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Türk Kızılayı, Türk Halkının dünyaya uzattığı merhamet eli
olarak yaklaşık bir buçuk asırdır ulvi bir görevi büyük bir özveri
ile yerine getirmektedir. Kurulduğu 1868 yılından bu yana
halkımızın ve özellikle yakın coğrafi komşularımızın başına
gelen her türlü felakette görev alan ve tarihe tanıklık eden
Türk Kızılayı, maalesef bu tanıklığını ilgililere ve yeni nesillere
taşıyacak çalışmaları ihmal etmiştir.
Elbetteki yapılan her türlü yardım çalışmasının yazışmaları
Türk Kızılayı arşivlerindeki yerlerini almıştır. Ancak, bu
çalışmaları arşivlerden kurtarmak ve yardımlaşma duygusunun
cisimleşmiş hali olan Türk Kızılayı’nı anlatacak eserler haline
getirmek bizler için tarihi bir görev olmuştur.
Bu görevi yerine getirebilmek amacıyla bir çalışma
başlatılmıştır. Türk Kızılayı Kitaplığı olarak adlandırılan
bu çalışmada ilk olarak Kızılayımızın tarihine ışık tutacak
belgelerin kitaplaştırılması hedeflenmiştir. Zaman içinde
ise güncel çalışmalar kitaplaştırılacaktır. Türk Kızılayı,
tarihi tanıklığıyla dünün daha iyi anlaşılmasına, bugünün bu
bilgiler ışığında değerlendirilmesine ve geleceği planlarken
ulusumuzun geçirdiği acılı sürecin bilinmesinde büyük yarar
görmektedir.
Türk Kızılayı Kitaplığı serisinin oluşumuna fikirleri ve
emekleriyle destek veren herkese teşekkürü bir borç biliriz.
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Önsöz
Elinizdeki kitap, Türk Kızılayı Tarih Dizisinin en nadide ve içeriği itibari ile
naif çalışmalarından biridir.
Bu kitapta İdealist bir Osmanlı subayının, tıpkı Hilal-i Ahmer gibi bir imparatorluğun çöküşüyle hüzünlendiğine ve aynı imparatorluğun küllerinden doğan yeni cumhuriyet ile tarifsiz bir sevinç yaşadığına tanıklık edeceksiniz.
20.yüzyılın başında cepheden cepheye koşan Osmanlı ordusunun yorgun zabitlerinden biri olan Doktor Albay Abdullah Ahi Tuncer, görevi gereği başta Atatürk olmak üzere ülke tarihine yön veren liderlerin yakınında bulunmuş ve vatan sevgisini en derinden hissetmiştir.
1939’da Erzincan’ı yıkan ve genç cumhuriyeti yasa boğan büyük deprem
sonrası Kızılay şehrin imdadına yetişir. Sahra hastaneleri kurulurken bir
yandan da hastane binası inşaatına başlanır ve kara kışın afetzedeleri
ve yakınlarını perişan etmemesi için insan üstü bir çalışma yapılır. Merhum Abdullah Ahi Tuncer tüm bu sürecin tanığıdır ve siz okurları da kendi tanıklığıyla buluşturarak çok önemli bir hizmette bulunmuştur.
Bir solukta okuyacağınıza inandığım bu naiv hatıralardan herkesin kendi payına çıkarımları olacağına inanıyorum. O zor koşullar altında gerek
merhum Tuncer’ın gerekse de o kara günlerde destan yazarcasına insanlığa hizmet eden Kızılaycıların ortak paydası hiç kuşkusuz hudutsuz
merhamet ve her koşulda hiç azalmayan insan sevgisiydi.
Doktor Abdullah Ahi Tuncer ve Kızılay hemşiresinin, saçlarını kestirmemek için direnen genç anneye duydukları sevgiyi , çaresizliklerini ve çözümlerini bugünden bakınca anlamak o kadar da kolay olmuyor. Ama
eminim ki sizler de okuduktan sonra “iyi ki öyle yapmışlar” diyeceksiniz.
Kitap sizin, insanlık ve tarihi hepimizin…

					

Tekin Küçükali
Türk Kızılayı Genel Başkanı

Prof.Dr.A.Murat Tuncer *
Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde dedelerimizin vatanımızın önce istiklalini daha sonra kalkınmasını ne şartlarda ve
sıkıntılara göğüs gererek kazandırdıklarını bilmeden ileriye dönük projeler yapılamayacağı inancındayım.
Samsun’dan Rus işgalindeki Kars ili Göle ilçesine 45 gün yürüyerek giden, vatan uğruna esir düşen ve çektikleri büyük çileleri unutup vatan uğruna daha da çok çalışan dedelerimizin bizlere bıraktığı en büyük miras
bu hesapsız vatan sevgileridir.
Kazanılan İstiklal Madalyalarının nelerle kazanıldığını, hangi anlamları
taşıdıklarını maalesef birçoğumuz unuttuk. O günlerde dedelerimizin hislerini öğrenmemizin, bugünlerin sıkıntılarını aşmada bizlere destek olacağı inancındayım.
İstiklal madalyası sahibi dedemin büyük deprem sonrası Erzincan’da Kızılay çadırında gönüllü olarak çalıştığı günlerin anılarının kitap olarka
yeniden basılması fikrinin sahibinin şahsında Kızılay ailesine minnet ve
şükranlarımı sunuyorum.
Türk Bayrağını, Türk Vatanını, İstiklal Marşını, Türk Ordusunu, Türkçemizi , Kızılay’ımızı bilmeyenlere bu kitapta öğretecek çok şey bulacağınız inancındayım.
En içten sevgi ve saygılarımla.

