
-- _, .-

VE 
•• 

·-

1 • 

.. 
• 't. •' • •• 



... 

' 

' 

• 

• 

• • 
RESIMLI HARP 

VE 

KORE ALBÜM ij 

Faruk 

{Basın- F oto Neşriyatından) 
i•.\Z! RLIYA:\L ,\1:: I~Oim U .Utu ~l!JHAB IRLERİ 

Fen ik - Alaeddin Berk 

Koı·eyc ait bütiin resimler 
için müracaat edeccginiz yer: 

BAS J N.FOTO 

KAPARTA ld UESİM: Buutin U>.akş:ırktn Kore tuımıklnruıda ~crdlc dalı::ılnıımnkta olan 'fiirk bnyrMıııuıı. Tiiı·k 
Srw:15 Birli~i tnı·nfındun muharcbe ile ele geçirilen bir mevkie dikili!jini gö~tcrınektedir. 

RESiMLi HARP VE KORE ALBOMO 
SIYASİ Jl.\ltB MECI\1UASIDIR 

Sll'.\RİŞLER tOAREHA.NE: 
Fazı! CO\·er, Ankara Cad. No. 48 1 

.ı 
l•tanbul, Nuruosmaniyc cnddesi No. 57 

~akn Matbaası, Telefon: 21649 
l': · .. c! ğ! vcı .. ~:\Kı\ 1\latbn:ısı , İöt:ac lıı: l 

9 Ai:'\ıstos 1951 F'~ alı: 100 Kuru~ 

--



ı 
1 

ı 

1 . NIÇIN ÇlKiYORUZ? 

Bir miLli vazife-ınizi yapmak için çıkı
voruz ... 

Tarihin asil "llıilleıi Türkün sözünün 
erliği, mertıik ve civanmerttiği şu. aııda 
taptaze bir kudret ve heyecaııla. mede
niyet dünyasına ün salmı§ bulunuy01· ... 

Bir avuç Tiiı·k, Kore'de bir kahra· 
manlık sembo!ii, vazifeııer·verlik, cesa
ret ve şecaat timsali olarak zaferden za
fere ko§malctadır. 

İşte biz; bugün Kore'de Türk çocuk
larının yaratnuıkta oldukları kalıra

manlık destanlarını bütiin saflıalarhJle 
güzel yurdumuza aksettirınek, Uzak
ra.rklifakıııı ç·ınlatmakta olan Tekbiı· ve 
<<Allah Allahin lıaykırışlarıııı aziz mil-

' . leti'!'ize yakıııda.n duyurınal~ için çıkı
yo-ruz. 

Aylarca Kore'de lıarb salıasında kal
mış, Meh•netlerle nefes ııefese yaşanıış, 
onlaı"tn birbirine ekleneıı zaferlerini 
gözleriyle göriip ilk alk!§lamış, şelıitle
rinin gözlerini elLeriyle kapayıp ilk Fa
tilıayı okmııuş bii iki Türk harb muha
biri bu albiimü çıkarmayı vazife bilelik. 

Şimdiye kadar gazete siituıı!arı arası
na girnı<ımiş nice kahramanlık meııkı· 
beleri bu albümde yer alacak, _arşivi
mizde bulunan ve bugiine kadar hiç
biT yerde ııeşı·edilmemiş on bi-nlerce re
shn bu albiinıde dile gelecek, Mehm€
clinden generaline kadar biitün kahro
manlarunı.zın Kore htitıralarnu size an
latacak ve gözleriniz öniiııde canlandı· 
racaktır. 

Ulu milletimizin kaclirşiııaslığını1ı bi
ze verdiği cesaretle bıı vazifenıize ba.1-
!atken, kahranıaıı Kore gazileriınizi 

candan alk!§laT, •niibarek Kore §ehitle~ 
ripıi.zin. cıziz ruhlar-ı önii1tde hilrmetle 
eğiliriz. 

F. Fenik • A. Berk 

18 Ekim 1950 tarihinden Itibaren Kore'ye çıkma
ya başlıyan TOrk Sava§ Blrli{'jl Puşan'da mera 
sirnde Kore'li kızlar ve genç kadınlar, ellerinde 
TUrk bayrakları oldufiu halde, (Arrlrang) HUrri
yet ma.rtını söyleml§ler, TOrk kahramanl oırını:ı 

buketler verml§lerdlr. 

Tarilun Melımedciği Şimeli Korede .. . 

U.zaga gitmeye ne hacet! .. Çan.-ıkkalelerln, Kafkaslarm, Kanalların, inHnUierln, Sa· 
!<.ıry~ ve Oumlupınarların Mehmetçi§l !tmdl Kore'dedlr. Kunurl'de bUyUk vazlfeyl o 

~ldı, Suwon'da dü.;;man hatlarına o daldı, Han'ı bekledl, lmjin'de dehşet saldı ... 

rus:ın'a çıkan Kore TOrk Sava~ Bll"llöl, Taegu garnizonunda hazırlı61nı yaptı . SilAh 
ve teçhizatını tamamladı. Kısa bir talım ve terbiyeden sonra timale hareket etti. 
S eourden geçip fimdl mütarcke müzakerelerinin yapıldığı Kauong §ehri elvarına 
geldi ve ilk muhnrebe vazifesini burada aldı. Kore Blrllöfmizc verilen lik vazife; Kae· 
~or.:ı civarinda çetecilerin baSkıniarına maruz kalan kCSprUierln ve ehemm iyetli mev · 
kilerin emniyet ve muhafazası Idi. Burada ilk emniyet vazifeşini alan talim taburunun 
birincı b61ü§O ldL BöiOk komutanı V Uıba§ı Kaya Aldoğan, bölü,ğiyle beraber gldlp 

Amerikalılardan vazlfeyi devir aldı. Onun, böli.iöllne verdiği lik emir şu oldu: 

•ı- Arkadatlarl Mıntakanın emniyetine memur edildik ... lcap ederse öleceğiz, fakat 
vazifcmizi yapacaQtz.!..» 

Bu ı esimde Kaeson'da ehcmmfyetl1 bir mevkiin muhafazasına memur edilen TUrk 
mtıfrezeslnden bir n6betçiJ kum torbalarından yapılmı§ bir siperde nöbet beklerken 

görülmektedir. 

• 

• 

• 
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Türk Savaş Birliği Korede 

Kore TUrk Savat Blrllöl Pusan'a birbirini takiben müteaddlt katlleler hallnde çıkmıf, Pusan'dan Taeou'ya trenlerle sevkedllmlttlr. Tugay 
Komutanı General Tahsin Vazıcı ve komutanlık erkAn• Oeneral Haan gemlafyle gelen lklnel grupta bulunuyorlardı. General Yazıcı, kurmay 

batkanı Salihaddin Tok~y ve tugay karnglh aubayları Pusan'dan Taegu'ya giderken trende görOIUyorJaı-. 

İlk Kafile Komutıını 

Kore 'nin Puun limanına çıkan TUrk Savat Blrll§lnln Ilk kafile 
komutanı Var bay Natık PoyrazoOiu ldl. Kafile P uun'a 9ıktıaı za· 
man Kore'li çocuklar, kafile komutanına, kaflleyl getiren Moc RAE 
ge mJel komutanına ve Blrletrnlt Milletler Kore Komisyonunda TOrk 

delege.al Doktor KAmli ldil'e bUketler vermltlerdlr. 

İrtibnl Heyeti Korede 

Kore Türk Savaf SiriiG1nln Birietmiş Milletler ordusu ufında um u .. 
ml uvk ve Idareşini .. (ilamak Uzere aakerl bir lrtlbat heyeti bu .. 

lunmaktadır. irtlbat he-yeti aubayları bazan Koro'ye giderıer. 
Realmde, lrtlbat heyeti bafk~nı ve subayt.rı, bir Kore seyahatinde 

bir Kore'li lhtlyarla bir arada görU imektedlr. 



Türk Askeri Heyet; Tokyo'dıı 
Geçen Ekim ayının lik haftasında Arnerikaya giden Tilrk aakert heyeti Tokyo'dan geçmlt. Kore'yi g8rmU,tUr. Heyet batkanı General Yusuf 
Egeli ve heyette bulunan Albiiy Aygıalp ve Amerikali Yubay Molley, te§rifat aubayı refakatiyle Tokyo"da Itgal Ordusu Batkomutanını 
ziyarete giderken giSrUimektedlr. TOrk atkert heyeti, Pasifik Orduları Komut~ınının tonaibi lle huausi bir uçakla Kore'ye g1lmlt, hu•ual au· 

rette cepheyi dolatarak Tokyo'ya avdet etmiş: blı- Iki gUn katdıkbın sonra Arnerikaya mOtevecclhen teyahatine dev•m etmlttlr. 

• 

1950 yılının sonlarında Kunurl savatın ı mUteakıp o zamanki Milli MUdafa;a Teftlt Dalresi Başkanı Korgeneral Şahap Gürler, refaktlndo
blr hava kurmay binbatlll olduaıu halde Kore BlrliAimlzl teftlte geltnlfllr. General OUrler, Kore'de Kempo'da T ugay Karar-gAhı önDnde g8· 

rOimektedir. Bu tırada Birliğimiz K unurl savattn• mOteakıp Suaar1'de birkaç CaUn Itt irahatten aonnı tekur muharebe vaılfeal almtf, Han 
nehri munubı cenubunda Kempo yarımadaaında müdafaa mevziinf lf(lal etmlt bulunuyordu. 





O Bir Tiirk Subagı idi 
Yazan: Faruk FENIK 

Scul - Gene en ileri hatıarda
yız! SUAh sesleri kulakla.rımızın 
dibinde otulduyor. Belki bug!ln, 
belki yarın bizim asıonlar da ö 
lllm ve ateş sa4onaıının içine da
lacnklar ... Fakot bu gece ölümden 
biraz olJun uznk oturuyoruz. Ka
ranlJklnrın içindeyiz. .. 
önUmOıde Hnn nehri uzamyor! 

Arkamızdan cGrQiemlyen topların 
merrnileri nehrin buzlarını pa
ramparça ediyorlar. 

Savuıamadayız! .• 
DOşmıın, buzların uıerinden ra

hatça ceçmesin diye, toplarmuz 
buz kırıyor. 

Burada merminin hnddi ve he
sabı yok. Buz kırmak için bile 
mcrml hnrcıyoruz. 

Bir boy siperinin içinde bir de
likanlı vıır. Buz.n akseden yal'ım 
oy ışıtınn dnlorok bir şeyler dU
şUnUyor. 

- Dellkonlım, diyorum, galiba 
bir sevgilln var ... 

-Bir detll, bin tone, diyor; ben 
bir !stanbul çocufuyum ... lstanbu
lun her yanı bir sevgllldlr. Sala
cıla bir haber ulaştımıak kabUse 
deylnlz ki: SalAhaddln Eregerneo 
timdi a~e bir sahil kenanndadıı·. 
Buz tutmu, dahi olsu, bı. koca ne
bir, bana Bo4a%1çlnl holırlatıyor. 
Kısmete bakın, Kunuri'de en ön 
hattnydım, gene en 6n hnttayım ... 

... 
RUzgnr, rUıg6r, rUıg6r ... 
Buzlol'ı ynlıynrak gelen rtızglu· . 

bir bır;ak gibi her tnrafımız:ı kesi~ 
yor. Artık ellerlm hiç tutmuyor. 
SoJuk ve rırtınrı onların hislerini 

( Not defterlmden) 

çoktan Iptal etti. Ne kalem, no de 
!otojirot nınkinesi kullannbiliyo
rum ... BUton notlnrım lıCıfazamda 
kalaniard n·. 

Bu soğuk bnınboşkn bir soğuk! 
Dört knt kumaşın içine çuvnidız 
gibi batıyor. 

Korkunt bir ııecenln k•ıynunda
yız! BUtUn subaylar ve bOtOn 
Meh.ır.etl~ ayokta. 

Her an dUşmanın bir cephe hat
tmdan ic;eriye do;ru sazması ihti-• 
mal dahilinde. Çunkıl .dojtudan 
oophe tamamen <:QzOldO. Batıdon 
da glrerlerse, Blrle:ımlş Mmeu.,. 
orduları bir ecbln Içine düşecek 
ve İnchon yolu dılşmon tehdidi al
tındn kalncok! Onun itin herkes 
mtHeyakkız! 

Mehmetle bcı·ot>eı· sll6hlnr dn 
uyumuyoı·. Işaret Cişeklel'lnln ny
dınlottıgı doılların llıcrlnde uçak
lar dolaşıyor! Dnlıyor, cıkıyor ve 
ölüm saçıyorlar. Işte ıtene b6yle 
bir henııamenln lçlndoylz! 

