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ABD ordusunun “en büyük kaçış”ı

Kore Savaşı’nın üçüncü perdesi - Truman MacArthur’le 
karşı karşıya - Türk tugayında da General Yazıcı ile 

Albay Dora anlaşamıyor - Kunuri bölgesinde savaşan 
askerlerimiz - Anılardaki ve basındaki Kore

K o re ’deki Birleşmiş Milletler askerleri kuzeye giderken kuzeyden de güneye 

doğru büyük bir göç hareketi sürüyordu. Savaşın yarattığı dramlardan biri 

buydu. Fakat bir şey daha vardı: Güney’e göç edenler arasına gerillalar 

sızdırılıyordu. Bunlar sabotajlar düzenliyorlardı. O  yüzden Birleşmiş 

M illetler askerleri göçmenlere büyük bir şüpheyle bakıyordu.



Kore Savaşı, Amerikalılar başta olmak üzere, Birleşmiş Millet
ler kuvvetleri açısından çok tartışmalı bir savaştır. Bu tartışmala
rın arasına iç çekişmeler de karışmıştır, skandal denilecek olay
lar da...

Bunlar, başlangıçta gizlenmeye çalışılmıştır.
Ama daha sonra yapılan yayınlarla, araştırmalarla, anılarla bir 

bir ortaya çıkmıştır.
İç çekişmelerden biri, Amerika’nın başkam Truman’la Uzakdo

ğu komutanı General MacArthur arasındaydı. Savaşın kaderi üze
rindeki olumsuz etkilerinin arkasından, MacArthur’ün görevden 
alınmasıyla sonuçlandı.

İkincisi Kore’deki Amerikan kuvvetlerinin ordu komutanıyla 
kolordu komutanı arasında yaşanan çekişmeydi. Bu da Birleşmiş 
Milletler kuvvetlerinin iki kanadı arasında koordinasyon boşlu
ğuna yol açtı. Belirli muharebelerde büyük kayıplara neden oldu.

Bir başkası, Amerikan kuvvetleriyle, Birleşmiş Milletler’e bağ
lı diğer ülkeler birlikleri - o  arada bizimkiler- arasındaki anlaş
mazlıklardı. Bu da büyük iletişim aksaklıklarına ve olumsuzluk
lara yol açıyordu.

Biri de, bizim tugayımızın içindeydi... Daha önce sözünü ettik, 
Tugay Komutanı Tuğgeneral Tahsin Yazıcı ile Alay Komutanı Al
bay Celal Dora arasındaki anlaşmazlıktı.

Hepsi muharebelerin gidişi üzerinde olumsuz etkiler yaptı. Bir
leşmiş Milletler kuvvetlerinin Kore Savaşı’nın özellikle üçüncü 
dönemindeki yenilgilerinde bunların büyük payı vardır.

Bunları Truman-MacArthur çekişmesinden başlayarak biraz 
anlatalım:

General MacArthur, İkinci Dünya Savaşı’nın Pasifik cephesin-



de büyük başarılar kazanmış bir 
komutandı. Savaşta Japonların 
işgal ettiği topraklara yaptığı çı
karmalarla ün yapmıştı. Savaş
tan sonra da, Pasifik’teki tüm 
Amerikan kuvvetlerinin başı ola
rak, Missouri zırhlısının güverte
sine çağırdığı Japon heyetine, ül
kesini kayıtsız şartsız teslim 
eden belgeyi imzalatmıştı.

Daha sonra, Amerikan işgali 
altındaki Japonya’yı uzun yıllar 
boyunca - fiilen -  yönetmeye 
başlamıştı.

O görevinde de başarılı olmuş
tu. ABD hükümeti, Japonya’yı 
“askerlikten arındırmak” ve “de
mokratikleştirmek” istiyordu. 
MacArthur yönetiminde o yolda 
büyük mesafe alınmıştı. ( “Mac
Arthur modeli” diye anılan bu 
model daha sonraki dönemlerde 
yeniden gündeme gelecekti. 2003 
yılı başında, Irak’ın yönetimi için 
aynı modeli önerenler çıkacaktı. 
Ama Japonya’da başarılı olan o 
modelin Irak’ta olamayacağı kısa 
bir süre sonra anlaşılacaktı.)

Kore Savaşı başlayıp Birleş
miş Milletler kuvvetleri oluşturu
lunca o kuvvetlerin komutanlığı 
da MacArthur’e verilmişti. Bir
leşmiş Milletler, o göreve atama 
yapma yetkisini ABD’ye vermiş, 
ABD başkanı da onu atamıştı.

MacArthur, o sırada 70 yaşma 
varmıştı. “Yeri doldurulmaz” sa
yıldığı için görevlerine devam et
mesi normal sayılıyordu. Zaten 
yaşma göre dinç görünüşlüydü. 
Ayrıca, bu görünüşünü, giyimi

General M acArthur 70 yaşındaydı 

ama, dinç görünüşlüydü. Dinç 

görünüşünü, giyimi kuşamıyla 

daha da pekiştiriyordu.



kuşamı ve jestleriyle daha da gösterişli hale getirmesini biliyordu.
Kendi ülkesindeki ününü de biliyordu. Sadece kendi ülkesinde 

değil, tüm Batı kamuoyunda da dönemin “en beğenilen asker”i 
olarak tanınıyordu.

Başlangıçta, tümü Kuzey Kore’nin işgali altına girecekmiş gibi 
görünen Güney Kore’nin işgalden kurtulması da, onun komutası 
altında gerçekleşmişti. Güney Kore’deki Amerikan birlikleri, Pu
san limanı etrafındaki bölgede kuşatılmış haldeyken, MacArt
hur’ün Seul yakınındaki İnçon’a yaptırdığı çıkarma harekâtı, sa
vaşın kaderini değiştirmişti. Amerikan kuvvetleri, Seul’ü kurtar
dıktan sonra Güney’le Kuzey arasındaki sınırı oluşturan 38’inci 
paralelin kuzeyindeki operasyonlarına devam ediyorlardı...

“Ben gitmem, o gelsin”

Peki, ondan sonrası ne olacaktı? MacArthur’le ABD Başkanı ve 
Başkomutanı Truman arasındaki anlaşmazlığın en önemli nokta
sı, işte buydu.

MacArthur, arkasındaki başarılar silsilesinden aldığı hızla, 
38’inci paralelin üstündeki harekâtına sonuna kadar devam edip 
tüm Kuzey Kore’yi işgal etmek istiyordu. Böylece, Kuzey Kore’yle 
Çin arasındaki sınırı da kapatmış olacaktı. Kuzey Kore’deki ko
münist etkisini tamamen ortadan kaldıracaktı. Sonra da kuzeyle 
güneyi, güneydeki yönetimi esas alarak birleştirecekti.

Truman ise, savaşı sınırlı tutmak kararındaydı. Aksi halde, bu
nun Sovyetler Birliği gibi Çin’i de tahrik edeceğinden, savaşın ya
yılabileceğinden, hatta tırmanarak, bir Üçüncü Dünya Savaşı teh
likesine bile yol açabileceğinden endişe ediyordu.

MacArthur, her konuda olduğu gibi bu konuda da, kendi dü
şüncelerinin doğru olduğundan emindi. Devlet başkanı sıfatıyla 
kendisinin de başkomutanı olan Truman hakkındaki değerlendir
mesi zaten olumlu değildi. ABD başkamnın askerlikten anlamadı
ğı gibi, siyaseti de pek bilmediği kanısındaydı. Kore’deki savaşı 
sürdürme isteğini kabul etmemesini de, kendisinin “poptilari- 
te”sini kıskanmasına bağlıyordu.

Truman, o vakte kadar, Pasifik’teki komutanını hiç görmemişti. 
MacArthur’ü yüz yüze tanımak istiyordu. Onu, bir görüşme için 
Washington’a çağırmak istedi.

MacArthur, kuvvetlerinin başından uzun süre ayrılmasının 
güçlüğünü öne sürdü. Görüşmenin yerinin değişmesini sağladı.

Truman bunu mesele yapmadı. Görüşme programı, MacArt-



hur’ün isteğine göre düzenlendi: ABD’nin başkamyla, Pasifik’teki 
kuwetlerinin komutanı, 15 Ekim günü Pasifik’te bir adada bulu
şacaklardı. Adanın adı Wake’ti. MacArthur’iin karargâhına uzak
lığı 2 700 kilometreydi, Truman’ın ikametgâhına uzaklığı ise 
13 000 kilometreydi.

MacArthur, bir anlamda kendi devlet başkanını kendi ayağına 
getirmiş oluyordu.

Truman, görüşmenin oraya alınmasını mesele yapmamıştı ama 
bunu tabiî, istemeyerek kabul etmişti. Bunu, ilerideki anılarında 
“O görüşmeyi mutlaka yapmak istiyordum, işi uzatmadım” diye 
izah edecekti.

Fakat -gene anılarla ve diğer belgelerle ortaya çıkan bilgilere 
göre- Truman’ın başlangıçtaki bu “alçakgönüllü” tutumu, özel 
uçağıyla Wake Adası’na yaklaşırken birdenbire değişecekti.

O bilgilere dayanarak, Truıuan-MacArthur buluşmasının hikâ
yesini anlatalım. Çünkü savaşın -Türk tugayının katılmasından 
sonraki- gelişmeleri, bu buluşmayla yakından ilgilidir.

Havadaki bekleyiş: Kim önce inecek?

Başkan Truman özel uçağıyla Wake Adası’na yaklaşırken şu 
anlaşıldı:

MacArthur de kendi uçağıyla Wake yolundaydı ama, inişini ge- 
ciktirtiyordu. İstiyordu ki, başkanın uçağı kendisinden önce in
sin. Kendisi, başkanı havaalanında karşılayacak heyet içinde bu
lunmasın... Bu -bizim iç politikamızda da örnekleri görtilen- 
“Geç gelen daha büyük görünür” hesabına göre ayarlanmış bir 
gecikmeydi.

Başkan Truman bunu fark edince, hiç tereddüt etmedi. Kendi 
uçağından MacArthur’ün uçağına telsiz bağlantısı kurdurttu. Şu 
cümleleri bir “talimat” olarak iletti:

“Siz önce ineceksiniz. Bizim yeteri kadar benzinimiz var. Sizin
inişinizi bekleyeceğiz. ”

Öyle de yaptı. Truman’ın uçağı havada tur atmaya başladı.
MacArthur’ün uçağı alana daha önce inmek zorunda kaldı.
Truman’ın uçağı onu izledi. İndi. Alanda duruş noktasına doğ

ru ilerledi. Uçağın penceresinden, orada bir karşılama heyetinin 
beklediği görülüyordu. Fakat aralarında MacArthur yoktu. Daha 
önce inmesine rağmen karşılama yerine gelmemişti.



Gerisini Truman’ın anlatımından izleyelim:

“Ben oturduğum yerde camdan bakıyordum. MacArthur yoktu. 
Uçağın motorları durduktan sonra da görünmedi, kapısı açıldık
tan sonra da... Ben de yerimden kalkmadım. Oturduğum yerde 
bekledim. Gerekirse sonsuza kadar bekleyecektim. Amerika Birle
şik Devletten başkanmın, generallerinden biri tarafından güç du
ruma düşürülmesine izin veremezdim.

Adam neden sonra uçak pistinin yanındaki binalardan birin
den çıktı. Karşılama heyetine katıldı. Gene -fotoğraflardaki g ib i- 
o acayip güneş gözlüğünü takmıştı. Yakası açık bir gömlek giy
mişti. Başında buruşuk bir kasket vardı.

Onun gibi yaşlı bir adam, aynı zamanda beş yıldızlı bir gene
ral, nasıl oluyor da, böyle, 19 yaşında genç bir teğmen kıyafetiyle 
ortada dolaşabiliyor, hâlâ anlayabilmiş değilim...”

Truman’ın bu konuda anlattıkları, daha hayli uzun. Aslında teğ
menlerin de öyle giyinemeyeceğini, ama bunu generallerin yap
masının büsbütün tuhaf kaçtığım vurguluyor. Ama bu düşüncele
rini o sırada kendine sakladığını belirterek, şöyle devam ediyor:

“Karar verdim. Kılığını görmezlikten geldim. Uçaktan inince el 
sıkıştık ve yapacağımız görüşme yerini ve saatini kararlaştırdık. ”

Bekleyiş... Ve Patlayış...

Ama bu “yeri ve zamanı kararlaştırılmış” görüşmenin başlangı
cı şöyle oldu. Truman’ın cümlesiyle:

“Ben zamanında oradaydım. Ama o 45 dakika geç geldi. ”

İşte bu artık, Truman’ın tepesini artırmıştır. Gene de sessiz ve 
sakin bekler MacArthur’ün gelmesini... Ama o odaya girer gir
mez, söyleyeceğini, hiçbir giriş yapmadan söyler:

“Şimdi dikkatle dinleyin. Ben sizinle buluşmak için dünyanın 
öteki ucundan geliyorum. Fakat mesele bu değil... Sadece şunu bil
meniz gerekiyor: Harry Truman için ne düşündüğünüz veya ona 
nasıl davranacağınız umurumda değil. Ama, siz kendi başkomu
tanınızı bekletemezsiniz. Sakın bunu bir daha yapmayın. Anlaşıl
dı mı?”



Başkan Trum an, General M acArthur'le yaptığı görüşmenin tatsızlığını dışarıya 

yansıtmamak için önlemini almıştı. M acArthur’e ayaküstü bir madalya taktı.

Truman’ın anlattığına göre MacArthur, bu azan işitince kıpkır
mızı bir yüzle, başkanın söylediklerini anladığını ifade etti. Asıl 
görüşme, böyle bir “başlangıç”tan sonra başladı.

Konu, Kore’deki Amerikan ve Birleşmiş Milletler birliklerinin 
38’inci paralelin kuzeyindeki operasyonlarıdır. Başkan, bu konu
daki endişelerini sıralarken şunu bildirir:

Ekim ayı başında, Pekin’den, oradaki Hint büyükelçisi aracılı
ğıyla bir mesaj almıştır. Mesajı büyükelçiye ileten, Çin Dışişleri Ba
kanı Çuenlay’dır. Çinli bakan ABD’ye, Birleşmiş Milletler’e ve Ko
re kuvvetlerine katılan devletlere iletilmek üzere demiştir ki:

“Eğer, Güney Kore kuvvetlerinin dışında herhangi bir ülkenin 
kuvvetleri 38’inci paralelin kuzeyine geçen bir harekâta katılırsa, 
Çin Halk Cumhuriyeti buna müdahale etmeye mecbur kalabilir. ”

Truman, bunun kurusıkı bir korkutma girişimi olarak mı, yok
sa ciddi bir uyarı olarak mı algılanması gerektiğini MacArthur’e 
sordu.