* Abdullah Âhi TUNCER’in torunu

Doktor Emekli Albay

Abdullah Âhi TUNCER
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Kara Dumanlar ve Karanlık (Hâtıra)lar...
Kızılay’ın 1 numaralı Erzincan hastahanesindeki çadırının pencereleri ortalığın yenice ağarmağa başladığını gösteriyorlar...
Dün ve bu gece nöbetçi idim. Hastahanede tek yatak bile boş
bulunmadığı için gece yarısından sonra gelen iki hastanın yerleştirilmelerinde biraz güçlük çektik. Bunlardan biri ağırca idi.
Kemah’tan trenle Erzincan istasyonuna getirilmiş, bize bildirilince yardımcı otomobili hemen gidip almıştı.
Çadırıma çekildikten sonra uzun uzun düşündüm:
Hemen hemen altmış yıla varan yaşım içinde böyle sedyelere veya topraklar üzerine uzatılmış sayısız Türk yavrusu görmüştüm!.
Evet!. Yemen çöllerinde, Arnavutluk illerinde, Balkan gürültülerinde, büyük savaşta, kurtuluş didişmelerinde.. ve en son Şeyh
Said’in o kafasız rezaletinde bile ne arslan çocuklarımızın yerlere
ve sedyelere dağ parçası gibi uzatıldıklarını çok görmüştüm.
Fakat onlar ve o zamanlar bir hay ve huy içinde geçerken, biraz da yurdun ve ulusun kurtulması ve yükselmesi yolunda, ölmek
ve öldürmek zorunda bulunduğumuz için belki yüreklerimiz daha
katı, dayanabilme duygularımız daha canlı idi.
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İşte, her nedense, böyle herkesin yerli yerinde ve işi gücü başında bulunduğu sırada bir Mehmetçiği sedyede serili görmek insanın
gönlünü daha ziyade kırıyor.
Ne diyordum? Çadırımın pencereleri ortalığın yenice ağarmaya
başladığını gösteriyorlar..
Güzel.. Çok güzel bir ses.. Uzaktan bir hava tutturmuş, yanık
yanık söylüyor ve ben Anadolu’nun; Anadolu çocuklarının bu iç gıcıklayan seslerine çok alışkınım..
Daha yedi sekiz yaşımda bir çocukken 1305 Yunan cenginde şehid düşen dayım Mıstık için düzdüğü türküleri göz yaşları dökerek söylerken, dizinin dibinde anacığımı, can kulağiyle uzun uzun
dinlemişdim..
Küçüklük ve gençlik hâtıralarımın arasında: Dumanlı dağlar,
gurbet iller, uzun yollar, gidip gelmeyen, gelip bulmayan ve murad almayan sevgililer için düzülmüş, söylenmiş ve dinlenmiş sayısız türküler vardır..
Tıbbiye Mektebinde iken arkadaşımız (Feyzi)nin anayurdunun
havasını yaşatan Harput mayaları ruhumda çok derin ürpertiler
yaratırdı..
Sonraları (Feyzi)nin o güzel yurduna ben de gittim ve o zengin
ovalarda gezen, o uçurum kayalar üzerinde seken sevimli çocukların dillerinden dökülen türkülerle kalbimin sızladığı bir çok günler oldu..
Harput ovalarından daha önce Yemen burçlarında, Arnavudluk
dağlarında, Kafkas yamaçlarında ve hele o, üç esirliğimin kara günlerinde: Bulgarın İslimye’sinde; Rus Hazer Denizi’nin susuz, ağaçsız ve yılanlarla dolu Narkin Adası’nda; ve Yunanın Preveze’ye karşıdan bir hayal gibi bakan Lefkada Kalesi’nde kahraman ve sevimli
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Mehmetçiğin derdli dilinden dökülen, tarlasına ve Fatmasına olan
tükenmez sevginin ateşli çağıltısı beni uzun yıllar ağlatmıştı.
Lâkin şimdi, sabah yıldızı spikürün üzerinden Erzincan’a parlak gözünü kırparak bugünkü selâmını henüz verirken beni uykumdan uyandıran veya uyandığım için kulağıma değen bu güzel sesin iniltisindeki yürek tutuşturma acılığı büsbütün başkadır.
Ben, daha adam akıllı açılmayan gözlerimle sersemliği geçmemiş olan beynimin tâ derinliklerinde bir yandan o eski günlerin
birbirini kovalayışını seyrederken; öbüryandan da, sabahın alaca
karanlığında ortalığı çınlatan bu yanık sesi dinleyorum:
«Erzincan duman oldu,
Halimiz yaman oldu,
Ne canlar kurban oldu.
Ayrıldık Erzincan’dan,
Ottan, ocakdan, candan.
Oyy Ninni, ninni, ninni.. Anasız yavru ninni.. Babasız kuzu ninni...»
Zavallı Erzincan’ın karabahtlı çocuğu!.
Yalan değil: Güzel yurdun duman oldu.. Doğrudur: Hâliniz yaman oldu..
Bundaki acının derinliğini, bu derin derdin büyüklüğünü yüreğinden kopup gelen şu feryatlar kadar hangi söz anlatabilir?:
«Erzincan yolu kara,
Karıştı kanlar kara,
Ne ettin zâlim felek,
Boynumuzu bükerek.
Ayrıldık Erzincandan,
Ottan, ocakdan candan.
Oyy Ninni, ninni, ninni.. Anasız yavru ninni.. Babasız kuzu ninni...»
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Eyy.. Yüreğini kavuran ateşi dilinden dışarı fırlatan bağrı yanık adam!. Evin, barkın birçok canlarınla birlikte, şimdi şu toprak
ve kerpiç yığınlarının altında uyuyor.. Bu uyuyan şey pek acı bir
(hâtıra)dır. Sana: «Onu artık unut!.» demeyeceğim. Çünkü bu sözümü tutmak elinde değildir.
Yalnız, şu noktayı mutlaka düşün:
Senin başına.. Günahsız başına bu belâyı getiren kendisinden
öc alınmaya elverişli bir düşman değildir.. Dişleri sökülebilecek
bir ifrit değildir. Bunu (Tabiat)ın kanunları, Ulu Tanrının fermânı
yaptı. O kanunlar ve o ferman ki.. Karşısında boyun eğmeyecek şu
âlemde hiç bir varlık yoktur.
Evet!. Kalbinin acılarını dilinden dök! Yanık türkülerini çağır!.
Böylece, hiç olmazsa gönlüne yüklenen ağırlığı, az çok dağıtırsın..
Göz yaşlarını ara sıra salıver.. Bununla da içinin sıkıntısı belki
biraz azalır.. Fakat asla ümitsiz kalma!.
Şunu bil ki; Dünya kurulalı Türk, bunun gibi ve bundan daha
büyük ve daha geniş ne fırtınalar görmüş, geçirmiş ve yine çok
virâneler şenlendirmiş; şen günlerine tekrar ve tekrar kavuşmuştur.
İşte sen de öyle yapacaksın.. Yarın kurulmasını mutlak başaracağın kutlu yurdun yeni Erzincan eşsiz bir şehir olacak ve onun şirin ve geniş ovasına yer yer oturtacağın fabrika bacalarından yükselecek kara dumanlar bu karanlık (hâtıra)larının üzerine kalın bir
perde gibi yayılacaktır.
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Kızılay Hastahanesinde Bir gün;
Nasıl Geçer ?..
Erzincan Kızılay Hastahanesinde bir gün nasıl geçer? Bunu öğrenmek ve bilmek; bu değerli ve yararlı teşekkülün burada üzerine