Ba.ş1mızdn :ıubı.ytor v:ır ... 
Yüzbaşı Otuz Aldora ilc şaka

laşıyoruz: 

.....,.. Çok modern sub:ıydır, diyor· 
lar; kravatsı• dolacmaz .. lık hı.t
ta bile UtUlO pontalonu ve kra
\'at~ va~·. 

Birçok la~ ındıın mektup istemiş
tim ... Ne yoımo.yn. ne de :ı.dres 

vcrmeA'c vnl<itlcrl vnl'clı. 
- islm1erimi11 biliyorsun! Ya-

7&.rsnn bizden de: bir scıtım ynz::ır· 
!;ın! Belkl yurın anbnh kanh bir 
savaşa glrece~lz ... Bizim Için dun 
etsinler! dediler. 

•'• 

• 

Modern maklnelltUfekler MohmetçiOin eline yakıtmıf, ancak onun 
elinde en Iyi ltler oördUOUnU 1nlatmııtır. 

Bu sene yeni yılı kanla karşılA
dık. İnŞallah dUşmana•anla ISde
tiriz. 

Eirafıma bakıyorum! Ashın Cl
bi delikanlılar v.,., Kanurl'ce bi
ze şerc! sabl!elerl açanlar flmd! 
buradalor: Üstlogmen SolAhaddin 
Eregemen, Te#men Reeal Erbal, 
Tckmen Nihat TUzUn, Telimen 
Babilyar Yolla, Telmen Kemal 
Saldıraner, hep ben beri cr ... 

Bunlar, ilk batların çocukları! 
Mchmelle beraber, siperden sipc
re fırlayıp, TUrk torlhtne kohrn
manlık sabiteleri ynzon aslnnlor 
bunlar ... !şte bu koranlık aecenln 

koynundo onlarla beroberlz. Top
raiın içine gömUlmüş bir çadırın 
yamacında, sabalu bekllyoruz. 

Belki korkunç bir sabab c6re-
cej!l:ı._ 

Dışarıda tipi başladı. 
YUz.bıışı Rlza Vuruşkan: 

- Kurt dumanh haVolnrda.\ 
hoslanır! Çocuklar, tetikte duru
nuz! diye mütemadiyen lkoz odl
yor. 

Bu ikinci gecedir ki uyku yUıU 
gördüiıümUz yok! Daha kim bilir 
kaç gece uyumıyeca(bz! 

Allah bu geceteri bize uratmn .. 
sın! Biz böyle karanlık, böyle kor .. 
kunç ve böyle uykusuz geeelere 
dahi razıyız. .. 

Subaylar, ilk siperleri teftiş e
diyorlar. Binbaşı lmadottin Ku
raner. Yüzbaşı Aziz Pekdemlr, 
Yüzbaşı Baba Cök~in, YOıba'ı 
Nedim Aydınoillu, son emirlerini 
de verdiler. 

Bundan ötesi, Mchmedin aUnaU
sUne ve telmenln ecsarctinc do
yanıyor. 

Kadir Hana!\asıoJIIu: 
- Evvel Allah bu Işten yUzu

nıüzün aklyle çıkacaJiız ... Şehitle
rimizin intikamını alma gUnO gel· 
dili için memnunuz! Onların kon· 
larını dilşmana 6detecegiz; eliyor. 

Cedikliler, hep etrotımızdo-. 

Kaesong elvarında BlriiGe lik emniyet ve ketlf mıntakası tesbit ediliyor 

Nureddin Eren, Haydar Yaz.ıan. 
Fikri Olman, Ali Şenol, Hıkmet 
un.saı. ilk hatların kahramanlara
dır. Bunların emrindeki Mehme
d!n süngü.sü, şimdi dUşrnarun bur
nunun dibindedir. Ejer bir taor
nız olacak olursa ,düşman, TUr
kün kudretını Ilk defa bu sUngU
lerdo tadacak ... 



Türk Komutanı Kore'ye çıkqrken 
Kore TUrk SilAhlı Kuvvetler Komutanı Tahsin Vaııc:ı, 

Puun'da gemiden lnerken ... 

• 

Kore sava~ meydanmda Türkler 
TUrk tubayı ve TUı-k eri, birbirinin kardetl gibi blrblrlno 

yakın ve umlmfdlr ... 

Türk subayları Koro'ye ilk çıkilkları gUnl~rdo yorlilerle alışveriş ediyorlar 

Koreliler Türklerin yanında can, mal, ırz ve lffetlerlnln emin olduöuna inanmıt bulunuyorlar. Kore T ürk 8ava1 Blrllöl eubaylarından 
Binbatı M lktat UluUniU, L\ıtfl Bilgin, Ziya ve Ahsen, Taegu"da Kore'li kadınları n a1ıtverltlnl aeyrodlyorlar ... 

1 



Türk Savaş Birliğinin kalıraınan bi~ bölüğü 
Kore'de Türk Blrllölnln sava§larınd~ bUyUk yararlıklar gösteren makinetltüfek böiOk komutanı Yüzbatı Nedlm ve bölük subayları ... 

- - 7'"-,..-- ~-

Tii~k Birliği Ko~e'de evvela emniyete nıemur edildi 
Bir mıntakanın emniyeti vazifesini almıt bir müfrezemiz_, emniyet mıntaka11na hareketten evvel 



,-- ..-

Kore Türk Snvnş Birliği subayinn Taegu'de 
Kor~ Türk Tugayı kahraman Generali Tahaln Yazıcı, HarekAt Şubeal MUdOrU Kurmay Binbatı Faik ve dlöor 

eubaylula Tugay garnlzonunda ... 

J 

Tiirk Birliği Koro'ye müteaddit kademeler halinde çıktı 
Birlik aubaytar1ndan bir grup, Pusıın rahtımında ... (Arka plinda uQda hattane gemisi, solda da Putan fehrl g6rDIUyor.) 

• 



İkinci Han 
Geçişi Savaşı 

Han, Kore'de bir nehir adıdır. 

Han nehri, Cenup Kore payitahtı Seoul'ün 
cenubundan geçer, şimniden gelen Pukhan 
ve İmjin ayaklarını da alır, garpta Kempo 
yarunadasını meydana getirere.k uzun bır 

delta halinde Cholsan-ni önünden Sarı Deni
ze dökülüı·. Han, bol sulu ve geniş bir nelılr
dir. Seoul önünde genişli~l 250 metreyi bu
lur. 

Bu itibarla Han vadisi, Kore savaşında da
ima stratejik büyük bir ehcınmıyet taşımış, 

hem Birleşmiş Milletler ordusunun, hem de 
düşmanın elde bulundurmaya çalıştığı asıl 

hedeflerinden birini teşkil etmiştir. 

Kore harbinin başında üstün kuvvetle sal
aıran düşman, karşısındaki zayıf müdafaa 
kuvvetlerini püskürterek, geçen yılın Tem
muzunda Han'ı kolayca geçmişti. Buna mu
kabil Birleşıniş Milletierin düşman gerilerine • 
1ncnon'a çıkarma yaparak Eyl(l] ortalarında 
Han vadisini ele geçirmeleri de pek zor ol
mamıştı. 

Fakat, Birleşmiş Milletierin 25 Ocakta baf
lıyan ikinci mukabil taarruzla Han'ı geçiş
leri, harb tarihinin ender kaydattiği bir ateş 
himayesiyle münıkün oldu. 

Han v~disinin o günkil hali görülecek biı· 
'llanzara idi. 8 Mart günü yapılan Han geçişi 
;avaşında Türk Tugayı Suwon-Se,oul ana yo
lunun şarkında ve Han vil.disi cenup sırtla
nnda hiınaye mevzünde bulunuyordu. Şa
fak SÖKerkeı, muharebe başladı. Bataryalar 
saatlerce ateş kustu. Tayyareler ölüm yağ
dırdı. 
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Kuşluk vakti dost ateşleri Han şiınal sırt
ları gerilerine doğru kaydırılmaya baŞlan
mıştı ki bir gölü andıran koca nehir üzerin
de kol köprülerinin karşı sahil~ bağlandığı 
görüldü. Düşmanın terkettiği mevzilere ilk 
giren bir Amerikalı er olmuştu. Çok geçme-

Bu, Kore'nin Han nehrinin aynasında görülen TOrklyell bir TOrk atkerl ve metin 
omuzunda t~1ıdı~ı, dOnyayı doh§ete veren Türk aUngUtUdUr ... 

Türk Tuga.yı Başhekimi Doktor Binbatı Reşit ve 
Piyade YUzbatı Abbas, Amerlkah doktor ve has

tabakıcıl arla btr hasta ar~bası önUnde ... 

di, onun hemen yanında bir havan mer
ınisinin in.filil.k etüği farkedildi. Ame
rikalının evveUi diz çöküp dua eder 
gibi bir vaziyet aldığı, sonra da boylu 
boyuna uzandığı görüldü. O da öl
müştü! .. 
Birleşmiş Milletler idealinin bu kw·

banı da evet, Amerikalı bir erdi. 
O genç Amerikalının da taze kanı 

düştüğü yerde Kore toprağını henüz 
ıslatmaya başlamıştı ki, kendisinden 
sonl'a Han nehrinin şiınal kıyısına gt>ç· 
miş olan arkadaşlarından birkaçı ya
nma geldiler. Çöktüler. Ruhunu tak· 
dis eyledikten sonra nQşını bir sedye

. ye koydular. Bir sala nakledip Han'ın 

cenup kıyısına geçirdiler. Oradan da 
bir Ambulance ile geriye sevketüler. 

Vazife kurbanı o Amerikalı erin na
şı Han cenup sırtlarındaki Türklerin 
himaye mevzileri arasından geçer k en 
Türkler, kahraman silil.h arkadaşları

nı selamJamayı bir vazife bilmişlerdi. 
Onu nereye gömdüklerini bilmiyo

rum. Fakat herhalde Kore'de ya bir 
Türk şehidinin yanına gömülmüş, ya
hut da Birleşmiş Milletler mezarlığın
daki silil.h arkadaşlarının yaruna def
nolunmuştur. 

Allah, onun da taksiratını affeyle
sin!.. 

Al4eddin BERK 



Kunurl Savatından sonr~ Kore'de TOrk BirliGini teft1te gelen o zamanki Askerf Teftlf Oalrul Batkanı Korgeneral Şahap Gürler, o 11rad a 
Kempo yarımadetının mDdefauı vu:lfealnl almıı olan BiriiAimld teftlt ederken k•r ya§ıyordu. 

General Ş. Gürler'in 
· T efliş Ziyareti 

Kunuri savll§ından sonra, Korgeneral 
Şahap Gürler'in Uzakşarka gelip Tokyo 
hastanelerindeki yaralılarunızı ve Kore
de Birliğimizi z.iyareti, er ve subaylarımı
un mAneviyatını takviye bakımından çok 
önemli olmuştur. O sırada Tokyo hasta
nelerinde bulunan hasta ve yaralılarımı
Zin memleket hasretini koklaınak ve din
dirrnek için generale sarılışları, sevinç göz 
ya§ı dökil§leri görülecek bir manzara idi. 
Kore'de de kahramaularııruzın, generalin 
«Merhaba arkada;ılar!» hitabına uSağol!» 
diye haykırarak cevap Yer~leri işitilecek 
şeydi. Korgeneral Şahap Gürler, Japon
yada kaldığı lki hafta kadar müddet zar
fında iki defa Kore'ye gitm~, ilk defa 
Birliğimiz Kcmpo yarımadasında mtidR
faa mevziinde iken, ikinci defa da Cho
nan'da ihtiyatta iken Birliği teft~ e~ 
tir. Her ilti tefti§inde de General. Kore 

• Savaş Biriiiimiz hakkında iyi intıbalar 

edinmiş, edindiği intıbalardan memnun 
kalmış, tahassüslerini bir raporla a!Akalı 
makamlara bildirdiği gibi. Kore'deki Türk 
harb muhabirieriyle yaptığı bir basın top
lantısında da izhar etmiştir. 

TÜR K ASKERi POLiSLERi SEOUL.'DE 

Kore TOrk Savaş Birliği askert potllleri 
vakar ve ciddiyetleriyle bUtUn 81rletmlt 
Milletler orduaunun takdirini kaz.anmıttır. 
TOrk Alkeri Poll1 Komutanı Yüzbatı Alh· 
ml, takım komutanı ÜstteAmen Maclt ve 
tercUman Üatteğmen Hayrullah ve bir TOrk 
11kerl polisi Seoul'de BlrleJmlt Millotler 

Koro Komisyonu binası önUndo ... 