ABD’nin Uzakdoğu komutanı olarak bölgedeki tüm istihbarat 
örgütlerini kontrol eden general, bu soruya kesin bir cevap verdi. 
Dedi ki:



nusiarın ua, ^mıııerm (i<; ut-ze muaurıuıe eueuumeıerme vurman 
yoktur. Çinliler bunu isteyebilirler ama yapamazlar. Gerçi Kore 
sınırına komşu olan Marıçurya’da 300 bin askerleri vardır. Bunun 
125 bini sınırdaki Yalu Nehri civarındadır. Fakat bunları Kore’ye 
sokmaya cesaret edemezler. Çünkü bizim hava kuvvetlerimizin gü
cünün farkındadırlar. Zaten buna kalkışsalar bile, Yalu üzerinde
ki köprülerin kapasitesi müsait değildir, en fazla 60 bin asker ge
çirebilirler. Onların da hava gücümüzle imha edilmesi işten değil
dir. Yani, Çinliler ne söylerlerse söylesinler, aldırmamak gerekir. 
Hiçbir şey yapamazlar. ”

Bu kanısında ısrar eden MacArthur’ün planı, Birleşmiş Millet
ler birliklerinin Kuzey Kore’nin işgalini süratle tamamlamasıydı.

Truman ise, Kuzey Kore’deki harekâtın ancak taktik nedenler
le sürdürülebileceğini, Birleşmiş Milletler gücünün Çin sınırına 
kadar gidip orada tehdit edici bir durumda bulunmasının sakın
calı olacağı görüşündeydi. Tabiî, savaşın taktik gereklerini takdir 
etmek, komutanın -MacArthur’ün- göreviydi ama, Truman ko
mutandan bir müdahaleye meydan vermeyecek şekilde davran
masını bekliyordu. MacArthur’e bunu söyledi.

Görüşme böylece bitti. Truman, içerdeki gerginliğin dışarıya 
yansımaması için önlemlerini daha önce almıştı. Mac Aıthur’e 
ayaküstü bir törenle bir madalya taktı. Bu, MacArthur’ün ABD’ye 
“fevkalade hizmetler”i içindi. Onun aldığı beşinci madalyaydı.

MacArthur, karargâhına hemen dönmek istiyordu. Başkan Tru- 
ıuan’ın öğle yemeği için yaptığı daveti kabul etmedi. Tınman bu
na da sesini çıkarmadı. Madalyalı törenin görüntüsünü bozmadı. 
Hatta basına “Bugün, başkan oluşundan beri yaptığını görüşme
lerin en faydalısını yaptım” diye bir de demeç verdi.

Ama bu, gerçekte, başkanla komutanı arasındaki anlaşmazlı
ğın keskinleştiği bir toplantıydı. MacArthur Japonya’daki karar
gâhına döndükten sonraki tutumunu değiştirmeyecekti. Tru- 
man’ın Çin’in müdahalesi ihtimalini hatırlatan sözlerini değil, 
“komutanın takdir yetkisi”ni kabul eden ifadesini esas alacaktı ve 
dönüşünde o “takdir”ini ona göre kullanacaktı.

Türk tugayının Kore’deki ilk sorunu

Türk tugayının Kore yolculuğu, Wake Adası görüşmelerinden 
üç gün sonraki 18 Ekim günü tamamlandı. Pusan limanına çıkan 
Türk birlikleri törenle karşılandılar. Hazırlanan program gereğin-
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lometre içerdeki Taegu’ya götürüldüler.
İlk konaklama yerleri orasıydı. Dinlendiler. İklim şartlarına 

alıştılar. Amerikan silahlarıyla eğitim yapmaya başladılar.
Donanımlarım tamamlamaları bekledikleri gibi olmadı. Ameri

kalıların yönettiği Birleşmiş Milletler karargâhınca karşılanması 
gereken ihtiyaçlarının büyük kısmı karşılanamadı.

Buna rağmen, cepheye hareket etmek üzere hazır olma emrini 
aldılar.

O arada, Tugay Komutanı General Tahsin Yazıcı’nın aldığı ve 
uyguladığı bir kararla, bizim komutanlarımız arasındaki anlaş
mazlık su yüzüne çıktı.

Yazıcı-Dora anlaşmazlığı...

Yazıcı’nın kararı şuydu: Tugayın ana gücü olan alay lağv edili
yordu. Alaya bağlı taburlar doğrudan doğruya tugay komutanına 
bağlanıyordu.

Bu, Alay Komutanı Celal Dora’nm yetkililerinin alınması de
mekti. Gerçi Dora’ya tugayın komutan yardımcılığı görevi verili
yordu. Ancak o görev, alay komutanlığı kadar aktif bir görev de
ğildi.

Yazıcı, bu kararını birkaç gerekçeye dayatmıştı. Biri, tugay içi 
bürokrasinin azaltılması, emirlerin alınıp uygulanmasında zaman 
kaybının önlenmesiydi.

Amerikalı komutanlardan tugaya gelen İngilizce emirlerin 
Türkçe’ye çevrilmesi, zaten uzun sürüyordu. O emirlerin alt ka
demelere, alay komutanlığından geçerek gönderilmesi yerine, 
doğrudan doğruya tabur komutanlıklarına iletilmesi daha doğru 
olacaktı.

Albay Dora, bu gerekçeyi kabul etmedi. Karan yanlış ve haksız 
buldu. Kararın gereğini yerine getirmekle birlikte buna tepki gös
terdi.

Böylece Kore tugayımızın tuğgenerali ile albayı arasında tüm 
muharebeler sırasında devam edecek ve yıllar geçtikten sonra da 
bitmeyecek bir sonın, daha doğnısu bir sorunlar dizisi yaşanma
ya başladı.

Yazıcı’nın karannın Celal Dora üzerindeki etkilerinin ne kadar 
derin olduğu, Dora’nın olaydan on üç yıl sonra -1963 yılında -  
yazdığı anılarda çok iyi görülüyor. Karann kendisine bildirildiği 
günün akşamındaki duygularını şöyle anlatıyor:



General Tahsin Yazıcı (solda) ile Albay Dora, Kore'deki askerî kıyafetleriyle...

“Odama geldiğim zaman çok asabi ve dolgundum. O gece saba
ha kadar uyuyamadım. Masanın başına oturarak önümdeki kâ
ğıtlara bir şeyler yazmak istiyorsam da, asabiyetimden muhake
memi kaybetmiş olduğumu, yazdıklarımı okuduğum zaman anlı
yordum.. ”

Dora, Yazıcı’nın öne sürdüğü gerekçeleri “afakî” diye niteliyor 
ve gerçek nedenlerin başka olduğunu öne sürerek şunları yazı
yor:

“Hakikî sebeplerden birisi, birliğimizin disiplini hususunda 
aramızda görüş ve tatbikat (uygulama) ayrılığı ve İkincisi ise 
Türk birliğine ilerde teveccüh edecek şan ve şerefin iki kumandan
lık mevkii arasında dağılmayarak şahsında toplanması maksadı
na matuf (amacına yönelik) olduğunu pekâlâ sezmiştim.”

Dora iki komutan arasındaki disiplin anlayışı farkım da şöyle 
anlatıyor:

“Disiplin konusunda general çok mülayim davranmakta ve her 
disiplin tecavüzünü babaca bir şefkatle karşılayarak halletmek yo
lunu tutmakta, ben ise en ufak bir disiplin suçunun müsamaha ile 
karşılanmasının birliğimizin disiplinini sarsacağına inanarak 
hiçbir suçun affına taraftar olmadığımı söylemekte ve böyle hare
ket etmekteydim. ”



Tahsin Yazıcı (solda) ve Celal D ora, biri D P ’nin, öteki 

C H P ’nin milletvekilliğini yaptıkları ve anılarını 

yazdıkları günlerde sivil kıyafetleriyle...

Yazıcı-Dora polemiği

Yazıcı ile Dora arasındaki bu anı polemiği 1963 yılının başla
rında bir İstanbul gazetesinde başlamıştı. İstanbul’un o zaman
ki gazetelerinden Son Havadis, 1960’a kadar DP milletvekiliy
ken artık emeklilik hayatına geçmiş olan Yazıcı’dan anılarını al
mıştı. “Kore Savaşlarında Türk Süngüsü” başlığı altında yayım
lıyordu.

Gazete, büyük gazeteler arasında değildi. Yaptığı yayının yan
kıları sınırlı kaldı. Fakat Dora, eski komutanının yazdıklarından 
bir kısmına tepki gösterdi. Gazeteye açıklamalar gönderdi. Dora 
da 1960’a kadar CHP’den milletvekiliyken, o sırada emeklilik ya- 
şamındaydı. İki eski komutan arasındaki tartışma büyüdü.

Sonra... İkisinin de kitapları yayımlandı. Dora’mn kitabı daha 
önce yayımlandığı için, Yazıcı, ona kendi kitabında cevap verme 
olanağını buldu.

Burada, Albay Dora’nın, alayının lağv edilmesi üzerine yazdık
larına Yazıcı’nm verdiği cevaba da yer verelim. O da diyor ki:

“Şan ve şerefin bölünmemesi maksadıyla alayın lağv edildiği 
iddiası asabi bir vesveseden doğma bir hayaldir.

Tugay birliklerinin teşkil tarzı, subaylarla eratın henüz tanış
madan Kore'ye hareketi, eğitim eksikliği gibi... zayıf tarafları var
dı. (...) Muharebe tecrübeleri yoktu. O şartlar içinde geleceğin şe
ref mi, musibet mi getireceği belli olmayan ve mantıken şereften 
önce musibetin düşünülmesi lazım gelen günlerde alay lağv edil
mişti. ”



İki komutan arasında disiplin anlayışı farkıyla ilgili olarak da 
Yazıcı, disiplin uygulamalarının yere ve zamana göre değişebile
ceğini yazıyor. Hiç bilmedikleri bir yabancı ülkeye gelip görevle
rine yeni başlamış insanların duyarlılıklarının göz önünde tutul
ması gerektiğim belirtiyor. O arada Albay Celal Dora’yla ilgili bir 
olayı anlatarak, alayın lağv edilmesinde o olayın da rol oynadığı
nı açıklıyor. Şöyle:

“Ben müsamahalı davranırmışım, kendisi en ufak bir disiplin 
suçunu affetmezmiş... O prensibin lüzumsuz, yersiz tatbiki neti
cesi, Taegu’da bir gün içtima ettirdiği alay muvacehesinde (karşı
sında), yeri olmadığı halde nöbet hizmetinde kusur etmiş bir su
bayı yüksek sesle tekdir ve ağır sözlerle tahkir etmesi, o subayın o 
anda ve yerde aynı sözleri aynı ses tonuyla kendisine iade eyleme
si, disipline ağır bir darbe vurmuş, otoriteyi yaralamıştı. Öyle öl
çüsüz, hesapsız bir disiplin prensibi, her yer ve zamandan ziyade 
ruhî hislerin korunması lazım gelen orada hoş görülemezdi. ”

Genelkurmay’a giden şikâyet

İki komutan arasında başlayan sorun, birbirleri hakkında bu 
duygu ve düşünceleri edinmeleriyle sınırlı kalmadı. Albay Celal 
Dora, uykusuz kaldığı o geceden sonra, alayının lağv edilmesi do
layısıyla alaya bağlı birliklere resmî bir “veda emri” yazdı. Komu
tanı olduğu “241. Piyade Alayı’nın Türk ordusunun ilk kuruluşun
da “Cumhurbaşkanı tarafından verilen sancakla teçhiz edilmiş 
(donatılmış) olduğunu, bir emirle lağv edilmiş olmasından çok 
müteessir (üzüntülü) olduğunu, durumu Genelkurmay Başkanlı
ğına arz edeceğini ve bunun sonucunu bekleyeceğini bildirdi. Şu 
cümleyle:

“Şanlı tarihine bugünden itibaren son verilmiş olan alayımızın 
şerefli sancağını alarak Tugay karargâhında pasif bir vaziyette 
neticeye intizar edeceğim. ”

Albay Dora, kendisine “pasif bir vaziyette” kalmayı münasip 
görürken, emrindeki kuvvetlere, “müracaat yerleri”nin artık Tu
gay Komutanlığı olduğunu belirterek görevlerinde başanlar dili
yordu.

Bu “veda emri”yle iki komutan arasındaki anlaşmazlık, tüm tu
gayın konusu haline geldi. Bu işin sonu ne olacaktı? “Mücade-
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Tahsin Yazıcı ile Celal D ora arasındaki polemik, 1963’te Yazıcı’nın anılarının Son 
Havadis gazetesinde yayımlanmasıyla başladı. Dora, buna açıklama gönderdi.

Sonra da kendi anılarını kitap haline getirdi. Kısa bir süre sonra Tahsin 

Yazıcı da kitabını yayımladı. D o ra ’ya da, o cevap verdi.

le”yi kim kazanacaktı?.. Savaş hazırlıkları içindeki subaylar ara
sında o sorulara da cevap aranıyordu.

Albay Dora aynı gün Genelkurmay Başkanlığı’na da bir yazı 
yazdı. Emir subayıyla Pusan’a gönderip oradan uçak postasıyla 
yollattı.

Yazıda kararın alınış nedenini ve şeklini eleştiriyor, alayın lağvı 
emrinin ancak Genelkurmay Başkanlığı’nca verilebileceğini vur
guluyordu. Kendisinin buna rağmen tugay komutanının karanna 
uyduğunu belirterek, bunun nedenini şöyle ifade ediyordu:

“(Alayın lağvının) yüksek emirlerinizle tasvip buyurulması 
(onaylanması) gerekmekte ise de, aziz ve mübarek yurdumuzdan 
on binlerce kilometre uzakta ve yabancı yerlerde bulunmaklığımı
zı ve yakın bir vakitte muharebe görevi almak üzere bulunmamı
zı göz önüne alamk, iki makam arasında ihtilafa sebebiyet verme
ye yol açmamak ve bu suretle yabancıların kötü nazarlarını üze
rimize çekmemek düşüncesiyle ve taşıdığım askerî ruh ve terbiye 
itibariyle (...)”

Dora, tugay komutanının emirlerinin “tamamen” yerine getiril-



meşini bu nedenle “bir mecburiyet” saydığını, kendisinin bunun 
gereğini yerine getirdiğini yazdıktan sonra, Genelkurmay Baş
kanlığından yurda geri çağrılmasını istiyordu. Şöyle:

“Her ne kadar emirde bana tugay kumandan muavinliği tevcih 
edilmişse de, muharip bir birliğin kumandanlığını bırakıp, mora
li kökünden sarsılmış olarak, pasif olan bu vazifeyi yapamayaca
ğımı da teessürle arz etmeye mecburum. Ortada alay denilen bir 
birlik kalmadığına göre açıkta kalan ben, sancağım ve karargâhım 
subaylarıyla birlikte anayurda dönmemize emir ve müsaadeleri
nizi saygılarımla arz ederim...”

Dora Genelkurmay Başkanlığı’na yazdığı bu yazının cevabını, 
Yazıcı da Dora’nın huzursuzluğunun sonucunu beklerken, Türk 
tugayındaki subaylar arasında kamplaşma eğilimleri kendini gös
terdi. Tugaydaki albaylardan başlayarak, binbaşıların, yüzbaşıla
rın bir kısmının Dora’yı, bir kısmının Yazıcı’yı haklı bulduğu sezi
liyordu. (İlerde iki komutanın da anılarını yazarken verdikleri 
isimlerden kimin kimin tarafında olduğu somut olarak ortaya çı
kacaktı.)

