
Başlangıç 1900’ler… Dardanel Mehmet

Çanakkale’nin Ezine köyünden olan Dardanel Meh-
met, 1911’den başlayarak neredeyse on iki yıl bo-
yunca pek çok cephede görev yapmış bir Osmanlı 
subayı idi. Her türden yokluk, çaresizlik ve kıstırıl-
mışlığa inat azimle, göz göze, süngü süngüye canı-
nı ortaya koymuş genç, yiğit, etkileyici bir askerdi. 
Hafif aksayan bacağı, cephedeki bir çarpışmadan 
miras kalmıştı ona… Tıpkı, sahip olduğu eşsiz anı-
lar ve bir masal tadında anlattığı savaş hikâyeleri 
gibi.

Leman (nam-ı diğer Yıldız), ailenin beş çocuğunun 
sonuncusu olarak, 10 Mart 1932’de Kars’ta doğ-
muştu. Henüz küçücükken, babasının gönlünden 

akan hikâyeleri kapkara gözlerini açarak, hayret ve 
dikkatle dinlerdi. “Yarının savaşı göklerde olacak, 
insanlar kartallar gibi dövüşecek.” diyen Dardanel 
Mehmet, savaşta şahit olduğu tayyareleri anlattıkça, 
sevgili kızı Yıldız’ın zihnindeki tutkuyu ateşe verdi-
ğini muhtemelen bilmiyordu.1

Uçak Yok – Pilot Yok

Dardanel Mehmet, tüm Osmanlı askerleri gibi ilk 
kez Trablusgarp Savaşı’nda karşılaşmış olmalıydı 
tayyare ile. İtalyanların, tayyareler vasıtasıyla ver-
dirdiği ağır kayıplar ve buna karşılık verilememesi 
durumundaki çaresizliği yaşamış bir asker olarak, 
gelecekteki savaşların hava gücüyle şekilleneceğini 
sezmişti. 
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Türkıẏe ve NATO’nun İlk Kadın Jet Savaş Pı̇lotu:
Leman Bozkurt Altınçekiç

Bu ay Fark Yaratanlarla Röportaj köşesinde ilk Türk kadın jet pilotu olmasının yanı sıra Kuzey 
Atlantik Antlaşması Örgütünün (NATO) ilk kadın jet pilotu olma özelliğine sahip Leman Bozkurt 
Altınçekiç’i, kızı Funda Altınçekiç Aysel bizlere anlattı. “Bir kadın olarak bu meslekte olmak, kendi 

içinde birçok zorluğu taşışa da, şurası açıkça söylenebilir ki; bu meslek bana hayatı yönlendirmeyi, farklı 
yollar denemeyi öğretti.” diyen Leman Bozkurt, cesaretiyle herkese örnek bir kadın olmuştur.
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Benzer bir kavrayışla, henüz yetişmiş tek bir pilotu 
ve neredeyse işler bir tek uçağı bile bulunmayan Os-
manlı idaresi de harekete geçmişti. Öncelik kiralık 
pilot ve kiralık uçak arayışlarına verilmiş, eşzaman-
lı olarak da kendi pilotlarını yetiştirme ve bir hava 
gücü oluşturma çabası da şekillenmeye başlamıştı.2

Oysa uçma deneyimine hiç de yabancı değildi bu 
topraklar. İsmail Cevheri 1010, Siracettin Doğulu 
1159 ve Hazerfan Ahmet Çelebi 1632’de kanat ile; 
Lagari Hasan Çelebi 1633’de roket vasıtasıyla; Of’lu 
Uzun Hasan ve Of’lu Veli Direko 1700 -1800’ler-
de planör benzeri bir uçakla; Bebekli Atıf Bey ise 
1861’de ilk mekanik uçakla, uçma denemesinde 
bulunmuş ve adlarını çoktan sivil havacılık tarihine 
yazdırmışlardı. Bu denemelerin bir kısmı başarısız 
olsa da, başarılı olanlar çoğunlukta olup, bunların 
da bir kısmı, cezalandırılmış ve deneyenlerin hayat-
ları sürgünde sonlanmıştı.3

Özellikle İtalya, Fransa, İngiltere, Almanya, Ame-
rika’nın öncülüğünde sergilenen ve ilk kez savaşa 
üçüncü bir boyut katan tayyare ve hava gücü ger-
çeği, Osmanlı’nın uçmaya dair geleneksel mesafeli 
tutumunda ısrar etmesini anlamsız kıldı. Osmanlı 
idaresi, yaşanan gelişmeleri kaynağında incelemek 
amacıyla, iki subayını Almanya ve Fransa’ya gön-
dermeye karar verdi. Binbaşı Enver ve Binbaşı Fet-
hi’nin bu amaçla hazırladıkları raporlar, hava gücü-
nün geleceği şekillendirmedeki etkinliğine vurgu 
yaparak,  yeni bir kavrayış oluşurken, Avrupa’daki 
uçak fabrikalarını gezen Kurmay Yarbay Sürey-
ya’nın gözlem ve raporları, hem ilk yurt dışı pilot 
eğitimlerini başlattı, hem de ilk Hava Okulunun ku-
rulmasına vesile oldu.4

Ordunun modernizasyonu ve özellikle hava gücü-
nün oluşturulması konusu, koordineli olmayan, baş-
sız ve bütünlükten yoksun ancak, buna karşın kişi-
lerin ısrarlı, tutkulu ve fedakâr çabaları eşliğinde, 
Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar sürdürüldü. 