aldığı ödevin kıymet ve ehemmiyeti hakkında etraflı bir fikir edinmek isteği yersiz bir merak mevzuu olmasa gerektir. Çünkü, deprenti fâciasının vuku bulduğu ilk günlerden beri bu müessese burada çalışıyor, işliyor ve işler görüyor.. Fakat acaba ne ve neler yapıyor?
Bu işin iç yüzünü anlamak için uzun araştırmalara, derin tetkiklere lüzum yoktur. Bir sabah erkenden sizinle birlikte hastahanenin cümle kapısından içeriye girdiğimizi kabul edelim ve tâ akşama kadar, burada dolaşarak ve her şeyi, her tarafı gözden geçirerek az çok bir fikir edinmeye çalışalım:
Daha fecirle birlikte kapıcı Cemal’in süpürgesi elinde, işe başladığını; helâların temizliğine memur Garib’in de su tenekelerini alarak oradan oraya koştuğunu görürüz.
Biraz sonra da hemşireler ve hastabakıcılar yattıkları çadırdan
birer birer çıkmaya ve elini yüzünü yıkayanlar, bir ibadethâneye
koşar gibi, hemen işlerinin başına gitmeğe başIarlar. Hastahanenin
mutfağı ise çorba kazanlarını çoktan ocağın üstüne koymuş, kaynatmaktadır.
Gitgide çadırların önünde bütün memur ve müstahdemlerin aksırarak, öksürerek el yüz yıkadıkları ve diğer yandan yemek, idare
ve ezcahane çadırlarının açıldıkları görülür.
Esasen hasta çadırlarındaki temizlik, hastabakıcıların koğuşa
girmeleri ve diğer hademelerin de gelmesi üzerine önceden başlamıştır.

18

Abdullah Âhi TUNCER

Memur ve müstahdemlerin sabah yemekleri zamanla mukayyet
değildir. İşi acele olanlar bir aralık yemekhaneye uğrar, kahve altısını eder ve ciddî bir vazife duygusunun sevinciyle ve göze çarpan
bir sür’at ve istekle derhal işinin başına koşar.
Saat sekiz, nihayet sekiz buçuğa kadar her yer tertemiz, her şey
hazırdır. Bu zaman doktorlar da koğuşlarına girmiş bulunurlar.
Baştabip Operatör Faik Ökte, Asistanı Şaban Kaba ve çömezi
Bahri Lermioğlu ile hariciye çadırlarmda..
Dahiliye Mütehassısı Zekâi Tarakçı, Asistanı Cemal Alagöl ile
birlikte dahiliye çadırlarında..
Doktor Âhi Tuncer de dördüncü koğuşta ateşli, sürgünlü, sıtmalı hastalarının başında..
Dört bovman çadırı dahiliye hastalariyle, iki bovman da hariciye hastalariyle dolu.. Bir kadın çadırında ise haricî ve dahilî
hastalar müştereken yatmaktadır. Tabibler koğuşlarında hastahanenin en ruhlu, en esaslı işi ile meşgul iken beri tarafta da idare,
iaşe kısımlariyle eczahane ve karantina mutât faaliyetlerine başlamışlardır.
Bu faaliyet böylece devam ederken «Poliklinik» dediğimiz ayak
vizitesine hariçten hastalar gelmektedir.
Yavaş yavaş kapının dış ve iç tarafları kalabalıklaşır.
Elinde değneğiyle hiç durmayıp inleyen beli bükük ihtiyarlar...
Ellerini karnına basdırmış, sancının verdiği ıztırapla bunalmış
insanlar...
Kucağında feryat eden hasta yavrusiyle ne yapacağını şaşırmış
olan analar...
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Daha ilk bakışta derdi az çok anlaşılan soluk benizli (sıtmalı, solucanlı, kaşektik) gençler ve çocuklar...
Saat ondan itibaren bu zavallı beşer kütlesinin derdleri dinlenmeye başlanır! Bunu kimler dinler mi, diyeceksiniz?. Hastahanenin
Baştabibinden dümen neferine kadar herkes!. Hayret etmeyiniz.
Çünkü hasta bir insan her rastgeldiğinden imdad ummaya mecburdur. İşte bunlar da kapının civarında işi ve gücü ile meşgul olan
veya içeriye girip çıkan, hastahaneye mensup, herkesten bir şey sorar ve bir yardım bekler.
Fakat o feryat ve figanı ve bu dertleri asıl dinleyen koğuştaki vazifesini ilk bitiren hekimdir.
Bu hekim kimdir? Koğuştan ilk çıkan kimse işte o!.
Hastahanede bu ayak viziteleri iki çadırda yapılır. Boş kalan tabip hiç kimsenin emrine, hiç bir engelin zuhuruna bakmadan hemen bu çadırlardan birine koşar ve işe başlar. Zira; bu yolda hareket etmek lüzumuna dair daha önceden talimat almıştır.
Polikliniğe gelenlerin hastalıkları, dilek ve düşünceleri üzerinde durmak ve düşünmek ayrı bir meseledir:
Kimisi hakikî hasta ve tedaviye muhtaç bir haldedir.
Bazıları kendini besletecek, sığınıp rahat edecek bir yer aramakta ve buraya o niyetle baş vurmaktadır.
Bir kısmı da her derdli ve düşüncelinin uğradığı bu yere bir kere
de kendisi gelerek merak yatıştırmak peşindedir.
Bunları birbirinden ayırmak, şüphesiz yüksek bir duygunun,
ince bir anlayışın esaslı bir bilgi ile birleşmiş olmasına bağlıdır.
Burada hakikatin tebarüzüne ve neticenin herkes için âdilâne
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bir şekilde tecelli ettirilmesine çalışılır. Meselâ:
On beş yıldan beri devam eden bir diz ağrısından şikâyetle gelen ihtiyara ilâcı yazılır, verilir ve geriye çevrilir.
Çocuğunun bir kaç günden beri ağrıyan karnı veya gözü için
merak eden anneye lüzumuna göre hastahanede yatması icap ettiği
söylenir veya ilâcı yerilerek nasıl kullanılacağı ve ne yolda bir tedbir alınmasına zaruret olduğu târif ve tavsiye edilir.
Sancılardan, kanlı ishalden, yüksek ateşten ve bunun gibi vaziyetlerden muztarip olanlar derhal yatırılır ve tedaviye alınırlar.
Zayıfar, sinirliler ve buna mümasil hastalıklılar, derece ve ehemmiyetine göre, ya hastahaneye alınır ve yahut münasip ilâçlarla, lüzum görülen tavsiyelerle tatmin edilirler.
Bununla beraber, işin içerisinden çıkmak öyle zannedildiği kadar kolay ve basit değildir.
Bazı kere yatması icap edenler kalmak istemez, kalmasına zaruret olmayanlar da yatmak isterler ve bunda pek çok ısrar eyleyen de olur.
Hastahane bir şiddet ocağı olmadığı, bilâkis bir şefkat kucağı
vazifesi gördüğü için bunlardan hiç birini incitmemek şarttır.
Müracaat eden hastalardan öylelerine de tesadüf olunur ki, vatan içinde, millet arasında bu derece saf ve zavallıların bulunduğunu görmek insanın yüreğini cidden sızlatır. Buna ufacık ve hakikî
bir iki misal gösterebiliriz:
Karşınızda 16-17 yaşlarında A... adında bir kız vardır. Ateşler
içinde yanıyor.. Soruyorsunuz:
— Kızım neyin var?.

