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14 Mart 1914
stanbul ili Fatih ilçesi, Saraçhaneba ı’nda, Fatih Parkı içerisinde bulunan bu anıtın temeli 2
Nisan 1914’te atılmı ve yapımı 1916’da tamamlanmı tır.
Mimar Vedat Tek’in eseridir. (www.servetbasol.com/articles/ucuyorum/HavaSehitAnit.bmp)
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Bu anıt Türk havacılık tarihinin ilk ehitleri olan Fethi, Sadık ve Nuri beyler için dikilmi tir.
lk hava ehitlerinin mezarları Suriye’de, am Emeviye Camii’nde Selahaddin Eyyubi
Türbesi’nin yanında bulunmaktadır.
Anıt, beyaz mermer ve bronzdan yapılmı olup, mermer bir kaide üzerinde kırık bir sütundan
meydana gelmi tir. Anıtın kırık olmasının nedeni de yarıda kalan uçu u simgelemektedir.
Yakla ık 7.50 m. yüksekli indeki anıtın kaidesinin iki yanındaki madalyonlara bronz bir
kitabe ve bronz bir rölyef i lenmi tir. Sütun üzerinde ise yine bronzdan bir defne dalına yer
verilmi tir. Bu anıtın açılı ında yapılan tören, aynı zamanda Türk Hava ehitleri için
düzenlenmi olan ilk anma günü olmu tur.
Bu tarihten 1926 yılına kadar geçen dönem içinde, Hava ehitleri’nin anılması için müstakil
olarak bir tören düzenlenmemi tir.
27 Ocak 1926
16 ubat 1925’te kurulan ve günümüzde Türk Hava Kurumu genel ba kanlı ı adını ta ıyan
Türk Tayyare Cemiyeti’nin kurulu yönergesinin 36. maddesinde yer alan hususlara uygun
olarak yeni tarih belirlenmi tir.
Md. 36;
Her yılın 27 Ocak günü, Türkiye Tayyare ehitleri’ni anma günü olarak kabul edilmi tir.
27 Ocak günü ö leyin Türkiye semalarında uçu faaliyeti bir saat durdurulur.
Cemiyet ubelerinin düzenledikleri törenlerle Hava ehitleri ziyaret edilir.

1926 yılından 1935 yılına kadar her yılın 27 Ocak gününde Hava ehitlerinin Anma Günü
adıyla törenler düzenlenmi tir.
Hava ehitleri’ni Anma Günü’nün 27 Ocak olarak kabul edilmesinin nedeni, Balkan Sava ı
ve 1nci Dünya Sava ı’nın birçok cephesinde pilot olarak görev yapmı ve stiklal Sava ı
döneminde Türk Havacılı ı’nın hem ö retmeni, hem de üstün niteliklere sahip bir pilotu olan
Bnb. Fazıl BEY, 27 Ocak 1923 günü görev uçu unda ehit olmu tur. te bu büyük havacının
ehadet tarihi bütün “Hava ehitlerimiz” için anma günü olarak kabul edilmi tir.
15 Mayıs 1935
Türkiye’nin en so uk aylarından biri olması, yurdun birçok yerinde Hava ehitlerini Anma
Günü’nün arzu edilen ekilde yapılamamasına neden olmu tur.
Türk Hava Kurumu’nun 1935 yılında yapılan 6. kurultayında yerel yöneticilerin de görü leri
alındıktan sonra, zmir’in i gal edilmesiyle Miralay Fethi ve gazeteci Tahsin ile beraberindeki
dokuz ki inin ehit edildi i 15 Mayıs tarihi, “Hava ehitlerini Anma Günü” olarak kabul
edilmi tir. Bu karar gere ince 1935 yılından itibaren Hava ehitlerini Anma Günü törenleri
her yılın 15 Mayıs gününde yapılmaktadır.
Derleyen ve düzenleyen

Servet BASOL
100520