Cumhuriyet’in modernizasyon meselesine yakla-
şımı farklıydı. Her alanı topyekûn kuşatan moder-
nizm ideolojisi bağlamında, özgün bir modernite 
projesi olarak gerçekleşen devrimlerin, zaten kaçı-
nılmaz bir çıktısı idi modernizasyon olgusu. Bun-
dan da herkes payına düşeni alacaktı; ama özellikle 
ve en çok kadınların yüzü gülecekti.

Bir Garib Laçin  

Laçin anne, yerleşik ve güçlü bir aile içinde yetiş-
miş, çocukluk ve gençliği at üzerinde geçmiş, güzel 
ve birikimli bir kadındı. Rivayete göre, bir ağaç dalı 
üzerinde elma yerken, Dardanel Mehmet ile karşı-
laşmış ve bu aşk onun hayatına, sırasıyla Lütfiye, 
Huriye, Yahya Kemal, Namık Kemal, Yıldız olmak 
üzere beş güzel evlat vermişti. Eşine olan sevgisi 
nedeniyle, toprağı olan Kafkas Azerbaycanı’nı terk 
etmiş ve bilmediği bu topraklara yerleşmişti. Ancak 
ne yazık ki, artık hiç bitmeyecek bir sıla hasreti eş-
lik edecekti hayatına. Yine rivayet şu ki, bu hasret 
ayıracaktı onu genç yaşta hayattan.

Osmanlı topraklarında, Osmanlı kadını gibi ya-
şamak onun açısından en zoruydu. Hiç peçe tak-
mamış, hiç çarşaf giymemiş, hiç kapılar ardına 
saklanmamıştı.  Büyüdüğü topraklarda, görece 
erkeklerle eşit, özgür bir dünyası vardı. Onu, bu 
yabancılaşmadan kurtaran Cumhuriyet’e ve onun 
kurucularına, bu nedenle her daim minnet duydu.
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Gazi Mustafa Kemal’in Kars’a geldiği 6 Ekim 1924 
günü, bu minnet ve coşkuyla mantosunu giydi, şap-
kasını taktı, bayrağını kaptı ve Kars Garı’nın inanıl-
maz kalabalığı arasında buldu kendini.

Mustafa Kemal’in gara girişinde, sözleri Mehmet 
Türkel Bey tarafından yazılan ve müziği Tağı Oşen-
yüzen tarafından bestelenen Hoş Gelişler Ola Mus-
tafa Kemal Paşa marşı ilk kez okunduğunda, Kars 
Garı bu marşla inledi5; Laçin anne de, yıllardır belki 
ilk kez, yüreğini dağlamayan bir Azeri şarkısına eş-
lik etti usulca. 

Pilot Var – Uçak 
Yok

İstiklal Savaşı süre-
cinde pek çok pilotun 
amacı,  bir uçakla bir-
likte Milli Kuvvetlere 
katılmak olmuştu. Za-
ten sınırlı sayıda olan 
uçaklardan üç tanesi 
bu amaçla hazırlanmış 
ancak, hepsinin uçuş 
girişimi başarısızlıkla 
sonuçlanmıştı. 

Bu süreçte, uçaksız 
kalan pilotlar ve bazı 
subaylar, Konya’ya 
kaçmayı başarmış ve 
harpten kalma tayya-
relerden, iki tayyare 
müfrezesi hazırlamış-
lardı. Eksik yedek 
parçalar, yörenin de-
mirci bakırcı dükkân-
larından karşılanır-
ken; tayyarelerin kaplı 
olduğu beze sürülen 
emayit adlı madde ise, 
hiçbir yerde bulunamamıştı. Konya halkı, emayite 
benzer bir maddeyi icat edebilmek amacıyla, tür-
lü çeşitli denemeler yaptı. Patates kabukları, sığır 
ayaklarından elde edilen jelatinler, çeşitli tutkal ve 
boyaların karıştırılması ile, kısmen derde deva bir 
karışım oluşturuldu. Ancak bu, tayyarelerin uçma 
performansından ciddi biçimde feragat etme paha-
sına gerçekleşmişti.6

Bu vb. çaresizliklerin sonucu olarak, 1922 yılı itiba-
riyle Türk Ordusu’nun elinde kalan, işe yarar toplam 
uçak sayısı 16’yı geçmiyordu. Dahası, pilot ve teknik 
eleman olarak 20 subay, 10 sivil pilot, 10 makinist ve 
tamirci olmak üzere, toplamda 40 kişilik bir ekipten 
söz edilebiliyordu sadece.7

Birinci Dünya Savaşı’nın dört yılında üretilen top-
lam uçak sayısının 192.207 adet olduğu hatırlanır-
sa8, İstiklal Savaşı’na 16 adet toplama uçakla giren 

Türk ordusunda, pilot ve 
yardımcı personelin na-
sıl fedakârca iş görüp, ne 
mucizelere imza attığı çok 
daha iyi anlaşılır hale ge-
liyor.

Türkkuşu

Genç Cumhuriyet’in te-
mel hedefi modern bir 
devlet, modern bir toplum 
yaratmaktı. Bu niyetle 
devlet kaynaklarıyla on 
beş yılda yaklaşık 46 fab-
rika kuruldu. Bunların bir 
kısmı, doğrudan savunma 
sanayiine hizmet edecek 
kapasitedeydi.