ERZİNCAN’DA YAZDIM

21

— Hiç kimsem yok benim!. Komşularımızın yanında oturuyorum.
Herhalde zelzele felâketinde bütün aile efradı mahvolmuş bir
biçaredir bu. Bir ev halkından yalnız kendisi kurtulmuş ve (Neyin
var?) diye sorulduğu zaman büyük bir teessürün altında hastalığını düşünemeden kaybettiklerini hatırlamıştır. Şimdi, şu sırada, o
ciheti anlamazdan gelmeli. Meseleyi kurcalayıp da bu hasta çocuğu yeniden üzmemeli.
— Yavrum, ne hastalığın var? Bana onu söyle.
— Hastalığım kurdeşen. Kırmızı kırmızı kabarcıklar. Ellerimin
içinde, ayaklarımın altında bile oldu.
(Yuşa suyunu iç) dediler, içtim geçmedi. (îki kumaların bacasına
git) dediler, gittim geçmedi. İki gündür de sıtma tutuyor. Kurdeşene ve sıtmaya sizden bir çare istiyorum.
Belki biraz da gülmek lâzım gelen bu sözleri işidince büyük
bir teessür içinde kalırsınız ve (Zavallı çocuk! Sana hakikati anlatıp hazmettirebilmek için bilmem ki neler yapmalı?!) diye hazin bir
mülâhazaya varırsınız.
Bundan sonra şiddetli bir mide ağrısından şikâyet eden bir delikanlıyı muayene yatağına yatırır, karnını açtırırsınız. Karnı ile göğsünün birleştiği kısma boydan boya kara sakız yapıştırılmıştır. Derisine iyice sarılmış olan bu simsiyah maddeyi görünce şimdi eskisi kadar şaşmazsınız. Çünkü, bu gibi şeylerle karşılamaya artık
alışmışsınızdır.
Biraz geçer. İki kişinin koltuğunda başı bezlerle sarılı birisini
karşınıza getirirler. Hemen alâkadar olur, çadıra alır, muayene sırasının üzerine oturtursunuz ve birlikte gelmiş olan adama sorarsınız:
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— Ne oldu başına bu adamın?
— Bu, Kemah’da bekçidir. Dün ahaliden bazılariyle aralarında münakaşa olmuş. Onlardan bir kaçı birlik olup bunun üzerine hücum etmişler. Yüzünü, gözünü ve başını
yara bere içinde bırakmışlar..
Lâhavle çeker gibi başınızı iki tarafa şöyle bir salladıktan sonra
emir bekleyen İbrahim’e:
— Git, Baştabip ameliyattan çıkmış mı bak!., der ve diğer hastalarınızı muayeneye devam edersiniz.
Bir müddet sonra bir eli böğründe, vücudu sol tarafına eğrilmiş,
inleye inleye yanınıza yaklaşan bir genç de size şu izahatı verir:
— Ben Cimin’liyim. Dayımla aramızda miras yüzünden bir
nizâ oldu. Beni bıçakla sol böğrümden yaraladı.
İşi biraz deşerseniz dayısının bir müddet bu hastahanede yatırılan ve iyileşerek bir hafta evvel taburcu edilen bir ihtiyar olduğunu öğrenir ve hattâ kendisini gözünüzün önüne de getirebilirsiniz.
Hem, kanburu çıkmış yetmiş beşlik bir bunağın böyle arslan
gibi yeğenini nasıl yaralayabildiğine; hem de ondaki bu dünya tamahının derecesine ve devamına şaşarsınız.
Bu münasebetle de içtimaî dertlerimizin üzerinde tekrar durmaya ve o yolda fikir yormaya vaktiniz yoktur. Zira; vizite çadırlarının dışarısı daha pek çok kadın, erkek, çoluk, çocuk ile doludur.
Çocuklardan birisi annesinin kucağında hiç durmadan ağlıyor..
İbrahim’e emir verirsiniz:
— Şu ağlayan çocuğu getirsinler yanıma!. Öne yığılmış olanları aralıyarak güçlükle içeriye alabiliyorlar yavruyu.. Annesine soruyorum:
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— Ne zamandan beri hasta bu çocuk?.
— Bir haftadır ateşler içinde yanıyor.. Bir çare bulun ciğerpareme!.
—

Neye şimdiye kadar getirmedin buraya?

— Ne bileyim ben!. Komşular geçer dediler de.. Elimizden gelen her şeyi yaptık!.
Artık bu ciheti uzatmaya gelmez. İlerisi Çapanoğlu çıkmazıdır. Biçare masuma kimbilir ne türlü kocakarı ilâçları yapılmıştır. Söyletip de gönül azabına uğramaktansa
şimdi küçük hastayı düşünmek daha yerinde olur.
— İbrahim; haydi bana kadın ve çocuk koğuşunun hemşiresi
Münire’yi çağır.
Münire hemen koşarak gelir ve karşınızda durarak yazmakta
olduğunuz reçetenin bitmesini bekler. Sorarsınız:
— Boş yatağınız var mı? Bu çocuk için?
— Yatağımız var. Ama çocuk pek küçük, annesiz bilmem zaptedebilir miyiz?
— Annesi de birlikte yatsın. Git bir kere Baştabibe danış bakalım.
— Atik kız derhal koşar ve muvafık cevapla döner.
Şimdi kalbiniz, belki de müstakbel Türk neslinin büyük bir kahramanını, Zekâi Tarakçı’nın ihtimamlı ve bilgili eline tevdi edebildiğiniz için müsterihdir. Epeyce evvel doktorlardan biri daha koğuştaki vazifesini bitirmiş, öteki çadırda hasta muayenesine başlamıştır.
Fakat saat on ikiyi çoktan geçtiği halde iki tabip mevcudun arka-
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sını alamamış ve bunlardan mühim bir kısmı öğleden sonraya bırakılmıştır.
Öğle yemeğinde, sofra başında tabipler ve memurlar toplanır.
Burada hastahane işlerinden, cihan ahvalinden, vatan dertlerinden, şahsî meselelerden... Hâsılı muhtelif mevzulardan konuşulur.
Kızılay’ın mimarı Nihad, ikmaline çalışılan barakalardan ve ne
kadar zamanda bunların ikmal edilebileceğinden ve mahrutî binlerce çadıra sıkışmış ahalinin kışın büyük tesirleri başlamadan bu
binalara yerleştirilebileceğinden bahisle meraklıları sevindirecek
malûmat verir ve Kızılay’ın yapılmakta olan hastahanesinde de faaliyetin ilerlediğini müjdeler.
Kızılay’ın kıymetli müfettişi Baha da halkla yakından temasının kendisine verdiği intibalardan, sırası düştükçe, bazı parçalar
anlatır.
Bir iki saat sonra işlere tekrar sarılmak üzere gündüzleri biraz
nefes almak için bu zamandan, bu sofrabaşı saatinden istifade edilebilir.
Öğleden evvel idare işleri, mevcut almak, tabelâ çıkarmak keyfiyetleri üzerinde yürünmüş; eczahane ile karantina dahi en dağdağalı işlerini atlatmışlardır.
Öğleden sonra mutâd meşguliyetler ve yeni yeni ortaya çıkan
muameleler tekrar devama başlar.
Doktorlardan bir kısmı, yine iş başındadır.
Tarakçı ile Alagöl, kan, idrar, balgam ve sairenin muayene ve
tahlilleriyle meşguldürler.
Şaban ile Bahri ayak vizitesi çadırlarını işgal etmişlerdir. İki çadırın da önü bir çok insanla dolu, ve bunların bir çoğu hakkına da
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razı değildir; sırasını beklemek istemezler. İçlerinden bir kadın vakti dar olduğundan, evde ufak çocuğu bulunduğundan; bir erkek de
uzak köyden geldiğinden, geç kalırsa akşama evine yetişemiyeceğinden bahisle herkesin önüne geçmek ister. Sırada bulunanlar ise
buna asla razı olmazlar ve: Herkesin evde çocuğu var! Hepimizin
yeri uzak!., diye mırıldanırlar.
Hastaların arasındaki bu münâzaalı işe siz karışmayacaksınız.
Çünkü; karışınca münakaşa saatlerce uzayacak ve yine halledilemiyecektir. Zira; herkes kendinin haklı olduğunu ileriye sürer ve
bu yüzden bir çok vakit kaybedersiniz.
En iyisi yine numara sırasını bozmamak; âcil vak’a bulunmadığı müddetçe usulden ayrılmamaktır.
Esasen ertesi güne klinik hastası bırakılmaz. Geceye kadar bile
devam etse mutlaka arkası alınır. İş başındaki tabipler yorulursa diğer biri gelir, vazifeyi üzerine alır ve bu vaziyet her gün işte böylece devam eder gider..
Eczahanede yine beş altı kişi akşama kadar meşguldür. İaşe kısmı da iş başında: Mutbaktan kilere, kilerden mutbağa ve koğuşlara
koşuşlar ve dönüşler devam eder.
Zamanında hastalara yemekleri dağıtılır. Kapları toplanır ve yıkanır. Diğer taraftan Allahın kırına boydan boya uzatılmış iplerin
ve tellerin üzeri bembeyaz, tertemiz çamaşır ve çarşaflarla süslenmiştir ve bu beyaz, temiz ve güzel manzaranın karşısında Bayan
Fatma ne kadar iftihar etse hakkıdır.
Bütün bu işler can ve yürekten çalışanların elinde başarılıp giderken bir yandan da akşam yaklaşır ve biraz daha sonra karanlık
denilen esrar perdesi ortalığı kaplarken artık yavaş yavaş gece nöbetçileri vazifeye hazırlanırlar..
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Minimini bir Ana ve En Derin Bir Yara...
Bugün pazar. Kızılay’ın Erzincan Hastahanesinde başka günlere nisbetle bir sükûnet var. Nöbetçi doktoru benim. Sabah vazifeleri görüldükten sonra serbest olanlar gezmeye çıkıyorlar. Bakıyorum ve etrafta epeyce hareket görüyorum. Ağızdan ağıza söylendiğine göre pek amansız olacağı tahmin edilen kış gelip çatmadan
şimdi pek güzel geçen bu havalardan istifade lâzım. Tabiî herkes
böyle düşünüyor ve her biri kendi zevk ve heyecanına göre bir eğlenti seçiyor..
Dışarı çıkacak olan izinli memurlar, müstahdemler giyinmişlerdir. Bugün çıkabilmek sırasındaki hemşire ve hastabakıcılar da, her
biri bir başka renkte giyinmiş, neş’eli tavırlariyle oradan oraya gidip gelmekteler..
Doktor arkadaşlarımızın içinden meselâ meraklı bir kaç kişiyle birleşerek ava gidenler olduğu gibi bugünü nasıl geçireceklerini, nereye gideceklerini kararlaştırmakta güçlük çekenler de yok
değil..
Şaban Kaba spora meraklı. Yarı harap kalmış Askerî Ortamektebin önüne dizilmiş kiralık velospitlerden birer danesine atlayarayakın köylere doğru bir gezinti yapmayı teklif ediyor. Çemal Alagöl ile Bahri Lermioğlu bu fikirde değiller. Bunlar, yürüyerek civarda şöyle bir gezintiden sonra şehir kulübüne giderek daha basit bir
şekilde günü öldürmeye taraftar..
Nihayet ekseriyetin dediği oldu. Genç unsurlar ava çıkan daha
yaşlılar kadar cesur olamadılar bugün!.
Bir aralık eczacı Bay Şefik’le eczahane çadırının önünde sandalyelerimizi atmış, oturuyor, konuşuyoruz. O, zelzelece eczahanesinin çöktüğü yetmiyormuş gibi yakınmda çıkan bir yangının siraye-
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tiyle hiç bir şey kurtarılamaksızın nasıl yanıp kül olduğunu anlatıyor ve arada susuyoruz. Ben; çalışmış, refahını temin etmiş, düzenini kurmuş bir insanın böyle «ân....» denilecek kadar bir zamanda
bütün varından mahrum kalıvermesindeki dehşeti düşünüyorum..
Tam karşımızda bulunan kapıdan bekçi kıyafetli biri girdi. Sağa,
sola bakındı ve ilk rastgeldiği ile bir şeyler konuştu. Kendisine bizi
gösterdiler. Biraz ürkek ve mütereddit.. Telâşlı telaşlı yanımıza yaklaşırken sordum:
—

