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BEYAN 

 

Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının eserlerinden 

yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğunu, 

kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi bir kısmının bu 

üniversite veya başka bir üniversitedeki başka bir tez çalışması olarak sunulmadığını 

beyan ederim. 
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Özet 

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde içinde bulunduğu sürekli savaş hali, 

bunların getirmiş olduğu yıkım ve tahribatlar, sıhhi problemler, ekonomik problemler 

toplumu ve bilhassa çocukları derinden etkilemiştir. Aslında devletin kuruluşundan 

itibaren kimsesiz çocukları himaye etmeye çalışan Osmanlı, öncelikle vakıflar tarafından 

yetimlerin haklarını gözetilirken daha sonraki dönemlerde cemiyetlerin öncülüğünde 

yetimleri himaye altına alınmıştır. Kimi zaman devlet destekli olarak faaliyet veren 

cemiyetler sayesinde de binlerce kimsesiz ve yetim çocuklar geleceğe hazırlanmıştır.  

XIX. ve XX. yüzyıllarda çok sayıda insan kaybeden Osmanlı Devleti, savaşlar 

neticesinde hayatını kaybeden askerlerin yetim kalan çocuklarını, kimsesiz ve sokak 

çocuklarını din, dil, ırk yapmaksızın koruma altına almaya çalışmıştır. Bunun neticesinde 

tezimizde de değindiğimiz üzere Islahhaneler, Darüşşafaka, Darülaceze ve Darülhayr-i 

Ali gibi kimsesizleri barındıran ve onlara eğitim olanakları sağlayan yetimhaneler 

açılmıştır.  

Osmanlı Devleti’nin asıl büyük kayıpları Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı 

esnasındadır ve tam bu noktada bilhassa savaş yetimlerini barındırmak adına başta devlet 

himayesinde olmayan iki ana kurum ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın ana konusunu içeren 

bu kurumlardan biri başkent başta olmak üzere ülkenin pek çok eyaletinde kurulmuş olan 

Darüleytamlar ve kuruluş tarihi ve yeri tartışmaları olan Himaye-i Etfal Cemiyeti’dir.  

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, Darüleytamlar, Himaye-i Etfal 

Cemiyeti.  
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ABSTRACT 
 

 

The state of constant war, the destruction and brought by them during the last 

period of the Ottoman Empire, sanitary problems, economic problems deeply affected 

society and especially children. In fact, since the foundation of the state, the Ottomans 

tried to protect the orphaned children, the orphans were taken under the leadership of the 

associations in the later periods. Thousands of orphans and orphans have been prepared 

for the future, thanks to the state-sponsored associations. 

The Ottoman Empire, which lost many people in the 19th and 20th centuries, tried 

to protect the orphaned and street children of the soldiers who lost their lives as a result 

of wars without any religions discrimination, language or race. As a result of this, as we 

mentioned in our thesis, orphanages were opened, which accommodate the orphans such 

as the Corrections, Darüşşafaka, Darülaceze and Darülhayr-i Ali and provided them with 

educational opportunities. 

The main losses of the Ottoman Empire were during the Balkan War and the First 

World War, and at this point two main institutions, which were not under the auspices of 

the state, appeared in order to accommodate especially the orphans of war. one of these 

institutions, which includes the main subject of this study, Darüleytam established in 

many provinces of the country, especially the capital city, and the Himaye-i Etfal Society, 

which discusses the date and place of establishment. 

Keywords: First World War, Darüleytam’s, Himaye-i Etfal Society. 
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ÖNSÖZ 

 
  

Bu çalışmada Osmanlı Dönemi’nin Son Yetimhanelerinden olan Darüleytamlar ve 

Himaye-i Etfal Cemiyeti işlenmiştir. Konu seçimimde ve çalışmam esnasında desteğini 

hiçbir zaman esirgemeyen, yol gösteren, zor günlerimde yanımda olan değerli hocam 

Sayın Doktor Öğretim Üyesi Zekeriya Türkmen’e ve tüm bölüm hocalarıma, manevi 

destekleriyle yanımda olan sevgili arkadaşlarım Sümeyye Çetin, Zeynep Memet, Yunus 

Şirin, Süleyman Aydın ve Muhammed Yusuf Akyıldız’a, maddi ve manevi hiçbir 

desteğini esirgemeyen, umutsuzluğa düştüğümde varlıklarıyla ve telkinleriyle yanımda 

olan ve tüm stresime sonuna kadar sabreden anne ve babama teşekkürü en içten bir borç 

bilirim. 
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GİRİŞ 

Tarih boyunca savaş, afet, hastalık, göç ve ölüm gibi çeşitli sebeplerden dolayı 

çocukların kimsesiz kaldığı bilinen bir gerçektir. Çocuklar ise toplumu oluşturan en temel 

yapı taşlarından biridir ve insanlığın geleceğinin en büyük umududur. Bu yüzden her 

toplumda, ülkenin yarınının temsili olan çocuklar, yetişmesi ve akabinde ona verilen 

değerler konusunda önem arz etmiştir. Bu bakımdan kimsesiz çocukların barındırılması 

ve eğitimi konusundaki çalışmalar ihtiyaca ve toplumlara göre değişiklik göstermekteydi.  

 İslam toplumunda Hz. Muhammed’in yetim büyümesinden kaynaklı olarak 

Osmanlı toplumunda da yetimlere her zaman özel bir önem atfedilmiştir. İslam’da 

kimsesiz, fakir ve dulların korunması adına dini bir emir olması Kuran-ı Kerim’de şu 

şekilde geçmektedir: “O seni yetim bulup barındırmadı mı? Şaşırmış bulup da yol 

göstermedi mi? Seni fakir bulup zengin etmedi mi? Öyleyse yetimi sakın ezme”1.  Bunun 

gibi yetimlerin korunup gözetilmesi hakkında birçok ayet de bulunmaktadır. Bu durum, 

İslam toplumunu temsil eden Osmanlı Devleti’nin yetimi koruyup gözetilmesi adına 

sorumluluk alanının açılmasına neden olduğunu düşündürmektedir.  

Türk tarihinde aile, başlangıçtan günümüze kadar yaşam ve toplum içerisinde hep 

temel taş olarak görülmüş ve bu bağlamda geleceğin mimarı olan çocuk da aileler 

nezdinde ayrı bir öneme sahip olmuştur. İlhanlılar ve Selçuklular önemini içeren 

İslamiyet sonrası devletlerde bilhassa yetim çocukları korumaya yönelik vakfiyelerin 

 
1 Kuran-ı Kerim, (Duha Suresi, 6-9.) s. 630.  
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yapıldığını gözlemlememiz mümkündür.2 Korunmaya muhtaç ve kimsesiz çocuklar 

meselesi yüzyıllar boyunca hayırsever kimseler tarafından kurulan vakıflar ile birlikte 

korunma, barınma, eğitim gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında öncü olmuştur. 

Bununla birlikte padişahlar tarafından kurulan çeşitli vakıflarında kimsesiz ve korunmaya 

muhtaç çocuklar için faaliyet gösterdiği bilinmektedir.  

Bu tezin amacı, özellikle Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı’nda hayatını 

kaybeden ve bu sebepten dolayı onlardan geriye kalan kimsesiz ve yetim çocukları 

koruma amaçlı açılan cemiyetlerden olan Darüleytamlar ve Himaye-i Etfal Cemiyeti 

faaliyetlerini incelemektir.  Her iki kurumda önceliğini savaş yetimlerini himaye etmeye 

adamış ve eğitimlerini üstlenmeyi amaçlamaktadır.  

Bu tezde ilk bölüm ilk bölüm itibariyle Osmanlı Devleti içerisinde bulunan din, 

dil, ırk ayrımı yapmaksızın kimsesiz ve muhtaç çocukların bakım, himaye ve eğitimi ile 

ilgili haklarının korunmasına yönelik Cumhuriyet Dönemi’ne kadar olan uygulamalardan 

bahsedilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda zikredilen Islahhaneler, Darüşşafaka, 

Darülaceze ve Darülhayr-i Ali gibi kurumlar faaliyetleri doğrultusunda ele alınarak 

anlatılmaya çalışılmıştır. İkinci ve üçüncü bölümlerde de tezin asıl konusunu oluşturan, 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden de elde edilen bilgiler ışığında Osmanlı son dönem 

yetimhanelerinden olan Darüleytam ve akabinde Himaye-i Etfal Cemiyeti kuruluş ve 

faaliyet alanlarından bahsedilecektir. Bu çerçevede Osmanlı yetimhaneleri hakkındaki 

literatürde oldukça önem arz etmektedir.  

 
2 Davut Elmacı, “Türkiye’de Koruma Altındaki Çocuklara Yönelik Çocuk Koruma Kuruluşlarındaki 
Değişimler,” Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi 2 (2019), s. 35 
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Literatürde Himaye-i Etfal Cemiyeti hariç olmak üzere diğer tüm yetimhaneler 

hakkında oldukça geniş bilgiler mevcuttur. Himaye-i Etfal Cemiyeti hakkında özellikle 

Makbule Sarıkaya’nın Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma 

Merkezi yayınından 2011 yılında çıkan Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti 1921-1935 adlı 

eserine ve Cüneyd Okay’a ait 1999 yılında Şule Yayınlarından çıkan Belgelerle Himaye-

i Etfal Cemiyeti 1917-1923 adlı eserine başvurulmuştur. Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin 

hazırlamış olduğu bir takım talimatnamelere erişim sağlayamadığımdan dolayı yine 

Cüneyd Okay’ın kitabının sonunda yer alan tercüme metni de başvuru kaynakları 

arasındadır. Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin kuruluş sürecini ve faaliyetlerini aktarırken de 

bu konu hakkında bilgi veren tezlere de başvurulmuştur.  

Osmanlı Devleti’nde, XIX. yüzyılın ortalarından itibaren yenileşme hareketlerinin 

de etkisiyle vakıflar dışında devlette kimsesiz çocuklar için harekete geçmiş ve bir takım 

kurumların açılmasına destek vermiştir. İlk olarak aşağıda da yer vereceğimiz gibi, yetim 

çocuklarının mallarının korunması amacıyla kurulan Eytam Nazırlığı’dır. 1860’lı yıllarda 

Tuna Valisi olan Mithat Paşa tarafından açılan Islahhaneler, 1872’de açılan Darüşşafaka, 

1896’da II. Abdülhamid döneminde açılan Darülaceze, 1903’te yine II. Abdülhamid 

öncülüğünde açılan Darülhayr-i Ali açılmıştır. Bunlarla birlikte Trablusgarp, Balkan 

Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı esnasında yetim ve kimsesiz kalan çocukları koruma 

altına alan 1917 yılında kurulan Darüleytamlar ve kuruluş tarihi kesin olmayan fakat aynı 

amacı teşkil eden diğer bir kurum olan Himaye-i Etfal Cemiyeti’nde kurulmuştur. 

Tezimiz genel olarak bu konuları ele almaktadır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. BALKAN SAVAŞI VE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NA GELENE 

KADAR OSMANLI DEVLETİ’NDE YETİMHANELER 

Osmanlı dünyasında vakıf her zaman ön planda olan bir sosyal kurum hüviyeti 

taşımaktaydı. Osmanlı Devleti’nde, eğitim, dini hizmetler, altyapı ve bayındırlık, sağlık 

gibi alanlarda hizmetlerin daha aktif yürütülmesini sağlayan ve bilhassa toplumun muhtaç 

durumda bulunanlarını himaye altına alan Osmanlı vakıfları bu çerçevede zikredilmesi 

gereken en önemli kurumları teşkil etmektedir. 3 Bu bakımdan, vakıfların muhtelif 

kuruluş amacının olmasının yanı sıra pek çoğunun sosyal ve dini kaygılarla oluşturulduğu 

da göz ardı edilmemelidir. Vakıflar aracılığıyla dulların, gariplerin, kimsesiz ve 

yetimlerin maddi-manevi ihtiyaçlarının karşılandığı bilinmektedir.  

Vakıflar, kurucularının vasiyetleri ve bununla birlikte maddi imkânları ölçüsünde 

mektebe yeni başlayan çocuklara birçok imkân sağlamaktaydı.  Fatih Sultan Mehmet 

döneminde de yetimlerin barınması ve meslek sahibi olmaları adına birçok gelişmeler 

kaydedilmiştir.4 Özellikle fakir ve yetim öğrencilere sabah ve akşam olmak üzere günde 

iki kere yemek verilmesi, bayramlar başta olmak üzere yılın belli dönemlerinde giyecek 

yardımında bulunulması bu tür hizmetlerden idi. 5  II. Bayezid ve Kanuni Sultan 

 
3 Tahsin Özcan, “Osmanlı Toplumunda Yetimlerin Himayesi ve Eytam Sandıkları”, İstanbul Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14, ( 2006) s. 105. 
4 İbrahim Canan, Çocuk Hakları Beyannamesi Işığında İslam’da Çocuk Hakları, (İstanbul: Yeni Asya 
Yayınları, 1981,) s. 131.  
5 Saadet Tekin, “Osmanlı’nın Son Dönemlerinde Azınlıkların Yetimlerle ilgili Çalışmalarından Bazı Örnekler 
ve Devletin Bu Konuya Yaklaşımı”, Tarih İncelemeleri Dergisi, XXXIII, (2018), s. 185. 
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Süleyman vakfiyelerinde, sabah akşam pişen yemekten mektepte okuyan fakir ve yetim 

talebelerinin de yararlanmasının istenildiği ifade edilmektedir.6Bu çerçevede, vakıf 

müessesesinin farklı uygulamaları olarak karşımıza çıkan mahalle ve köylerdeki avarız 

vakıflarının, esnaf sandıklarının, yeniçeri birliklerine ait olan orta sandıklarının ve benzeri 

kuruluşların kendi dönemlerinde yetimlere yönelik ciddi bir destek oluşturduklarını, fakir 

ve muhtaç durumda olan yetim çocukların gündelik ihtiyaçlarının yanında barınak ve 

eğitim gibi ihtiyaçlarını da karşıladıklarını söyleyebiliriz.7 Yani, vakıflar kurucularının 

haricinde hayırseverlerin de katkılarıyla yetim, dul gibi ihtiyaç sahiplerine yardımları 

ulaştırmaktaydı.  

Osmanlı toplumunda yalnızca Müslüman çocuklar barındırıldığından ve 

eğitildiğinden bahsetmek doğru değildir. Ermeni, Rum cemaatlerinden de kimsesiz 

çocuklar için yetimhane ve ıslahhanelerin açıldığı bilinmektedir.8 Özellikle XIX. ve XX. 

yüzyıllarda Anadolu’da kimsesiz çocukların sayısı savaşlar neticesinde artış göstermiş ve 

misyonerlik faaliyetleriyle birlikte bu çocukların kullanılabileceğini düşünen Osmanlı 

Devleti, Anadolu’da kimsesiz çocuklara sahip çıkılması konusunda daha da özen 

göstermiştir ve böylelikle yetimhanelerin sayısı Anadolu’da giderek arttırılmıştır.9 Bu 

duruma en güzel örnek olarak Mütareke Dönemi’nde Ermenilerin Türk çocuklarını 

kaçırma eylemleri de örnek gösterilebilir. I. Dünya Savaşı’nın devam ettiği yıllarda, 

Ermeni çetelerinin tecavüz ve düşmanlıkları sonucu hayatlarını kaybeden yetimlerinde 

 
6 Yahya Araz, 16. Yüzyıldan 19.yüzyıl başlarına Osmanlı Toplumunda Çocuk Olmak, (İstanbul: Kitap 
Yayınevi, 2013,) s. 113. 
7 Tasin Özcan, a.g.m, s. 105. 
8 Haşim Şahin, Nurdan Şafak, Osmanlı Dünyasında Çocuk Olmak, (İstanbul: Dem Yayınları, 2012,) s. 134. 
9 Tekin, a.g.m, s. 199. 
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varlığı söz konusudur.10 Genellikle babasını cephede, annesini de hastalıktan dolayı 

kaybeden Türk çocukları hedef seçilerek kaçırılmakta, kaçırılmakta olan çocuklarda ya 

Ermeni Patrikhanesine ya da bir Ermeni ailesi yanına yerleştirilmekteydi.11 Ermenilerin 

Türk çocuklarını kaçırışı,  İstanbul Polis Müdüriyet-i Umumiyesi’nin 28 Nisan 1919 

tarihinde Dâhiliye Nezareti’ne gönderdiği “mühim ve acele” kayıtlı yazıda bu konu 

ayrıntılı bir şekilde rapor edilmiştir.  12 

Bilhassa 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nın ne kadar yıkıcı bir sonuç ortaya 

çıkardığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Buna bağlı olarak ortaya çıkan tabloda 

birçok gayrimüslim ve Müslüman çocuğun anne-babaları çeşitli sebeplerde öldüğünden 

bunların ortada kaldığı ve devlet nezdinde onlara sahip çıkılması kararlaştırılmıştır. 