1923 yılında açılan Ga-
ziemir Pilot Okulu, 1925 
yılında kurulan Türk Tay-
yare Cemiyeti, Türkkuşu 
Havacılık Okulu, Eski-
şehir Tayyare İstasyonu, 
Türk Tayyare Cemiye-

ti, 1926 yılında açılan Tayyare Makinist Mektebi, 
TOMTAŞ, 1936 yılında hayata geçen Eskişehir Pla-
nör Kampı, 1941’de açılan Etimesgut Uçak Fabri-
kası ve 1948’de kurulan Gazi Motor Fabrikası gibi 
oluşumlar, Cumhuriyet’in hava gücü oluşturma ko-
nusundaki kararlılığın göstergeleri olarak okunabi-
lirlerdi.
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Mehmet’in vefat 
haberi ile yıkıl-
dı. Yıldız, anne 
ve babasının 
yokluğunu en 
çok, Leman ol-
duğunda anladı.

Leman, 1953 
sonbaha r ında 
mezun olur ol-
maz, İstanbul 
Teknik Üniver-
sitesinin sınav-

larına girdi. Çok istediği ve bu alanda yetenekli ol-
duğunun anlaşıldığı Mimarlık Bölümü’nü kazandı. 
Makina mühendisi olan abisinin, “ona bu pahalı 
eğitimi sağlayamayacağını” belirtmesi, o dönemin 
koşulları altında anlaşılabilirdi kuşkusuz. Ancak bu, 
endişeye ve korkuya engel değildi. 

Laçin annenin ve Dardanel Mehmet’in biricik kızla-
rı ve genç Cumhuriyet’in bir evladı olarak, idealleri 
dışındaki bir hayata ve kadınlık haline tahammül 
edemeyeceğinin farkındaydı. Pek çok olumlu niteli-
ğe ve yeteneğe sahip olmasına karşın, bunların ifade 
bulacağı bir kanal yaratmakta zorlanıyordu. İyi bir 
sporcu ve voleybolcuydu, çok güzel resim yapardı, 
zeki, cesur ve yaratıcıydı. Sahici bir arayış içinde 
gerçekleşen pek çok rastlantı gibi, bu nitelikler de 
hayatın içinde bir karşılık bulabilecek miydi acaba? 

Sıradan bir günde, arkadaşı Solmaz Doğu ile birlik-
te okula asılmış bir ilan gördüler. İlanı veren Türk-
kuşu, paraşütçü aradığını bildirmekteydi.  Hemen 
sağlık kontrolü için Şişli Etfal Hastanesine gidildi 
ancak, bir tek Yıldız tüm testleri geçerek, Türkku-
şu’na başvurma hakkı kazandı. Yıllar sonra, yeni-
den, o çok istediği yer için...

Karşısına çıkan bu rastlantıda, babası Dardanel 
Mehmet’in payı var mıydı bilinmez. Ancak buna 
inanmak, Yıldız’ın kendini daha iyi hissetmesine 
yetmişti.

Leman Olmak

Türkkuşu’nun başında bulunan kişi Yarbay Burhan 
Göksel’dir. Öğrencilerini birer evlat gibi gören ve 
seven Göksel, Leman’ı da aynı ilgi ve sevgiyle kar-
şılar. 

Öte yandan Vecihi 
Hürkuş, 1933’te İs-
tanbul Kadıköy’de, 
Nuri Demirağ 1936 
yılında İstanbul Be-
şiktaş’ta sivil giri-
şimler olarak uçak 
fabrikaları kurup, 
üretim yapmışlar-
dı. Yabancı ortaklı 
girişimlerden ise 
yeterince verim alı-
namamıştı. 

Cumhuriyet idaresinin en etkili kaynak yaratma yol-
larından biri, Türk Tayyare Cemiyeti tarafından yü-
rütülen bağış kampanyalarıydı. Ülkenin çeşitli bel-
delerinde toplanan bağışlarla uçak alımı yapılıyor 
ve bu uçağa beldenin adı veriliyordu. Öte yandan 
Piyango İdaresi tarafından düzenlenen ve Tayyare 
Piyangosu olarak anılan çekilişlerden gelen para da 
bir önemli diğer kaynaktı.

Ülke gençleri Cumhuriyet’in kuruluşundan baş-
layarak, Türkkuşu’nda paraşütçülük ve planörcü-
lük eğitimine davet ediliyor, çabaları desteklenip 
ödüllendiriliyordu. Bu dönemde Türkkuşu, modern 
Cumhuriyet’in ideallerini gençlik üzerinde şekil-
lendiren, onlara sunduğu bir dolu yenilik nedeni ile 
talep gören etkin kurumlardan biri olarak iş gördü. 
Dahası, devletin şefkatli bir kolu olarak zaman için-
de, pek çok gencin onca yoklukta, yalnızlıkta ve 
çaresizlikte kaybolmadan, var oluşlarını gerçekleş-
tirebildikleri bir yuvaya dönüştü. 

Rastlantı ve Zorunluluk

Dardanel Mehmet ve Laçin annenin kapkara gözlü 
Yıldız’ı, sezgileri ve babasından dinlediği hikâyele-
rin büyüsü ile Türkkuşu’na alınmak için daha ortao-
kul öğrencisi iken başvuru yapmıştı. Yaşı küçük ol-
duğundan başvurusu kabul görmedi. Türkkuşu’nun, 
onun hayatında bir rastlantıdan öte, neredeyse bir 
zorunluluk olacağından elbette henüz haberi yoktu.