Gel bakalım buraya.. Birini mi arayorsun?

—

Bir müşkülüm var da!.

— Ne olmuş, anlat bize.
— Eşim çok rahatsız. Dün ebeyi getirdik. Doğumun bu gece
olacağım söylemişti. Sancı devam ediyor, doğum hâlâ olmadı. Şimdi ebeyi tekrar aradım, vazife ile bir köye gitmiş. Malûm ya çadırdayız ve pek müşkül bir vaziyetteyiz. Ne yapacağımı şaşırdım kaldım.
— Oğlum, bunda şaşırılacak hiç bir şey yok. Arzu ederseniz eşinizi buraya getirirsiniz. Bakılır ve kurtulur.
— Arabaya bindirmeğe korkarım. Yerimiz de epeyce uzak. Buraya kadar yürüyemez ki.......................
— Sen kadını hastahaneye bırakmak istiyorsan nakil işi kolaydır. İmdad otomobilini gönderir, hemen şimdi aldırırız.
Bekçi Nâzım’m birdenbire gözleri parladı ve yüzünde derin bir
sevinç uyandı.
Derhal emir alan şoför Halil işbaşında. Ve çok geçmeden sancılı
Bayan kendisini karantina çadırının önünde buldu.
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Şimdi de -önceden hatırıma gelmeyen- büyük bir güçlükle karşılaşmıştık. Ötedenberi hastahaneye her girenin karantinada saçı,
sakalı kestiriliyor, her tarafı tertemiz yaptırılıyor, mükemmel bir de
yıkattırılarak koğuşlara öyle kabul ediliyordu.
Temizlik hususundaki emniyet ve selâmet nâmına bu cihetde
kolay kolay fedakârlık edemezdik.
Önce, karantinadaki elemanlarımızla bu genç karı koca arasında; biraz sonra da ayrıca zevç ile zevce arasında uzun uzun konuşmalar, müzakereler yapıldığını görüyoruz ve bu hâl böyle devam
ederken kadıncağız da olduğu yerde mütemadiyen eğilip doğruluyor.
Çok geçmeden mesele anlaşıldı. Henüz pek taze olan bu genç
gebe saçının kesilmesine bir türlü razı olamıyor!. Bizimkiler ise almış oldukları emri mutlak yerine getirmek istiyorlar.
Evliliğin henüz ilk zevklerini yaşayan bu yavrucak, belki de saçlarını daha yüzünü görmediği çocuğundan ziyade seviyor!.
Ben, bir taraftaki vazife bağını, öte yandaki gençlik duygularını
takdir ve hürmete layık bularak her iki ciheti de haklı gördüm ve
baş hemşire Bayan Şükran’ı çağırarak gözlerimizin önünde bir yandan çömelip kalkan ve sancıdan kıvranıp duran şu zavallının saçlarını muayene etmesini; eğer bit, sirge, yavşak yoksa yalnız banyosu yapılarak saçı kesilmeden kadın koğuşuna alınmasını söyledim.
Baş hemşire başın temizliği, ben de saçın kesilmemesi
mes’uliyetlerini üzerimize alarak işi hallettik. Koğuştaki diğer hastaların dedikodusuna meydan vermemek için de Semiha’nın başına beyaz bir bez bağlatmayı unutmadık!.
O gün ve gecesi de ağrılar devam etti. Ancak pazartesi sabahı
küçük bir yardımla doğum oldu.
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Lohusa, yatağının içerisinde parmak kadar bir yavrucuğun yanına uzanmış -ilk bakışta küçüğün ablası zannedilen- narin, minimini, yumruk kadar bir ana. Henüz on altı yaşında bir Türk kızı!.
Bu yumruk kadar analardan doğan parmak kadar çocuklarla
hayallerimizde yaşayan, rüyalarımızı süsleyen ileriki gürbüz Türk
nesli bilmem ki nasıl yetişecek?
İşte bu da başlı başına: millî, vatanî, içtimaî ve yürekler acısı en
derin bir yara!.
Çocuklarımızı iyi besliyelim ve çağnı bulmadan, güç ve kuvvetini almadan evlendirmiyelim.
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En Derin Şükran Borcumuz...
Akşamüstü çadırımın önünde oturuyor ve karşımdaki Munzur
silsilesine doğru bakıyorum. Bunun en muhteşem kısmı olan Kazan Dağı’nın tâ tepelerinde ve bu tepelerin de en kuytu yerlerinde
şimdiye kadar saklanmış kalmış kar parçaları var.
Hemen hemen yıllanmaya yaklaşan bu beyaz öbeklerin üzerine pek az zaman sonra yenisi düşmeye başlıyacak. Nihayet bir gün
gelecek ki, yalnız o yüksek yerler değil onun etekleri ve şu geniş
Erzincan Ovası da gözümüzün önünde bembeyaz bir kıyafete girecektir.
Bu hakikat hayalimde canlanınca; yapılmakta olan Kızılay Hastahanesi çabuk bitse de çadırlarda inleyen ve yavaş yavaş gecelerin
serinliğini hissetmeye başlayan biçareler o dehşetli günlerin ayazını görmeden bina içerisine alınabilseler... diye düşünüyorum.
Ben bu kocaman ovayı, onu çepeçevre kuşatmış olan muazzam
dağlarla birlikte, kasnakları zamanla yamrı yumru olmuş, ecdattan
kalma büyük, geniş, beyzî bir kazana benzetirim.
Sanki bu kazanın altında sinsi sinsi yanan bir ocak vardır. Bu
ocağa arada, bir kucak çalı çırpı fazla atılınca, kazan taşmaya başlar
ve içerisinde ne varsa karmakarışık alt üst olur gider.
Bu hüzünlü memleketin vakit vakit geçirdiğini bildiğimiz
tarihî sarsıntılara göre teşbihin pek yerinde bir benzetiş olduğuna kaniim.
Şimdi oturmakta olduğum bu noktanın yirmi adım kadar ilerisinden geçen demiryolu olmasaydı bir çok sarp dağların ortasına sıkışmış kalmış olan bu ova geçen kışın en şiddetli günlerine tesadüf eden sarsıntıdan sonra Türkün meşhur efsanesini (Ergenekon)u andıran bir kıyamete sahne olacaktı. Çünkü, telgraf telleri
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bin müşkülâtla vak’ayı haber vermekle beraber -şayet bu demiryolu mevcut olmasaydı- en büyüğümüz de dahil olmak üzere buraya,
bu bahtsızlar mecmaının imdadına bütün alâkadarlar çarçabuk nasıl el koyabilirler ve her şeysiz kalan bu muhitin sağ kalan nüfusunu muhakkak bir imhadan ne suretle kurtarabilirlerdi?
Fikrimi, şu anda, böylece işletirken yurd bölgelerini birbirine bağlayan bu kıymetli eserlerdeki yüceliği ve onun karşısındaki
duygularımı biraz daha derinleştirmekten kendimi alamıyorum:
Dimağımın içerisindeki izleri geriye doğru takip ederken, genç
bir doktor kolağası olarak (1330 senesi kış başlangıcında ve bundan tam 26 yıl evvel) kendimi yine bu ovaların üzerinde, bu dağların arasında görüyorum. O sene cihan cengi başlamış ve o bâdireye
biz de katılmıştık. O zamanların bir gününde 32 inci tümenle
Samsun’dan Kafkas cephesine hareket ediyoruz. Yürüyerek gideceğiz.
Şimendiferi, kamyonu bir tarafa bırakalım çok yerlerde top ve
hattâ nakliye arabalarını kolaylıkla yürütebilecek yollarımız bile
yok!. Amasya, Tokat ve Yıldızeli’ni arkada bırakarak Sivas’a on beş
günde geldiğimizi hatırlıyorum. Burada birdenbire bizi karlar, boralar, tipiler karşılamıştı.
Az gidiyor, uz gidiyor, dere tepe düz gidiyoruz. Bir bakıyoruz ki
-masalın dediği gibi- daha bir arpa boyu yer gitmişiz!.
Aman yarabbi! ne sıkıcı yolculuk, ne azablı günlerdi onlar! Uzatmayalım, Suşehri, Kemah, Erzincan, Tercan, Aşkale, Erzurum, Karagöbek, Tortum... derken Olti civarına tam 45 inci gün sabahleyin
ortalık ağarırken geldik. Sağ ilerimizden top ve tüfek sesleri geliyor
ve gittikçe de sıklaşıyordu. Bir iki saatlik bir istirahatten ve hazırlıktan sonra biz de harbe tutuştuk.
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31 inci tümen. Narman Boğazı, 32 inci de Kale Boğazı istikametinden düşmanın üzerine yürüyordu. Bu vaziyette çarpışa çarpışa
ikindiye doğru Olti’ye girdik. Karşımızdakiler bozulmuş, kaçmıştı.
Kasabaya; bilhassa erzak anbarlarına, mühimmat depolarına ateş
verilmiş, cayır cayır yanıyordu.
Yolculuğumuzun son üç gününü sebikbar olarak ve cebrî yürüyüşle geçirerek Olti’ye yakın beyaza boyalı hudut direklerinin yanında son molamız verildiği zaman arkadan iki üç gündür beklediğimiz ekmek ve eşyamız hâlâ yetişememişti.
Doktoru olduğum 95 inci alayın 8 inci bölük komutanı Yüzbaşı
Şevket’e oturduğum yerden seslendim:
— Yüzbaşım, bana biraz ekmek verebilir misin?
Seyisine derhal emir verdi:
— Götür heğbeyi. Kendi eliyle alsın doktor!.
Heğbeden çıkan elimde yarım avuçtan daha az bir kaç kuru ekmek parçasını görünce Yüzbaşı sevinçle yanıma yaklaşarak âdeta
boynunu büktü:
—Varmış demek? Aman doktorcuğum, birazını da bana ver!
Biraz ilerimdeki şu rayların üstünden her gün bir kaç tanesi
gürül gürül geçen ve tiz perdeden düdükleriyle ortalığı çınlatan
trenlere baktıkça ve o eski 45 günlük yolların üç-beş güne indiğini gördükçe vücudumun her zerresi daha büyük ümit ve iftiharla doluyor..
Yalnız bu bakımdan düşünsek bile ulularımızın kafalarında yaşayan (Yurdu demir ağlarla örmek) bahsindeki isabet ve muvaffakiyetli adımları karşısında, hele dünkü Başvekilimiz ve bugünkü
Başbuğumuzun yüksek huzurunda çok derin şükran ve hayranlıkla eğilmek en büyük borcumuzdur.
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Yeni Erzincan’da Bir Gezinti...
Bir akşam üstü Erzincan’ı. Şimdiki yeni muvakkat Erzincan’ı
şöyle bir dolaşırsanız acaba neler görürsünüz?
Harabe halindeki eski Erzincan’dan gelerek tren yolunun istasyona gireceği yerdeki geçit mahallinden geçtikten sonra şimale
doğru devam eden geniş caddeyi takip edeceksiniz.
Trabzon’dan gelen şosenin nihayeti olan bu yolun. Gözünüzün
alabildiği kadar dosdoğru devam eden bu caddenin iki tarafı yemyeşil kavak ve söğüt ağaçlariyle süslüdür.
Burada yürümeye ilk başladığınız zaman sağınıza: kimi ikmal
edilmiş, kimisinin inşasına çalışılan istasyona ait zarif binaları alır;
sol tarafınızda da her bovman çadırının iki üst ucunda dalgalanan
biri al diğeri beyaz renkteki bayraklariyle Kızılay Hastahanesini
görürsünüz. Yolunuzun üzerinde ilerledikçe sağ ve solunuzda nazarlarınızı meşgul edecek neler varsa şöylece sırayalabilirsiniz:
Sağda, en önce köylerden pazara buğday, arpa, fasulye... ve her
şey getirmiş olan kağnıları ve bunların biraz gerisinde toplanmış
sürü sürü beygirleri, eşekleri ve katırları görürsünüz. Bunların yanından biraz içeriye sapınca en önce büyük öbekler halinde yer yer
yığılmış çeşit çeşit fasulye kümeleri; yine bu tarzda yükselmiş sayısız buğday, arpa, bulgur, nohut, soğan adaları nazarınızı çeker.
Biraz daha ileriden başlayan çarşı beş sıra üzerine yapılmış barakalardan meydana gelmiştir. Burada, eski elbise, köhne tencere,
sahan, ibrik, kaşık, mangal, maşa, sandalye, hasırdan tut da her şey
satan yerler ve insanlar vardır. Çarşının bir kısmı ise daha ağırbaşlıdır: Berber dükkânlarından aktar, bakkal, kasap, manifatura barakalarına ve oldukça kendini gösterebilen lokantalara kadar hepsi mevcuttur. Bu çarşının hemen ortasına düşen geniş bir kısmında