Devleti yönetenler bu çocukların korunup, bakımı ve sahiplenilmesi için birazdan aşağıda 

kısaca bahsedeceğimiz “yetimhaneler/ıslahhanelere” yerleştirilmesini sağlamıştır. Bu 

kimsesiz çocuklar, Mithat Paşa’nın açtırdığı ıslahhaneler, II. Abdülhamit döneminde 

açılan Darülaceze, Darülhayr-i Ȃlî ve II. Meşrutiyet döneminde açılan Darüleytamlara 

yerleştirilmişlerdir.  

Osmanlı Devleti’nde hal böyleyken, Batı’da yani Avrupa’da da durum benzer 

şekilde idi. Bu durum, Yahya Araz’ın “Osmanlı Toplumunda Çocuk Olmak” adlı 

kitabında şu şekilde dile açıklanmıştır: “Terkedilmiş çocukların bakımı, onlar için 

oluşturulan bakımevleri tarafından sağlanıyordu. (Avrupa’nın) Katolik güney 

ülkelerinde Ortaçağın sonlarına kadar geri götürülebilen bu kurumlar, erken modern 

 
10 Ebubekir Sofuoğlu, “Osmanlı Devletinde Yetimler için Alınan Bazı Sosyal Tedbirler”,  ed. Emine Gürsoy-
Naksali, Aylin Koç, Savaş Çocukları Öksüzler ve Yetimler, (İstanbul: Umut Kâğıtçılık, 2003), s. 56.  
11 Zekeriya Türkmen, “İşgal Yıllarında İstanbul’daki Uygulamalar: Mütareke Döneminde Ermeniler 
Tarafından Türk Çocuklarının Kaçırılması ve Hristiyanlaştırılması”, Kök Araştırmalar 2, (2000), s. 269. 
12 Ayrıntılı bilgi için bkz. Zekeriya Türkmen, a.g.m., s. 270. 
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dönemde Protestan kuzey ülkelerine de yayılmıştır. Ancak bu kurumların koşulları iç 

açıcı sayılmazdı. Terk edilip buraya alınan çocukların büyük çoğunluğu ölmekteydi. 

1620’lerde Londra’da bu kurumlardan birinde çalışan kâtip, kötü koşulları “köpeğini 

seven biri bile, onu böyle bir yerde büyütmez” diye yazarak belirtecektir.” 13 Kimsesiz 

ve yetim çocukların yaşadıkları koşulların nispeten iyileşmesi için Osmanlı Devleti’nde 

de olduğu gibi Batı ülkelerinde de XIX. yüzyılın beklenmesi gerekecekti.  

1.1. Yetimlerin Korunması için Kurum Bazlı Atılan İlk Adımlar  

Osmanlı devlet sistemi ve bütünlüğünde sosyal dengenin sağlanması bakımından 

önemli işlevi olan vakıflar, koşulların yetersizliğinden dolayı XIX. Yüzyıldan sonra yetim 

ve kimsesiz çocukların korunmasının üstlenilmesini devletten bekler duruma 

gelmişlerdi.14 Böylelikle devlet ve kimi cemiyetler kimsesiz çocukları korumaya yönelik 

yeni sosyal kurumlar inşa etme sürecine girmiştir. Devlet olmanın getirdiği yegâne 

sorumluluklardan biri de yetimleri himaye edebilmekti. Bilhassa savaş yetimlerinin 

barınma ihtiyaçları da devlet nezdinde önemli bir konuyu teşkil etmekteydi. Trablusgarp, 

Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı gibi büyük savaşlara giren Osmanlı Devleti, 

verdiği şehitler bakımından toplumsal açıdan da yıkıcı sonuçlara maruz kalmış, bundan 

dolayı da yetim çocukların sayısında önemli artış kaydedilmişti.  

Özellikle savaşlar, doğal afetler vb. sebeplerle ailelerini kaybeden kimsesiz, öksüz 

ve yetim çocukların gözetilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması özellikle Osmanlı 

toplumunda en derin toplumsal problemlerden birini teşkil etmiştir. Bu problemin 

çözümünde vakıflar, yetimhaneler ve benzeri kurumlar vasıtasıyla verilen hizmetlerin 

 
13 Araz, a.g.e, s. 160. 
14 Şahin, Şafak, a.g.e, s. 135. 
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yanında doğrudan yetimlere yönelik kendine özgü bir kurum geliştirilmiş, kimsesiz ve 

bakıma muhtaç çocukların ihtiyaçlarının karşılanması, yetiştirilmesi ve topluma 

kazandırılması için kurumlar devreye girmiştir. 

 

1.2. Eytam Sandıkları 

 

Eytam kelimesi yetim kelimesinin çoğulu olup “tek başına kalma” anlamı 

taşımaktadır. Yetim genel itibariyle “babası olmayan buluğ çağına girmemiş çocuk” 

manasında kullanılmaktadır. Yalnız yetimlik buluğ çağına girmiş olmakla bitmemekte 

ayrıca rüşdünü de kazanmış olması gerekmektedir.15 Yetimlikten çıkması hem buluğ 

çağına gelmiş hem de akli dengesinin yerinde olmasını, kendini idare etmesini 

gerektirmektedir. 16 

Yetim hakkı, anne veya babanın ölümü üzerine başlayan ve rüştünü ispat edinceye 

kadar olan süreyi kapsamaktadır. Terekeler, ölen kişilerin bırakmış olduğu mal ve 

mirasları ortaya çıkaran belge niteliği taşıdığından yetimlere kalan malların da 

belirlenmesini sağlamaktaydı17. Eytam İdaresi Teşkilatı kurulmadan önce yetimlerin 

işleri ile İstanbul, Şam, Bağdat, Kahire ve Selanik gibi büyük kentlerde kurulan Bâb 

 
15Rüşd: Uygun ve normal davranış anlamına gelmektedir. Yani dini ve mali konularda salah, normal 
davranış ve hareket etmektir. Bkz. Hikmet Zeki Kapcı, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Yetim, s. 1. Âlimler, 
Devlet tarafından içtimaî ve iktisadî şartlara göre bulûğdan sonraki herhangi bir yaşın rüşd yaşı olarak 
belirlenebileceğine hükmetmişlerdir. Günümüzde medenî hukuk alanıyla ilgili düzenlemelerde İslâm 
hukukunu esas alan ülkelerin kanunlarında rüşd yaşı on sekiz ile yirmi bir yaş arasında değişmektedir. Bkz. 
Saffet Köse, “Rüşd”, DİA, c.35, 2008, s. 298. 
16 Mehmet Çanlı, “Eytam İdaresi ve Sandıkları (1851-1926), Ed. Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca, 
(Ankara: Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, c. 14, 2002), s. 57.  
17 Çanlı, a.g.m., s. 58.  
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Mahkemeleri18 ilgilenmekteydi. Diğer şehirlerde ise bu gibi konularda Müfettiş 

Hükkamlıklarına bağlı mahalli mahkemeler görevlendirilmiştir. 19  

Eytam sandıkları, tezkerelerde açıklanan miras üzerine toplanan paralar işletilmek 

suretiyle elde edilen gelir yetimlerin ihtiyaçlarına sarf edilmiş, anaparanın muhafaza 

edilmesi suretiyle de hizmetin sürekliliği sağlanmıştır.20 Eytam sandıklarının asli amacı, 

vefat eden ebeveynden yetimlerine intikal eden malların zayi edilmeden sağlıklı bir 

şekilde muhafaza edilerek bir yerde bekletilmesi ve yetimin rüşd yaşına geldiğinde, 

kendisine teslim edilmesi sorumluluğunu üstlenmiş sosyal yardım teşekkülleriydi.   

 Bu kurum, Osmanlı toplumunda önceleri ferdi olarak uygulanmış fakat daha 

sonraları kurumsal bir hüviyet kazanarak XIX. yüzyılın ortalarında devlet eliyle yönetilen 

önemli bir fona dönüştürülmüştür.21 Yetim mallarının iyi idare edilmesi amacıyla 1851 

yılında kurulan Emval-i Eytam Nezareti22, kuruluşundan itibaren çeşitli isimler almış, 

1914 yılında çıkartılan ek nizamnameye göre ise “Dersaadet Emval-i Eytam ve Beytü’l-

mal Müdüriyeti” şeklinde isimlendirilmiştir. 23 Eytam İdaresi Meclislerinin görevi ve 

yetkileri kısaca şöyle açıklanmakta idi: “Sandıklara verilen yetim para ve mallarını 

muhafaza etmek, yetimlerin gayrimenkullerini idare etmek ve usulüne uygun olarak her 

türlü vergi, vesair masrafları çıkarmak, yetimlerin iaşelerine karşılık nafakalarını 

 
18 Bab Mahkemelerinin ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemekle beraber XVII. Yüzyılda kaynaklarda 
sık sık adının geçtiği bilinmektedir. Bu mahkemeler II. Meşrutiyet’ten sonra mahkemelerin birleşmesine 
kadar devam etmiştir. Kahire, Şam, Bağdat, Selanik ve İstanbul’da bulunan bu mahkemelerden en 
önemlisini İstanbul Bab Mahkemesi oluşturmaktaydı. Burada köle ve cariyelerin azat edilmesi, vakıf 
mallarının devredilmesi, taksitlendirilme ve yetim mallarının düzenlemesi gibi davalara bakılırdı. Bkz. 
Mehmet İpşirli, “Bab Mahkemesi”, DİA, c. 4, 1991, , s.362. 
19 Hikmet Zeki Kapcı, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Yetim, (İstanbul: Kriter Yayınevi, 2016,) s. 21.  
20 Özcan, a.g.m, s. 106. 
21 Özcan, a.g.m, s. 106.  
22 Detaylı bilgi için bkz. Mehmet Çanlı, a.g.m, s. 57-73.  
23 Hikmet Zeki Kapcı, a.g.e, s. 24. 
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sağlamak, veli ve vasilerinin hesaplarını kontrol etmek”tir. 24 Buna ek olarak eytam 

sandığında biriken paranın değerlendirilmesi, kazanç sağlanması ve yetim nafakalarının 

düzenli olarak ödenmesi sağlanmıştır. 25  

1.3.  Islahhaneler ve Sanayi Mektebi 

 

 XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başarısızlıkla sonuçlanan savaşların yetim 

bıraktığı çocukların korunmasına yönelik Eytam sandıklarının kurulmasından sonraki ilk 

adım, Mithat Paşa’nın Tuna valiliği sırasında açmış olduğu ıslahhaneler ile başlamış 

oldu.26 İlk olarak 1863’te Niş’te daha sonra Rusçuk ve Sofya’da aileleri kendilerine 

bakamayacak durumda olan, sahipsiz ve yetim çocukların sokak ortamından kurtarılıp 

devlet güvencesinde büyümesi amaçlanmıştır.27 Bu ıslahhanelerin öncelikle Balkanlar’da 

hayata geçirilmesinin nedeni 1860-1870’li yıllarda Balkanlar’ın içine düştüğü karışık 

duruma, eşkıyalık olayları ve devam eden savaşların yarattığı toplumsal travma etkili 

olmuştur 28 Mithat Paşa’nın bu ortam karşısında Islahhaneler açmasının bir sebebi de 

Avrupalı devletlerin, kapitülasyonların sağladığı ayrıcalıklardan istifade ile başlattıkları 

misyonerlik faaliyetlerinin önüne geçmek adına atılmış bir adım olabileceği sonucunu 

çıkarabiliriz.  

 
24 Çanlı, "Eytâm İdaresi- Sandıklan ve Osmanlı Devletinde Yetimlerin Ekonomik Haklarının Korunması", 
Savaş Çocukları: Öksüzler ve Yetimler, s. 67.  
25 Çanlı, a.g.m, s. 85.  
26 Safiye Kırbaç, “Osmanlı Belgelerine Göre Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Almanya’ya Gönderilen 
Darüleytam Öğrencileri”, Savaş Çocukları Öksüzler ve Yetimler, s. 87.  
27 Mehmet Ali Yıldırım, Dersaadet Sanayi Mektebi İstanbul Sanayi Mektebi 1868-1926, (İstanbul: Kitabevi 
Yayınları, 2013,) s. 23.  
28 Şahin, Şafak, a.g.e, s. 154. 
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1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Balkanlar ve Kafkasya’dan yoğun olarak 

başlayan göçlerin İstanbul ve çevresine yığılmasına yol açmıştır. Göçmenler genellikle 

dul kadınlardan ve kimsesiz çocuklardan oluşmaktaydı. Bu çocukların bir kısmının 

ıslahhanelerin korumacı politikası sayesinde sokağın kötü şartlarından kurtarılarak 

gelecekteki hayatlarının iyileştirilmesi amaçlamıştır. Bu dönemde daha önce ıslahhane 

açılmış olan Niş, Rusçuk ve Sofya’nın kaybının ardından Kastamonu, Bursa, İşkodra, 

Sivas, Edirne, İzmir, Halep, Bosna, Erzurum, Diyarbekir, Konya ve Selânik’te yeni 

Islahhanelerin açılması gerçekleştirilmiştir. 29 

 Mithat Paşa, Niş ve diğer bölgelerde açmış olduğu Islahhanelerin ardından 

İstanbul’da Sanayi Mektebi adı altında bir ıslahhane kurmuştur. Bu ıslahhane binası 

olarak, Sultanahmet semtinde bulunan ve o sırada terk edilmiş olan Kılıçhane binası 

tahsis edilmiştir.30 Mithat Paşa işine kimsenin karışmaması şartını öne sürerek bu binanın 

yatılı bir Sanayi Mektebi, yani ıslahhane şekline getirilmesini ve üç ay içerisinde çocuklar 

ve yetimlerden oluşan iki yüz kadar talebe ile mektebin açılmasını talep etmişti. 31 Burada 

verilen Türkçe, Osmanlıca gramer, geometri, resim, müzik, kimya, fizik gibi teorik 

dersler dışında, mesleki eğitime yön veren demircilik, dökümcülük, terzilik, kunduracılık 

gibi eğitim programları da yer almaktaydı. 32  

Sanayi Mektebi’nin kuruluşundaki asıl amaç, verilen mesleki eğitim sayesinde 

Avrupa’nın sahip olduğu çağdaş teknolojiyi öğrenip kullanarak, yaygınlaştırmak ve 

haliyle ülkenin kalkınmasına yardımcı olmaktı.33 Bundan başka, 1870 yılında Paris 

 
29 Cemil Öztürk, “Islahhane”, DİA, c. 19, 1999, s. 190.  
30 Osman Selim Kocahanoğlu, Mithat Paşa’nın Hatıraları Hayatım İbret Olsun, (İstanbul: Temel Yayınları, 
1997,) s. 81.  
31 Kocahanoğlu, a.g.e., s. 82.  
32 Kocahanoğlu, a.g.e., s.82.  
33 Yıldırım, a.g.e., s. 58.  
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Sefareti ile görüşmeler neticesinde on altı müslim dört gayrimüslim öğrencinin 

masraflarının karşılanması üzerine güncel sanatların öğrenilmesi amacıyla Fransa’ya 

gönderilmesi kararlaştırılmıştı. Sanayi Mektebi’nin kısa zamanda çok yol kat etmesi 

üzerine zengin fakir her ebeveyn çocuğunu bu okula kaydettirmek istemiş ve zamanla 

başta ıslahhane amacıyla kurulan okul savaşlar ve buna bağlı olarak ekonomik sıkıntılar 

sebebiyle de artık işlev ve fonksiyonunu kaybetmiştir.  