Ortaokul yıllarında, Yıldız’ın hayatını şekillendiren 
iki gelişmeden biri, ne çok sevdiği annesini kaybet-
mesi oldu. İkincisi de, ortaokulu bitirdikten sonra 
gerçekleşti. Yıldız, lise eğitimi için İstanbul’a abisi 
Yahya Kemal’in yanına taşındı. Liseyi İstanbul Ata-
türk Kız Lisesinde okurken, bu kez baba Dardanel 



Subay Olmak

Kadınların orduya alınması meselesi yeni değildi. 
Yüz yıl önce de Kadın Birinci İşçi Taburu adıyla 
gerçekleştirilen bir deneme yapılmıştı. Bu kadın 
taburu, Osmanlı’nın cephelerde verdiği büyük ka-
yıplar nedeniyle eksilen erkek işgücünün telafisi 
amacıyla, Birinci Ordu bünyesinde kurulmuş ve ba-
şarıyla iş görmüştü.9

Bu kez kadınları yeniden gündeme getiren neden, 
bizzat kadınların, kendilerini her alanda var etme 
hak ve özgürlüğüne sahip olduklarına dair inançla-

rıydı. Harp okullarına alınmak için İnci Arsan 
tarafından yapılan ilk başvuru, ordu kademesi-
nin meseleye sıcak bakmaması nedeniyle red-
dedildi. Araya giren Milli Savunma Bakanı 
Ethem Menderes, ilk onayın verilmesini sağla-
yarak, kadınlara harp okullarının yolunu açtı.
İlk katılım Kara Harp Okulunda gerçekleş-
ti. Denizcilikte, kadının uğursuz sayılmasının 
etkisi, havacılıkta ise zorlu fiziksel şartlar ge-
rektirmesi nedeniyle, her iki alandaki harp 
okullarına kadınların girmesine dair mesafeli 
yaklaşımlar devam etti.10 
Leman, Türkkuşu’ndaki uçuş hayatından, 
orada kurduğu dostluklardan ve yaptığı öğ-
retmenlikten oldukça memnundu. Hava Harp 
Okuluna gitmek yönünde bir talebi yoktu. 
Ancak, gelişmeler ona rağmen gerçekleşmek-
teydi ve Albay Burhan Göksel ile birlikte bir 
C-47 uçağıyla İzmir’e geldiğinde neredeyse, 
onun adına her şeyin çoktan olup bittiğini 
kavradı. 1955 girişli olarak Hava Harp Oku-

luna katıldı. 
Kadınlar harp okullarına alınmıştı alınmasına an-
cak, okulların pek çoğu bu bilgiden yoksunmuşça-
sına hazırlıksız durumdaydılar. Kadınlara ait kala-
cak yer meselesi en önemlisiydi. Bunun dışındaki 
faaliyetler yemek, ders, dinlenme vb. ortak biçimde 
gerçekleştirilecekti nasılsa. Leman’ın kalacak yer 
sorununu, dönemin İzmir Hava Eğitim Komutanı 
olan Albay Baki Gegin çözdü. Leman, bir süreliği-
ne Komutanın yanında, onun ailesiyle kalacaktı. 
Leman için kimselerle paylaşamadığı asıl dert, onun 
Türkkuşu’nu ve uçmayı çok özlüyor olmasıydı. Bir 
gün bavulunu toparlayıp, gece geç bir saatte tro-
leybüse binerek kaçtı. İzmir Garı’ndan Ankara’ya 
giden bir trene bindi ve sabah mesaisinde, Albay 
Burhan Göksel’e yakalandı. 

Leman, ilk iş olarak İnönü’de bulunan planör eğiti-
mine katılır. Kısa bir süre sonra da Türkkuşu Motorlu 
Okuluna öğretmen adayı olarak geçiş yapar. Uçma-
nın asıl zevkini burada tattığını söyler, kişisel olarak 
kaleme aldığı özgeçmişinde.

1953-1954 döneminde Türkkuşu Motorlu Okulu 
öğretmen adayı eğitimini gerçekleştiren Leman, 
model, planör, paraşüt eğitimi ve Motorlu’da 140 
saatlik Magister uçuşunu sağlayarak tekâmül devre-
sini tamamlar. Mayıs 1955’te ise Türk Hava Kuru-
mu Türkkuşu/Milli Amatör Paraşütçü sertifikasını 
alır.

Türkkuşu, simgesel önemi olduğu kadar, etkin iş-
ler gerçekleştiren niteliğiyle de ilgi odağıdır. Siya-
setçisinden gazetecisine, herkes kurumu görmek 
amacıyla ziyaret eder. Milli Müdafaa Vekili Ethem 
Menderes de, sıklıkla kuruma gidip gelenlerdendir. 

Bu ziyaretlerden birinin sonrasında, Yarbay Burhan 
Göksel, Leman’a bir kitap uzatarak, onun Ethem 
Menderes ile Meclise gidip, oradaki bir oturumu iz-
lemesi gerektiğini bildirir. Kitabın dili eski Türkçe 
olduğundan, okumak mümkün olmaz. Ancak Le-
man, Ethem Menderes ile birlikte meclise giderek 
oturuma katılır. Yürümekte olan tartışmaların şid-
deti arasında konunun, kadınların orduya alınma-
sı meselesi olduğunu anlar. O an bunu bilmemekle 
birlikte, bir süre sonra, kendisi de bu meselenin öz-
nelerinden biri olacaktır. 
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Ertesi gün apar topar Albay Göksel ile birlikte 
yola düşüp, okuluna geri dönerken şöyle düşündü. 
“Evet… Zorla Hava Harp Okullu olacaktı ve bunun 
geri dönüşü yoktu.”