Tugayımız yollarda

O sıradaki bir gelişme, o tehlikeli iç çekişmenin bir süre için 
olsun geri planda kalmasını sağladı. Bu, tugayın cephedeki görev 
yerinin belirlenmiş olmasıydı.

Türk tugayı, resmen Birleşmiş Milletler kuvvetleri komutanı 
General MacArthur’ün emrindeydi. MacArthur’ün karargâhı tuga
yı Kore Savaşı’yla görevlendirilmiş olan 8. Amerikan Ordusu’nun 
25. Tümen’inin komutasına vermişti.

25. Tümen, Seul’ün 50 kilometre kadar kuzeybatısındaki Mu- 
san şehrine gidecekti. Orada bölgenin güvenliğini sağlamakla gö
revlendirilmişti. Musan, 38’inci paralelin 20 kilometre kadar gü- 
neyindeydi. Yani, Kore Savaşı’nın patlamasından önceki Güney 
Kore devletinin sınırları içindeydi. Ama Kuzey Kore sınırına da 
çok yakındı.

Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasındaki tugay o bölgeye doğ
ru harekete geçti. Gidilecek yol, 450 kilometre kadardı. Aşama 
aşama gidilecekti.

Motorlu birlikler kendi araçlarıyla yola koyulacaklar, piyade 
birlikleri trenlerle hareket edeceklerdi. Motorlu birliklerde araç
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Hürriyet in Kalem ve Objektifinden
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Tugayımız daha Taegu’da savaş hazırlıklarını yaparken, K o re ’ye giden 

gazeteciler “Mehmetçik’i takip etme” görevini üstlenmişlerdi. 

Fotoğrafta (sağda) H ikm et Feridun Es, Yazıcı’dan bilgi alıyor.

Gazetesine, askerlerim izle ilgili “ilk intibalar”ını yazıyor.

eksikliği vardı. Askerlerinin bir kısmı araçsız kalıyordu. Onlar da 
piyadelere katılarak trene bineceklerdi.

Yol boyunca belirli yerler tespit edilecek, orada birleşilecek, 
ordugâh kurulacaktı. Yolun bir kısmı da, yayaların trene binmek 
yerine karayolunda yürümesi suretiyle hep birlikte gidilecekti.

Planın uygulanması 10 Kasım’da başladı. Hava soğuk ve rutu
betliydi. Derece geceleri, sıfırın altında 8-10 derece civarına ine
biliyordu.

İlk gün ilk şehit verildi. Motorlu araçlar konvoyundan bir araç 
hendeğe yuvarlanmış, Astsubay Sedat Bora ölmüştü. Bu, tugay 
mensuplarında büyük üzüntü yarattı.

Dördüncü gün Güney Kore’nin başkenti Seul’e varıldı. Oradan 
Musan’a geçilecekken, tugayımızın bağlı olduğu 25. Amerikan 
Tümeni’nden yeni bir emir geldi.

Tugayın görev yeri değişmişti. Birliklerimiz gene aynı bölgede 
Gesong şehrinin bir kasabasına gidecekler, orada konaklayacak-
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ilk görev cephe gerisine sızan “gerillan tem izlem ek”ti. Bu kolay bir iş 

değildi. Çünkü kuzeyden güneye göç edenlerin hangileri savaştan 

kaçan masum insanlardı, hangileri gerillaydı, saptanamıyordu.

lardı. Gesong bölgesindeki görevleri, düşmanın sızmalarına karşı 
tedbir almak olacaktı.

“Düşman sızmaları” kuzeyden güneye giren gerillaların hare
ketiydi. Tugayımızın yazışmalannda bunlara “çeteci” deniliyordu. 
O hareketler bölgede yaygınlaşmış ve sıklaşmıştı.

Tugay, emrin gereğini yerine getirdi. Tümen komutanlığından 
aldığı bilgilerle bölgede tertibat aldı. Bu gelişme General Yazıcı 
ile Albay Dora arasındaki gerginliğin etkilerini biraz daha hafif
letti. Başlangıçta “Ben Genelkurmay’dan cevap gelinceye kadar 
pasif durumda kalacağım” diyen Albay Dora, Yazıcı tarafından bir 
muharebe grubunun başına getirildi ve görevi kabul etti.

(Dora anılarında bu kararın kendi teklifi üzerine alındığını ve 
göreve talep olanın kendisi olduğunu yazıyor. Ama Yazıcı da ona 
cevap olarak “Albayın teklifini hatırlamıyorum... Albay o grubun 
komutanlığına kendi isteğiyle değil, emirle memur edildi” diyor. 
Tabiî, bunlardan hangisi doğru olursa olsun, sonuç hayırlıydı: İki



komutan arasındaki çekişme, birliklerimizin ciddi muharebelere 
girmek üzere olduğu o sırada da devam etseydi, çok sakıncalı 
olurdu.)

Tugayımızın görev bölgesi 38’inci paralelin, yani Güney Kore 
ile Kuzey Kore sınırının hemen güneyindeydi. Gerçi Birleşmiş 
Milletler kuvvetleri Inçon çıkarmasından sonra o sının aşmışlar, 
Kuzey Kore’nin büyük bir kısmını işgalleri altına almışlardı. Ama 
bu, bölgedeki güvenliğin sağlanmasına yetmemişti. Sadece ku
zeydeki değil güneydeki güvenliğin de...

Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin “düşman”lan her yerde olabi
lirdi. Her sokak köşesinden, her evin penceresinden silahlı bir 
saldın gelebilirdi. Çünkü Kore’de, savaşın başlangıcından beri 
her şey birbirine kanşmıştı.

Ülkenin her tarafında bir “devamlı göç” vardı.
Muharebe bölgelerinde oturan Güney Kore halkı da, Kuzey Ko

re halkı da, ölüm korkusu içinde daha güvenli gördükleri bölge
lere göç ediyorlardı. Son sıralardaki güvenli bölgeler de Güney 
Kore’nin güneyindeydi. Oraya sadece Güney Kore’nin kuzeyin
den değil, Kuzey Kore’den de göçmen kafileleri akııı ediyordu. 
Bir kısım Kuzey Koreli, komünist rejimle bağdaşmadığı için Gü
ney Kore’ye sığınmaya çalışıyordu.

Fakat bu göç kafileleri içinde yürüyenlerin hepsinin savaştan 
veya komünizmden kaçan insanlar olduğunu kabul etmek müm
kün değildi. Onlann arasına kuzeyden gelen gerillalar da katılabi- 
liyordu. Kuzey Kore gerillalan, Çin gerillalan...

Bunlar, Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin hatlannı geçtikten 
sonra, onlara cephe gerisinden baskınlar yapabiliyorlardı. Onla
nn da gerekçeleri vardı: Ülkelerine giren işgalcileri cezalandır
mak ve caydırmak istiyorlardı.

Birleşmiş Milletler kuvvetleri, ne Kuzeylileri Güneylilerden 
ayırt edebiliyorlardı ne de Kuzey’in komünist gerillalannı, komü
nistlerden kaçan sivillerden...

Koreliler, Kuzeylileri ve Güneylileriyle, zaten aynı milletin in- 
sanlanydı. Dilleri, görüntüleri, tavırlan birbirinden farklı değildi. 
Aralanndaki fark, -Kore ’nin Ruslarla Amerikalıların işgal bölge
leri olarak ikiye bölündüğü 1945 yılında- bir kısmının 38’inci pa
ralelin kuzeyinde, bir kısmının güneyinde yaşıyor olmalanydı.

Akıllanndan ne geçtiği, niyetlerinin ne olduğu ise, ancak, ken
di dillerinde sorgulanabilirlerse anlaşılabilirdi.

Bunu ancak Güney Kore kuvvetleri yapabiliyordu. Veya Ameri
kan kuvvetlerinin, Güney Koreli tercümanlan bol olan birlikleri...



Ama onlar da her yerde yoktu. Birleşmiş Milletler kuvvetleri
nin geri kalan birlikleri, bir göç kafilesine rastladıkları zaman, 
içindekilere karşı nasıl davranacaklarına karar vermekte güçlük 
çekiyorlardı.

Türk tugayında ise, Kore dilini İngilizce'ye çeviren Güney Ko
reli birkaç tercüman bulunsa bile, İngilizce’yi Türkçe’ye çeviren 
tercüman bulmak kolay değildi. Var olanlar da ancak komuta ka
demesinin Amerikalılarla anlaşmasını sağlamaya yetiyordu. (Ba
zen ona da yetmiyordu.)

Birleşmiş Milletler’in çoğu birlikleri için -Güneyli olsun, Ku
zeyli olsun- Korelilerle Çinlileri ayırt etmek de güçtü. Onların, 
hele Çin’in Kore’yle sınırdaş bölgelerinden gelenleri aynı ülkenin 
insanları gibiydi.

Türk tugayı, gerillalarla (resmî yazışmaların diliyle “çeteci
lerde) uğraşma görevine bu koşullar içinde başladı.

Albay Dora, “Dora Grubu” diye tanımlanan muharebe grubun
daki iki taburun faaliyetlerini anlatırken, şunları yazıyor:

“Gündüzleri köylerinde görülen ve mazlum muhacir süsünü ve
rerek merhamet celp edenler (çekenler) geceleri silahlarım alıp za
y ıf buldukları yerlere taarruz ve baskınlar yapmakta idiler. Bu ba
kımdan Güneyli masum halkı Kuzeyli komünistlerden tefrik et
mek haylice müşkilat (güçlük) arz ediyordu.

Son çare olarak, Güneyli ve Kuzeyli diye tefrike (aynma) tâbi 
tutmadan hepsini yakalamak, mukavemet edenleri komünist ka
bul ederek imha etmek emrini alan taburlar, bu suretle hareket et
mek zorunda kalmışlardı.

Bu suretle bu iki tabur; kendi bölgelerinde ciddi bir mukaveme
te uğramadan temizleme harekâtına devam ederek, yakaladıkları 
bir hayli şüpheli şahıslan her gün motorlu araçlarla geriye esir 
kamplanna sevk etmişler ve bu arada mukavemet eden komünist
leri de mahallinde imha ederek vazifelerini bihakkın (gereği gibi) 
yapmışlardı. ”

Celal Dora’nın anlattığı emir ve uygulaması böyleydi.
Bu uygulamaların Türk basınına yansıması ise biraz değişikti. 

Gazetelerde askerlerimizin verdikleri izlenimle tüm Kore’yi etkile
dikleri anlatılıyordu. Ama göçmenlerle gerillalan birbirinden ayır
ma konusundaki güçlüklerinden pek söz edilmiyordu. O güçlükle
re karşı atmak zorunda olduklan önlemlerden de... Sadece başan- 
lan anlatılıyordu. Biz de bunlan okurken, çok memnun oluyorduk.



MacArthur’den müjde: “Bu iş bitti...”

Bölgedeki görevine 20 Kasım’a kadar devam eden Türk tugayı, 
o gün yeni bir emir aldı. Birleşmiş Milletler kuvvetleri, kuzeydeki 
cepheden büyük bir taarruza geçmeye hazırlanıyordu. Tugayımı
za verilen görev, bağlı bulunduğu 25. Tümen’in ihtiyat birliklerini 
oluşturmaktı. Bunun için 38’inci paralelin kuzeyindeki Kunuri’ye 
geçecekti.

Kunuri, Kuzey Kore’nin Amerikan ordusunca o sırada işgal 
edilmiş olan başkenti Pyongyang’ın 80 kilometre kadar kuzeyba
tısında küçük bir kasabaydı. Adı “Kunuri Muharebelerinden son
ra Türkiye’de büyük bir ün kazanacaktı.

Tugay dört günlük bir yürüyüşten soma, Kunuri’ye vardı. Yer
leşti. Güvenlik önlemlerini aldı. Görevini tamamladığı gün 26 Ka
sım günüydü.

O sırada ortalık sakin görünüyordu.
Ancak bu sükûnetin arkasında, Kuzey Kore’nin Çin sınırında 

birkaç gündür bir şeyler olmaya başlamıştı ki, boyutları, Ameri
kan ordusu tarafından henüz anlaşılamamıştı. O kadar anlaşıla
mamıştı ki, 23 Kasım günü cepheye sürpriz bir ziyaret yapan Ge
neral MacArthur, emrindeki komutanlara “Bu iş bitmiş sayılır” di
yor ve bir “son taarruz”a hazırlanma emrini veriyordu.

O gün Amerikalıların “Şükran Günü”ydü. Ülkelerinde olsa, bu
nu hindi yiyerek kutlarlardı. Kore’de hindi bulmak zordu. Ama 
ordunun levazım birliği, nasıl yaptıysa, bir miktar hindi bulup ge
tirmişti.

MacArthur’ün ilk ziyaret ettiği yer, Kuzey Kore’nin resmî baş
kenti olan Pyongyang şehriydi. Şehir, bir aydan beri Amerikan iş
gali altındaydı. MacArthur, Kore lideri Kim tl-song’un başkanlık 
binasındaki odasında komutanlarıyla bir toplantı yaptı.

Tablo etkileyiciydi. Efsanevî lider Kim ll-song”un makamında 
artık MacArthur oturuyordu... Birkaç ay öncesine kadar Güney 
Kore’de -Pusan ve çevresinden başka- işgal etmedikleri yer bı
rakmayan Kuzey Kore güçlerinin başkomutanının makamında...

Uzakdoğu’daki Amerikan kuvvetlerinin ve Kore’deki Birleşmiş 
Milletler gücünün komutanı General MacArthur, o makam oda
sında komutanlarına diyordu ki:

“Amerikan ordusu Kore Savaşı’m  zaten kazanmış haldedir.
Bundan sonra yapacağı iş, Kore’nin henüz giremediği bölgelerine
de girip Kore sınırlan içindeki savaşı tamamlamaktır. ‘Sınırlı sa-



vaş' ilkesine uyulacaktır ama, savaşın sın ın  artık, Kuzey Kore
dahil tüm Kore’nin birliğini ve egemenliğini sağlamaktır. ”

Bu değerlendirmenin arkasından da, komutanlarından o son 
hedefe bir an önce ulaşmak için derhal bir taarruz hazırlığına 
geçmelerini istiyordu.

Daha önce erlerle görüşmüştü. Onlara bir vaatte bulunmuştu. 
Komutanlarına, bunu hatırlatarak diyordu ki:

“Askerlerimize söz verdim. Noel yemeğini evlerinde yiyecekler.
Beni yalancı çıkarmayın. ”

O gün, kasım ayının 23’üydü. MacArthur cepheden geriye, Tok
yo’daki karargâhına döndü. Komutanlar, onu yalancı çıkama
mak için ellerinden geleni yapmaya başladılar.

Ama MacArthur’ün yalancı çıkmasını önleyemediler.
Çünkü, kuzeydeki Çinliler de Kuzey Kore’yi “saldırgan Ameri

kalılardan kurtarma”ya kararlıydılar. Bunun için son hazırlıkları
nı tamamlamışlardı.