1.4.  Cem‘iyyet-i Tedrîsiyye-i İslâmiyye’den Darüşşafaka’ya 

 

 Osmanlı Devleti’nin Islahhanelerden sonra bir diğer önemli kurumu da 

Darüşşafaka’dır. 30 Mart 1863 tarihinde Sultan Abdülaziz’in fermanıyla Cemiyet-i 

Tedrisiyye-i İslamiye Derneği üyelerinin öncülüğüyle açılan kurum, başlangıçta 

Kapalıçarşı’daki genç çırakların boş vakitlerinde onlara okuma, yazma, hesap öğretmek 

ve bazı ahlaki değerlerin öğretilmesi amacını taşımaktaydı.34 Cemiyetin ilk faaliyetleri 

Yusuf Ziya Paşa'nın kendi imkânları doğrultusunda tamir edilen Beyazıt ' ta 

Simkeşhane'deki Valide Emetullah Kadın Mektebi'nde bir çırak okulunda olmuştur. 

Kapalı Çarşı'daki esnaf çıraklarına okuma yazma, hesap, sosyal bilgiler ve islam dini 

esaslarını öğretmek amacıyla açılan bu mektep büyük ilgi görmüş ve hatta zamanla 

yetersiz hale gelmiştir.35 Bunun üzerine Aksaray'daki Ebubekir Paşa Mektebi cemiyetin 

idaresine verilerek burada da bir şube açılmış ve faaliyeti 1865'ten 1873'e kadar aralıksız 

devam etmiştir.  

 Valide Emetullah Kadın Mektebi ve Ebubekir Paşa Mektepleri’nin rağbet görmesi 

nedeniyle daha büyük bir bina yapılmasına, orada yalnızca Müslüman çocukların ve 

 
34 Halis Ayhan, Hakkı Maviş, “Darüşşafaka”, DİA, c. 9, 1994, s. 7. 
35 Ayhan, Maviş, a.g.md, s. 7. 
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yetimlerin okutulmasına karar verilmiştir. Bu vesileyle binanın yapımına 1284(1867) de 

başlanmış ve 1872’de bitirilerek kapılarını ‘Darüşşafakat’ül İslamiye’36 adıyla yetimlere 

açmıştır.37 Dârüşşafaka nizamnâmesine göre, okula on yaşından büyük olmayan yetim ve 

fakir müslüman çocukların alınmasını, okulun ve öğrencilerin her türlü masraflarının 

Cem‘iyyet-i Tedrîsiyye-i İslâmiyye tarafından karşılanması, mektebin ve talebelerin 

durumu ile yakından ilgilenmek üzere bir müdür ve müdirenin tayin edilmesi ön 

görülüyordu. Yine bu nizamnameye göre başta kız çocuklarının da bu mektebe alınması 

kararlaştırılmış, bu yüzden de mektep binası iki taraflı inşa edilmişti fakat bazı durumlar 

göz önüne alındığında kız öğrencilerin alınması kararından sonradan vazgeçilmiştir. 38 

Kız öğrenciler yakın zamana kadar, 1971’e kadar mektebe girememiştir. 39 Darüşşafaka 

Cemiyeti 15 Temmuz 1969 tarihinde karma eğitim sistemine geçmiştir. 40 Günümüzde 

yardımseverlerin desteği ile varlığını sürdüren Darüşşafaka, halen kimsesiz çocukların 

içinden sınavla öğrenci alıp eğitim ve ihtiyaçlarını karşılayan bir kurum özelliğini 

sürdürmektedir.   

1.5. Kimsesizler için Darülaceze  

 

 II. Abdülhamid’in emriyle 31 Ocak 1896 günü, sokaklarda dilenen kimsesiz 

çocuklar, sakatların bakım ve eğitimi amacıyla kurulan Darülaceze, zaman içerisinde 

sokağa terkedilmiş, yeni doğmuş bebekler ve kimsesiz yetim çocuklarında alınıp 

 
36 Neslihan Can, Atatürk ve İnönü Dönemi Sosyal Yardım Politikalarının Karşılaştırmalı bir Analizi (1923-
1950), (Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, 2014), s. 73 
37 Osman Nuri Ergin, Türk Maarif Tarihi 1-2, İstanbul : Eser Neşriyat, 1977) s. 488. 
38 Ayhan, Maviş, a.g.md, s. 8. 
39 İsmail Hayri Cem, İmkânsız Hayatlar Darüşşafakalıların Anıları (1873-1950), (İstanbul: Kalkedon 
Yayınları, 2010)  s. 504. 
40 Ayhan, Maviş, a.g.md, s. 9.  
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büyütüldüğü, eğitim verilip meslek sahibi yapıldığı bir sosyal kurum hüviyetine 

bürünmüştür. 41 Bu kurum uzun yıllar boyunca İstanbul’daki kimsesiz çocukların, din, 

dil, ırk ayrımı yapılmaksızın, büyütülüp, meslek sahibi yaptıkları bir sosyal yardım 

kuruluşu olmuştur. Ayrıca burası cami, kilise ve sinagogu ile evrensel bir kurum niteliği 

de taşımaktadır.42 Bu özelliğiyle de, Osmanlı Devleti’nde dil, din, ırk ayrımı 

yapılmadığının önemli bir kanıtını da gözler önüne seren tarihi kurumsal yapılardan 

biridir. 

 Aceze dairelerinden biri yeni doğmuş bebekler için tahsis edilmiş ve burası 

Irzhane şeklini almıştır. Yeni doğan ve sokağa bırakılan bu çocukların bulunduğu 

Irzhane, kaynaklarda Lakita Dairesi olarak da geçmektedir. 43 0-4 yaş aralığındaki 

çocuklar Irzhane’de kalırken 4 yaşını dolduranlar yetimhaneye naklediliyorlardı. 44   

 14 Ocak 1914 tarihli Darülaceze Talimatnamesinde erkekler, kadınlar, yetimler 

ve etfal-i nevzad (yeni doğan) olmak üzere dört bölüme ayrılmıştır. Çocuk hastalıkları 

uzmanı haftada üç gün burayı ziyarete gelerek, kreş ve yetimhanedeki çocukların 

bakımları hakkında bilgi verir, hastaları muayene eder, teşhis koyarak tedavilerini 

yapardı.  

 
41  Nuran Yıldırım, “Darülaceze’de Çocuk Bakım ve Eğitimi Lakita Dairesi ve Yetimhane, İlkokul, 
İmalathaneler”, Toplumsal Tarih, c.6, 32, (2015):  s. 26. 
42 Çoşkun Yılmaz, Sultan Abdülhamid ve Dönemi, (İstanbul, Sultanbeyli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü Kültür Yayınları, 2014,) s. 236.  
43 Osmanlı’nın son dönemlerinde çocukların terk edilmesinde, Batı dünyasındaki duruma benzer şekilde, 
gayrimeşrulukla birlikte sosyal ve ekonomik faktörlerin etkili olduğunun üzerinde durulmuştur. 
Bakımevlerinin ortaya çıkmaya başladığı 19. Yüzyılın ikinci yarısına kadar terkedilmiş çocukların bakımı 
onları bulan kişiler ya da aileler tarafından yapılmaktaydı. İslam hukukunda terk edilen ve ebeveynleri 
bilinmeyen çocuklar “lakit” olarak nitelendirilmekteydi. Fıkıhçılar, “lakit”e bakma sorumluluğunun devlete 
ait olduğunu düşünmekle birlikte pratikte bu çocuklara bakmak onların sorumluluğuna dönüşmekteydi.“ 
Bkz. Araz, a.g.e., s. 160. 
44 Yıldırım, a.g.m, s. 27. 
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Darülaceze’ye kabul edilen çocuklar kreşten sonra 4-7 yaş aralığında olanlar 

yetimhaneye geçer ve burada yedi yaşını dolduranlar ise Darülaceze içerisinde bulunan 

ilkokula devam ederlerdi. İlkokul öğrencileri sabah okula gider eğitim görürler; öğlenden 

sonraları ise marangozluk, dokumacılık, terzilik, çorapçılık gibi çeşitli zanaatların olduğu 

atölyelere gönderilerek mesleki eğitime tabi tutulurlardı. Çocuklar bu atölyelerde hem 

eğitim alır hem de geleceklerinde bir meslek sahibi olmaları kolaylaştırılırdı. Atölyelerde 

öğrencilerin yaptıkları ürünler satışa sunulur hem Darülaceze’nin ihtiyaçları karşılanır 

hem de öğrenciler yaptıkları işten para kazanırdı. 45 

  Birinci Dünya Savaşı yıllarında kimsesiz kalmış birçok yetim Darülacezeye 

sığınmıştır.  Hatta 1916 yılında mezarlıkta bırakılmış, cami avlularında bulunmuş, bir 

çukura atılmış ve yahut bir evin kapısında bulunan 251 yeni doğan Darülaceze’ye teslim 

edilmiştir. 46 Çocukların çoğunun soğuk ve pis yerlerde ne kadar bekledikleri 

bilinmemekle birlikte, terkedilmiş bebekler bulunduklarında önce karakola götürülüyor, 

burada bulundukları süre zarfında da aç kaldıklarından bitap düşmüş bir halde yarı baygın 

Irzhane’ye getiriliyorlardı. Birinci Dünya Savaşı sırasında toplamda 600’den fazla 

bebeğin bu şekilde terkedilip öldüğü kayıtlara geçmektedir.47 Bu durum yalnızca savaşın 

olumsuz koşullarından değil, kimsesiz çocuklara bakabilecek kişilerin olmayışından veya 

sütannelerin yetersizliğinden de kaynaklandığı aşikârdır.  

 

 
45 Yıldırım, a.g.m, s. 35.  
46 Yıldırım, a.g.m, s. 29. 
47 Yıldırım, a.g.m, s. 29. 
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1.6.  Darülhayr-i Âlî  

  

 Öte yandan kimsesiz çocuklar için bir yetimhane görevi gören bir başka kurum 

ise II. Abdülhamid devrinde devlet nezdinde oluşturulan Darülhayr-ı Ali’dir. Dar’ül-hayr 

olarak da geçen bu kurum, 1903-1909 yılları arasında Zeynep Hanım Konağı’nda hizmet 

veren ilk yalnızca Müslümanları barındıran bir yetimhane ve sanat okuludur.48 Önceleri 

yalnızca Müslüman kız ve erkek yetimlere ait olması planlanan bu yetimhane, ülke 

durumunun gelişen şartları sebebiyle gayrimüslim tebaayı da kapsayacak şekilde 

yapılmasına karar verilmişse de ekonomik sıkıntılar sebebiyle sadece Müslüman erkek 

yetimlerle sınırlı kalınmıştır.  

 Yatılı bir okul olan bu kurum, iptidai ve rüştiye seviyesinde eğitim vermesinin 

yanı sıra ıslahhane olarak da kurulduğundan dolayı kültür dersleriyle birlikte meslek 

derslerine yönelik eğitimlerinde yer aldığı bir okul vazifesi görmüştür.  Burada öğrenci, 

görmesi gereken sanatı tamamen öğrenmeden ayrılmasına müsaade edilmez, yetenekli 

öğrencileri arasında kendini geliştirmek isteyen olduğu takdirde normal sürecin bitişine 

takriben iki yıl daha eğitim görmesine izin verilmiştir. 49  

 Okula kaydedilecek olan öğrencinin yetim ve bikes olması ve bunun için 

muhtardan ilmühaber getirilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Fazla talep olması takdirde 

kura usulü ile öğrenci seçimlerinin yapılacağı planlanmıştır. Okula kaydı yapılan 

öğrencinin diğer öğrencilerin yanına gitmeden evvel banyo yaptırılması, yeni elbiseler 

giydirilmesi kararlaştırılmıştır. 50 Buradan da anlaşılacağa üzere yetimhaneye yeni katılan 

 
48 Necdet Sakaoğlu, “Darü’l-Hayr-ı Ali”,  Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c. 2, (1994,)  s. 563.  
49 Kapcı, a.g.e., s. 68.  
50 Kapcı, a.g.e., s. 83.  
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çocukların diğer çocukların arasına katılmadan önce sağlığına ve temizliğine ihtimam 

gösterilmiştir.  

 Açılış maksadı yalnızca İstanbul’daki kimsesiz çocuklara yönelik olsa da okulun 

hizmete girdiği yıl, Şarki Rumeli ve Bulgaristan’daki ahalinin Müslüman yetimlerinin de 

okula kaydedildiği bilinmektedir. 51 Fakat ilerleyen yıllarda Darülhayr-i Ali, 31 Mart 

1325 (13 Nisan 1909) İsyanı sonrası Hareket Ordusu darbesi ile tahtan indirilen II. 

Abdülhamid’in izlerini silmek maksadıyla 1909 yılında Meclis-i Mebusan’da yapılan 

oylama sonucu kapatılmış ve burada bulunan yetimler İstanbul, Konya, Ankara, Erzurum, 

Kastamonu ve Midilli’de bulunan yatılı okullara dağıtılmıştır. 52 

Bütün bu yetimhane vasfını taşıyan kurumlar içerisinde Darüşşafaka ve 

Darülaceze günümüze kadar varlığını koruyabilmiş kurumlar arasında yer almaktadır. 

Tüm bunlar ışığında daha detaylı inceleyeceğimiz Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı 

yılları açılan yetimhanelerden olan Himaye-i Etfal Cemiyeti ve Darüleytamlar savaş 

yetimlerini barındırılmasına ve eğitilmesinde bir koruyucu unsur vazifesini görmüştür. 

Aşağıda Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı’nın kısa bir özetine yer verildikten sonra 

savaş yetimlerini de barındıran bu iki ana kurumdan detaylıca bahsedilecektir. 

 
51 Kapcı, a.g.e., s. 84.  
52 Kapcı, a.g.e., s. 96.  
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İKİNCİ BÖLÜM  

2. BALKAN SAVAŞI VE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA İSTANBUL 

YETİMHANELERİ  

Trablusgarp ve Balkan Savaşı ardından Birinci Dünya Savaşı gibi ağır 

mücadeleleri yaşayan Osmanlı Devleti, iş yapabilir nitelikte olan tüm insan gücünü 

cephelere göndermişti. Gönderilen çoğu insan bir daha geri dönememiş, geride kimsesiz 

çocuklarını bırakmışlardı. Çocukların sahiplenilmesi, bakımı ve diğer tüm ihtiyaçların 

karşılanmasında halkın çabası yetersiz kalmıştı.  

 Birinci Balkan Savaşı’nda, Osmanlı kuvvetleri doğuda yani Trakya Bölgesi’nde 

Bulgarlarla, Makedonya ve Arnavutluk bölgelerini içine alan batıda ise tüm müttefiklerle 

savaşmak zorunda kalmıştı. Ayrıca bir yandan da denizde Yunan donanmasıyla savaşan 

Osmanlı donanması, Rauf Orbay’ın Hamidiye gemisiyle gerçekleştirdiği başarılı 

harekâtın dışında gözle görülür bir şey yapamamıştı. Balkan savaşı öncesinde orduda 

başlayan siyasî görüş ayrılıkları, savaşın ilerleyen döneminde daha da artında mağlubiyet 

kaçınılmaz bir hal almıştır.53 Bu duruma lojistik yetersizlikler de eklenince bütün 

cephelerde Osmanlı ordularının yenilgisine sebep olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun 

Bulgar’la mücadelede bulunan doğu kolu 23 Ekim 1912’de ağır bir yenilgiye uğradı. Batı 

ordusununsa 23-24 Ekim’de Sırplara vermiş olduğu mücadele sonucu başarısızlığa 

 
53 Cevdet Küçük, “Balkan Savaşı”, DİA, c.5, 1992, s. 24.  
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uğraması ardından Tahsin Paşa kalabalık bir orduyla Selanik’te Yunanlılara teslim 

olmuştu. 54 

Birinci Balkan Savaşı’na katılmamış olan ancak Bulgaristan’ın büyümesine karşı 

çıkan Romanya, yalnızca Silistre’nin kendisine verilmesinden tatmin olmamıştı. Bunun 

dışında Makedonya’nın büyük bir kısmının Bulgaristan’a bırakılması da Yunanistan ve 

Sırbistan için sorun teşkil ediyordu. Tüm bu sorunlar göz önüne alındığında, Bulgarları 

hedef alan Balkan müttefikleri arasında İkinci Balkan Harbi patlak vermişti.  

