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ÖZET 

Osmanlı son döneminde yaşanan iç isyanlar, savaşlar ve toprak 

kayıpları nedeniyle binlerce kimsesiz çocuk çok kötü koşullarda yaşı-

yordu. Çocukların bakımlarını sağlayacak yardım kuruluşları ve cemi-

yetler yok denecek kadar azdı. Balkan Savaşlarında hayatını kaybeden 

askerlerin çocuklarının yanı sıra kimsesiz göçmen çocukların çok sa-

yıda olması hükümeti harekete geçirmiş; I. Dünya Savaşı’na Osmanlı 

Devleti’nin de katılması ise sorunun bir an evvel çözülmesini zorunlu 

kılmıştır. 1914’te kurulan Darüleytamlar savaş yıllarında sürekli artan 

şehit ve gazi çocuklarının bile bakımını sağlayabilecek düzeyde olma-

mıştır. 1917’de İstanbul’da kurulan Himaye-i Etfal Cemiyeti de tüm 

kimsesiz çocukların bakımını amaç edinmesine rağmen, yeterli olama-

mıştır. Milli Mücadele’nin başlamasından itibaren şehit çocuklarının 

bakımına ve korunmasına önem verilmiştir. TBMM kurulduğu tarih-

ten itibaren Anadolu’daki Darüleytamları kendi denetimine almıştır. 

1921’de kurulan Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti Milli Mücadele’de 

canlarını feda etmekten kaçınmayan şehit çocuklarının bakımı ve ko-

runmalarının sağlanması için önemli bir kurum olmuştur. Daha sonra 

Çocuk Esirgeme Kurumu’na dönüşecek olan cemiyet, bir devlet ku-

rumu gibi çalışmıştır. Kamunun genel çıkarlarına yararlı bir cemiyet 

olarak kabul edilmiştir. Cemiyet, 1922 yılının Ramazan Bayramı’nın 
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üçüncü gününde ilk kez cephede babalarını kaybeden çocukların bay-

ramı olarak anılan Çiçek Bayramını organize etmiştir. Sadece Ankara’da 

kutlanan bu bayram vatan yolunda canını verenlerin çocuklarına dev-

letin sahip çıktığını göstermiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın yanı sıra bü-

tün devlet erkanı, büyükelçiler, yerli ve yabancı gazeteciler ve Kara 

Fatma adıyla anılan Fatma Seher Hanım da bu kutlamaların davetlisi-

dir. Şehit çocuklarının eğlendiği ve mutlu edildiği bugünde yarışma-

lar, müzayedeler ve müsamerelerle cemiyete yardım da toplanmıştır. 

Büyük Taarruz’dan sadece birkaç ay önce gerçekleştirilen bu bayram 

kutlaması, başta Ankara’da yayınlananlar olmak üzere geniş biçimde 

gazetelerde yer almıştır. Topyekûn savaşın eşiğinde olan Türk ordu-

sunun mevcudunun beş kat arttırıldığı bu dönemde, cephede olan 

veya yeni sevkedilen askerlere, arkalarında bıraktıkları çocuklarına 

Ankara Hükümeti’nin en iyi biçimde bakacağı mesajı verilmiştir. As-

kerlerin vatan mücadelesinden başka hiçbir şey düşünmemeleri telkin 

edilmiştir. Savaşın kazanılabilmesi için cephedeki asker ve mühimmat 

sayısı kadar, askerlerin gözlerinin arkada kalmaması, hükümetine gü-

venmesi oldukça önemlidir.  
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ATTEMPTS TO GIVE CONFIDENCE TO THOSE 

WHO FOUGHT ON THE FRONT LINES DURING THE 

TURKISH WAR OF INDEPENDENCE: FLOWER FESTIVAL FOR 

CHILDREN OF MARTYRS 

ABSTRACT 

In the last stage of the Ottoman Empire, thousands of orphan chil-

dren were living in miserable conditions caused by riots, wars and ter-

ritory losses. There were scarcely any aid organisations or communi-

ties which provided nursing care for children. The government took 

action since there were many other abandoned immigrant children in 

addition to the off springs of the soldiers killed in the Balkan Wars. As 

the Ottoman Empire engaged with the First World War, it became 

indispensable to solve this problem immediately. The Ottoman or-

phanages (Daru'l-eytam) established in 1914 were not sufficient to 

meet the nursing care needs of the children of martyrs and veteran 

soldiers whose number was increasing ceaselessly. Founded in Istan-

bul in 1917, Turkish Association for Protection of Children (Himaye-

i Etfal Cemiyeti) aimed to provide nursing care for all the abandoned 

children. From the beginning of the War of Independence, it was re-

garded as essential to nurse and protect the children of the martyrs. 

The Ottoman orphanages (Daru'l-eytam) in Anatolia have come un-

der the rule of The Grand National Assembly of Turkey (TBMM) 

since its establishment. The Turkish Children’s Protection Society 

(Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti) which was founded in 1921 was a 

significant institution for nursing and protecting the children of the 

martyrs who didn't hesitate to lay down their lives in the War of Inde-

pendence. The society which was later renamed as The Society for the 

Protection of Children worked as a governmental institution. It was 

acknowledged as a beneficial society for the general interest of the 

public. In 1922, the society organised the Flower Festival on the third 

day of the Eid for the first time as the festival for the orphans and chil-

dren who lost their fathers in the war. This festival which was cele-
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brated only in Ankara demonstrated that the state protected the chil-

dren of those who sacrificed their lives in the name of their country. 

In addition to Mustafa Kemal Pasha, all the high state officials, ambas-

sadors, native and foreign journalists, and Mrs. Fatma Seher (also 

known as Kara Fatma) were invited to the celebrations. During this 

festival in which the children of martyrs had a good time and enjoyed, 

the society also raised money through competitions, auctions, and 

shows. This festival ceremony which was made only a few months be-

fore The Great Offensive had wide press coverage before and after the 

celebrations, especially in the local newspapers in Ankara. In this pe-

riod which witnessed the five-time increase in the number of Turkish 

army which was on the brink of war, it was demonstrated to newly 

dispatched soldiers or those on the front lines that the government of 

Ankara were taking care of their children in the best manner. It was 

suggested that soldiers should not concentrate on anything but the 

struggle for the motherland. As much as the number of soldiers and 

ammunition in front lines, soldiers’ trust in the government and their 

being at ease with the conditions of the people they leave be-

hind were quite important to win the war.  
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GİRİŞ 

Avrupa’da sanayileşmenin etkisiyle ortaya çıkan sosyal devlet an-

layışının önemli halkası olan devletin kimsesiz ve yoksullara yardım 

yapma anlayışı, Osmanlı’yı daha geç dönemde etkilemiştir. Os-

manlı’da yoksul ve kimsesizlere yapılan yardımlar çoğunlukla dinsel 

niteliklidir. Devletin kimsesiz çocukların ve fakirlerin bakımı ve ko-

runmasını bir görev olarak kabul etmesi, ancak II. Meşrutiyet’ten 

sonra mümkün olmuştur
1
.  

Sosyal devlet anlayışının yanı sıra 19.yüzyılın ikinci yarısından iti-

baren batılılaşma düşüncesinin etkisiyle çocukların eğitimi ve bakımı 

konusu gündemi sıklıkla meşgul etmeye başlamıştı. Toplumun dönü-

şümünün kadın ve çocukların eğitimiyle sağlanabileceği düşüncesi ço-

cukları giderek toplumda daha önemli hale getirmiştir. “Tanzimat ile 

birlikte giderek bağımsız özne olmaya başlayan çocuk, II. Meşrutiyet 

ile birlikte potansiyel bir kamusal özneye dönüşmüştür”. Çocuk sadece 

ailenin değil, ırkın, toplumun ve ulusun geleceği olarak görülmüş, 

sağlıklı bir refah toplumu yaratmak için yetim ve öksüz çocukları da 

içine alacak biçimde yetiştirmek amaçlanmıştır
2
.  

Osmanlı Devleti’nde çöküş sürecini sona erdirmek için çocukların 

iyi yetiştirilmesi savunulmasına rağmen, sıklıkla yaşanan savaşlar ve 

isyanlar, ekonomik ve sosyal olarak ciddi sorunları beraberinde getir-

miş ve çok sayıda çocuk yetim veya kimsesiz kalmıştır. Özellikle 1877-

78 Osmanlı Rus savaşı sonrasında Balkanlar ve Kafkasya’dan Ana-

dolu’ya göçler nedeniyle kimsesiz çocukların çok kötü koşullar içinde 

bulunmaları devleti ve aydınların çözüm üretmesini zorunlu kılmış-

tır
3
.  

1911’de Trablusgarp ile başlayan, Balkan ve I. Dünya Savaşlarıyla 

devam eden savaşlar süreci halk için çok zor yıllar olmuştur. Binlerce 
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şehit ve göçmen çocukları devlet ve sivil kurumlar yeterli olmadığın-

dan ortada kalmışlardır. Darüleytam ve Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin 

çalışmaları da yeterli olmaktan uzaktır. Uzayan savaş karşısında halka 

moral vermeyi amaçlayan, sürekli olmayan bayramlar icad edilmiştir. 

Bunlardan biri de sadece İzmir’de bir kez düzenlenen Çiçek Bay-

ramı’dır. Mütareke döneminin ağır koşullarında en çok yine çocuklar 

zarar görmüştür. Milli Mücadele’nin başlamasından itibaren şehit ve 

yetim çocuklar Ankara Hükümeti’nin önemli gündem maddesi olmuş-

tur. Bu ortamda kurulan Himaye-i Etfal Cemiyeti bir devlet kurumu 

gibi çalışmaya başlamıştır. Büyük Taarruz hazırlıklarının başladığı bir 

dönemde Himaye-i Etfal Cemiyetinin düzenlediği Çiçek Bayramı 30 

Mayıs 1922’de Ankara halkının katılımıyla kutlanmıştır.  

Bu çalışmada öksüz ve yetimlerin bakım ve korunmaları konu-

sunda Osmanlı’da yapılan çalışmalar kısaca değerlendirildikten sonra, 

savaş sırasında şehitlerin çocukları için yapılan faaliyetler incelenecek-

tir. Milli Mücadele döneminde TBMM’nin aldığı önlemler ve Himaye-

i Etfal’in kurulma nedenleri ortaya konulmaya çalışılacaktır. Çiçek 

Bayramı yapılmasının nedenleri, kutlamaların mahiyeti, etkileri ve so-

nuçlarını irdelemek, bu çalışmanın temel amaçlarındandır. 

1. II. Meşrutiyetin İlanına Kadar Yetim ve Kimsesiz Çocukların 

Korınması Konusunda Kurumsal Faaliyetler 

Yetimlerin korunması konusunda ilk kurumlar Tanzimattan 

sonra oluşturulmuştur. 1851’de Şeyhülislamlığa bağlı Emval-i Eytam 

Nezareti kurulmuştur. Kurulduktan bir yıl sonra müdürlük haline ge-

tirilmiştir. Buna ek olarak 1874’te “Meclis-i İdare-i Emvali Eytam” 

adıyla meclis kurulmuştur. 1908’de Eytam İdanat Sandığı adını almış-

tır. Ancak Eytam idaresi taşrada pek teşkilatlanamamıştır
4
. 

1865’te açılan Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye, yetim ve kimsesiz ço-

cukların eğitimi ve terbiyesini amaç edinmesine rağmen mevcut ko-

 

4
 Hikmet Zeki Kapcı, Osmanlı’dan Cumhuriyete Yetim, İstanbul, Kriter Yayınları, 

2016, s.22-26. 
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şullar buna izin vermemiştir. Bu ilk sivil girişimi, 1868 tarihli Dersaa-

det Belediye İdaresine yetim, fakir ve kimsesiz çocukların terbiyesi ko-

nusunda görev verilmesi izlemiştir
5
.  

Tuna Valiliği yapan Mithat Paşa, yetim ve kimsesiz olan çocukla-

rın bakımının yanı sıra eğitim yoluyla meslek edinmelerini sağlayacak 

olan ıslahanelerin kurulmasını sağlamıştır. Islahaneler, erkekler için 

Nis’te, Sofya ve Ruscuk’ta, kızlar için ise 1872’de Ruscuk’ta açılmıştır. 