Çinlilerin hazırlığı

Evet, Çinliler kararlıydılar. Aslında, Amerikan kuvvetleri Ku
zey Kore’nin saldırısına karşı saldırıya geçtikten sonra 38’inci pa
ralelin güneyini kurtarmakla yetinselerdi, duruma müdahale et
meyi düşünmeyebilirlerdi. Fakat MacArthur’ün Truman’a rağmen 
yürüttüğü strateji, onlan çok rahatsız ediyordu. Bu gidiş böyle 
devam ederse, Amerikan kuvvetleri, Çin’in komşusu olacaklardı.

Ayrıca, Çin sınırına fazla dayanmasalar bile, komünist Çin, ko
münist komşusu Kuzey Kore’nin kısmen de olsa işgal altında tu
tulmasına razı olamazdı. Amerikan kuvvetlerine karşı yer yer di
renen Kuzey Kore kuvvetlerine yardım etmek üzere “gönüllü” adı 
altında asker göndermeye zaten başlamıştı.

Çin “gönüllü”leri ekim ayında küçük gerilla gruplan halindey
di. Fakat sayıları giderek artmıştı. Amerikan kuvvetlerine yer yer 
baskınlar düzenliyorlar ve kayıplar verdiriyorlardı.

Şu sonradan öğrenilecekti: Çin, Kuzey Kore kuvvetleriyle 
Amerikan kuvvetleri arasındaki daha önceki muharebelere göz
lemciler göndermişti. Gözlemcilerin verdiği raporlar, Çin’in o za
manki lider kadrosunun güçlü stratejisti Lin Biao’nun karargâ
hında değerlendirilmişti. Yanlan sonuç şöyleydi:



O  zamanlar Ç in ’de Mao’nun halefi sayılan büyük stratejist Lin Biao savaş 

hazırlıklarının üst yöneticisiydi. (Solda) “Ç in ’in M acArthur’ü” denilen 

G eneral Pıng Dıhuai da Kore'deki Ç in  kuvvetlerinin komutanıydı.

“Düşmanın (ABD’nin)  hava kuvvetlerinin topçu atışları ve des
tek kuvvetlerinin silah kullanışları iyidir, hedeflerine isabet dere
celeri yüksektir. Ama, piyade kuvvetlen hiç işe yaramaz. Çünkü 
Amerikan askerleri gecelen savaşmaktan korkuyor, kuşatılmaya 
dayanamıyorlar, her şeyden önce de, ölmeyi göze alamıyorlar. ”

Çin’in Kore’deki gerilla stratejisi, Amerikan askerleri hakkmda- 
ki bu teşhise göre, gece savaşlarına ve düşmanı kuşatıp pusuya 
düşürme esasına göre oluşturulmuştu. Ama bu stratejiyi uygula
yacak olanlar, Çin’in Kore’deki -sayılan fazla olmayan- “gönüllü” 
gerillalanndan ibaret kalmayacaktı. Çin ordusuna mensup on bin
lerce asker de Kuzey Kore’nin kuzey sınırında yığınak yapmıştı.

Kasım ayının ikinci yansına girilirken o askerler de iki ülke 
arasındaki Yalu Nehri’ni geçip Güney Kore’ye girmekteydiler... 25 
Kasım gecesine kadar da yerleşecekleri yerlere yerleşmişlerdi ve 
taarruz hazırlıklarını tamamlamışlardı.

“Taarruz” yerine “ricat”...

Sonraki gelişmelerin özeti şu: Amerikan birliklerinin başlatmak 
üzere olduğu genel taarruzu, 26 Kasım günü, Çinliler başlattı.

26 Kasım gününde başlayan Çin taarruzu, Birleşmiş Milletler 
kuvvetlerine de komuta eden Amerikan ordusunun büyük bir ye



nilgisiyle sonuçlandı. Bizzat Amerikan kaynakları bunu “Ameri
kan birliklerinin - o  zamana kadarki- en ağır yenilgilerinden biri” 
sayarlar. Amerikan kuvvetlerinin bu yenilgiyi izleyen hareketleri
ni ise, “Amerikan savaş tarihinin en uzun ricatı” diye nitelerler.

“Ricat”, “geriye çekilme”nin veya bu olaydaki anlamıyla “düş
mandan kaçış”ın eski dildeki kibarcası...

Bu yenilginin nedenlerinden birincisi, düşmanın durumu hak
kında, inanılmayacak kadar büyük bir istihbarat eksikliğidir. Ve
ya istihbaratın değerlendirilmesi eksikliği...

O kadar ki, 26 Kasım 1950’deki Çin taarruzunun başlamasın
dan günlerce önce, Çin sınırından Kuzey Kore’ye 100 bini aşkın 
Çin askeri girmiş ve ülkenin belirli yerlerinde gizlenerek mevzi- 
lenmiş, Amerikalılar bunun farkına varmamışlardır.

Bazı Amerikan birliklerinin küçük Çin birlikleriyle karşılaştığı 
da olmuştur. Birbirlerine ateş açtıkları, hatta birkaç defa ciddi ça
tışmalara girdikleri de... Ancak bunlar Amerikalılarca hep “düş
man gerillalarının umutsuz direnişleri” olarak değerlendirilmiştir.

Bu değerlendirmede General MacArthur’ün -Başkan Tru- 
man’la da, kendi generalleriyle de yaptığı görüşmelerde sık sık 
vurguladığı- önyargılarının etkisi vardır.

MacArthur, Çin’in Kore içinde bir operasyona cesaret edeme
yeceğinden emindi. Ve -Şükran Günü konuşmasında da ifade et
mişti -  savaşı Noel’e kadar bitirip askerlerini eve göndereceğine 
gerçekten inanıyordu. Bu inanışından, Çin taarruzu Kuzey Ko
re’nin her köşesinde başlayıp Birleşmiş Milletler kuvvetlerine bü
yük kayıplar verdirinceye kadar vazgeçmemiştir.

Ayrıca, savaşa katılmaya hazır Çin kuvvetleri, Güney Kore’ye 
giren 100 bin askerden de ibaret değildi. Kuzey Kore’yle Çin’i ayı
ran sınırın arka tarafına da 500 bin mevcutlu 56 Çin tümeni, gelip 
yerleşmişti. İlk çarpışmalardan sonra onlar da sınırı aşabilirlerdi.

Aynca, onlann da arkasında, 350 bin askerden oluşan bir ye
dek güç oluşturulmuştu.

Amerika’nın havadan ve yerden yaptığı keşif çalışmaları, bu 
hazırlıkların boyutlarını saptamaya veya ilgililerin dikkatini çek
meye yetmemişti.

Yenilginin ikinci nedeni, Amerikan ordusunun, kendi içinde ol
duğu gibi -Türk tugayı da dahil- Kore’ye asker gönderen öteki 
ülkelerin birlikleriyle de iletişim ve anlaşma imkânlarının çok ye
tersiz kalmasıydı.

Amerikan kuvvetlerinin Kore harekâtının iki ana birliğinden bi
ri, ülkenin batı tarafına yerleşmiş olan “8. Ordü’ydu, öteki de doğu



G eneral M acArthur’ün “Ç in lilerin  geçmesine köprüler yetmez” dediği nehrin 

üzerinden on binlerce Ç in li Kore'ye çoktan geçmişti. Ç in lile r tarafından çekilen 

fotoğraf daha sonraları yayımlandı ve o zaman fark edilemeyen gerçeği gösterdi.

tarafındaki “10. Kolordu”... İkisinin başında da birer general vardı, 
ama ikisi de, ana karargâhı Japonya’da olan General MacArthur’e 
bağlıydı. Aralarında kolordunun orduya bağlı olması gibi bir “emir- 
komuta” ilişkisi olmadığı gibi, yeterli koordinasyon da kurulamı
yordu.

Güney Kore birlikleriyle, Birleşmiş Milletler birliklerinin ko
mutası Amerikalılardaydı. Fakat bunda da emir-komuta zinciri 
gereği gibi işletilemiyordu.

Bütün bunlar karşılıklı şikâyetlere yol açıyor, ilgili birimler 
arasında birbirine olan güveni azaltıyor ve değindiğimiz iç çekiş
meleri körüklüyordu.

Tabiî, bunların yanında, yenilgide rolü olan başka nedenler de 
vardı. Fakat bu iki nedenin -istihbarat eksikliği ile iletişim eksik
liğinin- çok önemli olduğu, o sıradaki muharebeler sırasında tek- 
rar tekrar anlaşılacaktı.

Sükûnetin arkasından...

Ama biz şimdi Çin taarruzunun başladığı 26 Kasım gününe dö
nelim:

Kore’deki Amerikan ordusu, o güne kadar Kuzey Kore’nin ku
zeybatısındaki Çin sınırında ne olup bittiğini anlayamamıştı; 
önündeki ilk iş olarak, General Mac Arthur’un verdiği emrin uy
gulanmasını görüyordu.

Yaptığı hesaba göre, işgali altındaki bölgede hâlâ bir miktar ge
rilla vardı. Son günlerde baskınları biraz artmıştı. Hem bölgeyi 
onlardan temizlemek, hem de Kuzey Kore’nin tamamına bir bü



tün halinde hâkim olmak için başlatılacak genel taarruzun tüm 
hazırlığını tamamlamıştı. 26 Kasım günü taarruzu başlatacaktı.

Gerçi bir gün önce kuzeydeki hareketlenme daha da artmıştı. 
Bir Güney Kore birliği baskına uğramıştı. Ama ordu komuta ka
demesi buna da “gerillaların işidir” diye bakıyordu. Bunun bir bü
yük taarruz göstergesi olduğu kimsenin aklına gelmiyordu.

Çünkü, tüm dikkatini, kendi başlatacağı taarruz üzerinde yo
ğunlaştırmıştı. Taarruzun karşı taraftan da gelebileceğini hiç dü
şünmemişti.

Amerikalı komutanlar eğer durumun ciddiyetini fark etselerdi, 
elbette başka türlü davranırlardı. Kendi taarruz planlarını daha 
önceden durdurtup, savunma ağırlıklı önlemlere geçerlerdi.

Bunu yapmaya ancak Çin taarruzunun geniş bir cephede baş
lamasından sonra başlayabildiler.

Amerikan 8. Ordu Komutanlığı, o gün, tam bir sürprize uğra
mış olmanın paniği içinde bir dizi savunma önlemi almaya çalış
tı. Fakat vakit artık hayli geçti.

Alınan kararlar, ilgili birliklere bildirildi. O arada Türk tugayı
na da tebliğ edildi.

Türk tugayına verilen emir görünüşte bir hücum emriydi. Fa
kat o da 8. Amerikan Ordusu’nun sağ tarafının savunulması ama
cını taşıyordu.

Tugaya hücum emri: “Tokçon’u kurtar”

Tugayımızdan istenilen, Kunuri’ye 60 kilometre mesafedeki 
Tokçon şehrinin düşman kuşatmasından kurtulmasıydı. Düşman 
daha taarruza başlar başlamaz oraya hücum etmiş, orada şehri 
savunabilecek durumda olan Güney Kore kolordusunu büyük bir 
bozguna uğratmıştı.

Şehrin yeri, stratejik açıdan önemliydi. Düşmanın eline geçme
sinin önlenmesi elbette faydalı olacaktı. Fakat bir kolorduyu boz
guna uğratacak kadar büyük bir düşman gücü karşısında Türk tu
gayının gidip bunu başarmasını beklemek ya hayalcilikti, ya da 
Türk tugayının, şehri kurtarmayı başaramasa bile, Tokçon’dan Ku
nuri’ye gelen yolu kapayabileceği hesabına dayanıyordu. O yol, 
bölgedeki ulaşım açısından stratejik önemi büyük olan bir yoldu.

Emrin Yazıcı’ya tebliği sırasında, onu karargâhına çağıran 
Amerikan komutanı da tekrar tekrar “Aman çabuk hareket edi
niz. Çünkü kuşatılmak istemiyoruz” demişti.

Tugay komutanı Yazıcı Amerikan komutanından bu emri Albay



Celal Dora’yla birlikte aldı. Tugaya döndü. Tugayın iki taburunu, 
önde bir keşif birliği olmak üzere Dora’mıı emrine verdi. Dora,
26 Kasım akşamı, önde keşif kolu ve birinci taburla birlikte Tok- 
çon’a doğru önceden hareket edecekti.

Hazırlıklarını tamamlamakta olan öteki birlikler daha sonra 
yola çıkacaklardı.

Öndeki taburlara yaklaşacaklardı. Tokçon’a yürüyüş devam 
edecek ve şehrin kurtarılması girişimi başlayacaktı.

Tokçon’un Kunuri’ye 60 kilometre mesafede olduğunu söyle
dik ama, bu 60 kilometrenin niteliği şuydu: Türk tugayına verilen 
bilgiye ve haritaya göre, bölge dağlık bir bölgeydi ve Kunuri ile 
doğusunda kalan Tokçon arasında yüksek bir sıradağ vardı. Dağı 
aşmak için kullanılabilecek yol, yer yer çok bozuktu.

Yol, Vavon diye bir yerin yakınında bir darboğazın içine giri
yordu. Zaman zaman çift taraflı trafiğe müsait olmaktan çıkıyor
du. Motorlu araçların manevra yapmalarını güçleştiriyordu.

Ayrıca Türk tugayının, Tokçon’a gidecek piyadeyi taşıyacak 
yeterli aracı yoktu.

Tugay Komutanı Tahsin Yazıcı, kolordudan 50 kamyon istemiş
ti. Bunun gelmesi gecikti. Dora’mn önden gitmesi planlanan gru
bu yaya olarak yola çıktı.

Hava çok soğuktu. Gece bastırdıkça daha da soğuyordu.
Bir süre sonra da istenilen kamyonların ancak yarısı geldi. Ge

risinin gönderilemeyeceği bildirildi. Yazıcı, gelen 25 kamyonun 
Tokçon yolunda gidip gelerek birlikleri grup grup taşımasını 
planladı. Kamyonlar, ilk olarak, önden yaya giden Dora grubunu 
alıp ilerleyişini hızlandırmaya gönderildi. Sonra geri dönecekler, 
başka gruplan alıp götüreceklerdi.

Önden giden Dora grubunun iki taburundan biri Vavon’a vardı. 
Önündeki dar boğaza girmek için, sabaha kadar orada bekledi. 
Sabah geriden gelen diğer birlikler de oraya yaklaşmış olacaktı. 
Boğazdaki yola girilmeden önce iki yanındaki tepelerin üstü 
kontrol altına alınacaktı.

Sabah olunca (27 Kasım sabahı) aksilikler birbirini izledi. Biri, 
Türk tugayının -1. Tabur’unun arkasından gelen- 2. Tabur’unun 
yanlış yola sapması ve kendisinden bir süre haber alınamamasıy- 
dı. Bir diğeri, 1. Tabur içinde de, öndeki grupla arkadaki graplar 
arasında telsiz bağlantısının kurulamamasıydı.