Pilot Olmak 

Bir süre sonra diğer kızların katılımıyla, hava oku-
lunda toplam altı kişilik bir kadın öğrenci grubu 
oluşur (Şerefnur Şavlı, Gülbin Büyüktüzün, Güner 
Zeylan, Meral Erkmen, Yüksel Tümözen). Kızlar, 
Türkkuşu’ndan geldiği için Leman’ı daha deneyim-
li bularak, onu takımın lideri olarak kabul ederler.  
Her sınıfa bir kadın düşecek biçimde dağıtıldıkla-
rından, onca erkek öğrenci arasında tek kadın ola-
caklardır.
Harp Okullarında eğitimin kapsamı basitçe asker-
likle sınırlı değildir. Genel kültürün geliştirilmesi, 
temel görgü kurallarının kazandırılması, bir subay 
olarak bilmekle yükümlü olduğu protokol adetleri-
nin öğretilmesi gibi çabalar da eğitim programına 
dâhildir. Subaylar, orduyu temsil niteliğine sahip ol-
maları dolayısıyla, bu donanımları edinmeden çıkıp 
gidemezler.
Kadın subaylar anılarında, eğitim hayatları boyun-
ca, erkek arkadaşları ile aralarında en ufak bir sorun 
yaşanmadığına vurgu yapmışlardır. Dahası, o yıl-
larda yaşadıkları karşılıklı sevgi ve saygıyı özlemle 
hatırlamakta ve bu deneyime minnet duyduklarını 
belirtmektedirler. Benzer bir özen, öğretmenleri ile 
olan ilişkilerinde de kendini gösterir. Kadın öğren-
cilerin, her daim el üstünde tutulmuş olmalarındaki 
önemli paylardan biri ise, kuşkusuz yine kendi so-
rumlu tutum ve davranışlarında saklıdır.11

Dersler bitip Eskişehir’e uçuş kontrolüne gönderil-
diklerinde, altı kadın öğrenci arasından yine yalnız-
ca Leman testlerden geçer. Birbirlerinden ayrılmak 
çok üzücü olsa da, yeniden uçuşa başlayacak olma-
nın heyecanı her şeyin üstesinden gelir. 
Leman; Magister, T-34, T-6 ve T-6 G ile yaptığı uçuş 
eğitimlerini tamamlayarak 1957 tarihinde, nam-ı 
diğer meşhur 57 devresi ile birlikte, subay olarak 
mezun olur.
Kadın subayların Harp Okullarından mezuniyeti, 
sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada da ilgi ile ta-
kip edilmektedir. Bu son derece özgün ve nitelikli 
deneyimden, pek çok ülke kendi ihtiyaçları doğrul-
tusunda sonuçlar çıkarır. Hava Harp Okulu, özellik-
le ve dikkatle izlenen kurumların başındadır, çünkü 
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buradan mezun olup, jet eğitiminden geçecek kadın 
pilotların, bu uçuşlarda göstereceği performans ko-
nusunda pek az bilgi bulunur ve herkes sonuçları 
merakla beklemektedir.

NATO ve Türkiye’nin İlk Kadın Jet Pilotu 
Leman Bozkurt

Mezuniyetten sonra Leman, Eskişehir Jet Eğitim Fi-
losu’na katılır. Bu filo, hem Hava Kuvvetleri’ne jet 
pilotu yetiştiren hem de tekâmül uçuş eğitimi yap-
tıran bir birliktir. Dersler tamamlandığında, bir öğ-
retmene üç öğrenci düşecek biçimde dağıtım yapılır 
ve uçuşlar başlar.
Leman daha önce uçuş okulu 46-D devresindeyken, 
son derece başarılı uçuşlar yapmış, Gaziemir’de 
iken ise uçuş hareketlerinin tamamını denemiş bir 
pilottur. Oysa Eskişehir’deki öğretmeni çok iyi ve 
nazik biri olmasına karşın, onunla iken dümdüz uç-
mak dışında bir şey yapmadıklarını fark eder. Bu 
biçimde 20.000 sorti (uçakla bir noktadan kalkıp, 
başka bir noktaya inmek) uçtuktan sonra, nihayet 
durumu Komutanına anlatır.
Leman, yeni atanan uçuş öğretmeni Yüzbaşı Bahri 
Kılıç ile deneyimlediği gerçek ve öğretici uçuş eği-
timinden sonra, her şeyi öğrendiği bu öğretmenine 
duyduğu minneti hayatı boyunca her fırsatta dile 
getirmiştir.

Jet eğitimi; hem pilotaj hem uçuş hem de uçak gü-
venliğinin öğrenilmesi ve sağlanmasına yönelik bir 
eğitimdir. Özellikle motor durdurma, uçağı terk et-
meden önce, kalkış-iniş bilgileri gibi konuların öğ-
retilmesinin yanı sıra; pilotun soğukkanlılık, uygun 
refleks, bilgi, doğru muhakeme, çabuk ve uygun 

karar verme gibi çok temel yeteneklerinin de 
geliştirilmesini hedefler. Uçuş sırasında yaşa-
nacak herhangi bir risk altında, bu yetenekler 
hayat kurtarıcı işleve sahip olacaktır.

İşte tam da bu nedenlerle; hem öğrenci hem 
de uçuş öğretmeni, birbirlerine karşı sorumlu-
dur ve bunun gerekleri, hiçbir konuda, hiçbir 
ayrım yapılmadan yerine getirilmek durumun-
dadır. 

22 Kasım 1958 yılında tüm pilotlara Bröve 
Merasimi yapılır ve Leman Bozkurt’un da Jet 
Pilotu unvanı kesinleşir ancak, Leman’ın çok 
daha özel bir pozisyonu vardır. 