Başarılı olması üzerine imparatorluğun birçok bölgesinde açılmıştır
6
. 

1872’de açılan Darüşşafaka, yetim ve kimsesiz Müslüman çocuk-

lara eğitim veren ilk sivil lisedir; 1895’te açılan Darülaceze ise birçok 

kimsesiz çocuğun bakımını üstlenen kurum olmuştur
7
. 1877’de açılan 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, cephe gerisinde kalan kimsesiz ve yetim ço-

cuklara imkanları ölçüsünde hizmet vermeye çalışmıştır. Ancak savaş-

tan zarar gören bütün kesimlere hizmet etmek olduğundan, şehit ye-

timleri sorununa yeterince destek olamamıştır. 

1897’de Yunanlılarla yapılan savaş sırasında şehit çocukları ve ai-

lelerine yardım toplamak amacıyla cemiyetler tarafından faaliyetler 

yapılmış, kampanyalar düzenlenmiştir. Bu süreçten sonra toplumsal 

duyarlılık giderek artmıştır. Bu durum devleti yeni ve kapsamlı ön-

lemler almaya itimiştir. Savaşlar ve göçler nedeniyle yetim ve kimsesiz 

çocukların sayısının artmış olması ve kurumsal anlamda faaliyetin ol-

maması nedeniyle yetim çocukların sorunu çözülememiştir.  

II. Abdülhamid döneminde kurulan ve yetimlerin bakım ve eği-

timi için en önemli kurum Darü’l-Hayr-ı Ȃli’dir. 1903’te açılan bu ku-

rum, ıslahaneler gibi yetimlerin barındırılmasını, eğitilip meslek edin-

dirilmesini amaçlamış; ancak sınırlı sayıda ve sadece Müslüman erkek 

 

5
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yetimlere hizmet verebilmiştir. Maarif Nezareti’ne bağlı olan bu ku-

rumlar, 1909’da Abdülhamit’in tahttan indirilmesinden sonra kapatıl-

mış ve öğrenciler çeşitli illerdeki yatılı okullara dağıtılmıştır
8
. 

1908 dönemine kadar yetimler ve kimsesiz çocukların bakım ve 

eğitimine yönelik olarak açılan kurumlar ve yapılan çalışmalar ihtiyacı 

karşılamaktan oldukça uzaktır. Sosyal devlet anlayışının henüz geliş-

mediği bu dönemde geleneksel yardımlar dışındaki çalışmalar kişisel 

çabalardan ibaret kalmıştır. II.Abdülhamid sorunu çözmekten çok ik-

tidarını güçlendirmek amacıyla fakir kesimlere yardıma yönelmiş; Da-

rülaceze ve Darülhayr gibi kurumlar açarak “fakirlerin babası” ünva-

nını kazanmıştır. Ancak tüm bu yardımlara rağmen, sorunların ne-

deni ortadan kaldırılmadıkça ve binlerce yetimin bakımı ve eğitimini 

kapsayacak düzeyde ve sürekliliği olan kurumlar açılmadıkça kalıcı bir 

çözüm elde edilemeyecektir. 

2. Balkan ve I. Dünya Savaşlarında Şehit Çocukları ve Yetimlerin 

Korunması 

II. Meşrutiyet döneminde çocukluk kavramı, giderek vatandaşlık 

temeli üzerine oturtulmaya çalışılmıştır. İttihat ve Terakki meşrutiyeti 

korumak ve sürekliliğini sağlamak adına çocukları, devletin ve toplu-

mun bir unsuru olarak görmüştür. Çocuklar Trablusgarp ve Balkan 

Savaşları’nın etkisiyle “küçük yurttaşlar” olarak görülmüş ve vatanse-

ver olarak yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Modern çocukluk giderek, 

Türklüğü ve vatanı kurtaracak “minik askerler”e dönüşmüştür
9
. İtti-

hatçılar ilk iktidar yıllarında şehit çocukları ve yetimler konusunda 

herhangi bir girişimde bulunmamış; tersine II. Abdülhamit’in açtığı 

kurumları da kapatmıştır. 

 

8
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Balkan Savaşı başladığı dönemde Trablusgarp’ta babalarını şehit 

veren çocukların yatılı okullara ücretsiz kabul edilmeleri ve eğitimle-

rinin sağlanması konusunda yasa çıkarılmıştır
10

. Bu yasanın çıkarılma-

sıyla cepheye sevk edilen subay ve erlere geride bıraktıkları çocukları-

nın devlet tarafından korunacağı ve eğitimlerinin sağlanacağı konu-

sunda mesaj verilmiştir.  

İttihat ve Terakki hükümetlerinin Balkan Savaşı’nda sonra be-

nimsediği Türkçülük politikası bu kurumlara bakışı etkilemiştir. Ba-

baları vatan yolunda şehit olanların çocuklarına, geleceği kuracak ve 

yaratacak Türkler olarak bakılmaya başlamıştır. Bu nedenle eğitim 

programları İttihat ve Terakki’nin tüm okullar için hazırladığı prog-

ramlar gibi “milli nesil” yaratma amacına yönelik olacaktır.  

Harbiye Nezareti askeri rüştiye ve idadilere açık olan kontenjan-

lara öğrenci alımında önceliğin şehit çocuklarına verilmesini sağlamış-

tır
11

. Şehit çocuklarının eğitimi ile ilgilenmek üzere komisyon kurul-

ması gündemi meşgul etmiştir. Savaş döneminde şehit çocukları ve ai-

leleri için yardım kampanyaları düzenlenmiştir. Bunlardan biri de Ça-

nakkale’de şehit olanların çocuklarının eğitimi için yapılmış ve topla-

nan 1000 lira bu yetimlerin eğitimi için kullanılmıştır
12

. 1912’de kuru-

lan Hilal-i Ahmer’in Hanımlar Şubesi şehit çocuklarının bakım ve eği-

timi ile ilgili çalışmalara destek vermişlerdir. 

2.1. Darüleytamlar 

Balkan Savaşları’nda çok sayıda şehit verilmesi ve toprak kayıpları 

sonucunda yetimlerin ve kimsesiz çocukların sayıları oldukça artmıştı. 

Alınan ağır yenilgi toplumda bir travmaya neden olmuştur. Devlet 

daha kendini toplamaya fırsat bulamadan I. Dünya Savaşı’na katılmış-

tır. Giderek artan şehit çocuğu öksüz ve yetimler karşısında Maarif 

 

10
 Halil Aytekin, İttihat ve Terakki Dönemi Eğitim Yönetimi, Ankara, Gazi Üniversi-

tesi Basın Yayın Yüksekokulu Matbaası, 1991, s.147’den aktaran, Cüneyd Okay, 

“Meşrutiyet Döneminde Savaş ve Çocuk”, Osmanlı 5 Toplum, Ankara, Yeni Türkiye 

Yayınları, 1999, s.492. 

11
 B.O.A., DH.İ.UM.89-2/1-52, s.2. 
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 Kıranlar,s.76, 188. 
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Nazırı Ahmet Şükrü Bey, Darüleytamların kurulması hakkındaki 13 

Kasım 1914’te bir yasa çıkarılmasını sağlamıştır
13

. I.Dünya Savaşı’nın 

başlaması nedeniyle Osmanlı topraklarını terk eden İngiliz, Fransız ve 

İtalyanların boşalttıkları binaların Darüleytam olarak kullanılmaları 

kararı alınmış ve uygulama başlatımıştır. Ancak, Darüleytamların 

resmi kuruluş tarihi 2 Nisan 1917’dir. Darüleytamlar bir genel mü-

dürlük altında toplanmış ve Maarif Nezareti’ne bağlanmıştır
14

. 

Darüleytamların nizamnamesi 1917’de çıkarılmıştır. Niizamna-

mesinde, darüleytamların kuruluş amacının şehit çocuklarını koru-

mak ve gözetmek, iyi yetiştirerek bu geleceğe hazırlamak ve vatan için 

yararlı bir birey haline getirmek olduğunu belirtilmiştir. Şehit kanıyla 

kazanılan bağımsızlığı koruyacak ve geleceği kuracak olanların, şehit 

çocukları olacağı savunulmuştur
15

. Bununla birlikte Darüleytamların 

kurulma nedenlerinden biri de İtilaf Devletleri’ne mensup misyoner-

lerin açtıkları yüze yakın yetimhanenin I. Dünya Savaşı’nın başlaması 

üzerine kapatılması ve buralarda kalan çok sayıda Müslüman yetimin 

ortada kalmasıdır. Maarif Nezareti bütçeye ek yaparak bu kurumların 

Darüleytam adıyla devamını sağlamıştır
16

.  

Başlangıçta bu kurumlara tüm yetimler ve kimsesizler alınmak-

taydı. Ancak taleplerin hızla artması üzerine yayınlanan karaname ile 

alımlara sınırlama getirilmiştir. Buna göre; birinci derecede silah al-

tında iken ölen yada sakatlanan subay ve erlerin çocukları ile göçmen 

maaşından mahrum olan çocukların alınmaları kararlaştırılmıştır
17

.  

Savaşın ağır seyri karşısında 1915’te hükümet şehit çocukları ver-

gisi koymuştur. Ayrıca çeşitli vergilerden belli oranlarda miktarı ayı-

 

13
Ersin Müezzinoğlu, “I. Dünya Savaşı Esnasında Yetim ve Öksüz Çocukların Hima-

yesi ve Eğitimi: Darüleytamlar”, History Studies, Volume 4/1 (2012), s.400-401. 

14
 Okay, s.493. 

15
 Müezzinoğlu, s.401. 

16
 Yahya Akyüz, “Türkiye’de Anaokullarının Kuruluş ve Gelişim Tarihçesi,” I. Ulus-

lararası Çocuk Kültürü Kongresi, 6-8 Kasım 1996, Anakara, Ankara Üniversitesi Ço-

cuk Kültüre Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, 1997, s.155-156.  

17
Müezzinoğlu, s.401; Kapcı, s.99. 
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rarak, darüleytam bütçesine kaynak yaratmaya çalışmıştır. Bu kuru-

luşların bütçesi çocukların hem barınmaları hem de eğitimleri için ol-

duğundan epey kaynak gerekiyordu. Açılan Darüleytamların sayısı 

tam olarak bilinmemekle birlikte yüzün üzerinde olduğu sanılmakta-

dır. 1916’da bu kurumlarda beş bini kız olmak üzere toplamda 20 bin 

civarında çocuk barınmaktaydı. Savaşın sonlarına doğru maddi yeter-

sizlikler nedeniyle pek çoğu kapatılmak zorunda kalınmıştır
18

. 

1917’de çocuk sayısı yarı yarıya düşerek, 11 bin civarına inmiştir
19

. 2-

17 yaş arasındaki çocukların kaldığı bu kurumlarda, öncelik şehit ço-

cuklarına verilmesine rağmen, darüleytamda kalan çocukların sadece 

%30’u şehit çocuklarından oluşmaktaydı. Hükümetin aldığı önlemler 

şehit çocuklarının büyük bir kısmının bakımını ve korunmasını sağla-

maya yeterli olmamıştır. Mütarekenin imzalanmasından sonra ise, İti-

laf Devletleri darüleytamlar olarak kullanılan binalarının boşaltılarak 

kendilerine geri verilmesini istemeleri üzerine çoğu kapanmış, barı-

nan çocuk sayısı iyice azalmıştır. Mütareke döneminde yetim çocuklar 

kaderlerine terk edilmek zorunda kalınmıştır.  

2.2. Himaye-i Etfal Cemiyeti 

Himaye-i Etfal Cemiyeti ilk olarak 1908’de Kırklareli’nde Doktor 

Fuad Bey tarafından kurulmuştur. Yerel nitelikli olan ve başkanlığını 

Dr. Fuad’ın yaptığı cemiyet, I. Balkan Savaşı’na kadar faaliyet göster-

miştir
20

.  