İkinci Balkan Savaşı’nda, Osmanlı Devleti’de Çatalca hattını aşarak kaybedilen 

Edirne’yi kurtarıp Meriç sınır olacak şekilde bugünkü batı sınırlarının tespitini 

sağlamıştır. Öte yandan Ağustos 1913 yılında Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve 

Karadağ arasında imzalanan Bükreş Antlaşması ile barış sağlandı. Osmanlılar ile 

Bulgarlar arasında barış antlaşması ise Eylül 1913 yılında İstanbul’da imzalanan antlaşma 

sonucu sağlanmış oldu ve Meriç Nehri her iki devlet için sınır kabul edildi.55 Balkan 

Savaşları’nın Türklerin tarihi için sosyal, ekonomi ve siyasal bakımından büyük bir 

önemi vardır.   

1912-1913 yılları arasında yaşanan iki boyutlu Balkan Savaşı, Osmanlı 

Devleti’nin kendi bünyesindeki Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan ile 

savaşması bunun sonucunda yaklaşık beş asırdır egemenliği altında bulunan bu topraklar 

artık elinden çıkmış olduğu anlamına geliyordu. Bu savaş esnasında asırlar boyunca 

Rumeli’de yaşayan yüzbinlerce Müslüman nüfus katliama maruz kalmış, pek çoğu 

hunharca öldürülmüş, eziyetler görmüştür. Geride on binlerce dul ve yetim bırakılmıştır.  

 
54 Küçük, a.g.md., s. 24.  
55 Küçük, a.g.md., s. 25.  
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Balkan Savaşı’nın ardından kısa bir süre sonra ortaya çıkan Birinci Dünya Savaşı 

ise Osmanlı İmparatorluğu da dâhil olmak üzere dört imparatorluğunda yıkımına sebep 

olan bir savaş hüviyeti taşımaktadır. 1914 yılında meydana gelen Birinci Dünya 

Savaşı’nın asıl sebebi, sanayileşmiş ülkeler arasındaki hâkim rolü elde etme 

mücadelesiydi. Üçlü İtilaf ve Üçlü İttifak olarak ortaya çıkan devletlere daha sonra 

Japonya, Osmanlı Devleti, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Amerika Birleşik Devletleri ve 

Yunanistan gibi devletlerin katılımıyla büyük çaplı bir savaşın zemini hazırlanmış oldu. 

İtilaf devletleri çoğu kez savaş hukukunu hiçe saymış, ne pahasına olursa olsun boğaz 

hâkimiyetini elde etmeyi amaç edinmişlerdir. Fakat İngiliz ve Fransızların Osmanlı 

İmparatorluğu’nu savaş dışı bırakarak, Almanya’nın güneydoğudan kuşatılmasını 

amaçlayan planları, Çanakkale Savaşı’ndaki Türk birliğinin başarısı sayesinde boşa 

çıkmıştı. 56 

Bu savaş ile beraber Osmanlı devleti sosyal, ekonomik ve haliyle siyasi bakımdan 

büyük bir çıkmazın içine girmiştir. Dört yıla aşkın süren bu savaş neticesinde Türkler ’in 

şehit sayısı yaklaşık üç yüz bin civarındaydı. Buna binaen savaşlar bilhassa çocuklar 

üzerinde hem duygusal hem de toplumsal açıdan olumsuz etkiler yaratmıştı. İkinci 

Meşrutiyet idarecileri ve aydınları milli bilinci ön plana çıkarmayı sağlayacak bir nesli 

ortaya çıkarmayı tasarlarken arka arkaya gelen savaşlar çocuklar üzerimde büyük bir 

yıkıcı etki bırakmıştı. Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı’nın yaşandığı cephelerde 

şehit düşen askerlerin çocukları yetim ve öksüz kalmıştı. Bu ölümlerin neticesinde de 

 
56 Ed. M. Mehdi İlhan, Mehmet Bulut, İbrahim G. Yumuşak, Çanakkale 1915: Tarih, Ekonomi, Edebiyat ve 
Sanat, (İstanbul: İstanbul Zaim Üniversitesi Yayınları, 2017. ) s. 374.  
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devlet bu yetim ve öksüzlerin barındırılması, ihtiyaçlarının ve eğitimlerinin karşılanması 

sorunu ile karşı karşıya kalmıştı.  

Çocukların savaş koşullarından nasıl etkilendiklerine dair bazı bilgileri de dönem 

içerisinde çıkan çocuk dergilerinden takip etmemiz de mümkündür. 1908 ve Balkan 

Harbinin çıktığı ilk yıl olan 1912 yılına ait iki dergi olan Musavver Küçük Osmanlı ve 

Mekteblilere Arkadaş adlı dergiler, Meşrutiyet, hürriyet, misafirperverlik gibi konuları 

işlerken Balkan Savaşı’nın devamındaki 1913 yılında dokuz tane daha çocuk dergisi 

yayım hayatına katılmıştır. 1908-1918 yıllarını içeren çocuk dergileri toplamda on altıya 

ulaşmış ve özellikle 1913 ve 1914 yılları arasında yayımlanan dergiler savaş ortamını 

yansıtması bakımından büyük önem arz etmektedir. 57 Bu yayımlara birkaç vermek 

gerekirse; Hür Çocuk, Çocuk Dostu, Küçükler Gazetesi, Türk Yavrusu, vb.  

 Balkan Savaşı’nın ardından 1914 yılında çıkan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı 

Devleti her bakımdan büyük sıkıntıları göğüslemek zorunda kalmıştır. Bir çocuğun 

bilhassa babasını kaybetmesi, ekonomik güvencesiyle birlikte doğal vasisini de yitirmesi 

anlamına geliyordu. Babalarını kaybeden çocuklar, yetim olarak tanımlanmış ve her 

durumda korunup, kollanmaları gerektiği üzerinde durulmuştur. 58 Savaşların meydana 

getirmiş olduğu tüm bu sıkıntılar yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da uzun vadede 

etki göstermiştir. Bu durumu gözler önüne seren, savaşların çocuklar üzerindeki etkisini 

hem ekonomik hem de duygusal manada açığa çıkaran bir örnek ise “Talebe Defteri” adlı 

dergideki yayımlanan savaş ortamında çocukların paralarını harcamalarındaki tasarrufun 

büyük önem taşıdığını vurgulayan bir yazı yayınlanmıştır: “Paranı vatandaşına 

 
57 Okay, a.g.e., s. 46.  
58 Araz, a.g.e., s. 51. 
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vereceksin - On paranın nereye gittiğini hesap edeceksin - Eline geçen paranın bir kısmını 

saklayacaksın – Ticaret ve sanatı seveceksin – Şeridleri Türkçe olmayan sinemalara 

gitmeyeceksin – Hilal-i Ahmer’e ve Müdafaa-i Milliye ve Donanma’ya yardım edeceksin 

- Vücudunun sağlam olmasını temin edeceksin – Vazifeni bileceksin.” 59  

 İkinci Meşrutiyet Dönemi ile birlikte artan savaşlar yüzlerce çocuğun yetim 

kalmasına sebep olmuştu ve bu çocukların barındırılması ve korunması adına önemli 

tedbirlerin alınması şart olmuştu. Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı öncesi yetim ve 

öksüz yetimlerin barındırılması adına bilhassa II. Abdülhamid devrinde alınan 

tedbirlerden yukarıda bahsedilmişti. Osmanlı Devleti’nin insan açısından 

düşünüldüğünde, asıl büyük kayıpları Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı esnasında 

olduğu açıktır. Tam bu noktada bilhassa savaş yetimlerini barındırmak adına devlet dışı 

iki ana kurum ortaya çıkmıştır. Bunlar Himaye-i Etfal Cemiyeti ve başkent başta olmak 

üzere ülkenin pek çok eyaletinde kurulmuş olan Darüleytamlar idi.  

3. DARÜLEYTAMLAR 

 Darüleytamlar, Osmanlı Devleti’nde Balkan Savaşı ve hemen ardından çıkan I. 

Dünya Savaşı’nda yetim ve öksüz kalan çocukları hem koruma hem de eğitimlerini idame 

ettirmeleri için ortaya çıkan kurumlardandır.  Mesken, konak, ev manasına gelen “dar”60 

ve yetimin çoğulu manasında kullanılan “eytam”61 kelimesinin birleşimiyle “darüleytam” 

ismi ortaya çıkmış ve günümüzde de “yetimhane, yetimler yurdu” olarak 

kullanılmaktadır.  

 
59 Okay, a.g.e., s. 62. Bkz. Talebe Defteri, 5 Kanun-ı Sani 1332/18 Ocak 1917 (arka kapak) 
60 Şemsettin Sami, “Dar”,  Kamus-ı Türki, (İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2015,) s. 597. 
61 Sami, “Eytam”, Kamus-ı Türki, s. 234.  
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 Balkan Harbi esnasında göç eden halk çocuk, kadını ve yaşlısıyla Darülaceze’ye 

yerleştirilmişti. Bu göçler neticesinde gelen yetimlerin bir kısmı da sultanilere 

yerleştirilmişse de geriye kalan çok sayıda çocuk kalacak yer imkânsızlığından dolayı 

vefat etmekteydi. 62 Ard arda gelen savaşlar Osmanlı Devleti’ni siyasi, ekonomik ve 

sosyal bakımdan büyük sıkıntıya düşürmüş ve bu ortamda savaş sonucunda yetim kalan 

çocukların korunmasına yönelik adımlar atılmaya gayret edilmiştir.  

3.1. Darüleytamların Kuruluşu ve Amacı 

 

 Darüleytamların kuruluşundaki tam tarihin belirlenmesi üzerine -bu konuyu 

çalışan- tarihçiler arasında farklı görüşler olsa da hepsi Kasım 1914 tarihinde açıldığına 

hem fikirdir. Yine çalışmaları göz önüne alacak olursak çoğunluğun kabul ettiği tam 

tarihin 25 Kasım 1914 olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre Darüleytamların kuruluşu, 25 

Kasım 1914 yılında Maarif Nazırı Ahmet Şükrü Bey’in katkısı ile İttihat ve Terakki 

Cemiyeti’ne bağlı olarak başlamıştır.63 Safiye Kırbaç ve Nurdan Şafak’ın araştırmaları 

neticesinde Darüleytamların nizamnamesinin aslında 5 Temmuz 1899 yılında Maarif 

Nezareti tarafından hazırlanmış olduğunu fakat devletin içinde bulunduğu zorluklardan 

dolayı ancak 1914 yılında Darüleytamları açılabildiği bilgisi yer almaktadır.64 İlk 

Darüleytam şubeleri 1915 yılında Kadıköy, eş zamanlı olarak Bebek’te yer alan Sait Paşa 

Yalısı’nda ve Galata’da65 faaliyete geçmiştir. Darüleytamların ilk müdürü İttihat ve 

 
62  Ayrıntı için bkz. Ebubekir Al, “Çanakkale’nin Yetim Çocukları”, Ed. Coşkun Yılmaz, Çocuklar-Analar-
Babalar, (İstanbul: Sultangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yayınları, 2016,) s. 265. 
63 Hidayet Yavuz Nuhoğlu, “Darüleytam”, DİA, , c.8, 1993, s. 521.  
64 Kırbaç, a.g.m., s. 87 
 64 Nurdan Şafak, “Darüleytamda Çocuk Olmak: On Çocuk On Portre”, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve 
Toplum Bilimleri Dergisi, 2013, s. 263 
65 Şafak, a.g.m., s. 264.  
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Terakki’nin İstanbul Merkez Başkanı Kemal Bey ve ilk genel müdürü ise Kastamonu 

Mebusu İsmail Mahir Efendi idi. 66 Buradan anlaşılacağı üzere müdürün İttihat ve Terakki 

Cemiyeti’nden biri olması Darüleytamların işletiminin bir nevi cemiyetin denetiminde 

olduğuna işarettir.  

 Ahmet Şükrü Bey’in Darüleytamların neden açıldığını şu şekilde ifade 

etmektedir: “Darüleytamlar 12 Teşrinisani 1330 tarihinde tesis olunmuştur. 

Darüleytamları tesise saik olan sebebi de arzedeyim: Seferberliği yaptıktan ve harbi ilân 

ettikten sonra bazı düveli muhasıma kendi müessesatını kapatmak mecburiyetinde 

bulundu. Bu düveli muhasıma müessesatı meyanmda birçok Darüleytamlar vardı. Bu 

Darüleytamlar kapanınca oralarda bulunan çocuklar ki -—Osmanlı çocukları idiler— 

açıkta kalacaklar, sefil olacaklardı. Bunların sefaletlerine set çekmek için onları ibata 

edecek Darüleytamlar tesis etmek lâzım geldi. İşte 12 Teşrinisani 1330 tarihinde bu yolda 

bir esbabı mucibe ile meclisi vükelâya müracaat etmiştim. Oradan bir kararname ile 

Mart’a kadar lâzım gelen tahsisat verildi. Bu tahsisat ile Darüleytamları açtım. Fakat 

Darüleytamları açar açmaz karşımızda gayet büyük bir ihtiyaç göründü. O ihtiyaç da 

Balkan Harbinden sonra bu tarafa hicret eden birçok ahali meyanmda kimsesiz birçok 

çocukların da mevcut bulunması idi. Bu çocuklar şunun bunun himayesine sığınarak 

gelmişler, fakat bir tarafta melce bulamadıkları için birçoğu açlıktan, sefaletten 

ölmeğemahkûm bulunmuşlardı. İşte biz düveli muhasıma müessesatını kapadıktan sonra 

oradaki çocukları himaye etmek için müessesat açtığımız sırada bu çocuklara da rast 

geldiğimiz bunları da almağa mecbur olduk. Binaenaleyh 1331 senesi bidayetinde 

 
66 Arif Kolay, Şefik Memiş, “Müslüman Yetimlere Sahip Çıkan İlk Kapsamlı Eğitim Projesi: Validebağı Kız 
Sınai Darüleytamı”, ed. Çoşkun Yılmaz, Uluslararası Üsküdar Sempozyumu IX 11-13 Kasım 2016 Bildiriler, 
III., (İstanbul: Üsküdar Belediyesi, 2016,) s. 127. 
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tahsisatımızın tezyidini istedik, meclisiâliniz de bunu Darüleytamlar namına kabul etti.” 

67 Böylelikle Darüleytamlara ilk olarak savaş yetimlerinin alınacağı daha sonra da 

kimsesiz ve himayesiz çocukların alınacağına vurgu yapılmıştır.  

 İsmet Binark’ın “Maarif Tarihimize Ait Bir Rapor” adlı eserinde aktardığına göre, 

31 Aralık 1914’ten itibaren yetim çocukların leyli68 şeklinde kayıtlarına başlanmış ve ilk 

Darüleytam Kadıköy Moda caddesi üzerinde yer alan Nort De Sion binasında faaliyete 

başlamıştır. Burada toplamda dört şube açılmış. Açılan şubelerin ise yaş aralıkları şu 

şekildedir:  2-3 yaş arası kız ve erkek çocukların olduğu birinci şube, 4-6 yaş kız ve erkek 

çocuklarının olduğu ikinci şube, 7 yaşından büyük kızların alındığı üçüncü şube ve kız 

sanat okulu şeklinde dördüncü şubedir. İkinci şube kontenjanı 200 kişiyle sınırlandırılmış 

ve burada altı yaşını dolduranlar ücretsiz bir şekilde nakil olarak sultanilere 

gönderilmiştir. Okulun üçüncü şubesi kız ilkokulu olarak geçmekte ve buradaki eğitim 

süresi altı yıl olarak ayarlanmıştı. Son olarak dördüncü şube mevcudu ise üç yılla 

sınırlandırılmış olup mevcudu ise 100 kişi olarak belirlenmiştir. 69  

İstanbul’u terk eden diğer devletlerin boşalttığı binaların darüleytamlara 

dönüştürülmesiyle birlikte yetim çocuk sayısının fazlalığından olayı kimi binalar 

genişletilmiş kimi binalara da kat çıkarılmıştır. Zamanla yetim çocuk sayısı 16.000’e 

kadar ulaşmış 70 Böylelikle, önceleri yalnızca İstanbul merkezli açılan bu darüleytamlar,  

uzayıp giden savaş şartları neticesiyle artan yetim sayısından dolayı Edirne, Bursa, Sivas, 

Erzincan, Urfa, Diyarbakır ve Maraş gibi birçok Anadolu şehrinde darüleytamlar 

 
67 Osman Nuri Ergin, Türk Maarif Tarihi,  c.III- IV,  (İstanbul: İstanbul Mektepler ve İlim, Terbiye ve San’at 
Müesseseleri, 1977,)  s. 1551. ; bkz. Muallim Mecmuası, 15 Kânunusani 1334 (1918) S. 18 
68 Bkz. Leyli: Yatılı.  
69 Ersin Müezzinoğlu, “I. Dünya Savaşı Esnasında Yetim ve Öksüz Çocukların Himayesi ve Eğitimi: 
Darüleytamlar”, History Studies,  4/1, 2012, s. 401. 
70 Nuhoğlu, “Darüleytam”, s. 521.  
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açılmıştır. Darüleytamların açılması ancak Darüleytam Müdüriyeti Umumisiyle 

açılmakta olup, 1917 tarihli bir talimatnameyle bu darüleytamların amaçları 

belirlenmiştir.71 

3.2. Darüleytamlara Alınma Şartları ve Yetimlerin Barınması  

 

Darüleytamların açılışı amacının amacını anlatırken yukarıda savaş mağduru 

yetimlerin ve akabinde kimsesiz çocukların alınacağını aktarmıştık. Başta Darüleytam 

sayısı fazla olsa da savaşın beklenmedik bir şekilde uzaması ve getirdiği olumsuz 

koşullarından dolayı yetim ve kimsesiz çocuk sayıları gün geçtikçe artmıştı. Bu da 

Darüleytamlara alınacak çocuk sayısının kısıtlanması zorunluluğunu getirilmişti. 