O Türkiye’nin İlk Kadın Jet Pilotu olmuştur. 
Dahası Leman Bozkurt, sadece Türkiye’nin 
değil, NATO’nun da İlk Kadın Jet Pilotu un-
vanını kazanır. Bu durum Altın Bröve ile tes-
cillenir.

Leman, bu değerli törene, yine çok değer 
verdiği Türkkuşu’ndaki Komutanı Yarbay Burhan 
Göksel’i davet etmiş ve bu bröveyi kendisine onun 
takmasını rica etmiştir. Yarbay Burhan Göksel, buna 
cevaben yazdığı mektubunda, kızı gibi gördüğü Le-
man’a şu sözlerle seslenir:

“(…) Düşün ki, T.C. Hava Kuvvetleri içerisinde ilk 
kız Jet Harp Pilotu unvanını kazanan çok talihli bir 
askersin. Yarın çocuklarımız havacılık tarihimizde 
daima senin ismini okuyacak ve iftihar edecekler. 
Bu büyük şeref sana aittir, ne mutlu sana. (…) Başta 
sen olmak üzere, hepinizin gözlerinden öper, mu-
vaffakiyetler temenni eder, selamlarımı sunarım ço-
cuklarım. 18.11.1958 Burhan Göksel”12 

Yarbay Burhan Göksel, tevazu içinde, bu bröveyi 
şimdiki Komutanı’nın takmasının daha uygun oldu-
ğunu belirterek hem Leman’ın sevincine ortak olur 
hem de zarafetle, Leman’ın hali hazırdaki Komuta-
nının pozisyonuna ilişkin saygısını gösterir.
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Hızla kurulan hükümet, pek çok yeni karara imza 
atarak görevini sürdürürken Leman, Ankara’daki 
bir kadın subay arkadaşından telefon alır. Arkadaşı, 
“askeri okullardaki kız öğrenciler çıkarılıyor” bilgi-
sini iletir ve ondan bu bilgiyi soruşturmasını ister.
Leman bu konuyu komutanına aktarır ve 1960 yı-
lında Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanan Or-
general İrfan Tansel ile görüşmek üzere bir heyetle 
Ankara’ya gidilir. Yapılan bu görüşmede “Kara-Ha-
va-Deniz Harp Okullarına kız öğrencilerin alınma-
ması” yönünde bir kararın oluşturulduğu kesinleşir 
ancak, Orgeneral İrfan Tansel bu karar için “Büyük 
bir hata, en kısa zamanda düzelecek.” der ve bu me-
sele orada kapanır.

Doğum Vakti

Bir erkek pilot uçuşa çıkarken, uçuş tulumunun cep-
lerine hiç sele zeytini doldurmuş mudur acaba? 
Leman Bozkurt için bu, her uçuşta kontrol edilmesi 
gereken önemli bir yeni ayrıntıydı. Hamileliğinin 
bilinmesini iki açıdan istememişti. Birincisi hami-
lelik durumu, belirli bir aydan sonra zorunlu olarak 
uçuştan ayrılmasını gerektirecek ve ikinci olarak bu 
durum, zorunlu uçuş süresini etkileyerek onun sı-
kıntı yaşamasına neden olacaktı. O halde bu iş, sağ-
lık kontrolüne kadar saklanabilir ve uçuşa hiçbir şey 
yokmuşçasına devam edebilirdi.
Bir kaç ay bu plan gayet güzel işledi. İlk sağlık 
kontrolünde ise durum açığa çıktı. Doktoru hayretle 
ona, uçmaya artık uygun olmadığını belirtti ve bir 
süreliğine onu uçuştan ayırdı.
Herkes tarafından Havacı Bebek olarak anılan ve 
doğumu beklenen bebek, nihayet 24 Haziran 1961 
tarihinde Eskişehir’de doğdu. Adını Funda koydu-
lar.
Doğum, her kadın için kuşkusuz doğal bir süreçtir 
ve genel olarak, hiçbir şey yapılmasa dahi kendi-
liğinden gerçekleşebilir ancak, eğer jet pilotu ve 
hamile olan bir kadınsanız, uçuşun getireceği en 
büyük riskin jet uçuşlarındaki basınç meselesi ol-
duğunu bilirsiniz. Bunu bir örnekle şöyle açıklamak 
mümkün.
Bir jet pilotu olarak, uçuş esnasında tabi olunan or-
talama basınç kuvveti 8 G kabul edilirse; Bu kuvve-
tin 60 kg. olan bir pilotun bedenine havada yaptığı 
basınç etkisi, kilogram cinsinden yaklaşık olarak 
yarım tona karşılık gelir. 

Leman ve Tahir

Bröve töreninden sonra Leman, Eskişehir Jet Eği-
tim Filosu’na tayin edilir. En büyük sevdasının uç-
mak olduğunu artık bilmeyen yoktur. Oysa o, her-
kesten habersiz, hayran hayran filodaki bir pilotu 

izlemektedir. Adı 
Tahir olan bu genç 
adam, hem çok iyi 
bir pilot hem mü-
kemmel bir öğret-
men hem son de-
rece yakışıklı bir 
erkek hem de sağ-
lam bir arkadaştır.
Leman ise, hep 
göz önünde olup, 
dikkatle izlenen, 
havacılığın göz-
bebeği, uçmaktan 
başka aşk yaşama-
mış bir kadındır. 
Ne kendi kendine 
yakıştırır aşkı ne 
de bunun bilinme-
sine izni vardır. 
Yalnız başına, için-
de, sessiz sedasız, 
bu duyguyla yaşa-
yarak görevini ya-
par, uçuşlarını ger-
çekleştirir ve bir 
tek elinde tuttuğu 
minik günlük bi-
lir olan biteni. Bir 
sayfasında şöyle 
itiraf eder bu aşkı.