I. Dünya Savaşı’nın uzaması ve devletin ekonomik sıkıntıları, Gay-

rimüslim ve Müslüman yetimlerin bakımı savaş boyunca en önemli so-

runlardan biri olmuştur. Darüleytamlar sınırlı sayıda öksüz ve yetim-

lere ulaşabiliyordu. Bu ortamda İstanbul’da yetim ve kimsesiz çocuk-

ların bakımını ve korunmasını sağlamak üzere sivil bir girişim olarak 

Himaye-i Etfal Cemiyeti kurulmuştur. 6 Mart 1917’de İsmail Canbulat 

 

18
 Okay, s. 493. 

19
 Akyüz, s.156. 

20
 Fuad Umay, Hayatım, Ankara, 1961,  
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Bey’in öncülüğünde ve tamamı İttihatçı olarak bilinen kişiler tarafın-

dan kurulmuştur
21

. Kurucu başkanı İsmail Canbulat Bey’dir. Kurucu 

ve yöneticilerinin kimliği, cemiyetin İttihatçı iktidarla yakınlığını or-

taya koymaktadır.  

Himaye-i Etfal Cemiyeti 11 Ağustos 1917 tarihinde kamuya ya-

rarlı dernek statüsünü kazanmıştır. Kısa zaman içinde önce İstan-

bul’da, daha sonra Anadolu’nun pek yerinde ve hatta yurt dışında da 

şubeler açarak, çok sayıda yetim ve kimsesiz çocuklara hizmet vermeye 

çalışmıştır. Kuruluşundan hemen sonra cemiyetin “hanımlar heyeti” 

oluşturulmuştur
22

.  

Cemiyetin üyeleri yayınladıkları beyannamede, vatanı savunmak, 

şan ve şerefini korumak için kanların döküldüğü bir zamanda, gele-

ceğin büyükleri olacak olan vatan evlatlarını açlıktan, sefaletten ve ce-

haletten kurtararak medeniyet yoluna sevk etmek için ellerinden ge-

len her şeyi yapacaklarını belirtmişlerdir. İlk faaliyet olarak da Har-

biye Nezareti’nin savaş bölgelerinden toplayıp getirdiği beşyüz çocu-

ğun bakımını üstlenmek olmuştur. 0-13 yaş arasındaki bütün yetimleri 

din, ırk, cins, mezhep ayrımı gözetmeden kabul etmiştir. Mütareke 

dönemine gelindiğinde ise, Gayrimüslüm çocukları artık Darüleytam-

lara değil Kızılhaç veya kendi dini ve etnik toplulukların açtığı yetim-

hanelere gönderildiğinden, sadece Müslüman çocuklarına hizmet ver-

meye başlamıştır
23

. Cemiyetin bu çabalarına başta İttihat ve Terakki, 

Hilal-i Ahmer, Müdafaa-i Milliye ve kadın derneklerini destek sağla-

mışlardır. 

Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin faaliyetleri İttihat ve Terakki hükü-

metleri tarafından çok yararlı görüldüğünden, İstanbul dışında özel-

likle cephelere yakın yerlerdeki bölgelerde şubeler açmaları için Da-

hiliye Nezareti aracılığıyla zaman zaman cemiyet idarecilerine çağrıda 

 

21
 Okay, “Osmanlı Devleti’nde Kimsesiz Çocukları Barındırmak Üzere Kurulan Bir 

Kurum:Himaye-i Etfal Cemiyeti (1917-1923)”, Osmanlı 5 Toplum, s.497. 

22
 Sarıkaya, s.37-39. 

23
 Okay, “Osmanlı Devleti’nde Kimsesiz Çocukları Barındırmak Üzere Kurulan Bir 

Kurum: Himaye-i Etfal Cemiyeti (1917-1923)”, s.497-98, 500. 
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bulunulmuştur
24

. Bu çağrılar savaşın sonlarına doğru yetim ve kimse-

siz çocukların sayılarının artmasından kaynaklanmaktadır. Bu şubele-

rin açılabilmesi için de yardımlar ve devletin kısmi desteği dışında bü-

yük bir geliri olmaması cemiyetin istediği biçimde faaliyetlerini yay-

gınlaştırmasına engel olmaktaydı. Özellikle taşrada şubeleri sınırlı kal-

mıştır. 

Mütareke döneminde faaliyetlerine devam eden Himaye-i Etfal 

Cemiyeti, ilk zamanlar Ankara’da milli bir hükümet ile herhangi bir 

iletişim sağlamamıştır. 30 Haziran 1921’de Ankara’da kurulan Tür-

kiye Himaye-i Etfal Cemiyeti ile görüşmeye başlamış; ancak, 1923’te 

Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti’ne bağlanarak onun şubesi haline 

gelmiştir
25

. 

2.3. Savaş Yıllarında Şehit ve Kimsesiz Çocuklara Yönelik 

Yardım Etkinlikleri ve Çocuklar İçin Kutlanan Bayramlar 

1897’de Yunanlılarla yapılan savaş sırasında şehit ailelerine yar-

dım toplamak amacıyla Fatma Aliye tarafından başlatılan kampanya, 

yardım faaliyetleri açısından ilk olarak kabul edilebilir. Cemiyet-i İm-

dadiye, Teali Nisvan, Esirgeme Cemiyeti, Hilali Ahmer Kadınlar He-

yeti ve Himaye-i Etfal Cemiyeti gibi birçok cemiyet Balkan ve I. Dünya 

savaşlarında asker ve şehit ailelerine ve yetimlere yardım toplamak 

amacıyla kampanyalar düzenlemişlerdir.  

Konu başlığımızla benzer biçimde olmasından dolayı Hilal-i Ah-

mer Cemiyeti’nin “Çiçek Günü” üzerinde kısaca durmak gerekir. Ce-

miyete yardım toplamak amacıyla 1913’te Hanımlar Heyeti tarafın-

dan, Ramazan Bayramı’nın ilk günü “Hilal-i Ahmer Çiçek Günü” ola-

rak kabul edilmiştir
26

. Çiçek Günü’nde cemiyetin kadın üyeleri ve 

mektepli çocuklar ellerindeki kırmızı ay sepetleriyle çiçek şeklindeki 

 

24
 B.O.A., DH.UMVM, 124.149.1. 

25
 Sarıkaya, s.43-47. 

26
 Mesut Çapa, Kızılay (Hilȃl-i Ahmer) Cemiyeti (1914-1925), 2.B., Ankara, Türkiye 

Kızılay Cemiyeti, 2010, s.47,63. 
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kırmızı aylı rozetleri satmaktaydılar
27

. Bu tarihten sonra geleneksel 

hale gelmiş ve cemiyetin önemli gelir kalemlerinden biri olmuştur. 

Bugün bir bayramdan çok yardım toplama amaçlı bir etkinlik olarak 

değerlendirilmiştir.  

Yardım toplama etkinliklerini bir program çerçevesine oturtmak 

için 1909’da kabul edilen Cem-i İanat Nizamnamesi 1915’te geliştiri-

lerek yürürlüğe konulmuştur. Yardım toplamada hangi yöntemlerin 

yapılabileceği belirtilmiştir. Yardım toplamada en eski yöntemlerden 

biri cemiyet adına kutu dolaştırmaktır. Darüleytamdaki şehit çocukları 

güzelce giydirilip ellerine kutular verilirek İstanbul sokaklarında halk-

tan yardım toplamışlardır
28

. Bunun dışında çay ziyafetleri, yaz eğlen-

celeri, tiyatro ve gösteriler, Türk pazarı, eşya piyangoları, rozet ve pul 

satışları, çocuklar arasında sağlık ve güzellik yarışmaları da yardım 

amaçlı etkinliklerdendir.  

Meşrutiyetin ilanından itibaren dini bayramlar dışında ulusal ni-

telikli yeni bayramlar belirlenmiş ve kutlanmaya başlamıştır. Meşruti-

yetin ilan edildiği gün olan 10 Temmuz zaten Hürriyet Bayramı ola-

rak kabul edilmişti. Balkan Savaşları’nda yaşanan ağır yenilginin ya-

raları daha sarılmadan dünya savaşına girilmesi ekonomik, sosyal ve 

psikolojik olarak tüm toplumu olumsuz etkilemişti.  

İttihat ve Terakki iktidarı savaşın ağır koşullarına rağmen, halkın 

moralini yükseltmek ve umut aşılamak için I. Dünya Savaşı yıllarında 

yeni bayramlar icat etmiştir. Sürekliliği olmayan ve tüm ülkede kut-

lanmayan bu bayramlar çoğu kez başkent ile sınırlı kalmıştır. Bunlar-

dan ilki 1916 yılının 15 Mayıs’ında kutlanan “Çocuklar Bayramı”dır. 

İstanbul’un Kağıthane semti kutlamaların merkezi olmuştur. İstan-

bul’daki okulların büyük bir kısmının katıldığı bu bayramda yarışma-

lar, futbol maçları, jimnastik gösterileri yapılmış; çocuklar hep birlikte 

 

27
 Seçil Akgün, “Cumhuriyet Duyurulurken Geride Bırakılamayan Bir Kurum: Hilal-

i Ahmer Cemiyeti”, ODTÜ Gelişme Dergisi, 39 (Nisan), 2012, s.117. 

28
 Kıranlar, s.343. 
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şarkılar ve marşlar söylemişlerdir. Çocukların gülüp eğlendikleri ve 

neşe içinde geçen bu bayram kutlaması geçit resmiyle son bulmuştur
29

. 

1916-17 yıllarında Mart sonu Nisan başında kutlanan “Ağaç Bay-

ramı” ise, Anadolu’da Erdek’de ve Eskişehir’de kutlanmış ve okullar-

dan gelen çocuklar katılmıştır. Ağaç sevgisini aşılamaya yönelik olan 

bayramda fidanlar dikilmiş, şarkılar söylenmiştir. Neşeli bir gün geçi-

ren çocuklar sevinçle evlerine dönmüşlerdir. Bir de “Çiçek Bayramı” 

adıyla çocuklar tarafından kutlanan bir bayramdan söz edilmektedir
30

. 

18 Mayıs 1922 tarihli bir gazete haberinde 1918’de İzmir poligonunda 

şehit çocukları yararına yapıldığından söz edilmektedir
31

 Okay’ın ma-

kalesinde ise tek bilgi 1917’de yapıldığıdır
32

. Ancak nerede ve nasıl ya-

pıldığı, ne zaman yapıldığı konusunda yeterli bilgiye ulaşamadık. An-

cak bazı kaynaklarda 1 Mayıs tarihi Çiçek Bayramı olarak nitelendiril-

miştir
33

.  

Bursa’da 1917’de 3. Mektepliler Bayramı kutlanmıştır. Bugünde 

çocuklar düzenlenen eğlencelerle mutlu ve neşeli bir gün geçirmişler-

dir. Edirne’de yapılan bayram kutlamasında geçit töreni sinematograf 

tarafından görüntülenmiştir
34

.  

1916’da ilk olarak Selim Sırrı tarafından İdman Bayramı kutlama-

ları yapılmıştır
35

. 1917’deki bayram kutlaması ise Maarif Nazırı Ahmet 

Şükrü tarafından organize edilmiştir. Okullar çok sayıda öğrenciyle 

katılmışlar; yarışmalar ve gösteriler yapmışlardır
36

. Araba yarışları, ha-

 

29
 Okay, “Meşrutiyet Döneminde Savaş ve Çocuklar”, s.493. 

30
 A.g.e., 493.  

31
 “Yakında Şehrimizde Çiçek Bayramı Yapılacak”, Anadoluda Yenigün, 18 Mayıs 

1338, s.1. 

32
 Okay, “Meşrutiyet Döneminde Savaş ve Çocuklar”, s.493. 

33
 Esma Torun Çelik, “Türk Kadın Kahramanlarından Kara Fatma”, Turkish Studies, 

Volume II/16 Fall 2016, s.145. 

34
 Üçüncüsü denildiğine göre ilk 1915’te yapılmış olması muhtemeldir. A.g.e., s.494. 

35
 Efkan Canşen, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Spor Politikaları”, Trakya Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2015, C 17, S 1 (33-48), s.37. 

36
Okay, “Meşrutiyet Döneminde Savaş ve Çocuklar”, s.494.  
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lat çekme, kaşık içinde yumurta taşıma ve çocuk güzellik yarışması ya-

pılmıştır. Kadıköy’de yapılan bu etkinliğin bilet fiyatları da mevkie 

göre belirlenmiştir
37

.  