34

Abdullah Âhi TUNCER

sebzeler, meyvalar; karpuz, kavun, nar, elma, armut, üzüm, şeftali
ve cevizden tutun ahladına, kızılcığına kadar her türlüsü bulunur..
Yumurta sepetleri, yağ bakraçları, bal kutuları, yoğurt torbaları
da yine yer yer karşınızdadır.
Buralarda biraz dolaştıktan sonra caddeye tekrar çıkar, sola
doğru bakarsanız yarı harap eski Askerî Ortamektebini; yolun bu
cihetine dizilmiş kiralık faytonları göreceksiniz. Biraz daha ilerleyince yine aynı tarafta canı istedikçe işleyen ve sık sık kıyafet değiştiren yegâne ve açık sinema veya çalgılı kahveye; bunun yanında da bahçeli gazino ve içkili lokantaya tesadüf edersiniz.
Şimdi epeyce vakit geçmiştir. Bu umumî ve geniş caddeyi bırakıp artık sağda 8 inci sokağa sapmak ve biraz sonra karanlıkta aralarında kaybolmak tehlikesi bulunan asıl kalabalık semti gezmek
lâzımdır.
Sağınızda biraz evvel gördüğünüz çarşıyı, solunuzda Kızılay’ın
yaptırarak memurlara çok ufak bir kira mukabilinde vermiş olduğu barakaları bırakır ve ileri tarafta ve sol yanınızda ahali tarafından yer yer ve oldukça intizamlı sıralar takibiyle yapılmış veya inşası devam eden birçok evlerin arasına dalarsınız.
Uzun, aralıklı sütunlar halinde dama taşı gibi dizilmiş olan ve
bir taraftan da bir çoğunun ikmaline çalışılan bu barakaların arasında dolaşa dolaşa ileride bir yere çıktığınız zaman artık ortalık
kararmıştır.
Şimdi gözünüzün önünde binlerce mahrutî çadırdan mürekkep
bir başka âlem var... Her ne kadar yıldızların hafif aydınlığı az çok
rehberlik etse de yalnız başınıza bu meçhul âlemin içerisinde doğru dürüst gezebilmeniz şüphelidir. Hemen bir çare düşünürsünüz.
Akşam dönüşü.. Herkes yerlerine çekiliyor.. Yanınızda yavaş yavaş
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gidenlerden birisiyle ahbap olmak bu müşkülü halledecektir.
Dalgın dalgın yürüyen bir ihtiyarı seçer, âşinalık edersiniz:
—

Uğurlar olsun baba!.

— Eksik olma.. Sana da uğur ola!.
— Sen de çadırda mısın?
—

Öyle ya!. Hep çadırlardayız işte..

— Bak şu tarafa. Bir çok barakalar yapılmış ve yapılmakta. Demek ki çadırda oturmayanlar da var..
Yetmiş beş yaşlarında olduğunu söyleyen İsmail gülerek yüzünüze mânâlı mânâlı bakar ve birdenbire yerinde durup kolunuzdan tutarak mühim bir sır tevdi edecekmiş gibi yavaşça söylenir:
— Oğlum! Kolu kuvvetli, kesesi bereketli olanlar herşey yapar,
ve nerede isterse oturabilirler! Bizim gibileri geç!. Şükür ki; Kızılay
da bizim için bir çok evler yaptırmaktadır.
Yaşına nazaran size oğlum! demek salâhiyetini haiz olan İsmail; kendisini ve son serencamını şöyle anlatır:
Vaktiyle leblebici imiş. İşi yolunda ve kimseye muhtaç olmadan geçinip giderken zelzele musibeti olmuş ye iğneden ipliğe kadar her şeyi toprak altına gömülmüş. Önce Kırıkkale’ye, sonra da
Hatay’a gönderilmiş. Geçen kıştan çıkınca kendinden evvel oğlu
Erzincana’a dönmüş ve evinin çöküntüsünü kazdırmış ise de bir
çuval un ile bir kaç eski püsküden başka sağlam ve işe yarar bir şey
bulamamış!.
Zavallı ihtiyar, bembeyaz sakalını tutarak: «İşte bu yaştan sonra
şimdiki leblebicilerin yanında hizmet görüyor, çıraklık ediyorum!.»
diye inliyor.