Darüleytam Kararnamesine göre Darüleytamlara alınacak çocukların öncelikle şehit olan 

ya da harp malulü düşük rütbeli erlerin, muhacir maaşından mahrum kalanların 

çocuklarına verilmiştir. Bunun dışında kalan ikinci öncelik ise himayesiz ve kimsesiz 

yetimlere verilmiştir.72 Darüleytamlara alınamayan çocuklar da ya akrabalarına teslim 

edilmiş ya da Müslüman ailelerin yanına yerleştirilmiştir.  

Darüleytamlara kayıt yapılacak öğrencilerin her yıl Ağustos ayında alındığını 

aktaran Hakan Aytekin, bu öğrencilerin kabullerinde üç belgenin gerektiğini ifade 

etmiştir. Bu belgeler, “mahalle imamının verdiği belge ile muhtarın ilmühaberi ve 

ebeveyninden birisinin yahut velisi olabilecek akrabasından bir kimsenin dilekçesiydi.” 

73Alınacak çocuklar belirlendikten sonra Darüleytam Müdüriyeti, çocukların sağlık 

 
71 Mustafa Demir, Havvanur Şahin, “Osmanlı Yetimhanesi “Darüleytam”, (Çanakkale: Savaş Tarihi 
Araştırmaları Uluslararası Kongresi 100. Yılında I. Dünya Savaşı ve Mirası 6-8 Kasım 2014 Bildiriler, 2015,) 
s. 266.  
72 Yasemin Okur, Dârüleytamlar, (Yüksek Lisans Tezi, 19 Mayıs Üniversitesi,1996), s.20. 
73 BOA, İ.MF, 1317/S-6; ayrıca bkz. Aytekin, a.g.m., 68.  
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kontrollerini yaptırır, eğer herhangi bir hastalığı var ise tedavisinden sonra ancak kayıt 

işlemlerini yapardı. 74 Burada savaş ortamına rağmen sağlık tedbirlerinin hep ön planda 

olması, diğer çocukların da herhangi bir sağlık problemi ile karşılaşmamasına dikkat 

edildiğinden ihtiyati tedbirler alınmakta idi.  

Darüleytamlara kabul edilecek her çocuğun kimlik bilgileri ve aile bilgilerinin 

araştırıldığı, çocuğun adı, doğum tarihi, yaşı, anne-baba adı, annesi ve babasının ne iş 

yaptığı, ev adresi, memleketi, veli bilgisi, kardeş sayısı gibi birçok sorunun cevabının 

aranmakta olduğunu görmekteyiz. 75 

3.3. Darüleytamlarda Eğitim  

 

Darüleytamlar her ne kadar başta yetimleri barındırmak gibi bir amaçla ortaya 

çıkmış olsa da temel hedeflerinden biri de yetim çocukların eğitim alması ve onları 

geleceğe hazırlayacak olan mesleki bilgileri öğretmekti. Maarif Nazırı Ahmet Şükrü Bey, 

Meclis-i Mebusan’da konuşmasını yaparken darüleytamların gayesinin evlad-ı şühedayı 

ve eytamı talim, terbiye etmek ayrıca vatan için yetiştirmek gibi bir amaçlarının olduğunu 

da yukarı da bahsetmiştik.   

Burada bulunan öğrencilerin üç farklı yaş grubuna ayrılıp, eğitim verildiğini 

görmekteyiz. 6 yaşından çocuklar için anaokulu/ okul öncesi eğitim, 6-12 yaş arasındaki 

yetimlere de ilkokul eğitimi verilmekteydi. 12 yaşından büyük iptidai eğitimini 

tamamlayan çocuklar ise zekâ ve kabiliyetlerine göre meslek yönelimleri belirlenmiş 

 
74 Aytekin, a.g.m, s. 65. 
75 Aytekin, a.g.m., s. 68. ( bu konu ile ilgili örnek için bkz. s. 69)  
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olup, Darüleytamlarda bulunan sanayi ve ziraat şubelerine geçişleri sağlanmaktaydı. 76 

Öğrencilerin burada kendi istediği ve sevdiği alanı seçme özgürlüğü varken, seçtiği alanı 

terk etme ve bırakma gibi bir durum söz konusu değildi.77  

Bununla birlikte Mekteb-i İptidaiyye Talimatnamesine uygun olarak eğitim veren 

Darüleytamlarda ilkokul seviyesinde Türkçe, Fransızca, İngilizce, aritmetik, coğrafya, 

geometri, fen bilgisi, elişi, müzik, resim, din bilgisi, tarih gibi dersler verilirdi. 

78Darüleytamlarda ibtidai mektep müfredatı kapsamında eğitimini başarıyla 

tamamlayanların darülmuallim ve darülmuallimat mekteplerine gönderilmeleri oldukça 

sık başvurulan yöntemler arasında yer aldığını da görmekteyiz. Ahmet Şükrü Bey, 

böylelikle iyi bir eğitimden geçmiş öğrencilerin, kendi gibi eğitim almasını sağlayacak 

bir sistemi kurmak ve gelecekte bunların iyi bir eğitimciye dönüşmelerinin de yolunu 

açmış olacaktı. 

Darüleytamlarda beden eğitimi ve silah eğitimine de önem verilmiştir. 

Darüleytamların erkek şubelerindeki çocuklara marangozluk, terzilik, kunduracılık, 

ziraat gibi meslekler öğretilirken, kız şubelerindeki öğrencilere biçki, dikiş, nakış, dantel, 

oya, örgü, çamaşır yıkama, ütü, dokuma, hesap işleri gibi işlerin öğretildiğini 

görmekteyiz. 79 Darüleytamlarda yayınlanan tamimler neticesinde yukarıda bahsedilen 

meslek gruplarına giden veya yönlendirilen öğrencilere eğitim verilirken muallim ve 

muallimelerin yol gösterici şekilde davranmaları, eğitim ve uygulamalı faaliyet esnasında 

 
76 Salih Özkan, “Türkiye’de Darüleytamların Gelişimi ve Niğde Darüleytamı”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi 
19 (2006) s. 219.  
77Mustafa Kılınç, “Darüleytamlarda Yürütülen Mesleki Teknik Eğitim Uygulamaları”, Ankara Üniversitesi 
Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 64, Ankara, (2019,)  s. 217 
78 Kapcı, a.g.e., s. 105. 
79 İzzettin As, “Bir Sosyal Hizmet Kurumu Olarak Darüleytam”, (Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2020), 
s. 291.  
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çeşitli tavsiyelere tabii tutulmaları gerekliliği vurgulanmıştır. Bu yönlendirmelerde 

çocuklara hassas davranılması gerektiği, aksi takdirde çocukların işi öğrenememesi, 

öğrense bile severek yapmaması bulunduğu iş kolu ile uyumsuzluğun yaşanmasına ve o 

mesleğin icra edilememesine yol açılmasından kaçınılması üzerinde durulmuştur. 80 Bu 

nedenle muallim ve muallimelerin gerek ders esnasında gerekse teneffüslerde öğrencinin 

“istidat ve kabiliyet, hissiyat, zeka, dikkat, tasavvurat, muhakemat-ı karar, hıfz, 

tahayyülat, irade, teşebbüs, sebat ve ahval-i saire” gibi her türlü davranış ve hareketlerin 

gözlenmesini, bu gözlemlere ait huhususi olarak her öğrenciye ait cep defterlerine not 

edilmesi istenmiştir. 81 Buradan da anlaşılacağı üzere, ibtidai mektepte eğitimlerini 

tamamlamış öğrencilerin meslek gruplarına geçişinde oldukça hassas davranılmış, 

yapacakları işi hem iyi bir şekilde öğrenmesi hem de severek yapabilmesi adına muallim 

ve muallimelerin bu konu da daha da hassas olmasına itina gösterilmiştir.  

Darüleytamlarda başarılı öğrencilerin savaş koşullarına rağmen Almanya’ya 

gönderildiğini de bilmekteyiz. Klasik usullerde ve eksikliklere rağmen ziraat eğitiminin 

ağırlıklı olarak taşra darüleytamlarında verilmesi planlanırken Yedikule, Büyükdere ve 

Çağlayan Darüleytamlarında sanayi eğitimi ağırlık kazanmıştır. Ayrıca Konya ve 

Diyarbakır darüleytam öğrencileri de seçilenler arasında yer almaktaydı.  Bu şubelerden 

seçilen 490 yetim ve öksüz erkek çocuk 1916 yılında Almanya’ya iki ay aralıklarla 

gönderilmiştir. 82 Bu girişimde Enver Paşa’nın rolü oldukça büyüktür.  Bu öğrencilerin 

sanayi ve madencilik alanında eğitim almaları hedeflenmekteydi. Safiye Kırbaç, 

Almanya’nın eğitim faaliyetleri neticesinde seçilmesinde etkili olan durumu, temeli yıllar 

 
80 As, a.g.t, s. 291.  
81 BOA, MF. EYT., 7/29, 1335.ġ.12/03.06.1917; ayrıca bkz. Müezzinoğlu, a.g.m, s. 411.  
82 Kırbaç, “Osmanlı Belgelerine göre Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Almanya’ya Gönderilen Darüleytam 
Öğrencileri”, s. 88.  
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öncesine dayanan ilişkiler ve onun getirdiği şartlar olarak izah etmektedir. Ayrıca Birinci 

Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti ile müttefik olmaları da bu durumu destekler 

niteliktedir.   

Almanya’ya gönderilen bu öğrencilerin barınma, yemek, eğitimi gibi her türlü 

sorunuyla Türk-Alman Dostluğu Cemiyeti ilgilenmiştir. 83 Darüleytamda bulunan tüm 

öğrencilerin düzenli aralıklarla sağlık kontrolleri yapılmasına ve sağlık karnelerinin 

bulunmasına rağmen yine de Almanya’ya gönderilmeden önce sağlık kontrolleri 

yaptırılmıştır. Hatta Almanya’da giyinmeleri için kıyafet dahi diktirilmiştir.84  

Almanya’ya varan öğrencilere önce Berlin gezdirilmiş daha sonra sanayi ve ziraat odaları 

tarafından belirlenen ustaların yanına gönderilmek üzere öğrenciler dağıtılmıştır. Fakat 

çırakların çoğu İstanbul’daki gibi hayatlarına devam edemedikleri, zor koşullar karşısında 

bulunduklarından mutlu olamadı ve gereken eğitimi alamamışlardır. Bununla birlikte 

Birinci Dünya Savaşı’nın mağlubiyetler sonuçlanması ardından öğrenciler daha da zor 

duruma düşmüş ve akıbetleri çok da parlak olamamıştır. 85 

3.4.  Darüleytamların Bütçesi ve Kapatılmaya Giden Süreç  

Darüleytamların ilk zamanlarında İtalya, İngiltere ve Fransa gibi savaşılan 

devletlerin kullandıkları binalara geçiş yapıldığından dolayı ne bina ne de malzeme 

sıkıntısı yaşanmamıştır. Başta İttihat ve Terakki Fırkasına bağlı olarak Darüleytam Genel 

Müdürlüğünce işleyişini sürdüren bu kurumlar, savaşın beklenmedik bir şekilde uzaması, 

malzemelerin temin edilememesi, yiyecek ve içecek gibi temel ihtiyaçların temin 

 
83 Almanya’ya gönderilecek olan öğrenciler, Şubat 1914’te Berlin’de, Ekim 1915’te İstanbul’da kurulan 
Türk-Alman Dostluk Cemiyeti altında gönderilmiştir. Cemiyetin İstanbul şubesinde fahri reis Enver Paşa ve 
önemli azaları ise Cemal ve Talat Paşalardı. Bkz. Kırbaç, a.g.m, s. 90. 
84 Kırbaç, a.g.m, s. 93.  
85 Kırbaç, a.g.m, s. 103.  
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edilememesi ve mali açıdan büyük sıkıntılar yaşamasından dolayı 2 Nisan 1917 senesinde 

devlet himayesine alınmıştır. 86 Devlet himayesine alınan bu kurumlar için başta halktan 

herhangi bir yardımın istenmemesi ön görülmüş, hatta Anadolu’da yer alan bazı 

darüleytamlara yardımlar dahi gönderilmiştir. Fakat yine savaşın sebep olduğu ağır şartlar 

ve darüleytamların da artması nedeniyle bir süre sonra Darüleytam Genel Müdürlüğü’ne 

özel bir bütçe sağlanmasına karar verilmiştir. 87  

Devlet özel, idare ve belediye bütçelerinden yapılacak olan yardımlardan başka 2 

Nisan 1917’de kabul edilen kanun neticesinde, bir defaya mahsus olmak şartıyla Maliye 

Nezareti’nce 150.000 lira ve 500 dönümlük arazi tahsis edilmiştir. Ayrıca çıkarılan ek bir 

kararla da “Evlad-ı Şüheda” vergi adı altında posta, telgraf, tütün ve içki vergilerinden 

sürekli gelir kaynağı alınmaya başlanmıştır. 88 Bunun yanı sıra Darüleytamlara tatbiki 

eğitim vermek ve gelir sağlamak amacıyla ziraat ve sanayi şubeleri oluşturulmuş, bu 

şubelerde üretilen eşya ve ürünler öncelikle Darüleytamların ve yetimlerin ihtiyacını 

karşılamış, üretim fazlası ürünler de satılarak Darüleytamların gelir kaynağına katkı 

sağlamıştır. 89  

Darüleytamların toplu gelir kaynaklarını Yasemin Okur şu şekilde aktarmaktadır: 

“Muvazene-i Umumiyeden her sene alınan tahsisat, vilayet ve belediye bütçelerinden 

yardım olarak alınan tahsisat, Darüleytamlara ait emlak ve akaratın kira gelir ve karları, 

 
86 Nuhoğlu, a.g.md, s. 521.; 21 Kasım 1916 tarihli “Şüheda ve Malulin-i Guzât Evladının Himayesi 
Hakkındaki Layiha-i Kanuniye”’de, vatanı ve dini müdafaa ne kadar mukaddes bir vazife ise , bu uğurda 
Şehit düşen veya sakat kalanların çocuklarını maddi ve manevi mahrumiyetlere mahkum bırakmamak ve 
bunların millete bir emanet olduklarını daima düşünmek de o kadar mukaddes bir borçtur. Bundan dolayı 
şehit ve malul çocuklarının hukuklarını muhafaza, mal ve mülklerini himaye, talim ve terbiyelerine nezaret 
gibi hususların geride kalanlarca önemle göz önünde tutulması gerekir” denmekteydi. (BOA, MF. EYT., 
6/110, 1335. Za.6//23.09.1917.)  
87 Özkan, a.g.m., s.217. 
88 Nuhoğlu, a.g.md, s. 521.; Özkan, a.g.m, s. 217.  
89 Okur, a.g.t., s. 30.  
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bağışlar ve çeşitli gelirler, Darüleytam emlak arazi ve öğrencilerin çalışmalarından 

yararlanmak için ziraat ve sanayi alanında yapılan uygulamalardan elde edilen gelirler, 

sdece arazi gelirinden faydalanmak kaydıyla komandit ve anonim şirketlerle mukavele 

yapılarak oluşturulan şirketlerin kârları.” 90 

Belirtilen tüm bu gelir kaynaklarına rağmen yine de geçim sıkıntısı yaşanmaya 

devam edilmiş ve Darüleytam Genel Müdürlüğü’nce başta Sivas olmak üzere birçok 

yerde bulunan darüleytamlar kapatılmak zorunda kalmıştır.91 Ersin Müezzinoğlu’nun 

aktarmış olduğu bilgi doğrultusunda darüleytamların kurulmasına sebep olan Maarif 

Nazırı Ahmet Şükrü Bey, Meclis-i Mebusan’da yapmış olduğu bir konuşmada, 1917 

senesi sonlarına doğru darüleytamların mevcudunun 15 ve 16 bine ulaşmışken şimdilerde 

11.600’e düştüğünü belirtmiş ve darüleytamların kapatılma sebebini şu şekilde ifade 

etmiştir: “Müdüriyet-i Umumiye teşkilâtını yaptıktan sonra, erzakın bu galâsı karşısında 

15-16 bin eytamı idare edemedik. Ve bu eytamhanelerin bir kısmını kapatmaya mecbur 

olduk ki, ekserisi Sivas’tadır. Bunu yüreklerimizin kanı akarak maatteessüf kapattık”. 92 

 Darüleytamların maddi ve manevi açıdan en çok sıkıntı çektiği dönem Birinci 

Dünya Savaşı’nın bitmiş olduğu yıla denk gelen 1918 senesidir. Osmanlı Devleti’ni her 

açıdan büyük bir yıkıma sürükleyen 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes 

Antlaşması’nın93 imzalanmasının hemen ardından işgal devletleri önceleri kendilerine ait 

olan binaların acilen boşaltılmasını istemiş, bu durum yetim çocukların ortada kalmasına 

sebep olmuştur. 94 Dışarıda kalan yetimler Validebağ Köşkü, Çağlayan ve Balmumcu 

 
90 Okur, a.g.t, s. 30-31.  
91 Şafak, “Darüleytamda Çocuk Olmak”, s. 268.  
92 Müezzinoğlu, a.g.m, s. 407.  
93 Cemil Öztürk, “Mondros Mütarekesi”, DİA, c. 30, 2005, s. 271.  
94 Al, a.g.m., s.268.  
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Kasırları, Beykoz Kasrı ve Ortaköy Sarayı gibi bazı saraylara ve köşklere yerleştirilmiştir. 