İttihat ve Terakki hükümetleri yeni bayramlar icat ederek kutlan-

masını sağlayarak öncelikle savaş nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan 

halka özellikle de çocuklara moral ve umut kazandırmayı amaçlamış 

olabilirler. Bununla birlikte savaşın uzun sürmesi nedeniyle halkın yıl-

gın ve bıkkın düşmesinden de endişe etmiş olabilirler. Bayramlar dü-

zenleyerek, devletin güçlü bir biçimde ayakta olduğu ve savaşı kaza-

nacağı mesajı da verilmek istenmiş olabilir. Savaşların kazanılabilmesi 

için toplumun tek vücut olarak bütünleşmesi şart olduğundan bay-

ramlar yoluyla toplumu bütünleştirmek de amaçlarından biri olabilir. 

Bununla geleceğin vatandaşları olan Türk çocuklarına, onları unut-

madıkları, önemsediklerini göstermek de bayramların icat nedenleri 

arasındadır. Yeni icad edilen bayramlar İttihatçı iktidarı amacına tam 

olarak ulaştıramadı belki ama vatansever ve milli bir nesil yetiştirmede 

epey mesafe almasına neden olmuştur. Milli Mücadele bu vatansever 

genç nesille gerçekleştirilmiş ancak, kendisini yetiştiren iktidara yaşam 

hakkı tanımamıştır. 

3. Milli Mücadele’de Şehit Çocukları ve Yetimlere Yönelik 

Girişimler 

TBMM’nin açılmasından sonra sadece işgalci güçlere karşı müca-

dele edilmemiş, aynı zamanda yeni bir devlet kurmak içinde de ku-

rumsal çalışmalar yapılmıştır. Yaklaşık olarak on yıl aralıksız bir savaş 

süreci yaşanmıştı. Özellikle dört yıl süren ve geniş bir alanda savaşılan 

I. Dünya Savaşı toplumu derinden etkilemiştir. Babalarını cephede 

kaybeden veya sakat kalarak terhis edilen askerlerin çocuklarının yanı 

sıra çok sayıda ailesini kaybetmiş, kimsesiz göçmen çocukları en kötü 

koşullarda hayatta kalma mücadelesi veriyorlar, çoğu kere de bu mü-

cadeleyi kaybediyorlardı. TBMM’nin açılmasıyla yetimlerin sorumlu-

luğunu büyük ölçüde Ankara Hükümeti devralmak zorunda kalmıştı. 

 

37
 Kıranlar, s.332. 
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Her yerde perişan biçimde dolaşan yetimler bir yana, uzun savaşlar-

dan yorgun ve bitkin düşen, ailesi ve çocuklarının akibetinden endişe 

duyan askerler, cepheye gitmek istemiyorlar, kaçıyorlardı. Askerden 

kaçmalarının tek nedeni bu değildi tabii ki. Bu ortamda düzenli or-

duyu kurmakta bile çok zorlanılmış ve gerekli zorlayıcı tedbirler alın-

mıştır. Bununla birlikte cepheye giden askerlerin aileleri ile ilgili en-

dişelerini ortadan kaldırmak için de sosyal devletin gerektirdiği bazı 

politikaların geliştirilmesi gerekiyordu. TBMM asker ailelerinin top-

rağının ekilmesi ve maddi yardım yapılması gibi bazı önlemler almış-

tır. Ancak savaşlar nedeniyle sadece şehitlerin çocuklarının sayısı bile 

onbinleri buluyordu. Buna kimsesiz göçmen çocuklarını ve savaşın 

ağır koşullarından dolayı anne babalarını kaybedenleri de eklediği-

nizde bu sayının yüzbini bulabileceği tahmin ediliyordu. Türk halkı-

nın top yekün bir mücadele içine girdiği bu dönemde, mücadeleyi ka-

zanmak için yetimler sorununu ele alması ve çözüm üretmesi gerek-

liydi. Bir de buna geleceğin Türkiyesi’ni oluşturacak milli nesil oluş-

turma amacını da kattığımızda Ankara Hükümeti’nin yetimler soru-

nuyla ilgilenmesini ve bir çözüm yolu bulmasını zorunlu hale getiri-

yordu. 

3.1. TBMM’nin Şehit Çocukları ve Yetimler Konusundaki 

Faaliyetleri 

Mütareke döneminde İstanbul’daki ve taşradaki darüleytamların 

bir çoğu kapatılmış; varolanlar da sahipsiz kalmıştı. Daha TBMM açıl-

madan önce ordu birlikleri kendi bölgelerindeki şehit ve kimsesiz ço-

cukların bakımı ve korunması konusunda önlemler almaya çalışmış-

lardır. Özellikle 15 Kolordu Komutanı olan Kazım Karabekir 

Paşa’nın, Doğu Anadolu’daki savaş bölgelerinden topladığı 3-13 yaş 

arasındaki sahipsiz çocukların bakımı ve eğitimi konusundaki çalışma-

ları takdire şayandır
38

.  

TBMM’nin açılmasından sonra 2 Mayıs 1920’de çıkarılan İcra Ve-

killeri Teşkili hakkındaki yasayla Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiyye 

 

38
 Kazım Karabekir, Çocuk Davamız II, Emre Yayınları, İstanbul 1995, s.33-35. 
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Vekaleti kurulmuş ve Anadolu’da faaliyet gösteren darüleytamlar 

başta olmak üzere, yetim ve öksüzlerin bakıldığı bütün kurumlar bu 

vekalete bağlanmıştı
39

. Dönemin sosyal yardımının merkezi konu-

munda olacak olan söz konusu vekalet, varolan darüeytamların yeni-

den düzenlenmesi ve yenilerinin açılması konusunda faaliyetlere gi-

rişmiştir. Darüleytamlarda daha çok çocuğun bakılması için gerekli 

önlemlerin alınmasının yanı sıra öncelikle Yunan işgalleriyle zarara 

uğrayanlar için Denizli’de ardından da Fransız işgallerinin ve Erme-

nilerin zarara uğrattığı Adana ve Antep’te yeni darüleytamlar açmıştır. 

Hemen arkasından da Amasya, Tarbzon, Aydın, Elazığ, Erzincan, 

Konya ve Kayseri illerindeki darüleytamlar yeniden düzenlenerek ka-

pasiteleri arttırılmıştır
40

. Ankara Hükümeti işgal bölgelerinden başla-

yarak bu düzenlemeleri yapmıştır. 5 Aralık 1922’ye gelindiğinde ise 

Darüleytamların tek çatı altında toplanıp, yönetimi için müdürlük 

oluşturulmuş ve bu müdürlüğün Sıhhiye ve Muanet-i İçtimaiyye Ve-

kaleti’ne bağlanması kararlaştırılmış, TBMM Sosyal Yardım Komis-

yonu tarafından denetlenmesi de sağlanmıştır. Hazırlanan yönetme-

likle kurumun nasıl yönetileceği, nasıl bir eğitim verileceği de belir-

lenmiştir. Öncelikli olarak şehit çocuklarının alındıktan sonra kalan 

yerlere muhacir ve diğer yetim çocukların kabul edilmesi yönetme-

likte belirtilmiştir
41

.  

Şehit ailelerine yapılan yardımlar da Milli Mücadele’de sosyal yar-

dım anlamında oldukça önemlidir. TBMM Hükümetleri şehit ailele-

rine yardımı, geçici ve bir lütuf gibi olmaktan ve keyfilikten çıkarmış-

tır. İşgalcilere karşı verilen mücadelede çok sayıda şehit verildiğinden 

ve onların aileleri ve çocukları perişan olduğundan bazı önlemler alın-

ması zorunlu hale gelmiştir. Şehitlerin ve gazilerin ailelerinin durum-

larının düzeltilmesi ve şehit çocuklarının eğitimi için bir komisyon ku-

 

39
 Sarıkaya, s.23. 

40
 Yaşar Battal, “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Kşmsesiz Çovuklar ve Himaye-i Etfal 

Cemiyeti’nin Faaliyetleri (1923-1938), New Trends in Social Sciences V, 2018, Pogo-

rica, s.689. 

41
 A.g.e., s.692; Sarıkaya, s.23. 
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rulmuştur. Ayrıca 1921’den itibaren de şehit ailelerine maaşlar veril-

meye başlanmıştır
42

. Himaye-i Etfal’in Katibi Umumisi olmakla bir-

likte kurulmasında ve faaliyetlerinde en çok emeği geçen Dr. Fuad 

Bey Temmuz 1922’de Sıhhiye Vekilliği’ne getirilmiştir. Fuad Bey bir 

süre sonra da cemiyetin başkanlığını üstlenecektir. Yetimler ve kimse-

siz çocukların içinde bulunduğu zor koşulları en iyi bilenlerden biri 

olan Fuad Bey’in Sıhhiye vekilliğine getirilmesi, yetimlerin korunma-

sına ve bakımına verilen önemi ortaya koymaktadır. 

Açılan darüleytamlar hiçbir zaman yeterli olmamış, halktan bu ko-

nuda yardım istenmiştir. Batı cephesinde başlayan savaşlar yeni şehit 

ve yetim sayıları gün gün artış göstermiştir. Bu nedenle Hilal-i Ahmer 

Hanımlar heyetine başkanlık eden Halide Edip Hanım’ın öncülü-

ğünde şehit evlatlarına yardım sağlamak amacıyla “Şüheda Evlatları 

Anaları Heyeti Birliği” kurulmuştur
43

. Vilayet hanımlarına gazeteler 

aracılığıyla seslenilerek onların da illerinde her ilin kendi şehitlerinin 

çocuklarına bakması için örgütlenmeleri istenmiştir
44

. Bu arada şehit-

lerin yetimlerine analık etmek üzere Ankara’da yine Halide Edip’in 

girişimiyle Cemiyet-i Hayriye kurulmuştur. Yaptıkları toplantılarla 

yardım toplamayı sürdürmüşlerdir
45

. Birçok kentte kadınlar kendi ör-

gütlerini kurarak, illerindeki şehitlerin yetimlerine destek olmaya ça-

lışsalar da, ülkenin içinde bulunduğu durum dolayısıyla yine de yeterli 

olmamıştır.  

Görüldüğü gibi devletin yanı sıra kişiler de şehitlerin çocuklarına 

yardım sağlamak için adeta seferber olmuşlardır. Cemiyetler kurarak, 

yardım toplamak için etkinlikler yapmışlardır. Bu konuda özellikle 

Anakara basını bu faaliyetlere halkın katılımını sağlamak için propa-

ganda yapmışlardır. Himaye-i Etfal Cemiyeti de bu kapsamda kurul-

muştur. 

 

42
 Kıranlar, s.188-190. 

43
 “Şüheda Evlatları Anaları Heyeti,” Vakit, s.1.  

44
 Anadolu’da Yenigün, 17 Nisan 1921, s.1; İleri, 18 Nisan 1921; Vakit, 18 Mart 

1921,s.1. 

45
 “İstiklal Şühedası Evlatları Anaları”, Anadolu’da Yenigün, 9 Mayıs 1921, s.1. 
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3.2. Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin Kurulması 

Milli Mücadele’nin örgütlenme döneminden itibaren şehit çocuk-

larının ve yetimlerin bakımı ve eğitimi gündemdeki yerini hep koru-

muştur. Darüleytamların yetmemesi ve şehit çocuklarının sefalet 

içinde bulunması, yetimlerin sayılarının sürekli artması cemiyetin ku-

rulma gerekçelerini teşkil etmiştir. Batı cephesinde yapılan savaşlar 

Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin kurulma sürecini etkilemiştir. Haziran 

ortalarından itibaren cemiyetin kurulması konusunda toplantılar ya-

pılmaya başlanmıştır. Cemiyet resmi olarak kuruluşunu açıklamadan 

kuruluş haberleri Ankara gazetelerinde yer almıştır. Sevinçle karşıla-

nan bu cemiyetin “Himaye-i Eytam” adıyla kurulacağı ve vatanını ko-

rumak için canını feda etmekten kaçınmayan şehitlerin çocuklarının 

bakımını ve eğitimini sağlamak amaçladığı belirtilmiştir
46

.  