“Ne diye kendimi kandırıyorum. Kitaplarımın satır-
larında, maviş ipliklerimin arasında, siyah kirpikle-
rimin altında hep sen dolaşıyorsun.”13

Gel zaman git zaman derken, duygular ifade bulur 
ve nihayet Leman Bozkurt ve Tahir Altınçekiç, 20 
Temmuz 1959 tarihinde nişanlanıp, 16 Ekim 1960 
tarihinde evlenirler. 

1960 Darbesi
Ordunun 27 Mayıs 1960 tarihinde gerçekleştirdiği 
darbe ile birlikte, Milli Birlik Komitesi kurulur ve 
başına Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Gürsel ge-
tirilir. 



Sayı: 89 • Mart 2018 • İktisat ve Toplum 73

1968 yılında Ankara Uçuş Kıymetlendirme Kuru-
luna gönderilen Leman Altınçekiç, Kurul Kararı ile 
uçuştan ayırılır. Bunun üzerine, gerekli hukuki bel-
gelerle birlikte Hava Kuvvetlerine yaptığı müracaat 
sonucunda, uçuş hakkını yeniden kazanır. Sevinile-
cek bu kararla birlikte, onu bir başka sürpriz daha 
bekler. Eşi Tahir Altınçekiç, iki yıl süre ile eğitim 
için Fransa’ya gönderilecektir.
Eşi Fransa’da, kızı ve kendisi İzmir’de kalacak olan 
Leman Altınçekiç’in, dayatılan bu koşulda uçuşla-

rını sürdürme olanağı yoktur. Dolayısıyla, 
bu yöndeki seçimini Hava Kuvvetlerine 
bildirerek, 4 Ekim 1968 tarihli kendi is-
teği ile uçuştan ayrılma kararına imzasını 
atmış olur.

Özgür Ruh Olmak

Uçuş hayatı sona eren Leman Altınçekiç, 
artık yer görevindedir. Sırasıyla 1971-
1975 yılları arasında Diyarbakır 2. Taktik 
Hava Kuvveti Komutanlığı Harekât Baş-
kanlığı İdari Şube Müdürü, 1975-1987 
yılları arasında İzmir Hava Eğitim Komu-
tanlığı Eğitim Başkanlığı İdari Şube Mü-
dürü, Personel Başkanlığı Plan Şube Mü-
dürü ve Merkez Şube Müdürü görevlerini 
yerine getirir.
Bu dönemde Altınçekiç çiftinin 18 Ağus-
tos 1969 tarihinde ikinci çocukları doğ-

muştur. Ona da Leman’ın genç kızlık soyadı olan 
Bozkurt adı verilir. 
Yer hizmeti, aynı zamanda artık iki çocuklu bir anne 
olan Leman açısından, daha kolay bir hayat şekli 
olarak görünebilir. Şunu belirtmek gerekir ki, bu 
yaklaşım uygun olsa bile eksik sayılır, çünkü pilot-
luk sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir tut-
kudur da. Gerçek dünyada uçamayan annem Leman 
Altınçekiç’in, bunu her gece rüyalarında yaptığının 
en yakın şahitlerinden biri olarak söylemeliyim. Da-
hası, meselenin sadece tutku ile sınırlı olmayıp, ha-
yatı anlama, yaşama ve yönetmeye dair bir kılavuz 
gibi iş gördüğünü de vurgulamak gerekiyor. 
1970’li yıllar… Ayşe tatile çıktı. Dönemin Dışişle-
ri Bakanı Turan Güneş’in kızının adı, bir harekâtın 
da parolasıydı. 20 Temmuz 1974 tarihinde başlayan 
Kıbrıs Barış Harekâtı başarıyla tamamlanmıştı an-
cak bu, harekât sonrasında Türkiye’ye 1975 yılın-
dan başlayarak üç yıl boyunca uygulanan bir para, 

Ortalama bir erkeğin dahi bu basınçla baş etmesi 
mümkün değil iken, bir kadının, dahası hamile ola-
rak, bu koşulu karşılamasını beklemek başlı başına 
bir haksızlıktır. (Buna rağmen G testlerinde Leman 
Bozkurt, pek çok erkek adayı geride bırakacak ka-
pasitede sonuçlar elde etmiştir.)
Kadın pilotların mesleki yeterliliğini ölçmede, er-
kek pilotları veri alan uçuş standartları, hamile Le-
man Bozkurt’u aşerdiği sele zeytinleri eşliğinde 
uçuşa zorlamış olmalıdır.

Gayesiz Uçuş

Leman, Eskişehir’deki görevinden sonra 1964-1967 
yılları arasında İzmir Hava Eğitim Komutanlığı 
Eğitim Başkanlığında Harekât Subayı olarak görev 
alır. Daha sonra da İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Uçuş 
Eğitim Komutanlığında uçuş öğretmenliğine atanır.
Çiğli’de bir süre uçtuktan sonra, uçuşları Gazie-
mir’e kaydırılır. Kendisi bu dönemdeki uçuşları için 
“gayesiz uçuşlar” tabirini kullanmakta ve bunun, 
kadın pilotların uçuştan ayrılması doğrultusunda 
uygulanan bir tür baskı olduğunu düşünmektedir. 
Buna dayanak olan gerekçe ise, kadın pilotların 
standartların altında oluşudur. Eğitim programla-
rındaki asgari standart 240 uçuş saatidir ve burada 
referans alınan kitle kuşkusuz erkek pilotlardır.
Bu süreçte, Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan Tan-
sel’in görev süresi bitmiştir ve yaşanan anlayış de-
ğişikliğinde, bunun da bir etken olduğu yönünde 
görüşler bulunmaktadır.
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Miras

Kasım 1984 tarihinde, TBMM’nin Türk kadınına 
seçme ve seçilme hakkının verilişinin 50. yıldönü-
mü dolayısıyla; Cumhuriyetimizin İlanı’ndan Son-
ra, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Alan 
İlkler Ödülü verildi. Bu ödüle hayatın her alanın-
dan ve meslekten kadınlar dâhildi. Milli Savunma 
Bakanlığında Kamu Görevlisi İlk Bayan Jet Pilotu 
olarak Leman Altınçekiç de, bu ilkler ödülünün sa-
hiplerinden biri oldu.