95 Fakat yetim sayısının fazlalığından dolayı yer sıkıntısı çekilmeye devam edilmiştir. 

Kısa bir süre sonra İstanbul dışından başlayarak Anadolu’daki darüleytamlar tasfiye 

edilmiş ve bir kısım yetim İstanbul’a nakledilmiş bir kısım yetim ise akrabaları nezdine 

gönderilmiştir. 96  

 Savaşın ağır koşullarından dolayı hem askerlere hem de yetim çocuklara yiyecek 

sağlama meselesinde devlet sıkıntıya düşüyor, kimi çocuk yiyecek bulamadığından 

dolayı firar ediyordu. Ayrıca çocukların, uzun süre et yiyememesi ve ekmeklerinin de 

yetersizliğinden dolayı güçsüz ve zayıf kaldığı müfettiş raporlarına kaydedilmiştir. 97 

 1918 yılından itibaren yeni bütçe hazırlığı yapılamamış, eski bütçe ile aynen 

devam edinilmiştir. Taşradaki Darüleytamlar kapatılmış, yetimler merkez olarak 

İstanbul’da toplanmaya başlamıştır. Yetimlerin yetenekli olanlarının bir kısmı 

Darüşşafaka’ya gönderilmiş, bir kısım yetim ise Şehir Yatı Mektebi’ne gönderilmiştir. 

TBMM Hükümeti, Darüleytamlara sahip çıkmış ve 5 Kanunievvel 1338 (1922) yılında 

Darüleytam Talimatnamesi yayınlamıştır. Kimsesiz çocukların bakım ve ihtiyaçlarından 

sorumlu olmak üzere Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti bütçesinden yardım 

tahsis edilmiş, bağış ve belediye yardımlarıyla müessese ayakta tutulmaya çalışılmıştır.98   

 
95 Şafak, a.g.m, s. 268. 
96 Vehbi Ünal, “Osmanlının Son Dönemlerinde Korumaya Muhtaç Çocuklar için Kurulan Sosyal Hizmet 
Kuruluşları”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 36,  (2012,), s.22; Müezzinoğlu, a.g.m, s. 
407. 
97 Müezzinoğlu, a.g.m, s.407.  
98 Kapcı, a.g.e., s. 110. 
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 1924 tarihinde Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması ardından Darüleytamlar 

Maarif Vekaleti’ne bağlanmıştır. Yine bu tarihte Darüleytam ismi “Öksüzler Yurdu” 

olarak değiştirilmiş, 10 Haziran 1926 tarihinde 931 Numaralı yasa ile kapatılmıştır. 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
99 Kapcı, a.g.e., s. 110.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

4. HİMAYE-İ ETFAL CEMİYETİ 

 Himaye-i Etfal, en geniş tanımıyla “çocukların korunması” anlamına gelmektedir. 

“Himaye” kelimesi sahip çıkma, koruma100 anlamını taşırken “etfal” kelimesi, Arapça 

“tıfıl” yani “küçük çocuk” kelimesinin çoğulu olan “çocuklar” anlamına gelmektedir. 101   

Günümüzdeki adı Çocuk Esirgeme Kurumu olan Himaye-i Eftal Cemiyeti’nin 

kuruluşu ve tarihi hakkında farklı görüşler mevcuttur. Kimi kaynaklarda kuruluş tarihi 

1921’i gösterse de kimi kaynaklar Osmanlı Devleti döneminde de böyle bir cemiyetin 

varlığından bahsetmektedir. Bahsettiğimiz bu durumu Mustafa Şahin, Toplumsal Tarih 

adlı dergide yayınlamış olduğu “23 Nisan ve Himaye-i Etfal” yazısında açıkça şu şekilde 

ifade etmektedir: “İlk Esirgeme Derneği 1909’da ikincisi 1912’de kuruldu. İlkinin reisesi 

Süleyman Paşa’nın kızı Sabiha Hanım, ikincisinin Hulusi Hanım’dı; Nezihe Muhittin her 

ikisinde de kâtibeydi; 1912’de kurulan Esirgeme Derneği’nin reisesi Hamiyet Hulusi 

Hanım aynı zamanda Hilal-i Ahmer Hanımlar Heyet-i Merkeziyesi’nde azaydı.” 102  

 Başka bir dergi olan Tarih ve Toplum’da yayımlanan Hasan Albayrak’a ait 

“Himaye-i Etfal Cemiyeti” adlı yazıda ise “Himaye-i Etfal ilk olarak 1908’de 

Kırklareli’nde kuruldu. 1917’de İstanbul’da umumi bir tarzda teşekkül etti. 30 Haziran 

1921’de Ankara’da ihyaen tesis edildi. Adı 1934’te Çocuk Esirgeme Kurumu oldu.” 

şeklinde aktarılmıştır. 103 Tüm bunların yanında bu cemiyetin Hilal-i Ahmer’in bir yan 

 
100 Şemsettin Sami, “Himaye”, Kamus-i Turki, s. 558. 
101 Makbule Sarıkaya, Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti 1921-1935, (Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, 2011,) s. 13. 
102 Cüneyd Okay, Belgelerle Himaye-i Etfal Cemiyeti 1917-1923, (İstanbul Şule Yayınları, 1999,) s. 7-8.  
103 Okay, a.g.e., s.8.  
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kolu olduğu, Masonlar tarafından kurulduğu bilgileri de yer almaktadır. 104 Aslında bazı 

tarihçilere göre cemiyetin kuruluş tarihi farklı yansıltılsa da cemiyet her zaman aynı 

amaca hizmet etmiştir. Bizde bu farklı bilgiler ışığında özellikle bu konuda derinlemesine 

araştırma yapan Makbule Sarıkaya ve Cüneyd Okay’ın araştırmaları ışığında Himaye-i 

Etfal Cemiyeti’nin kuruluşunu, amacını ve amaçları doğrultusundaki faaliyetlerini 

inceleyeceğiz. 

4.1. Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin Kuruluşu ve Amacı   

Trablusgarp, Balkan Savaşı ve ardından gelen Birinci Dünya Savaşı ile birlikte 

ağır yaralar alan Osmanlı Devleti’nde eli silah tutan herkesin cepheye koşması ardından 

kimsesiz ve yetim çocuk sayısı artmaya başlamıştı. Bu çocuklara çeşitli kurumlarda ve 

özellikle Darüleytamlarda barınma ve eğitim gibi korumacı faaliyetler üstlenilmişse de 

savaşın beklenmedik şekilde uzaması ve can kayıpları kimsesiz ve yetim çocuk sayısının 

hızla artmasına sebep olmuştu. Darüleytamlarında yetersiz kalması hasebiyle yeni 

oluşumların ortaya çıkması gerekliliği üzerinde durulmuştur.  

Öncelikle kimsesiz ve muhtaç çocuklar için kurulan Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin kuruluş 

tarihini 1908 olarak ele alalım. Bu cemiyet önderliğini Doktor Fuad’ın yaptığı ve birkaç 

arkadaşının da birleşmesiyle oluşmuştur. Kırklareli’nde kurulan bu cemiyetin faaliyetleri 

ancak Balkan Harbi’ne kadar mümkün olmuştur. 105 Bu cemiyetin asıl varoluş faaliyetleri 

Birinci Dünya Savaşı ile mümkün olmuştur. Kırklareli’nde yerel fonksiyonlu açılan bu 

cemiyetten sonra, 6 Mart 1917’de İstanbul Galatasaray Yurdu’nda toplanan 20 kişi ile 

Heyet-i Merkeziye’yi kuran cemiyet, hükümetten gerekli çalışma izinlerine almış ve 

 
104 Kapcı, a.g.e., s. 114.  
105 Davut Elmacı, “Türkiye’de Koruma Altındaki Çocuklara Yönelik Çocuk Koruma Kuruluşlarındaki 
Değişimler”, Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, (2019,) s. 39. 
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çalışmalarına başlamıştır. 106 Cemiyetin merkez binası İstanbul Beyoğlu’nda yer alan 

Bursa Sokağı 21 numaralı daire olarak yıllık 220 liraya kiralanmıştır. 107 Bu yüzden de, 

Kırklareli’nde küçük çaplı oluşturulan yerel cemiyetin tarihini kuruluş tarihi olarak almak 

yerine, resmi olarak kurulumunun cemiyet kurulları doğrultusunda gerçekleşmesinden 

dolayı merkezi İstanbul’da olan Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin kurulma tarihini 1917 

olarak esas almak yanlış olmayacaktır.  

Bu cemiyetin başkanı İsmail Canbulat Bey108 ve yardımcısı Ahmet Muhtar Bey 

olarak belirlenmiştir. 109 Çalışmalarına hemen başlayan bu cemiyet “Himaye-i Etfal 

Cemiyet-i Umumiyesi Nizamname-i Esasisi” adı altında altmış yedi maddelik bir 

nizamname ve bununla birlikte otuz altı maddelik “Himaye-i Etfal Cemiyeti 

Umumiyesinin İstanbul Şube Teşkilatı ve Vezaifi Hakkında Talimatnamesi”ni 

yayınlamıştır. 110 Her iki talimatnamede de amaç ve görevlere ayrıntılı bir şekilde yer 

verilmiştir.  

Cemiyetin ilk başkanlarından olan İsmail Canbulat Bey’in 1917 Nisan ayında 

Stokholm Elçiliği’ne tayini dolayısıyla yerine Cavid Bey geçmiştir. Cavid Bey’in 

geçmesinden önce faaliyete tam olarak geçemeyen cemiyette bir takım kıpırdanmalar 

olmaya başlamıştır. İlk iş olarak cemiyetin binası kiralanmıştır. Yukarıda da değindiğimiz 

üzere Heyet-i Merkeziye için Beyoğlu’nda yer alan Bursa Sokağındaki bina seçilmiştir. 

 
106 Makbule Sarıkaya, “Savaş Yıllarında Himaye-i Etfal Cemiyeti”, Savaş Çocukları Öksüzler ve Yetimler, s. 
34.  
107 Kevser Şeker, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çocukların Korunması ve Çocuk Esirgeme Kurumu (1917-
1981)”, (Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2015), s. 130.  
108 Bkz. Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin ilk başkanı olarak seçilen İsmail Canbulat Bey, Nisan 1917’de  Shokholm 
Sefareti’ne tayini ve Heyet-i Merkeziye Teşkilatının tamamlanması dolayısıyla istifa etmiş ve yerine Cavit 
Bey başkan seçilmiştir. ( Cüneyd Okay, a.g.e., s. 27)  
109 Okay, a.g.e., s.15. 
110 Okay, a.g.e., s. 72-78/107-117.  
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111 Cemiyet ilk toplantıyı 1 Mayıs 1917 tarihinde yapan bu cemiyet, resmi onayını 11 

Ağustos 1917 tarihinde alarak “menafii-i umumiyye hadim” yani “kamuya yararlı 

cemiyet” statüsünü elde etmiştir. Ardından cemiyet doksan bir maddelik “Himaye-i Etfal 

Cemiyeti Çocuk Misafirhanesi Talimatnamesi” hazırlamıştır. 112 Himaye-i Etfal 

Cemiyeti’nin kuruluşundan itibaren kadınlar etkin bir rol oynamış ve buna binaen 

“Hanımlar Heyeti kurulmuştur. “Himaye-i Etfal gibi her şeyden evvel şefkat ve 

merhamete müstenid bir müessesede kadınlığın kıymetdar bir vazife ifa edebileceğini 

daha ilk günden nazar-ı dikkate alınarak”113 Heyet-i Merkeziye’ce 24 Şubat 1918 

tarihinde “Hanımlar Heyeti Talimatnamesi” hazırlanmıştır.* 

Cemiyet amaç ve görevlerini hazırladığı talimatnamelerde, on üç yaşına kadar 

olan çocukları himayesine alacağını, on üç yaşından büyük çocuklarla ilgilenmediğini 

açıkça belirtmiştir. Fakat on üç yaşına gelen çocukları eğer Heyet-i Merkezi’ye himayeye 

almaya lüzum görürse bu yaş grubundaki çocuklar himayeye kabul görüleceklerdi.  

Cemiyet basın yoluyla gündemde kalmayı amaçlamış, dönemin önde gelen 

dergilerinden biri olan Muallim mecmuasında, Sabah ve Tanin gazetelerinde cemiyet ile 

ilgili haberlere yer verilmiştir. N(un) A(yın) imzalı yazıda Mart ayında yeni bir cemiyetin 

kurulacağını, bu cemiyetin amacının “şimdiye kadar uzun uzadıya düşünülmeye layık 

görülmeyen, her zaman ihmale maruz çocuklarımızın himayesine, onların cemiyetin 

sakim göreneklerinden, tabiatın haşin taarruzlarından vikayesine matuf olmak itibariyle 

çok mühim” olarak açıklamış ve özet olarak şu görüşlere yer verilmiştir:  

 
111  Bursa Sokağı bugün İstiklal Caddesi’nde yer alan Ağa Cami karşısında bulunan Sadri Alışık Sokağı’dır.  
112 Sarıkaya, a.g.e., s. 37.  
113 Okay, a.g.e, s.20. ; Hanımlar heyetindeki isimlere örnek verecek olursak; Subhiye Hanım, Madam 
Kartali, Suad Reşad Hanım, Feriha Muhtar Hanım, Kamuran Hanım, Leyla Hanım, Hadiye Selim Sırrı Hanım, 
gibi. Bkz. Okay, a.g.e., s. 21-22. 
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“Cemiyetin maksadı çocukları himayedir ve cidden muhteremdir. Cemiyet 

hakkında yapılan neşriyat, Cemiyet’in seri ve geçici faaliyetlerden sonra sönüp giden 

müesseselere benzemeyeceğini ve bilakis iyi ve isabetle çizilmiş bir program sayesinde 

maksadına doğru sağlam ve emin adımlarla gitmek niyetinde bulunduğunu gösteriyor, 

Heyet-i Merkeziye ile beraber çalışmak üzere Cemiyet’in azası erbab-ı ihtisasdan 

mürekkeb dört encümeni vardır ki bunlarda idare ve maliye, hukuk, sıhhıye, neşriyat 

encümenleridir.” 114 

Cemiyet bir yandan gazete ve dergilerde cemiyetin tanıtımını yaparken bir yandan 

da yine aynı araçları kullanarak cemiyet beyannamesinin yayınlanmasını sağlamıştır.   