Nihayet 30 Haziran 1921 tarihinde Hakimiyeti Milliye Matba-

ası’nda perdesi olmayan, on sandalye ve bir masanın bulunduğu kü-

çük bir odada kurulmuştur. On kişi olan kurucu üyeler ikişer lira ve-

rek 20 lira ile işe başlamışlardır
47

. Cemiyet, Ankara Himaye-i Etfal Ce-

miyeti adıyla kurulmuş ve nizamnamesi hazırlanmıştır. Cemiyetin is-

minin başına Ankara kelimesinin konulması İstanbul’dan ayrı olduk-

larını göstermek için olabilir. Cemiyetin kuruluşuna Bolu Mebusu 

Doktor Fuad Bey öncülük etmiştir. Cemiyetin başkanlığına Eski Hari-

ciye Vekili ve İstanbul Mebusu Ahmet Muhtar; Katibi Umumiliğine 

ise Bolu Mebusu Fuad Bey seçilmiştir. Cemiyetin kurucularının ta-

mamı ya mebus veya devlet görevlileridir; TBMM Başkanı Mustafa 

Kemal cemiyeti himayesine alarak, fahri başkanı olmuştur
48

. Bu du-

rum cemiyetin kurulması konusunda devletin öncülük ettiğini göster-

mektedir. Meclis’teki Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti 

bu cemiyetin kurulmasına katkı sağlamıştır. İstanbul’daki cemiyet ile 

 

46
 “Yetimler Meselesi,” Anadolu’da Yenigün, 24 Haziran 1921, s.1. 

47
 Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Küçük Bir Tarihçesi 1921-1939, Ankara, 

Resimli Ay Matbaası, 1940, s.3. 

48
 “Himaye-i Etfal”, Anadolu’da Yenigün, 1 Temmuz 1921, s.2; Hakimiyeti Milliye, 

1Temmuz 1921, s.1.  
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nizamnameleri, kurucuları ve amblemleri konusunda benzerliği söz 

konusudur. Cemiyetin kurulmasıyla Anadolu’daki yetimler sorunu-

nun büyük ölçüde çözüleceği kanaati doğmuştur. 

Ankara Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin hazırladığı nizamnameye 

göre, cemiyet “evvela şehid çocukları ile, saniyyen harp malüllerinin 

ve harp felaketzedelerinin çocuklarına… ” hizmet verecektir. Ama 

bunlar dışındaki kimsesiz çocuklarla da ilgileneceği belirtilmiştir. Milli 

bir savaşın olduğu bir dönemde şehit ve gazi çocuklarının bakımlarına 

öncelik verilmesi, doğal kabul edilebilir. Çocuklarını ve ailelerini bıra-

kıp cepheye vatan için gidenlerin çocuklarına bakmak hem bir bir gö-

rev, hem de millet için savaşan cephedeki askerlere bir borç olarak 

görülmüştür
49

. Nizamname kitapçığında bütün kurucuların isimleri 

ve fotoğrafları yer almıştır. Cemiyetin, ambleminin hemen altına “Bu-

günün çocukları yarının büyükleridir” ifadesine yer vermesi, amaçla-

rının sadece şehit çocuklarına ve yetimlerine geçici bir barınak olma 

niyetinde olmadıklarını, temel amaçlarının bu çocukları eğitip devlete 

ve millete faydalı kişiler yetiştirmek olduğunu göstermiştir. Meşrutiyet 

döneminden itibaren “milli bir nesil” yaratma amacını artık An-

kara’nın devraldığı açıkça görülmektedir. 

Nizamnameye göre, cemiyetin gelir kaynakları ise şunlardır: Üye-

lerin yıllık aidatları; hükümet, vakıf gibi kurumların ödenekleri; cemi-

yetin kendi emval ve varlıklarından sağlayacağı gelirler; nakit parala-

rından elde edecekleri faizler; düzenleyecekleri sergi, müsamere, kon-

ferans ve çiçek satışlarından elde edecekleri hasılat ve halkın yapacağı 

yardımlar ve zekat gibi gelirler
50

. 

Cemiyetin ilk kongresinde, Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiyye Ve-

kili ve aynı zamanda Cemiyetin Katibi Umumisi Bolu Mebusu Doktor 

Fuat, ayrıntılı biçimde elde ettikleri gelirlerin kaynaklarını açıklamış-

tır. İlk kurulduğunda hemen faaliyetine başlayamayan cemiyet, gelir 

elde etmek için her türlü yolu zorlamaya çalışmıştır. Öyle ki, cemiyete 

 

49
 Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin Nizamnamesi, Ankara, 1337, s.3. 

50
 A.g.e., s.26. 
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ait binanın bahçesi ve iki odası kiraya verilmiştir. Yurt dışından özel-

likle Azerbaycanlı soydaşlardan ciddi yardımlar geldiği belirtilmiştir. 

Bu noktada TBMM hükümetinin her türlü desteği kendilerine verdi-

ğinin de altını çizmiştir
51

. Gelir kalemleri incelendiğinde, yöneticilerin 

cemiyetin gelirini arttırmak için gösterdikleri çaba hemen göze çarp-

maktadır. Savaş yıllarında en çok gelir, halkın yaptığı yardımlardan 

sağlanmıştır. 

Himaye-i Etfal Cemiyeti, ilk olarak Erkanı Harbiye-i Umumiye 

Reisi Fevzi Paşa’nın Ankara ve çevresinden topladığı babaları şehit 

olan 1500 şehit çocuğuna bakma sözü vermiştir. Devletten de biraz 

tahsisat alarak işe başlayan Cemiyet üyeleri çocukları gönüllü ailelerin 

yanına yerleştirdiler. Ancak köylü çocukları yeni ortamlara uyamadık-

ları için bir kısmı köyüne dönmüş, büyük bir kısmı da darüleytamlara 

yollanarak eğitimleri sağlanmıştır
52

. 

Cemiyet 26 Teşrinisani 1337’de ise halkın genel çıkarlarına hiz-

met eden faydalı olan bir cemiyet statüsü kazanmıştır
53

. İlk çalışma yı-

lında on şube açan cemiyet 2234 yetim çocuğa hizmet vermiştir. Şube 

sayısı 1923’te 68’e çıkmıştır
54

.  

Cemiyetin gelirlerinin yeteri kadar olmaması hep sorun olmuştur. 

Cemiyetin posta ücretlerinden muaf tutularak, posta masrafından 

kurtulması konusunda Dr. Fuad Bey Meclis’e bir önerge vermiş ve 1 

Şubat 1922’de İcra Vekilleri Heyeti tarafından kabul edilmiştir
55

. An-

kara’daki Himaye-i Etfal Cemiyeti, her fırsattan yararlanarak gelir 

elde etmeye çalışmıştır. Şehit çocuklarını mutlu kılmak ve yararlı birer 

vatan evladı yapma amacının yanı sıra, çocuk sağlığını öncelikli amaç 

olarak belirlemişti. Bu hizmeti sağlayabilmesi için para ve yetişmiş gö-

nüllü kadınlar gerekmekteydi.  

 

51
 “Himaye-i Etfal Kongresi…”, Anadolu’da Yenigün, 23 Temmuz 1338, s.2. 

52
 Kongrede Dr. Fuad Bey, gelen çocukların durumları ve neler yapıldığı ile ilgili ay-

rıntılı bilgi vermiştir. 

53
 BCA, 030.18.01.01.4.39.3. 

54
 Sarıkaya, s.64, 69. 

55
 BCA, 030.18.01.01.4.46.17. 
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4. Şehitlerin Yetimleri İçin Çiçek Bayramı 

Daha önce belirttiğimiz gibi, Çiçek Bayramı II.Meşrutiyet döne-

minde icad edilen birçok bayramdan biridir. I. Dünya Savaşı’nın son-

larına doğru ilk kez kutlandığı belirtilmekle birlikte, neden, ne zaman 

ve nasıl kutlandığı konusunda yeterince bilgiye ulaşamadık. Ancak eli-

mizde inceleme konusu ettiğimiz bayramın bütün detayları bulun-

maktadır. Buna bakarak Çiçek Bayramı hakkında fikir edinmek müm-

kündür. 30 Mayıs 1922 tarihinde Milli Mücadele tarihinde ilk ve tek 

Ankara’da kutlanmıştır. 1950-58 döneminde ise Bahar ve Çiçek Bay-

ramı adıyla sadece İstanbul’da festival havasında birkaç gün süren bir 

bayram kutlanmıştır
56

. 

4.1. Hazırlıklar 

Milli Mücadele döneminde cephede savaşan ve vatanı için canını 

vermekten çekinmeyenlerin geride bıraktıkları çocuklar kutsal birer 

emanet olarak görülmüş ve onların bakımı, korunması ve eğitimleri-

nin sağlanması için bütün imkanlar kullanılmıştır. Cemiyetlerden ve 

örgütlerden de destek sağlanmıştır. Kadınlar şehit çocuklarının ba-

kımı konusunda önemli katkılar sağlamışlardır. Batı cephesinde savaş-

ların başlamasıyla birlikte şehit ve malül olanların çocuklarının devle-

tin ve milletin kanatları altına alınması için birçok önlem alınmıştır. 

Şehit anaları birlikleri, Himaye-i Etfal Cemiyeti gibi örgütlerin kurul-

ması bu amaca yöneliktir.  

Hilal-i Ahmer Kadınları Merkez Heyeti de Ankara’da yardım top-

lamak için etkinlikler yapmışlardır. Ankara gazetelerinde bayram ön-

cesinde duyuru yaparak bayramın ilk gününün Hilali Ahmer Çiçek 

Günü olduğu ve bu çiçek rozetlerini göğüslerinde taşımanın şehit dü-

şen veya yaralanan askerlere karşı şükran borcu olduğu vurgulanmış-

tır
57

. 1921’de Ramazan Bayramının ilk günü olan 8 Haziran’da erkek 

 

56
 Mustafa Mutlu, “İstanbul’da Halka Adanmış Bir Bayram: Bahar ve Çiçek Bayramı”, 

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S 58, Ba-

har 2016, s.180. 177-194. 

57
 Bayramdan önceki hafta her gün hatırlatılmıştır. “Bugün Hilal-i Ahmer Çiçek Gü-

nüdür”, Anadoluda Yenigün, 5-8 Haziran 1921, s.1. 
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ve kız öğrenciler geleneksel hale gelen Çiçek Günü’nde kırmızı beyazlı 

kokartlar dağıtarak, cephede savaşan şehitlerin yetimlerine, gazilerin 

tedavilerine ve bütün yardıma muhtaçlara yardım eden Hilali Ah-

mer’e yardım toplamışlardır. Halk da bu kokartları alarak cemiyete 

şükran borcunu ödemiştir. O gün 800 lira sadece bu çiçeklerden sağ-

lanmıştır
58

. Hilal-i Ahmer Kadınları Merkez Heyeti, bayramın üçüncü 

günü öğleden sonra İnönü, Develi ve Şebinkarahisar şehit çocukları 

yararına millet bahçesinde eğlenceli bir müsamere düzenlemiş, Yusuf 

Akçura da konferans vermiştir
59

.  

Milli Mücadele döneminde ilk ve sadece bir kez kutlanan tek bay-

ram olan Çiçek Bayramı, belki dünyada da örneği olmayan bir bayram 

niteliği taşımaktadır. Ankara Himaye-i Etfal Cemiyeti tarafından orga-

nize edilmiştir. Bu bayramın kutlanacağı konusundaki ilk haberler ba-

sından öğrenilmiştir. Anadolu’da Yenigün ve Hakimiyeti Milliye gaze-

telerinde 1922 yılının Ramazan Bayramı’nın 3. günü “Yetimler 

Günü”, “Çiçek Bayramı”, “Himaye-i Eftal’in Çiçek Bayramı”olarak 

anılmaya başlamıştır. Ankara’da yapılacak Çiçek Bayramı, “…Bizim 

saadetimiz için hayatlarını verenlerin çocuklarına iyi bir gün geçirt-

mek vicdan borcudur. Onların neşeleri biraz ferahdır” sözleriyle halka 

duyurulmuştur. Büyük Millet Meclis’nin arkasındaki Ayaş yolu üze-

rindeki çayırlıkta yapılacağı belirtilen bu bayramın mükemmel olması 

için hazırlıkların şimdiden başladığı vurgulanmıştır. “Babasızlar Bay-

ramı” olarak da nitelendirilen bu bayramın bu yıl ilk kez kutlanacağı 

vurgulanmıştır. Ankara halkını bu bayram için hazırlanmaya davet 

eden yazıda, vatanın ve milletin saadeti için çocuklarını terk edip cep-

heye giden ve canlarını veren çocukların evlatlarına iyi bir bayram ge-

çirtmenin tüm halkın görevi olduğu savunulmuştur. Esasen Çiçek 

Bayramının hazırlıklarını Himaye-i Etfal Cemiyetinin yaptığı, ancak 

 

58
 Anadoluda Yenigün, 12 Haziran 1921, s.2. 

59
 A.g.g., s.2. 
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daha iyi geçmesi için halkın biraz gayret ve fedakarlık yapması gerek-

tiği vurgulanmıştır.
60

.  

