diğer fotoğraflar
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General YATES ve diğer misafirler

Soldan sağa; Alican’ın Anneannesi, Alican’ın Kız kardeşi, Annesi Leyla Hanım
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İlk Türk F-16 uçağının uçuş günü katılanları verilen F-16 Plaketi iki yüzü ve F-16 SPO’dan
verilen şilt
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