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BiR FOTOGRAFIN ÖYKÜSÜ

Yrd. Doç. Hasan Sami YA VGINGÖL ,',

23 Mart 1921 tarihinde Yunanlıların taarruzu ile başlayan ii. in
önü Savaşları'nda büyük amcam Ser Eczacı Yüzbaşı Muhiddin, cep
heye trenle sıhhi malzeme sevkiyatı yaparken, isabet eden bir top
mermisiyle Eskişehir yakınlarında şehit olur. Top mermisinin etkisi
büyük olmuş, bunun sonucunda biri kadın olmak üzere bir kaç da
erimiz şehit olmuşlardır.

Büyük Atatürk bu ÜZÜCÜ olay neticesinde Devlet töreni yapıl

ması talimatını vermişlerdir. Ayrıca Atatürk. şehit yavruları yardım

kampanyasını başlatarak Ankara da buna bağlı olarak ilkbahar at
koşularını da başlatrnışlardır.

Şehit yavruları yardım kampanyası gazeteci Yunus Nadi refaka
tinde yürütülmüş, bağışlar toplanmış ve at yarışıarından elde edilerı

hasılat Atatürk'ün emri ile şehit yavrularına dağıtılmıştır. Ayrıca Kı

zılay'dan her şehit yavrusuna ikişer top yünlü kumaş ve patiskayla
ayakkabı yardımı yapılır.

Büyük Atatürk'ün bu fotoğrafı başlatılan şehit yavruları bağış

kampanyasıyla ilgilidir.

("k) Anadolu Üniversitesl Devlet Konservatuvarı
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Sol alt köşede görülen şehit çocuklan (Melehat, iffet lnönüerü
üzerlerindeki bantda şu cümleler yazılıdır:

"Şehit yavrusudur. hasılatı benim içindir, deriyik etmeylniz.»

Ayrıca fotografda soldan sağa; Gazeteci Yunus Nadi (sakallıl,

Atatürk, Refet Bele Paşa, Fevzi Paşa (geri planda) görülmektedir.

Bu fotoğraf çekildiqlnde Atatürk küçük lffet ile şöyle sohbet
eder:

Bu kadar para toplanmış, benim için bir miktar verirmisin?

- Veremem efendim ..

Neden vererniyorsun?

Hasılat şehit yavruları içindir .. Efendim ..

Peki .. peki ..

Atatürk güler ve halarn küçük iffet'in omuztarim okşar.

Soyadı kanununun çıkmasıyla ve de büyük amcamız Ser Eczacı

Yüzbası Muhiddin'!n ii. İnönü savaşında şehit düşmesi neticesinde
İnönüeri soyadı benimsenerek kabul edilmiştir.
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Bu anıyı ve çok özel fotoğrafı derlediqirn halarn iffet ve Mela
hat lnönüert (Kılınçpınar) vefat etmiş, diğer kardeşleri Atifet ile Or
han yaşamaktalar.

Bu fotoğrafla belgelenen küçük anı da Büyük Atatürk'ün şehit

çocukları ve aileleriiçin yaptığı sosyal yardımlarda. özellikle şehit

yavrularına verdiği önernin. sevgi ve sevkatın büyüklüğünü görmek
teyiz.

Atatürk'ün Türk çocuklarına 23 Nisan': « Ulusal Egemenlik ve Ço
cuk Bayramı» olarak hediye etmesinde şehit yavrularının etkin rol
oynadığını da düşüneblllrlz.

Deriyik Etmeyiniz: Yardımlanmzı boşa harcamayınız.
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