Aslında, tugayla Amerikan ordusu arasındaki iletişim de doğru 
dürüst işlemiyordu. Tugayımız, Amerikan ordusunun ve tümeni
nin ne durumda olduğunu da bilemiyordu.



“Tahmine göre” uygulama...

Üstten Amerikan uçakları uçuyor ve uzaktan bomba sesleri ge
liyordu. Belli ki Tokçon civarındaki hedefleri bombalıyorlardı. 
Ancak onların da hedeflerini doğru tayin edip edemediği belli de
ğildi.

Sonradan anlaşılacaktı: Uçaklardan, dağlar üzerinden Kunuri 
yolunda hızla ilerleyen birlikler görülmüş ve düşman oldukları 
sanılarak ateş altına alınmışlardı. Oysa onlar Çinlilere karşı ye
nik düşüp kaçan Güney Kore kolordusunun askerleriydi.

Buna benzer yanlışlıklar, karadaki harekât sırasında da olabili
yordu. Bir Amerikan tank birliği, aynı şekilde, bir Güney Kore 
grubunu yok etmişti.

Bu gibi durumları izah etmek için söylenen şey aynıydı. Deni
liyordu ki: “Biz savaşın bu aşamasında artık hiçbir risk alamayız. 
Tahminlerimize göre hareket etmekten başka çaremiz yoktur.” 

Albay Celal Dora’nın kendi birliklerinin harekâtıyla ilgi anla
rında da “tahminlere göre hareket etme”nin örnekleri vardı. Biri 
şöyleydi:

“Keşif takımı (...) silahlı ve sivil Koreli kıyafetinde düşman ge
rillacılarla ve keşif kollan olduklan tahmin edilen 30 kişilik bir 
kuvvetle karşılaştıklannı ve ateş ederek tardettiğini (uzaklaştırdı
ğ ın ı) bildirmekte (id i).”

Bir diğeri, daha ayrıntılıydı:

“Düşman istikametinden çoğu silahlı ve bir kısmı silahlı Gü
ney Kore ordusuna mahsus melbusat (elbiseler) ve teçhizatı ta
kınmış ve aralannda bazı sahte yaralılar da bulunan ve peraken
de bir halde ardı ardına gelen askerler... Bunlann arasında çoğu
nun elinden tutmuş yaya olarak nefes nefese adeta koşarcasına 
gelen kadınlar... Öküzünün sırtına birkaç parça eşya yükleyerek 
ilerleyen erkekler... (hepsi) bize doğru heyecanla yaklaşmakta 
idi...

Koreli tercümanlarla yaptırdığımız soruşturmalarda, askerle
rin Güney Koreli olduklannı, birliklerinin büyük düşman kuvvet
leri karşısında dağıldıklannı, kadın ve erkeklerin de düşmanın 
Tokçon’u işgal etmesi üzerine onlann şerlerinden kurtulmak için 
muhacir (göçmen) olarak kaçtıklarını, merhamet celp eden bir eda 
ile ifade ediyorlardı...”



Kore Savaşı 25 Haziran I950’de başlamıştı. Kuzey K ore kuvvetleri birinci 

haritada görüldüğü gibi, 38’inci paraleli geçerek Güney Kore'ye girm işler ve 

Güney K ore ile Am erikan kuvvetlerini Pusan civarındaki dar bölgeye kadar 

çekilmeye zorlamışlardı. Savaşın gidişi, M acArthur’ün eylül ayında Seul yakınına 

yaptırdığı çıkarma harekâtıyla değişmişti (ikinci harita). Am erikalılar Güney 

K o re’yi kurtardıktan sonra Kuzey K o re ’nin de büyük bir kısmını işgal etmişti. 

Üçüncü haritadaki Ç in  taarruzu ise şimdi o gidişi bir kere daha değiştiriyordu.

Dora, başlangıçta bunları, silahları ellerinden alınarak bir nok
tada toplattığını, fakat sonra sayılarının artması üzerine tugayın 
askerî polisi tarafından geriye sevk ettirdiğini ve sonradan bunla
rın “düşman gerillalan” olduğunun anlaşıldığını yazıyor.

Tokçon’u Çin kuvvetlerinden kurtarma girişimine hazırlanan 
tugayımızın sık sık karşısına çıkan sorun ilk görev yerlerinde kar
şılaştığı sorundu. Kuzeyden gelenlerin mülteci mi, yoksa gerilla 
mı olduğunu “tahmin” etme sonınu. Birçok durumda, bu tahmin
lerin yanlış çıkması ihtimali, daha fazlaydı. Ama çok şiddetli ge
çeceği anlaşılan bir savaşa ramak kalmışken, o ihtimal üzerinde 
artık kimse kafa yormuyordu.

İkinci emir: “Hücumu bırak, savunmaya bak...”

27 Kasım günü öğle saatlerinde tugay, yolun Vavon’dan sonra
ki dar boğazın hâkim tepelerini kontrol altında tutarak boğazın 
içinden geçişini sürdürüyordu. Boğazın son kısmı yokuştu. Mo
torlu araçlarda piyadeler de o yokuşu güçlükle çıkıyorlardı. 1. Ta- 
bur’un öncü kısmı boğazın çıkışına varmıştı. Fakat gerisinin geli
şi yol durumu dolayısıyla çok yavaş oluyordu. Tüm tugayın bo
ğazdan çıkışını tamamlamasına daha saatler vardı.

İşte o sırada, Amerikan komutanlığının tugayla kesilen bağlan
tısı tekrar kuruldu ve Yazıcı’ya yeni bir emir ulaştı. Özeti şuydu:



Tokçon’a gidiş durdurulacaktı. Tugay, boğazdan çıktıktan son
raki yerin biraz ilerisinde mevzilenecek, yolu kapatacak ve sa
vunma haline geçecekti. Çünkü Tokçon yolunun daha ilerilerin
de bir düşman alayının varlığı saptanmıştı.

General Yazıcı, anılarında, emrin bu kadar olduğunu belirterek 
kendisine muharebe durumu hakkında başka hiçbir bilgi veril
mediğinden şikâyet eder. Durum değerlendirmesi yapmaktadır:

Bir gün önce aldığı emir bir taarruz emri iken, şimdi bir savun
ma emri almaktadır. Bunun anlamı ne olabilir? Acaba Amerikan 
ordusu, tümüyle bir “savunmalı çekilme” planı mı uygulamaya 
başlamıştır? Öyle de olsa, Türk tugayının savunmaya geçmesinin 
istendiği yerin, savunmaya hiç de müsait olmadığı bilinmemekte 
midir?

Eğer Tokçon yolunda bir düşman alayı varsa, Türk tugayının 
durumu, boğazın öteki tarafındaki savunulması güç arazide çok 
daha zorlaşır. Tugayın tamamı, boğazdan oraya çıkıp mevzilenin- 
ceye kadar, düşmanın rahatça kuşatıp ezebileceği durumda kalır.

Ayrıca gece yaklaşmaktadır. Türk tugayının tercihi de, bilmedi
ği bir arazide gece muharebelerine girmekten kaçınıp, gündüzü 
beklemektir. Bu bakımdan, boğazın gerisinde, tugayın sabahleyin 
hareket ettiği Vavon bölgesi, yolun kapatılmasına ve savunulma
sına çok daha elverişlidir.

Çare, oraya dönülmesidir.

Yazıcı: “Emir yanlış, ben buna uymam...”

Tahsin Yazıcı, anılarında anlattığı bu düşüncelerini Amerikan 
komutanlığına iletip emrin değiştirilmesini istemek için, komu
tanlıkla temas aramış, fakat buna imkân bulamamıştır.

Bunun üzerine, daha fazla vakit kaybetmemek için -sonradan 
çok tartışılacak olan- kararını verir:

Kolordunun emri yerine getirilmeyecektir. Türk tugayının bir
likleri, geçmekte oldukları boğazda, bulundukları yerde durup 
geri döneceklerdir.

Boğaz geçişinde en arkada kalan birlik “öncü birlik” haline ge
lecek, en öndeki keşif kolu da “artçı birlik” görevini üstlenecek
tir. Böylece aynı yol, bu defa geriye doğru bir kere daha geçile
cektir. Yol, sabahki çıkış yeri olan Vavon bölgesinde kapatılacak
tır.

Bu, tabiî çok güç bir iştir. Bunu Yazıcı da, anılarında belirtiyor. 
Şöyle diyor:



“Vavon boğazından ilerleme yorgunluğuna bir geri dönüş yor
gunluğunun eklenmesi fazla olacaktı. Fakat birlik ve vazife emni
yeti için buna katlanmak şarttı. ”

General Yazıcı gibi, Albay Celal Dora da anılarında bu kararın, 
doğru olduğunu belirtir. Yazıcı’mn birçok kararını eleştirdiği hal
de, o dönüş emri için şunu yazar:

“Generalin bu karan, çok yerinde ve isabetli bir karardı. Kolor
du emrine sadık kalarak orada savunmaya geçmek, tugayı çok 
müşkül durumlara sokabilirdi. ”

Tugayın katlandığı yorgunluk ve eziyet, gerçekten az değildi. 
Özellikle motorlu araçların, ancak tek aracın geçişine izin verebi
lecek kadar dar yolda geri dönüş manevrası yapmaları fevkalade 
güçtü. Bunun için defalarca (Celal Dora’mn anılarına göre bazen 
otuz kırk defa) gel-git yapmaları gerekiyordu.

Bir araç dönerken yakınındakiler onu beklemek zorunda kalı
yorlardı. Piyadeler bu manevralar sırasında bulabildikleri boşluk
lardan geçip ilerleyebiliyorlardı. Fakat motorlu araçların dönüş
leri bir türlü gereken hızı kazanamıyordu. Gündüz 16 civarında 
başlayan bu dönüşlerde, vakit geceyansına vardığı halde, motor
lu araçların ancak yansı geriye doğru gidebilip boğazın Vavon 
ucundan çıkmayı başarabilmişti. Geride kalanlann aynı sonuca 
en erken sabah vakti ulaşabilecekleri tahmin ediliyordu.

Ama ya sabaha kadar düşman tarafından bir saldırı hareketi 
gelirse?..

Yazıcı’nm, Dora’nın ve tugayımızın subaylanndan erlerine ka
dar herkesin aklından geçen endişe oydu. Hepsinin ortak dileği 
şöyle özetlenebilirdi:

“Aman sabaha kadar şu dönüş işini tamamlayalım da, saldın 
olacaksa o zaman olsun..."

“Albayım basıldık...”

O dilek gerçekleşmedi. Gecenin saat 3’ünde, geriye dönen bir
liklerin en geride kalanlarının bulunduğu yerden silah ve bomba 
sesleri işitildi.

En geride kalan birlik, boğaza ilk girişte en önde keşif kolu ola
rak görev yapan, dönüşte ise artçı birlik olarak en geride kalan
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K o re’de 26 ve 27  Kasım 1950 günlerindeki muharebeleri T ü rk  basınına yansıtan 

haberler eksikti. Bu doğaldı. Çünkü hem cephelerden bilgi alınamıyordu hem de 

alınan bilgilerin de ulaştırılması güçtü. Bu yüzdendir ki, gazeteler piyadelerimizin 

yedekte kaldıklarını ve savaşa katılmadıklarını yazıyordu ki, gerçek öyle değildi.

birlikti. Fakat oradan gelen silah ve bomba sesleriyle ilgili duru
mu saptamak uzun süre mümkün olmadı. Çünkü arada iletişim 
kalmamıştı. Telsizlerin güçleri, o kadar uzak yerle bağlantı kurma
ya yetmiyordu. Telefon telleriyle kurulan bağlantı da işlemiyordu.

General Yazıcı ile Albay Dora ve bazı subaylar o sırada geçici 
Tugay karargâhı olarak kullanılmaya başlayan bir barakadaydılar. 
Yeni bir keşif kolu kurarak ateş seslerinin işitildiği yere gönder
meye karar verdiler. Ama haber, bu kararın uygulanmasından ön
ce geldi. Sabaha karşı saat 4 civannda barakanın kapısı hızla açıl
dı. içeriye iki subayla dört er girdi.

Boğaza keşif kolu olarak girip artçı olarak çıkmaya çalışan bir
liktendiler.

Albay Dora yazıyor:

“Hepsi de çok heyecanlıydılar. Beni görür görmez içlerinden Üs
teğmen Kâmil Doğan ‘Albayım, basıldık, bizden başka kurtulan ol
madı’ dedi. ”

Anlattıklarının özeti -Dora’nın yazdığına göre- şuydu:
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K o re ’deki tugayımızın Vavon’da 27  Kasım ’daki Ç in  saldırılarına karşı 

direnişi, 29 Kasım tarihli Hürriyet’te yukarıdaki gibi yer aldı. Tabiî, 

sonradan öğrenilecek olan ayrıntılar habere yansıtılm am ıştı.

Düşman onlara tugayla birlikte bulunan Amerikalı muhabere 
yüzbaşısının bozulan arabasının tamiri sırasında baskın vermişti. 
Amerikalı yüzbaşı, birlik subaylarından tamir işi bitene kadar 
oradan ayrılmamalarım rica etmişti. Onlar da birliği bekletmişler
di. Fakat birdenbire yolun iki tarafından makineli tüfek ve maki
neli tabanca ateşiyle, bir saldın başlamıştı. Düşman el bombası 
ve havan da kullanarak yaklaşmış ve yakın mesafeye gelerek ate
şe devam etmişti. Birlik bu ateşe mukabele etmiş, ama sonuçta 
birçok şehit vermişti. Üsteğmen, muharebe sırasında yol kenann- 
daki uçuruma yuvarlanmıştı. Orada, aynı şekilde oraya düşen bir 
subay ve iki erle karşılaşmıştı. Saldırı bittikten sonra toparlanıp 
gece karanlığında yol alarak tugay merkezine ulaşmışlardı.

Bu durum üzerine tugaydan derhal baskın yerine gitmek üzere 
bir bölük görevlendirildi. Yeni hazırlanan keşif kolu da bölükle 
birlikte gidecekti. Fakat sabahın ilk ışıklanyla birlikte o karar uy
gulanamaz hale geldi.

Bu defa birliklerimizin dönüş yaparak çıktığı boğazın çıkış ye



rinden, önce makineli tüfeklerin, sonra havan mennisi patlama
larının sesleri geldi. Orası, Yazıcı’yla Dora’mn bulunduğu baraka
dan 3 kilometre kadar uzaktaydı.

Orada, çıkışını tamamlamış olan 3. Tabur vardı. Biraz sonra ye
ni kurulan telefon hattından tabur komutanının sesi duyuldu. Ta
burunun 10. Bölük’üne saldın olduğunu bildiriyor, acele yardım 
rica ediyordu. En başta da düşmana topçu ateşi açılmasını isti
yordu.

Tugay merkezinde hemen harekete geçildi. Fakat boğazdan, 
diğer birlikler gibi gece vakti çıkabilen topçu taburu, henüz bir 
ateş hazırlığına geçememişti. Bunu yapması, daha vakit alacaktı.

Yardım için hazırlanan diğer birlikler daha çabuk toparlandı
lar. Ama cepheden gelen yeni haberler, düşman saldınsının hede
finin 10. Bölük’ten ibaret olmadığını gösterdi. Hedef çok daha ge
nişti.