36

Abdullah Âhi TUNCER

Bâzan bir müddet ayakta durup konuşuyor, bâzı kere de gayet
ağır yürüyorsunuz, bununla beraber çadırların arasında epey dolaşmışsınızdır. Bir aralık ihtiyarın ayakları yavaş ve mütereddit harekete başlayınca sorarsınız:
—

Sizin çadıra daha uzak mıyız?

—

Geldik, işte şurası..

diye gösterdiği bir çadıra dertli ihtiyarı bırakırsınız.. Çünkü onu
fazla yormaya kıyamazsınız..
Siz daha bu binlerce çadırın arasında ve kimbilir neresindesiniz!. Yıldızlara bakar, yüksek dağlardan da istikamet alır, şimale
doğru yavaş yavaş yürürsünüz.
Çeşit çeşit renk taşıyan ve iyi kötü bir intizamla kurulmuş
olan bu bez evlerden bazılarının kapı aralıklarından kısılmış bir
lâmbanın fersiz aydınlığı sızar.
Çadırlardan pek çoğunun yan tarafına eski harap evlerin asır
görmüş kereste veya kiremitleri yığılmış; yer yer sepetler, küfeler
ve içinde ne olduğu belli olmayan çuvallar dizilmiştir.
Her çadır münasip bir tarafa bir çukur eşmiş bir iki merdivenle inilen bu kuytu yerlerin bir tarafına üç beş taşla birer ocak yapılmış. Burada, kaynamış tencere veya tenekelerin altında yanan çalı
çırpının ateşinden kalan bir kaç kıvılcım hâlâ ışıldamaktadır.
Yer yer tahtadan bir çatı altına ve arka arkaya gelmek üzere iki
taraflı yapılmış olan halâlar ve onların tümsek çukurları göze çarpar. Bunun bir tarafındakiler kadınlara, öbür yandakiler muayyen
bir çevrenin erkeklerine mahsustur.
Yolunuza devam ederken içerisinde yavaş yavaş veya hızlı hızlı
konuşulduğunu, bir çocuğun ağladığını, bâzan bir kız veya bir de-
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likanlının güldüğünü işittiğiniz çadırlar da olur.
Arada; ya pek pesten veya biraz daha yüksek sesle yanık yanık
söylenen bir memleket türküsünü içinde boğan yahut az çok harice
sızdıran çadırlarda eksik değildir.
Bunlardan her birine bir aile efradı sığınmıştır. Bu ailenin evlisi,
bekârı; çoluğu, çocuğu hep burada ve hepsi bir arada!.
Müsait havadan istifade ederek ve belki de içerideki izdihamın
verdiği sıkıntıdan biraz olsun kurtulmak için dışarıya bir kilim
veya bir çuval parçası sermiş, üzerine oturmuş yahut uzanmış bulunanlar da mevcut.
Çadırlar arasındaki tabiî sokaklardan geçerken bâzan ağır bir
horultu işidir, bâzı kere de bir bebeğin ince ve cılız ağlamasını duyarsınız ve size öyle gelir ki: O horlayan adam feleğe yuuf!. çekmiş
bir kalender ve bu inleyen yavru ise yurdunun şu ciğerler tutuşturan menhus tâlihine mersiyeler okuyan bir mümessildir.
Biraz sonra bu çadırların arasından daha çabuk çıkmaya çalışırsınız. Çünkü hem vakit çok ilerlemiş, hem de hastaların inlemeleri, yavruların ağlamaları; hâsılı karşınızdaki şu binbir sefalet levhası teessürden burun kanatlarınızı yakmaya, sinirlerinizi oynatmaya başlamıştır..
Fakat tam bir kenara yaklaşıp da ilerideki ıssız tarlalara dalacağınız zaman arkanızdan feryadı basan minimini bir sese bir de
kadın nağmesi karışdığını işitince yerinizde mıhlanıp kalmaktan
yine kurtulamazsınız:
Oyy... Ninni, ninni, ninni.. Anasız yavru ninni..
Babasız kuzu ninni...
Şimdi tekrar tekrar düşünürsünüz: Bu minimini belki de haki-
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katen annesi, babası toprak altında kalmış bir mâsumdur. Ona ninni söyleyen de bu yavrucağa şefkat kolunu açmış birisi!.
Yine hatırlarsınız ki: Felâkete uğramış olan böyle çocukların
adedi şu çadırlarda ve o arasından geçtiğiniz barakalarda pek
çoktur.
Bu hazin tefekkürle birlikte gözlerinizden bir kaç damla yaş
düşmek isterken ruhunuzu teskin edecek manzaralar aramak üzere acele acele oradan ayrılırsınız.
Şimdi bulunduğunuz yer bir tarladır. Solunuza dönüp de uzaktan sıra ağaçları görünce ana caddeye epey uzak düştüğünüzü anlarsınız. Oraya ulaşıncaya kadar biraz yorulacaksanız da burada
hayal meyal kendilerini gösteren, gözünüzü ve gönlünüzü avutacak şeyler eksik değildir.
Solunuzda, caddeye kadar uzanan sahada, yine birçok baraka
evler yapılmış ve yapılmakta, bazılarında lâmbalarla gece bile alışıldığı görülmektedir.
Sağ ilerinizde de Kızılay’ın yaptırmakta olduğu hastahane vardır. Müstakbel memleket hastahanesi..
Oradaki ışıklardan, ses ve hareketlerden anlarsınız ki, geceleri bile çalışılıyor. Bu faaliyetle az bir zaman sonra.. Bu kış; kar, çamur, ayaz ve diğer haricî tesirler altında bocalamaktan Kızılay Hastahanesinin kurtarılmak imkânını düşünerek teselli bulur ve müsterih olursunuz.
Semaya ser çekmiş ağaçlar size yola yaklaştığınızı haber verirler. Burada yüzünüzü biraz daha ileri ve sağa doğru çevirince; yeni
kurulacak büyük Erzincan şehrinin ilk kısmını ve eteklerini teşkil
eden ve bu kışın çadırlardaki halkı barındırmak için sür’atle ikmaline çalışılan barakaları seçebilirsiniz.
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Zaten amele tarafından yer yer yakılmış olan ateşlerin alevleri
de bir haylisi sıvanmış ve bitmeye yaklaşmış olan bu evleri görebilmenize az çok yardım ederler. Bunların her birinde on iki aile halkının barınacağını bilmek ve çadırlardaki pek sefil insanların bu
suretle kurtarılacaklarını düşünmek sizi biraz neşelendirir.
Bu nisbî sevinç ile çıktığınız caddenin bir kıyısına çömelerek biraz dinlendikten sonra -muvakkat şehrin istikametinde- tekrar yolunuza düzülürsünüz.
Biraz ilerleyince, inşaları bitmek üzere bulunan ilk mektep binasını sağınıza, otomobil garajını solunuza alır ve yine sağlı sollu bir çok barakaların sıra sıra kurulmuş ve kurulmakta olduğunu
seyrede ede aşağıya doğru inersiniz.
Biraz daha gidince -şayet vakit gece yarışım geçmemişse- muvakkat şehrin bugün en faydalı ve değerli bir binası olan şehir kulübü elli altmış adım kadar sağ tarafınızdan parlak elektrik ziyalariyle sizi selâmlar.
Bu aydınlığın altında beş on başın masaları etrafında kımıldadıklarını ve birbirlerine eğilip doğrulduklarını fark edersiniz.
Kulüp tarafına dönerseniz maliyenin beş sıra üzerine inşa ettirerek memurlara ucuz ücretlerle kiraladığı üçer odalı evler gözlerinize çarpar ve yine buralarda şahısların ve resmi müesseselerin
yapmış ve yapmakta oldukları bir çok binalar kendilerini gösterir.
Şimdi geri dönerek ve Zeki’nin eczahanesinin bulunduğu adayı solda, inhisarın yaptırdığı yapıyı sağda bırakarak caddeye tekrar
gelir, eski istikametinizi takip edersiniz.
Üzerinde yürüdüğünüz caddenin bu kısmında, her iki keçede,
Kızılay’ın yaptırmış olduğu ve hükûmet mekanizmasını çeviren
muhtelif daire ve şubelere tahsis edilmiş tek katlı ve üçer odalı ah-
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şap evler sıralanmıştır.
Şu bir kaç saatlik görüşün intibalarını sıcağı sıcağına dimağınızda tekrar canlandırmak üzere artık yatağınıza çekilmek zamanı çoktan gelmiş ve geçmiştir bile!. Belki de bu küçük gezinti sırasındaki müşahedelerin daha yarısına gelmeden gözleriniz yastığınızın üstünde, yumulup kalacaktır.
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Bir Nutuk..
Bu nutuk tarafımdan yazılmış ve 29/10/1940 Cumhuriyet’in 17
inci yılıdönümünde, zelzele felâketzedelerinin barındırılmaları
için yaptırılmış olan pavyonların açılış töreninde Kızılay hemşirelerinden Bayan Pakize Günşiray tarafından okunmuştur:
Aziz yurddaşlarım!
Bugün buradaki toplantımızın sebebi: Gördüğünüz şu binaların
açılış törenini yapmak içindir.
Kızılay, nasıl ki zelzele felâketinin hemen ilk günlerinde bütün
vasıtaları ve en yüksek kabiliyeti ile binlerce zavallının yardımına
en önce koşmuş, yetişmiş ise o dehşetli âfetten kurtulabilmiş olanların uzun zaman perişanlığına meydan vermemek endiyşe ve düşüncesiyle bu evleri de yine Kızılay kurdurmaktadır.
Bundan on ay kadar evvel.. Bütün etrafımızı saran şu yüce dağlar ve bu geniş ovalar baştan başa kar ve buz deryası içine gömülmüş olduğu bir zamanda tabiatın pek insafsız bir darbesiyle ve üç
beş saniyelik kısa bir anda altı üstüne ve üstü altına gelen bedbaht
Erzincan’ın gökleri ve yerleri: Evlâdını arayan anaların, anasız ve
babasız kalmış yavruların feryat ve figaniyle dolmuştu.
Memleket bir kaç sâniye içinde asırlık bir harabeye dönmüş; yer
yer uzanmış kalmış ölülere baktıkça insanın tüyleri ürperiyordu.
Diğer yandan aç, açık, çıplak kalanların ve tek ferdine kadar bütün
halkın, mahvolup gitmek tehlikesi kendini göstermişti.
İşte o zaman burada bulunup da neye uğradığını bilemeyenlerden sonra, o acıklı manzarayı en önce gören ve bunlara karşı şefkat
elini ilk uzatan Kızılay’dır.
Evet!.. Hastahanesiyle ve diğer yardım kolları ile o kıyamet gününün karşısına, yüksek bir azm ve imanla dikilmiş olan...; çökün-
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tüler içinde, viraneler arasında, karlar ve buzlar üzerinde bunalıp
kalmış binlerce vatandaşı şefkatli kanatları altına alan ve bunları
çok yakın bir ölümün pençesinden kurtarmak için mümkün olan
fedakârlıkların hepsini yapan Kızılay, sinesinden çıkmış olduğu
büyük Türk ulusunun en yüksek şükranlarına lâyık bulunduğunu
bu münasebetle bir daha göstermiştir.
Sayın Hükûmetimiz o mahşerin yersiz, yurdsuz kalmış olan
boynu bükük bahtsızlarını derhal yurdun mutedil bölgelerine nakil suretiyle bir müddet için oralarda barındırmak kararını alınca;
gittikleri yerlerde bu biçarelerin canlarını kurtarmak ve her çeşit
ihtiyaçlarını karşılamak şerefi yine Kızılay tarihinin sahifeleri üzerine nakşedilmiş büyük bir muvaffakiyet âbidesidir.
Diğer yandan büyüklerimizin isabetli yardımları ve çok kıymetli müzaheretleri vaziyetin salâh yoluna doğru ilerlemesinde en
esaslı rolü oynarken dünyanın dört bir köşesini teessüre uğratan bu
emsalsiz fâcia karşısında milletin her ferdi... hattâ bir çok ilk okul
talebeleri bile... para ve eşya takdiminde birbiriyle müsabaka etmişlerdir.
Şimdi yeni Erzincan’da gözünüzü herhangi noktaya çevirseniz mutlak Kızılay’a ait bir başarı ile karşılaşırsınız. Meselâ: Burada hükûmet, mekanizmasının işlediği binalarla bir çok memurların ve bir hayli ahalinin barındığı barakalardan bir çoğunu Kızılay yaptırmıştır.
İşte şurada üzerinde çalışıldığını gördüğünüz hastahane binasını yapan ve -olanca dehşetiyle gelmekte olan kış ve kıyamette hastaları daha iyi şartlar altında barındırabilmek kaygusiyle- bir an
evvel, ikmaline çalışan yine Kızılay’dır.
Bu değerli müessesenin uzun yıllardan beri yaptığı, yapmakta
olduğu ve daha da yapacağı iyilikleri hakkıyle ve tamamiyle sa-
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yıp dökmeye benim kudretim kâfi olmadığı gibi muhterem dinleyenlerimin vakitleri de müsait değildir. Yalnız şunları da ilâve etmeden sözümü bitirmek istemiyorum: Meselâ; Kırşehir gibi, Dikili gibi, Erzincan gibi; Erbaa ve Reşadiye gibi tabiatın büyük kahrına uğrayan her vatan parçasının derhal imdadına yetişmek;
düşman elinde esir ve Türk yurdunda sefil olanlara merhametli elini hemen uzatmak Kızılay’ın kendine borç bildiği, daima başardığı
ve bununla da iftihar edebileceği en kutlu bir vazifedir.
Hâsılı Kızılay, her sıkışan Türk’ü nerede olsa arar, bulur ve onun
yardımına mutlaka koşar ve yetişir.
Şimdi törenini yaptığımız şu binalarla bu muhitin diğer başarılarında çok kıymetli yardım ve emeği bulunan Erzincan
Hükûmet mümessilini ve bu işlerde himmet ve gayreti geçen bütün alâkadarları minnetle anmak lâzımdır.
Sözlerimi bitirirken milletimizin ilham kaynağı, gözbebeğimiz ve Başbuğumuz Büyük İnönü’ye, muhterem millet vekillerine, yurd üzerinde büyük işler başaran kıymetli Başvekilimize ve
Kızılay’ın değerli reisine bu kürsüden umum nâmına derin şükranlarımı arzederim.
[Erzincanlı küçük bir mektepli kızın Kızılay hemşiresinin okuduğu bu nutka verdiği şu güzel cevabı da buraya geçirmeyi kendime bir borç bildim:
—