Kurulmasının ardından 1917 senesi içerisinde Samsun, İzmit, Konya, İstanbul 

içinde Üsküdar, Beyoğlu, Haliç, Kadıköy, Makriköy, Yeniköy Şubeleri, Kırklareli’ne 

bağlı Babaeski, Üsküp, Mustafa Paşa, Pınarhisar ve Vize kazalarında şubeler açılmış, 

1918 yılına gelindiğinde ise Musul ve Erzurum’a şube açılmıştır. 115  

Savaş yıllarında olduğu gibi Mondros Mütarekesi’nden sonra da kimsesiz 

çocukları korumak adına aktif bir şekilde faaliyette bulunan cemiyet, peş peşe gelen 

birbirinden ağır iki harbin yetim ve bikes bıraktığı çocukları açlıktan ve bakımsızlıktan 

koruma görevini üstlendiğini görmekteyiz. Tarım ülkesi olarak ön plana çıkan Osmanlı 

Devleti, bu dönemde temel besin maddelerinin bulunmasında dahi oldukça sıkıntı 

yaşamış, İaşe-i Umum Müdürlüğü tarafından toplumsal anlamda bir takım önlemler 

alınarak ekmek, tuz, şeker ve gaz gibi ürünlere narh sistemi uygulanmış, bilhassa fakir 

 
114 Okay, a.g.e., s. 29. 
115 Sarıkaya, a.g.e, s. 37-38.  
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halka daha fazla ekmek dağıtımı yapılmış ve onlar için aşevleri açılmıştır. 116 Genel olarak 

toplumun geniş bir kesimini yoksulluğa iten bu ortam, savaşın yol açtığı çok sayıda insan 

kaybı ve maddi imkânsızlıklarla birlikte sermayenin eşitsiz dağılımına sebep olmuştu. Bu 

durum aslında Osmanlı toplumsal yapısını da bozduğundan dolayı özellikle salgın 

hastalıkların hızla yayılması ve sosyal hizmet alanında yaşanan sıkıntılar halkı büyük 

ölçüde tehdit etmişti. 117 

Büyük şehirlerde olduğu kadar Anadolu’nun da her yerinde kimsesiz çocukların 

var olduğu, sokaklarda ölümü beklediği aşikârdır. Bu çocukların kötü yola düşmemesi ve 

sağlıklı bireyler olarak ayakta kalmaları adına faaliyet gösteren cemiyet, yardımseverlerin 

desteği ve Osmanlı İttihad ve Terakki, Mudafaa-i Milliye Vekaleti, Hilal-i Ahmer 

Cemiyeti, Müdafaa-i Milliye Cemiyeti, Kadınları Çalıştırma Cemiyeti İslamiyesi ve 

Asker Annelerine Yardımcı Hanımlar Cemiyetleri gibi bir çok cemiyetten destek görmüş 

ve hatta Papa, Amerika ve Avusturyalı tüccarlardan da önemli miktarda bağışlar 

toplanmıştır. 118 

Aslına bakıldığında,  Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin kuruluşu İstanbul merkezli 

olarak 1917 tarihini gösterilse de, Büyük Millet Meclisi’nin açılışından sonra yeniden 

teşkilatlanma çalışmalarına girilmiş, Türkiye Devleti’nin sosyal hizmet alanındaki 

faaliyetleri, 30 Haziran 1921 tarihinde Ankara’da kurulan “Türkiye/Ankara Himaye-i 

Etfal Cemiyeti” tarafından gerçekleşmiştir. Ankara merkezli kurulan bu cemiyet kimi 

zaman “Ankara Himaye-i Etfal Cemiyeti”, kimi zamanda “Himaye-i Etfal Cemiyeti” 

 
116 Zafer Toprak, “Birinci Dünya Savaşı’nda İstanbul”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, II, (1994,) s. 
240-141.  
117 Toprak, a.g.md., s.242. Bkz. Salgın hastalıklar arasında çiçek, sıtma, verem, trahom, lekeli humma, tifüs 
örnek verilebilir. 
118 Sarıkaya, a.g.e, s. 40. 
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olarak anılmıştır. 1935 yılında ise bu cemiyetin ismi “Çocuk Esirgeme Kurumu” olarak 

değiştirilmiştir. 119 

Makbule Sarıkaya’nın Heyet-i İdare Karar Defteri’nden aktardığına göre, 30 

Haziran 1921 tarihli Karar Defteri’nin ilk sayfasında yer alan bilgiler ışığında bu 

cemiyetin neden kurulduğu ve neleri hedeflediği açık ifadeyle şöyle açıklanmıştır: “ I. 

Dünya Savaşı ve onu izleyen bir sürü çetin ve acılarla dolu savaşların, ülkemizde 

doğurduğu yıkımlardan olmak üzere şehit çocukları ile bakım ve koruması millete kalan 

diğer sıkıntılara ve felaketlere uğramış çocukların, milletçe korunması ve yedirilip 

içirilmesi ve öteki felaket görmüş çocuklar ve bütün memleket çocuklarının hayatlarının 

korunması, maneviyatlarının güçlendirilmesi, her birinin hayatla savaşmaya yatkın ve 

ülkeye faydası olabilecek düzeyde eğitilmesinin sağlanması, araştırılması ve 

hazırlanması geleceğimizin temeli olan, bu günkü ülke çocuklarının bütün şefkatli bir 

gözle gözetilmesi ve bunun gerçekleştirilmesi için.” 120 

1921’de Atatürk önderliğinde kurulan Ankara Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin 

nizamnamede belirttiği meşgul alanlarının da bir kısmı şu şekildedir;  

-“Çocuklara eziyet edilmemesi 

-Çocuklara ebeveynleri de dahil olduğu halde kimse tarafından bedeni ve ruhi 

gelişmesini engelleyecek tarzda hizmetler gösterilmemesi,  

-Okullarda çocuklara özen ve şefkat gösterilen bir ortamın sağlanması, okul 

binalarının ve derslerin çocuğu yıpratacak ve onun sağlığını bozacak derecede olmaması, 

çocuğun sağlığı konusunda okullardaki maddi ve manevi durum ile ilgilenilmesi ve 

 
119 Sarıkaya, a.g.e., 48-49. 
120 Sarıkaya, a.g.e, s. 51. 
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çocukların okullarındaki yerleşme, gıda, aydınlatma, ısınma ve beden terbiyesi yönünden 

gelişimlerini olumlu yönde etkileyecek imkânların temin edilmesi, 

-Çocukların aralıklarla muayene edilerek ailelerine bilgilendirmelerde 

bulunulması için dispanserler açılması; süt ve ilaç verilmesinin sağlanması ve hıfzısıhhat 

konusunda halkın bilgilendirilmesi için risaleler yayınlanması,  

-Çocuklu ailelerin yaşadıkları ortamın sıhhi imkânlarının incelenerek ihtiyacı 

olanlara bu konuda yardım sağlanması,  

-Çocukların tütün ve alkol kullanmasının engellenmesi,  

-Çocukların kendini fena ve ahlaksız yetiştirecek ortamdan –ailesi de dâhil- 

alınarak uygun muhite naklinin sağlanması,  

-Serseri ve yuvasız sokaklarda kalan çocukların toplatılarak uygun yerlerde iskân 

edileceği misafirhaneler kurulmasının sağlanması, ıslahhaneye ihtiyaç duyan çocuklar 

için ıslahhaneler kurulması,  

-Çocuk ticaretinin ve çocukların dilenciliklerinin yasaklanması, 

-İş yapabilecek yaştaki çocuklara iş temini,  

-Himaye-i Etfal’e dair bir kütüphane kurulması”121 gibi amaçlar edinilmiştir. 

Yani, 1917 yılından beri yukarıda belirtildiği gibi aynı amaçları taşıyan bir cemiyet 

halinde teşekkül eden İstanbul merkezli bu cemiyetin yine aynı amaçları taşıdığı 

Ankara’da da yine aynı isimle kurulduğunu görmekteyiz.  

 
121 Sarıkaya, a.g.e., s. 52-53. 
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Yine nizamnamenin dördüncü maddesine göre ; “Sokağa bırakılmış, ebeveyni 

tarafından iyi bakılamayan çocuklar için irzahaneler açılmasına gayret edileceği, kız 

çocuklarına ücretsiz el ve ev işi öğretecek yerlerinin kurulmasına  yardım edileceği; okul 

yaşına gelen çocukların mecburi eğitimine yardımcı olacak faaliyetlerde bulunacağı; fakir 

çocuklara okullarda sıcak verilmesinin sağlanacağı; çalışan çocuklar için bir tasarruf 

sandığı tehsis edileceği; himaye-i etfalin gayesini ortaya koyacak tarzda neşriyatlar 

yapılacağı; gebelikte, doğumda ve doğumdan sonra annelere gerekli bilgilerin ve desteğin 

verileceği; çalışan kadınların çocuklarına gündüzleri bakmak üzere bakım evleri 

kurulacağı…” belirtilmiştir. 122 Bu maddeler doğrultusunda, Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin 

tüm olumsuz savaş koşullarına karşın çocuk ölüm sayısını azaltarak, çocukların 

sağlığından eğitimine ve barınmalarına kadar ne derece titizlikle yaklaştığını açıkça 

gözler önüne serilmektedir. Tüm bunların yanında yalnızca çocuklar ile ilgili değil 

çocukların aileleri ile ilgili eğitim çalışmalarının yürütülmesi, ailelerin de çocuklar 

hakkında eğitilmesi üzerinde durulmuştur. Ayrıca, 1921 Ankara Himayet-i Etfal 

Cemiyeti Nizamnamesinde yer alan tüm bu maddelerin, İstanbul’da kurulan Himaye-i 

Etfal Cemiyeti’nin amaçları doğrultusunda da benzeştiğini görmekteyiz. 

4.2. Cemiyetin Amblemi 

1917 yılında kurulan İstanbul merkezli bu cemiyetin kamu yararına kurulan bir 

cemiyet olduğuna ilişkin karar çıkması ardından heyet üyelerince cemiyet için bir 

“timsal” oluşturma fikri ortaya çıkmıştır. Cüney Okay’ın aktarımına göre, bu resmi 

timsal, arka planda bir caminin ve ön planda ise başını bacaklarının arasına almış bir 

şekilde oturan çocuk resminin yer aldığı şekil olarak belirlenmiştir. Bu cami minareleri 

 
122 Sarıkaya, a.g.e, s. 54.  
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“yetimin memleketimize, milliyetimize aidiyetini irae” etmekte olarak açıklanmış, bu 

timsalden sonra cemiyet “alamet-i farika” gereği üzerinde durarak, Himaye-i Etfal 

Cemiyeti’nin tüm evrakları üzerinde yer alacak bir üçgen içindeki yeşil hilal olarak 

belirlenmiştir. Bu üçgen etrafında sıhhat, ahlak ve irfan kelimeleri bulunur ve bunun 

anlamı da “sıhhat esasına müstenid irfan ve ahlak” olarak aktarılmıştır. Bununla birlikte 

üçgen içinde yer alan hilal, “milli hüviyeti” ifade ederken, yeşil renk “ümit”i temsil 

etmektedir. 123  

4.3. Cemiyete Sağlanan Yardımlar ve Cemiyetin Bütçesi 

Savaş yıllarının zor şartlarına rağmen himayeye muhtaç çocukları koruyup 

barındırma amacı taşıyan bu cemiyetin bağış ve yardımlar neticesinde faaliyetlerini 

sürdürdüğünü görmekteyiz. Cemiyetin başlıca gelirleri; “üyelerin senelik ödemeleri, 

hükümetin ve belediye dairelerinin tahsisatı, emval ve emlakının gelirleri, mevcut 

nakitlerin faizi, düzenleyeceği sergi, müsamere, gezi, konferans, çiçek satışı vesaireden 

elde edilen hasılat, bağışlar, yardımlar vesair taraflardan meydana gelecek hasılattan 

ibarettir.” 124 

Cemiyete kuruluş aşamasında hükümet tarafından bir miktar tahsisat yapılmış,  

bunun yanında Harbiye Nezareti bütçesinden de yardım alınmış ve hatta cemiyet kuruluş 

 
123 Okay, a.g.e., s. 22. ; Bkz. Bu cemiyetin kurulma sırasında yukarıda masonlardan bahsetmiştik, 
Masonlardan kısacada bahsedecek olursak, Cüneyd Okay masonluk meselesini Kemalettin Apak’ın 
aktarımı doğrultusunda anlatmaktadır. 17 Mayıs 1916’da İstanbul’da 35 numaralı Necat mahfili kurulmuş 
ve ilk üstadı Doktor İsmail Hurşit olmuştur.  Apak’a göre, Necat mahfilinin masonik tarihimizde kayda şayan 
bir hizmet ve himmeti 1917 yılında kurulan Himaye-i Etfal Cemiyeti’dir. Mahfilin hatibi avukat Cemal 
Derviş, “paçavralara sarılı bazı sefil küçük yavruların dondurucu soğuklara karşı tüneldeki sıcak hava veren 
menfezlerin ızgaraları üzerinde bütün gün bedenlerini ısıtmalarını anlatmış ve bu konu üzerine birkaç 
arkadaşı ile çocukları himaye eden bir kurumun açılması kararını alırlar. Bu cemiyet kurulurken, 
“masonlarla beraber her sınıftan maddi ve manevi kudreti olan şahsiyetlerin yardımının temin edilmesi, 
ismininde “Himaye-i Etfal Cemiyeti” olması kararlaştırılmış. Yukarıda bahsedilen “alamet-i farika”nın 
simgesi olan üçgenin masonlara dayandırılabileceği söz konusu olmuştur.  detaylı bilgi için bkz. Okay, 
a.g.e., s. 24-25. 
124 BOA.ŞD., 3146/5_6 (18 Şevval 1335/7 Ağustos 1917) ; Şeker, a.g.t, s. 140.  
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masraflarını ve teşkilatın önemli bir kısmını bu yardım neticesinde faaliyete geçirmiştir. 