Korade Amerikan ve 
Türk Askeri Polisleri 

b i1.iın İnı ı bat dediğimiz polis vazifesi 
götevlilere Amerikalılar, "Mililary (aske
ri) polis», «Em. Pi.ı> (M.P.) diyorlar. Anıe
rikan M.P. leri şayaru takdir bir vazife an
layışına sahiptirler. Çekilınede en geride 
onlar bırakılır. En tehlikeli yerle.rde em
niyet vaz.ifesi onlara verilir. Kuş uçmaz, 
kervan geçmez bir yerde, hiç ummadı#ı
nız bir zamanda behemehal bir M.P. Ue 
karşılaşırsınız. Size yol gösterir, aç kal
mışsanız yiyecek verir. Fakat Amerikan 
askcı·i polislerinin giyi~ ve kıyafetlerine 
diyecek yoktur. Beyaz mi~erleri, terte
ıni't ve ütülti elbiseleri, beyaz eldivenlerl, 
pırıl pm\ boyalı botları, hele boyunlarına 
a~ılı ycrl('rc kadar sarkan uzun beyaz kor
donları göı. alıcıdır. Anıerikan M.P. leri, 
ayrı bir taliın terbiye ve kursla yel~tiri
liyormuş. Onların beğenilecek vasıfların· 

dan biri de pek ciddi oluşlarıdır. M.P. le
rin gülmeleri §Öyle dursun, tebesstim et
tikleri dahi az görülür. Hepsi de mahir 
ntıcı, usta şofördtirler. Kore'de biz.im M. 
P. ler de mi~er giyiyor, bellerinde taban
en, kollarında da M.P. yazılı birer ba.zu
bent lll§ıyorlar. 

• 



Kore savaşının 

karakteristik vasfı 

Kore Savaşının karakteristik 
vasfı, cephe gerilcrinde çete faa
Uyetlerinin çok ve müessir olma
sıdır. 

Son zamanlara kadar Birleşmiş 
Milleller ordusu cephede ve cep
he gerisinde sık sık çetecilerin 
baskınına u~amakta idi. 

Kore'de çeteci fııaUyetiııin art
ma ve ınüessiı· olmasında maalesef 
bazı yerli halk kütlelerinin muza
hir davranması rol oynam~tır. 

Mamafih son zamanlarda halk, 
çetecilerin fenalığını anlamış, on
lara kolayılk gösterınemeye ve 
faaliyetlerine meydan v.ermeme
ye başlamıştır. 

Çetecilerin faaliyetinin önlen
mesinde, çetecilere ve şüpheli si
villere karşı Birleşmiş Milletleree 
alınan tedbirlerin de büyük tesiri 
olmuştur. Bu sebepledir ki son 
zamanlarda dUşmnn, ilk ınuhare
belcr sırasında olduAu gibi cephe 
gerilerine sarkamnmakta, baskın
lar yapamamaktadır. 

• 
• • 

• 
Kore•nın Pu.san limanına çıkan, orııdan trenitrio Taegu'ya sevkedilen Kore Türk Savat BlriiAI, 
Taegu gunizonuna yerletiP birkaç gUn latlrahatten ı.onra hemen talim ve terbJyeye batlamı,ı.r. 

Bu resimde, Koro'de TOrk piyadeleri bir dere muharebul taliminde görülüyor. 

Bu realmde, Kore'de TOrk piyadeleri bir dere muharebesi taliminde g8r01üyor. Dere muharobelerl 
muharebe şekillerinin en gUglerlndendlr. Eaa1lı bir hnı:ırlık ve kuvvetli bir at~§ hlmayulyle ya· 
pılmadık~a muv:ı.ffaklyet çok gUç oh.ır . Bu ltlbarladır ki .1kar sul arı çok olan Kore'de dere mu· 
h•rebolerl, talim ve terbiyeleri iyi olmıyan blrllkelrln çok ilz muvaffaklyet elde edebilecekleri 

dOtünUierek dere muharebeal talim ve terblyulne ehemmlyet verllmittlr. 

Kore TOrk Savat BirliGinin uç.1kuvar bat.ryilşının maklnell Uıretlerl, Kore muharebelerlnde büyük batarılar elde etmlfllr. Bu resimde, bir 
br-et mUfreual talim ederken görUIUyor. 



' 

• 
• 
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Birlil; Kore'de ilk zamanlarda taliın ve terbiye ile meşgul olmuştur 
Kore TUrk Savila Blrllöl, Taegu'da: talim kampında kaldığı müddetçe, böiUkler muntaz;aman talim ve terbiycıyb devam etmlflerdlr. Bu resimde 

UçUncU piyade taburunun 9 uncu btsiU§U bir gUndüz tatlmlni mUteakıp garnizona dönerken görUIUyor. 

Kore'de müsclliUı ı;:ezilmesi şarttır 
Kore'de çete faaliyetinin faz.la ve mUeaalr olması gi:Sz tsnUne alınarak BirleşMit Milletler ordusu mensuplarının, cephede olsun, cephe geri· 
sinde olsun daima uyanık davranmaları, mUteyakktz ve mUselllh bulunma1art tenblh edllml~tlr. Bu tedbirlerden olarak, bomba ta§ımak bUtUn 
Birleşm·ı, Milletler ordusu mensuplarının birincı mükellefiyeti olmu§tur. Generali nden en sonuncu erine kadar herkes silAhlı ve cephanelf 

dola1maya mecbur tutulmuıtur. Bu resimde bir vazlfeye giden m Ufrez.e erieri üzerinde bu maku.tıa tajınan bombalar görUIUyor. 



• 
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Alay muharebe idare yerinde 

Alay komutanı Albay Celll Dora, malyet subaylariyle birlikte bir 
telaiz konutması 11rasında ... Albay, hem bellndo bir tabanca, hem 
dcı omuzt.tnda bir otomatik karlbina lle müsellAh bulunmaktadır. 

----~ 

Yeni silahlarla talim ve terbiye 

Kore'de TOrk piyadelerine bizim karabina dcdlölm iz kıla namlulu, 
hafif tilintalar verllmlşUr. Erlerlmlz, bu yabancı tüfeğc kıta zaman • 
da vukuf peyda otmlflerdlr. Bu rulmde bir Mehmetçiğtn karablnayt 
pek mahlrane kullandıOı vo ustaca rıltan aldıOt tesblt edllmittlr. 

Bir §efkat sahnesi 

Kore'de TUrk er ve aubayları, Koro'li yavruların mUtflk himileri 
olmutıur. au realm, Türk IUbayluının him;;ııye ettlğl Kore'li kUoUk 
bir kız çocuQunu tefkatll Türk subayları arasındil giSatermektedlr. 

Her askere düşen vazife 

Kore'de yollarda ve arazide atılmıt, patlamamıt bomba ve mermlye 
çok ratUan ır. Kore Savat BlriiQinden Doktor VUzbatı Nam ık, 8eoul 

yolu Dltünde, patlamamıt bir bombayı emnlyete 
alırken görUIUyor • 

• 
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Türk askeri heyeti Uzaktark Uzerlnden Amerlkaya geçerken Tokyo'dan Kore'ye gltmlfı harb cephesini ziyaret etmı,ur. Heyet başkam Kor· 
general Yusuf Egeli, cephede bir tank ,;,uharebeslnden sonra muharebenin muzaffer komutanı Amerikal ı tank subayının, tahrip olunan 

dU,man tonkı önünde muharebe hakkında verdlöl l:ıahatı dlnilyor 

Türk askeri heyeti Kore harp cephesinde 
Geçen yıl Kurban bayı·amının son günü İskenderun'dan 

Kore'ye ınüteveccihen müteaddit kafileler halinde hareket 
eden Kore Türk Savaş Birliği henüz yolda iken, Korgeneral 
Yusuf Egeli başkanbğında bir Tür kaskeri heyeti uçakla 
Uzakşarka gelmi~ bulunuyordu. 

Amerikadaki Kuzey Atiantik Paktı İstişare Komisyonu 
müzakerelerinde bulunmak üzere Arnerikaya giderken Japon
yaya uğramış olan Türk askeri heyeti, Tokyo'da birkaç gün 
kaldı. Bu arada heyet, Amerikan Pasifik Orduları ve Japon
ya İşgal Kuvvetleri Başkomutanı General Duglas Mac Ar
thur'ü ziyaret etti; ve özel bir uçakla da Kore harb cephesi
ne gidip tetkiklerde bulundu. 

Türk askeri heyetinin Japonya ve Kore harb cephesinde
ki bu ziyareti geçen yılın Ekim ayının ilk haftasına rasUar. 

Kore harbiniıı başlamasından üç ay sonra Ortaşarka gel
mi§ ve harb cephesinde tetkiklerde bulunmuş olan Türk as
keri heyeti, Korgeneral Yusuf Egeli başkanlığında Kurmay 
Albay Aygıalp, Kurmay Yarbay Çelik, Auıerikalı Yarbay 
Molley'den müteşekkildi. Türk askeri heyeti Japonyaya Türk 
irtibat heyetiyle birlikte gelmi~ti. 

Bu fotoğraf, Türk askeri he;vetinin Kore harb cephesini 
ziyaretine ait bir intıbaı tesbit etmektedir. Türk askeri heyeti 

başkanı Korgeneral Yusuf Eğeli, heyetin Kore'ye gitti~ gün 
Şimal Kore arazisinde Pyongyang-Kaesong yolu üzerinde vu
kubulan bir tank muharebesinde Amerikan tankları tarafın
dar. tahrip olunınu~ bir dü~ınan tankı önünde Amerikan tank 
bölük komutanından, cereyan eden muharebe hakkında i.ıa

·hat alıyor. 

Türk askeri heyeti, kuşluk vakti cereyan eden bu müt
hiş muharebeden bir saat sonra, muharebenin cereyan ettiği 
mevkie gelmi§ bulunuyordu. Dikkat ediliı·se muharebe enka
zından dumanların tütmekte olduğu görülür. Bu enkazı bi!a
haı·e Kore'ye çıkıp şimalde Kunuri'ye kadar ileriiyen Türk 
Birliği er ve subayları da aynı yoldan geçerken görmüşlerdir. 

O günkü tank muharebesinin galip komutanı Amerikalı 
tankçı Yüzba§ı, müthiş muharebe ,hakkında kısaca şu izaha
tı vermiştir: 

cc- Sabahleyin Pyongyang-Kaesong yolu genel istikame
tinde ilerlemek ve keşif vazifesi aldık. Bekleme mevzilerimiz
den 7.30 da hareket ettik. Saat 8 e doğru buraya geldiğimiz 
zaman, birdenbire karşımıza üç düşman tankı çıktı. Biz he
men ateşe başladık. Bir iki atıştan sonra bu düşman tnakını 
bu hale getirdik, diğer ikisi kaçtı; bize bir şey olmadı.» 

ı r 



Tnhsiıı Yazıcı'ıım Kore'ye çıkışı 

• 
Kore T Urk SilAhlı Kuvvetleri Komutanı TuQgencral T ahatn Vaxıet 

kend ltlnln bulundufiıu Ikinci grup Pusan"a çıktıöı eanada rıhtımda 
Fakat, General Tahsin Yazıcının Pt.ıaan·a çıkıtına alt lntıbalar ara· 
aında, rıhtımda, Ik inci kafileyl getiren Haan gemlti komutaniyie 
kucaklatıp öpüterek vedalaıması unutulmaz hltınl ... dandır. Ge
neralin te,ekkUrUne kartı g.eml komutanı: • Gcnerallm, TOrk ordu 
auna menlup bir blrll61 ve sizin gibi bir Türk geneullnl yurdundan 
uvat yerine tatıyan bir gemiye komuta ettiOlm Için hayalımın en 

terefll vnifesini g5rdü~Umo kanıım .. demlttlr. 

Şiddetli soğuklar karşısında Tiirk çocuj;'U 

T Ork Savat 81riiOI Kore'ye çıkbktan kıaıı blr mUddet aonra Kore'de 
tlddetll aoQı.ık hUkUm sürmeye batlamıttır. Fakat en gUç zorlukina 
ve metakkatlere g50Us germesini bilen, en ki:StU lktlm tartıarı a l· 
tında vazifealni bataran Türk çocuğu, bu güç tartlar ve tahammül 

edilmez aoöuklar kartııında neıes1nl de kaybetmemlttlı-. 