Sayın İlbay, Sayın Kızılaycılar!.

On ay evvel bizimle beraber gözleriniz yaşarmıştı. Bizi bağrınıza basmıştınız. Bugün bizimle beraber gülüyorsunuz. Şefkatinizin
parıltıları gözlerinizde yanıyor. Fedakârlığınız ölçüye vurulamaz.
İçine girdiğimiz bu yuvalar bizi her zaman hükûmetimize minnettar, sâdık, çalışkan vatandaşlar yapacaktır.
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Bizi sevindirdiniz, biz de sizi daima sevindireceğiz.
Kızılay’ın sayın üyeleri!
Muhtaçlara yardımın, şefkatin örneği oldunuz. Bunu daima sizinle beraber olmakla ödeyeceğiz. Sevincimiz büyüktür.
Hükûmete, Kızılay’a teşekkür ve minnetlerimizi sunarız..]
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Küçük Bir Yürüyüş!
Beş on günden beri devam eden ve pastırma yazı denilen güzel
havalar, soğuğun yağmurların ve karın tekrar kendini göstereceğini bizlere âdeta unutturmuştu. Bu yüzden olacak, şimdi ortaya çıkan yeni manzaranın gönüllere verdiği hüzün de daha derin oldu:
Bütün Erzincan muhiti, baştan başa çamur deryası...
Her gün, gece veya gündüz, bir kaç saatler yağmur yağıyor ve
bir an için hafifçe kurumak istidadı gösterebilen kısımlarda yeniden bir balçık deryasına dönüyor! Hele bugün buranın pazarı olduğu cihetle köylerden bir çok kağnıların; at, eşek ve insanların şehire akın etmesi zaten üzerinde adım atılması güçleşmiş olan yerleri
büsbütün cıvık bir hale getirmiştir.
Buna rağmen canımız küçük bir gezinti istedi. Öğle yemeğinden sonra Doktor Faik Ökte ile birlikte bir çok yerlerde ayağımızdaki lâstiklere bir tutkal gibi yapışan çamurların içerisine daldık.
Gidip döneceğimiz yer belli idi. İyi havalarda da, kapalı günlerde de hastahanedeki vazifelerimizi ikmalden sonra -eğer nöbetçi değilsem- benim de ara sıra iştirak ettiğim bu küçük seyahat hemen hemen her gün bir illet halini almıştı
Kızılay’ın yaptırmakta olduğu hastahanedeki faaliyeti yakından seyretmek ve işlerin günden güne ilerlediğini gördükçe içimizde samimî bir sevinç duymak..
Her ne kadar bugün yerdeki bu sırnaşıklık şu gezintiye meydan
verecek gibi değilse de üç beş gündür sürüp giden fena havaların
tesiri altında hastahanenin arzettiği durum ruhlarımıza şunu telkin etmişti galiba: Yeni yapıyı gidip bir kere daha görmek ve oradaki yeni yeni müşahedelerimizden mânevi bir kuvvet alabilmek!
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Bir müddet hiç konuşmadan, kendi kalplerimizin gizli duygulariyle başbaşa... Yalnız yer yer fazla birikmiş gölcüklere batmamaya
dikkat ede ede yürüdük. Biraz sonra da daima yüreklerimizi burgulayan ve gözlerimizin önündeki dertlere temas eden konuşmalarımıza başladık:
— Çadırlardaki şu zavallı halkın geri kalan kısmı da kışın şiddeti gelip çatmadan çadırlardan kurtarılabilecek mi acaba?
— Ne evde, ne çarşı ve pazarda, ne bir iş üzerinde, ne de bir toplanma ye konuşma yerinde hiç yüzleri gülmeyen, zalim tabiatın fakir ve perişan bıraktığı bu insanlar bir gün yine lâyık olduğu imarı
görmüş, yükselmiş bir Erzincan’ın güler yüzlü, şen ve şâtır çocukları olabilecekler mi?
Bu ve buna benzer bir sürü sorgularla verilen cevablar ve mütalealar birbirini kovalarken yollar ve tarlalar üzerinde epeyce ilerlemiş bulunuyoruz.
Şimdi Erzincan - Trabzon şosesinin solundan sağına geçmek ve
biraz ilerimizdeki hastahaneye ulaşmak bir kaç dakikalık bir işdir.
Fakat bu geniş yolun iki tarafındaki hendekleri dolduran su ve çamur deryasına saplanmadan karşıya nasıl atlamalı?
Ökte önde ben arkada yine derin bir sükût içinde yürüyor ve geçilecek bir yer bulmaya çalışıyoruz. Nihayet bu da oldu: Kum, kereste ve saire taşıyan kamyonların böyle havalarda takip ettikleri
bir geçidin sığ yerlerine basa basa selâmete çıktık. Çıktık ama ayaklarımızda gittikçe ağırlaşan lâstiklerimizi taşıyabilmek de ayrı bir
mesele oldu! Yapışkan çamur kütleleri öyle olur olmaz vasıta ile yerlerinden ayrılacak gibi değil.
Bereket versin, biraz daha ileride oralara gelişi güzel serpiştirilmiş olan kereste yığınları imdada yetişti ve zor şer ayaklarımızı bu
ağır yükten mümkün mertebe kurtarabildik.
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Artık hastahanede ve oradaki işlerin yolunda yürümesini takip
edenlerin arasındayız, Bina kendini göstermeğe başlamıştır. Havanın şiddetli muhalefetinden dolayı iki gün işi tatile mecbur kalan
çalışma manzumesi bugün tamamiyle iş başında.
İnşaatın şu veya bu kısımlarından mes’ul vaziyette bulunanlarla temastan edineceğimiz ümit ve intibaların vereceği duygu ve tesellilerden başka, burada bizim yapacağımız hiç bir vazife yoktur.
Bir tarafta duvarcı ustaları her tuğlayı yerine koydukça yapıyı bir kaç parmak daha yükseltirken, öte tarafta bir takım kalıpların üzerine betonlar dökülüyor ve diğer bir kısımda henüz başka
kalıplar konuyor. Ve tuğlaları, harçları ve keresteleri taşıyıp duran ameleler mühim bir kaynaşma içinde hiç durmadan çalışıyor
ve yer yer kurulmuş merdivenlerden yukarı ve aşağı, karıncalar
gibi işliyorlar!.
Erzincan’ın çok çalışkan, çok takipçi kıymetli valisi Doktor
Sükûti Tökel ile Kızılay’ın yüksek seciyeli müfettişi Baha Kavur ve
değerli yüksek mühendis Salâhattin ise bizden daha önceden gelmişler, inşaatın vaziyetini incelemektedirler.
Burada yapılmakta olan işlerle gözlerimizi bir hayli oyaladıktan ve hastahanenin ikmaline doğru acele adımlarla yüründüğünü gördükten sonra daha içten bir ümit ve sevinçle geri dönüyoruz.
Yolumuzun üzerinde bir çok arabalar ve bir kaç kamyon soldan
sağa doğru eşya taşıyorlar. Sol ilerimizde şimdi adetleri çok azalmış
olan mahrutî çadırlardaki bir kısmı halkın daha, Kızılay’ın bunların barınmaları için yaptırdığı pavyonlara nakledilmekte olduğunu
anlamakta güçlük çekmiyoruz. Geriye kalan ve bir kaç yüz kişiden
ibaret olan bir zavallılar kafilesinin de çok yakında ikmal edilecek
binalara yerleştirilerek bu kışın açıkta hiç bir ferdin kalmıyacağını
öğrenmek zevk ve neşesi bu çamur deryası içinde şimdi bize, gelir-
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ken olduğu kadar ağırlık hissettirmiyor. Yolumuzun üzerinde her
ne tarafa baksak -sağlı sollu- hummalı bir çalışma gözümüze çarpıyor. Yediden yetmişe kadar herkes iş başında! Hal ve vakti müsait olanlar ya yeni keresteler getirterek veya eski harap Erzincan’ın
enkazından istifade ederek yeni yuvalar kurmakta birbiriyle yarış
ediyorlar. Halktan muhtaç olanları ve ayrıca memurları barındırmak için de hükûmetle Kızılay Kurumu el ele vermiş yorulmak ve
usanmak bilmeden çalışıp çabalıyorlar ve yeni Erzincan’ı yeni yeni
binalarla süslüyorlar.
Bu hummalı didişmeyi ve şuurlu çalışmayı gördükçe plâna geçirilmiş büyük ve şirin yeni Erzincan’ın da bir kaç yıl içinde tamamiyle gerçekleşeceğine inanımız ve imanımız yeniden kuvvetleniyor.
Şu küçük geziş ve görüşten döndükten sonra şimdi vicdanlarımız daha müsterih, ruhlarımız daha mutmain, gönüllerimiz daha
şendir..
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Kızılay, Her Sıkışan Türk’ü
Nerede Olsa Bulur... [*]
Kızılay için... Onun hadsiz hesabsız iyiliklerini sayıp dökmek
için yazılacak ve söylenecek o kadar bol mevzular vardır ki...
İçimizden pek çokları gibi bu sevgili müesseseye benim de -hiç
bir zaman, hiç bir şeyle ödenmesine imkân olmayan- pek derin
şükran borçlarım vardır.
Görülen iyilikleri zaman ve fırsat düştükçe yâdetmek ve bu suretle Kızılay’ın yurd ve millet üzerinde oynayageldiği pek mühim
ve değerli rolü tebarüze çalışmak şüphesiz en kutlu ödevlerimizden birini teşkil eder.
Kızılay’ın insanlara en bunaldığı bir anda Hızır gibi yetişerek
çehrelere nasıl neş’e verdiğini, kahırlı ve yeisli gönülleri birdenbire nasıl şenlendirdiğini aşağıdaki bir kaç canlı misalle sayın halkımızın ibret gözleri önüne koyarak her zaman ve hele kendi haftası münasebetiyle ona yardım fırsatını kaçırmamaları lüzumunu bir
kere de ben tekrar etmek istedim:
1— Büyük harpte Kafkas cephesinde yakalandığım ve ricat perişanlığı yüzünden bir hastahaneye götürülemeyerek hâd devrini
Koşa Köyünün ahır sekilerinde geçirmek zaruretinde kaldığım tifüsün mütebaki tedavisi Erzurum’da yapılmak üzere sayın doktor
İbrahim Tali’in ihtimamlı eliyle ve diğer bir kaç hasta ile birlikte
kızaklara bindirilerek yola çıkarılmıştık: Yakıcı, kavurucu bir kış
günü... Uzun süren bir düz yolda ve şiddetli bir ayaz altında fena
halde bunalarak ilerlemeğe çalışıyorduk.
[*] Bu yazıyı 1939 yılı Kızılay Haftasında yazmış ve gazetelerden bir kısmına ve bir
nüshasını da Kızılay merkezine göndermiştim. Su sahifeler arasında bu yazının da bulunmasını gönlüm çekti.
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Tam Deveboynu yokuşunun dibine gelince oradaki ufak bir kulübeden fırlayanlar tarafından kızaklarımız durduruldu ve tirtir
titreyen ellerimize birer bardak sıcak çay sunuldu.
O zaman adı «Hilâliahmer» olan Kızılay’ın burada açmış olduğu cankurtaran noktasının tam zamanında imdadımıza yetişen bu
nefis çayı bize o kar ye buz deryası içinde taze can vermiş oldu. Vücudumuz ısındı ve mâneviyatımız yükseldi..
2— Yine büyük harpte Narkin Adası’nda esiriz. Bir aralık Rusya baştan başa inkılâb arifesindeki şaşkınlıklarını yaşıyor. Gündüz
aramızda gezen, geceleri de ara sıra yataklarımızı ziyaretten çekinmeyen yılanların ve bize -güya- nezaret eden Ermeni askerlerin
verdikleri azap yetişmiyormuş gibi bir aralık parasızlıktan da pek
ziyade bunalıyoruz. Böyle çok sıkıntılı bir zamanımızda bir gün
kulaktan kulağa bir fısıldı:
— Müjde!. Hilâliahmer’den esirler için para gelmiş!
Adam başına kırkar rubleyi alıyoruz ve seviniyoruz.
3— Narkin’den zuafa mübadelesi yapılmak üzere 490 Türk eri ve
Türk subayı ayrılıyor ve Bakû’dan trene binerek şimale doğru yola
çıkıyoruz. Tam biz yollarda iken Bolşeviklerle Menşevikler bütün
Rusya içinde çarpışmağa başlıyorlar.
Biz bu gürültü ve patırdı içinde Bakû’dan Moskova’ya,
Moskova’dan geriye Varonej’e, oradan Tambof’a buradan tekrar
Moskova’ya ve nihayet Petrograd’a... Derken tam üç buçuk ay süründükten ve insan kılık ve kıyafetinden çıktıktan sonra Finlandiya yoluyla İsveç’e geliyoruz. Kaç kişi?. Tam 18 er ve 3 subay! Gerisi nerede mi kaldı diyeceksiniz?. O ayrıca uzun ve yürekler parçalayan bir bahistir.
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Biz mevzuumuza dönelim:
İsveç’in muhteşem Salibiahmer treniyle şimalden cenuba doğru
pek sevimli tabiî manzaralar arasında kayıp geliyoruz.
Baltık Denizi’ne yakın istasyonlardan birinde kompartımanımıza, elinde dolgunca bir çanta ile, kara sakallı şişman bir zat giriyor:
Hilâliahmer’in Kopenhag’daki mümessili Yusuf Akçora’dan
emir aldım. Bu trendeki Türk esirlerine para vereceğim..»
Adam paraları verip de dışarıya çıkınca uzun müddet hasretiyle kavrulduğumuz vatanımızdan ve mukaddes yurdun değerli müessesesi Kızılay’dan uzanan bu müşfik yardım eli, bu güzel ve ince
sürpriz bize epeyce göz yaşı döktürüyor...
4— İstiklâl Harbinde, Trakya’nın sukutunda esir olarak
Yunanistan’ın Lefkada - Aya Mavro adasına götürülüyoruz. İki yıla
yakın bir zaman deniz içinde bulunan çok rutubetli Lefkada Kalesinde İstanbul’dan Hilâliahmer’in iki sandık içinde bize ulaşdırdığı pek değerli kitapların mütaleası buradaki 195 Türk zabitinin başlıca tesellimiz oluyor.
Hülâsa; Kızılay her sıkışan Türkü nerede olsa arayıp buluyor.
Bu kutlu ve mutlu kuruma muavenet yolunda elden geleni yapmaya bütün millet, hepimiz borçluyuz. O, bu yardımların en yükseğine lâyıktır.