Fakat savaşın getirmiş olduğu olumsuz koşular nedeniyle hem devlet bütçesi hem de 

cemiyetin bütçesi ciddi sarsıntılara uğramıştır. Cemiyet cüz’i miktarda bağışta 

bulunanlardan bile mahrum kalmıştır. Şehremaneti’den cemiyete yapılan senelik bin 

liralık tahsisatın on iki senedir yapılmaması üzerine de harekete geçen Himaye-i Etfal 

Cemiyeti 9 Mayıs 1922’de Dahiliye Nezaretine yazısında: Cemiyetin kamu yararına 

çalışan bir dernek olduğunu, kimsesiz vatan yavrularını barındırıp himaye ettiği ve tüm 

kötülüklerden koruduğunu, kısmen de olsa tüm çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için 

pek az olan gelirini de tamamen sarf ettiğini ve amaçlarını güçlükle yerine getirebildiğini 

dile getirmiştir. 125 

İstanbul Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin mali kaynaklarını detaylı bir şekilde 

“Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çocukların Korunması ve Çocuk Esirgeme Kurumu (1917-

1981” adlı yüksek lisans tezinde yer veren Kevser Şeker, Cemiyetin reisi Besim Ömer 

Paşa’nın cemiyetin mali kaynaklarının çeşitlenmesi adına yeni bir takım önerilerde 

bulunduğunu ve Besim Ömer Paşa’nın önerilerini bizzat ifadesiyle tezinde şu şekilde 

aktarmıştır: “ “Mesela Himaye-i Etfal Cemiyeti’ne gelir olmak üzere pasaport, evlenme 

izinnameleri, doğumda verilen nüfus tezkirelerine ve benzer evraka yapıştırılacak cüz‘î 

bedelli “Himaye-i Etfal Pulu” çıkarılması ve diğer memleketlerde sefâhet (eğlence) 

vergisi adıyla lu‘biyât (canbaz, hokkabaz, tiyatro vs. gibi oyunla ilgili eğlence) 

müesseselerinden, sinema vb. eğlence yerleri hasılatından alınan vergiler gibi bizim 

memleketimizde de sonradan konan sefâhet ve eğlence vergilerine senede iki üç kez 

 
125 Şeker, a.g.t, s. 141.  
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muayyen zamanlarda çocuklar için küçük bir zam yapılması Cemiyet için çok faydalı bir 

tedbir olacaktır.” 126 

Yine Kevser Şeker’in aktardığına göre, Himaye-i Etfal Cemiyeti için senede bir 

defa olmak üzere özel gün belirlenmesi ve o gün içinde bazı fevkalade varidat temin 

edilmesi düşünülmüştür. Cemiyetin seçmiş olduğu tarih 14 Mayıs olarak belirlenmişse de 

yalnızca 1922 yılı içerisinde Haziran sonunda bir gün olarak düzenlenmesi ve gelecek 

senelerde Rumi Mayıs’ın birinci günü olarak yapılmasına karar verilmiştir. Seçilen bu 

özel günde tramvay, tünel, vapur, şimendifer gibi tüm ulaşım araçlarının bilet fiyatlarına 

cemiyete bağış olması adına birer kuruş oranında zam yapılmış, yine aynı gün içinde 

umumi bahçeler ve eğlence mahalleri giriş biletlerine çocuklar yararına bir zam 

yapılmıştır. Böylelikle cemiyet için önemli bir gelir kaynağı tahsis edilmiştir. Yine 

Himaye-i Etfal Cemiyeti’ne gelir temini için başka bir gelir temini için özel izinlere 

başvurulmuştur. Örneğin hasta hasta çocuklar için mevcut sağlık müesseselerinin hiç 

olmazsa bir kaçında cemiyet tarafından yönlendirilecek hasta çocukların kabul ve 

tedavisi, cemiyet çocukları için gerekli sıhhi alet ve edevatlarını Şehremaneti’nde ücretsiz 

temini, cemiyet memur, müstahdem ve çocuklarının vapur, şimendifer ve tramvaylarda 

ücretsiz seyahat edebilmeleri için sınırlı miktarda paso verilmesi, yatılı mekteplere her 

sene en az onar çocuğun kabul edilmesi, Şehremaneti’nce toplatılan eksik gramajlı 

ekmeklerden günlük bir kısmının misafirhaneye temin edilmesi, Maarif Nezareti’nce 

bastırılan kitaplardan bir nüshasının cemiyet kütüphanesine hediye edilmesi gibi.127 

Ayrıca yine gelir artışı sağlamak adına müsamereler, konserler gibi faaliyetlere 

 
126 Şeker, a.g.t, s. 142.  
127 BOA., DH. UMVM., 96/72 (3 Haziran 1338/3 Haziran 1922) ; Kevser Şeker, a.g.t., s. 143. 
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başvurulmuştur. Cemiyet bu yardımlar sayesinde hem ayakta kalabilecek ve faaliyetlerine 

devam edebilecekti, hem de devlet destekli olduğundan dolayı da itibarı artabilecekti.  

Himaye-i Etfal Cemiyeti din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın çocukları himayesine 

aldığından dolayı ülke içinde bir takım kurumlardan bağış aldığı kadar da yabancı 

devletler tarafından da takdir edilmiş ve bağışlar elde edilmiştir.  

4.4. Cemiyette Çocukların Bakımı ve Misafirhane 

 Cemiyetin çocukları barındırma faaliyeti ilk olarak Mayıs 1917 yılında 

gerçekleşmiş, tüm şiddetiyle devam eden Birinci Dünya Savaşı’nın geçtiği bölgelerden 

kimsesiz çocuklar toplatılmış ve Harbiye Mektebi’nde barındırılmaya başlanmıştır. 128 

Cemiyetin toplantısından ardından bu çocuklar için alınan ilk karar, çocukların korunma 

altına alınması gerektiğidir. Harbiye Nezareti ile yapılan görüşmeler ardından bir miktar 

tahsilatla kimsesiz çocuklar ilk defa korunma altına alınmış bulunuyordu. 27/28 Kasım 

1917’de Firuz Ağa’da Çocuk Misafirhanesi kurulmuştur. 129 Çocuk kabulüne 8 Ekim 

1917 tarihinde başlayan cemiyet, 1917 Aralık’a kadar elli kadar kimsesiz çocuğu 

korumaya almıştır. Makbule Sarıkaya’nın makalesinde yer verdiği Himaye-i Etfal 

Cemiyeti 24 Şubat 1334 Tarihinde İnikad Ederek Meclisi Umumide belirtilen elli 

çocuktan kırk beşi Müslüman, dördü Hristiyan ve biri Musevi olup bunların on bir tanesi 

kız çocuğu olarak belirtilmiştir. 130 

 Misafirhanede bulunan elli çocuktan üçü 3 yaşında, dokuzu 5 ve yirmi ikisi 8 

yaşında olan bu çocukların küçük yaşta olmaları göz ardı edilmemesi gerekir. Yaşlarının 

 
128 Okay, a.g.e., s. 30.  
129 Okay, a.g.e., s. 30-31. ; ayrıca bkz. Makbule Sarıkaya, “Savaş Yıllarında Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin Çocuk 
Misafirhanesi ve Çocuklar”, T.C. Atatürk Üniversitesi Atatürk İlke ve Inkılap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü 
Atatürk Dergisi, c.III, s. 3, (2003,) ss.196.  
130 Sarıkaya, a.g.m., s. 196 
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küçük olmasından dolayı tedavi ve bakımlarına ayrıca özen gösterilmesi de 

gerekmekteydi. İlk açıldığında 100 yatak kapasiteli olan bu misafirhanede cemiyet, 

çocuklar için “hamam-duş” sistemi kurmuş ve misafirhane içinde tedavi yerleri içinde 

ayrı bir bölüm açılmıştı. 131 Böylelikle hastalanan çocukların tedavilerinin başka bir yerde 

görülmesiyle, hastalığın bulaşıcılığının artmasının önüne geçmek istendiği sonucunu 

çıkarabiliriz.  

 Misafirhane, 100 yatak kapasiteli olduğundan dolayı,  “devamlı dolup boşalan bir 

depo” şeklinde tasarlanmış, bunun sonucu olarak da herhangi bir yolla misafirhaneye 

gelen çocuklardan uygun görülenlerin kimi ailelerin yanına yerleştirilmiş, kimi ticaret ve 

sanayi ile uğraşan kişilerin yanında çırak olarak yetiştirilmeye gönderilmiş, kimi ise 

uygun okullara gönderilmiştir. Bu çocukların boşalan yerlerine de yenileri alınmaya 

başlamıştır. Himaye-i Etfal Cemiyeti raporlarına göre Cüneyd Okay 1917’den 1922’ye 

kadar bu misafirhanede 2027 çocuğun kabul edildiğini aktarmıştır.132  

 Cemiyet misafirhaneden ayrılan çocukları başıboş bırakmıyor, evlatlık verilen 

çocukları ayda bir misafirhanede topluyor ve böylelikle aile içindeki durumları hakkında 

bilgi ediniliyordu. Bu toplantılarda elde edilen sonuçlar çok da iç açıcı değildi. Evlatlık 

verilen çoğu çocuğun hizmetçi gibi kullanıldığı, çıraklık için gönderilen çoğu çocuğun da 

ayak işlerinde kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Yeni çıkış yolları aramak amacıyla cemiyet, 

çocuklar için “Satış Barakaları”, “Kalender Yurdu” ve “Sanat Evi” gibi yeni kurumlar 

kurma yoluna başvurmuştur. 133 

 
131 Sarıkaya, a.g.m., s. 196.  
132 Okay, a.g.e., s. 32.  
133 Sarıkaya, a.g.m., s. 200. 
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 Cemiyet kurmuş olduğu misafirhaneyi oldukça önemsemiş ve daha öncede 

bahsettiğimiz gibi 91 maddelik “Himaye-i Etfal Cemiyeti Çocuk Misafirhanesi 

Talimatı”nı hazırlamıştır. Talimatnamede de belirtildiği üzere misafirhanede müdirin, 

katip, anbar ve depo memuru, mubassır, mürebbiyeler, hastabakıcı, çamaşırcı, gece 

nöbetçileri, gece bekçileri, sofracı, aşçı gibi çok herkesin farklı bir alanla özel olarak 

ilgilendiği görevlilerin varlığını görmek mümkündür.134 Böylelikle çocuklar ile ne kadar 

titizlikle ilgilenildiği de aslında gözler önüne serilmektedir.  

 Cemiyetin kuruluş amaçlarını anlatırken değindiğimiz gibi, Himaye-i Etfal 

Cemiyeti her ne kadar ilk başta kurulduğun din, dil, mezhep, ırk ayrımı yapmaksızın tüm 

kimsesiz çocukların yardımına el uzatmış olsa da Birinci Dünya Savaşı sonunda 

imzalanan 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra ülkelerin çoğu kendi 

milletinden ve dininden olan çocukları koruması altına almış ve böylelikle Himaye-i Etfal 

Cemiyeti’de Müslüman çocukları himaye eden bir cemiyete dönüşmüştür.  

 Cemiyetin öncelikle sağlık alanında çocuklara müdahale etmeyi amaçlamıştı. 

Misafirhanede olan çocukların doktor kontrolleri ve genel sağlıkları hakkında günlük 

gözlemler deftere kaydolur,  hafif hasta olanlar misafirhanedeki koğuşta tedavi edilirken, 

uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyan çocuklar için uygun hastaneler ayarlanırdı. 135 

Misafirhanede oluşturulan “muayene odası” dışında kurum İstanbul’un çeşitli 

bölgelerindeki fakir semtlerde birer “muayene evi” kurarak anne ve çocukları ücretsiz bir 

şekilde tedavi altına alma kararı almıştır. Bu muayene evleri, ilk olarak Şehzadebaşı’nda 

daha sonra Kadıköy, Bakırköy ve Üsküdar semtlerinde hizmete geçmiştir. 136  

 
134 Ayrıntılı bilgi için Bkz. Okay, a.g.e., s. 89-106.  
135 Sarıkaya, a.g.m., s. 198.   
136 Ayrıntılı bilgi için bkz. Okay, a.g.e., s. 35-36.  
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 Erkek çocukların sünnet törenleri ve Misafirhane’de çay ziyaretleri düzenlenerek 

az da olsa kuruma gelir sağlama amacıyla kuruma gelir sağlanması, bunun dışında ayda 

bir gün Cemiyet’in himaye ettiği tüm çocukların Misafirhane’ye davet edilerek eğlenceli 

sinema filmleri gösterilmesi de Himaye-i Etfal Cemiyeti çalışmaları misafirhane 

faaliyetleri açısından değerlendirilmektedir. 137  

 Cemiyet zaman içinde faaliyet bölgelerini genişletmiş ve hem İstanbul’da 

Üsküdar, Beyoğlu, Haliç, Kadıköy, Bakırköy ve Yeniköy gibi hem de taşrada Trabzon, 

Adana, Kırkkilise, Samsun, İzmit, Konya, vs. şubelerini açmıştır. 138  

4.5. Cemiyette Eğitim Faaliyetleri  

 Bünyesinde barındırdığı çocukların eğitimi ve onların gelecekleriyle de ilgilenen 

Cemiyet, misafirhanede bulunan çocukları eğitim yaşlarına gelince yakın mekteplere 

göndermiş, misafirhane içinde de mürebbiyeler tarafından eğitimlerine devam 

edilmiştir.139 Cemiyet yalnızca eğitim hayatlarına başlamaları için öncülük etmemiş 

bununla birlikte eğitim hayatlarının devamı için de tüm faaliyet alanlarını kullanmıştır. 

Buna örnek olarak; misafirhanedeki çocukların bir kısmının Ticaret ve Ziraat Nezaretince 

Macaristan’a tarım eğitimi için gönderilmeye çalışılması örnek gösterilebilir.140 

 1915’li yıllarda başlayan Milli Talim ve Terbiye meselelerini de içine alan, 

çocuğun sıhhat ve terbiyesi doğrudan doğruya umumi ve milli bir mesele olarak 

görülmeye başlanmış ve buna yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenmeye çalışılmıştır. 141 

 
137 Şeker, a.g.t., s.165.  
138 Okay, a.g.e., s. 40.  
139 Sarıkaya, a.g.m., s. 200. 
140 Ancak Macaristan şartları neticesinde çocukların gönderilmemiştir. Sarıkaya, a.g.m., s. 200 
141 Makbule Sarıkaya, Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti 1921-1935, s. 206.  
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Birinci Dünya Savaşı ve ardından gelen Milli Mücadele sonucunda büyük nüfus 

kayıpları yaşandığından dolayı, Türkiye çocuk meselelerinde daha da hassas olmaya 

çalışmış ve bilhassa 1920’li yıllarda çocuk davasını, nüfus arttırma politikasını geleceğin 

teminatı olarak görmektedir. Çocukların perişan, kimsesiz ve yoksul bırakıldığı bir 

milletin medenilik iddiasında bulunmadığını düşünen142 Türkiye Cumhuriyeti,  1921 

yılında Atatürk’ün himayesiyle Ankara’da kurmuş olduğu Ankara Himaye-i Etfal 

Cemiyeti ile çocuk meselesini, çocuğun sıhhi, terbiyevi, içtimai, hukuki ihtiyaçlarını 

savunmuştur. 143 Bunun yanında Cemiyet, çocuklara eğitim olanağı tanıdığı kadar 

ailelerinde çocuklar hakkında eğitilmesini sağlamış, ailelere çocukların önemini anlatma, 

genç annelere çocuk ölümlerini azaltmak adına uygulamalı eğitimler, Süt Damlası, Ana 

Kucakları ve Doğum Evleri gibi kurumlarda mektep gibi kullanılarak gerçekleşmiştir. 144 

Böylelikle, 1917 yılından 1923’e kadar hizmet veren Himaye-i Etfal Cemiyeti, 

İstanbul dışında taşrada birçok şube açarak hizmet alanını genişletmiş ve ayrıca 

kadınların da cemiyette faal görev yapmasına öncülük etmiştir. 1935 yılında “Türkiye 

Çocuk Esirgeme Kurumu” adını alarak hizmet vermeye devam etmiş,  1937 yılından 

itibaren kamu yararına çalışan bir dernek statüsünü kazanmıştır. 145  

 

 

 

 
142 Sarıkaya, a.g.e., s. 206. 
143 Sarıkaya, a.g.e., s. 206.  
144 Sarıkaya, a.g.e., s. 229.  
145 Ünal, a.g.m., s. 24.  
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SONUÇ  

Savaşların sosyal, ekonomik ve siyasi bakımdan yol açtığı ağır sonuçları toplumu 

ve özellikle çocukları derinden etkilediği bilinen bir gerçektir. Osmanlı Devleti’de bu ağır 

kayıplar karşısında çocukların çok etkilenmemesi ve onları ayakta tutmak, geleceğe 

hazırlamak amacıyla birçok kuruluş ile birlikte harekete geçmiştir. Kurdukları kurumlar 

sayesinde yetim ve kimsesiz kalan çocukların bir nebze de olsa ailelerinin eksikliği 

hissettirilmemeye çalışılmış, barınma, yemek ve eğitim gibi geniş hizmet alanlarından 

yararlanmaları sağlanmıştır.  

Osmanlı Devleti kuruluş yıllarından itibaren öncelikle vakıflar aracılığıyla yetim 

haklarını korumaya almış daha sonralarda Darüşşafaka, Darülaceze, Darülhayr-i Ali gibi 

cemiyet ve kurumlarla birlikte hem kimsesiz çocuk ve yetimleri himaye altına almış hem 

de eğitimlerini üstlenerek çocukları geleceğe hazırlamışlardır.  

Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı dönemine gelindiğinde ise ağır kayıplar 

veren Osmanlı Devleti, bu savaşlar neticesinde gerek cephe gerisinde gerekse cephe 

dışında kimsesiz ve yetim kalan çocukları korumak amacıyla çeşitli politikalar 

uygulamaya çalışmıştır. İlk olarak özel olarak faaliyete geçen 1917’de kurulan 

Darüleytamlar ve 1917’de İstanbul’da 1921’de Ankara’da kurulan Himaye-i Etfal 

Cemiyeti, daha sonraları savaşın getirmiş olduğu maddi zorluklar karşısında devlet 

himayesine alınmış ve başarılı sonuçlar ortaya çıkarmıştır.  Bu kuruluşlar yeni kurulan 

Türkiye Cumhuriyeti’ne de örnek teşkil etmiş ve benzer çalışmaların yürütülmesinde de 

ilham kaynağı olmuştur.  
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