Türk eri fenru vasıtaları muvaffakiyetle kullanmaktadır. 
K ore•de bir T Urk muhabere mUfreı.esl, cepheye do§ru uunan bir 
muhabere tebekealnl kontrol ediyor •.• Türk çoc:u~u fennt muhabere 
vasıliarını kullanmaya herkeaten daha moitaıt ve muktedlr oldu· 
Qunu Kore'de göatermltt1r. En mUtkü l tartlar, en verlmll:t lmkln· 
tar içinde bile fennt muhabere vaeıtalarından faydalanmakta, mu· 
habere v• lrtlbatt IIÖ lam~ktadır. Eöer Kore'de T ürk BlrliQinde 
muhabere ve irtlbotaızlıktan mUtevelllt bir hata bahla mevzuu otur· 
sa, bunu Türk BlriiOI mensupiDrında deöl l, ona muhatap olanlarda 
ar;amak lAzımd ır. Kore TOrk Savaf BlriiQinde biSIUklerden takım· 
lara kadar muharebe tellizieri bulun maktadır. Ttıblye sahatındaki 

en küçük sevk ve ldarede muhabere bunlarl;ı temin olunmaktadır. 

Suwoıı snv~ları hnritn üzerinde takip edilir ken 
Oca k ayının s.on haftası Içinde vc.ıkc.ıbulan ve Türk Tugayının bOyUk 
muvaffaklyetler elde ottiQI Suwon muharebeler1 sırasında 156 rlı · 
kım lı. tepenin lttlrdadı aktamı Iler i hattan verHen mal O mat, Tugay 
karotrgılhanda haritada kıymetlendlrlllrken.. . Telefonla konutan, 

Kurmay Bi nbatı Faik'tir. 

J 



Modern siH\hlarln !alim ve terbiye 

Kore'de bir TUrk B:.zuka mUfrezesl muharebe mevzllnde ... Bazuka 
ikinci Dünya Harbinde icat olunr'liuJ bir siiAhtır. Zırhlı vasıtalar;ı: 
kar§ı kullanılıyor. iık Bazuka 1942 yılında muharebede kullanı l · 
mıttır. Baıuka'da Roked denilen Içi yakıcı ve zırhlara tesiı- eden 

lnfiiAk maddesi dolu mermller kullanılıyor. 

Kore'de Türk Tugayının adı 

North Star {Şimal Yıldızı), Koro T Urk Savat Blrllfilnln Kore'deki 
adıdır. Bu adı Türk Blrllölne MacArthur verdi ... 

Han ııehri geçiş mu 
Kore T ürk Savaş Birliğ i , Birietmiş Milletierin likbahar mukabil taarruzunda H 
bulunuyordu. O zamana kadar eephede ba9ka kesimde bulun:ın TUrk Blrllöl 

yeni vazifeyi almak üzere hareketinden evvel lçtlma h.ı 

$ 1H IT DA ~ 
Geçen gün matbaaya gelirken, yaşh 

bir adam beni yolda çevirdi: 
- HoŞ geldin delikanlııni 
- Ho$ bulduk! 
Gözleri ·dolarak: 
- Benim oJllum da Kore'de idi, dedi, 

ond.an bana resim ve mektuplar gönder
diniz; sağ olunuz. 

- Vazifemiıi yapmaya çalıştık ... 
Göılerinden yaşlar boşandı: 
...:. O arhk yaşamıyor, dedi; K unuri'dc 

yaralanmıştı. Tedavi için Tokyo'ya gö
tHrüdlcr. İyileşU, tekrar cepheye geldi. 
Suwon muharebelednde tekrar yaralan
dı. Bir hastane gemisine kaldırdılar. 
Tekrar iyileşti. Gene cepbeye geldt Fa
kat alın yaıısı bu kadarmJş! Soo muha
rebelerde şehit düştü. 

- Slz sağ olun! diyecek oldum. 
- MiUet sağ olsun! diye sözümü kes-

Y a za n : F AR 
ti ve şöyle devam etti: 

- Jk1nci katile ile, ikinci oğlumu da 
gönderdim. O da şehit olursa, üçüncü 
oğlum var ...• 

Cephede aklunu şehit veren babayı 
dinlerken, benim gözlerim doldu. Asil 
bir milletin ~ocuj!u olarak l!tihar duy
dum ... Böyle bir söz ancak Ttirke yara· 
şabilirdi. 

Eviadını kaybetmiş olan babanın el
lerine yapışıırak öptOm. Ikimiz de hün
gür hüngür a~ladık ... 

Bu ağlayış, Kore'de bizim için cai'ıını 
veren kahraman Mehmet içindi... 

Ruhu şlldolsun!.. ... 
Hem yürüyor, he.m düşünUyordum. is

Ukliil Marşı şairi Mehmet Akü'in bir
kaç mısraı dudaklarımda belirdi: 



ılıarebesi hazırlığı 

Kor·e'do askerlerimiz iyi besleniyor 

Tugay kararglh IUbayluından VUzbatı lamall Çah:loOiu lle Kur 
may Binbatı Recai, çadır tJnUnde bir ö~le yemeG1 aıracında görUIIi· 
yorlar. ÇaraloQlu bu aırada, o günkü yemeklerden tavuau pek 

Ittihalı ylyordu. 

Türk çocuktı ufaktefek yaralan hiçe sayar 

bn nehrlnl geQitl aın11nda Han vAdisinin cenup sırtlarında hlmayo mevzflnde 
Han'sn cenup iirtları eteklerinde bir dere boyunda toplanmıttt. Bu reatm. BlriiAI 
ılinde göatermaktcıdlr. Ön plAnda S Inci böl Dk görDIUyor. 

Bir kaza netlce1l yaralantın bir Türk eri, lik tedavlal yapıldıktan 
aonra bir jlpe blndlrllh~ gerlye aevkedlllrken ... 

~U K FE N ı K 
Ölmez bu vatani Farz·• muhal ölse 

de hatti, 
Çekmez kUranin 11rtı bu tabut·u 

cealmll .. • 
Böyle düşünen blr mfllet nnsıl yok 

olabilirdi! Böy)o blr milletin vatanı na
sıl ölebUirdl?l.. 

••• 
Gene Koro'de blr akşamdı. 
Tepeye bOcum eden bö!Ok erimiş ve 

t.ıkviye kuvveti Istenmişti. Tugay mu
hafaza bölUlU o ıec:e tepeye cönderilcll. 

Askeri polis komutanı YOıbqı Rab
noinin elinde Iki tane aslan clbl deli
kanlı vardı. lklslnl de takviye biriiili Ue 
tepeye gönderdHer. 

Sabaha kadar savaşlar devam etmişti. 
Kara haber sabahton evvel bize ulaştı: 
Ahmet Keskin şehit dUşmOştü ... 

AH DI 
- Allah Mehmodl korusun! diyorduk. 

Aynı soyadını tqıynn bu l!k arkadaş 
mubafız böiUQOn aöz bebe#i idiler. Ta 
Kunud savaşındon b~rl Tugayı emni 
yetleri albna almışlnr, cıınları pahası· 

na komutanlonm kurtormışlordı ... 
Aardan uzun ınmnn aeçmedi... Ateş 

devam odlyordu. Cinliler gece baskınla
riyle tepenin saltından aolundan de1me
ler yapıyor ve biriilin gerllerlin tehll
keye aokuyorlardı. 

İşte bu esnada ldl. 10 kişilik bir gru
pun dOşmanm Içine dalması emrecllldl. 
Başlannda Mehmet K..,kln de vardı. -'"'""-'....W.'---...;Oioo __ _ 

Gittiler ve bir daha d6nmedUer ... Türk ı,:-ıuctecileri vazife başmda 
lki arkadaş, şlmdl aynı tepede yab-
1 

Kore harb muhabirierinden Alleddln Berk, Tokyo hastıınelerlnde 
yorar.~ 

tedaviefe bulunan etlerimizden biri lle lik r6portajını yaparken. 
BurasJ Keskinler Tcpoşldir. Arka p11ndakller Amerikalı hutabakıçıludır. 



Türk Birliğinin Kore'-deki BaşariSI 
Kore'de savaşan Birleşmiş Milletler Kıtaatı arasında en çok takdir 

edilen ve ilk defa madalya ile taltif olunan Türk birliği oldu ... 

Bizler için ne büyük bir iftihar vesilesidir ki; Türk Sava§ ve ümidimi arttırmıştır. Bu gözlerde Türklerin öteden beri 
Birli{ıl Kore'de sava§a, madalya ve nişanla laltif edilmeye de- me~hur olan har b kudretini ve muharebe ruhun görnıüştUm. 
ğer kahramanlıklar göstererek başladı. Bir avuç Türk askeri, Şimdi sizler kııcşıında, bütün Türk '1\ıgayınm muharc· 
Kunud'dc en kötü §artlar altında aldığı ilk, fakat en gliç va· bede gösteı·diği kahraınanlığın bir sembolü olarak duruyor-
ıifeyi beklendiilinden çok sütün bir varlık göstererek bıışar- ı.unuz. Dü~man çok sütün bir kuvvetle karşımızda bellrdiğl 
dı; üstün dilşman saldır~ı - ----------------·-------~ ve onun karşısında çekilınek 
karşısında çekilmeye mecbur 1 Vaz.an: Alaeddin BERK zorunda ~aldığımız zaman, si-
lrolan Birleşmiş Milletler or- zi, ordunun tiımamen açık olan 
dusunu bUyük bir tehlikeden ..--- --.-- -- · 1 yanını korumak vazifesiyle 
kurtardı. muharebeye soktum. Si:tin 

Türk Birliğinin bu üstün k:ıhramanlıkla muharebede 
başıırı.sı, Birleşmiş Milletiere gösterdiğiniz başarı ikinci tü-
karşı ifa eylediği büyük biz. mene çekilıne imklinını verdi. 
mcti, bilhassa Amerika devlet A.rnı zamanda cephedeki eli-
ricalinin takdirinden uzak kal- ğer birliklerin çekilme imkA-
madı. Başkomutan, Türk Bir- nını da sağladı. 
li{ıinln kahraman er ve subay· Sizler kahramanca savaş· 
larınm derhal en yüksek ni- bnız. Kanlarınızı döktUnüz. 
şanlar la taltif ve tebrik edil- Arkadaşlarınız muharebo mey-
melerini cmretti. danında şerefle öldiller. Bu 

Kunuri savaşını müteakıp 
1950 yılı Aralık ayının 13 üncü 
günü idi. O zamarıki 8 inci or
du komutanı müteveffa Gene
ral Walker, Türk Birliğinin Is
tirahat halinde buiUJ1duğu Se
oul-İnchon şosesi üzerindeki 
Sassari ııamizonunda, başta 
General Tabsin Yazıcı olmak 
üzere 18 Türk er ve subayına 
SU ver Stnr (Gümü~ Yıldız), 

Brons Stor (Bronz Yıldız) ma
dalyalarını ihtişamlı bir mera· 
sinıle taktı. Bu ilk madalya 
merasimi, ~gal ve istirdat sı· 
rasında yanmış, yarısı yıkılını§ 
bir kışla meydanında yapıl

mıştı. 

şeref şimdi bütün dünyaca 
takdir edilınektedir. 

Kuvvetlerimizin durumu 
dolayısiyle tamamen muvak
kat olarak bir kısım arazi par. 
çasını terk ederek daha geri
lerde savunmak zorunda kal
dık. 

Fakat şimdi size kat'l ola· 
rak söylüyorum ki; bu savun
ma tamamen geçicidir. Tama
men muvakkat bir zaman için· 
diı·. 

Size, siz kahraman mille
tin kahraman ordusunun kah· 
raman tugayına vadediyorum 
ki, Kore'de Birleşmiş Millet
ler ordusu ma{ıHip olınıyacak· 
tır. Düşmanla muharebeye deTürk Birliği bandosu İs

likllll Marşını çalınış, 241 inci 
Türk Alnyı sanca~ı bu ulvl 
merasimi vakarlı duruşlariyle 
ihtişamlnndırmıştı. 

Kore'de 8 Inci ordunun mDteveffa komutanı General Walkor, K un url vam edeceğiz. Düşnam şimdi 
uvatınt mUtukıp Saosarl'de TOrk er ve subayları na lik madalyata- bulunduğumuz mevzilerde kar
rın taktıktan aonra TOrk bandosu istiklil Miilrtımt ız.çalarken, şılıyacağız. İcap ed_crse daha 

General Yazıcı lle yan yana selAm vulyeUndo duruyor 

Amerikalı General Walker, merasim meydanında Türkçe 
öğı,enmiş, Ktınuri kahramanlarına Türkçe olarak: 

ıı- Merhaba askeı·!• diye hitap etınişti. 
General Walker, madalyaları bizzat kendisi takarken: 
ıc- Kahraman Türk milletinin kahraman cr ve subayla-

rına, gördükleri büyük bizmetin bir biitırası olarak bu nişan
laı·ı Amerika devleti adına takıyorum. Şu anda hayatıının en 
büyük şerefini hissetmekteyim ... » demişti. 