Çiçek Bayramı için hazırlanan çiçekler ve eğlencelerin daha önce 

Ankara’nın hiç görmediği bir tarzda olduğu iddiasında bulunan Ha-

kimiyet-i Milliye Gazetesi, Çiçek Bayramı için yapılan hazırlıkları ye-

rinde incelemek üzere muhabirini bayramın yapılacağı alanı incele-

mesi için yollamıştır. Bayram alanı olarak Ankara çıkışındaki Ayaş 

Köprüsü’nün sol tarafındaki kademeli alan kullanılacaktır. Kademeli 

olarak hazırlanan seyirci yerlerinin sağı kadınlara, solu da erkelere 

tahsis edilmiştir. Kadın ve erkeklerin gezme ve yiyecek yerleri de ay-

rılmıştır. Koşu ve at yarışları için mükemmel yerler yapıldığı eğlence 

yerinin tamamının çamlarla süsleneceğini belirtmiştir. Bu alanı ince-

leyen muhabir, eğlenceler, yarışmalar, etkinlikler için her türlü ayrın-

tının izleyicilerin rahatlığı düşünülerek hazırlanmış olduğundan, hal-

kın güzel ve mutlu bir gün geçireceğinden emindir
61

.  

Bayram için yapılan hazırlıkları aktaran Anadoluda Yenigün Ga-

zetesi’nde ise, bayram için hazırlanan çayırlığın çam dallarıyla süslenip 

şirin bir orman havası verildiğini ve şimdiden çok güzel bir manzara 

oluşturduğu belirtilmiştir. Bayram alanının hazırlanmasında yüzlerce 

amele ve asker çalıştığı belirtilerek, bayramın önemine dikkat çekil-

miştir. Okuyucularından şehit çocuklarının bu bayramını kutlamak 

için etkinliğe gitmeleri ve yetimleri sevindirmeleri, bunun vicdan 

borcu olduğu ifade edilmiştir. Bayramın programına da değinilen ya-

zıda “…çiçek bayramında zafer amilleri bilhassa bugüne kudretli bir 

Anadolu seciyesi vermektedir” denilmektedir. Bayramın hazırlıkları 

 

60
 Bu haberin ortasında çiçeklerle süslü bir araba içinde güzel giyimli küçük bir kız 

çocuğu ve yanında da başı açık bir kadının fotoğrafı yer almıştır. Fotoğrafın altında 

“Çiçek Bayramına iştirak edecek olan Nermin Hanım... Nermin Hanım 1334 senesi 

Haziranında İzmir polikonunda evladı şüheda menfaatine yapılan Çiçek Bayramı 

müsameresinde birinciliği kazanmış idi.” sözleri yazılıdır. Anadoluda Yenigün, 18 

Mayıs 1922, s.1.  

61
 “Çiçek Bayramı Hazırlıkları”, Hakimiyet-i Milliye, 28 Mayıs 1338, s.1. 
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ve programına bakarak, sadece çocukların değil tüm halkın güzel bir 

gün geçireceği vurgusunu yapmışlardır
62

. 

Çiçek bayramında top, kağnı, mitralyöz, deve, merkep, top fabri-

kası tezgahları, ziraat aletler, traktör, cephane arabaları, köylü kadın-

lar ve erkeklerin adeta bir geçit resmi olacaktır. Geçit resmi sırasında 

savaşın bunlarla kazanıldığı vurglanmıştır. Ayrıca Sakarya Savaşı’nın 

Türklerin topyekün seferber olarak kazandığı bir savaş olduğu gerçe-

ğinin altı bu satırlarla çizilmiştir. Tarih belirtmemekle birlikte daha 

önce bir kez de İzmir’de Çiçek Bayramı kutlanıldığı, hazırlayan kişinin 

Yüzbaşı Faik olduğu ileri sürülmüştür
63

.  

Bayram için tüm Ankara’yı hazırlık yapmaya davet etmişlerdir. 

Anadolu’nun bu küçük kenti son üç yıldır milli hareketin önderlerine 

ve tüm destekçilerine kapılarını açmış ve onları kucaklamıştır. Kent 

kalabalıklarla dolup taşmıştır. Ankara halkı zaferi kazanmak için ilk 

günden beri her türlü desteği Gazi Paşa’ya ve tüm vatanseverlere ver-

mekten çekinmemişti. Bu noktada Ankara halkının da bu bayramla 

biraz yüzleri gülecek, eğlenecekti.  

Bayram hazırlıkları aktarılırken iki konunun sıklıkla vurgulan-

dığu görülmektedir. İlki Çiçek Bayramı’nın maksadının babasını savaş 

meydanında kaybeden çocukların yüzlerini güldürmek, onları mutlu 

etmek, içten bir bayram kutlamalarını sağlamak olduğu vurgulanmış-

tır. Bunun için de halkın bu çocuklara şefkat ve ilgi göstermesi istenil-

miştir. İkinci olarak; çok sayıda kişinin mükemmel bir bayram hazır-

lığı yaptıklarıdır. Savaşın çetin koşulları içindeki halkı bir gün için bile 

olsa eğlendirmek ve mutlu etmek için hükümetin hiçbir fedakarlıktan 

kaçınmadığı da satır aralarında vurgulanmaktadır. Böylece şehit ev-

latlarına ve yetimlere verilen önem de ortaya konulmuş olacaktı. Aynı 

zamanda halkın Ankara Hükümeti’nin gücüne ve savaşın kazanılaca-

ğına olan inancı da sağlamlaştırılmış olabilirdi. Cephe gerisi güçlü bir 

 

62
 “Çiçek Bayramı”, Anadolu’da Yenigün, 28 mayıs 1338, s.2. 

63
 Anadolu’da Yenigün, 28 Mayıs 1338, s.2. İzmir’de yapılan bayram hakkında her-

hangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.  
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dayanışma oluşturduğunda cephedeki askerler de büyük moral kaza-

nacaktır. 

4.2. Ankara’da Çiçek Bayramı Kutlamaları 

1922 yılının Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 28 Mayıs Pazar 

günü Ankara’da büyük coşkuyla kutlanmıştır. Ulusal hükümetin bu 

üçüncü Ramazan Bayramı’nda TBMM Başkanı Gazi Mustafa Kemal 

Paşa, Erkanı Harbiye-i Umumiye Reisi Fevzi Çakmak Paşa, vekiller, 

çok sayıda mebus, kalabalık halkla birlikte bayram namazlarını Hacı-

bayram Camii’nde kılmışlardır. Vatan yolunda canını veren şehitlerin 

ruhuna ve kahraman Türk ordusunun zaferine edilen dualarla son 

bulan bayram namazından sonra Mustafa Kemal Paşa Meclise geçer-

ken, Ankara halkı meclisin önünü ve millet bahçesini tamamen dol-

durmuştu. Gazi, askerlerin ve halkın bayramını kutlamış ve resmi bay-

ram kutlamaları için Meclise geçmiştir. Resmi kabule geçildikten sonra 

halk dağılmış ve geleneksel kutlamalarına dönmüştür
64

. 

Bayramın üçüncü günü gerçekleştirilen Çiçek Bayramı Ankara 

halkına unutamayacağı bir bayram yaşatmıştır. “Ankara Halkı Hak Et-

tiği Bir Neşe İle Şimdiye Kadar Görülmemiş Bir Bedii Eğlencenin Bütün Zevk-

lerini Doya Doya Tattı” başlığıyla gazetelere yansıyan bu bayram, büyük 

taarruz öncesinde hem şehitlerin yetimlerine, hem Ankara halkına 

hem de cepheye moral kazandırmıştır. Bayramın yapılacağı duyurul-

duktan sonra Ankara halkı bu bayramı iple çekmeye başladığı için, 

bardaktan boşanırcasına yağan yağmurlar bile onları bayrama katıl-

maktan alıkoyamamış, hatta birkaç kez bastıran sağanak “pek iyi ha-

zırlanmış bir seyir mahalinde bulunduğu için adeta programa ilave 

edilmiş bir eğlence” olarak nitelendirilmiştir. Bütün Ankara halkının 

adeta şehri boşaltmış ve bayram alanına gelmiş olduğunu, yetim ço-

cukların yüzlerindeki gülümsemenin herkeste hoş etkiler yarattığı be-

lirtilmiştir. Himaye-i Etfal’in yetimleri bayram alanına güzel giysiler 
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 “Bu Seneki Bayram”, Hakimiyet-i Milliye, 31 Mayıs 1338, s.1.  



674 ESMA TORUN ÇELİK  

 

 

içinde süslenerek gelmişlerdi. İzlemeye gelen çocuklarda bayramlık 

elbiseleriyle bayrama katılmışlardır 
65

.  

Çiçek Bayramı kutlamalarını “Ankara’da Yetimlerin Çiçek Bay-

ramı” başlığıyla duyuran Anadoluda Yenigün Gazetesi, kutlamaların 

yapılacağı alanın hazırlanması için Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin özve-

rili çalışmalarından övgüyle bahsetmiştir. Zamanın kısa olması nede-

niyle istediği her şeyi yapamadığı vurgulanmış; bayram için hazırla-

nan alanın mevcut haliyle bile Ankara halkının daha önce hiç görme-

diği kadar güzel olduğunu savunmuştur. Ankara tarihinde şen bir gün 

olarak anılmasına yağmurların bile engel olamadığı ileri sürülmüş-

tür
66

. 

30 Mayısta halk sabah saatlerinden itibaren bayram alanına gel-

meye başlamış, saat 11’de yollarda oluşan büyük kalabalıklar dikkati 

çekmişti. Alanda seyirciler için ayrılar yerler çoktan dolmuştu. TBMM 

Başkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın teşrifleriyle kutlamalar saat 

13.00’da başlatılmıştır. Törenlere Müdafaa-i Milliye Vekili Kazım 

Paşa, Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey, Adliye Vekili Refik Şevket 

Bey, Rus Büyükelçisi Aralof, Azerbaycan Elçisi Sultan Ahmet Han ve 

elçilik erkanı, Amerika Heyeti Azalarından Miss Bilings ve Miss Al-

len
67

, Vali Abdülkadir, Mevkii Kumandanı Fuad, Ümerayı Askeriye-

den Sadullah Asım, İzmir Mebusu Yunus Nadi, Bolu Mebusu ve Hi-

maye-i Etfal Başkanı Doktor Fuad ve birçok vekilin yanı sıra gazete 

temsilcileri katılmıştır. Gazi Paşa’nın davetlisi olarak Ankara’da bulu-

nan kadın savaşçılardan Kara Fatma Çavuş da bu bayrama katılanlar 

arasındaydı
68

. 

 

65
 Hakimiyet-i Milliye, 31 Mayıs 1338, s.2. 

66
 “Ankara’da Yetimlerin Çiçek Bayramı”, , Anadolu’da Yenigün, 1 Haziran 1338, s.1. 

67
 Florance Billings ve Annie T. Allen Yakın Doğu Yardım Örgütünün (NER) Ankara 

temsilcileridir. 

68
 “Ankara’nın Eğlenceli Ve Mesut Bir Günü”, Hakimiyet-i Milliye, 31 Mayıs 1338, 

s.2. 
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Sabırsızlıkla beklenen kutlamalar silah atış yarışmalarıyla başla-

mıştır. İlk olarak mavzerle endaht (Silah atmak) müsabakası yapılmış-

tır. Kıyasıya geçen yarışı Ankara Kumandanı Fuad Bey kazanmıştır. 

