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ÖZET

Dünyada havacılık çalışmaları, 1903 yılında motorlu bir uçağın kısa 
bir süre uçarak sağlam bir şekilde inmesi ile en önemli aşamalarından birini 
kaydetmişti. Daha sonraları uçağın ticari ve askeri alanlarda kullanılması 
düşüncesi hakim olmuş, havacılık sektörü teknik yönden önemli ve hızlı bir 
şekilde gelişmiş, bu alana önemli yatırımlar yapılmıştı. Avrupa’da önemli 
gelişmeler gösteren havacılık sektörüne Osmanlı devleti de erken 
denilebilecek bir zamanda ilgi göstermişti. Konuyla ilgili araştırmalar 
yapmak için Avrupa ülkelerine heyet gönderen Osmanlı Devleti, 1912 
yılından itibaren havacılık çalışmalarını başlatmıştı. Birinci Dünya Savaşı 
sırasında Alman kontrolünde bulunan Türk havacılığı, Mütareke günlerinde 
sahipsiz kalmıştı. Kurtuluş Savaşı sırasında ordu içinde bir hava gücü 
oluşturulmaya çalışılmış, çeşitli kaynaklardan sağlanan uçaklar verimli 
olmamıştı. Yine de bütün bu çabalar sonucu oluşturulan mütevazı Türk hava 
gücü Büyük Taarruz’da orduya önemli katkılarda bulunmuştu.  Bu sıkıntılı 
dönemde yaşananlar, Cumhuriyet Türkiye’sinde havacılığın öneminin 
anlaşılması ve bu yolda yapılması gerekenler konusunda belli bir alt yapı 
oluşturmuştu.
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ABSTRACT

That a motorized airplane has completed its short-time flying 
successfully in beginning of 20th century had become a turning-point in the 
history of aviation as a turning point from the perspective of war and 
weapon-technologies. The plane has been regarded as a war-tool and the 
Ottomans had recognized the plane as a war-tool when it is used against 
them at the Trablusgarb in 1911. This development had led the Ottomans to 
work in this area but they haven’t achieved a noteworthy advancement until 
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the independence-war years. During the independence war, it had been 
strived to form an air-force, but the airplanes having purchased from the 
various sources have failed. But, in spite of this, the modest Turkish air-force 
that was established after these efforts had given very important aids at the 
Great Attack.  The events that had been lived in this difficulties eras had 
been formed a definite substructure to understand the importance of aviation 
in the Republic of Turkey and in the feasibilities in this way. 

Key Words: Independence War, Turkish air force, Great Attack, 
Supreme Military Command
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