, General Walker, o gün ni§anları taktıktan sonra, Türk 
Birli~i önünde İngilizce bir hitabede de bulunmuştur. Gene
ralin bu hitabesinin Türkçe tercümesi §(Syledir: 

•- Türk askerleri Kore'ye geldikleri zaman bunların ko
nıutanlarının ve kendilerinin gözlerine baktım. Bu gözlerde 
gCSrdü§ünı ve okuduğum şeyin mfuıası beni çok sevindirmiş 

_ gerilere çekileceğiz. Fakat za. 
manı gelince deı·hal tanrruza geçerek dijşmanı iınha edece· 
ğız! Bütün Birlc§miş Milletler namına, Kore'de şu ann kadar 
yaptığınız hizmetten dolayı hepinize teşekkür ederim.» 

Ordu komutanının bu kadirşinaslığına ve teşekkürüne 
Tiirk askerinin yeri gö~U titreten kükreyişle verdiği cevap: 

•(- Sağol!n idi. 
O gün Kore Türk Savaş Birliği er ve subaylarından ilk 

madalya alanlar: 
Kore Türk Savaş Birli~i Komutanı '1\ığgeneral Tabsin 

Yazıcı, Kurmay Başkanı Yarbay Sa!Jihaddin Tokay, Kurmay 
Binbaşı Faik '1\ırun, İkinci Tabur Komutanı Binbaşı Miktat 
UluünlU, Topçu Tabur Komutan muavini Ahsen Saya, Tank
çı Yüzbaşı Sacit Gürünlü, Başgedikli Ali Alpsan, Gedikll Ça· 
vuş Kemal Fırat, İkinci Bölük Çavuşu İbrahim BUgin, Ça· 



Kore'de TUrklere lik madalya takılıfı meraalmi 13 Aralık 1950 tarihinde Seoul·lnehon şosesl Uıerlnde S .usarl adı verilenmahalde yanık ve 
yarısı ytkık bir kıtla meyd._nında yapılmıttır. Madalya merasim durutunda ön sırada subaylar, Ikinci sır;;ı;da gedlkll ve erler g8rü1Uyor ... 

vuş SaUlhaddin Tokbaş, Onbaşı İrfan Çi!, Er Hacı Altıner, Ya
kup Göze, Altıncı Bölükten er Mümtaz Alttay, Mustafa Çakıl, 

Hüseyin Yüksel, Hasan Yanık, Ali Aktaş idi. 

İlk madalya verilişinden sonra, Kore Türk Savaş Birli
ğinin tevali eden başarıları daha birçok Türk er ve subayla
rının da yine nişanlarla taltif edilmelerini icap ettirmiş, son
radan iki defada 12 Türk er ve subayma daha «Silver Star» 
nişanı vetjimiştir. 

Sonradan madalya ile taltif olunan subaylar arasında şe
hit Yüzbaşı Kaya Aldoğan, şehit Yüzbaşı Cevat Olhon, şehit 
Üstteğmen SaJru,addin Eregemen ile Yüzbaşı Rama7.an Akın
cı, Yüzbaşı B.eşir Güney, Üstteğmen Cemaleddin Çağlar da 
bulunuyorlar. 

Kore Türk Savaş Birliğine en sonra verilen birleşik 
Amerika Devletleri Cumhur Başkanlığı ·şeref vesikası ise, 
yalnız Kore Tugayunız, Ordumuz için değil, bütün Türk ve 
Müslüman dünyasının en büyük iftihar nişanesidir. Türk 
milleti ve onun kahrainan ordusu sağ olsun!.. 

' 
SONRAKi ŞEHiT, IL K MADALYA ALANLAR 

ARASINDA IDI ... 

Kore'de 'TUrk Sava§ BirilAinin Kunurl'de verdiQI ltk kanlı 
muharebcden sonra, kahramanlıkları ndan ve yara rlıklarından 
dolayı Silver Star nitanlariyie taltlf olunan 18 Türk er ve 
aubayı arasında, lkincl Tabur Komutanı Binbatı Miktat Ulu
ün iU de bulunuyordu. Bu resimde, UluUniU, General Walker 

tarafından madalyası takılırken görUiüyör. 

RESİı'\fi.İ HARB VE KORE ALB'ÜMÜ 
lmtlya: tahlbl: Faruk Fcnlk, Yazı i§lerl MüdUrü: Allattin Berk 



Bir Türk kurmayı taltil edilirken 
General Walker, Kore TOrk Sava§ Blrll§lt.de lik defa madalya lle 
t;ıı l tlf olunan aubRylardan K urmay B inbatı Faik Turun'a madalya· 
sını takıyor ... Binbatı Faik Turun'a madalya.suu toııkuken gene· 
ral; tı Feragatle lfa olunan bir vazifenin hltırall olarak bu nlpnı 

siz-e veriyoruma demlftlr. 

Türk askerinin asıl nişaru 

Kore T Ork Savat BlriiQinde bulunup K unurl uvaıında &onra ma· 
dalya almamış TUrk askeri vücudundaki yuaları madalyadan daha 
kıymetli bir hatıra olnak daima tAJıyacaktır. Onlar timdi de ma· 

dalya gibi gi5ğüalerlnde bomba tatımaktadırlar. 

Kabramanlar önünde duyuinn heyecan 
General Walker, Ilk madalya takma merliiminde «SIIver Star» nlta.nlariyle taltlf ettiğ i TOrk subayları önUnde ... General, bu madalya 
takma meraslmlnde: • Askerlik hayatımda lik defa durutu, bakıtı ve ruhiyle .. ker. tarihi uferterlo dolu bfr milletin bir tugayının kah· 

ramanlıflını yakınd;ın gözleriyle. görmUt ve alkıtlamıt olmanın heyecanı Içindeyim. Şu anda en terefll 
blr va.zJfoyl g6rmekle gurur duyuyorum• demlftlr. 

f 



• 
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Kote semalannda cevelô.n eden Türk Güvercinleri 

Kor-e'de oacterdiAl kahramaniiktarından dolayı er ve eubayllrt taltlf olunan Türk SaYtıf BirliGinin Kore semaaında cevelln etmekte olan 
Iki topçu ketlf ve tarauut uçaGı vardır. Kuyruğunda <AY yıldı:ıh bayraOımızl taJıyan ve TOP yu:ılt olan bu TOrk uçatdarına GUvereln llkabı 
vor11mlttlr. Türk Gtrverclnlerfnln phln bakıtJı Iki pllotu VUzbatı Fuı.ull lle Üstteamen ErtuGırul, Kae.song meydanın blr uçuıtan sonra 
çadıriarına giderken görUIOyorln. Kore'de Türk ketJf uçakları mUatakll bir grup hallnde vazife görmekte, c·ephedekl harokltta Türk Bir .. 
liGini yakından tak1p etmektedir. TUr k uçak grupu Iki •ubay, bir gedlkfl ve 6 erden ierokkUp etmektedir. Grup, Iki ketlf uçaOı, Iki otomobil 
vo bir Jlplo teçhtz edllmlttlr. Uqaklardan biri geçenlerde bir ketlf UÇUfU sırasında k;ıı.a geçlrmlttlr. Bu kazada pilot YUzbatı Fuzull hafifçe 
yaralanm ıttt. Kısa zamanda tlfAyap olup grupa lltlhak etmlttlr. TUrk uÇk grup u Kore'de bu lunduöu meydanlarda Am erikah uçakçılarla pek 
tamımı olmakta, onlardan auml derecede arkadaılık, yudım vo kol aylık görmektedir. Amerikalılar yalnız. harb uçaklarımızı de~ll, ketlf 

vo tar.u.tut uçakçılarımııı da beöenmekte ve t.akdlr etmektedirler. 

Kunuri Savaşından sonra madalya alanlardan 

Kunurl .. vatında giisterdlklerl yararlıkl ardan dotayı Ilk madalya 
verillti 11raaında Bronz Yıldız nitaniyle taltlf olunan er Ha1an V anık 

• 

Kuııuri Savaşından sonta ınndnlyn nlnnlatdan 

Kunuri muharebe meydanında gösterdiGl kahramanilkiardan dolayı 
Bronz Yıldız: nitaniyle taltlf olunan or All Aktat 
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ı<ore TOrk S-avat Blrll§l Alay "Komutanı Alb•y CelAl Oora bir teftlı sıraatnda 
lçtima eden BlriiOin önUnde ... 

Kore Harp Tarihi 
Hulıisa balindp yazan: u.AEOOİ:-1 BERK 

Kore harblntn' bir yıllık safallatı tarih ve 
taakup sırasi.Yie kısaca şöyledir: 

25 Hazlrun 1950 Pazar günü Kuzey Kore 
kuwoUerl GUnoy Kore ile hudut olan 38 inci 
arıı d~lrcslnl tecnvUz ettiler, harb başladı. 

Kuı.cy Kore'liler hnı.ırlıkh v~ üstütı kuvvet
le saldn mıt;lordı. Knı-ş.ıla.nndu esaslı bir mu· 
knvcmcte rnstlnmadıklnrı için kolayca ilcrle .. 
dlloı·. 

28 Haziranda Kuzey Kore kuvvetleri GUney 
Kore payitahtı Seoul'e ulaşmış bulunuyorlardı. 
Aynı ,Un Güvenlik Konseyinin Güney Kore
ye asker ve malzemec-e yardıma karar verdili 
radyolarla yayınlandı. 

30 Haziranda Birleşmiş Milletlerden ilk ola
rak Amerikan kıtaatı Kore sava$1Da kaWd.ı. 

2 Temmuz 1950 tarihinde de İngiliz kuvvet
leri Birleşmil Milleller safında Kore savaşına 
dahil oldu. 

Daha lkinel hattasında Kore savaşı kız.ıomış, 
genlşlemek, blr dOnya Mvaşı halini almak is
lidadını ııaslermlştır. 

3 Temmuzdn Birleşmiş Millerter Konseyi ve 
Amcrlkn, T!lrkiycyl Kore'de Birleşmiş Millel
lere yardıma dtl\rot oyl~di. 

20 Temmuzdo Bakanlar Kurulu Ankaroda 
lJlr toplonh yaparak. memleketimJ:dn Koro 
hnrbinc knhlmasınn ve Kore'ye ilk yardJm olo
rnk 4500 kişlll k bir kuvvet gönderilmesine ka
rar verdl. 

Bu sırnda Kuzey Kore kuvvetlerı COney Ko
ro arazisinde bir hayli ilerlemiş, bazı bUyUk 
ı.oehirlcı·i cJo geçirmiş bulunuyorlardı. 

2 Atustos 1950 de Güney Kore'de Pusao an
lorlne kadar Inmiş olan Kuzey Kore kuvvetle
rine kartı Birleşmiş ll1illetler ordusu laarruza 
g~tı. dOtmanı plltkQrlrtl. 

8 EyiQI 1950 de Kuzey Koreıller yeniden ta
nrruza C~tller. Taegu önlerine kadar geldiler. 

15 Eyltılde Birleşmiş l\1illetler ordusu kısa 
bir hn:urlıktan sonra cepheden mukabil taar
ruzlo bernber lnohon'n bir çıkarma YIIPtı. Bu 
sevkuleeye muvattak olmuştu. 

10 EylOidc Seoul istirdat edildi. Tnribl poyl-

~--

• 
taht yOzde 70 i yanmili ve yıkılmış olduju hal
do Ce<l al.ındL 

28 Eylı:tlden 30 Ey!Qle kadar Birleşmil Mil
letler ordwu dUşmanı her taratta sıkıştırmıs, 
bir hayli hırpalaınıştı. 

Kore'ye tertip olunan Türk Savaş Birlllinin 
Kore'ye mUtevecc!hen muhtelif kademeler ve 
katilcler hallnde lskenderun llmanmdan ha
reketı bu tnrlhlere rastlar. 

ı Ekim 1950 de Birleşmiş Milletler orduou 
düşmanı kovalamaya devam ederek 38 inci o rı 
dalresini şimale doğru aştı. 