Kendisine birer çatal, kaşık ve tabaktan oluşan gümüş takım hediye 

edilmiştir. İkinci olan İnzibat Mülazımı Faruk Bey’e ise yarışmalarda 

bütün ikinci gelenlere olduğu gibi bir şişe kolanya verilmiştir. Tabanca 

atış yarışmalarında birinci olan Talimgah Kumandanı Kaymakam 

Cami Bey’e traş takımı hediye edilirken ikinci gelen İçel Mebusu Sami 

Bey bir şişe kolonya ile yetinmiştir
69

.  

Çiçek Bayramı kutlama programı koşu yarışlarıyla devam etmiş-

tir. 100 metre koşusunda Talimgahtan Ragıp Bey birinci olurken, İz-

zet Efendi de ikinci gelmiştir. Ragıp Efendi bir tabaka ile ödüllendiril-

miştir. Arkasından yapılan engelli koşullarda yine Talimgahtan Lütfü 

Efendi birinci olurken, gümüş bir tabaka kazanmıştır. Ragıp Efendi 

ikinci olmuştur. Mukavemet koşusunu yine Lütfü Efendi birincilikle 

tamamlamıştır. Bu yarışta ikinci kez kazandığı gümüş tabakayı Hi-

maye Etfal Cemiyeti yararına müzayedeye konmak üzere vermiştir. 

Müzayede sırasında bu tabakaya Gazi Paşa 100 lira vermiş, ancak tek-

rar müzayedeye koymuştur. Böylece tabakadan daha fazla gelir elde 

edilebilecekti. Bunun üzerine kadınlar ve erkekler arasında tabakayı 

satın almak için hararetli bir müzayede yaşanmıştır. Müzayedeye ve-

killer ve sefirler, onların eşleri, Amerikalı temsilciler ve Kara Fatma 

Çavuş da katılmıştı. Tabakayı sonunda 411 lira bedel karşılığında Kara 

Fatma satın almıştır
70

. 

Müzayede yapılırken yarışlar da devam etmiş; bayrak yarışları ya-

pılmıştır. Talimgah talebelerinin birinci geldiği bu yarışlarda sultani 

öğrencileri ikinci olmuştur. Sürat koşularında da Talimgahtan İzzet 

Efendi birinci, Galip Efendi ikinci gelmiştir. Birincilere tıraş takımı ve-

rilmiştir. Oyunlardan en zevkli olanları gençlerin yaptığı renkli sürat 

yarışları olmuştur. Gençler yüksek ökçeli nalınlarla ve ellerinde şem-
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siyeler açarak küçük geçitlerden ve engellerden geçerek, ellerinde tor-

balarla birbirlerini yarışma dışı bırakmak için mücadele etmişler ve so-

nunda uzun tüneli aşıp hedefe ulaşmışlardır. Yarış izleyicilerde büyük 

heyacan ve coşku yaratmıştır. En çok eğlenilen yarışlardan biridir. Ya-

rışta birinci Sultaniden Ali Efendi olmuştur, tıraş takımı hediye edil-

miştir
71

.  

Hayvan ehlileştirme yarışması herkesi çok güldürmüştür. Çocuk-

ların hayvanlarıyla katıldıkları bu yarışlar hem ortalığı birbirine kat-

mış, hem de çok renkli, eğlenceli geçmiştir. Çocuklar kucaklarında ör-

dekler, hindiler, kazlar, tavuklar, horozlar, tavşanlar, kuşlarla bu ya-

rışa katılmışlardır. Hayvanları yarıştıracaklarına çocuklar kendileri ya-

rışa kapılmışlardır. Horozlar ve kazların dalaştığı, zaman zaman fer-

yadı bastıkları, seyircilerin aralarına karıştıkları bu yarışlar izleyicileri 

kahkahalara boğmuştur. En çok da çocuklar eğlenmişlerdir. Yarışma 

sonunda herkes birinci ilan edilerek, çocuklar mutlu edilmiştir.  

Bu yarışlardan sonra daha duygusal seyirler başlamıştı. Zira işgali 

halkın içinde ızdırap haline gelen güzel İzmir’in yiğit efeleri, zeybek 

oynamak için meydana gelmişti. İzmir’in cepheden cepheye koşan 

gürbüz evlatlarından bu eğlenceye İsmail Efe ve onun çocukları Hü-

seyin ve Ali Efeler ile Ahmet Toramış, Hüseyin ve Recep Efeler katıl-

mışlardır. Efeler milli kıyafetleriyle zeybek oynamaya başladığında bü-

tün kalpleri titretmişlerdir. Efelerin oyunu İzmir’in işgal altında ol-

duğu gerçeğiyle yürekleri sızlatmış, bütün gözler bir anda nemlen-

meye başlamıştır. Zeybek oyunu bu hislerle izlenmiş ama büyük alkış-

larla bitirilmiştir. Arkasından Karadeniz’in hırçın çocukları milli kıya-

fetlerle hareketli ve kıvrak oyunlarını maharetle oynamışlardır. Ke-

mençede sanki bir deniz ahengi vardı. Hem büyük beğeni toplamışlar 

hem de bayram coşkusu yeniden kalabalığı içine almıştır
72

. 

Çiçek Bayramının adına uygun olarak önce çiçekli arabalar bir ge-

çit yaparak en iyi süslenen araba seçimi yapılmıştır. Büyüklü küçüklü 

 

71
 Hakimiyeti-i Milliye, 31 Mayıs 1338, s.2. 

72
 A.g.g., s.2. 
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kızlar ve çocukların süslemiş oldukları arabalar, öylesine güzel ve sa-

natsaldır ki, izleyiciler adeta bir tablo gibi izlemişlerdir. Hacı Bayram 

Mektebi’nin arabası birinci, Ay Melek Mektebi’nin arabası ikinci ol-

muştur. İkinci olan arabaların yanında Osmanlı Sancağı’na bürünmüş 

şalvarlı, kırmızı ipekli bir elbise içinde elinde bir çiçek sepeti taşıyan ve 

güllerden ayyıldız takmış bir kız çocuğu vardı. Elindeki sepeti Gazi 

Paşa’ya takdim etmişti. Hacı Bayram Mektebi ise etrafı çiçeklerle do-

natılmış içinde uzaktan yanan bir köyün göründüğü önünde yangın-

dan dolayı hazin duran suları ve çiçekleri tasvir eden bir tabloyu Gazi 

Paşa’ya hediye etmişti. Hacı Bayram Mektebi öğrencilerinden biri ise, 

köylü kıyafeti, diğeri yeniçeri kıyafeti giymiş çocuklar Hacı Bektaş ta-

şından yapılmış bir yazı takımını da takdim etmişlerdir. Köylü kıyafetli 

kız, adeta Anadolu’nun çiçek benizli çocuklarını temsil ediyordu. Gazi 

Paşa bu çocuklarda çok ilgilenmiş, onlarla konuşmuş ve onlara sevgi 

gösterisinde bulunmuştur
73

. 

Hacı Bayram Mektebi’ne birinciliği kazandıran sadece iyi süslen-

miş arabası değildi; ayrıca hazırladığı “sihir taşıyan” levhasıydı. Çiçek-

lerle süsledikleri arabanın üzerinde çiçeklerle hilal ve yıldızlı bir bay-

rak yapılmıştır. Bu sancağın altındaki levhada küçük bir yastık üze-

rinde altın saçlı uyuyan bir çocuk sembolize ediliyordu. Bu manzara 

herkesi çok etkilemiş ve birinciliği kazandırmıştı. Faik Bey de elinde 

İzmir yazılı bir levha tutan bir çocuğun bulunduğu bir araba hazırla-

mıştı. Ama Hacıbayram Mektebi birinci, Ay Melek mektebi ikinci seçil-

mişdi. İkinci olan Ay Melek okulu öğrencilerinin hem üzgün hem de 

kızgın oldukları belirtilmişti. 

Çiçek Bayramı etkinlikleri bir çift mandanın sürüklediği büyük 

araba, kır çiçekleri ve çimlerle bezenmiş bir halde gelmiş ve hakemle-

rin önünde durmuştur. Bu arada Darülmuallimat’dan Nevzad Ha-

nım, kemanıyla Şair Mehmet Emin Bey’in bestelenmiş bir şiirini çal-

mıştır. Uzaklardan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın çerçeveli fotoğrafını 
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iki yardımcıyla taşıyan bir kız çocuğu görününce, alana gelene kadar 

alkışlar kesilmeden devam etmiştir
74

.  

Yerler ıslak olduğu için bisiklet yarışları yapılamadığı bildirlmiştir. 

Çiçek arabalarıyla başlayan geçit resminden sonra sıra büyük otomo-

billerin geçişine gelmiştir. Ressamlar Cemiyeti’nin güllerle süslediği 

Gazi Paşa’nın faytonundan sonra, üzerinde atıcıların olduğu Ziraat 

Mektebi’nden traktör ve ziraat makineleri geçmiştir
75

.  

En son ve en heyecanlı ve en tatlı manzara olarak belirtilen ve “za-

ferin amilleri” ismi altında geçenler ise, top ve mühimmat taşıyan kağ-

nılar, köylüler ve makineli tüfek kıtalarıydı. Solgun ve fakir ancak va-

kurlu ihtiyar erkekler, ayakları çıplak biçimde onları takip eden genç, 

yaşlı kadınlar ve onların yanında da hep yardımcıları olan çocuklar 

vardı. Bu manzara herkesi çok etkiledi. Ancak tam bu sırada İstiklal 

Marşı çalınmaya başlayınca, tüm halk ayağa kalkmıştı. Top arabaları 

çiçeklerle bezenmiştir. Arkasından talimgah efendileri dik başları ve 

gür sesleriyle “Akdeniz… gelen düşman değil biziz…” marşını söyle-

mişlerdir. Böylece geçit resmi Çiçek Bayramı’nın son etkinliği olmuş-

tur
76

. Bayram kutlamaları akşamüstü sona ermiştir. Halk mutlu bi-

çimde bayramın yapıldığı alandan ayrılmıştır. 

Çiçek Bayramı sırasında Himaye-i Etfal Cemiyeti için toplanan pa-

ranın 1000 lira civarında olduğu duyurulmuştur
77

. Bu bayramda esa-

sen, savaşın içinde olan bir ülkenin insanlarına paradan çok daha faz-

lası kazandırılmış; mücadelenin mutlaka kazanılacağı inancı ve ümidi 

ateşlenmiştir. Çocuklar ise unutulmaz bir gün yaşayarak, birgün için 

bile olsa babalarının eksikliğini unutarak devletin ve toplumun onları 

önemsediğini hissetmişlerdir.  

Çiçek Bayramı Ankara gazetelerinden sonra İstanbul basınında da 

yer bulmuştur. Himaye-i Etfal’in Çiçek Bayramı olarak belirtilmiştir. 

 

74
 Canik Mebus Şükrü Bey’in kızıdır. 

75
Anadolu’da Yenigün, 1 Haziran 1338, s.1. 

76
 Hakimiyet-i Milliye, 31 Mayıs 1338, s.2. 

77
 “Çiçek Bayramı Hasılatı”, Hakimiyet-i Milliye, 1 Haziran 1338, s.2. 
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Bayramdaki etkinliklere detaylı olarak yer vermemekle birlikte parlak 

ve başarılı bir bayram geçirildiği, milli etkinliklerin yapıldığı şeklinde 

bildirilmiştir
78

. 

Himaye-i Etfal’in faaliyetleri bu tarihten sonra yakından takip 

edilmeye başlanmıştır. İstanbul basınında Ankara Himaye- Etfal Ce-

miyeti’nin “Anadolu’nun mücahidlerine nasıl bakıyor?” sorusuyla baş-

layan gazete yazısı, “…İstiklal harbinin şehitlerinin yetimlerine saygı, 

şükran ve ihtimamla ve şefkatle bakıyor” denilerek yanıtlanmıştır. Ce-

miyetin baktığı şehit yetimlerinden birkaç kızın fotoğrafları yayınlana-

rak, onlara özenle bakıldığı ve terbiye edildiği ifade edilmiştir. Cemi-

yetin yıllık raporunun önemli maddeleri paylaşılarak, kısa bir za-

manda bunca faaliyeti yapmasından ve özellikle şehitlerin yetimlerine 

gösterdikleri sevgi ve şefkatden dolayı takdir edilmiştir
79

.  