Düşman, cepheden bir alayla taarruz ediyordu. Aynca, cephe
den bakışla, henüz gerisi görünmeyen büyükçe bir yürüyüş kolu
nun da, tugayın solundan geçerek bir kuşatma hazırlığına geçtiği 
seziliyordu.

3. Tabur’un 10. Bölük’üne saldınyla başlayan bu operasyonun 
durdunılması için, 3. Tabur’un diğer birlikleri aşamalı olarak dev
reye sokuldu. Bunu cephe gerisinden diğer kuvvetlerin gelmesi 
izledi.

Celal Dora’nm da yeni bir muharebe gnıbuyla katıldığı muha
rebe hatlan giderek genişledi ve Türk askeri ilk süngü hücumu
nu o muharebede yaptı.

İlk süngü hücumu

Bu, şöyle oldu: 3. Tabur’un 10. Bölük’e yardımcı olma görevini 
alan 9. Bölük de düşman saldmsı karşısında kalmıştı. Saldın çok 
etkiliydi. Çünkü düşman, araziye hâkim bir tepeyi elinde tutuyor
du. Oradan hem tüm bölgeyi kontrol ediyor, hem de gerekli gör
düğü yerleri makineli tüfek ateşi altına alıyordu. Bundan kurtulu
şun tek çaresi o tepeyi düşmanın elinden almaktı.

Bunu 9. Bölük’ten Teğmen Orhan Özcan’ın takımı, süngülerini 
takarak başardı. Karşı tarafın hiç beklemediği bir anda, el bom- 
balanyla hücum ederek tepeyi hızla çıktılar ve süngüleriyle ama
ca ulaştılar...

Tepenin işgali, düşmanın, Türk birliğinin gücünü olduğundan 
fazla sanmasına yol açmış olacak ki, saldınlar bir süre için kesil-
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Cumhuriyet, birliklerim izin Vavon M uharebesindeki direnişlerini, yabancı ajanslara 

dayanarak veriyordu. Ç in  kuvvetlerinin ilerleyişine ve M acArthur’ün demeciyle 

ortaya çıkan Üçüncü Dünya Savaşı tehlikesine de değiniyordu.

di. Türk tugayı biraz vakit kazandı. Gerçi çok zayiat vermişti, ilk 
sayıma göre 150 dolayında kaybı vardı, fakat tepeyi ele geçirme- 
seydi, daha fazla kayba uğrayabilirdi.

Kore Savaşı tarihine Vavon Muharebesi diye geçen bu muhare
be asıl, Amerikan ordusunun sağ kanadındaki birliklerinin işine 
yaradı. Çünkü kuzeyden gelen Çin birliklerinin, Türk tugayını Va
von’da baskına uğratırken, asıl amaçları, Amerikan ordusu kuv
vetlerini sağ kanadından kuşatmaktı.

Çinliler, Amerikan kuvvetlerine cepheden saldırmışlar ve bü
yük darbeler vurmuşlardı. Amerikan ordusu, daha önce değindi
ğimiz gibi, kuzeyden güneye doğru, Amerikan tarihinin en uzun 
ricatına başlamıştı. Türk tugayının direnişi, Çin birliklerinin Ame
rikan ordusunun bir tümenlik askerini tehdit eden kuşatma giri
şimlerini bir gün için de olsa durdurtmuştu.

Fakat bu “durdurtma”nm arkasından Türk tugayının da geriye 
çekilmesi başlayacaktı.
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koşullarını çok zayıf bulduğu Vavon boğazı ağzından geriye doğ
ru, 8 kilometre güneydeki Sinnimni köyüne gidip orada mevzile- 
necekti.

Türk tugayının çekilişi

Çekilme gece başladı. Geceyansma doğru tamamlandı.
Türk tugayı son düzenlemelere göre, Amerikan ordusunun 

2. Tümen’ine bağlıydı. Fakat tümenden hiçbir haber çıkmıyordu. 
Yazıcı’nın anılarında yazdıklarıyla:

“Türk tugayı, en sıkışık olduğu 29 Kasım gecesi, yardımsız, 
kendi başına bırakılmıştı. Bu hal tugayda derin bir teessür ve it i
matsızlık yaratmış ve bunun acı tesir ve hatırası hayli devam et
mişti, ”

Sonra şu anlaşılacaktı: Amerikan Tüıueni’nin komutanlığı, o 
sırada hızlı bir şekilde geriye çekilip kendi varlığını kurtarmaktan 
başka bir şey düşünmüyordu. Emrine verilen tugayın geleceğiyle 
ilgilenmeyi ise aklına bile getirmiyordu.

Türk Tugayında General Yazıcı’nın yanında bazı Amerikalı 
danışmanlar vardı. Fakat onlar da kendi merkezlerinden kopuk
tular. Bağlantı kopukluğundan onlar da şikâyetçiydiler.

Sinnimni’de bir de Amerikan tank takımı vardı. O da aynı du
rumdaydı.

Sinnimni, Vavon ile Kunuri arasındaki yolun ortasında küçük 
bir köydü. Onun Kunuri’ye doğru biraz ilerisinde Keşon adlı bir 
başka köy vardı. Tugayın komutanlık yeri olarak o köyün okulu 
seçilmişti. General Yazıcı ve Amerikalı danışmanlar oradaydı.

Birlikler, Sinnimni köyü ve civarına yerleşmişlerdi. Fakat şu 
belliydi: Düşman kuvvetleri de civardaydı... Birliğin Sinnimni’ye 
çekilişini yakından takip etmişlerdi. Her an bir baskına geçebilir
lerdi.

Ancak Türk Tugayı’nda herkes büyük bir yorgunluk içindeydi. 
Üç geceden beri doğru dürüst uyuma imkânmı bulamamış olan
lar çoktu.

Hava ayazdı. Derece, sıfırın altında 10 civanndaydı. Sığınacak 
yerler yoktu. Isınma, ancak ateş yakarak sağlanabiliyordu. Ateş 
yakmak da düşman için tam bir hedef oluşturduğu için yasaktı. 
Ama o yasağa aldırmayanlar da oluyordu.



Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin geri çekildiği dağ yollarının bir 

kısmı bu kadar dar ve bozuktu. T ü rk  tugayının çekildiği Vavon 

Boğazı da benzer durumdaydı. Araçların yönlerini değiştirmek 

için yaptığı manevralar çok uzun sürüyordu.

Sinnimni baskını

Çinlilerle Güney Kore kuvvetlerinin, Türk tugayının yerleş 
Sinnimni köyüne, gece baskını harekâtı, geceyansından kisj ̂  
süre sonra başladı.

Köyün etrafındaki yerlerden önce fenerler yandı söndü, 
tugayı artık bunun anlamının farkındaydı. Düşman birlikleri w 
di aralarında fener yakarak haberleşiyorlar ve daha önce 
lanmış plana göre, saldırılarını başlatmaya hazır hale geliyor  ̂
dı. Sonra makineli tüfeklerin ateşi, el bombalan... Ve ortalık ̂  
zamanda mahşer yerine dönüyordu.

Durumu, önce General Yazıcı’nın gözleriyle görelim. Anı]^ 
da şunlan yazıyor:

“Ateşin başlamasından 10 dakika sonra, tugayın muharebe^  
re yerine gelen To-pçu Taburu kumandanı, Topçu Tabum’nun^ 
tarafından bir ateş baskınına uğradığını, birkaç dakika sonm  ̂
len bir batarya kumandanı da bataryasının yakıldığını haber C(t 
diler.

Topçu Taburu kumandanına, kıtası baskınına uğramış bir̂



mandanın, ou naoen bir subay vasıtasıyla bildirebileceği (...) ve 
derhal taburuna dönmesi ve (duruma) hâkim olması sert bir l i
sanla tebliğ edilerek yol gösterildi. (...)

Tabur kumandanlarının ayrılmasından bir iki dakika sonra 
Topçu Taburu'nun vasıtalarının yerlerini terk ederek muharebe 
idare yeri olan köye (Keşon’a) karışık bir halde girdikleri, ileri ve 
geri harekete yarayan birinci yolu tıkadıkları, araba ve Topçu Ta
buru kamyonları içinde görülen subay ve erlerden, ihtiyat taburu
nun, biraz sonra da Havan Bölüğü’nün muharebe tertibatındaki 
yerlerini bırakmış oldukları görüldü.

1., 2. taburlardan, o karmakarışık kalabalık içinde kimseye 
rastlanmıyordu. Fakat bir haber' de alınamıyordu. İlerden silah 
sesleri geliyordu. (...) Yol kenarında yanmakta olan bir binanın 
alevleri, is ve dumanlan boğucu bir tesir yapıyor, fakat etrafı da 
az çok görmeye yardım ediyordu.

Durum çok ciddi ve buhranlı idi, Birlikler parça parça bi rb irle
rine kanşmış, motorlu vasıtalar, toplar, ikisi üçü yan yana iist üs
te gelerek, yolu bütün genişliğiyle kapamış, hareket imkânını kay
bederek kesif bir kitle halinde donup kalmış, emir komuta hâkimi
yeti elden çıkmıştı. ”

Yeniden Yazıcı-Dora sorunu

Bu manzaraya, tam o sırada, bir sorun daha eklendi. Bu, yazı- 
cı-Dora anlaşmazlığının yeniden patlak vermesiydi.

General Tahsin Yazıcı, birliklerin her şeye rağmen toparlanma
sına, önce bir savunma savaşı haline geçilmesine karar vermişti. 
Savunma sürerken, haber alınamayan birliklerle bağlantı kurula
cak ve onların durumları öğrenildikten sonra, ona göre yeni bir 
karar verilecekti.

Albay Celal Dora, tugayın düzensiz bir şekilde geriye doğru git
mekte olan birliklerini daha gerideki hatlarda durdurup, onların 
bulunduğu yere geçilmesini ve savunma önlemlerinin artık geri
lerde mevzilenerek alınmasını istiyordu.

General Yazıcı bunu kabul etmeyince, “Öyleyse geriye gidenle
ri geri getirmek lazım” görüşünü savundu. Anılarında yazdığına 
göre şöyle:

“O sırada ben generale hitaben:
‘Paşam, mademki burada savunmaya karar vennişsiniz, şu 

halde bir saatten beri akın halinde geriye çekilenler savunmaya



cak mı? Kim bunları durduracak?' diye asaöiyetımaen asnen ter
biye hudutlarının da dışına çıkıp, bu sorunun cevabını bekleme
den, gelenlerin yanında emir subayı Yüzbaşı Halim îrsoy’a bağı
rarak acele cipin yola çıkarılmasını emretmiştim. ”

Dora, bu bağırarak verdiğini söylediği emre Yazıeı’mn ses çı
karmamasını, o konudaki inisiyatifi kendisine bıraktığı şeklinde 
yorumlamış olacak ki, bir süre sonra generalin yanından ayrılmış 
ve “güneye doğru gidenleri geri çevirme” görevini bizzat üstlen
miştir.

Anılarında bunu anlatırken, cipinin yolun durumu dolayısıyla 
harekete geçemediğini, gidenleri önce yaya olarak takip etmeye 
karar verdiğini yazıyor ve şöyle devam ediyor:

“Evvela cipin bulunduğu yere yaklaşarak, alayın lağvından beri 
hiç kimsenin sahip çıkmayarak hâlâ benim şahsî muhafaza ve me
suliyetim altında bulunan ve hizmet erim İsmail Albayrak’la şofö- 
riim Cevat Sofu’nun muhafazasında bulunan 241. Piyade Alayı 
sancağını birlikte götürmek üzere kılıfından çıkarmış(tım).”

Bu “sancak konusu”, Dora’nın 241. Piyade Alayı’nda Yazıcı ta
rafından lağvından beri bir sorun halindeydi. Bundan sonra da 
sorun olmaya devam edecekti. Onun için biraz daha açalım: 

Albay Dora, “Sancağı almasının nedeninin, bu çocukları (hiz
met eriyle şoförünü) karanlıkta belki kaybederim veya vurulur 
bir tarafta kalırlar endişesi ve çekilenleri bu mukaddes emanet 
altında toplayarak geri çevirmek düşüncesi” olduğunu yazıyor. 
Şöyle devam ediyor:

“(Sancağı) yaya olarak taşımak zorluğu karşısında çok ağır 
olan direğini de ayırarak, Yüzbaşı Ciharı Kumbasar’a taşınması
nı emretmiş ve üç subay arkadaşımla birlikte adeta koşarcasına 
ilerlemeye başlamıştık.

Başında içinde bulunduğumuz Keşon köyüne hâkim sırtlardan 
yapılan tüfek ve makineli tüfek ateşleri düşmanın ileri kısımlan- 
nın buralara kadar geldiklerinin işareti idi.

Gecenin z ifirî karanlığında yaya olarak hızlı hızlı ve adeta ko
şarcasına çekilenlerin ardından, kim olduğu anlaşılmayan bu 
mahşerî kalabalığa bağırarak ‘Ben Albay Dora’yım, ilerdekilere 
söyleyin, emrimi tekrarlayın. Kunuri'de toplanılacak, daha gerile
re gidilmeyecek’ diyerek biraz biraz ilerliyorduk...”



Dora, bu bağırmalarının etkili olmadığını belirtiyor. Bunun ne
denini “baskına uğrama felaketinin, askerler üzerinde yarattığı 
yıkıcı moral bozukluluğu”na bağlayarak şunları yazıyor:

“Defaatle (defalarca) tekrarlamamıza rağmen ne vasıtalar üze
rinde bulunanlardan ve ne de yaya olarak vasıtaları takip edenler 
arasından hiç kimse emrimi tekrarlamıyor ve daha ileridekilere 
emrimi ulaştırmıyorlardı.

B ir aralık cipi yola çıkarmak fırsatını bulan ve farlarını yaka
rak yolda bizi araya araya yanımıza gelen şoför Cevat Sofu cipi 
getirdiğini haber verince, burdan itibaren üç arkadaşımla cipe at
layarak önümüzdeki vasıtaları takip ederken, öne geçmek için mü
temadiyen korna çalmamıza. rağmen, bir türlü yol alınamamış ve 
geriden takibe mecbur kalmıştık ”

Gidenler ve kalanlar

Türk tugayının yönetim yerinden aynlanlann yollardaki duru
mu böyleydi. Peki, ayrılmayanların durumu nasıldı?

Onu da General Yazıcı’nın anılarından izleyelim. Tugayın bir 
bölümünün muharebe yerlerinden ayrılıp Kunuri istikametine 
gittiğini saptayan Yazıcı, Sinnimni’de saatlerdir muharebe halin
de bulunduğunu tahmin ettiği 1. ve 2. taburlardan haber almaya 
çalışıyordu. Fakat onlarla da telefon ve telsiz bağlantısı kurula
mıyordu. En önemli sorun, motorlu araçlann geçeceği yolun tı
kanmış olmasıydı. Tıkanıklık açılabilse, Amerikalıların bir tank 
takımı vardı, belki onun harekete geçirilmesiyle, muharebe duru
mu biraz düzeltilebilirdi. Ama o da o sırada mümkün görülmü
yordu. Yazıcı anlatıyor:

“Tank takımını ileri alma gayreti yolun açılmamasından boşa 
çıkıyordu. İhtiyat taburu akşamından (bölümlerinden) her biri 
bir tarafa gitmiş, erat ve subaylarından ortada kimse görünmü
yordu.