18 Ekimde TUrk Savaş Birllgi Kore'ye çık
maya başladı. 

22 Ekimde TUrk Savaş Birlljlnin son kade
rnesi de Kore'ye e-ıklp Türkler Taegu talim 
garnlzonuna yerleşmiş bulundukları sırada Bir
leşmiş Mllletlor ordusu Kuzey Kore arazisin
do Mançurya bududuna epeyce yaklaşmış bu
lunuyordu. 23 Ekimde dilşmanın Mançuryadan 
takviye almakla oldu~u anlaşıldı. 

25 Ekimde komünist Çin kuvvel1erlnln Ya
lu'don geçerek cephede Kuı.ey Kore'lUere yar
dıma ~cldlkler!, hidro-elektrik tesisleri bölııc
slnl Işgal eyledikleri haber alındı Çin takviye 
kuvvetlerinin 20 bin kişiden !azla oldullu tah
min ediliyordu. 

26 Ekimde cephede Kuzey Kore kuvveUerl 
aruındo Cin birilklerinin de muharebeye baş
ladıkları görüldü. Düşman alır basmaya baş
ladı. 

3 Kaslm 1950 de Taegu'da talim gamlzonun
da bulunan Türk Savaş Blrlii! cepheye git-
mek Için haZJrlık emrini aldı. 1 

ı ı Kasımda TUr k Birliği muhtelif kademe
ler hallnde sımale doğru harekete geçti. 

14 Knsımdn Birlik Seoul şimallnde Knesong 
bölgesine Intikal etmiş bulunuyordu. Bu sırnda 
cephe, gorpta Sinnnlu-Kunurt-Tokchnn Uzc
rlnden, şarkla Hungnam haltından geçiyordu. 

18 Ekimde TUrk Birll~ine ilk muharebe va
zifesi verildi. Uk vazife, cepbe Ue 38 Inci an 
dalresi ortasında kalan Kuzey Kore oroz.lsln
deki çetecilerin lenkili idi. Birlik bu vazlteyi 
görmek Için iki koldan şimale hareket etti. 

21 Kasımda Kore TUrk Savaş Biriili timal
de Kunuri ınıntakasma kadar virmış bulunu
yordu. Birlik cephe lhtlyatına alındı. 

DOtman a~r basmaya başlamıştı. 

28 Kasımda Birleşmi$ MJIIe!ler ordusu ko
mutanlıiı çekilmeye karar verdi. Aj1ı tarih
tc Türk BirilAine düşmanın yaptı~ı bir bas
kın nknmete utradı. 

27 Kasımda Türk BirliAi artçı vnzlleslyle 
bulundulu yerden Kunuri - Tokchon I$Uko
mollnde sevkedildi. 

KANLI SAVAŞ 

28 Kuım 1950 Salı günll Kunuri-Kcchon
Simninnl umumi Istikametinde cephede mu
ho.rcbeye giren Türk .Blr!ili sabahleyin dilt
monla temasa celdi. öıie Uzerl muharebe bO
tOn şiddetıyle bnşladı. Bu mubarebede Türk 
Birllll dllşmana ağır kayıplar verdlrerclt 10 
kilometre kadar ilerledi. Akşama dotru dUş
man, bUtOn kuvvetiyle cephedek i TUrk Bir
Illl UZ<>rine yüklenmeye başladı. Bu yUklenlş
le ertesı sabaha kadar TUrk Birilllini muhn
s.nro.yo muvaffak oldu. 



TOrk Takviye B1r11AI piyadeleri Kore'de Suwon mınbkasında 
hazırlık aırasında bir btblkatta 

Bir TOrk mOfr·eual, bir dere boyunda talim ederken.-

29 ve 30 Ekim iiJnleri TUrk BlrliAI pek 
kanlı muharebeler vererek düşman muha
snrasını yırttı, Pyongyong şnrkmdn toplan
dı. DOşmannı şiddetli saldırışı devam edi
yordu. 

30 Kasım günü Birleşik Amerika Cumbur 
Bnşkruıı Truman bjr beyannome ile, cicap 
ederse Kore"de atom bombası kulanılaca

llnı. bildirdi. 
16 Aralık 1950 de dll}man 38 Inci arz da

Iresine yaklaşmıştı. Birleşmit ~Ullellerln 

Kore'de ateş kesflmesi Için yaptıll teklifi 
reddettL 

23 Aralıkta düşman ordusu 38 Inci arz da
lreslnl tekrar tecavüz etti. 

3 Ocak 1951 de Seoul Ikinci dorn düşman 
Işgal! altına girdi. DUşman ordusu birkaç 
koldan eenuba dogru ilerUyordu. 

24 O<okto Birleşmiş Milletler ordusu, o 
sırada Chonon-\Vunjo genel hattından geç .. 
mekte olon •D• ınUdataa mevıiindcn, bU· 
yOk muknbU tnarruzn geçti. 

26 Ocaktn TOrk Birliği Suwon civarında 
156 rAkımlı tepe muharebesini kazandı. 

DUşman bu muha.rebede 500 den fazla öiU
sünU muhorebc meyda.nında bırakıp kaçtJ. 

8 i\lort 1951 de Birleşmiş Milletler ordu
su Hon nehrlnl geçU. 

15 Mortto Seoul ikin<i defa lsllrdat olun
du. 

16 Mortın 600 kililik Türk Takviye Bir
li41 Pusnn'o çıkb. 

21 Mnrıın Birleşmiş Milleller ordusu 38 
inci arz dnlı·cslne ikinci defa ulnşta. 

27 Mortın bUtun Kore arazisi dUşman 
işgallndon kurtnrılmış bulunuyordu. 

Nisan ayı ve 23 Haziran ı 951 e kadar 
z.aman hep karşılıklı mcvziJ ilerleme ve 
gcrllemelerle geçti. Bu devrede kah Bir
leşmiş Milletler, kAh dUşman lnislynti!l 
ele ııeçirmi:; baldo görüldü. 

23 Haziran 1951 Cumartesi günü Birlcş .. 
Itti$ ~UIIeller Konseylndekl Rus delegesi 
Malik, mutat bir radyo konuşmasını ya
parken, Kore'de mUtareke yapılabilecc· 

~lnden bahsetti. Bu bir tekil! telakki edi
lerek mütarekeye tevesaül edlldl. Son glln
lere kadar mütareke müzakereleri uıman 
ı.aman muhtelif vesUeıer!e inkataa uğrıya ... 
rak devam elm~tlr. 

Ancak, ne netlceyo vnrtlncnğı, m!itarekc 
mümkün olsa dnhl Kore'de bir sullı yapı
lıp yapılamıyaeaftı. sulh yapılabilse de bu
nun ne sağlıyacala kestlrilemlyor. 

Blrlefmlt Milletler ordu1unun Han nehri ni lklnel defa geçlti aıro.aında T ürk Bl.rll61 Han vldltl gUney sırtlarında hlmıııye mevziinde bulunu· 
yordu. Himaye vazlfealnde bir aQır ma kineli tOfek mevziinde maklnelltertlb;tı. bir ma kineli mevziinde tcPıanmıt. dUtman elinde bulunan Ha.n 

v.iıdisl kuzey aırtl•r1nın bombardıman ını nyredlyorlar ••• 



' 
Bt.t tthltllk Suwon'un hemen timall garblalnde bir tepecik Uz.erlnde tarka do§ru kUçUk bir gtUo nazır bulunmaktadır. Şehit YO:rbatı Cevat 

Olhon lle Nisan ve Mayıa ayı Içindeki muh~rebelerde tehlt of•n er ve eubaylaırmız bu tehltllkte metfundurlar. 

Kunurl 111\l'lfında a~1r surette yaralanan erlerlmlzdon blrktçı Tokyo ha5· 
tanelerine getirildikten sonra hastanede Iken mertebel tthadete ormlt· 

lerdlr. Roolmdo bir tohlt Tokyo'daki tehltiiOo g6tUrUIUrken g6rUIDyor. 

Uzak Şark ta Türk Şehitlikleri 
Uzak§arkta TUr k ~hitlikleri 1889 yılından beri var

mış. Kore h:ırbi de Kore'de ve Japonya'nın Tokyo ~h
rinde TUrk Şehitlikleri meydana gelmesine vesile oldu. 

1889 yılı 16 Eylülünde Japonya'da O§imamura adAsı 
önünde vukubulan Ertu~ faciasmın 540 kurbanı şim
di bu adnıun Knşinozaki feneri civarındaki Ertujirul 
Şebitliğinde mctfun bulunuyor. 

Kore'de ilk Türk Şebitliği, mılnev1 değeri itibariyle 
§Üphesiz ki Kunuri'dedir. Burada her ne kadar belirli 
bir mezar ve bunların baş ucuna dikilmi§ bir ağaç yoksa 
da, şurası muhakkaktır ki Kore'de TUrk §ehltlerinin ço
ğu bu Kunuri'nin belirsiz mezarlarında yatmaktadır. 

Tertipll, düzenli ilk TUrk Şclütllği, Kunuri savaşını 
müteakıp Birll1imiz Seoul civarında bulunduğu sırada 
Seoul-lnchon şosesi üzerindeki Birleşmiş MilleUer me
zarlı~ında yapılmıştır. Levanm Binbaşı Kemal, bu şe
hitlikte metfun bulunan ~Uerimi.zdendir. 

Kore'de ikinci TUrk Şehilliği Suwon muharebeleri 
sırasında Suwon civarında küçük bir tepecikte yapıl
mıştır. Telörgü ile muhafaza altına alınmış olan bu 
şehitllkte bir lcvha Uzerine TUrkçe, İngilizce ve Kore'ce 
olmak üzere «Türk ŞehiUiği» ibaresi yazılı, an üstünde 
de bir Türk Bayrağı buulıunaktadır. 

Kore har bl dolayısiyle Japonya'da Ertuğrul'dan son· 
ra Tokyo'da ikinci bir ~hitlik yapılması g.;.,.ekıni~iir. 

Ağır yaralı olarak Tokyo hastanelerine gelmiş, ora
da Rahmeti Rahmana kavuşmuş TUrk çocuklarının mct
Iun bulunduğu Tokyo Şehitliği Tokyoda Tachiknva yolu 
üzerinde TUrk Müslüman mezarlığının bir k~sidir. 

Şimdi Türklerin Uzak§arkta Japonya ve Kore'de de 
~tlikleri var. TUrk milleti tarih boyunca dünyanın 
dört bucağına gömmekte olduğu ~tlerini olduiu gibi 
Kore ve Japonya şehitlerini de ilelebet unutmıyacaktır. 

«Ey şehit oglu. ıchit, isteme benden makber, 
Sana agUJunu ~""§ duruyor Peygamber ... , 



Tiirk şehitlerine Uzakşarkta yapılan merasim 

Tokyo hast::.nelerlnde tedavlde Iken rahmetl Rahmana kaVU§an T ürk ;ehitlerlnden blrl Tokyo'da T Ork Müslüman mezarlığına götürUiürken. 
T okyo· hast anelerlndc mer-tebei tehadete eren Türk fChltle r-1 bUyUk cenaze merasimlerfyle kaldırılmış:, Tokyo'daki TUr-k Müslüman mezarh 

Qın;a defnolunmu;ıardır. Bu merasimler-e Tokyo'daki ecnebl harb muhabirieri ve PAklstanlı, Hindistanlı MütiUmanlar lftlrak etmltlerdir 

Tokyo'da bir Tiirk şehidinin cenaze mcrasimi 

Tokyo hastanelerinde Allahın rahmetine kavutan Kore şeh itlerimizden birinin defnedilmeden evvel T okyo'da Türk M Us:IUman camlinde 
namaa:ı kılinıp duası edilirken ... ( Şehidin tabulu Türk ve Blrle§m lf Mil letler bayraklarına sarılı gi:SrUIOyor.) 



Uznkşnrkla Türk şehitleri sık sık ziyaret edilmekte. mezariarına çelenkler konulmakladır 

Tokyo hastanelerinde Allahın rahmetine kavutarak Tokyo'da T Urk tehltlldlne gömUimUt olan bir erin meurına çelenk konurken. Çolengl 
koyan, Tokyo'daki i rtıbat Heyeti Batkanı Ku rm ay Albay Sırrı Ökte m'dlr. Arka plAnda yaralı subaylar ve Tokyo'daki T ürkler görO lmektedir 

Kıınurl lAYAtı nda yaralanrp Tokyo hastanelerinde tedavlde Iken §ehltl ik mertebesine erenlerln 11)'111 timdilik dörttUr. 

• 

Koro'de Tiirk şehitlerine ilk Fatiha'yı okuyanlar hiç şüphesiz sil5h arkadaşları olmaktadır. 