4.3. Çiçek Bayramı ve Gazi  

Yetimler için Çiçek Bayramı’nın kutlanması kararını kimin verdi-

ğini ve neden Ramazan Bayramı’nın üçüncü gününün seçildiğini bil-

memekle birlikte, Gazi Mustafa Kemal’in, bu fikri gönülden destekle-

diği hem bayrama katılmasından hem de bu bayramda çocuklara ve 

misafirlerine gösterdiği ilgiden görülmektedir. Sakarya Savaşı’ndan 

sonra yaklaşık 10 aylık zaman içinde ordunun mevcudu 5 kat arttırıl-

mış ve işgalcilere son darbeyi vurmak için bekliyorlardı. Böylesi bir 

ortamda doğrudan herhangi bir kaynağı olmayan Himaye-i Etfal Ce-

miyeti’nin tek başına şehit çocuklarına yetebilmesi oldukça zordu. Bu 

nedenle her fırsatta kaynak yaratılması gerekmekteydi. Bayramda ya-

pılan müzayedede görüldüğü gibi Mustafa Kemal, para yardımına ön-

cülük etmiştir. Ayrıca himayesine aldığı Himaye-i Etfal Cemiyeti, ve 

Anadolu’daki darüleytamlar ve diğer yetim yurtlarının, cephe gerisi 

kadar, cepheyi güçlendireceğinin de farkındadır. Bu noktada yapıla-

cak çiçek bayramıyla cemiyete yardım sağlamak amaçlanmıştır.  
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 Tevhid-i Efkȃr, 2 Haziran 1338,s.2; Vakit, 2 Haziran 1338, s.1. 
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Canlarını vatan uğruna feda eden şehitlerin çocuklarına bakılma-

dığı, kötü yaşamlara mahkum edildiği yolunda zaman zaman basında 

çıkan haberler de bu bayramın organize edilmesinde rol oynamış ola-

bilir. Milli Mücadele’nin destekçilerinden biri olan Falih Rıfkı’nın 14 

Ağustos 1922’de Akşam Gazetesi’ndeki “Bir Öksürük Sesi” başlıklı ya-

zısının ne kadar etkili olduğunu bilmemekle beraber, bayram kararın-

dan sadece birkaç gün önce yayınlanması etkili olduğu kanaati doğur-

maktadır. Falih Rıfkı yazısında medeni ülkelerde devletin yetimlerine 

bakımını ve gösterdiği özeni gıpta ile anlatırken, şehit çocuklarının 

kötü ve hastalıklı yaşamlarını aktarmakta, gördüklerini kamuoyu ile 

paylaşarak, İstanbul’u şehit yetimlerine sahip çıkmamakla suçlamak-

tadır. Bu çocukların babalarına borçlu olan bu ülkenin insanlarının 

senede birkaç gün olsun bu yetimlere anne ve baba şefkati gösterme-

sini istemiştir
80

. 

Falih Rıfkı’nın bu yazısından sadece dört gün sonra Yetimler İçin 

Çiçek Bayramı yapılacağı haberi ilk olarak basında yer almıştır. Bun-

dan dolayı bu yazının bayram kararını etkilemiş olması mümkündür. 

Gerçekten o dönemde yetimlerin sayısının tam olarak belirlenememiş 

olmasına rağmen Falih Rıfkı bu rakamın 100 binden fazla olduğunu 

savunmuştur. Küçük bir Ermenistan’ın yetimlerine gösterdiği özeni, 

şefkati gıpta ile anlatırken Anadolu şehidlerinin binde birinin bile me-

zarının ve hatırasının olmadığını esefle belirtmiştir
81

. Bu ortamda An-

kara Hükümeti şehit çocuklarını himaye etmede İstanbul’dan daha 

çok istekli ve girişimciydi. Bunu sadece bir duygusal mesele olarak 

görmemiştir; yetimlere acıyarak himaye etmek değil, onlara, savaşı ka-

zanacak ve geleceği kuracak unsurlar gözüyle bakmıştır.  

Bu düşünce ile Çiçek Bayramı’nın yapılmasına verdiği destek Bü-

yük Taarruz öncesi halk için moral kaynağı olmuştur. Başarılı biçimde 

gerçekleştirdiği bu bayram, Himaye-i Etfal Cemiyetinin ülke çapında 

 

80
 Falih Rıfkı, “Bir Öksürük Sesi”, Akşam, 14 Mayıs 1338,3.  

81
 Falih Rıfkı, “Gazi, Yetim, Muhacir”, Akşam, 27 Mayıs 1338, s.3. 
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tanınmasına katkı sağlamıştır. Himaye-i Etfal Cemiyeti üyeleri, Mus-

tafa Kemal’in önerisiyle 1922’de ilk kez kutlanacak olan “23 Nisan Ha-

kimiyeti Milliye Bayramı”nda cemiyet için yardım toplayacaklardır
82

. 

Doktor Fuad, 23 Nisan’ın, cemiyet tarafından “yetimlerin sevimli 

günü” olarak kabul edilmiş olduğunu, o gün tüm ülkede rozetler sa-

tılarak yardım toplanmasına kararı verildiğini belirtmiştir. Nitekim ilk 

defa 1922 yılının 23 Nisan’ında Ankara’da rozet satılmaya başlandığını 

ve halkın yoğun ilgisiyle karşılandığını ifade etmiştir
83

. 

Mustafa Kemal’in genel olarak çocuklara ama özellikle de şehit ço-

cuklarına ve yetimlere gerek savaş yıllarında gerekse cumhuriyetten 

sonra büyük önem verdiği görülmektedir. Zira yarının büyüğü olarak 

görülen tüm çocukların özellikle vatanı için evladını arkasında bırakan 

şehitlerin çocuklarına sevgi ve ilgi göstermek hem vicdan borcu hem 

de gelecek milli bir nesil oluşturma kaygısından kaynaklanmaktadır. 

Mustafa Kemal’in savaştan sonra da yetimlere olan ilgisi hiç eksik ol-

mayacak, hatta bazılarını da evlat edinecektir.  

SONUÇ 

Yıkılmakta olan Osmanlı Devleti’nin son dönemleri hep savaşlar 

ve isyanlarla geçtiğinden şehitlerin ve göç edenlerin yetimlerinin yanı 

sıra zor ekonomik koşullardan dolayı anne babasını kaybeden binlerce 

öksüz ve yetim sorunuyla uğraşmak durumunda kalmıştır. Ancak ge-

nel olarak devletin içinde bulunduğu ekonomik zorluklar ve devam 

eden savaşlar, ciddi politikaların tam olarak geliştirilmesine engel ol-

muştur. II. Meşrutiyet döneminden cumhuriyete kadar olan dö-

nemde bir devlet kurumu olan darüleytamlar ve üç ayrı yerde üç ayrı 

zamanda ama aynı isimle kurulan bir sivil kurum olan Himaye-i Etfal 

Cemiyeti yetimlerin bakımı ve eğitimi için faaliyet göstermiştir. İlk 

defa savaşta şehit olanların yakınlarına yardım toplama amacıyla ce-

miyetler tarafından düzenlenen kampanyalar ve faaliyetler II. Meşru-

 

Özçelik, Mücahit, “23 Nisan Çocuk Bayramı’nın Ortaya Çıkışı ve 1922-1929 Yılları 

Arasında 23 Nisan Kutlamaları”, Akademik Bakış, C 5, S 9, Kış 2011, ss.265-284. 
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tiyet’ten sonra süreklilik halini almıştır. II. Meşrutiyet döneminde yar-

dım toplama amaçlı gösteri ve etkinliklerin yanı sıra hem yardım top-

lama hem de halka moral ve motivasyon sağlama amacıyla yeni bay-

ramlar icat edilmiştir. Bu bayramlar süreklilik veya ülke çapında kut-

lanmayı gerektirmiyordu. 

Çiçek Bayramı ilk olarak I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru kut-

lanmıştır. Bu bayram bir veya iki kez kutlanmıştır. En başından beri 

yetimlerin bayramı olarak nitelenmiş ve alışılmışın dışında bahar veya 

doğa ile doğrudan bir ilgi kurulmamıştır. Yetim çocuklar çiçek olarak 

sembolize edilerek, bayramlarda çiçek gibi giydirilip, çiçeklerle süslen-

mişlerdir. Yetimler çiçekler kadar hassas ve narin oldukları için 

özenle, sevgiyle, şefkatle de bakılmaları gerektiği biçiminde bir mesaj 

da bayramın isminde saklı olabilir. 

Çiçek Bayramı’nı diğer bayramlardan ayıran ise yetimlerin bay-

ramı olmasıdır. Bayramın yetimlere hasredilmesi yardım toplama 

amacına dönük olabileceği gibi, cephede vatan için canını feda eden 

veya etmeye hazır olanların geriye bıraktıkları çocuklarına devletin ve 

milletin sahip çıktığı, önemsediği, koruduğu mesajını vermek de ola-

bilir. 1921 yılında Ankara’da Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin kurulduğu 

ve 1922’de Ankara’da yapılan Çiçek Bayramı’nın kutlandığı zamana 

bakınca ikinci tahmin daha akla yakın gibi gelmektedir. Büyük Taar-

ruz öncesinde cephe gerisinin güçlenmesi cepheyi de sağlamlaştırı-

yordu. Topyekün savaşa hazırlanan Türk ordusundaki askerlerine ai-

lesinin ve çocuklarının korunacağı mesajı da veriliyordu. Çocuklarının 

durumuyla kafası meşgul olmayan, devlet ve milletin sahip çıktığını 

bilen vatansever askerlerin tüm gücüyle savaşacakları düşünülüyordu. 

Bu arada savaşın kazanılacağı konusunda halka da güven ve moral 

aşılanmış olacaktır.  

1922’deki Çiçek Bayramı, ilk duyurulmasından itibaren eğlenceli, 

renkli, yüzleri gülümseten tam bir bayram olarak sunulmuştur. Halk 

bayrama katılmaları konusunda teşvik edilmiştir. Vatandaş hem kendi 
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eğlenmeli hem de yetim çocuklarını eğlendirmelidir. Babasız çocuk-

lar, yetimler, babalarını cephede şehit verenlerin, boynu bükük değil, 

şehit çocuğu olarak, devletin ve milletin kıymetli evladı olmanın haklı 

gururuyla dimdik durması savunulmuştur.  

Çiçek Bayramı hem şehit çocuklarını mutlu etmek ve Himaye- Et-

fal Cemiyeti’ne gelir sağlamak amacıyla da düzenlenmiş olmasına rağ-

men, daha önce Ankara’da hiç yaşanmamış bir eğlence ve coşkuya ne-

den olmuştur, iyi bir gelir de elde edilmiştir. Saatlerce yapılan yarış-

malar, müsamereler, eğlenceler, yüzleri gülmeyen yetimleri ve öksüz-

leri, ağır koşullar içinde ezilen halkı birkaç saatliğine de olsa mutlu 

etmiş eğlendirmiş, güldürmüştür. Başkumandan Gazi Mustafa Ke-

mal’in de bu bayram kutlamasına katılmasının yanı sıra üst düzey yö-

neticiler ve yabancı elçiliklerin ve temsilcilerin davet edilmesi de, kut-

lamaya verdiği önemi göstermesi bakımından önemlidir. Ayrıca coş-

kulu geçen bayram kutlaması dosta düşmana Türklerin moralinin 

yüksekliğini ve TBMM etrafında kenetlendiğini göstermiştir.  

Bu bayram sadece gelir elde etme amacıyla olsaydı daha sonraları 

da tekrarlanması gerekirdi. Oysa bir daha yapılmamıştır. Belki de ih-

tiyaç duyulmamıştır. Cumhuriyetle birlikte tüm yutta kutlanan ulusal 

bayramlar ilan edilmiş ve zamanla gelenekselleşmiştir. Uluslaşma sü-

recinde bayramların etkisini yadsımak mümkün değildir. 
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