Köy içinde, muhtelif birliklerden toplanan 150 kadar er gözden 
geçirildi. Manen iy i görünmüyorlardı. Elde, kullanılacak başka 
kuvvet yoktu, ne yapılabilecekse o anda o kuvvetle yapılacaktı. Ve 
onun himayesinde diğer kuvvetler toplanacaktı.

Toplanan 150 kişinin körleşmiş maneviyatını biley taşından ge
çirmek için sancağın açılarak, bazı sözlerle duygularının uyandı- 
nlması ve ondan sonra vazifeye şevki düşünüldü. ”



Kore Savaşı’mn üçüncü bölümü, Londorı News dergisinin kapak 

fotoğrafındaki gibiydi. Birleşmiş Milletler askerleri güneye doğru 

devamlı bir “geri çekiliş” halindeydiler. Fotoğrafta Güney Kore 

ordusu çekiliyor... Kontrol görevini de ingilizler yapıyor.

Yazıcı’nın bu “düşüncesi”yle “sancak konusu” yeniden ortaya 
çıkar. Bunu anılarında anlatışı şöyledir:

“O esnada sancağı getirmek üzere aranılan Albay Celal Do- 
ra’nın sancağı birinin koynuna koyduğu, birkaç subayla bir cip 
arabasına binerek geriye, Kunuri tarafına gitmiş olduğu, arkasın
dan aynca bazı subay ve erlerle vasıtaların iştirak ettiği öğrenil
di. Ben, kendisine bir emir, bir vazife veya izin vermemiştim. Mu
harebelerin o karışık anlarında beraber bulunmamız lazımken, 
muharebe sahasından kendi kendine uzaklaşmasının sebepleri 
anlaşılamamıştır. O hareket tarzı ağır mesuliyeti mucipti. O an
da ben, vazife göremeyecek bir hale düştüğüm takdirde birliğin 
emir ve kumandasını kendisinin alması gerekebilirdi. ”



Durumun üzücülüğü...

Şimdi, Kore Savaşı’ndan elli küsur yıl sonra, tugayımızın iki 
komutanının anılarının yan yana konulmasıyla ortaya çıkan bu 
manzara, gerçekten çok üzücüdür.

Kore Savaşı sırasında, biz Türkiye’dekiler bu durumun farkın
da değildik. Radyodan ve gazetelerden, askerlerimizin gösterdiği 
kahramanlıkları ve haklı olarak aldıkları övgüleri öğreniyorduk. 
Bu doğaldı. Binlerce askerimizin katıldığı savaşın sıcaklığı sürer
ken moral bozucu haberler vermek, ne tugaydaki haber kaynak
larının içine siniyordu, ne Kore’de bulunan Türk gazetecilerinin, 
ne de onlann haberlerini yayımlayan gazete yöneticilerinin.

Savaşlar bittikten sonra da bu konuda yazılanlar fazla uzatıl
madı. Anıların yazılmasından sonra ise, bunları karşılıklı olarak 
irdeleyen araştırmalar pek az oldu.

Zaten Türkiye’de Kore Savaşı üzerinde yayımlanan objektif 
araştırmalar genellikle de azdır. Benim okuyabildiklerim arasın
da en derli toplu bulduğum ve faydalandığım Türkçe eser, M. Ke
mal Öke’nin Unutulan Savaşın Kronolojisi'dir. 0  da, Yazıcı’yla 
Dora arasındaki çekişmeyle ilgili değerlendirmelerinde çok nazik 
davranmış, iki tarafı da üzmemeye dikkat etmiştir.

Tabiî, Yazıcı ve Dora’dan hangisi hangi konuda ne ölçüde hak
lı, hangisinin söylediği gerçeğe daha yakın, bunu saptamak, aske
rî konularda uzman olanların işi... Türk Genelkurmayı, Kore Sa- 
vaşı’mn askerî boyutlarını incelerken işin o yanlarım da belirle
yecek çalışmaları, herhalde kendi içinde “hizmete özel” olarak 
yaptırmıştır. Ama Kore Savaşı’mn gerçeklerini, geniş okur kesim
lerine (o arada bugünün ve geleceğin siyasetçilerine de) anlata
cak objektif araştırmalara hâlâ ihtiyaç vardır.

Amerika başta olmak üzere çeşitli ülkelerde o konularda yapıl
mış pek çok yayın bulabilirsiniz. Tabiî, daha çok, savaşın kendi 
ülkeleriyle ilgili yanlarına ağırlık veriyorlar.

Bazen Türk birliğinin durumuna da -gene kendi açılarından -  
değiniyorlar ve çeşit çeşit iddialar öne sürebiliyorlar... Türkiye’de 
de - o  iddiaları da irdeleyip- gerçekleri oıtaya çıkaracak yayınla
rın yapılması çok yerinde olur.

Kore Savaşı, ordumuzun Cumhuriyet döneminde katıldığı ilk 
savaştır. Bütün Türk tarihinde de, anavatandan bu kadar uzak bir 
yere asker gönderip katıldığı ilk savaş...

O savaşın, subaylarımızın, astsubaylarımızın, erlerimizin gös
terdiği gerçekten büyük kahramanlıkların ve fedakârlıkların ya



nında, güçlüklerinin ve iç çekişmelerinin de bilinmesinde sayıla
mayacak kadar fayda vardır... Ki, bunlardan, gelecek için dersler 
çıkanlabilsin... Hele “dış ülkelere asker gönderme” konusunun 
ikide bir önümüze çıktığı bugünkü dünya koşullan içinde, bunun 
önemi daha da artmıştır.

“Tankı yürütmem” diyen tank komutanı

General Tahsin Yazıcı, anılannda, muharebe bölgesinden ayrı
lıp güneye gidenlere “Geri dönün” emrini tebliğ ettirmek için Mu
habere Bölüğü komutanını görevlendirdiğini yazıyor. O bu göre
vin gereğini yol boyunca giderek yerine getirmiş, o sırada Albay 
Dora’ya rastlamış, emri ona da tebliğ etmiş. Ama Albay Dora de
miş ki:

“Tugay kumandanının kararı yanlıştır. Yann sabah çeteciler bu 
yolu da kesecekler. Biz 2. Tümen 'e (Amerikan tümeni) iştirak ede
ceğiz. ”

Yazıcı bunu anlattıktan sonra, kendi kararını savunuyor. Türk 
tugayının “emniyetiyle vazifeli olduğu” Amerikan kolordusu tü
menlerinin geri çekilmelerinin devam ettiğini, ama varmalan ge
reken yere henüz varamadıklarını belirtiyor. Şöyle devam ediyor:

“(Mevkiimizi) o gece o karışıklık ve tıkanıklık içinde terk etmek, 
hem tugayın perişaniy etine, hem en az 9. Kolordünun yandan ku
şatılmasına, hatta en solda bulunan 1. Amerikan Kolordusu’nun 
çekilme yolunun kesilmesine sebep olabilirdi. Bundan başka tu
gay, vazifesini yapamamakla, Birleşmiş Milletler kumandanlığı 
muvacehesinde m illî ve asken şeref bak ımından hacil b ir duruma 
düşmüş olabilirdi. ”

Bundan sonraki ilginç olay şudur:
Tahsin Yazıcı, Sinnimni’yi savunma karannı, Amerikan ordu 

birliklerinin kötü duruma düşmesini önleme gerekçesiyle izah 
ederken, -biraz önce değindiğimiz- Amerikan tank takımının ko
mutanı tarafından kötü duruma düşürülür.

Bu komutan, Sinnimni’deki Türk tugayının komutası altında
dır. Yazıcı ondan tanklannı hareket ettirerek, hem kendi birlikle
rine moral vermesini, hem de saldında bulunan Çinliler üzerinde 
ürkütücü bir etki yapmasını istemişti.



Komutan bu emre karşı bin dereden su getirmişti. Önce yolun 
tamamen açılmamış olduğunu öne sürmüştü. Başlangıçta bunda 
haklıydı. Ama sonra yol açılınca piyade refakati istemişti. Bir pi
yade takımı geldikten sonra ise, soğuktan motorların donduğu
nu, daha sonra da benzininin yeterli olmadığını söylemişti.

Yazıcı, bunun bir kaytarma olduğunu saptadıktan sonra zor 
kullanma gereğini duydu ve bir yüzbaşıyı o işi halletmekle görev
lendirdi.

Sacit Özbal adındaki yüzbaşı, derhal Amerikalı komutanın tan
kına çıktı. Onu harekete zorladı. Fakat tank komutanı tankı sert 
ve hızlı bir hareketle döndürerek, yüzbaşıyı 5-6 metrelik bir uzak
lığa fırlattı. Yüzbaşının kalçası kınldı. Tekrar tanka çıkma im
kânı bulamadı.

Zorlama girişimi de sürdiirülemedi.
Yazıcı, Yüzbaşı Sacit Özbal’m, tank takımı komutanına bunun 

cezasını verebilecekken kendini tuttuğunu anlatarak, gösterdiği 
özveriyi vurgular. Şöyle:

“(Yüzbaşı) o sırada tank kumandanına, acısının etkisi altında 
yapacağı en son muameleyi tatbik edebilirdi, Fakat m illî düşünce
lerle kendini tutmuş ve hüzünle geri dönmüştü. Vazifeden bir ba
haneyle uzaklaştı denmesin diye dişini tırnağına takarak ve ıstı
rabını yenmeye çalışarak (30 kasım akşamında) Pyongyang’da 
toplanmaya kadar kendisini tutmuştu. Acısını kimseye belli etme
mişti. ”

Böylece, tank takımından da umudunu kesmek zorunda kalan 
general, etrafındaki birkaç subayla beraber, topladığı 150 asker
den geçici bir bölük oluşturdu. Sonra, muharebe halinde oldukla
rı anlaşılan, fakat kendilerinden haber alınmayan 1. ve 2. taburlar
dan haberler geldi. Güneye giden bazı birliklerin bazı subaylan or
taya çıktı. Yazıcı’nın etrafında toplananlar sayıca arttı.

Tugay komutanının önündeki ilk mesele, kuşatma altında ol
duğu öğrenilen 2. Tabur’un etrafındaki çemberin yanlıuasıydı. 
Bunun için zinde bir kuvvete ihtiyaç vardı. O da ancak Kunuri’de 
geri görevde bulunanlar arasından sağlanabilirdi.

Kunuri’ye haber gönderildi. Orada bir Talimgâh Bölüğü vardı. 
Haber gönderildi, o bölüğün yola çıkarıldığı öğrenildi.

Yazıcı daha önce, bağlı bulunduğu Amerikan 2. Tümeni’nden 
yardım istemişti. Tümenden yardım gönderileceği bildirilmiş, fa
kat sonra bir haber çıkmamıştı.



Neden sonra Amerikalı bir alay komutanının bir piyade taburu 
ve bir tank bölüğüyle birlikte geldiği görüldü. Fakat akıl almaz 
bir şey oldu: General Yazıcı alay komutanından, kuşatma altında
ki taburunun kurtarılmasına katkıda bulunmak için “kısa hedefli 
bir taarruz” yapılmasını isteyince, Amerikalı komutan buna şu 
yanıtı verdi:

“Benim görevim bu bölgede (Keşon bölgesinde) tümenin sağ ya
nını korumaktan ibarettir. Başka bir hareket yapamam. ”

Bu, Yazıcı’yı hayrete düşürdü. Durumu tümen komutanlığına 
bildirdiyse de bir yanıt alamadı.

Anılarında bu durum karşısındaki düşünce ve duygusunu şöy
le anlatıyor:

“Alay komutanının söylediği vazifeyi (tümenin sağ yanını 
koruma görevini) esasen Türk tugayı yapmakta idi. Tümenleri
nin bu arada kendi alayının (yani Amerikan tümeninin ve ala
yının) emniyet ve selameti için çarpışan, o anda bir kısım kuv
vetleriyle tehlikeli bir duruma girmiş olan Türk birliklerine kar
şı, dost bir alay kumandanının, zaman, zemin ve durumun ge
niş imkânları, varken, bu ilgisizliği, bizi en şiddetli bir teessüre 
uğratmıştı. ”

Talimgah Bölüğü’nün cesareti ve kurtuluş

Amerikan alayının yanaşmadığı o taarruzu, Kunuri’den gelen 
Talimgah Bölüğü yaptı.

Topçu Taburu’ndan şehirde kalan toplar ve havanlarla, açılan 
ateşin himayesinde, inanılmaz bir cesaret örneği göstererek düş
man mevzilerine ani bir süngü hücumu yaptı. Çemberi yardı. 
2. Tabur’un önünü açtı.

2. Tabur birlikleri de yeni bir moral gücüyle düşmana saldırdı. 
Düşman geriledi.
Sağ kalan subaylar, astsubaylar ve erler, açılan gedikten yara

lıları taşıyarak Keşon’daki tugay komutanlığı merkezine doğru 
çekilme imkânım buldular.

Bu, tabiî, verilen büyük kayba rağmen tugayımızda sevinç 
uyandıran bir sonuçtu. Tamamen imha edilme tehlikesiyle karşı 
karşıya bulunan askerlerimizin büyük kısmının kurtuluşuydu. 

Talimgah Bölüğü’yle birlikte muharebeye katüan tüm subayla-



jJ H ü rr iy e t  f A H L A K  [j
Ateş Çemberinden Sıyrılan Harp Muhabirimiz Bildiriyor:

Beş Misli Düşmanla Çarpışıyoruz..
“Tugay Komutanımız, son anda tek gazeteci olarak \ anında bulunan bana derhal 
Kunu'ya çekilmemi söyledi. Fakat düşman Kunu'yu çevirmişti. Biz yola çıkarken 
Türk kuvvetlerde anakuvvetlerarasındaki sonkoridor arkamızdan kapanmıştı,,

Hikm et Feridun Es I A ralık  günkü Hürriyet'te 

Yazıcı’nın sarılmış birliğinin başında çarpıştığını 

ve hayatının tehlikede olduğunu bildiriyordu.

Bu, Yazıcı’nın “öldüğü” söylentisine yol açtı.

nn, astsubayların ve erlerin canlarını dişlerine takmasıyla elde 
edilmişti.

Düşman kuvvetleri hiç beklemedikleri bu durumla karşılaş
mışlar, savaşan kuvvetlerimizin, sayı ve donanımca tahmin ettik
lerinden çok daha güçlü olduklarını sanarak, duraklamışlardı.

Bunun sonucu olarak, çember içindeki yaralılarımızın kurtarıl
ması kolaylaşmıştı.

Yaralılar Keşon’da Yazıcı’nm bulunduğu komutanlık merkezin
de toplanıyordu.

Ancak bununla Sinnimni ve Kunuri bölgesindeki muharebeler 
bitmemişti.