Kunurı·de yaralanan tubaylanmızdan YUzbatı Necdet Şarman lle Cemal Bo6a, Tokyo tehltllljlncfe metfun bir tehlt erimlzln meza rı batinda 

-



Kunurl aav~tJnı mUtnktp te~t.i§ için Unktarka gelen Korgeneral Şahap G ürler, Tokyo haatanolerlndek l )'illralılarımızı ziyuetl sırasında .•. 
esimde, Doktor Ut§. Celil Bu§a, Yıb. Cevat Olhon, Yz.b. Halil Çokyüce, Yıb. Ramaun Akıncı •Y•kt.1 giSrüiOyorlu 

Kore Topraklarını K~nlarile Suladı] ar 
l (Fnruk Fcnik' in not defterinden) 1 

Tokyo- Gcldtler. dövUştUler, vuruldular ve dönOyol'lor ... Kore 
topraklorını konlariyle sulayanları şimdi bir uçuk ntnnındnn mcmh~
kete u4urluyoruz. 

Onları Pusan'da sapsaB:lom karşılamışbk. Bir çlr;ck albl toıe ve 
bir yaprak gibi canlı Idiler ... Halbuki şimdi, bir scdye iclndc onlnr• 
tayyareye koyuyoruz •.. Kimisi bacaııtnı, kiml$1 ko!unu, kımısı ~özü
nü kaybetmlt! Bir zamonlar toprağı titreten ayaklarını, şimdi sü-

Bacaöından yaralı bir erlmiı, Tokyo 
hAltanesinde koltuk deaneğiyle 

dolat•yor 

rüyerek &ötürebil!yorlar. 
Bir hilAl utruna botan 
gllneşlcrden, bi<e yadi
pr kalnn kahramanlar 
bunlar ... 

Eri, &cdikl!JI, subayı. 

hepsi bit eaye uAruna 
çnrpı,tılar 

Vurdular. vuruldular 
ve Işte şimdi döollyorlnr. 

AhnJnrındn [Otl yazı
sı , kucnklnrındo bUtun 
memleketin sevgisi, yur
dn dönüyorlor. 

Işle bir tanesi: Usııeg
mcn Arif CC'nC<'bay! .. 

O, Konurl'de bütün 
dünyaya kahramanlık 

ders! vermişti. Bir avuç 
1\tııhmetle tuttulu tepeyl 
bomba .vatmuru altında 
kaldılı baldo bırakma
mış vo bUyUk kuvvetle
rin ıeriye koymosıni 

sajtlamıflı. 
5000 kahraman o glln 

' 

5000 kahramanlık menktbcsl yoratmışlardı. İşte Fatihin Hn~ınnhn
li.f~ mahallesinde Muhtarhl\snU soknlınm 31 nuınorosındn otuı·nn bu 
mütevazi Ustte.ıtmen de, btsylo bir tarih yaıon kahramanlnrd:mctı ... 

r. 
Tayyareye bir yaralılar kafilesi dcAil, bir kabramnn)nr kofilesi 

biniyordu. Kimisi 20-30 ClnUyl hoklamış! Kimisi tek ba!;ına bir mn
klnelitQ!eklc koca Cin birliklerini durdurmuş, kımısı de bir kotabina 
ile ha,~anıar susturmu1 
kahramanlardı bunlar ... 

Samsunlu Snfaedlkll 
Hasan Özkan, Malatyalı 
Rıza Aydın, Koyserlll 
Süleyıruın Duın:'!n, Tur.k 
tarihine dedelerin ın kud· 
retini ekleyip yurdn dö
nUyorlardı. 

Bugüne kadm· bir 
mektup dahi nlmomış

lardı. 
Yurttan hvbc:rlcrl, sn· 

dec:e kf'ndi ~CıngUleriyle 
yaWıklnrJ tarihin oksi 
sadası ldı. 

Dipdinç ayrıldıkları 

sevgiUlerint:- sedye itin
de dönüyorlardL 

Faknt ne chemmlyell 
vanlı?! Onlar dQnyaşa, 
çarpışma!< için ceıml$ 

bir milletin çocukları 

idilu ... 
Sünglllcrlyle kaderlo

rini yazdılar ve dönU-

? ···· 

Tokyo hastanesinde ted;,vlde bulunan 
yaralı er, gedlkll ve subayfarımız her 

toyl unutmuf, ne-§e lle ~PUtUrken 



yorlar. İnşallah Iyil-k ve tek
rar bize zaferler saıtıyacakl('lrdır •.. 

licy gidi kahramantar bey! .. 
$u Anndolunun talıhino bnkınızJ 

Yetiştirdiği evl:ltıarını, tu Korc-
ye kadar göndererek oralurt dn 
Turk kaniyle sutattı. Adonn'nın 

Fcke kazası nerede, Kore nerede? 
fbrahlm Co~kuner'in oglu Ömer 
(Mkun<r buntan düşllllmedl bl
le.-

Geldi. \-urdu ve ''u~ıu. Şimdi 
yorah olarak memlckctc dönUyor. 

liniii Cüldag-·a, Hıdır cuncor·e, 
ZUihnrc öı:meo'e bakın!.. Hepsi 
nslan glbller. 

- Ah, diyorlar, tekrar gldtp de 
vutu,.omnc\ık! 8'7. o dUşmann gös
tcrlı·dik. Erkek.;<> döv~medl ... 

Erkel<çe dö\'ÜjSCydi. S<ıdeddln 
Go"!kurt baca&mdan yarolon:arıık 

buro1 .. "elir miydi'! Hasan Şirln'i 
bır ;edi e içinde göı eb ilir miydi
niz-: 

!smail Niıanal, lsa COiger, KA
zım Erdojtan ,;Imdi şu yaratı tııy
yıucsino binerler miydi'! 

Ödemiş'in efesi Öıner Çobnner, 
1'ıırsus'un göz be.bci!ei AU Ccyhnn 
koltuk dejtnekleriylc vücutlarını 

sürürnek zahmetine katlnnırtar 

mıydı'! 
Hayır: Bunların biçbirisi ol

mazdı. 

DU~man e.rkekçc döv~st:ydl, bu 
kahramanlar ya ölür. ya öJdUrUr
lcrdl. .. 
DUşman erkek.;<> dövilşmcdl. A

lı:oçlnrcln saklond1. ıırkndtHl btts
tırdı, Türk askeri elbisesi plydl 
ve hep kaiiC";Ç~ vurdu. 

He tu kc.!ıramanhr buna uıa-
1Uyora1:. 

Kore T ürk Savaş Birll61nln uhde· 
1len verilen e mniyet mınuıkala· 
rındakl f,Veslkasız yauktırl» 18 · 
ıU, timdi mllletleraraaı askeri bir 
Itaret gibi Kore'de hcrkea tara
fından blllnmekte ve Icabana r la· 

yet edilme kted ir. 

.. 

Yurt biitıralarının tevlid ettiği neş'e ve sevin~ 
Kore T ürk Savat BlrltOI Komutanı G eneral Tahsin Yazıcı, Kore'de T Ork BirilAinin süngüaiyle 
kaz;lndı§ı vr T Ork milletine kazandırdı6ı t erofll mevkiini takd ir ve tebrlk Için me mleketten gön· 
derilen bir harb ti'blolu kı.r,ısında ifti har ve ae.vlncln l böyle izhar etm lftl ... Yazıcı, tehltlerlmlı:ln 

kan iyle yuğurulmuf Çani kkate top rakların ı göaterlyor. ' 

-Tekrar ,ıd:p cl .. vu~m~k muknddcr ol.s.:ıy
C::ı, diyorlar, ona biz h:.ddini toktan bildirirdik ... 

• .. 
Fakat mOsttTih olsunlar!.. Onların yurda '"-

1aşuga şu saatlerde-, kardeşleri on!arın !nhkamı
w almaya bnştndılnr ... 

Kore'de nkıttı~ımız kanlar, kat kat fuzlusly
le ödetHccckl.. 

Veli Kornlnş, Yokup Kopar, Mehmet Ak~e•
me, Ali Ceyınn, ll!ustafa Aveı, Mevllt Albndn4 

t.u $3Va!5t~ yoktarsa, onlnrın kanından olanlar hA
::\ :<ore'dcler. 

Türk bayratı bu topraklar üzerinde gene ıe
rclle dalga!anıyor. Onu kanlariyle yükselt ip, hh
ramanlıklariyle datııaıandıranlar kardeşlerini 

aratmıyaeaklar. 

Bir avuç kalsular dohl dünyaya bedel olduk
larını göslereceklcr ... 

İşte şimcU o günlerin lçindcyiz! Ya.ralılarını-
7 ... '1 kucaklarınır.ı ocnrkcn, buradn carpışan kah
rnmanlanruzı duadan unutmnymız!.. 

Faruk FENIK 

ı 



Yurttan gelen armağanlar Kore'de eıı candan bir sevgili gibi iştiyakln öpiilüyor 

Kıbrıs'lı T Urklerln Kora TUrk Savat Birliğine hAtıra olarak gGnderdiGI bayrak, TOrk Sll6hlı Kuvvetleri Komutanı General Tahsin Vazıoı, 

Kurmay BAlkAnı Varbay Soıl6haddln T okay ve Kurmay Binbatı Faik Torun tarafından öpüiUrken ... 

Küçük biiyük her biitıra Kore Türk Savaş Birliği men suplarırun hnsrctle bekledikleri bir sevgili gibidir. 

Ankara Sıhhlye Gedlk1i Okulu öOrencller-1 de kanlariyle boyadıkları bir yuı•t haribiını hltıra olarak Kore Savaş BlrllOimlze göndermlttlr. 
Bu kan boyall harita, Kore kal'ıramanlarının elfnde görUIUyor • 

• 
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DUtman ağır ı.ııyiatlnınd1n birinf de 26 Ocakta Suwon clverında 156 
rAkımlı tepede yine Türkler klt'flllnda vermişti. O muharebedo UçUncU 
TUrk t.aburu 6nünde dü1m1nın muharcbe meyd;anında bırakttGı ölüle
rin .. yısı 400 den f.u.la ldl. Veılyet ve tilülerln uyflt Cephe Kuman
danlıOınca gönderilen bir heyet tarafından te$blt edllmlttl. Resimde 1!56 
rAkırnlı tepede bir dUtman öiUaU bafında iki Türk eubayı görUııJyor. 

Düşmanın hali ve hissi 

H&rb bu, düjj,Un dernek deltil ya! .. Orada öiOm, daima ölilm var. 
Hele savaşan sOngU ('O<:uJıtu TOrk olursa, vay onun karşısmdukl dilş-
manın haline:!... ~ 

Kore'de düşmanın en aju zııyiatı muhakkak k1 Türklerle savaşır· 
kon olmaktadır. Kunuri'dc TOrklerin karşısında binlerce öiO bırakan 
d[lşman Suwon muharebelcrl ııırasında Türklerin karşı.oında pek alır 
iayiat verdii!ini iUrat ctmbllr. 

Fnkat Türklere esir olnn yaralı blr dü~man subayının tahnssiısJeri 
TUrk uiuvvilcenabımn bir vesikası olur. O şöyle diyor: 

o.- Daha e~plıcyo gelirken TUrk adı içimize korku ve hcyccun ve
rir. Süngüsiyle bizi yıldJrnn, tltl'ctcn TOrkterin beni esir olıncn yoı·ala
rımı yıkayıp saracaklannı, mntralarındnn bana su, lsUhknklnrındon yi
yecek verecckl~in.i asla aklımn gctirmeıdim.t 

Kore TOrk Savat BlrllOI, Kunurl savatında 
baş,layıp her gUn muharebe mıntakaaındJn 
kümelerle ulr •lmıt ve bunları esir kamp· 
larına g&ndermlttlr. Resimde, Suwon mu· 
harebeleri tıratında TUrk kıt'afarın ın ealr 

-.ldığı Çlnll aubaylardan biri g8rDIOyor 

Türklerin esir aldıOı Çiniller kanrglha ge· 
t1rlldl61 ı-.ıman elleri ç8z.ü1Ur. Kendllerhtc 

sigara .• eu ve yiyecek verilir 

T ür klere calr olan dUtman er ve subayl arı 

h~l ve akıbetinden hlç: de endişeli deölldlr. 
AJ~Aıdakl reelmde sorgularını müteakıp 
kampa aevkedllen bir esir grupu görüh.iyor 

• 

r 

• 
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TUrk BlrliiU tıırafından ulr alınan Ik i Kuuy Kor•'ll karargAha aevkedlllrken ... 

