KUTUP YILDIZI
1950 Mayısında yapılan seçimleri populist söylemleri ile kazanan Demokrat Parti’nin kurduğu hükümet, 1950 yılı Haziran
ayında Kore Savaşı’na asker yollamaya karar verdi. Atatürk'ün "Yurtta sulh, dünyada sulh" ilkesine uyularak Kurtuluş
Savaşımızdan beri 30 yıla yaklaşan süre savaşmamış olan ordumuz Tugay seviyesinde katıldığı Korede, Amerika Birleşik
Devletleri’nin Sekizinci ordusuna bağlı olarak Kutup Yıldızı (North Star) kod adı ile savaşmıştır. Sonuç olarak yüzlerce Türk
genci Korenin karlı dağlarında hayatını kaybetmiştir
Askerlerimiz Kore’ye gittiklerinde o zamanın şartlarında ülkemizdeki yakınları ile iletişim kurabilmelerinde çok büyük
zorluklar yaşamışlardır, Cumhuriyet gazetesi askerlerimizin yakınlarına ve yakınlarının askerlerimize mektuplarını
yayınlayarak yardımcı olmaya çalışmıştır.

Daha sonraları yanda
gazetede yayınlanan sahra
postası adresi TAPO (Belki
Turkish Army Postal
Service) 5401 Tokio JAPAN
askerlerimize yazılan
mektuplar için
kullanılmıştır.

Savaş sırasında askerlerimiz Amerikan ordusunun parçası kabul edildiği için, askerlerimizin ülkemizdeki yakınları ile
yazışmaları Amerika Birleşik Devletleri sahra postası (APO-Army/Air Force Post Office) ile yapılabilmiştir.

Anlaşılan askerimiz savaşa gittikten sonra yakınının adresi değişmiş mektup önce Laleli’ye sonra Şişli’ye gitmiş.
1950 yılında gönderilen nadir mektuplardan, herhalde iyi yıllar dilemek için yazılmıştır.

Kore Savaşı’na katılan Ayhan Başoğlu adı ile tanıdığımız sanatçı savaş sonrasında Malkoçoğlu adını verdiği çizgi
kahramanı yaratmış ve onun kahramanlıklarını çizgi romanlarda anlatmış, bilemiyorum bu mektupları yazan
Abdurrahman Başoğlu ile soyadı benzerliği mi var yoksa onun mektupları mı ? Her hal ve şartta İkinci Dünya
Savaşı sırasında pek çok Amerikan süper kahramanın yaratıldığı, hatta Miki farenin bile çizgi romanlarda
savaşlarda yer aldığı düşünülünce bizim bir sanatçımızın savaştan sonra bir çizgi kahraman yaratması ilginç bir
parallel doğrusu.

Görüleceği gibi askerlerimizce yazılan mektuplarda çeşitli damgalar var. Paylaşılan mektuplarda APO 500 ve
APO 25 damgaları görülüyor, ancak APO 25 damgasının büyük daire içinde Air Force-Hava Kuvvetleri yazısı
olmayan sadece Army yazılı, küçük daire küçük ve biraz daha büyük harfler ile olmak üzere üç farklı tipi var.
Mektupların tamamı hava postası ile gönderilmiş ve bir hafta on gün süre içinde ülkemize ulaşmışlar.