Cephenin ilerisinde düşman tarafından çevrilmiş başka birlik
lerimiz vardı. Ayrıca birinci çemberin yarılmasından sonra bir sü
re duraklayan düşmanın yeniden harekete geçtiği ve bu defa çok 
daha geniş bir kuşatma hareketine giriştiği anlaşıldı.

Yazıcı bunu “Düşman (artık) her tarafa yayılabilecek bir sele 
benziyordu” diye anlatıyor.



GENERAL TAHSİN SAG
Generalin kurtuluşu asker üzerinde büyük tesir yarattı. General, 
Dora’dan Seul'daki kuvvetlerini yeniden döğüşe başlamak üzere

’ T& jl' Hü r r iu e t
Tugayımızın bütün birlikleri 
boğuşarak muhasarayı yardı

Albay Dora, Alay Sancağım 
beline sararak elinde silâhı 
oldngu halde birliğe yol açtı
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2 A ralık  günkü Hürriyet'e göre, Yazıcı dövüşerek 

kurtulmuştu. Albay D ora da sancağı beline sarıp 

birliğe yol açmıştı. Bunlar, başka kaynaklarda da, 

komutanların anılarında da yer almayacaktı.

Türk tugayının geri kalan kısmının o “sel”in içinden çıkması 
kolay olmadı.

Bölgede Türk birliklerinden başka bir de Amerikan taburu var
dı. Civardaki tepelerden bir kısmını ellerinde tutuyorlardı. Türk 
birlikleri de diğer tepeleri tutmak üzere harekete geçmişlerdi. 
Bunu başardılar. Fakat birden bir haber geldi...

Amerikan taburu, Türklere hiçbir bilgi vermeden mevzilerini 
terk etmişti. Subay ve askerler gruplar halinde kamyonlara bini
yorlardı. Doğuda Kunuri’ye doğru hareket ediyorlardı.

General Tahsin Yazıcı, bu habere önce inanmadığını, fakat kı
sa bir süre sonra doğruluğunun anlaşıldığını yazıyor.

Bu gelişme, tabiî, Çinlilerin harekâtını kolaylaştırmış, Türkle- 
rin durumunu daha da güçleştirmişti. Nitekim, Çinlilerin Ameri
kalıların bıraktığı yerlere yerleşmesi ve Türk mevzilerini şiddetli 
bir ateş altına alması gecikmedi.

Çinlilerin bir bölümü kuzeyden, bir bölümü güneyden ilerliyor
du. Türk birlikleri üç yanından çevriliyordu. Belli ki, kısa bir süre



sonra batıdan da çevrilecek ve yeni bir kuşatma içine girecekti.
Yazıcı, bu gelişme karşısında kararını verdi. Birliklerini batıda

ki Kunuri’ye doğru çekti.
Çekilme, ateş altında gerçekleşti. Çinliler zaman zaman çem

berin batı tarafını da kapatıp Kunuri yolunu kesmeyi başardılar... 
Yolun yeniden açılması, ancak yeni muharebelerle mümkün oldu. 
Kunuri tarafından gönderilen tankların da yardımıyla, Türk bir
likleri çemberi yanp çıkabildi. Fakat Yazıcı’nın deyimiyle bu ateş 
çemberinden çıkış “hayli kayıplarımıza” mal oldu.

Tugayımızın geri kalan bölümü, çemberi yardıktan sonra çekil
mesini sürdürdü. Önce Kunuri’ye ulaştı. Orada biraz toparlandı.

Amacı, daha da geriye, güneye, Kuzey Kore’nin başkenti 
Pyongyang’a ulaşmaktı. Orası, daha emniyetli görünüyordu.

Kunuri’den Pyongyang’a giden bir yol vardı. Biri 80 kilometrey
di. Öteki daha uzundu, 120 kilometreydi. İki yolun da Çinliler ta
rafından kesilmesi ihtimali vardı. Yazıcı, Amerikalılarla konuş
tuktan sonra taktik ve risk hesaplarıyla, tugayın birliklerini iki 
gruba böldü. Birincisini kısa yoldan gönderdi. Kendisinin başın
da bulunacağı ikinci grubu da, uzun yola çıkardı.

Birinci grup, yolda bir dar boğazda düşman ateşi altında kaldı. 
Boğazdaki tepelere hâkim olan Çinliler, yolu kontrol altına almış
lardı. Türk grubunun arkasından gelen bir Amerikan motorlu bir
liği de, durumu görünce yolda durmuştu. Ateşten kurtulan Türk
lerle Amerikalılar arasındaki diyalog sonucunda, yolu açmak için 
taarruzda bulunma görevi, gene Türk grubunun üstünde kaldı.

Grup o taarruzu yaptı ama, çok şehit verdi.
Yol, neden sonra daha arkadan gelen bir Amerikan tank birli

ğinin de katkısıyla açıldı ama Türklerin kaybı büyük oldu.
Yazıcı’nın başında bulunduğu -uzun yoldan giden- grup, 

düşmanla karşılaşmamış, Pyongyang’a, daha erken ulaşmıştı. Kı
sa yoldan gelen birliğin oraya, “gecikerek” ve “azalarak” gelmesi, 
çok acı oldu.

5 günde 237 şehit, 201 kayıp...

Kore’deki tugayımızın, savaşın en ağır muharebeleriyle geçen 
beş gününün beşincisi de bu acıyla kapandı.

Tugayımızın sağlam kalan subay, astsubay ve erleri ertesi gün 
biraz nefes alma imkânım bulabildiler.

O arada Albay Dora ve onunla birlikte giden subay, astsubay 
ve erler de gelip yeniden tugayla birleştiler.



Birliklerim izin beş günlük muharebe yerlerini gösteren harita... ilk 

muharebeler Vavon Boğazı’ndaydı. Sonra Sinnimni’de ve Sinnimni 

ile Kunuri arasında... Sonuncusu ise Kunuri-Pyongyang yolunda...

Ö lü ler, kayıplar ve yaralılarla toplam “zayiat” 8 25’ti.

26-27 Kasım’da Vavon’da başlayıp 27-28 Kasım’da Sinnimni’de, 
29-30 Kasım’da Keşon-Kunuri ve 30 Kasım’da Kunuri-Pyongyang 
arasında, düşmanın çok etkili güçlerine karşı aralıksız olarak sa
vaşmışlardı.

Bu “beş gün”ün şehit, kayıp ve yaralıları, General Yazıcı’nın ya
yımladığı sayılara göre, şöyleydi:

Subay Astsubay Er Toplam

Şehit 12 7 218 237
Yaralı 15 10 362 387
Kayıp 7 2 192 201
Toplam zayiat 34 19 772 825

Bu tablodaki “kayıp”lann bir bölümünün esir olduğu varsayıl
sa bile, çoğunun şehit düştüğü tahmin ediliyordu. Hangi “ka
yıp ”m esir veya şehit olduğunun kesin olarak saptanması yıllar 
sürecekti. ( “Kayıp’lann ailelerinin bu yüzden, şehitlerimize öde



necek olan tazminata hak kazanmaları uzun süre mümkün ola
mayacaktı.)

Yaralılara gelince... Onların durumu, başlangıçta çok güçtü, sa
vaşın en şiddetli zamanlannda, tıbbî müdahele görüp kurtarıla- 
bilmeleri, çoğu defa şansa bağlıydı.

Özellikle Sinnimni muharebelerinde, yaralıları yerleştirecek 
yer bile bulunamamıştı. Tugayın sağlık birliği de dağılmıştı. Top
lanıp göreve başlayabilenlerin de sayısı ve donanımı yetersiz kal
mıştı.

Yaralılar, mevcut araçlarla cephe gerisine sevk edilmeye çalışı
lıyordu. Yazıcı’nın anlatımıyla:

“Nereye?.. Nerede bir yer bulunursa oraya.”
Yazıcı anılarının bu yerinde bir parantez açıyor ve şunu yazı

yor:

“Bu arada Amerikan sıhhiye teşkilatının, kendi yüksek sayıda
ki yaralı mevcutlarını alırken bizimkileri de almakta ufak bir te
reddüt göstermedikleri öğrenilmiş ve o zamana kadar zaruret ve 
şükran duygularımızı YALNIZ o sıhhiye teşkilatına karşı duy
muştuk. ”

Yazıcı’nın kullandığı bu “yalnız” sözü ilginçti.

Yazıcı’nm duyguları

Evet, Kore’de Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin yönetimini üst
lenmiş olan Amerikan komutanlığı, o görevi yürütecek yetenekte 
ve anlayışta değildi. Amerikan komutanları, hele savaş hareketle
ri yoğunlaştıktan sonra kendilerine bağlı uluslararası güçlerle 
doğru dürüst bir koordinasyon kurmak bir yana, en gerekli hal
lerde bile en ufak bir dayanışma gayreti içine girmiyorlardı. “Ge
misini kurtaran kaptan” misali, sadece Amerikan birliklerinin gü
venliğini düşünüyorlardı.

Yazıcı, anılarında anlattığı gibi, bu tutumun çeşitli örneklerini 
görmüş ve büyük hayal kırıklığına uğramıştı.

Oysa, gene anılarında yazdığı gibi, Yazıcı’nın savaş planlanna 
uygun olarak aldığı kararların temel hedefi, kendi birliklerinden 
çok, Amerikan birliklerinin güvenliğini korumaktı. Türk tugayı, o 
görevi yerine getirirken yüzlerce şehit vermişti. Bu gerçek Yazı- 
cı’nın hayal kırıklığını daha da artırıyordu.

Kore’deki Amerikan sağlık örgütünün, Türk yaralılarına, Ame



ri katilardan ayırmaksızın ilgi göstermiş olması, aslında, görevinin 
en doğal gereğiydi. Ama bu, Yazıcı’nın gözünde, Amerikalılarla 
yaşadığı olaylar arasındaki tek olumlu davranıştı. Şükran duygu
sunu, “yalnızca” onlar için duyması, bundandı.

Üçüncü Dünya Savaşı korkusu

Kore Savaşı, tabiî, o beş günlük muharebelerle bitmiyordu. Da
ha bir süre de bitmeyecekti.

Amerika’nın, komutası altındaki Birleşmiş Milletler birlikleriy
le birlikte, savaşın üçüncü döneminde uğradığı bu büyük yenilgi, 
dünyada birdenbire bir Üçüncü Dünya Savaşı korkusu uyandır
mıştı.

Başkan Truman’ın Washington’da yaptığı bir basın toplantısı, 
bu korkuyu doruk noktasına çıkarmıştı.

Başkan, Doğu’dan gelen saldırıların gereken her türlü önlem
ler alınarak püskürtüleceğim söylemişti.

Bir gazeteci soru sormuştu:
“Gereken her türlü önlemin içine atom bombası da girer mi?” 
Başkan buna şu yanıtı vermişti:
“Bizim sahip olduğumuz her silah girer.”
Başkanla gazeteci (UPÎ muhabiri) arasındaki diyalog şöyle de

vam etmişti:
“Sayın başkan, siz, ‘Sahip olduğumuz her silah’ diyorsunuz. Bu

nunla, atom bombası kullanmanın da söz konusu edildiğini mi 
söylemek istiyorsunuz?”

“Onun kullanılması her zaman söz konusudur.”
“Bunun için Birleşmiş Milletler karan gerekli midir?”
“Hiçbir açıdan gerekli değildir. Silahlanıl kullanılması, savaş 

alanındaki başkomutanın karanyla olur.”
İşte bu, tüm dünyada panik uyandıran bir açıklama olmuştu. 
ABD’de silahlı kuvvetlerin başkomutanı, başkandı. Yani Tnı- 

man... Fakat savaş alanındaki başkomutan General MacArt
hur’dü. Acaba Truman o cümlesiyle MacArthur’e atom bombası 
kullanma yetkisini vermiş mi oluyordu?

Daha önce gördük: Böyle bir şey olamazdı. Tnıman, MacArt
hur’ün Kore’deki savaşı yönetme şeklinden zaten şikâyetçiydi. 
Onu maceracı buluyordu. Öyle bir yetkiyle donatması akla yakın 
değildi.

Sonradan yapılan yonımlarla anlaşılacaktı: Başkan, o sözleri 
önünü arkasını hesaplayarak değil, gazetecinin sorulanna ani ve



kararlı bir cevap verme içgüdüsüyle söylemişti. Fakat o vakte ka
dar dünyanın siyasal merkezleri (tabiî, borsalar ve diğer ekono
mik merkezleri de) birbirine girmişti. Amerika’nın atom bombası 
kullanması demek, Rusların buna karşılık vermesi ve Kore Sava- 
şı’nın tüm dünyaya yayılması demekti.

Amerika’nın Avrupa’daki müttefiklerinin hükümetleri arasında 
yoğun temaslar yapılmıştı. Hepsini temsilen, İngiltere Başbakanı 
Attlee, Truman’a “Aman kendine hâkim ol... Daha ileri gitme...” 
demek için uçağı bindirilip Washington’a gönderilmişti.

Aslında bu panik gereksizdi. Kore Savaşı’nın yayılmasını önle
mek isteyeceklerin başında Truman vardı. Nitekim, Amerikan ye
nilgisinin şoku hafifledikten sonra Amerika’nın Kore Savaşı’nda- 
ki yeni stratejisini belirleyip, tansiyonu düşüren ve MacArthur’ü 
görevden alarak, Kuzeyle Güney arasında uzlaşma görüşmelerini 
başlatan, gene Truman olacaktı.

Tabiî, o vakte kadar, Kore’deki savaş, olanca şiddetiyle devam 
edecekti. Çin ve Kuzey Kore kuvvetleri, 38’inci paralelin kuzeyini 
tamamen ele geçirdikten sonra, güneydeki operasyonlarını sür
düreceklerdi. Güney Kore’nin başkenti Seul’ü yeniden işgal ede
ceklerdi.

Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin karşı taarruza hazırlanmaları 
epey vakit alacaktı.

Türk tugayının da, muharebelerde aldığı görevler devam ede
cekti. Yeniden şehitlerimiz, kayıplarımız yaralılarımız olacaktı...

General Yazıcı ile Albay Dora arasındaki anlaşmazlık, yeni bir 
“uzlaşma” dönemine girecekti. Dora’nın -Yazıcı’nm lağv ettiği— 
241. Alay’ı yeniden kurulacaktı. İki taraf da, Kore’deki görevleri 
bitip Türkiye’ye dönünceye kadar birbirlerine tahammül edecek
lerdi.

Kore Savaşı’nm, bu kitabın sınırlan içine giren bölümü bu ka
dar. Gerisinden yeni bir kitabın içinde yeniden söz edebiliriz. 
Ama burada, daha önce (573’üncü sayfada) belirttiğimizi tekrar
layalım: Cumhuriyet ordusunun yurtdışında girdiği ilk savaş olan 
Kore Savaşı’ndan alınması gereken çok ders var. Bu savaş üzerin
de tüm gerçekleri ortaya koyup sağlıklı değerlendirmelere im
kân verecek objektif araştırmalar, ne kadar çok yapılırsa o kadar 
iyi olur.