Cephede alınıp karargJha getirilen ulrlerln tızerlerl lriJtırıhr, vnikalart alınır. Bu vetikilar dUtma n hakkında maJOmat edinmeye 
yuu. Bu realmde Tugay Harekat Şubesi MU dUrU Kurmay Binbaşı Faik, bir ulr kafiittinin arattırılmaaına nezaret ediyor. 
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Ccııhede Ba)'l"am şenliği 

Til rk Sava§ Bl rlifil er ve &obayları aon Şeker Bayramındıı cephede bayrıura namııızı kı lı p öpUtorek bayram loıtt.ıktan sonra davul zurna ve 
aaz: 9alarak e{llenmlJier, oynamıtlardlr. Karadeniz çocukları kol kota tutun up Rize oyununu aynarken bu realm Amerikal ı harb muhablrlorl 

tarilt ı ndan alı n mıftır. 

Cephede bayrani şenlikl~ri 
''Türkler K orede ölüm gerinde ölmeden-eğleniyorlar, 

Kore Türk Savaş Bil'liğ:i er ve subayları, geçen Kurban 
Bayramını yurtta kutlamışlardı. Onlar; 1950 yılı Cumhuriyet 
Bayramını Kore' de. Taegu şehrindeki taliın garnlzonunda 
kutladılar. Bu bayram münasebetiyle Kore'deki Amerikan ve 
diğer Birleşmiş Milletler birlik komutanlan ve ayrıca da 
Amerikan Pasilik Orduları Başkomutam, Türk Savaş Birliği 
Komutanına birer mesaj göndererek bayramı tebrik ettiler. , 

23 Nisan Çocuk Bayı·amı gününü Birliğ:imiz, Seoul şima
linde İmjin vildisinde Yol\chon sırtlarında üstün kuvvetteki 
dlişrnal\la gırtlaklaşırken tesit etti. 

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayraıru da ilk hatlarda kut.. 
lan dı. 

Son Şeker Bayrammda ise er ve subaylarumz cephede 
bayram namazından sonra öpüşerek bayramlaşırken, uçak 

gürültüleri, mermi ve bomba infilakları afakı u!!uldatıyordu. 

Süngüyü kullanmasım bilen Mehmetçik e!!lenmesini bil
mez mi? O, her fırsatta, bir an sonra kopacak kızıl kıyameti 
umursamadan, sazıru ve davulunu çalar; zeybeğini, halayuu 
döner, çütetellisini, Konyalısını oynar. 

Kore'de Tiirk Birli2inin cephedeki bayram şeıılikietini, 
oyun ve eğlencelerini yakından gören ecnebi bir harb m u
habiri, o manzaranın hayretle resmini çekmiş ve mensup ol-
duğu gazeteye gönderirken şöyle yaztnıştır: ' 

~- İşte Tlirkle.:, Kore'da her zaman böyle gülüp ~Yl\u 
"'rlar. Ne gariptir ki Türkler burada böyle fütur=ca e~ı<. 

nirken, şiddetli muharebelerin cerey,an ettiği bu sahada en 
ileri muharebe hattı 150 yarda kadar mesafededir. Tüı:kler, 
Kore'de ölüm yerinde ölmeden eğleniyorlra ... >ı 

c 
c 



B a h ts 1 z B i rA M e m 1 e ket : 
K o 

Coğrafi Durum 
Kore, .. Durgun sabahlar ülkesi», "Choscn,, Asyanın bir 

yarımadasıdır. Cenupta 33, şimalde 42 nci urz daireleri ara· 
~ında dolgun yarım hilftl şeklinde uzanmış olan bu yarıma· 
d" şarkta Japon Denizi, garpta da Sarı Denlı.le yıkanmakta
d>r. Mesahni sathiyesi 220.500 kilometre karedir. 

Son idari taksimata göre memleketten geçen 38 inci arz 
dairesiyle Şimal Kore, Cenup Kore diye ikiye ayrılnuş olan 
Kore'de 26 milyondan fazla insan yaşamaktadıı·. Bu nüfusun 
17 milyon kadarı Cenup Kore'dedir. Burada nüfu• kesafeti 
ş:mal Kore'ye nıızaran bir misli fazladır. 

Kore arazisi ş\nıa!de dağlık tır. Buradaki dağların yüksek
liği 2500 metreyi geçer, cenuptu ise arazi daha yumuşak, ik
lim de mutedildir 

Kore'de bol yıı!lmur yağar, bu sebeple akar sular çoktur. 

Cenup Kore'de Han nehri, Şimal Kore'de Taendonıı nehri en 
hüyUkleridir. Şimal Koro'de Yolu nehri, Kore'yi Asyadan, Şi
mal Kore de,·letini de Mançurya'dan ayıran tabii bir hudut 
halindedir. 

Kore arazisi, madenieri itibariyle zengindir. Cra!it. tungs
terı, krom, manganez. altın vardır. 

Pirinççilik Kore'nin ~lıca ziraatini teşkil eder: soya fa
sulyesi ve elma mebzul miktarda yetişir. Cinseng denilen bir 
nebat memleketin ba~lıca ihraç mahsullerindeııdir. Cinseng 
köklinden il1\ç yapılmaktadır. 

Iktisadi durum: 

BUllin Kore. iklisadt durumu itibariyle kalkınmış sayıla
cak haldedir. Bilhaı;sa Sirnal Kore'de birçok modern fabrika· 
lar vardır. Sirnal Kore'de hududa yakın bir hidro-elektrik 
şantralı mrmlekcl iklisadiyatındn pek milhim rol oynamak
tadır. 

Koro'clr bnlık konservecili~l ,.e el sanatlnrı, ipekçilik. se
ciefçilik -de .,ı:ıukca ilerlemiş bulunmaktadır. 

Korr hnlkı nn'asıl Asya kavimlerindendir. Fakat memle
ketin sık "k maruz kaldn1ı istilatar ırk üıerinde tesir ~·nr
mı~tır. Buııtin Kore halkı karakteristik vasınarını muhafn7' 
etmekle beraber melezleşmiş soyılacak haldcdJr. 

Siyasi Durum 
Siyası c.lurumu itibariyle Kore bahtsız sayılacak bir mem

l~kettir. E.•ki Dünya (Asya) nın Yeni Dünya (Ameı·ika) ya 
uçılnn bir kapısı, etırarlı Çin ülkesiyle muammalar diyarı Ja
ponya arıısında bir köpı·ü mestıbesindc bulunması lubariyle 
Kore'nin siyasi ehemmiyeti vardır. Bu itibarlaclır ki bu mem
leket tarih boyunca sık sık istilillara uğramıştır. 

19 uncu asır ll<lnlarına doğru Çine tabi olan Kore. 1904-
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1905 Rus-Japon muharebesinden sonra Japonların eline geç
miş. 1910 yılmdan itibaren Ikinci Dünya Harbl sonuna kadar 
Japonların mutlak tahakkümü altında kalinı.ştır. İkinci Dün
ya Harbinde Japonyanın mn!tlCip olması üzerine Potsdnın an· 
la~masiyle Amerika, Rus~•a, İngiltere ''" Çin'in müşterek hi
nıııyesine bırakılmıştı. 1947 de Şimal Kore, Cenup Kore diye 
ikiye ayrıldı, Cenup Kore'de Amerikalılar ve Amerikan as
keri, Şimal Kore'de Ruslar ve Rus askeri bulunuyordu. Bu 
~~kildeki ayrılık Şinıni Kore'nin komünist, Ccnup Kore'nin 
cl~mokrntlar zümresine girmelerini intaç eyleınişti. 

Cenup Kore'de 1947 yılı 19 Mayısında yapılan umumi bir 
~l-çimle şimdJki Cumhur Başkanı Doktor Singman Pee Dev
let Boşkımlığına seçildi. Şiınol Kore Devlet Başkanı da komü
nistlerden Kim-Kov idi. Kim Kov, 1949 da bir suikastln öldü
rUidii. Bu hiidiseyi bahane ederek Ruslar Şimol Kore devle
Uni tamamiyle hükiim!eri altına aldılar. Bir nıUzakereden 
sonra verilen karara göre 1949 yılı 29 Haziranında Amerika 
Cl'nup Kore'den askerini çektiği halde Rusya çekmedi, ora
dn kaldı. 

Kore'nin sôn duı·umu bir barb sahnesi olarak hepimizce J _... ..---
malumdur. 



Mubarek 
Türk 

Sehitleri ., 
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Muhferem Şeh it B i nbaşı Miktat Uluünlü 

Sinbatı UluünUJ. Kunurl uvat-rAa komuta ett gi ll neı taburl.tı bU· 
yuK ba,arılar e!de etmiıo. bundan dolayi da bir- Sılv r Star nı'{a· 

ni yle taltH odllm1ttl. Ma yıl ayı harekAtı sıruında tehlt oldu. Şim· 
diye kadar Kore'de .,ehlt dUten sub1ylarımıı.ın en ytıksek rütbeli ve 
lıudeml:sı olon Uluünlü. uhadetiyle bUtUn ailih nkadaşJarını v e 
Tlirk milletini derı n a~:ılo1rı1 garketmittir-. Binbaşı Miktat UluUniU, 
.._ un u d ı:.vaıınd;ın to · r:ı ı;cçırdltıl bir rnh:Hsızhktan dolayı Tok· 
yoya gelmıf, evveıa Anreıı:, bilihare G enera\ Army hıastanulnde 

tedavi olduktan &onra derh~l Kore'ye, kıtatının b111ına dOnmutti.i. 
Kunurl uv.ışı ndnn sonra lik mııdalya al;ın 18 Türk tub:ay, gedlkll 
~~~ eri aratında k.endlti de bır S ilver Star niljanlyle taltif ed i ldiği 

.:aman, kendlsın tebr.k eden arkldafla.rın~~ B :ı vnıftm1:ıı yap· 
tık; bu madalya beııım deQH. taburumun, crlerimin, gediklilerımln, 

aubayl llrımın hnkkıdtrıo deml,t l. A llah, yüce r uhunu , adet•ln! 

lik Şehit 
Uçaksavar bölügtinden Başgtdikli Sedat Bora, Kore 

Thrk S:ıvaş Birliğinin ilk şehididir. 

O, Birligimizin Koreye çık LŞından üç hnrto sonra Tae
go'den cepheye hareketi sırasında şehit oldu. Bu ilk Türk 
şehidinin mübarek niışı şimdi Taegu-Tacjen yolu üzerinde 
bir köprü başında. bir tepecik üzerindedir. Onu, siliıh ar· 
kadaşları, rİlk Thrk şehidi yazılı bir bayraıta sarıp ora
ya gömdüler . Sazını da kırıp yan ına d iktiler. 

Bora. bir gece evvel o sazı son defu çalıp çuğlamıs. ça· 
larken aglamı~tı 

Saz kırılaydı çalma< olaydını. 
Ha-retıen derdİm bilmez olaydım. 

Dlinynya ı:eliıı görmez olaydını, 

Gönlü m sılnda. ben ı,:ıırbeıteyiuı, 

Orada yuvnm ya\'nun \·ar benim. 

Bu onun son türküsiı, son sözü. son d ilelll oldu. 

O gece garıp bir hal gelmi~ti. Durgundu . yemiyor. ıç
ıniyor. hep düsunüyordu. 

Bir ara arkadaşlarına: 

-Pek garipsedim bugün çocukla r! demişdi, çocukla
rım. annem. refikarn gozlcrimin önünden hiç gitmiyorlar. 
Onları hep yanımda. knr~ımd:ı görür gibi oluyorum. Şu
raya geldik. o!Pcek miyiz. kalucak mıyız. Allah bilir Yav
rularım büyÜl!lÜŞ olsaydı. hiç gam yemezdim. 

Sedoda, All uh sanki ~ehadetini m:ı lum eylcmiş, o şe
hadetinden bir güı1 ewel de bir mektup yazm ış. İstanbul 
Karagiımrük. Karaba~ mahallesi Armutlu sokağında otu· 
run renkası Nczihe Boru'ya yollamı~ ... Son mektubunda 
Çocuklarunn iyi bak! • diyormuş ... 

Boranın çocukları Önay, Arda ve Nezih, aylardır hala 
bu balarını bekliyor ve gözlüyorlar de~il mi? .. 

Zavallı yel imler ... 

Allııb, bu çocuklara ve bütün şehit lerin geride kuln:ı
larına yardımcı; Peygamberler mübarek Türk şehillcrlne 
~efaatc;i olsun: 

A.B. 
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