Leman Bozkurt Altınçekiç, hikâyesi ile geride kalan 
pek çok kadın için unutulmaz bir simgedir. Onun 
hayat hikâyesini okuyanlar, azim ve çalışmanın ka-
dını getirdiği bu yerden daha azıyla yetinemeyecek-
lerdir, çünkü artık bu miras, Leman Bozkurt Altın-
çekiç’in bütün çocuklarına ve kadınlara emanettir.

Miras ve emanet deyince, Kars Garı’nda Mustafa 
Kemal Paşa’yı karşılayan müziğin bestecisi Tağı 
Bey’in hikâyesine dönmeden olmayacak. Ata, Kars 
garında kendisini karşılayan şarkının söz yazarı, 
besteci ve ekibine teşekkür mahiyetinde birer çek 
hediye eder. Çek miktarı, oldukça yüklü bir paradır.

petrol ve silah ambargosuyla sonuçlanmıştı. Ambar-
gonun etkisi bir süre sonra her alanda hissedilmeye 
başlandı. Özellikle ABD’ye bağlı silah ve teçhizat 
meselelerinde durum çok daha acildi. 
Bir akşam Tahir, elinde bir mekanik parçayla eve 
geldi. Leman ile birlikte, birkaç gün sabahlara ka-
dar süren bir çalışma yapıldı. Nihayetinde bir sa-
bah kırmızı gözlerle, yorgun ama keyifli bir güne 
başladılar. Geceler boyunca o mekanik aksam tek 
tek parçalanmış, tıpkı bir dikiş patronu gibi, her bir 
parça karton kalıplara aktarılmıştı. Bir tür yeniden 
modelleme yapılmaktaydı. 
O gecelerde, onca emekle yapılan şeyin ne oldu-
ğunu bilmiyordum. Yıllar sonra, ambargo nedeniy-
le bulunamayan veya satın alınamayan bazı eksik 
parçalar nedeniyle, üslerde yatan uçaklarımızın ye-
niden havalanabilmesi için gerçekleştirildiğini öğ-
rendim. Çoğu, mühendislerimiz tarafından üretildi 
ve pek çok uçağımız vızır vızır uçmaya devam etti. 
Ha zamanında pilotların uçaklara emayit üretme 
arayışı, ha bu... Anlaşılan o ki; hiçbir pilotun yerde 
yatan bir uçağa tahammülü yoktu. Yıllar, bağlam-
lar, yerler değişse de, o özgür, yaratıcı ve azimli ruh 
değişmiyordu.
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Besteci Tağı Bey, ilerleyen yıllarda inanılmaz bir 
geçim sıkıntısı eşliğinde intihar ederek hayatına son 
vermiştir. Ölümünden sonra, değerli eşyaları arasın-
da Ata’nın çeki de bulunur. Dostlarının söylediğine 
göre; Tağı Bey, 500 liralık çeki, canına kıyacak ka-
dar geçim sıkıntısı çekmesine rağmen, sırf üzerine 
Ata’nın imzasını taşıması dolayısıyla yıllarca boz-
durmaya kıyamamıştır.5

Son Birkaç Söz

Aşağıdaki satırlar, Leman Bozkurt Altınçekiç’in ka-
leme aldığı özgeçmişinden.

Hava Kuvvetleri’nde geçirdiğim bunca yıl için ön-
celikle teşekkür etmek istediğim çok insan var. Hep-
sini tek tek ifade edememekle birlikte, tüm subay ve 
astsubay arkadaşlarıma içtenlikle sevgi ve saygıla-
rımı sunuyorum. 

Özellikle pilotluk deneyimi başta olmak üzere, bu 
tür bir meslekte yer almış olmanın bana kazandırdı-
ğı çok şey var. Bir kadın olarak bu meslekte olmak, 
kendi içinde birçok zorluğu taşısa da, şurası açıkça 
söylenebilir ki; bu meslek bana hayatı yönlendir-
meyi, farklı yollar denemeyi öğretti. Bunun kadın-
lar açısından olduğu kadar, erkekler açısından da 
çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ka-
dınların bu meslek alanında giderek artan biçimde 
temsil edilmesi ile, toplumun bakışının da değişece-
ğine inanıyorum.

Leman Altınçekiç

Emekli Hava Pilot Albay

*19 Mart 1987 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’n-
den emekli olan Leman Bozkurt Altınçekiç, 4 Ma-
yıs 2001’de İzmir’de vefat etmiştir.

*  Bu metin, olay ve karakterlerin tümüyle gerçek 
olduğu, özgün bir yaşam hikâyesinden derlenmiştir.

Yazan: Funda Altınçekiç Aysel 
Görsel malzeme düzenleme: Kardelen Aysel

Leman Bozkurt Altınçekiç Web Galeri : www.lema-
naltincekic.com


